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مقامات آمریکایی »شرایط مذاکره با ایران« را شرح دادند

آمریکا  تا  تغییر رویه رژیم جمهوری اسالمی، 
فشار را ادامه خواهد داد

وزیر خارجه ایاالت متحده با اشاره به 
تحریم جدید خزانه داری آمریکا علیه 
دو شبکه مرتبط با خریدهای نظامی 
ایران اعالم کرد فشــار آمریکا بر رژیم 

ایران تا تغییر رویه ادامه می یابد.
مایــک پمپئو چهارشــنبه شــب در 
توئیتر خود نوشــت که شرکت های 
تحریم شده مسئول جابجایی بیش از 
یک میلیون دالر قطعات الکترونیکی 

حساس و تولیدات آلومینیومی به ایران 
بودنــد. وزارت خارجه آمریکا بیانیه ای 

درباره تحریم های اخیر صادر کرد.
در بیانیــه وزارت خارجه آمریکا آمده 
است که جمهوری اسالمی به تالش های 
خود برای دامن زدن به درگیری ها در 
منطقه، توسعه موشک های بالیستیک، 
خشونت با مردم و حمایت از تروریسم 

ادامه می دهد.

این بیانیه اضافه کرده است که ایاالت 
متحده به افزایش فشــارهای خود بر 
حکومت ایران برای تغییــر رفتار آن 

ادامه خواهد داد.
وزیــر خارجه آمریــکا در دو مصاحبه 
جداگانه که روز ســه شنبه انجام داد، 
جزئیاتــی را دربــاره احتمــال توافق 
احتمالی با ایران بیان کرد. وی گفت که 
رسیدن توافق با ایران در آینده نزدیک، 

در گرو پذیرفتن شــروط تعیین شده 
آمریکا از سوی جمهوری اسالمی است.

در همین حال ماموریت ناوگان دریایی 
بین المللی با فرماندهی آمریکا در خلیج 
فارس روز پنج شنبه رسما کار خود را 
آغاز کرد. سه کشور بریتانیا، استرالیا و 
بحرین نیز در همراهی با آمریکا امنیت 
و تردد آزاد نفتکش ها در تنگه هرمز را 

تضمین می کنند.
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مجید محمدی

چرا مردم ایران
 علیه رژیم

 به خیابان ها نمی آیند؟

همه ی زمینه ها برای اعتراض عمومی  در ایران در سال ۱۳۹۸ 
فراهم است: فشار خارجی )ایاالت متحده( یا حداقل انفعال 
)اروپا( و عدم امکان حمایت عملی قدرت های بزرگ )چین 
و روســیه( از رژیم در شرایط سرکوب گسترده، بحران های 
اقتصادی )تــورم و بیکاری( و اجتماعــی )اعتیاد، کودکان 
کار، حاشیه نشــینی(، دستگاه دولتی ناکارآمد و فاسد، رشد 
بی اعتمادی در داخل دستگاه های حکومتی و دولتی، انفجار 
بی اعتمادی و نارضایی عمومــی، ناامیدی عمومی  از بهبود 
شــرایط با تداوم جمهوری اسالمی، کوچکتر شدن حلقه ی 
باورمندان به رژیم، مهاجرت گسترده به خارج و سرکوب هر 
روزه  ی مردم توسط حکومت شبه توتالیتر. اما شاهد اعتراضات 
عمومی  به رژیمی که مسئول این شرایط است نیستیم. چرا؟

در کشــورهای اروپای شــرقی جمعیتی چند ده هزار نفری 
به خیابان آمدند و با گســترده تر شدن اعتراضات حکومت ها 
کناره گرفتند چون اراده ی ســرکوب در حکومت قوی نبود 
اما در ایران اراده ی معطوف به قصابی در حاکمان و متحدان 
جمهوری اسالمی قوی است و مردم ناراضی این را می دانند. 
گرگ های چاق حاکم نمی خواهند امتیازات مفت و مجانی 
خود را از دست بدهند. به همین دلیل جمعیت میلیونی باید 
به خیابان بیاید و در خیابان بماند تا حکومت عقب نشینی کند 
و کنار برود. در چنین شرایطی حزب اهلل  لبنان، حشدالشعبی 
و حوثی ها هم نمی توانند کاری برای رژیم ایران انجام دهند. 
آنهــا اگر یک ماه دالرهای نفتی را دریافت نکنند به ســراغ 

حامی  دیگری خواهند رفت.
امــا اینکه جمعیت ناراضی به صورت چند میلیونی تا کنون 

برای براندازی رژیم به خیابان نیامده اند به چهار دلیل است:

1. توهم اصالح حکومتی: جناح اصالح طلب بسیار بی اعتبار 
شده است اما توهم اصالِح آسان و بی هزینه هنوز کامال رفع 
نشده است. بسیاری از جوانان هنوز امید دارند که حکومت 
یک شــبه فرو بریزد بدون آنکه آنها تالشی انجام دهند. آنها 
برای فرار از مسئولیت، نخست نسل انقالب را برای وضعیت 
موجود مالمت می کنند تا آنهــا را موظف به براندازی رژیم 
کنند و بعد از آن نیز قدرت و اراده ی ســرکوب حکومت را 
به فراموشی می سپارند تا مبادا با آن آگاهانه روبرو شوند. این 
توهم اصالح حکومتی مبتنی است بر خواست تغییر بدون 
هزینه و آســان. آنها دلشــان می خواهد حکومت به آسانی 

سقوط کند نه اینکه به این موضوع وقوف داشته باشند.
از این جهت، مقابله با رویاســازی ها و رفت و برگشــت های 
اصالح طلبــان )از غمــزه و عشــوه گری بــرای خامنه ای و 
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی تا گرانفروشی خود 
به مردم مستاصل( از ضروریات زمینه سازی برای اعتراضات 
عمومی  اســت. اصالح طلبان به سیاست خیابانی باور ندارند 
و در ســال ۸۸ نیز کنترل امور از دست آنها خارج شد. آنها 
همیشــه گفته اند که سیاست خیابانی را نمی خواهند چون 
می خواهند خودشــان طرف مذاکره باشــند تا از این مجرا 
امتیــازات ویژه ای به دســت آورند. آنهــا می دانند با رفتن 

جمهوری اسالمی موضوعیت خویش را از دست می دهند.

2. فقــدان رهبری و ســازمان: ســازمان و رهبری از 
ضروریات هرگونه اعتراض عمومی  اســت. درست است که 
اعتراضات خیابانی رهبران خود را شکل می دهد اما نخست 
اعتراضاتــی باید صورت بگیرد تا رهبرانی از دل آن شــکل 
بگیرند. شبکه های اجتماعی می توانند عامل موثری باشند 
اما حکومت هم در این زمینه دست روی دست نمی گذارد: 
هم این شبکه ها را در شرایط بحرانی قطع می کند، هم آنها 
را مهندســی می کند، و هم از آنها برای سازماندهی و بسیج 
شــبکه های خود بهره می گیرد. هر گونه اعتراض عمومی  به 
رهبرانی نیاز دارد که مخالفان به آنها اعتماد کنند و عالمت 
ســوال های بزرگی در کنار نام آنها نباشد. یک گروه یا جمع 
نیز می تواند چنین نقشی داشته باشد. به همین دلیل البی 
جمهوری اسالمی مخالفان جدی حکومت را با برچسب هایی 
مثل »چلبی« یا »جنگ طلب« می نوازد تا آنها را بدنام کند. 
حکومت برای پیشــگیری از چنین گروهی هرگونه نطفه ی 

شکل گیری آن را خفه می کند.

۳. انتظــار منجی: هنوز قشــرهایی در ایران منتظر یک 
منجی نامنتظر مثل »امام زمان« یا ایاالت متحده هســتند 
که برای آزادی مردم ایران به پا خیزد یا قشون کشــی کند. 
انتظار منجی ناشی است از سه دسته واقعیات: اینکه از شرایط 
راضی نیستند، اینکه انتظار تغییر را دارند بدون آنکه کاری 
انجام دهند، و اینکه دیگران را بدون هیچ دلیلی خیرخواه تر از 

خود برای منافع شان تصور می کنند!
کســانی که می خواهند مردم ایران در اعتراض به شــرایط 
موجود به خیابان بیایند باید امید آنها به »امام زمان« و ایاالت 
متحده یا هر منجی دیگری را قطع کنند و به آنها بگویند که 
تنها خود آنها می توانند منجی شان باشند و برای دشواری ها و 

مشکالتی که دارند نخست خود را مسئول بدانند.

4. تصــور شکســت ناپذیری: جمهوری اســالمی با 
سرکوب های متعدد و شدید برای بخشی از مردم ایران این 
تصور را به وجود آورده که شکســت ناپذیر اســت یا حداقل 
شکست آن بسیار پر هزینه و دشوار است. خشونت بی حد و 
حساب حکومت چه در حد اجرای احکام غیرانسانی و سبعانه، 
چه در حد سرکوب های خیابانی و چه بدرفتاری، بی توجهی 
و شکنجه در زندان ها همه برای نشان دادن اراده ی معطوف 
به قدرت اسالمگرایان بوده است به این معنا که آنها به هیچ 
وجه حاضر نیســتند از اسب قدرت پایین بیایند. به همین 
دلیل مخالفان باید آنها را از اسب قدرت به زیر بکشند. از این 
رو همه ی نامه هایی که خطاب به خامنه ای برای اســتعفا و 

کناره گیری نوشته می شود اتالف وقت است.
واقعیت این نیســت که حکومت را نمی توان از اسب قدرت 
پایین کشید. حکومت هایی بسیار خشن تر و سرکوبگرتر از 
جمهوری اسالمی توســط ناراضیان به زیر کشیده شده اند. 
نیروهای ســازماندهی شــده مثل پلیس و سپاه و نیروهای 
امنیتی پــس از چند روز مقاومت مــردم در خیابان ها فرو 
خواهنــد ریخت. اما آنچه حکومت را تا کنون نگاه داشــته 
یک نیروی متشکل از افراد باورمند به نظام در سطوح باالی 
بســیج و سپاه و قوه ی قضاییه در کنار نیروهای متشکل اما 
لباس شــخصی است که همواره به صورت پشتیبان و ظاهرا 
به عنــوان مردم کوچه و بازار به خیابان می آید. خط دفاعی 
پایانی نظام در سراسر کشور جمعیتی کمتر از ۱۰۰ هزار نفر 
هستند )مدیران و فرماندهان در قوای قهریه و حدود نیمی  از 
مدیران باالیی و میانی( چون مخرج مشترک آنها هنگامی  که 
با اعضای خانواده ی خود در مراسم دولتی )مثل ۹ دی یا 22 
بهمن یا نمازجمعه ها( حاضر می شوند در حدود ۳۰۰ تا 4۰۰ 

هزار نفر در کشور می شود.
یک جمعیت دو تا سه میلیونی )روحانیون و اعضای خانواده ی 
آنهــا بعالوه ی کارکنان نهادهای تحت نظر رهبر( به صورت 
سیاهی لشــکری که از حکومت منتفع می شود پیاده نظام 
کاست حاکم در مراسم دولتی است اما آنها برای حفظ نظام 
تا آخر نمی ایســتند. یک نیروی ســازماندهی شده در حد 
دو تا ســه میلیونی در سطح کشور که بداند چه می خواهد 
اگــر روش های این نیروی مدافع نظام را بشناســد و بتواند 
تاکتیک های آنها را خنثی کند می تواند در عرض چند هفته 
اینها را به خانه هایشــان بفرســتد چون مردم کوچه و بازار 
دیگر پشتیبان آنها نیستند. تجربه ی دی ماه ۹۶ و اعتراضات 
کارزون نشــان داد که انبوه نیروهای انتظامی  و سپاهی در 
صورت تداوم اعتراضات در عرض چند روز از هم گســیخته 
می شوند. سراسری بودن اعتراضات امکان اعزام نیرو از مرکز 
و مراکز اســتان ها برای سرکوب اعتراضات محلی را از میان 

می برد.
در جنبش های اجتماعی در جوامع دیکتاتوری معموال یک 
اقلیت ســازمان یافته و پر انرژی با خواست روشن است که 
می تواند مردم ناراضی را بســیج کند و اقلیت حاکم فاسد را 
کنار بزند. مشــکل در ایران این است که آن اقلیت با وجود 
زمینه های بسیار مناسب هنوز در حال تکوین است و کامال 
شکل نگرفته تا نشــان دهد هر نظام استبدادی را می توان 
شکست داد. اگر چهار مشکل فوق حل شود آن اقلیت شکل 

خواهد گرفت.

قیمت دالر بعد از هفت ماه دوباره به حدود ۱۱ هزار تومان بازگشت 

پنچ دلیل برای کاهش قیمت ارز
روز سه شــنبه پنچ شهریور بعد از سپری شدن نزدیک 
به هفت ماه، دالر کمتر از یک ساعت در کانال ده هزار 
تومانی قرار گرفت. آخرین بار بهمن ماه سال گذشته بود 
که دالر با افزایش قیمت از کانال ده هزار تومان فاصله 
گرفت. ســوالی که این روزها ذهن مردم را درگیر کرده 
چرایی این کاهش قیمت است. قیمت دالر در آبان ماه 
سال گذشــته حول 2۰ هزار تومان نیز خرید و فروش 
شد. فردی که در آبان پارسال و اوج تنش های ارزی دالر 
خریداری کرده، عالوه بر از دست دادن هزینه و فرصت 
رشد سرمایه خود، به طور میانگین در حدود ۳۵ درصد از 

اصل سرمایه را نیز از دست داده است.
در چند سال گذشته بسیاری از تحلیلگران اعتقاد داشتند 
که »علم« اقتصاد در ایــران کارایی ندارد و نمی توان با 
ابزارهای علمی روندهای کالن اقتصاد را پیش بینی کرد. 
اما کاهش قیمت ها در بــازار ارز و ثبات حول عدد های 
بنیادین بار دیگر نشان داد که روش های علمی کماکان 
برآورد درســتی را به ما نشان می دهد. باید گفت یکی 
از اصولــی که یک اقتصاددان باید به آن پایبند باشــد، 
صحبت از حقایق است نه آن چیزی که به آن عالقه مند 
است. از این رو هدف گذاری های باال برای بازار ارز موجب 
ضرر سنگین برای بسیاری از افراد شده است. در ادامه 
به بررسی قیمت واقعی ارز و علت هایی که اکنون سبب 

سقوط قیمت شده است، خواهیم پرداخت.

قیمت واقعی ارز

صحبت در مورد قیمت واقعی ارز کمی پیچیده اســت. 
ولی می توان قیمتی را واقعی دانســت که در آن میزان 
صادرات مواد خام کشور برابر واردات مواد خام کشور و 
میزان صادرات کار و محصول نهایی کشور برابر میزان 
واردات کار و محصول نهایی کشــور باشــد. در چنین 
حالتی قیمت واقعی ارز را باید در لحظاتی جســت وجو 
کرد که میزان صادرات نفت خام ایران به حداقل رسیده 

باشد. 
در طول تاریخ ۳۰ ساله کشــور، سال های ۸۱ و ۹۱ را 
می توان سال هایی با چنین مشخصاتی در نظر گرفت. با 
انتخاب سال های ۸۱ و ۹۱ به عنوان سال پایه، و تعدیل 
نرخ ارز با تورم ســاالنه ایران منهای تورم ساالنه آمریکا 
- با فرض تورم ســاالنه ۱.۸ درصدی در آمریکا- قیمت 
دالر در شهریورماه ۹۸ در حدود  ۱۱۹۰۰ تومان برآورد 
می شود. این در حالی است که امروز قیمت دالر اندکی 
زیر این قیمت و در حدود ۱۱ هزار تومان معامله شــد. 
همچنین می توان بــرآورد کرد قیمت واقعی دالر با در 
نظر گرفتن تورم نیمه دوم ســال در حدود ۱2۵۰۰ تا  
۱۳ هزار تومان شود. حال باید به این پرسش جواب داد 
که چرا قیمت دالر بعد از ۷ ماه دوباره به حدود قیمتی 
۱۱ هزار تومان بازگشته است. برای این پدیده ۵ علت 

اصلی می توان برشمرد.

پنج دلیل برای کاهش قیمت ارز

1- حرکت به سمت ارز تک نرخی: دلیل اولی که می توان 
گفت مهم ترین اثر را در کاهش قیمت ارز داشته است 
حرکت بازار به سمت تک نرخی شدن است. در شرایط 
کنونی و بعد از مشخص شدن جزئیات بیشتر می توان 
با قاطعیت بیشتری اعالم کرد که قیمت های ۱۹ هزار 
تومانی دالر مبنای درســتی نداشت و بخش مهمی از 
آن معلول سیاست های اشتباه دولت و ترس مردم مبنی 
بر نابودی سرمایه های خود بوده است. شاید بتوان یکی 
از مخرب ترین تصمیمات اقتصادی کشــور در دو دهه 
اخیر را ثابت کردن قیمت دالر روی عدد 42۰۰ تومان 
نامید. اتفاقی که شاید بتوان آن را عامل اصلی افزایش 
بیش ازحد قیمت ها در سال گذشته اعالم کرد. در واقع 
می تــوان گفت یک دلیل کاهــش قیمت ارز، وضعیت 
بنیادین بازار ارز و رسیدن به قیمت واقعی و بلندمدت 
آن اســت. هرچند این پدیده نمی تواند قیمت های زیر 

عدد واقعی را توجیه کند.

2- حباب مثبت عظیم در قیمت سال گذشته ارز: همان طور 
که حباب های منفی نرخ ارز موجب افزایش بیش ازحد 
قیمت ارز می شود - سرکوب قیمت موجب بدتر شدن 
وضعیت و جهش نرخ ارز می شــود- حباب مثبت نیز 
چنین تبعاتی دارد. در ســال گذشته درآمدهای ارزی 
کشور از محل فروش نفت با مشکالت کنونی همراه نبود. 
اما مردم به دلیل ترس از آینده شــروع به ذخیره کردن 
ارز در خانه های خود کردند. در واقع سرمایه خود را در 
مقابل افزایش قیمت ارز و نابودی ریال »بیمه« کردند. 
این ترس و هجوم مردم برای خرید دالر موجب افزایش 
بیش ازحد قیمت ها در بازار شد. برآوردها نشان از فروش 
نزدیک به 4۰ میلیارد دالری ارز توســط بانک مرکزی 
می دهد که بخش عمده ای از آن به صورت 42۰۰ تومان 
به فعاالن اقتصادی داده  شده است. می توان با توجه به 
میــزان واردات برآورد کرد بخش زیــادی از این ارز در 
حســاب های بانکی و یا در خانه ها ذخیره شده است. با 
کاهش ریســک های تجاری مردم انگیزه خود را برای 
حفظ ســرمایه به دالر از دست دادند. در چنین حالتی 

مردم شروع به فروش دالر در بازار آزاد کردند.

۳- محدودیت های سنگین بر واردات کاالهای لوکس: یکی از 
عواملی که سبب شده است قیمت ارز در تعادلی پایین تر 
از قیمت واقعی خود قرار گیرد، محدودیت شدید واردات 
کاالهای لوکس است. قیمت واقعی ارز در واقع شرایط 
آزاد را در اقتصاد نمایندگی می کند. در حالتی که واردات 
بسیاری از کاالها ممنوع اســت می توان تقاضای ارز را 
کاهش دهد و از این طریق بازار ارز در فشاری مضاعف از 

سمت تقاضا قرار گرفته است.

4- تقاضاهای فصلی: روند قیمتی ارز در سال های گذشته 
نشان می دهد فصل بهار و تابستان تقاضاهای ارزی کشور 
با کاهش رو به رو می شود. از این رو شاید بتوان یکی از 
دالیل کاهش قیمت ها را افت تقاضا در نظر گرفت. بانک 
مرکــزی می تواند با ورود به بازار و خرید در قیمت های 
پایین و فروش در قیمت های بازار، شرایط را برای کاهش 

نوسانات نرخ ارز آماده کند.

۵- افزایش امیدها نســبت به توافق: در میان اهالی بازار 
این جمله معروف اســت که بازار در واقع بازخوردهای 
مربوط به قیمت هــای آتی را خرید و فروش می کند از 
این رو افزایش شایعات نسبت به دیدار روحانی و ترامپ 
و سخنرانی ماکرون پیرامون مثبت بودن شرایط، موجب 
کاهش تنش ها و بهبود قیمت ها در بازار شــده اســت. 
همچنین شایعاتی از بهبود روابط ایران و امارات به بیرون 
درز کرده اســت و به نظر می رسد شرایط صرافی ها در 

دبی وضعیت بهتری نسبت به گذشته دارند.

راهکار درست برای ثبات بخشی به بازار

یکی از مشکالتی که سیاســت گذار اقتصادی در طول 
دهه های گذشته به آن دچار شده است، سرکوب قیمت 
ارز اســت. قیمت ارز در ایران در دوران وفور درآمدهای 
ارزی سرکوب می شود -بیماری هلندی- و به این طریق 
تولید ملی را تحت فشار قرار می دهد، از طرفی با نابودی 
تولید ملی، در دوران تحریم و کاهش درآمدهای ارزی 
جهش های نرخ ارز، آســیب های شدیدی را به اقتصاد 

کشور وارد می کند.
در دوران تحریم، درآمدهای نفتی کفاف مداخله بانک 
مرکــزی در بازار را نخواهد داد. اما ممکن اســت مردم 
تحــت تاثیر امید به آینده و یا خریــد کاالی خاص از 
پس انداز خود، به فروش دالرهای خانگی دست بزند و از 
این طریق قیمت ها را در بازار کاهش دهند. اما این راهکار 
ممکن است با فشار فروش منجر به کاهش بیش  از حد 
قیمت ها شود. توصیه می شود بانک مرکزی با مداخله در 
بــازار و خرید در قیمت های کمتر از ارزش واقعی دالر، 
کشور را در مقابل نوسانات آتی بازار و مشکالت پیرامون 

آن بیمه کند.
علیرضا صلواتی )ایندیپندنت فارسی(
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a selling price of $42,082/$28,712 at 0% for 84/48 months for a total number of 364/208 weekly payments of $116/$138 with $0 down. Cost of borrowing is $0, includes $1,000 bonus. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease 
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Imperial Oil, licensee. Mobil is a trademark of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries. Imperial Oil, licensee. Other trademarks shown are property of their respective owners. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2019 Sorento SXL (SR75KK)/2020 Sportage SX (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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a selling price of $42,082/$28,712 at 0% for 84/48 months for a total number of 364/208 weekly payments of $116/$138 with $0 down. Cost of borrowing is $0, includes $1,000 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) with a selling price of $22,762 includes $750 bonus based on a total number of 156 weekly payments of $51 for 36 months at 0% with $0 security deposit, $2,020 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is 
$7,940 with the option to purchase at the end of the term for $12,052. Lease has 16,000 km/year allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). «Cash Purchase Price for the new 2019 Sorento SX (SR75JK)/2019 Forte EX Limited IVT (FO847K) is $42,082/$25,832 and includes $5,000/$4,000 cash 
discount. Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. *Price PrivilegesTM  

fuel discount card is available on purchase and lease on the following select models: 2019 Rio, Forte, Soul, Stinger, Sportage, Sorento and Sedona, and 2020 Soul, Sportage and Telluride. Price Privileges 
fuel discount card is valid for a 40 cent-per-litre savings for 4 months or up to 500 L, whichever comes first. Price Privileges fuel discount card is combinable with other retail incentives. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Offer is subject to change without notice. Please 
see dealer and www.kia.ca/special-offers for full details. Offer ends September 3, 2019. Price Privileges fuel discount cards give you cents-per-litre savings on fuel at Canada’s largest retail fuel network of approximately 2,000 Esso and Mobil stations. Esso and Price Privileges are trademarks of Imperial Oil Limited. 
Imperial Oil, licensee. Mobil is a trademark of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries. Imperial Oil, licensee. Other trademarks shown are property of their respective owners. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2019 Sorento SXL (SR75KK)/2020 Sportage SX (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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آیا ترودو با شعار جدید تبلیغاتی دوباره نخست وزیر می شود؟
»انتخاب برای پیشرفت«، این شعار 
انتخاباتی اســت که حزب لیبرال به 
رهبری جاستین ترودو برای انتخابات 
پارلمانــی آتی کانــادا انتخاب کرده 

است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
حزب لیبــرال کانادا که خود را برای 
مبارزات تبلیغاتی انتخابات سراسری 
اکتبر آینده آماده می کند، اعالم کرد 
شــعار » انتخاب برای پیشرفت« را 
برای کمپین انتخاباتی خود برگزیده 
است. مســئوالن حزب لیبرال کانادا 
یکشنبه شب با انتشــار مطلبی در 
پایگاه اینترنتی این حزب و همچنین 
شبکه های اجتماعی شعار انتخاباتی 

خود را رونمایی کردند.
از همیــن هفتــه پخــش تبلیغات 
انتخاباتی در شبکه های تلویزیونی و 
همچنین پایگاه هــای اینترنتی آغاز 

خواهدشد.
جاستین ترودو نخست وزیر لیبرال 
کانادا در فیلمی ویدئویی که در پایگاه 
اینترنتی حزب لیبــرال قرار گرفت، 
از عملکــرد و کارنامــه دولت خود و 
خدماتی که به طبقه متوسط جامعه 
کانادا ارائه کرده است، ابراز خرسندی 

کــرد و در این زمینه به عنوان مثال 
به طــرح کمک هزینه برای کودکان 
که به گفته وی هــر ماه صدها دالر 
در اختیار خانواده های طبقه متوسط 

جامعه قرار میدهد، اشاره کرد.
نخست وزیر کانادا افزود محافظه کاران 
برای متوقف کردن ما همه کار کردند. 
آن ها دوست دارند به گون های وانمود 

کنند که در خدمت همه هستند اما 
در واقع کاری که آن ها انجام می دهند 
کاهــش مالیات هــای ثروتمندان و 
تحمیل سیاستهای ریاضت اقتصادی 

به جامعه کانادا است.
جاستین ترودو ادامه داد در انتخابات 
آتی فدرال در اکتبر آینده، شهروندان 
کانادایی این فرصت را خواهند داشت 

سخنگوی وزارت امور خارجه  جمهوری اسالمی:
 آمادگی گفتگو با کانادا را 

تکرارمی کنیم

ایرانیان کانادا- سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ، اظهارات 
اخیر وزیــر خارجه کانــادا در مورد 
مذاکــرات با ایران برای ارایه خدمات 
کنسولی به ایرانیان مقیم آن کشور 
را متناقض، نوعی فرار از مسئولیت و 

غیرقابل قبول عنوان کرد.
ســیدعباس موســوی با اشــاره به 
مشــکالت عدیــده ایرانیــان مقیم 
کانادا در زمینه مســائل کنســولی 
و درخواســت آن هــا از دولت کانادا 
جهت همکاری با دولت ایران جهت 
رفع این مشــکالت گفــت: موضع 
سیاســی وزیر خارجه کانادا و توسل 
به بهانه های حقوق بشری برای عدم 
ارایــه خدمات بــه ایرانیان مقیم آن 
کشــور در تناقض آشکار با اظهارات 
خود او است، زیرا از یک سو با نادیده 
گرفتن حقوق شهروندان ایرانی تبار 
خود از اجازه ارایه خدمات کنسولی 
از جملــه خدمــات اداری مربوط به 
احوال شــخصیه بــرای 4۰۰ هزار 
ایرانی مقیم کانادا خودداری می کند 
و در همان حال، در پشــت ادعا ها و 

شعار کمپین های تبلیغاتی احزاب در آستانه انتخابات
مداد- دو حزب عمــده کانادا یعنی 
لیبــرال و محافظه کار از شــعارهای 
انتخاباتــی خــود رونمایــی کردند. 
لیبرال ها در  امسال با شعار »پیشرفت 
 Choose( کنیــد«  انتخــاب  را 
forward( و محافظه کاران نیز با شعار 
 It’s( »وقتش رسیده که جلو بیفتید«
time for you to get ahead( وارد 
کارزار انتخاباتی اکتبر امسال می شوند.

حزب نئودموکرات اعــالم کرده که 
تا هفته آینده، از شعار انتخاباتی اش 
رونمایی می کند. سبزها هم با شعار 
»نه چپ، نه راســت، با هم به پیش« 
 Not left, not right, forward(
together( در ایــن میــدان حضور 
دارنــد. حزب مــردم نیز با شــعار 
 Strong and( آزاد«  و  »قدرتمنــد 
اکتبر  انتخابــات فــدرال  free( در 

شرکت خواهد کرد.

کمپین تبلیغاتی حزب لیبرال

بخش قابل  توجهی از تبلیغات حزب 
لیبرال حول جاستین ترودو طراحی 
شــده اســت. در کلیپ رسمی این 
حزب که به تازگی منتشــر شــده، 
تــرودو در یک وســیله حمل ونقل 
عمومی در حالی که ســرپا ایستاده، 
درباره دســتاوردهای دولتش به ویژه 
حذف مالیات طبقه متوسط و افزایش 
مزایای برای والدیــن صاحب فرزن 
کم سن صحبت می کند. او همچنین 
از برنامه دولت برای مالیات بر صنایع 

آالینده دفاع می کند.
آقای تردود همچنین با کنایه به حزب 
رقیب می گوید که محافظه کاران دم 
از حمایت از حقــوق مردم می زنند، 
حــال آنکه مالیــات ثروتمنــدان را 
کاهــش و از بودجه خدمات دولتی و 
عمومی می کاهنــد. او در این کلیپ 
یک دوراهــی را در بــرای مخاطب 
قــرار می دهد که یکی بازگشــت به 
سیاست های سال های گذشته هارپر 
)نخســت وزیر ســابق( و دیگری نیز 
حرکت به جلو و ادامه پیشرفت هاست.

شعار امســال حزب لیبرال، شباهت 
زیادی به شــعار سال های پیش این 
حــزب دارد. »حرکت کانادا به جلو« 
)Moving Canada forward( شعار 

این حزب در سال 2۰۰4 بود.

 کمپین تبلیغاتی حزب محافظه کار

اندرو شی یر )رهبر حزب محافظه کار( 
با یک پیراهن آکســفورد آبی رنگ، 
در حالی کــه  در اتاقی با پس زمینه 
طبیعــت در برابر دوربین قرار گرفته 

بود، دربــاره برنامه های حزبش برای 
شــهروندان صحبت کرد. او در این 
کلیــپ، تاکیــد زیادی بــر کاهش 
هزینه هــای زندگی و نیــز پس انداز 

بیشتر برای کانادایی ها داد.
و البته در ایــن کلیپ درباره مالیات 
بر صنایع آالینده چیــزی نگفت. با 
این وجود، این حزب در همایش های 
پیشین خود اعالم کرد که این مالیات، 

از اولویت های اصلی محافظه کاران به 
شمار می رود. اندرو شی یر همچنین 
گفت که قرار نیست برنامه حمایتی 
کانادا از والدین صاحب فرزندان کم 
سن )موسوم به کانادا چایلد بنفیت( 
که توسط لیبرال ها اجرا شده را حذف 
کند. کاهش هزینه مسکن دار شدن 
جوانان نیز از دیگــر برنامه های این 

حزب اعالم شده است.

آقای شــی یر همچنیــن با طعنه به 
برنامه های حزب لیبرال اشاره می کند. 
او می گوید که لیبرال ها سنگ قشر 
متوسط را به ســینه می زنند، حال 
آنکه در عمل در دفاع از شرکت های 
ثروتمندی نظیر اس ان ســی الوالین 
مرزهای اخالقی را نیز به راحتی زیر 

پا می گذارند.

که از میان پیشــرفت یا بازگشت به 
دوره زمامداری استفان هارپر یکی را 
انتخاب کنند. من شخصاً پیشرفت در 

کنار شما را انتخاب می کنم.
حزب محافظه کار کانــادا به رهبری 
اندرو شییر بیست و سوم اوت رشته 
تبلیغات خود را در دو زبان رســمی 

کانادا آغاز کرد.
» بیشتر. برای شما. از همین حاال«، این 
شعار تبلیغات انتخاباتی محافظه کاران 
کانادا است. رهبر محافظه کاران کانادا 
به زبان انگلیسی اعالم کرد مایل است 
در صورت پیروزی در انتخابات اکتبر 
آینده، هزینه های زندگی را در کانادا 
کاهش دهد و به گون های عمل کند 
که مالیات دهنــدگان کانادایی پول 
بیشتری برای پسانداز داشته باشند و 

قدرت خرید آنها افزایش یابد.
اندرو شــییر افزود اگــر در انتخابات 
آتی فــدرال حزب محافظــه کار به 
قدرت برســد، به منظــور کمک به 
پدر و مادرهای جدید، تالش خواهد 
کرد مالیات بر مرخصی زایمان برای 

مادران و پدران را کاهش دهد.
انتخابات آتی پارلمان کانادا 2۱ اکتبر 

برگزار خواهد شد.

مستمســک های حقوق بشری علیه 
ایران پنهان می شود.

وی در این زمینــه ادامه داد: اگرچه 
جمهوری اســالمی ایــران حداکثر 
تالش خود را در ۷ سال گذشته برای 
ارائه تسهیالت کنسولی به شهروندان 
ایرانی مقیم کانادا فراهم ساخته است، 
ولی آن ها برای دریافت این تسهیالت 
همچنان بــه خاطر مخالفت ناموجه 
دولت کانادا مجبور می شــوند برای 
دریافت خدمات کنســولی با تحمل 
مشــقات و هزینه های زیــاد راهی 

کشور های دیگر شوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان 
این که تاکنون به صورت مستقیم یا 
با واسطه از دولت کانادا خواسته ایم 
که گذشته از مســائل سیاسی برای 
رفاه حال اشخاص مقیم کانادا با ارائه 
خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم آن 
کشــور کمک کند، ولی دولت کانادا 
از پذیرش این امر خودداری می کند 
تا به ایران و ایرانیان فشــار سیاسی 
وارد کند، تاکید کرد: از نظر ما طرح 
موضوعات و مسائل حقوق بشری با 
ایران و مشروط کردن برقراری روابط 
دو کشــور یا ارائه خدمات کنسولی 
به ایرانیان مقیم کانادا به موضوعات 
فرعــی، صرفا یک بهانــه و توجیهی 

ناموجه است.
موســوی با بیان این که دولت کانادا 
رفاه چهارصد هــزار ایرانی مقیم این 
کشور را گروگان اهداف سیاسی پوچ 
و بیهوده خود کرده است تصریح کرد: 
ما بار ها اعالم کرده ایم که آماده گفتگو 
با کانادا برای گشایش همکاری های 
کنســولی از جمله مسئله مفسدین 
اقتصادی که کانادا را مامن خود قرار 
داده اند، هستیم، بار دیگر نیز آمادگی 
خــود برای گفتگو با کانــادا را تکرار 
می کنیــم و از آن دولت می خواهیم 
که مســائل سیاســی را بهانه و مانع 
ارائه خدمات کنسولی برای اشخاص و 
شهروندان قرار ندهد و قبل از هر چیز 
در مورد گشایش بخش های کنسولی 
در دفاتر حفاظت منافع دوکشور در 

تهران و اتاوا همکاری کند.
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شرکتی که به یک گروه فشار مخالف 
تابلوهای تبلیغاتی  انبوه  با مهاجرت 
اجاره می دهد تغییر عقیده داده است 
و قصــد دارد همه تبلیغات این گروه 
را جمع آوری کند. شرکت پاتیسون 
در   Pattison Outdoor اوتــدور 
معیارهایش در مورد انتشار پیام های 

سیاسی بازنگری خواهد کرد.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
 Pattison کانادا، رندی اوتــو رئیس
یکشنبه  بعدازظهر  اواخر   Outdoor
گرفــت  تصمیــم  اوت 2۰۱۹   2۵
 True North آگهی تبلیغاتی گــروه
Strong & Free advertising را به 
علت انتقادها بردارد. پاتیسون اوتدور 
دوشنبه رسماً این تصمیم را به اطالع 

این گروه فشار خواهد رساند.
درعین حال چند ســاعت قبل از این 
 Pattison Outdoor تصمیم، شرکت
اعالم کرده بود که این آگهی از قانون 
تبعیت  کانادا  تبلیغاتــی  معیارهای 
می کند و درنتیجه انتشــار آن ادامه 

می یابد.
این شــرکت می گفــت می خواهد 
قضاوت را به خود کانادایی ها بسپارد 
و از مردم خواست برای ابراز نارضایتی 

بیلبوردهای ضدمهاجرتی »حزب مردمی کانادا« برچیده می شود

پاسخ وزارت خارجه کانادا
 به درخواست ۱6هزار نفره برای رابطه با ایران

پاســخ رســمی وزارت خارحه کانادا 
به تومار پارلمانی ایرانیان کانادا برای 
ازســرگرفتن رابطه ایــران و کانادا، 
چهارشــنبه 2۱ اوت 2۰۱۹ منتشر 

شد.
وزارت خارجــه در پاســخ خــود به 
درخواســت گروهی از ایرانیان کانادا 
برای ازســرگیری روابط دیپلماتیک 
بــا ایران اعالم کرده که »تا زمانی که 
مریم ممبینی نتوانــد از ایران خارج 
شود هرگونه مذاکره ای با ایران درباره 
بازگرداندن ایشان به خانه خود، کانادا، 

منتفی خواهد بود.«
به گزارش هفته، به نقل از آی.ســی 
ژورنال درپاسخ کتبی وزارت خارجه 
دولت لیبرال به امضاکنندگان تومار 
آمده است: »وزیر امور خارجه کانادا با 
وزیر امور خارجه ایران بطور مستقیم 
صحبت کرده اســت و پرونده خانم 
ممبینی را نیز مطرح کرده است. وزیر 
امور خارجه کانادا همچنین چندین 
بار مستقیم با مریم ممبینی صحبت 
کرده اســت. دولت کانــادا همچنان 
خواســتار پاســخگویی ایران درباره 

شرایط بازداشت و فوت پروفسور سید 
امامی است.

کانادا به حسابرســی از ایران درباره 
نقض حقوق بشر و حقوق دموکراتیک 
پایبند اســت. به همین دلیل در ماه 
دسامبر 2۰۱۸، کانادا قطعنامه ای را 
در ســازمان ملل برای حسابرسی از 
ایران دربــاره کارنامه غیر قابل دفاع 
حقوق بشــر در این کشور تنظیم و 
رهبری کرد ]و این قطعنامه[ توسط 

۸4 کشور مورد حمایت قرار گرفت.

کانادا از سختی هایی که نبود روابط 
دیپلماتیک در دو کشور ایجاد کرده 
کامالً آگاه اســت. امنیت کانادایی ها 
در خارج از کشور اولویت مهمی برای 
دولت کانادا اســت. کانادا همچنان 
متعهد به ارائه خدمات کنســولی به 
شــهروندان کانادایی که به خارج از 
کشور، از جمله ایران، سفر می کنند، 
است. شــهروندان کانادایی در ایران 
می توانند به خدمات عادی کنسولی و 
خدمات مربوط به پاسپورت از طریق 

ســفارت کانادا در ترکیه دسترسی 
ایتالیا به  باشــند. همچنین،  داشته 
عنوان حافظ منافع کانــادا در ایران 
عمــل کرده و منافع کانادا را در قبال 
دولــت ایران نمایندگــی می کند، از 
جمله ارائه کمک های کنســولی به 
شهروندان کانادا. در کنار شرکای بین 
المللی خود، کانادا متعهد به پاسخگو 
کردن ایران درباره نقض حقوق بشر 
اســت و از ایران می خواهد که بطور 
کامل تعهــدات خود در توافق برجام 

را اجرا کند.«
الزم به یادآوری است که درخواست 
ازسرگیری روابط ایران و کانادا توسط 
بیژن احمدی، از طرف هیات مدیره 
کنگره ایرانیان کانادا تهیه شــده بود. 
این درخواست توسط مجید جوهری، 
نماینده فدرال منطقه ریچموندهیل 
حمایت شد و دو ماه پیش، در ژوئن 
2۰۱۹ توسط هلن الوردیه، نماینده 
حزب نیو دموکرات در پارلمان کانادا 
قرائت شد. نزدیک به ۱۶هزار ایرانی 
تبار ایــن درخواســت را امضا کرده 

بودند.

 True North Strong خود با گــروه
تماس بگیرند.

این آگهی کــه در حمایت از حزب 
مردمی کانادا متعلق به ماکسیم برنیه 
منتشــر و روی آن با حروف درشت 
نوشته شده »نه به مهاجرت انبوه« در 
کنار بزرگراه فلیکس-لکلرک در کبک 
همچنین در دیگر شــهرهای کانادا 

نصب شده بود.
ماکســیم برنیه رئیس حزب مردمی 
کانادا یکشنبه 2۵ اوت 2۰۱۹ گفته 
بود که او با اســتفاده از چهره خود از 

سوی گروه True North Strong در 
کنار این آگهی موافقت کرده است.

او حتی از اینکه از ســوی این گروه 
انتخاب شــده اســت به خود افتخار 

می کرد.
برنیه گفت: »به عنوان یک سیاستمدار 
از اینکه یک گروه کانادایی می خواهد 
برای یکی از سیاســت های ما تبلیغ 
کند مفتخر شــدم. اگر شــما فکر 
می کنید که این آگهی ضد مهاجرت 

است، خواندن بلد نیستید.«
وی همچنیــن تعریــف خــود را از 

مهاجرت انبوه که روی آگهی به آن 
اشاره شده است، ارائه کرد.

وی گفــت: »به اعتقاد من، مهاجرت 
انبوه، مهاجرت ۳۵۰ هزار نفر در سال، 
یک میلیون نفر پس از سه سال است. 
من فکر می کنم که ما باید این آستانه 

را کاهش دهیم.«
برنیه می خواهد آستانه مهاجرت را به 
۱۵۰ هزار نفر در سال کاهش دهد و 
تأکید می کند که موضع حزب او در 

مورد مهاجرت روشن است.

مداد- به گزارش گلوبال نیوز، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهند بیشتر 
کانادایی ها بر این باورند که تعداد مهاجران جدید به این کشــور باید محدود 
شود. در این میان، احمد حسن )وزیر مهاجرت کانادا( این مساله را نگران کننده 

خواند.
بر اساس اطالعات منتشر شده، ۶۳ درصد از پاسخ دهندگان بر این باور بودند 
که دولت باید اولویت خود را بر محدودسازی مهاجرت قرار دهد، زیرا کشور باید 
از توان الزم برای ادغام درســت آنها برخوردار باشد. از سوی دیگر، ۳۷ درصد 
از پاسخ دهندگان اعالم کردند که افزایش تعداد مهاجران، تنها راه برای تامین 

نیازهای در حال رشد اقتصاد کانادا به شمار می رود.
وزیر مهاجرت کانادا اعالم کرده که کارفرمایان زیادی به او مراجعه می کنند که 
از نبود نیروی کار الزم در بازار کانادا گالیه دارند. از نظر احمد حسن، مهاجرت 
تنها راه برای تامین نیاز بازار کار است. از سویی دیگر، مخالفان بر این باورند که 
کمبود زیرساخت های زندگی شهر و مسکن از جمله دالیلی است که می تواند 
ســبب بروز مشــکل در ادغام هر چه بهتر مهاجران شود. این نظرسنجی به 

صورت آنالین بین ۱۵2۸ کاربر به انجام رسید.

بر اساس نظرسنجی جدید بیشتر کانادایی ها 
با محدودسازی مهاجرت موافقند

 مهم ترین موضوعات سخنرانی 
جاستین ترودو در سخنرانی اجالس هفت

نخســت وزیر جاســتین ترودو در 
کنفرانــس خبری خود در حاشــیه 
نشست اجالس هفت ضمن اشاره به 
حمایت کانادا از توافق هسته ای ایران 
تاکید داشت که کانادا تحریم هایی را 

ضد ایران اعمال کرده است.
به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل 
از گلوبال نیوز، نخست وزیر جاستین 
تــرودو گفت: ما با جامعه جهانی که 
به درستی خواستار کاهش تنش در 
منطقه )خلیج فارس( اســت همراه 

هستیم.
ترودو گفــت: از برجام )برنامه جامع 
اقدام مشــترک( و هــدف مهم آن 
مبنی بــر دور نگه داشــتن ایران از 
توسعه تسلیحات هسته ای، حمایت 
می کنیم. ترودو تصریح کرد: ما تحریم 
هایی را ضد ایــران اعمال کرده ایم، 
ما تجهیزاتی داشــتیم، در حقیقت 
ناوهای محافظی در خلیج فارس به 
عنوان بخشی از شراکت ما در منطقه 
و ما به حمایت از شــرکای خود در 
زمینــه آزادی حمل و نقل در خلیج 
فارس و کاهش تنش در منطقه ادامه 

می دهیم.
کانادا به حسابرســی از ایران درباره 
نقض حقوق بشر و حقوق دموکراتیک 
پایبند اســت. به همین دلیل در ماه 
دسامبر 2۰۱۸، کانادا قطعنامه ای را 
در ســازمان ملل برای حسابرسی از 
ایران دربــاره کارنامه غیر قابل دفاع 
حقوق بشــر در این کشور تنظیم و 
رهبری کرد ]و این قطعنامه[ توسط 

۸4 کشور مورد حمایت قرار گرفت.
جاستین ترودو درباره آتش سوزی در 
جنگل های آمازون گفت: مردم جهان 
از دیدن آتش سوزی در آمازون نگران 
و بهت زده هستند. کریستیا فریلند، 

وزیر خارجه کانادا با همتایان برزیلی 
و بولیویایی خود گفتگو کرده و دولت 
ما با دولت برزیل در تماس بوده است 
تا از تالش بــرای پایان دادن به این 

بحران حمایت کند.
گفتنی اســت که کانادا نیز در کنار 
ســایر اعضای گروه هفت مصمم به 
مقابله با آتش سوزی در آمازون است. 
کانادا پیشــنهاد ارسال هواپیماهای 
آتش نشان و کمک مالی ۱۵ میلیون 

دالری کرده است.
جاســتین ترودو در بخشی دیگری 
از این کنفرانــس خبری گفت: من 
همچنین به وضوح گفته ام که کانادا 
از پیوســتن مجدد روســیه به گروه 

هفت حمایت نمی کند.
روســیه هنوز رفتاری را که منجر به 
اخراج این کشور در سال 2۰۱4 شد، 
تغییر نداده اســت، از این رو نباید به 
گروه هفت باز گردد. الحاق غیر قانونی 
کریمه به خاک روسیه کامال غیر قابل 
قبول است. کانادا همواره از تمامیت 
ارضــی اوکراین دفاع کرده اســت و 

خواهد کرد.
وی در ادامــه در ارتبــاط با خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: صرف 
نظر از این که گام بعدی چه خواهد 
بود، آنچه ما بیش از همه بدان مایل 
هستیم کمترین آســیب به اقتصاد 
انگلیس و جهان )در نتیجه برگزیت( 

است.
بی شــک کانادا روابط دوســتانه و 
تجــاری عمیقی با انگلیــس دارد و 
ما امیدواریم این روابــط ادامه یابد. 
مقامات ما تالش می کنند اطمینان 
حاصل شــود که کمترین آسیب به 
تجارت کانادا و شهروندانش در سراسر 

جهان وارد می شود.
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هزینه مالیات خانوار متوسط کانادایی در سال گذشته بیشتر از هزینه های زندگی بود
ایرونیا- با اســتناد بــه یک گزارش 
جدید، یک خانوار متوسط کانادایی 
در ســال گذشته نزدیک به 4۰ هزار 
دالر مالیات پرداخت کرد که بیشتر از 
تمام هزینه های روی هم رفته لباس، 

غذا و سرپناه بود.
گزارش شاخص مالیات مصرف کننده 
 Fraser Institute کانادایی ســاالنه
قصد دارد نشــان بدهــد که چطور 
میزان مالیــات پرداختی خانوارها با 
گذر زمان تغییر کرده اســت. میزان 
کل بار متوســط مالیاتــی ۳۹2۹۹ 
دالری سال گذشته با در نظر گرفتن 
تورم تقریبا ســه برابر پولی است که 
کانادایی ها در ســال ۱۹۶۱ پرداخت 
می کردند. این نرخ بسیار سریع تر از 
میزان خرج نیازمندی های ضروری از 

جمله مسکن رشد کرده است.
نویسنده این گزارش تخمین زده اند 
که خانوار متوســط ســال گذشته 
چیــزی حدود ۳2 هــزار دالر خرج 

لباس، غذا و سرپناه کرده است.
فین پوشــمن محقق ارشد انستیتو 
فریزر در مصاحبــه ای گفت: »وقتی 
به چند نســل نگاه می کنید شاهد 
افزایش شدید گستره دولت هستیم. 

اگر می خواهیم از گستره دولتی که 
داریم حمایت کنیم باید به خودمان 
یادآوری هم بکنیم که هزینه اش واقعا 

چقدر است.«
به عنوان درصدی از درآمد میانگین 
خانوار، نرخ مالیاتی از ۳۳.۵ درصد در 
سال ۱۹۶۱ به 4۰.۸ درصد در سال 
۱۹۸۱ و 44.2 درصد در سال 2۰۱۸ 

رســید. از اوایل دهه هشتاد میالدی 
تا به حال، تمام نرخ ها تقریبا باثبات 
بوده اند و بین 4۱ درصد تا 4۷ درصد 

حرکت کرده اند.
بــا ایــن حــال دیویــد مک دونالد 
اقتصاددان ارشد مرکز جایگزین های 
سیاستی کانادا می گوید رشد مالیات 
خانوار از راه اندازی برنامه هایی حمایت 

کرده که بیشتر کانادایی ها حاال آن  را 
حیاتی می دانند.

او گفت:  »در سال ۱۹۶۱ ما حمایت 
از سالمت ملی یا برنامه بازنشستگی 
کانــادا را نداشــتیم. مالیات ها پول 

چیزهایی را پرداخت می کنند.«
تخمین هــای نــرخ مالیاتــی دیگر 
انســتیتوها تفاوت دارند. در ســال 

شمار خانه های خالی در بازارهای اصلی مسکن کانادا 
همچنان رو به افزایش است

ایرونیا- می توانید خریداران خارجی 
را عاملی برای باال رفتن قیمت خانه 
و مقصر همه گرفتاری هایی که دلتان 
می خواهد بدانید، اما مشکالت مسکن 

کانادا فراتر از این حرف هاست. 
برمبنــای گــزارش جدیــدی که از 
سوی Point2Homes منتشر شده 
ســفته بازی و اجاره های کوتاه مدت 
مقصر اصلی باالرفتــن میزان باالی 
مســکن های خالــی در بزرگ ترین 
شــهرهای کاناداســت، در حالی که 
کاهــش جمعیت در کنار نوســانات 
از عوامل  نیــز  اقتصادهــای محلی 
افزایش شــمار خانه هــای خالی در 

سراسر کشور است.
ســال 2۰۰۱ دولت کانادا برای اولین 
بــار جمع آوری داده هــای مربوط به 
منزل های اشــغال شده را آغاز کرد و 
دریافت که ۷.۸ درصد از همه خانه ها 
در کشور خالی هســتند و این آمار 
هنوز به افزایش خود ادامه داده است. 
تا ســال 2۰۰۶، نرخ خانه های خالی 
به ۸.4 درصد افزایش یافت و ســال 

2۰۱۶ به ۸.۷ درصد رسید. 
ونکوور اکنون باالترین نرخ خانه های 

خالــی را در شــهرهای اصلی کانادا 
دارد و میــزان ۸.2 درصد خانه  خالی 
به معنی وجود حدود 2۵ هزار منزل 

خالی در این شهر است. 
شــمار خانه های خالی ونکوور بین 

ســال 2۰۰۶ تا 2۰۱۶ تــا رقم ۹.۶ 
درصد باال رفت. 

برخی از شــهرهای بریتیش کلمبیا 
که مــورد مطالعــه قــرار گرفتند 
 North داشته اند.  بیشتری  نوسانات 

Cowichan در جزیره ونکوور ۸2.۶ 
درصد افزایش در نرخ خانه های خالی 
داشته است در حالی که پورت مودی 
با کاهشی ۵۰.4 درصدی روبه رو شده 

است. 
گرچه همه شهرهای بریتیش کلمبیا 
با افزایش جمعیــت روبه رو بوده اند، 
نرخ خانه های خالی تنها در ۱۰ شهر 
از 2۸ شهری که در این مطالعه جای 

داشتند، کاهش یافته است.  
در این مطالعه مشخص شد که مالیات 
جدید وضع شده برای خانه های خالی 
که مالــکان را وادار می ســازد تا در 
صورت خالی ماندن خانه معادل یک 
درصد ارزش ملک را به عنوان مالیات 
پرداخت کنند، درآمد مالیاتی زیادی 
ایجاد کرده است؛ اما اگر هدف تشویق 
مالکان برای اجــاره خانه های خالی 
باشــد، دلیلی برای موفق بودن این 

عمل مشاهده نشده است. 
باالترین میزان خانه هــای خالی در 
وست ونکوور در سال 2۰۱۶ مشاهده 
شده که برابر ۹.2 درصد بوده و از رقم 
۶.۷ درصد 2۰۰۶ تا این حد باال آمده 

است. 
در مقایســه تورنتو با ۶۶ هزار خانه 
خالی، هنوز اندکی بیشتر از رقم ۶4 
هزار خانه خالی در مونتــرال را دارا 
اســت. در حالی که کلگری، اوتاوا و 
ادمونتون، همگی بیــش از 2۰ هزار 

خانه خالی داشته اند.  
در میان ۱۰ شهر بزرگ کانادا، وینیپگ 
باالترین جهش را در میزان خانه های 
خالی داشته که برابر 42.۷ درصد بوده 
و پس از آن مونترال با ۳۶.۳ درصد و 

ادمونتون با ۳2.۵ درصد جای دارند.

ماساژور ونکووری که با اپلیکیشن 
مشتریان خود را پیدا می کرد،

 متهم به تعرض جنسی شد

ایرونیا- یک ماســاژور اهل ونکوور به 
صورت جنایی متهم شد. دلیل اتهام 
این ماســاژور این بود کــه زنی ادعا 
کرده که هفته گذشته در خانه خود 
در مرکز شهر ونکوور توسط او مورد 

تعرض جنسی قرار گرفته است.
پلیس ونکوور گفت این زن که سی 
و چند سال دارد بعد از این با پلیس 
تماس گرفــت کــه روز چهاردهم 
آگوســت برای دریافت ماساژی در 
خانه خود یک ماساژور استخدام کرد. 
در بیانیه ای که توسط پلیس منتشر 
شــده آمده که مردی ۳۳ ســاله به 
نام الکساندر وارفولومیف سه شنبه به 
عنوان متهم شناسایی و دستگیر شده 
است. پلیس اتهام های وارد شده علیه 

او را چهارشنبه اعالم کرد.
استیو ادیسون سرهنگ پلیس ونکوور 
گفت بــاور می رود کــه وارفولومیف 
بــه صــورت آزاد کار می کــرده و از 
اپلیکیشــنی به نــام Soothe برای 
رزرو کردن مشــتریان خود استفاده 
می کرده است. او برای درمان به خانه 
مشــتریان مراجعه می کند. ادیسون 

گفت شــرکت پشــت Soothe  با 
تحقیقات پلیس همکاری کرده است.

پلیس گفت این شرکت به محققان 
اعالم کــرده کــه وارفولومیف دیگر 
حق اجازه این اپلیکیشن را نخواهد 
داشــت. در حال حاضر این مرد بعد 
از پرداخت وثیقه آزاد شده اما آزادی 
او چند شرط دارد که از جمله آن ها 
می توان بــه ممنوعیت ارایه خدمات 
ماساژ یا درمان فیزیکی به عموم مردم 

اشاره کرد.
درمانگران  کالــج  چهارشــنبه  روز 
ماساژ بریتیش کلمبیا تایید کرد که 
وارفولومیف یکــی از اعضای به ثبت 
رســیده در این بدنــه قانون گذاری 
نیست. این کالج استانداردهای حرفه 
ماساژوری را در سراسر استان تعیین 

می کند.
ادیسون گفت هر کسی که در مورد 
این پرونده اطالعاتی دارد یا هر کسی 
که باور دارد قربانی حمله جنســی 
مشــابه این بوده باید بــا پلیس یا با 
Crimestoppers تمــاس بگیرد تا 

ناشناس باقی بماند.

  Broadbent Institute  ،2۰۱۷
تخمین زد که یک خانوار متوســط 
کانادایی نرخ موثــر پرداخت مالیات 

حدود 24 درصدی دارد.
مالیات های  هزینه  پوشمن می گوید 
شــرکتی در نهایت از طریق حداقل 
دستمزد پایین تر و قیمت های باالتر 
مصرف کنندگان  و  کارمندان  توسط 

پرداخت می شود.
او گفت: »کسب و کارها مالیات پرداخت 
نمی کنند، افراد مالیات می دهند. پایه 
و اساس این مسئله کامال در فرضیه 
ادبیات اقتصادی و مالیات قرار دارد.«

خانوارهای  درآمــد  فریــزر  گزارش 
کانادایی را به عنوان ســهمی از سود 

شرکت ها تخمین نمی زند.
اما انستیتو فریزر در گزارش خود به 
شکاف بین پولی که کانادایی ها خرج 
مالیات می کنند و پول مصرفی آن ها 
برای تهیه اقالم ضروری از جمله غذا، 

لباس و سرپناه اشاره می کند. 
در گــزارش آمــده: »مالیــات و نه 
ضرورت هــای پایــه ای زندگی هنوز 
بزرگ ترین خرج خانواده ها در سراسر 

کشور هستند.«
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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

سفر توریستهای آمریکایی به کانادا
 به باالترین میزان در ۱2 سال اخیر رسید

ایرونیا- گرچه اکثر آمریکایی ها  تهدید خود مبنی برنقل مکان کردن به کانادا 
در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری را عملی نکردند ولی به 
نظر می رسد عالقه آن ها برای گشت و گذار کانادا بیشتر از گذشته شده است.

داده های جدید از مرکز آمار کانادا نشان می دهد تعداد سفرهایی که شهروندان 
آمریکا به کانادا طی شش ماه اول سال فعلی داشتند به بیش از ۱2.۳ میلیون 
می رسد که نشانگر افزایشــی 2.2 درصدی نسبت به نیمه اول سال 2۰۱۸ و 

باالترین رقم نیمه اول سال به ثبت رسیده از سال 2۰۰۷ تا به حال است.
حدود دو ســوم از بازدیدکنندگان آمریکایی پیش از بازگشت خود به ایاالت 
متحده حداقل یک شــب را در کانادا می گذرانند. بعد از آمریکا، کشــورهای 
مبدایی که از آن ها بیشــترین تعداد توریست به کانادا سر زده شامل بریتانیا، 

چین، فرانسه، مکزیک و آلمان می شوند. 
با وجود اینکه کانادا دارد از آمریکا بازدیدکنندگان بیشــتری دریافت می کند، 

تعداد کانادایی هایی که آن توریسم را جبران می کنند در حال کاهش است.
مرکز آمار کانادا گفت کانادایی ها در ماه ژوئن ۳.۶ میلیون سفر به آمریکا داشتند 
که نسبت به بازه مشابه سال قبل 2.۸ درصد کاهش داشته است. بخشی از این 

می تواند به خاطر کاهش نسبی ارزش دالر کانادا مقابل دالر آمریکا باشد.
تقریبــا هفت میلیون کانادایی بین ماه های ژانویه و ژوئن به مقاصدی خارج از 
آمریکای شمالی سفر کردند که تقریبا نزدیک به رکورد به ثبت رسیده در نیمه 

اول سال 2۰۱۷ بود.

ثبت شکایت های متعدد 
از دو سایت مشهور فروش اینترنتی بلیت هواپیما

ایرونیا- بعد از انتشار مطلبی توسط 
سی بی ســی نیوز درباره شکایت دو 
 FlightHub شــرکت  از  مشــتری 
چند خواننده مشــکالت خود با این 
تامین کننده خدمات ســفر را بیان 

کردند.
درک لوســیه از نایاگرا فالز در انتاریو 
نوشت که می ترســد هرگز پولش را 
پس نگیرد چــون بیش از یک ماه از 
زمان شــکایتش از شرکت گذشته و 
هنوز منتظر بازگشت دو بلیت ایرالین 
اســت که از فالیت هاب خریده بود 
اما معتبر نبودنــد. او می گوید حس 
می کند از او سوء استفاده شده است.

سی بی سی نیوز با سه مشتری دیگر 
فالیت هــاب هم صحبت کرد و تمام 
داشتند:  مشابهی  شکایت های  آن ها 
بگیرند کــه از طریق این شــرکت نتوانســتند پــول بلیت هایی را پس 

خریــداری کرده بودنــد و به دالیل 
مختلف منجر به پرواز نشدند.

بعــد از اینکــه سی بی ســی نیوز با 
Momentum Ventures واقــع در 
مونترال تماس گرفت تمام آن ها پول 
خود را به اضافه غرامت اضافی دریافت 
کردند. این شرکت مالک و گرداننده 
فالیت هــاب و JustFly  یعنی یک 
شرکت سفر ایرالینی دیگر است که 
بازار آمریکا خدمت رسانی  بیشتر به 

می کند.
اما شــکایت ها اینجا تمام نمی شود. 
دفتر کسب و کار بهتر )BBB( گزارش 
می دهد که فالیت هاب و جاست فالی 
طی ۱2 ماه نزدیک به ۸۰۰ شکایت 
داشــتند و حاال به مشتریان اخطار 
داده که بسیاری از شکایت ها مشابه 

هستند.
این ناظر کسب و کارها در حال حاضر 
دارد ایــن دو ســازمان را درون یک 
پروفایل یکپارچه سازی می کند چون 
هفته گذشــته از سی بی سی فهمید 
که هر دو تحت مالکیت یک شرکت 

هستند. 
کاترین هات ســخن گوی BBB در 
ایمیلی گفت: »حتی اگر کسب و کاری 
به شکایت ها پاســخ بدهد، الگوهای 
موجــود می توانند نشــان دهند که 
شرکت به مشکالت پایه ای رسیدگی 
نمی کند. این وظیفه شرکت است که 

تصحیح های الزم را انجام دهد«.
و  فالیت هــاب  جــوالی،  مــاه  در 
جاســت فالی به BBB اطالع رسانی 
کردند که بازخوردهای مشــتریان را 
بازبینی می کنند و ســعی در بهبود 
نخســتین  دارند.  مشــتری  تجربه 
از  الگــوی شــکایت ها   BBB بــار
جاســت فالی را در ماه مه ثبت کرد 

و این در حالی اســت که نخستین 
شــکایت ها از فالیت هاب به 2۰۱4 
بازمی گردد. این دفتــر می گوید در 
سال 2۰۱۶ فالیت هاب قول داد برای 
حل کردن مشکل با BBB کار کند 

اما روند شکایت ها ادامه پیدا کرد.
پی یــر مته مدیر خدمات مشــتری 
فالیت هاب گفت بیــش از ۱۰ هزار 
نفــر روزانه از طریــق فالیت هاب و 
جاســت فالی ســفر رزرو می کنند 
بنابراین شــکایت های ثبت شده نزد 
BBB نشانگر بخشی بسیار کوچک از 

مشتریان است.
او گفــت:  »بازخوردهایی که دریافت 
می کنیم تا حد زیادی مثبت هستند 
کــه موفقیت ما در ایــن صنعت به 
شدت رقابتی را توضیح می دهد. وقتی 
شرایط نادر پیش می آید هدف ما این 
است که مطمئن شویم راه حلی زود 

و رضایت بخش پیدا می کنیم«.
اما لوسیه حس می کند تنها پس از 
تماس گرفتن با رسانه ها توانست راه 
حلی رضایت بخــش دریافت کند. او 
گفت:  »جای تاســف دارد که مجبور 
شدیم برای انجام شدن این کار پیش 

خبرنگاران برویم«.
ماجرای او زمانی آغاز شد که فهمید 
فالیت هاب تبلیغ یک پیشنهاد خیلی 
خوب را کرده کــه قیمت آن حدود 
2۵۰ دالر بــرای یــک بلیت رفت و 
برگشت از تورنتو به ناپل با استفاده از 
ایرایتالی است. روز بیست و نهم مه او و 
دو دوست دیگر یعنی ایدرین دیوان 
و تینــا بلکامینو هر یک برای خود و 
همراهان شان بلیت خریدند و تاریخ 

رفت بیست و نهم سپتامبر بود.
لوســیه گفت »همه مان هیجان زده 
بودیم« اما آن هیجان چند هفته بعد 
مرد چون بلکامیون فهمید نقدهای 

منفی بســیاری به صــورت آنالین 
درباره فالیت هاب ثبت شده، وضعیت 
ایرایتالی را  بلیت شان روی ســایت 
چک کرد و فهمیــد بلیت ها وجود 
ندارند. ایرایتالی به سی بی ســی نیوز 
گفت رزرو فالیت هاب را انجام نداده 
چون بلیت ها به قیمت اشتباه فروخته 

شده بودند.
بلکامینو گفــت باالخره وقتی پولش 
را پس گرفت که به شــرکت کارت 
اعتباری خود شکایت کرد و تحقیقی 
به راه افتــاد. بعــد از پیگیری های 
سی بی ســی نیــوز، فالیت هاب پول 
بلیت های لوسیه و دیوان را هم پس 
داد و به هر ســه این دوست ها یک 

بلیت سفر ۷۵۰ دالری هدیه داد.
الری براون ریگ اهل ونکوور هم دیگر 
فردی بود که پروازی را از کلگری به 
ونکوور از طریق فالیت هاب خریداری 
کرد و بعد فهمید این سازمان رزرو را 
کنسل کرده است. او هیچ نتیجه ای 
از پیگیری هایش نگرفــت. او گفت: 
»آن ها هرگز حتــی اقرار نکردند که 
پول از کارت اعتباری من کم شــده 

است. حس ناامیدی داشتم«.
بعــد از پیگیری سی بی ســی نیوز، 
فالیت هاب بــه براون ریگ پولش را 
پس داد و بــه او هم دو بلیت هدیه 
پــرواز ۷۵۰ دالری داد کــه البته او 
نســبت به اســتفاده کردن از آن ها 

مطمئن نیست.
 او گفت:  »هنوز خیلی بدبین هستم. 

از آن ها استفاده کنم؟«
مته گفت فالیت هاب مدام نقدهای 
مشــتریان را می خواند تا خدماتش 
را بهبود بخشــد و از وقــوع این نوع 
مشکالت نادر جلوگیری کند. او گفت:  

»خدمات مشتری اولویت ماست«.

لیبرال های فدرال ممکن است تعرفه 
بر دی اکسید کربن را به بیش از ۵۰ 
دالر در هر تن انتشــار افزایش دهند 
اما ایــن کار احتماالً در دوره ســوم 
حاکمیت آن ها صورت خواهد گرفت.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
کاترین مک کنا وزیر محیط زیســت 
دولــت فــدرال کانــادا در مصاحبه 
اختصاصی با گلوب انــد میل اعالم 
کرد دولت فدرال تصمیم گرفته است 
مالیات بر کربن را پس از سال 2۰22 
در پی مذاکره با استان ها و سرزمین ها 

افزایش دهد.
در طــرح کنونــی، افزایش تدریجی 
تعرفه کربن را پیش بینی شده است. 
این تعرفه که در سال کنونی میالدی 
2۰ دالر در هر تن است با افزایش ۱۰ 
دالر در هرســال، سال 2۰2۰ به ۵۰ 

دالر در هر تن می رسد.
اما هیچ نرخی بــرای بعدازاین تاریخ 
اعالم نشــده است، مســئله ای که به 
محافظه کاران اعالم می کند کانادایی ها 
متحمل مالیات بیشتری خواهند شد.

خانم مک کنا دوشنبه 2۶ اوت 2۰۱۹ 
در کنفرانســی مطبوعاتی در دفاع از 
عملکرد دولت در این خصوص گفت: 
»هیچ دستور کار پنهانی وجود ندارد.«

وی افزود: »هر تصمیمــی در مورد 
افزایش نرخ مالیات بر کربن با رایزنی ها 
با استان ها و سرزمین ها گرفته خواهد 
شــد و این موضوع ناگزیر از مسائل 

 لیبرال ها افزایش مالیات کربن را
 در دوره سوم حاکمیت خود منتفی نمی دانند

مطرح در انتخابات آتی خواهد بود.«
سابرینا کیم وابسته مطبوعاتی وزیر 
محیط زیست فدرال نیز در بیانیه ای 
که برای الپرس کانادا ارســال شد، 
افزایش مالیات  اعالم کرد: »موضوع 
بر دی اکســید کربن مسئله ای برای 

انتخابات 2۰2۳ است.«
پی یر پوآلیور نماینده محافظه کار از 
این فرصت برای متهم کردن لیبرال ها 
به تالش برای گرفتن مالیات بیشتر از 
مالیات دهندگان حتی در استان هایی 
مانند کبک که نظام مالیات بر کربن 

خود را دارند، استفاده کرد.
پوآلیور گفــت: »اگر دولــت فدرال 
مالیات بر کربن را به میزان بیشــتر 
از ســطح کنونی برای استان کبک 
افزایش دهد، کبکی هــا نیز مجبور 
خواهند شــد هزینه های بیشتری را 
متحمل شوند. قیمت بنزین، خواربار 
و سوخت گرمایشی در کبک افزایش 

می یابد.«
این نماینده محافظه کار از حزبش در 
برابر این اتهام کــه می خواهد چهار 
ســال زودتر بــرای انتخابات 2۰2۳ 
تبلیغــات کند، دفاع کــرد و گفت: 
»ترودو باید با کبکی ها صادق باشــد 

همچنین با همه کانادایی ها.«
ایــو ژیرو رئیس بودجــه پارلمان در 
گزارشی که ژوئن گذشته ارائه شد به 
این نتیجه رســیده بود که اگر کانادا 
بخواهد به اهداف خود در توافقنامه 
پاریــس درباره تغییرات آب و هوایی 
برســد مالیات بر کربن باید در سال 
2۰۳۰ به ۱۰2 دالر در هر تن افزایش 

پیدا کند.
وزیر محیط زیست دولت فدرال کانادا 
در پاســخ به او گفته بــود که کانادا 
هم اینک نیز با تدابیر دیگر که در این 
گزارش به آن ها اشــاره نشده، موفق 

شده است به اهداف خود برسد.
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کانادایی ها بیشترین میزان سدیم
 در غذاهای بسته بندی شده را در دنیا 

مصرف می کنند
ایرونیــا- تحلیلــی از تقریبــا 4۰۰ 
هــزار محصول غــذا و نوشــیدنی 
درباره  نتایجی  به  بسته بندی شــده 
الگوهای غذایی کانادایی دست پیدا 
کرده اســت. از ۱2 منطقــه ای که 
توســط این نظرسنجی پوشش داده 
شدند، کانادا در زمینه میزان سدیم 

در صدر قرار داشت.
کانادایی  بسته بندی شــده  غذاهای 
به طور متوســط بــه ازای هر ۱۰۰ 
گرم غذا یا نوشیدنی 2۹۱ میلی گرم 
سدیم داشتند که به این ترتیب کانادا 
جلوتر از آمریکا با 2۷۹ میلی گرم قرار 
گرفت. در آن ســوی طیف، غذاهای 
بسته بندی شده اسلوونی ۸۰ میلی گرم 

سدیم داشتند.
مصرف ســنگین ســدیم می تواند 
منتهی به افزایش فشــار خون بشود 
که ریسک بیماری ها و حمله قلبی را 
افزایش می دهد. دولت فدرال اهدافی 
داشت تا پایان 2۰۱۶ میزان سدیم را 
به ۹4 میلی گرم برســاند اما تنها ۱۳ 
دسته بندی غذایی از ۹4 دسته بندی 
به  توانستند موفق  هدف گذاری شده 

انجام این کار بشوند. شش طبقه بندی 
هم شاهد افزایش میزان سدیم بودند.

اما در مورد چربی های اشباع شــده 
که می توانند باعث افزایش کلسترول 
بشوند داستان کامال متفاوت بود. با 
یک گرم چربی به ازای هر ۱۰۰ گرم 
محصول، کانادا پایین ترین میزان را در 
میان تمام کشورهای نظرسنجی شده 
داشت. چین با ۳.4 گرم باالتر از همه 

قرار داشت.
روی هــم رفته در زمینه ســالمتی 
نتیجــه این شــد کــه محصوالت 
کانادایی در میانه طیــف قرار دارند. 
امتیاز ســالمت کانادا 2.۷4 از ۵ بود 
که تنها کمی باالتــر از 2.۷۳ امتیاز 
میانگین است. ســالم ترین غذاها در 
بریتانیــا )2.۸۳( و بدترین ها در هند 

)2.2۷( پیدا شدند.
این مطالعه که روی ۱۵ هزار محصول 
کانادایی صورت گرفت نشان داد که 
نوشیدنی های غیرالکلی و محصوالت 
قنادی کانادایی از جمله ناسالم ترین ها 
و محصوالت نان و روغن های خوردنی 

کشور از جمله سالم ترین ها بودند.

هر کانادایی 
که در ۱2 سال اخیر »ردبول« نوشیده، 

می تواند از این شرکت غرامت بگیرد

ایرونیا- تحت مفاد تفاهم تسویه ای 
که در قالب یک دعوی قضایی کلس 
اکشن با شــرکت ردبول امضا شده 
تمام کانادایی هایی که بین روزهای 
اول ژانویــه 2۰۰۷ و بیست  و ســوم 
جوالی 2۰۱۹ یک نوشیدنی انرژی زا 
ردبــول مصرف یا خریــداری کرده 
باشــند ممکن است بتوانند تا سقف 

۱۰ دالر غرامت دریافت کنند.
به گفته LPC Avocats که شرکت 
وکالت مســئول این پرونده اســت، 
ظاهرا ردبول از طریق »اطالع ندادن 
به مصرف کننــدگان درباره خطرات 
انرژی زای  نوشیدنی های  ذاتی هضم 
کافئین دار خــود« الیحه حمایت از 
مصرف کننده کبک را زیر پا گذاشته 

است.
کانادایی هایــی کــه از طریق برنامه 
تســویه مرتبط با ایــن پرونده یک 
درخواســت معتبر به ثبت برسانند 
می توانند تا ســقف ۱۰ دالر غرامت 
دریافت کنند. هر کســی می تواند تا 
ساعت پنج بعد از ظهر روز چهاردهم 
اکتبر درخواســت خــود را به ثبت 

برساند.

این تفاهم تسویه می گوید ردبول قبول 
کرده وبسایت کانادایی خود را به روز 
رسانی کند تا سایت حاوی لینکی به 
یک اخطار سالمتی باشد. این اخطار 
بــه کانادایی ها هشــدار می دهد که 
وقتی نوشیدنی های انرژی زا، کافئین 
را همراه بــا الکل مصرف می کنند و 
ممکن است چه ریسک هایی آن ها را 

تهدید کند.
این در حالی اســت که پیش از این 
ردبول در وبســایت خود نوشته بود 
که مصرف این نوشیدنی ها »وضعیت 
آگاهی را بهبود می بخشد یا تمرکز را 

افزایش می دهد.«

وزیر صدام حسین از کانادا درخواست پناهندگی کرد
 تا هزینه دیالیزش را از جیب مالیات دهندگان کانادایی پرداخت کند!

ایرونیا- گلوبال نیــوز اخیرا گزارش 
داد وزیر ســابق کابینه عراق و یکی 
از  دستیاران  وفادار صدام حسین در 
کانادا درخواست پناهندگی داده چرا 
که دولت عراق دیگر حاضر نبود هزینه 
ســنگین درمان دیالیز او را پرداخت 
کندو البتــه دولت کانادا هم با وجود 
سوابق سیاسی اش مانع ورود این فرد 

به کانادا نشد. 
بباکــر محمــود ال رســول که بین 
ســال های ۱۹۷۷ و  ۱۹۸۹ وزیر کار 
و امور اجتماعی عراق بود درخواست 
خود را بیست و پنجم ژوئن در حالیکه 
در اتاوا بود ثبت کرد. او که یک کرد 
اهل شمال عراق است همچنین گفت 
می ترســد به خاطر باورهای سیاسی 

خود محاکمه شود.
بــا این حــال مســئوالن مهاجرتی 
درخواست او را نشــان کردند چون 
او »مســئولی ارشد« در رژیم های دو 
دیکتاتور سابق عراقی بوده که کانادا 
گفته مشغول به نقض سیستماتیک 
حقوق بشر و ارتکاب جنایات انسانی 
بوده اند. امــا یک قاضــی در هیات 
مهاجرت و پناهندگــی کانادا به این 
نتیجه رسید که درخواست او می تواند 
مورد توجه باشد و اظهارات او مبنی 

بر اینکه مجبور بوده وزیر کابینه باشد 
را قبــول کرد و گفت ایــن هرگونه 
مســئولیت جرایم انجام شده را از او 

سلب می کند!! 
وکالی سازمان امنیت عمومی کانادا 
مخالف بودند و در نهایت با درخواست 
تجدیدنظر توانســتند ایــن رای را 
معکوس کنند اما تا آن موقع رسول 
توانسته بود هزینه دیالیزهای ماهیانه 
خــود را از جیــب مالیات دهندگان 

کانادایی پرداخت کند.
جالب ترین نکتــه این پرونده  زمان 
ثبت درخواســت پناهندگی الرسول 

است .
او در حالــی درخواســت پناهندگی 
خود را ثبت کرد  که ســه سال بود 
در کانــادا همراه همســرش زندگی 
می کرد . همســر او از  ســال 2۰۱2 
در ســفارت عراق در اتاوا مشغول به 
کار شــده بود و دقیقا یک هفته بعد 
از اینکه دولت عراق تصریح کرد دیگر 
حاضــر به پرداخت هزینــه دیالیز او 
نیست ، الرسول ناگهان حس ناامنی 
کــرد و درخواســت پناهندگی داد.
از طرفی اصال  مشــخص نیست چرا 
رسول اجازه ورود به کانادا داشته اما 
تالش  برای غیرقابل پذیرش بودن و 

دیپورت او  تازه بعد از ثبت درخواست 
پناهندگی آغاز شد؟؟

قاضــی  باســمایجان  هیــگ 
دادگاه تجدیدنظــر گفــت رســول 
»مســئولیت های قابل توجهی« در 
دولت صدام حســین داشــته که از 
جمله آن ها می توان به ســخنگویی 
دولت طی جنگ ایران و عراق، امضای 
تفاهم نامه هایی با کشورهای دیگر و 
تالش هایش برای وارد کردن نیروی 

کار جدید به عراق اشاره کرد.
مشخص نیســت که رسول که حاال 
۸2 سال دارد بعد از دستور دیپورت 
شــدن در مارس 2۰۱۸ توانست در 
کانادا بماند یا خیر. اسکات باردسلی 
ســخنگوی وزارت امنیت عمومی و 
آمادگی اورژانســی نگفت چه اتفاقی 
برای رســول افتاده امــا اضافه کرد 
که کانــادا افراد را به خاطر خطرهای 
موجود به عراق دیپــورت نمی کند. 
با این حال او اضافــه کرد که تحت 
شــرایط خاص از جمله مواردی که 
بحث نقــض حقوق بشــر در میان 
اســت، فرد می تواند »خطری برای 
عموم مردم« در نظر گرفته شود و به 

کشوری دیگر دیپورت شود.
رسول نخستین مسئول رسمی ارشد 

رژیم صدام حسین نیست که سعی 
کرده با درخواست پناهندگی در کانادا 

بماند.
در فوریــه 2۰۱4 فیضل عبدل حلیم 
علی االنی که از ژنرال های سابق ارتش 
صدام بود درخواست پناهندگی کانادا 
داد. او گفت به خاطر اینکه مسلمان 
ســنی اســت و به خاطر ارتباطش 
با رژیم صدام اگر بــه عراق بازگردد 
محاکمه خواهد شد. اما حتی با وجود 
اینکه او گفت »اثر قابل توجهی« در 
دولت عراق ندارد درخواست او رد شد.
قاضی فدرال پرونــده او گفته بود به 
محض اینکه یک فرد به عنوان یکی 
از »مسئوالن ارشد« رژیمی شناخته 
بشود که مرتکب نقض صریح حقوق 
بشر شده به صورت اتوماتیک نمی تواند 

درخواست پناهندگی ثبت کند.
همین مسئله در مورد پرونده رسول 
هم صدق می کند. باسمایجان گفت: 
»رســول مجبور به باقــی ماندن در 
درجــات باالی دولت عــراق نبود. با 
توجه به مدتی که او در پســت خود 
باقی ماند، به نظر می رسد که متاسفانه 
او چشــمانش را نســبت به حرکات 

رژیم های عراقی بسته بود.«

 افزایش 400 دالری اجاره مسکن در عرض یک سال در ونکوور
ایرانیان کانادا- همه ما می دانیم که 
قیمت مسکن درونکوور بسیار گران 
اســت. و میدانیم که شــرایط بدی 
است، اما گزارش جدیدی از وبسایت 
Rentals به دستمان رسید که بسیار 
متعجب شدیم. براساس این گزارش، 
متوسط   اجاره یک خانه 2 خوابه در 
ونکور ۳۰۸۹ دالر اســت و شرایط از 

این بدتر هم می شود.
 National Rent این وبسایت گزارش
Ranking Report را برای آگوست 
2۰۱۹ منتشر کرده است. ونکوور بار 
دیگر عنوان غیرقابل کنترل ترین و 
گران ترین شــهر کانادا را به دست 

آورده است.
بر اساس گزارش این وبسایت میزان 
اجاره بها در ونکوور به سرعت در حال 
افزایش است. متوســط   اجاره بهای 
انــواع امالک در ونکــوور از ژانویه تا 
جوالی سال جاری بیش از 4۰۰ دالر 

افزایش یافت.
تصور کنید که مبلغ اجاره خانه تان 
در کمتر از یک ســال 4۰۰ دالر باال 

بکشد!
اگر می خواهید یک خانه 2 خوابه را 

بــا یک هم اتاقی اجاره کنید، به نظر 
می رسد که با هزینه متوسط   بیش از 
۱۵۰۰ دالر در هر ماه روبرو خواهید 
شد. ۱۵۰۰ دالر در ماه اجاره بپردازید 
تازه حمامتان هم بــا یک نفر دیگر 
مشترک باشد، فاجعه است و مسخره 

به نظر می رسد.
در کنار قیمت متوسط   ۳۰۸۹ دالری 
اجاره آپارتمانهای 2 خوابه، متوسط   
اجاره برای خانه یک خوابه در شــهر 

2۰2۸ دالر است.
تورنتو با اجاره بهای 2۷۵۸ دالر برای 
یــک  آپارتمان 2 خوابه در رتبه دوم 
گران قیمت ترین شــهرها از لحاظ 

اجاره بها قرار گرفت. اجاره متوســط 
یک خانه   یک خوابه در تورنتو ظاهراً 
بیش از 2۰۰ دالر بیشــتر از ونکوور 

است.
برای ونکووری ها به صرفه تر اســت 
که به برنابی  نقل مکان کنند، اگرچه 
این شهر هم در فهرست جزء ۵ شهر 
اول گران قرار گرفت، اما در مقایسه با 
ونکوور، در این شهر اجاره بهای یک 
خانه 2 خوابه فقط 2۱4۶ دالر است.

اگر کسی به دنبال راه نجات است باید 
به فورت نلسون، در بریتیش کلمبیا 
نقل مکان کند. از آنجا که این شهر 
پایین ترین نرخ اجاره ماهانه برای یک 

خانه 2 خوابه در لیســت را دارد. در 
فورت نلسون ، اجاره بهای یک خانه  

2 خوابه ۷۱۵ دالر میباشد.
از نظــر قیمت برای هــر فوت مربع 
)PSF(، تورنتــو گرانترین شــهر با 
PSF ۳.۶۰ دالر اســت و ونکوور با 

۳.4۰ دالر در رده دوم قرار دارد.
اگر اجتناب از اجــاره آپارتمانهای 2 
خوابه در ونکوور، برنامه جدید شــما 
برای پس انداز پول اســت، به همان 
راحتی که فکر می کنید نخواهد بود. 
براساس این گزارش، بخش عظیمی 
از خانه ها در بریتیش کلمبیا ) ٪4۰( 

آپارتمان های 2 خوابه میباشد.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

با وجود رشد میزان اشتغال در بخش مسکن 
کانادا 24 هزار شغل از دست داد 

ایرونیــا- جدیدترین ارقام مرکز آمار 
کانادا نشانگر کاهشی در نرخ اشتغال 
هستند و نشــان می دهند 24 هزار 
شغل در جوالی از دست رفت. با این 
حال این ضعــف روی بخش امالک 
و ساخت وســاز اثری نگذاشت و هر 
دو بخــش حاال نزدیک  به حالت اوج 
خود در زمینه اشتغال هستند و ماه 
گذشــته بیش از ۳۰ هزار شــغل به 

اقتصاد اضافه کردند.
کاهش تعداد شــغل ها در کانادا در 
ماه گذشته برای دومین ماه متوالی 
مشــاهده شــد. روی هــم رفته در 
جوالی ۱۹۰۳۰۰۰۰ نفــر در کانادا 
مشغول به کار بودند که نسبت به ماه 
قبل کاهشی 242۰۰ نفری یا ۰.۱۳ 
درصدی داشت. با این حال این رقم 
هنوز ۱.۸۹ درصد نســبت به ســال 
قبل بیشتر است. حتی با وجود اینکه 
کشور در ماه گذشته تعدادی شغل از 

دست داد، هنوز شاهد رشد بودیم.
نرخ بیکاری در جوالی به ۵.۷ درصد 
رسید و این در حالی است که در مه 
به پایین ترین میزان در چند ســال 

اخیر یعنی ۵.4 درصد رسیده بود. 
بیشترین شغل ها در آلبرتا، انتاریو و 
بریتیش کلمبیا از بین رفتند و کبک 
شــاهد افزایش آمار اشتغال بود. ماه 
گذشته آلبرتا ۱4۳۰۰ شغل از دست 

داد، انتاریو ۱۰۷۰۰ شغل کم کرد و 
بریتیش کلمبیا هم شــاهد از دست 
رفتن 4۸۰۰ شــغل دیگر بود. کبک 
۱۶۶۰۰ شــغل جدید در همان ماه 

اضافه کرد.
اشــتغال در بخش فایننس، بیمه و 
امالک  به باالترین رقم خود رسید و 
با اضافه کردن ۵4۰۰ شغل جدید به 
رقم کل ۱۹۹۱۰۰ شــغل در جوالی 
رسید. افزایش ماهانه آن ۰.4۵ درصد 
بود و تعداد کارکنان نســبت به ماه 
مشابه سال قبل ۱.۵۸ درصد بیشتر 

شد. 
ساخت وســاز که یــک بخش دیگر 
نزدیک به امالک اســت هم به اوج 
خود رســید. این صنعت در جوالی 
۱4۷4۱۰۰ فرد شــاغل داشــت که 
نســبت به ماه قبل 2۵ هــزار عدد 
بیشتر بود. این نشانگر افزایشی ۱.۷۳ 
درصدی نسبت به ماه قبل و رشدی 
2.۶۷ درصدی نســبت به ماه مشابه 

سال قبل بود.
حتــی با وجود اینکه تعــداد فروش 
خانه هــا روی هم رفته کمتر شــده 
،صنعت مســکن کانادا هنوز یکی از 
اســت.  اقتصاد  نیروهای پیش برنده 
بخش های ساخت وساز  روی هم رفته 
حاال ۱4.۰4 درصد از تمام کانادایی ها 

را در استخدام خود دارند.

دوراهی پاستیل های دارای ماری جوانا برای کانادا
مداد- به گــزارش گلوب اند میل، از 
۱۷ اکتبر امسال، فروش انواع مختلفی 
از خوراکی های دارای ماریجوانا قانونی 
خواهد شــد. این اتفاق درست یک 
ســال پس از قانونی شــدن خرید و 
فروش ماریجوانا خشک و تر، روغن، 
بذر و گیاه آن روی خواهد داد. اما یک 
مشکل بزرگ در این زمینه وجود دارد 
که آن هم به پاستیل های دارای این 

ماده مربوط می شود.
در ایــاالت متحــده، پاســتیل های 
دارای این ماده مخدر قانونی اســت. 
ایــن محصــول به دالیــل مختلف 
بیشــترین فروش را نسبت به سایر 
)نظیر  ماریجوانا  دارای  خوراکی های 
شکالت یا کلوچه( دارد. قوانین کانادا 
درباره قانونی شدن ماریجوانا بر این 
تاکید دارد که محصول عرضه شــده 
نباید برای کــودکان و افراد زیر ۱۸ 
سال جذاب باشد. اما چطور می توان 
پاستیل های رنگارنگ و با شکل های 
جذاب دارای ماریجوانا را به شــکلی 
که برای کودکان جذاب نباشد عرضه 

کرد.
ایــن ســئوالی اســت کــه برخی 
کارشناسان و مدیران حوزه سالمت 
عمومــی هنــوز جوابی بــرای آن 
نیافته اند. از سوی دیگر، شرکت های 
عرضه کننده ماریجوانــا به خوبی از 
پتانسیل این محصول آگاهی دارند و 
به همین دلیل، تاکید زیادی بر تولید 
گســترده آن دارند. شرکت زنابیس 
)Zenabis( اولویت بعدی تولید خود 
را روی عرضه پاستیل قرار داده است 
و در اوایل سال 2۰2۰ این محصول را 

روانه بازار می کند.

گفتنی است پیش بینی ها از بازار ۷/2 
میلیــارد دالری محصوالت خوراکی 
مبتنی بر ماریجوانا در سال حکایت 

دارد.
البتــه اوضــاع در کبک تــا حدی 
متفاوت اســت. دولت کبک، قوانین 
توزیع  به  سخت گیرانه تری نســبت 
محصوالت مبتنی بر ماریجوانا دارد. 
عرضه این محصــوالت صرفا باید از 
طریق فروشــگاه هایی خاص صورت 
گیرد. همچنین این محصوالت باید 
با بسته بندی کامال ساده و غیرجذاب 

برای بچه ها عرضه شود.

9 دلیل دانشجویان برای انتخاب کانادا جهت تحصیل

بــر اســاس آخریــن آمــار، تعداد 
دانشــجویان خارجی که برای ادامه 
تحصیل به کانادا وارد می شوند از تعداد 
دانشــجویان خارجی که انگلستان را 
برای ادامه تحصیل انتخاب می کنند، 

بیشتر می شود.
به دنبال تغییرات اساسی در نحوه اخذ 
اقامت موقت و دائــم اداره مهاجرت 
انگلستان، کانادا از محبوبیت باالتری 
در نزد دانشجویان خارجی نسبت به 

کشور انگلستان برخوردار شده است.
دولت کانادا، بر این باوراست که باید 
اقدامات بیشــتر و گســترده تری را 
درزمینه جذب دانشــجویان خارجی 
انجام دهد و تدابیر بیشتری در جذب 
این متخصصین جوان برای استقرار 
در کانادا به صــورت دائم انجام دهد. 
این دولت معتقد است که متخصصین 
جوان بهترین و مناسب ترین متقاضی 
برای تأمین کسری متخصصین این 

کشور در آینده می باشند.
این دانشجویان خارجی در برخی از 
مواقع عالوه بر برنامه های مهاجرتی 
فدرال، پــس از اتمام دوره تحصیلی 
خود بیشتر از یک حق انتخاب برای 
درخواست اقامت دائم دارند و این تنها 
به علت تنوع در برنامه های مهاجرتی 

استان های مختلف هست.
تنــوع برنامه های مهاجرتــی کانادا 

باعث می شود تا اکثر این دانشجویان 
فارغ التحصیل، هم زمان واجد شرایط 
چندین برنامه مهاجرتی کانادا برای 
درخواســت اقامت دائم و استقرار در 
هر یک از اســتان های کانادا باشند. 
بدیهی است، مهاجرین پس از دریافت 
اقامت دائم، در صورت اثبات حداقل 
حضور فیزیکی موردنیــاز در کانادا 
می توانند واجد شــرایط درخواست 

شهروندی شوند.
برخی از امتیازات تحصیل در کانادا 
در مقایسه با دیگر کشورهای جهان 

به اختصار در ادامه آورده شده است:
- کانادا با داشــتن امتیاز چندملیتی 

و بهره گیری از فرهنگ های مختلف 
دارای جذابیت زیادی برای زندگی و 

کار دانشجویان خارجی هست.
- امکان انتقــال واحدهای تحصیلی 
برای دانشجویان خارجی مهیا هست.

- همسران عرفی و شرعی دانشجویان، 
واجد شرایط درخواست مجوز کار در 
طول اقامت تحصیلی همسر خواهند 

بود.
- دانشــجویان خارجی قادر خواهند 
بود خارج از محیط دانشگاه به صورت 
پاره وقت در حین تحصیل مشــغول 
کار شــوند. این امتیاز باعث می شود 
تــا عالوه بر کســب درآمد در حین 

تحصیل، با به دســت آوردن سابقه 
کار در کانادا، شــانس استخدام پس 
از اتمام دوره تحصیــل را برای خود 

افزایش دهند.
- دانشــجویان خارجی پس از اتمام 
دوره تحصیل موفق به اخذ مجوز کار 
آزاد به مدت حداکثر سه سال خواهند 

شد.
- بسیاری از افرادی که موفق به اخذ 
امتیازات الزم برای درخواست اقامت 
دائــم از خارج از کانادا نمی باشــند، 
تحصیــل در کانــادا می تواند گزینه 
مطمئنــی برای اخذ اقامــت دائم به 

شمار برود.
بالغ بــر نیمــی از این دانشــجویان 
فارغ التحصیل اقدام به اخذ اقامت دائم 
کانادا می نمایند. اکثر این دانشجویان 
بر ایــن باورند که به ســه دلیل زیر 
کانــادا را برای ادامه تحصیل انتخاب 

نموده اند:
-  شــهرت کیفیت باالی سیســتم 

آموزشی کانادا
- شــهرت کانادا به عنوان یک جامعه 

پذیرا و جدا از تبعیض
- شــهرت کانادا به عنوان یک کشور 

امن
درحالی کــه بســیاری از افزایــش 
محبوبیــت اخیــر کانــادا در میان 
دانشــجویان خارجی در مقایســه با 
انگلســتان متعجب می شــوند، ولی 
واقعیت امر این است که کشور کانادا 
امتیازات و تسهیالت ارزنده ای را برای 
دانشجویان خارجی مهیا ساخته است.
درنتیجه، نه تنها پذیرش دانشجویان 
خارجی باعــث درآمدزایی بیشــتر 
مؤسسات آموزشــی کانادا می شود، 
بلکه کانادا نیز در جهت تأمین نیروی 
متخصص موردنیاز کشــور از حضور 
ایــن فارغ التحصیالن جوان بهره مند  

می گردد.
معصومه علی محمدی )هفته(

هلیفکس و مونترال رکورددار باالترین 
میزان مصرف ماری جوانا در کانادا

نتایج یک تحقیق نشان داد که شــهرهای هلیفکس و مونترال ازنظر 
میزان مصرف ماری جوانا در صدر شهرهای کانادا قرار دارند.

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، نتایج یک بررســی که اداره آمار 
کانادا بر پایه تجزیه وتحلیل های صورت گرفته بر روی فاضالب شهرهای 
بزرگ کشــور انجام داده، حاکی از آن اســت که میزان مصرف سرانه 
ماری جوانا در شهر هلیفکس از همه باالتر است و این شهر از این لحاظ 
از دیگر شهرها فاصله گرفته و پس ازآن مونترال با فاصله ای نه چندان زیاد 
در جایگاه دوم قرار دارد. در این پروژه آزمایشی که اداره آمار کانادا مارس 
سال 2۰۱۸ در پنج مرکز شهری بزرگ شامل هلیفکس، مونترال، تورنتو، 
ادمونتون و ونکوور آغاز کرد، محققان کانادایی میزان مصرف ماری جوانا 
و همچنین حدود دوازده ماده مخدر دیگر را بر اساس نمونه برداری های 

صورت گرفته از آب های مصرف شده شهری اندازه گیری کردند.
این طرح تحقیقی به مدت دوازده ماه توســط اداره آمار کانادا به اجرا 
گذاشته شــد. مســئوالن اداره آمار کانادا معتقدند با توجه به این که 
مصرف کنندگان حشیش از بیم مالمت های اجتماعی و ترس از خدشه دار 
شدن وجهه اجتماعی خود حاضر نیستند میزان خرید ماری جوانا مورد 
نیاز خود از فروشندگان غیرقانونی را برمال کنند، نمی توان آمار و ارقام 

دقیقی در رابطه با میزان این ماده مخدر تهیه کرد.
در این تحقیق مشخص شد که مصرف ماری جوانا در مونترال و هلیفکس 
باالتر از دیگر شهرها بوده اما مصرف متامفتامین در ونکوور و ادمونتون 

باالتر بوده است.
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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

 

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

وعده انتخاباتی لیبرال ها:کاهش هزینه  اینترنت و تلفن همراه

ایرونیا- منابعی داخل حزب لیبرال  
از وعده جدید انتخاباتی برای کاهش 
هزینــه قبض های تلفــن همراه و 

اینترنت خبر داده اند. 
در حالیکه خیلی هــا از  هزینه های 
دریافت خدمــات ارتباطی وایرلس 
شــکایت کرده انــد ، از منابع مطلع 
حــزب لیبرال خبر می رســد یکی 
از احتماالتــی که در حال حاضر در 
دست بررسی اســت شامل تعیین 
کردن ســقفی برای قبض ها خواهد 
بود . احتمال دیگر هم این است که 
تامین کنندگان بزرگ خدمات ناچار 
به واگذاری دسترسی  عمده فروشی 
به عامالن شــبکه مجازی موبایلی 

)MVNO( شوند. 
لیبرال ها که در حال حاضر با فاصله 
کمــی پیــش از انتخابــات فدرال 
بیست و یکم اکتبر در نظرسنجی ها با 
اپوزیسیون اصلی یعنی محافظه کاران 
برابر هســتند می خواهنــد به نبرد 
قبض هایی بروند که می گویند بسیار 
باالتــر از دیگر کشــورهای صنعتی  

هستند.
مســئوالن لیبرالــی کــه پیش از 
انتخابات دارند در خانه رای دهندگان 
می روند می گویند هزینه قبض های 
تلفن و اینترنت یکی از مسائل اصلی 
اســت که مردم درباره شان شکایت 

می کنند.
نخست وزیر جاستین ترودو دوشنبه 
به خبرنگاران گفت: »کانادایی ها نباید 
برای خدمات اینترنــت و ارتباطات 
خود که از همین حاال بســیار گران 
قیمت هستند پول بیشتری پرداخت 
کنند و این چیزی است که ما در نظر 

خواهیم گرفت«.
تامین کننده  اصلی  شــرکت  ســه 
 Bell خدمات وایرلس یعنــی واحد
 Rogers شــرکت ،BCE متعلق به
شــرکت  و   Communications
Telus حــدود ۹۰ درصــد از بازار 

را در اختیار خواهــد دارند. حامیان 
مصرف کننــدگان مدت هاســت که 
می گویند این باعث باال رفتن قیمت ها 
می شوند که بیشتر از همه روی افراد 

کم درآمد اثر می گذارد.
کمیسیون رادیو-تلویزیون و ارتباطات 
کانادا )CRTC( کــه قانون گذار این 

صنعت اســت می گویــد هزینه های 
وایرلس تقریبا ۹ درصد از کل درآمد 
خانوارهای متعلق به 2۰ درصد پایین 
دهک های درآمدی کانادایی را مصرف 

می کنند.
در ماه دســامبر وزارت نوآوری کانادا 
گزارشی مستقل منتشر کرد که نشان 

می داد با وجود اینکه قیمت ها دارند 
در سطح جهان کاهش پیدا می کنند،  
بسته های اینترنت ماهانه کانادا با 2 
گیگابایت حجم هنــوز ۷۵.44 دالر 
قیمت دارنــد. قیمت معــادل این 
بســته ها در ایاالت متحــده ۶۱.2۶ 
دالر و در رم فقــط 2۱.۱۱ دالر بود. 
در استرالیا هم که مثل کانادا کشوری 
با جمعیت نسبتا پایین است این رقم 

24.۷۰ دالر بود.
بــزرگ خدمات  تامین کنندگان  اما 
با ایــن مطالعه مخالف هســتند و 
می گویند هزینه ها نسبتا با کشورهای 
دیگر قابل مقایسه هستند. اما لیبرال ها 

می خواهند کاری انجام بدهند.
یک منبــع آگاه کــه بــا توجه به 
حساسیت مسئله خواست نامی از او 
برده نشود گفت: »دو انتخاب داریم: یا 
باید قانون گذاری جدید کنیم یا باید 
حرکاتی را برای افزایش رقابت انجام 

بدهیم«.
ناودیپ بینز وزیر نوآوری در فوریه به 
CRTC دستور داد توجه بیشتری به 
مسئله مقرون به صرف بودن خدمات 
وایرلس و پایین  آوردن قیمت آن ها 

بکند.

کالهبرداری
 در جامعه ایرانی- کانادایی

پرژن میرور- یک مرد ایرانی ســاکن شــهر ریچموند هیل در شــمال تورنتو 
پس از اینکه به عمــد و با قصد قبلی مبلغ ۸۰ هزار دالر کانادا از دو نفر دیگر 
کالهبرداری کرد، با اتهام تقلب و کالهبرداری مواجه شــده است. بنا بر اعالم 
پلیس منطقه یورک، احتمال دارد افراد دیگری از جامعه ایرانیان کانادا نیز هدف 

این کالهبرداری قرار گرفته باشند.
پلیس منطقه یورک در اکتبر سال 2۰۱۸، پس از اینکه شخصی گزارشی مبنی 
بر تقلب و کالهبرداری در ســرمایه گذاری را اعالم کرد، تحقیقات خود در این 
زمینه را آغاز کرد. به گزارش پلیس، اولین قربانی این کالهبرداری مبلغ 44 هزار 
دالر آمریکا به فرد مظنون داده بود تا با ســود باالتر از میزان معمول برای وی 

سرمایه گذاری شود. 
به گفته پلیس، فرد مظنون پس از دریافت این مبلغ از جواب دادن به تلفن های 
فرد قربانی خودداری می کرده است. در ماه ژانویه امسال، امید محمود کاشانی، 
۳۳ ساله با اتهام کالهبرداری بیش از ۵ هزار دالر دستگیر شد. در ماه ِمی نیز 
دومین قربانی که یک زن ایرانی بوده است برای اعالم گزارش کالهبرداری در 

سرمایه گذاری به پلیس منطقه یورک مراجعه کرد.
بر اســاس گزارش پلیس، در اواخر ســال 2۰۱۸ و اوایل 2۰۱۹، امید محمود 
کاشــانی، با این خانم رابطه دوستی برقرار می کند و وی را متقاعد می سازد تا 

مبلغ ۳۶ هزار دالر برای سرمایه گذاری در اختیار او قرار دهد.
بازرسان پلیس بر این باور هستند که امید محمود کاشانی، به طور عامدانه افراد 
جامعه ایرانیان کانادا را هدف کالهبرداری های خود قرار داده بود و فکر می کنند 
که قربانیان بیشتری نیز وجود دارند که تاکنون برای گزارش به پلیس مراجعه 

نکرده اند.
پلیس منطقه یورک درخواســت کرده است تا هر کسی که اطالعاتی در این 
زمینه دارد و یا قربانی کالهبرداری توسط این فرد شده است با واحد جرائم مالی 

پلیس منطقه یورک از طریق شماره تلفن ۵42۳-۸۷۶-۸۶۶-۱ تماس بگیرد.

به گزارش کانادا بیزینس، اتحادیه بین المللی متخصصان و کارگران صنعت 
هوافضــا )IAMAW( در آســتانه انتخابات فدرال نســبت به آنچه »نبود 
چشم انداز بلندمدت« خوانده شده ابزار نگرانی کرد. در بخشی از این گزارش 
آمده که اکوسیستم صنعت هوافضای کبک در وضعیت خوبی به سر می برد، 
تقاضا برای نیروی کار در آن باالســت و آینده خوبی را می توان برای این 
صنعت متصور شد. با این وجود، نگاهی دقیق به شرایط موجود نشانگر آن 

است که طوفانی پیش بینی نشده می تواند این صنعت را دگرگون سازد.
در این گزارش به تهدید ناشــی از کمبود نیروی کار متخصص اشاره شده 
اســت. این اتحادیه همچنین به ماجرای شــرکت بمباردیه و تاثیری که 
تغییــرات آن در روند کلی صنعت هوافضای کانادا می گذارد هم پرداخته 

شده است.
در این گزارش، تاکید شده که در صورت عدم تعیین سیاست های درست 
از سوی دولت فدرال و استانی کبک، این صنعت می تواند با افول روبرو شده 

که پیامدهایی جبران ناپذیر بر اشتغال و اقتصاد کانادا به همراه دارد.

هشدار درباره وضعیت نگران کننده 
صنعت هوافضای کانادا
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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*Offers apply to Emerald Waterways’ Southeast Asia July 2020 to May 2021 departures. Valid for new bookings made April 1 – August 31, 2019 or until sold out. New Mekong bookings only and is non-transferable. Fly Free on
Mekong itineraries 12 days or longer cruise or receive a $1,250 CAD air credit per person in lieu of flights. Flights include airline taxes with max ticket amount of $1,700 per person. A non–refundable initial deposit of $500 per
person is required within 48hrs of booking with full payment required 90 days prior to departure. A secondary non–refundable deposit of $1,500 per person is due prior to air ticketing. Emerald Waterways reserves the right
to ticket the airfare upon receipt of deposit. Economy Air only on Emerald Waterways’ choice of airlines and routes. Fly from 11 major Canadian gateways: Canadian gateways: YHZ, YYZ, YOW, YUL, YQR, YXE, YWG, YEG, YYC, YVR,
& YYJ. All other gateways receive air credit savings. Save $500 per person on Mekong cruises under 12 days. These offers are not combinable with any other offer or promotion. Group bookings are eligible if deposited within
promotional period. Offer may be extended, cancelled or withdrawn at any time without notice. Prices listed based on lowest available cabin category available. 
1Prices listed based on departures EWVS Majestic Mekong departure on 22-07-2020. Prices subject to change based on availability. Prices are in CAD based on double occupancy. Port charges and taxes are included in the price.
For full booking terms and conditions, contact your Transat Travel Professional. Transat Travel is a division of Transat Distribution Inc. ON Reg. #50015084. BC Reg. #23567. Head Office: 191 The
West Mall, Suite 700, Etobicoke, ON, M9C 5K8.

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

FLY FREE TO ASIA*

Join Emerald Waterways
on an exotic journey through
Vietnam and Cambodia and
fly for free to Asia.*

Book by August 31st, 2019

Contact your Transat Travel Professional to book your next vacation.

Majestic Mekong
13 days Ho Chi Minh City to Siem Reap

cruise from

$5095 CAD
per person1

 پدر کانادایی به دلیل پرسیدن جنسیت 
پرستار بچه به دادگاه احضار شد

دستگیری نسرین قهرمانی 4۸ ساله 
و شایان بابایی ۱9 ساله به اتهام 

حمل اسلحه گرم و کوکایین در تورنتو

پرژن میــرور- پلیس منطقه یورک، 
در شمال تورنتو، نسرین قهرمانی 4۸ 
ســاله و شایان قره بابایی، ۱۹ ساله را 
به اتهام در اختیار داشتن سالح گرم 

دستگیر کرده است.
روز یکشــنبه 2۵ آگوســت 2۰۱۹، 
کمی پس از نیمه شب، پلیس منطقه 
یورک پس از دریافت گزارشی مبنی 
بر شنیدن صدای شلیک اسلحه در 
در   ،Maffery Crescent خیابــان 
شهر ریچموندهیل در شمال تورنتو 
واقع شده اســت، ماموران خود را به 

محل حادثه اعزام کرد.
وقتــی مامــوران پلیس بــه محل 
رسیدند، چندین پوکه خالی فشنگ و 
یک سوراخ گلوله در پنجره زیرزمین 
یکی از خانه های اطراف پیدا کردند. 

به دنبال تحقیقات و بازرسی بیشتر 
از این محل، یک قبضه اسلحه پر از 

گلوله را کشف و ضبط کردند.
 در اطالعیه پلیس منطقه یورک آمده 
است که دو تن ساکن منزل مذکور، 
به نام های نسرین قهرمانی، 4۸ ساله 
و شــایان قره بابایی، ۱۹ ساله، هر دو 
ساکن شــهر ریچموندهیل، به چند 
جرم مرتبط با اسلحه متهم و دستگیر 

شده اند.
پلیس نســرین قهرمانی و شــایان 
قره بابایی را به اتهام در اختیار داشتن 
ســالح گرم ممنوعه – بی دقتی در 
نگهداری اسلحه و در اختیار داشتن 
ماده مخدر کوکائین به قصد قاچاق 
بازداشــت کرده تا آنهــا را به دادگاه 

بفرستد.

رامبد جوان،  نماد ملی یا بازیگر حاکمیت
پرژن میــرور- زمانی که رامبد جوان 
نزدیــک بــه زایمان همســرش به 
مونترال کانادا آمــد، باعث به وجود 
آمدن واکنش های زیادی شد. جوان 
که طی ایــن مدت ســکوت کرده و 
نسبت به این مطالب واکنش خاصی 
نشــان نداده بود، به تازگی با ارسال 
یک توییت با تمجید از همه آنهایی 
که درباره اتفاقات اخیر واکنش نشان 
داده بودند، با همان ادبیات خاص خود 
در خندوانه به مردم اظهار عالقمندی 

کرد.
برای عده زیادی موضوع رامبد جوان 
و تولد دخترش تمام شــده است و تا 
وقتی موضوع داغ بود نســبت به آن 
واکنش نشــان می دادند. این توییت 
رامبــد جوان هم بــا واکنش خاصی 
مواجه نشــد، اما اگر بخواهیم چنین 
اتفاقاتی را موشکافی کنیم، حاال که 
موضوع از تــب و تاب و واکنش های 
احساســی اولیه افتاده اســت شاید 
بتوانیم نگاه معقول تر و منطقی تری 

نسبت به ماجرا داشته باشیم.
به راستی چه مســئله ای باعث شد 
که  این حجم از واکنش ها نسبت به 
رفتار یک مجری صورت بگیرد؟  اینکه 
یک چهره شــناخته شده برای تولد 
فرزندش به کانادا بیاید )به تازگی سام 
درخشانی( پیش از  این هم افتاده بود، 
اما تا  این اندازه مورد هجوم و خشــم 
 ایرانی هــا قرار نگرفته بــود. واکنش 
شــدید و فراگیر  ایرانی هــا به رامبد 
جوان به خاطر اجرای خندوانه بود یا 
خشم مردم از حکومت  این گونه تبلور 
یافت؟ مردم از جمالت انگیزشــی و 
اظهار عالقه های این مجری-کارگردان 
دلخور بودند یا موضوع دیگری در بین 

بود؟
حقیقت  این است که تلویزیون سعی 
کرد از رامبد جوان یک شخصیت یا 
به عبارتی قهرمان ملی بسازد. رامبد 
جوان هم خواســته و دانسته به  این 
موضوع دامن زد و ســعی کرد خود 
را به عنوان شــخصیتی فراجناحی و 
ملی معرفی کند که تمام انرژی خود 
را برای آبادانی و رشد  ایران و ایرانی به 

کار بسته است.
وقتی می گوییم شخصیت و نماد ملی 
صحبت از افرادی می کنیم که  ایران 
را ســربلند می خواستند از ستارخان 

و باقرخــان و امیرکبیــر گرفتــه تا 
شــاملو و دیگرانی که از هیچ تالشی 
برای ســربلندی کشورشان فروگذار 
نکردند. رامبد جوان با شیوه ای نوین 
و برخــوردار از شــخصیتی مدرن و 
امروزی ســعی کرد جا پای  این افراد 
بگذارد و با اســتفاده از پروپاگاندای 
تلویزیون می خواست رهبری فکری 
جامعه را به دســت بگیــرد. همین 
موضوع باعث شــد که رامبد جوان 
دیگر یک مجری-کارگردان معمولی 

نباشد.
انتظارات مردم بسیار باال رفته بود و به 
 این شخصیت عالقه پیدا کرده بودند. 
مردم به کمپین های او توجه و عالقه 
نشان می دادند و از شرکت کنندگان 
در مسابقه استندآپ کمدی خندوانه 
به شدت حمایت می کردند. در همین 
زمان وقتی ناگهان مردم متوجه شدند 
که رامبد جوان یک شــخصیت ملی 
نیست و یک مجری- کارگردان است 
که در وهله نخست  این شغل را برای 
امرار معاش انجام می دهد و از سوی 
دیگر خواسته ها و نیازهای حکومت را 

برآورده می کند، دچار شوک شدند و 
آن واکنش ها را انجام دادند.

رامبد جوان آن زمان که با خندوانه، 
مشــهور و به عنوان یک شخصیت و 
نماد ملی معرفی شــد از سوی یک 
جنــاح یا به عبــارت بهتر یک تفکر 
خاص در جمهوری اســالمی  مورد 
حمایت و هدایت قــرار گرفت و آن 
زمان کــه عکس او همراه همســر 
باردارش در مونترال منتشر شد نیز، از 
سوی تفکر خاص دیگری در حکومت 
مورد تخریب قرار گرفت. در اصل  این 
مجری-کارگردان دســتاویزی برای 
مبارزه و تسویه حساب های دو تفکر 

در حکومت است.
مردم به این موضوع توجه ندارند که 
رامبد جوان به خواست و نیاز گروهی 
که در آن زمان تلویزیون را در دست 
داشتند، برای ماموریت سرگرم کردن 
مردم استخدام شد و زمانی که از نظر 
گروه دیگری که به تازگی زمام امور 
تلویزیون را در دســت گرفته اند – با 
 این توجیه که بیش از اندازه شهرت 
به دست آورده و محبوب شده است 

– از روی سکوی اجرا پایین کشیده و 
سپس رسوا شد تا درس عبرتی باشد 

برای دیگران.
همین سناریو برای عادل فردوسی پور 
هم نوشــته و اجرا شد. با  این تفاوت 
که حوزه فعالیت فردوســی پور فقط 
فوتبال بود، در حالی که رامبد جوان 
ماموریت کشــاندن تمامی گروه ها و 
به عبارت تــوده مردم جلوی صفحه 

تلویزیون را داشت.
با  این توضیحات باید بپذیریم آنچه 
به مردم آسیب زد، مدیران تلویزیون 
یا نوع نــگاه و ماموریت رامبد جوان 
نبود؛ مردم با ساده انگاری و نداشتن 
قدرت تحلیل و تفکر به دامی  افتادند 
که مدیران تلویزیون پهن کرده بودند. 
امثــال رامبد جوان هــم بازیگرانی 
هستند که هر روز به رنگی و لباسی 
و نقشی در می آیند و چه بسا زمانی 
دیگر و جایی دیگر از وی اســتفاده 
شــود تا ســناریوی سرگرمی سازی 

دیگری به اجرا در بیاید.

مازیار شیبانی فر )پرژن میرور(

مقام ورزشی متهم به  اختالس
 که به کانادا گریخته کیست؟

روز یکشنبه بیست و پنجم آگوست 
خبــری در برخــی از خبرگزاری ها 
مبنی بر ســفر بی بازگشت خزانه دار 
فدراســیون بوکس منتشــر شد، اما 
تنها ســاعاتی بعد رئیس فدراسیون 
بوکس ایران خبر پناهنده شدن علی 
قندی پور در کشــور کانادا را تکذیب 

کرد. 
به گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل 
از ایسنا، حســین ثوری در این مورد 
به خبرنگار ایســنا گفت: اخباری که 
در این باره منتشــر شده است کذب  
محض بوده  و بنده با آقای قندی پور 
در ارتباط هســتم. او قرار است هفته 

بعد به ایران بازگردند.
ثوری تاکید کــرد: آقای قندی پور به 
من گفت که بــرای هفته بعد بلیت 
بازگشت دارند و وقتی به ایران برسند 
از این موضوع شکایت خواهند کرد. 
همســر او در کانادا مشغول تحصیل 
است. خودش هم برای عمل جراحی 

چشم به کانادا سفر کرده است.
خبر آنالین به نقل از فارس نوشــته 
بود؛ خزانه دار یک فدراسیون المپیکی 
پرحاشــیه پس از سفر به کانادا، گویا 
دیگر تمایلی برای بازگشــت به ایران 

را ندارد!
مجمــع عمومــی ســالیانه یکی از 
فدراســیون های المپیکی و کلیدی 
اواخر سال جاری پس از ۶ سال عدم 
برگزاری، ســرانجام در دوره مدیریت 
رئیس جدید فدراســیون در دستور 
کار قــرار گرفت.پس از اینکه مجمع 
فدراســیون مربوطه برگزار شــد، به 
دلیل عدم شفاف سازی مسائل مالی 
این فدراسیون مسئوالن وزارت ورزش 
دستور دادند تا طی ســه ماه آینده 
مجددا برگزار شــود، این موضوع در 
حالی مطرح شد که اخیرا خبرها به 
گوش رسیده که خزانه دار فدراسیون 
مربوطه در طول همان مدت خانواده 
خود را به کانادا فرستاده بود و پس از 
مدتی بــه صورت پنهانی خود نیز به 

کانادا سفر کرده است.
حاال فدراســیون مربوطــه در تالش 
اســت تا به هر شکلی که امکان دارد 
جعبه سیاه اطالعات مالی فدراسیون 
را به ایران بیاورد، اما گویا او به برخی 
از دوستان نزدیک خود اطالع داده بود 
که قرار است برای یک سفر خانوادگی 
به مدت یک ماه راهی خارج از کشور 
شــود و پس از آن به ایران باز خواهد 
گشت، اما با گذشت بیش از یک ماه 

هنور خبری از بازگشت خزانه دار این 
فدراســیون به ایران نیست و گویا با 
توجه به مشــکالت مالی که در این 
فدراسیون وجود دارد او دیگر تمایلی 

برای بازگشت به ایران را ندارد!
تــا به حــال چندین متهــم جرائم 
اقتصادی از ایران به کانادا گریخته اند؛ 
امــا از آنجا که میان ایــران و کانادا 
قرارداد استرداد مجرمین وجود ندارد، 
این متهمان از رســیدگی قضایی به 

اتهاماتشان در امان هستند.

ایرانیان کانادا- یک پدر کانادایی به خاطر پرسیدن سن و جنسیت پرستار 
بچه، ممکن است به نقض حقوق انسانی متهم شود. وی که تاد نام دارد، در 
پی شکایت نامه ای که در سال 2۰۱۷ بر علیه او تنظیم شده بود، به دادگاه 
احضار شد. در این شکایت آمده که تاد قوانین مدنی حقوق انسانی آلبرتا 
را زیر پا گذاشــته است. این پدر، که دو پسر ۵ و ۸ ساله دارد، در یکی از 
سایت های تبلیغاتی محبوب کانادا یک آگهی برای پرستار بچه پست کرد، 

چرا که میخواست همراه دوستش برای شام به رستوران برود.
او چندیــن جواب دریافت کرد، که یکــی از آنها توجه وی را جلب نمود. 
شخص مورد نظر مهارت هایی چون سی.پی.آر و کمک های اولیه، سابقه 
پاک، و تجربه ۷ ســال مراقبت از بچه ها را داشــت. هنگامی که تاد در 
 James مورد سن و جنسیت وی پرسید، مشخص شد این متقاضی که

Crynowski نام دارد، یک مرد 2۸ ساله است.
تاد آن شب را به همراه دوستش بیرون رفت، و پس از آن چون نیازی به 
پرســتار نداشت همکاری خود را با جیمز و دیگر متقاضیان قطع کرد. اما 
جیمز در روز اول ســپتامبر با مراجعه به کمیسیون حقوق انسانی آلبرتا 
شــکایت نامه ای مبتنی بر تبعیض جنسیتی و سنی از سوی تاد، تنظیم 

کرد. این سازمان نیز طی نامه ای تاد را احضار کرد.
Crynowski پیش از این نیز از مادر یک کودک ۵ ســاله، به دلیل اینکه 
گفته بود به دنبال یک خانم مسن با تجربه به عنوان پرستار بچه می گردد، 
شکایت کرده و تقاضای غرامت ۱.۰۰۰ دالری تحت عنوان »آسیب به شأن 
انسانی«، کرده بود. هنوز معلوم نیست، با توجه به سابقه ای که جیمز دارد، 

چرا کمیسیون حقوق انسانی شکایت وی علیه تاد را پذیرفته است.
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حمله لیبرال ها
 به پاشنه آشیل
 »اندرو شی یر«

در حالــی کــه هنــوز ۶۰ روز تــا 
انتخابات سراسری کانادا باقی مانده و 
رقابت های انتخاباتی هنوز آغاز نشده 
اســت، یکی از نمایندگان لیبرال در 
حســاب توئیتری خــود ویدئویی از 
۱4ســال پیش از نطق اندرو شی یر، 
رهبر حزب محافظــه کاران کانادا در 
مجلس عــوام در مخالفت با الیحه 
قانونی ازدواج همجنس گرایان منتشر 

کرد.
موضوع دگرباشــان جنسی به دلیل 
عقایــد و منــش اندرو شــی یر در 
جامعه امروزی کانادا به نوعی پاشنه 
آشــیل او ارزیابی می شود. بسیاری 
از کارشناســان این حمله سیاسی را 
پاسخی به فشــار روزافزون رسوایی 
ارزیابی  الوالین  اس ان ســی  شرکت 

کرده اند.
هنوز چند روزی از انتشــار گزارش 
دیدبــان اخالقــی و نتیجه گیــری 
ویران کننده او درباره تخلف جاستین 
ترودو در ماجرای رســوایی شرکت 
بود  »اس ان ســی الوالین« نگذشته 
که اندرو شی یر، رهبر حزب مخالف 
دولت )محافظه کاران کانادا( از پلیس 
سواره نظام کانادا خواست تا تحقیقات 
جنائی خود در خصوص احتمال وقوع 
جرم »ممانعــت از اجرای عدالت« را 
آغاز کند. جرمی که اگر ثابت شــود، 
عواقب بــدی برای آینده سیاســی 
جاســتین ترودو به همــراه خواهد 

داشت.
همه ایــن ماجراهــا وقتــی اتفاق 
افتــاد که تنها ۶۰ روز بــه برگزاری 
انتخابات سراسری کانادا باقی مانده 
بود. انتخاباتی که سرنوشــت کشور 
را برای چهار ســال آینده مشخص 
می کند. هرچند چنین خبری قاعدتا 
نمی توانند خیلی روی آرای ســنتی 
احزاب تاثیر بگذارد اما قطعا خواهد 
توانســت رویکرد آرای ســرگردان و 

مستقل را مشخص کند.
این موضوعی نبود که احزاب رقیب 
بتوانند از آن بگذرند مخصوصا حاال 
که زیر پای لیبرال ها حسابی لیز شده 
بود. این شد که آنها تالش کردند تا 
جایی که می توانند ماجرای رسوایی 
»اس.ان.سی الوالین« را در رسانه ها 
زنده نگه دارند و چــه راهی بهتر از 
یک جلسه شهادت عمومی به منظور 

کشف عمق حقیقت!
و  محافظــه کاران  تــالش  امــا 
نئودموکرات هــا در آغــاز این هفته 
برای برگزاری جلسه شهادت کمیسر 
دیدبان اخالقی از طرف لیبرال ها ناکام 
گذاشته شــد. لیبرال ها که اکثریت 
مجلس را در اختیــار دارند، با آرای 
مخالف خود جلوی پیشنهاد حضور 
کمیسر دیدبان اخالقی را گرفتند. آنها 
قبال هم جلوی هرگونه تالش احزاب 
رقیب برای ایجاد سروصدا روی این 

رسوایی را گرفته بودند.
اما خــود این موضوع باعث شــد تا 
احزاب مخالف با بــازی رول قربانی، 
ســهم بزرگی از رســانه ها به دست 
آورند و ضربه آرام اما خردکننده خود 
بر پیکر ضعیف شــده حزب لیبرال 
را ادامه دهند. لیبرال ها می بایســت 
صحنه بازی را عوض می کردند و ورق 
را برمی گرداندند تــا از موضع دفاع 

بیرون آمده و حمله را آغاز کنند.
این شــد که ناگهان »رالف گودال«، 

وزیر امنیت عمومی و اورژانس کشور 
با انتشــار ویدئویی از حدود ۱۵ سال 
اندرو شــی یر،  از ســخنرانی  پیش 
رهبر حزب محافظه کاران در صحن 
علنی مجلــس در مخالفت با ازدواج 
به  اساسی  همجنسگرایان، حمله ای 

او را آغاز کرد.
این پست توئیتری به سرعت توسط 
بقیــه وزرا و نماینــدگان لیبــرال و 
حامیان آنها به اشتراک گذاشته شد 
و این شد که سخنرانی اندرو  شی یر 
جوان در ۱۵ سال پیش درباره ازدواج 
زوج های همجنس گرا مانند بومرنگ 
از قلب تاریخ بازگشت تا این نماینده 

محافظه کار را هدف قرار دهد.
در این ویدئو که در ســال 2۰۰۵ و 
از صحن علنی مجلس عوام برداشته 
شده، اندرو شــی یر را هنگام قرائت 
نطق خــود در مخالفــت با تصویب 
نشان  همجنس گرایان  ازدواج  قانون 
می دهد. ترجمــه آزاد این بخش از 
نطق او در ادامه آمده اســت: »برای 
جامعه چیزی مهم تــر از تولیدمثل 
و تولد کودکان وجــود ندارد چراکه 
بقای جامعه به آن وابســته است. اما 
زوج های همجنس گرا نمی توانند این 
مهــم را انجام دهنــد چراکه جنس 
مکمل )زن برای مرد و مرد برای زن 
در این نــوع روابط( برای تولید مثل 

وجود ندارد.
دو همجنــس می تواننــد از آزادی 
خدادادی خود بــرای زندگی کردن 
در کنار هم، مالکیت مشترک هرآنچه 
دارند و تعهد به یکدیگر برای وفادار 
بودن )تک همسری( استفاده کنند. 
آنها می توانند تا پایان زندگی خود در 

رابطه ای عاشقانه با هم باقی بمانند.
این یعنــی آنها بســیاری از مزایای 
ازدواج را دارا هستند اما ویژگی ذاتی 
آن را نخواهند داشت. از آنجاییکه آنها 
نمی توانند تولید مثل کنند، نخواهند 

توانست ازدواج کنند.

یک سگ چند »پا« خواهد داشت اگر 
شــما »دم« او را به عنوان یک »پا« 

بشمارید؟
جواب این است که )سگ( فقط چهار 
»پا« دارد. فقط به خاطر اینکه شــما 
»دم« او را »پا« نامیده اید، »دم« او به 
»پا« تبدیل نمی شود. اگر این قانون 
تصویب شــود، دولت و مردم کانادا 
مجبور خواهند شد یک »دم« را »پا« 
بنامند و این قانون چیزی بیش از این 

نیست.«
آنچه شاید »رالف گودال« موقع انتشار 
این ویدئو فراموش کرده بود،  این نکته 
مهم اســت که برخی از لیبرال ها نیز 
در آن زمان مخالف این قانون بودند. 
آنقدر که الیحه با اختالف اندکی رای 
آورد و ســرانجام حکم دادگاه عالی 
کانادا الزم آمد تا این قانون به رسمیت 

شناخته شود.
اندرو شــی یر در این ســخنرانی که 
بخــش کوچکی از آن توســط رالف 
گودال منتشــر شده اســت، نگرانی 
خود درباره  عکس العمل خانواده های 
مذهبی کانادا در برابر قانونی شــدن 
ازدواج دو همجنس را ابراز می کند و 
تالش دارد ثابت کند که این قانون با 
تعریف و هدف ازدواج که بقای نسل 

بشر و فرزندآوری است تفاوت دارد.

ازدواج  مخالــف  لیبرال هــاِی 
همجنس گراها

در یکی-دو دهه پیش، اجازه ازدواج 

به همجنســگرایان موضوعی بود که 
بسیاری از سیاســتمداران از چپ تا 
راست بدون رودربایستی با آن مخالف 
بودند و از ابــراز مخالفت خود ابایی 

نداشتند.
»ارون وری« روزنامه نــگار و تحلیلگر 
سیاســی در مقاله ای در سی.بی.سی 
می نویســد: جدای از بحث اشکاالت 
وارد به سخنان اندرو شی یر در سال 
2۰۰۵، او در آن دوران و در مخالفت 
با این قانون اصــال تنها نبود. الیحه 
ازدواج مدنی بــا ۱۵۸ رای موافق در 
مقابــل ۱۳۳ رای مخالــف تصویب 
شــد. در بین مخالفــان ۹۳ نماینده 
محافظه کار، ۳2 نماینده لیبرال و یک 
نماینده نئودموکرات حضور داشتند. 
اوضاع در ســال ۱۹۹۹ زمانیکه این 
الیحه برای اولین بار مطرح شد خیلی 
بدتــر بود تا جاییکه اصال رای نیاورد. 
خود آقای »رالف گودال« در ســال 

۱۹۹۹ مخالف این الیحه بود.

انــدرو شــی یر زمانیکه بــه عنوان 
کاندیدای رهبری حزب محافظه کاران 
معرفی شــد در برنامــه تلویزیونی 
»Power & Politics« که از شبکه 
سی بی سی پخش می شود، حضور پیدا 
کرد و زمانیکه دربرابر پرسش مجری 
برنامه درباره ازدواج همجنسگراها قرار 
گرفت با بیان اینکه مایل نیست دوباره 
درباره این موضوع بحث کند از پاسخ 
دادن طفــره رفت. اما دیروز و پس از 
اندرو  انتشار این ویدئو، ســخنگوی 

شی یر اعالم کرد که اگر او نخست وزیر 
کانادا شود نه تنها به این قانون احترام 
خواهد گذاشت، بلکه از همه قدرتش 

برای اجرای آن استفاده خواهد کرد.
»رالف گودال«، وزیر امنیت عمومی 
و اورژانس کشــور که با انتشــار این 
ویدئو سروصدای زیادی به راه انداخته 
است، خود در ســال ۱۹۹۹ برعلیه 
قانون ازدواج همجنسگرایان رای داده 
بود. او بعدا در ســال 2۰۰۵ و زمانی 
که قانون تصویب شد، به عنوان موافق 

رای خود را اعالم کرد.

اما چرا مخالفت اندرو شی یر در آن 
دوران هنوز مهم است؟

هرچند حزب لیبرال در زمان تصویب 
قانون ازدواج دگرباشان جنسی دچار 
دودســتگی عقیدتی بــود اما حزب 
لیبراِل جاســتین ترودو که در سال 
2۰۱۵ ســکان کنترل کشــور را به 
دســت گرفت، کامال با ایده برابری 
جنسیتی شکل گرفته بود. جاستین 
ترودو در سال 2۰۱۶ و با شرکت در 
رژه »غرور« ترونتو، اولین نخست وزیر 
کانادا شــد که در این رژه ها شرکت 

می کرد.
اما حتی امسال و در آستانه انتخابات 
هم اندرو شی یر از شرکت در رژه های 
غرور مختلفی که در کشور برگزار شد، 
خودداری نمود. در مونترال، جاستین 
ترودو در حالی در کنار سایر رهبران 
احزاب مخالف مثل جاگمیت سینگ 
از حزب   NDP و الیزابت می از حزب 
سبز، در رژه غرور مونترال شرکت کرد 
که باز هم جای خالی اندرو شی یر به 

وضوح دیده می شد.
اصرار پنهان اندرو شــی یر بر موضع 
 LGBTQ مخالفش درباره کامیونیتی
از یک سو می تواند حامیان سنتی و 
محافظه کار او را وفادارتر نماید و مانع 
ریزش آنها به سمت حزب تازه تاسیس 
مردم )که انشقاقی از محافظه کاران 
اســت( گردد اما از سوی دیگر باعث 
خواهد شد تا اندک اعضایی از جامعه 
رو به ازدیاد LGBTQ و حامیان آنها 
که در انتخابات احزاب چپ گرا تردید 
داشتند نیز در مورد حمایت از اندرو 
شــی یر و حزب محافظــه کار مردد 

شوند.
در این میان باید دید اندرو شی یر چه 
تصمیمی خواهد گرفت و کدام گروه 
را به دیگری ترجیح خواهد داد اما در 
این اوضاع جای سوالی باقی نمی ماند 
که انتشــار ایــن ویدئو در شــرایط 
کنونی که کمتــر از ۶۰ روز دیگر به 
انتخابات سراسری کشور باقی مانده، 
دستاویزی به لیبرال ها خواهد داد تا 
در مقابل رسوایی  اس ان سی الوالین 
علمش کنند و موضوع بحث را عوض 
کنند. نگاه اندرو شــی یر به موضوع 
دگرباشان جنسی در جامعه امروزی 
کانادا پاشــنه آشیل این سیاستمدار 

خوشنام است.

چرا موضوع دخالت جاستین ترودو 
در رونــد قضایی پرونده شــرکت 

اس ان سی الوالین مهم است؟

چون بخش ۹ قانون »تضاد منافع« 
می گویــد که مقامــات دولتی حق 
ندارند برای منافع شــخصی کسی، 
روی تصمیم گیــری افراد دیگر تاثیر 
بگذارنــد. مخصوصــا در قانــون به 
صراحت قید شــده که دادستان ها 
باید بتوانند کامال مســتقل و به دور 
از هرگونه فشار از طرف سوم شخص 
و چهره های سیاســی، روند قضایی 
پرونده را بر اســاس روح قانون پیش 

ببرند.
اثرگذاری سیاستمداران ممکن است 
در جایی به نفع عمومی باشد اما در 
جایی دیگر می تواند به ضرر عده ای 
دیگر تمام شود و در کل به حکمرانی 
قانون کــه چکیده و روح اساســی 
زمامداری در کاناداست، خدشه وارد 

می کند.
نخست وزیر و اعضای کابینه می توانند 
با دادستان کل مشورت کنند و به او 
مشاوره دهند اما نمی توانند در جریان 
رســیدگی به یک پرونــده قضایی، 
مداخله نموده و مسیر اعمال قانون را 

عوض کنند.
جاســتین ترودو که در ابتدا هرگونه 
دخالت در روند قضایی و اصوال فشار 
به دادستان کل کشور را نفی می کرد، 
حاال می گوید که قبول دارد به جودی 
ویلسون ریبولد، وزیر وقت دادگستری 
فشــار آورده اســت اما این کار را به 
خاطر دفاع از فرصت های شغلی انجام 
داده که به عنوان نخســت وزیر باید 

حافظ و مدافع آنها باشد.
احزاب مخالف اما این توجیه را قبول 
ندارند و می گویند اگر کســی بتواند 
یک بار خطوط قرمز قانونی را رد کند، 
حتما با زهم می تواند و این ذهنیت 
برای شخصی که قدرت نخست کشور 
است و قســم خورده حافظ و مدافع 
حاکمیت قانون باشد، خطرناک است.
حاال باید صبر کنیم و ببینیم جدال 
سیاســی احزاب عمده کشور در این 
روزهای باقیمانده تا انتخابات سراسری 
کانادا به کجا خواهد انجامید. هرچه 
کــه پیش آید، یک نکتــه غیر قابل 
انکار اســت. این بحث و جدل ها و رو 
شدن نقاط ضعف هر رهبر، مردم را 
در انتخاب حزب اصلح بیشــتر یاری 
می کند و پایه های دموکراسی کانادا 

را محکم تر می کند.
نکته مهم این است که مردم طرفدار 
چشم و گوش بسته احزاب نباشند و 
از جدال بین آنها که به منظور کسب 
اعتماد مردم و رســیدن به مســند 
قدرت و خدمت اســت، برای ایجاد 
کانادایی پایدارتر و قوی تر اســتفاده 

شهرام یزدان پناه )مداد(کنند.

آخرین حرکت لیبرال ها در رابطه با مسکن مقرون به صرفه

ایرانیان کانادا- دولت فدرال در حال 
حاضر به سرمایه گذاری در آنچه آن 
را الگوی تأمین مالی نوآورانه نامیده 
پرداخته و معتقد است که این امر به 
تامین بودجه پروژه مساکن مقرون به 

صرفه کمک خواهد نمود.
در یک خبرنامه دولتی آمده اســت 
که یک موسســه وام دهنده جدید و 
شرکت سرمایه گذاری مسکن به نام 
 HPC( Housing Partnership
Canada( ، بــا ایجــاد و ارائه اوراق 
قرضه در بازار سرمایه با نرخ بهره ثابت 
در دراز مدت، بودجه سرمایه گذاران 

را تأمین خواهد کرد.
از سرمایه 2۰ میلیون دالری صندوق 
نوآورانه مسکن مقرون به صرفه جهت 
تکمیل دوره اول تامین مالی استفاده 
گشــته که گفته می شــود برای دو 
پروژه جداگانه در بریتیش کلمبیا و 
آلبرتا به ارزش ۳۳.۱ میلیون دالر به 

کار خواهد رفت.
این پروژه ها، یکی در محدوده سابق 
المپیک ونکوور و دیگری در شــمال 
مرکزی ادمونتون، در کل 2۷۱ واحد 

آپارتمان در اختیار مســتاجران کم 
درآمد و متوسط قرار داده، در حالی 
کــه ۱۰ خانه نیز در ونکــوور با نرخ 

سرپناه ارائه خواهد داد.
 ،HPC شــین رمزی، رئیس شرکت
اذعان داشــته این رویکــرد جدید 
گزینه های تأمین مالی بیشتری را در 
اختیار ارائه دهندگان مســکن ارزان 
قیمت قــرار خواهــد داد، که صرف 
نظر از اندازه یا نیاز بودجه، )شرکت( 
تخصص های مالی و کارشناسی های 
الزم را جهــت از بین بردن شــکاف 
بین ارائه دهندگان مسکن و سرمایه 

گذاران بدهکار تامین خواهد نمود.
به گفتــه دولت کانادا تعهد اولیه 2۰ 
میلیون دالری این شــرکت، بودجه 

4۰۰ میلیون دالری برای پروژه های 
سراسر کشور ایجاد خواهد کرد.

شرکت HPC یک شرکت فدرال غیر 
ســهمی بوده که دارای سه موسسه 
وابسته در استان های بریتیش کلمبیا، 

منیتوبا و آلبرتا می باشد.
صندوق نوآورانه مســکن مقرون به 
 The Affordable Housing( صرفه
Innovation Fund(، بودجــه 2۰۰ 
میلیون دالری را طی ۵ ســال برای 
پــروژه هایی که مــدل های جدید 
بودجه و روش های ســاختمانی را 
بــا هدف کاهش هزینه ها و خطرات 
تأمین اعتبار پروژه های مسکن ارزان 
قیمت برجســته می کننــد، فراهم 

خواهد نمود.



۱۵15 Issue 1439 Friday August 30, 2019شماره ۱4۳۹ جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸

تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالی 

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان در پشت مغازه   براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینی   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود می باشد

برنج ایرانی ساده و دودی
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

کتاب تعلیم رانندگی چاپ جدید  موجود می باشد

قابلمه های مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائی پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائی سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

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

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



شماره ۱4۳۹ جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۶16 Issue 1439 Friday August 30, 2019

ونکوور در قعر فهرست میزان فروش مسکن
 نسبت به امالک آماده فروش در کانادا قرار گرفت

ایرونیا- در بازار مسکن پرشتاب کانادا 
هنوز هم تقاضا دارد به سمت ساحل 
شــرقی حرکت می کنــد. داده های 
انجمن امالک کانادا نشان از تغییرات 

قابل توجهی در چند زمینه دارند.
نرخ فروش به لیســتینگ مســکن 
جدید )SNLR( یکی از ابزار سنجش 
تقاضا توسط صنعت امالک است و 
نرخ فروش در یــک ماه را به عنوان 
درصدی از مســکن های ثبت شده 
جدید که وارد بازار شــده اند نشان 
می دهد. هر چقدر رقم آن باالتر باشد 
نرخ جذب قوی تر است و بازارهایی 
که نرخ های باال دارند برای تقاضای 

فعلی موجودی کمی دارند.
وقتی SNLR پایین تر از 4۰ درصد 
باشد بازار متعلق به خریداران است 
و قیمت ها معموال سقوط می کنند. 
اگر درصد باالتر از ۶۰ درصد باشــد 
بازار متعلق به فروشــندگان است و 
قیمت ها معموال باالتر می روند. بین 
4۰ درصد و ۶۰ درصد نشان از توازن 
بازار دارد و می گوید قیمت ها درست 

هستند.

 SNLR بزرگ تریــن افزایش هــا در
متعلــق به گتینو ،هلیفکــس و اتاوا 
بودنــد. گتینو با رســیدن به ۶۵.۸ 
درصد در جوالی باالترین افزایش را 
داشته و نســبت به بازه مشابه سال 
قبل ۱۰.۶ درصد باالتر رفته اســت. 

هلیفکس با افزایشــی ۸.۷ درصدی 
و رســیدن به SNLR معادل ۷۱.۵ 
درصد بعد از آن قرار داشت. اتاوا هم 
با ۷4.۹ درصد که نشــانگر افزایشی 
۷.۳ درصدی نســبت به ســال قبل 
بود در رتبه سوم قرار گرفت. بیش از 

نیمی از بازارهای امالک بزرگ کانادا 
 SNLR در ماه گذشته شاهد افزایش

خود بودند.
بازارهای امالک بریتیش کلمبیا هنوز 
ســریع تر از تمام بازارهــای دیگر در 
کشور در حال ســرد شدن هستند. 
فریزر ولی سریع ترین سقوط ساالنه 
درصــد SNLR را تجربه کــرد و با 
رســیدن رقم آن به 4۵.۷ درصد در 
جوالی شاهد سقوطی ۱۵.۳ درصدی 
نســبت به سال گذشــته بود. بعد از 
آن ونکوور قرار داشــت که با کاهشی 
۱4.۵ درصدی نسبت به سال گذشته 
بــه ۳۹.۹ درصد رســید. ویکتوریا با 
SNLR معــادل ۵۷.۷ درصــد که 
نشانگر کاهشی ۷.۸ درصدی نسبت 
به ســال قبل بود در رتبه ســوم جا 
گرفت. ونکــوور تنها بازار مســکن 
بزرگ کشور است که بر طبق درصد 
SNLR خود هنوز یک بازار متعلق به 

خریداران است.
بازار مســکن تورنتو در صدر یا قعر 
جدول قرار نداشت اما شاهد افزایش 
SNLR خود بود. نرخ آن در جوالی 
به ۵۳.۱ درصد رســید که نشــان از 
افزایشــی 4.۱ درصدی نسبت به ماه 
مشابه ســال قبل داشت. با این حال 
این رشــد پایین تر از افــت ۱۳.۷۹ 
درصدی مشاهده شده در سال 2۰۱۷ 
بود. این بازار در حال حاضر در ناحیه 
توازن قرار دارد و هنوز کامال به جایی 
که در سال 2۰۱۷ بود بازنگشته است.
موجودی مسکن ونکوور حتی با وجود 
افزایش تعداد مسکن به فروش رفته 
در ماه گذشته هنوز به نسبت تقاضای 
 SNLR موجود در آن باالســت. نرخ
ایــن منطقــه در جوالی بــه ۳۹.۹ 
کاهش یافت که شنان از افتی ۱4.۵ 
درصدی نسبت به سال گذشته بود. 
این نرخ همچنین حاکی از سقوطی 
۳۶.۹۶ درصدی نســبت به دو سال 

پیش است. 
صنعت امالک مونترال شاهد کاهش 
موجــودی مســکن بــوده و این در 
حالی اســت که هنوز افزایش قیمت 
چشمگیری در آن دیده نشده است. 
نرخ SNLR مونترال در جوالی به ۷4 
درصد رسید که نسبت به سال قبل 
۷.2 درصد باالتر بود. این نرخ نسبت 
به جوالی 2۰۱۷ به انــدازه 2۳.۳۳ 

درصد بیشتر شده است. 
روی هــم رفته این بازار نســبت به 
حرکت در سراســر کشــور افزایش 
خیلی زیادی نداشــت. شــرق کانادا 
از جمله بخش هایی از انتاریو شــاهد 
تقاضای بیشتر نســبت به موجودی 
است. در عین حال بازارهای بریتیش 
کلمبیا که قبال در صدر کشور بودند 

حاال افت کرده اند.

نقش پررنگ »ایر.بی.ان.بی«
 در دامن زدن به بحران مسکن تورنتو

ایرونیا- جلسه  روز دوشنبه داون تاون 
تورنتو برای بررسی مجدد قوانینی که 
اوایل سال گذشته به منظور تعیین و 
تکلیف خدمات اجاره کوتاه مدت مثل 
Airbnb تصویــب شــدند، با تنش و 

جنجال همراه بود. 
این قوانین شــامل محــدود کردن 
مســکن های کرایــه ای بــه محــل 
سکونت اصلی مالک و متعهد کردن 
کرایه کنندگان کوتــاه مدت به ثبت 
کردن نام شان نزد شهر و پرداخت یک 
اقامت شهری چهار درصدی  مالیات 

می شوند.
حامیان حقــوق مســکن و مالکان 
خانه ها در سلســله جلســاتی که از 
دوشنبه شــروع شده و انتظار می رود 
حداقــل تا هفته آینده ادامه داشــته 
مطرح  را  باشــد صحبت های شــان 
کردند و تعدادی از ساکنان درخواست 
تجدیدنظر تغییرات اعمال شــده را 

داشتند.
شــهرداری اعالم کرده ایــن قوانین 
برای حفظ کردن دسترسی و مقرون 
به صرفه بــودن انتخاب های کرایه ای 
طوالنی مدت ضروری هســتند چون 
شهر با یک مشــکل کمبود مسکن 

جدی مواجه شده است.
مونیکا پورمبا وکیلی از گروه حمایتی 
Fairbnb موافــق اســت و می گوید: 
»شــهر تورنتو با یک بحران مسکن 
و افزایــش ناگهانی تعــداد خانه های 
اجاره ای کوتاه مدت مواجه اســت که 
بر این مسئله نظارتی وجود نداشته و 
به شدت بحران مسکن را تشدید کرده 

است.«
وکالی ساکنان که امیدوارند بتوانند 
به اجاره دادن سوئیت های کامل کوتاه 
مدت ادامه بدهند گفتند این کار یک 
رویه طوالنی مدت اســت که مزایای 
بسیاری هم دارد. سارا کورمن مشاور 
الکسیس الینو که یک مشاور امالک 
اهل تورنتو است می گوید مسکن های 
اجــاره ای کوتاه مــدت انتخاب های 
بیشــتر و ارزان تری به مشــتریان و 
همچنین تازه واردها به شهر می دهند.

قوانین مســکن اجاره ای کوتاه مدت 

در آغاز 2۰۱۸ توســط شورای شهر 
تورنتو تصویب شــد اما پیش از اجرا 
با درخواست تجدیدنظر مواجه شد. 
تاخیر در پروسه تجدیدنظر باعث به 
تعویق افتادن جلســات تا این هفته 

شد. 
این قوانین به یک محل سکونت اصلی 
کامل اجــازه می دهند در هنگام دور 
بودن مالک یا مستاجر طوالنی مدت 
تا سقف ۱۸۰ شب در سال کرایه داده 
شود. ونکوور هم سال گذشته قوانینی 
را تصویب کرد که از اجاره دهندگان 
کوتــاه مــدت می  خواســت مجوز 
کسب و کار بگیرند و اجاره دادن را به 

محل سکونت اصلی محدود می کند.

هدف این قوانیــن محدود کردن اثر 
مسکن اجاره ای کوتاه مدت روی در 
دســترس بودن موجــودی کرایه ای 
طوالنی مدت اســت چون شهرهای 
اصلــی با بــازار کمبود مســکن در 

بازارهای اجاره ای مواجه شده اند.
گزارشی از شورای شهر تورنتو به این 
نتیجه رســید کــه در آوریل 2۰۱۷ 
تعداد کل خانه های اجــاره ای کوتاه 
مدت ثبت شده در ۱۶ سایت به 2۰ 
هزار عدد می رسید که البته تعدادی از 
آن ها تکراری بودند. این گزارش گفت 
ایربی ان بی به تنهایی شبی ۹۸۸۳۷۸ 
اتاق را در شهر در سال 2۰۱۶ اجاره 

داد.

شکایت رسمی شرکت های داروسازی کانادایی
 علیه طرح کاهش هزینه داروها

مداد- به گزارش گلوبال نیوز، پنج شرکت بزرگ داروسازی کانادا به تازگی 
دادخواستی را علیه دولت فدرال در دادگاه عالی کبک به ثبت رساندند. این 
دادخواست به منظور مقابله با طرح جدید دولت فدرال برای کاهش هزینه 

دارو برای شهروندان طرح شده است.
پوشش بیمه ای داروها در کانادا توسط بخش دولتی )شامل دولت فدرال، 
استانی و محلی( و نیز بخش خصوصی عرضه می شود. طرح جدید دولت 
نیز به دنبال کاهش هزینه بیماران، شرکت های بیمه و کارفرمایان در فرآیند 

تهیه داروست که البته به کاهش سود شرکت های داروسازی می انجامد.
شــرکت های داروســازی در اعتراض به این قانون جدید اعالم کرده اند 
که کاهش سود آنها به کاهش رشــد و نوآوری در تولید داروهای جدید 

می انجامد.

افزایش شدید قیمت و تقاضای مسکن
 در پرنس ادوارد آیلند

ایرونیا- رشد بازار مسکن شارلوت تاون 
بسیار بیشتر از بسیاری از شهرهای 
دیگر کانــادا بوده اســت. داده های 
جمع آوری شده توسط انجمن امالک 
کانادا نشان می دهد که قیمت مسکن 
در این منطقه طی سه سال گذشته 

۳۸.۵ درصد باال رفته است.
بر اســاس آمار انجمن امالک، تنها 
بخش هایی از ونکوور آیلند و نایاگارا 
در انتاریو شــاهد رشــد سریع تری 
طی همان بازه بوده اند. در مقایســه، 
قیمت هــا در تورنتو 2۵.۳ درصد، در 
اتاوا 2۱.۶ درصد و در ویکتوریا ۳۳.۳ 
درصد افزایش داشــتند. جدیدترین 
گزارش انجمن قیمت متوســط یک 
خانه در شــارلوت تاون را 2۷۷ هزار 
دالر برآورد کرده و این در حالی است 
که قیمت سه سال پیش 2۰۰ هزار 

دالر بود.
اما بازاری کــه در آن خریداران وارد 
برای  نبردهای مزایده ای می شــوند 
پرینــس ادوارد آیلنــدز کــه اخیرا 
جمعیــت آن از ۱۵۳ هزار نفر عبور 

کرد جدید اســت. چیزی که مسئله 
را چالش برانگیزتر کرده این اســت 
که نرخ خالی بودن مسکن اجاره ای 
در شارلوت تاون اخیرا به ۰.2 درصد 

رسید.
جمعیــت  گذشــته  دهــه  طــی 
کوچک ترین اســتان کانادا به شدت 
رشد کرده اســت. هزاران مهاجر به 
این جزیــره نقل مــکان کرده اند و 
خانه های بســیاری دارند تبدیل به 
مســکن اجاره ای کوتــاه مدت برای 
توریست ها می شوند. مشاوران امالک 
می گویند افراد ساکن بخش های دیگر 
کانادا هم دارند اینجا خانه می خرند و 
جذب قیمت های پایین و فرصت های 

سرمایه گذاری می شوند.
دیگر فاکتورهایی کــه روی افزایش 
قیمت مســکن ایــن منطقــه اثر 
می گذارند هم خانه هــای لوکس و 
افزایــش تقاضا بــرای خانه های اول 
جوان پسند اســت که سرعت شان از 
ســاخت خانه های جدید باالتر رفته 

است.

کاهش 2۸6 دالری اقساط ماهانه
 وام مسکن خانه اولی ها

 با کمک مالی دولت کانادا
مداد- انتشــار جزئیات بیشتر درباره 
خبر اختصاص بودجــه فدرال برای 
کمک مالی دولت کانــادا به »خانه  
اولی ها«، نشان می دهد که این بودجه 
2۵/۱ میلیارد دالری باعث می شود تا 
قســط خانه واجدین شرایط تا 2۸۶ 

دالر در ماه کاهش پیدا کند.
ژان ایــو، وزیــر خانــواده، کــودک 
و توســعه اجتماعــی در گفتگــو با 
خبرنگار فینانشیال پست تاکید کرده 
خانواده هایــی با درآمد کمتر از ۱2۰ 
هزار دالر در ســال که مایل به خرید 
خانه  ای برای مثال ۵۰۰ هزار دالری 
باشند، با دریافت کمک مالی دولت 
فدرال، بدون اینکه نیازی به افزایش 
پیش پرداخت اولیه خود داشته باشند، 
تــا 2۸۶ دالر در ماه قســط ماهیانه 

کمتری پرداخت خواهند کرد.
این طرح که از دوم سپتامبر به مدت 
سه سال عملیاتی می شود بخشی از 
کاناداست  ملی مسکِن«  »استراتژی 
که به منظور کمک به طبقه کم درآمد 

و متوسط جامعه طراحی شده است.
طی ســال های اخیر که کانادا شاهد 
افزایش بی ســابقه قیمت مسکن در 
بعضی از شهرهای بزرگ نظیر تورنتو، 
ونکوور و حتی مونترال بوده، بسیاری 
از کانادایی های طبقه متوســط که 
سال ها برای خرید خانه برنامه ریزی 
و پس انداز کــرده بودند، آرزوی خود 
را نقش بــر آب یافتند. چراکه مبلغ 
پیش پرداخت آنها حاال دیگر جوابگوی 
قیمت های سر به فلک کشیده خانه 
در کانــادا را نمی دهــد. دولت با این 
کمک مالی در نظر دارد به این قشر از 
جامعه کمک کند تا بتوانند به آرزوی 

خانه دار شدن خود برسند.
این طرح کــه احتماال باعث خانه دار 
شــدن بیش از یکصدهزار کانادایی 
خواهد شــد، دولت کانادا با خریدار 
خانه که قصد خرید نخســتین خانه 
کانادایی خود را دارد، شریک می شود. 
اگر موضوع معامله یک خانه قدیمی 
باشــد، دولــت تا ۵ درصد شــریک 
می شــود ولی اگر قرار بر خرید یک 
خانه نوساز باشد، سهم شراکت دولت 

به ۱۰ درصد می رسد.
نادر خاکسار، مشاور امالک مونترالی 

می گوید کسانی که این کمک دولتی 
را دریافت می کنند باید توجه کنند 
که این کمک بالعوض نیست. یعنی 
اینکه خریدار باید سهم دولت را  پس 
از 2۵ ســال پس دهد. اما حتی اگر 
در فاصله این 2۵ سال، خریدار به هر 
دلیلی قصد کند خانه را بفروشد،  قبل 
از دریافت پول،  دولت سهم خودش 
را برمی دارد و ســهم دولت همیشه 
بر مبنای ارزش خانه در همان موقع 

محاسبه می شود.
نادر خاکسار همچنین تاکید می کند 
که در حالت عادی نمی توان خانه ای 
را که با ایــن روش می خرید، اجاره 
دهید هرچند استثنائاتی هم وجود 

دارد.
این برنامه شامل شهروندان کانادایی، 
دارندگان حق اقامت دائم و کســانی 
می شود که در کانادا اجازه کار  دارند. 
دریافــت این کمک دولتــی امکان 
دارد هزینه های جانبی مثل تنظیم 
قراردادهای جانبی به همراه داشــته 

باشد.
پانته آ امیریگانه، مشــاور وام مسکن 
بانــک RBC در مونترال به خبرنگار 
»مــداد« گفت: پرداخــت و دریافت 
پــول بابت ســهم دولــت از طریق 
یکی از ســه شرکت دولتی بیمه  وام 
مســکن صورت می گیــرد. مجموع 
پیش پرداخت خریــدار و دولت در 
این شــرایط نمی تواند از ۱۵ درصد 
کل مبلغ خانه بیشتر شود و بنابراین 
خریــد بیمه اقســاط در هر صورت 
الزامی خواهد بود. او همچنین افزود: 
کســانی که مایل به دریافت این وام 
هستند ابتدا باید خانه ای را انتخاب 
کنند و بعد از دوم سپتامبر که سایت 
دولت باز می شــود، ثبت نام کنند و 
آدرس دقیق ملــک را وارد کنند. اما 
موعد تحویل پول و ثبت سند خانه 

نباید زودتر از اول نوامبر باشد.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

C.I.S Canada
Immigration
Services

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

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

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

کمک دولت کبک برای به کار گرفتن 
نیروهای کار خارجی موقت

برخی رسانه های کانادا می گویند که 
مردمان این کشور از جاستین ترودو، 
نخست وزیر این کشور ناامید شده اند. 
هرچند برابر بررســی های اینترنتی، 
دولــت او نمــره قبولــی می گیرد. 
دولت لیبرال کانادا به رهبری ترودو، 
به دســت کم ۹۰ درصد شــعارهای 
انتخابات 2۰۱۵ تحقق بخشــیده و 
تنها ۱۰ درصد قول هایش را عملی 
نکرده است. به عنوان مثال، حزب او 
برنامه تغییر قانــون انتخابات کانادا 
را کنار گذاشــت و بسیاری را ناامید 
کرد. البته بیشتر از همه، کانادایی ها 
و رهبران اپوزیسون پارلمان از شیوه 
برخورد با فســاد مالی یک شرکت 
کانادایی در لیبی زمان معمر قذافی، 

راضی نیستند.
دولت ترودو متهم شده است که در 
زمان تصویب قانــون بودجه کانادا، 
قوانین جنایی این کشور را تغییر داده 
است و به شرکت اس ان سی-الوالین  

که مسئول ده ها میلیون دالر فساد 
مالی و رشــوه در لیبی معرفی شده 
است اجازه داده تا دوباره قراردادهای 
دولتــی دریافت کند. از جمله اینکه 
در ســال 2۰۰۸ مبلغ ۱/۹ میلیون 
دالر هزینه سفر سعدی قذافی، پسر 
دیکتاتور لیبی بــه کانادا را پرداخته 

است.
دفتر مرکزی این شــرکت در کبک 
کاناداست و بیش از ۵۰هزار کارمند 
و دفاتــری در ۵۰ کشــور دنیا دارد. 
فعالیت های اس ان ســی-الوالین در 
زمینه هایــی از معدن گرفته تا نفت 
و گاز تا فعالیت های محیط زیســتی 
و مدیریت آب گســترده است. این 
شرکت تاکنون قراردادهایی در ۱۶۰ 

کشور جهان امضا کرده است. 
جاســتین ترودو در هفته های اخیر 
و پس از انتشــار گزارش رســمی 
»کمیســیون فدراِل اخالق کاری«، 
مسئولیت این شیوه برخورد را قبول 

سایه معمر قذافِی لیبی
 بر انتخابات امسال کانادا

کرد، اما به خاطــر رفتارهای دولتش 
از مردمان کانادا معذرت نخواســت. 
دست کم دو وزیر و یک مشاور ارشد 
تــرودو تاکنون به خاطر این شــیوه 
برخورد اســتعفاء کرده اند، اما حزب 
لیبرال، همچنان تالش های پارلمان 
برای به چالش کشــیدن چهره های 
ارشد دولت او در این زمینه را خنثی 
می کند. اما پیش از آنکه سایه لیبی 
زمــان قذافی بخواهد ســراغ حزب 
لیبرال و انتخابــات پیِش روی کانادا 
بیاید، ترودو و دولتش برای کانادا چه 

کرده اند؟
ترودو و اعضای برجسته حزب لیبرال 
کانادا، جزو نخستین احزابی بودند که 
هر سال در رژه های افتخار دگرباشان 
شهرهای مختلف کانادا حاضر شدند، 
که نشانه ای اســت از کانادایی که به 
روی همگان چهره ای گشــاده دارد. 
او ده ها میلیارد دالر دیگر برای کانادا 
قرض گرفت و اقتصاد این کشــور را 
بــا گســتره ای از پروژه های مختلف 
از جمله بهتر کردن زیرســاخت های 
حمل ونقل عمومی بهبود بخشید. او 
به خانواده ها کمک هزینه های بیشتری 
داد تــا بتوانند از پــس هزینه های 
کودکانشــان بربیاینــد و درنهایت، 
دولتش هم اکنــون تالش می کند تا 
با قوانینی تازه، مالیات بر کربن را به 
سراسر کانادا بیاورد و مانع از پیشرفت 
گرمایــش زمیــن شــود. همچنین 
یک بار  پالستیک  مصرف  می خواهد 
مصــرف در کانــادا در دهه پیش رو، 

کاهش یابد.
به رغــم تمــام ایــن اقدامــات، در 
کانادا،  ملی  رســانه  نظرسنجی های 
سی بی ســی، در هفته هــای اخیــر 
محافظه کاران کانــادا یا از حزب او یا 
جلوتر بوده اند یا هم ســطح حزب او 

ایستاده اند.

نگاه رو به جلو یا مرا ببخش

حــزب لیبــرال کانــادا در یکی از 

نخستین ویدیوهای تبلیغاتی انتخابات 
2۱ اکتبر، با شــعار »نگاه رو به جلو« 
کمپیــن   ،)Looking Forward(
انتخاباتی را شــروع می کند. در این 
ویدیو، جاســتین ترودو، نخست وزیر 
کانادا در یک اتوبوس شــهری میان 
مردم ایستاده است و از تالش هایش 
برای حفظ جایــگاه اقتصادی طبقه 
متوسط کانادا و از نگرانی اش نسبت 
به تالش هــای حــزب محافظه کار 
کانادا برای خنثی  کردن این برنامه  ها 
می گوید. سپس این  نتیجه می گیرد: 
»ما را انتخاب کنید و نگاه رو به جلو 
داشته باشید یا سراغ نگاه روبه گذشته 
حزب محافظه کار بروید« و ســپس 
یادآور سال های قدرت استیفن هارپر، 

نخست وزیر پیشین کانادا می شود.
هارپــر بــرای بیــش از یــک دهه 
نخست وزیر کانادا از حزب محافظه کار 
بــود. او قوانین شــهروندی کانادا را 
پیچیده کرد و مهاجــران را بدل به 
شــهروندان درجه دو کرد. به پلیس 
و ســازمان های اطالعاتــی قــدرت 
بیشتری برای نظارت بر مردم کانادا 
داد. او همچنین به اندازه لیبرال ها به 
وعده های انتخاباتی اش وفادار نبود و 
تنها به ۷۷درصد آن ها تحقق بخشید 

و در ســال های 2۰۱۱ تــا 2۰۱۵ 
میالدی بــه ۱۶ درصــد وعده های 
انتخاباتی اش وفــادار نماند و آن ها را 

عملی نکرد.
برای همین نگاه ها بــه او و دولتش 
در انتخابات ســال 2۰۱۵ تیره بود و 
برخی از رای دهندگان کانادایی قبل 
انتخابات، به همدیگــر قول دادند تا 
اســتراتژیک رای بدهنــد. آن ها در 
وب سایت های مختص این کار ثبت نام 
کردند و قبول کردند تا به نامزدی رای 
دهند که بیشترین شانس پیروزی در 
مقابل نامزد محافظــه کار را دارد. در 
نتیجه تعهد هــزاران رای دهنده به 
رای اســتراتژیک، لیبرال های کانادا 
توانستند پیروز انتخابات باشند اما این 
بدین معنا نبود که قلب رای دهندگان 

الزاما با آن ها باشد.
با این که ترودو توانسته به وعده های 
بیشتری عملی کند، اما متهم است 
که طرف ثروتمندان کانادا را گرفته 
تا حامی طبقه متوسط باشد. ویدیوی 
انتخاباتی اش به زبانی ساده می گوید 
که مرا ببخش و نگاه به جلو داشــته 

باش، تا دیدگاه هارپری برنگردد.

رشوه در لیبی و تغییر قوانین جنایی 
کانادا در بودجه

کمیســیون فدرال دولت کانادا بعد 
ماه ها پژوهش اعالم کرد که جاستین 
ترودو تالش کرده اســت تا در روند 
قضایی این کشور در بررسی پرونده 
فساد مالی شرکت اس ان سی-الوالین 
تاثیر بگذارد و بدین شکل قوانین تضاد 
 )conflict of interest( در منافــع

کانادا را نقض کرده است.
تحقیق این کمیســیون پس از آن 
شروع شد که روزنامه گلوب اندمیل، 
در یک گزارش تحقیقی افشــاء کرد 
که شــخص ترودو تالش کــرده تا 
نظر جودی ویلســون-ریبولد، وزیر 
دادگستری کانادا را در زمینه بررسی 
پرونده اس ان سی-الوالین تغییر دهد. 
شــرکتی که متهم به پرداخت 4۸ 
میلیون دالر رشوه در گذر سال های 

2۰۰۱ تا 2۰۱۱ در لیبی است و این 
شرکت همچنین متهم به کسب ۱۳۰ 
میلیون دالر درآمد نامشروع در لیبی 

است. 
در آمریکای شمالی، دولت ها مدیریت 
می کنند، اما کار را دیگر شــرکت ها 
انجام می دهند. شرکت ها برای اینکه 
در کانادا بتوانند طرف قرارداد دولت 
فدرال باشــند، بایســتی ارقامی که 
صرف جلب نظــر، از جمله البی گری 
دیگــر دولت ها می کننــد، به دولت 

فدرال افشاء کنند.
اس ان ســی- کانادا،  قوانیــن  طبق 
الوالین می بایســت تا ۱۰ ســال از 
فدرال  قراردادهــای  به  دسترســی 
محروم باقی می مانــد. دولت ترودو 
توسط کمیسیون اخالق کاری متهم 
شــده که بارها با مدیراجرایی ارشد 
اس ان سی-الوالین و وکالی آن دیدار 

داشته است.
درنهایت در قانون بودجه این کشور، 
قاعده ای اضافه شــد کــه طبق آن 
شرکت هایی مثل اس ان سی-الوالین 
قراردادهای  برای  دوباره  توانســتند 

دولت فدرال درخواست دهند.
دولت تــرودو می گوید این تغییر در 
قانــون بودجه که قوانین جنایی این 
کشور را تغییر داد، برای حفظ شغل 
هزاران کانادایی بوده است، منتقدان 
در مقابــل می گویند تــرودو طرف 
ثروتمندان آن کشــور است تا آنکه 
مدافع واقعی جایگاه طبقه متوســط 

باشد.
انتخابات اکتبر نشان خواهد داد که 
آیا کانادایی ها از ترودو ناامید شده اند 
یا نه. با نزدیک شدن زمان انتخابات، 
برخی امیدوارنــد رای دهندگان این 
رســوایی را فراموش کنند اما چند 
هفته پیــش از 2۱ اکتبر که رای ها 
کانادا  انتخابات  صندوق هــای  روانه 
خواهند شد، هنوز سوال های بسیاری 
در پرونده شرکت اس ان سی-الوالین 
باقی مانده تا آشــکار شــوند، آن هم 

هفته ها باقی مانده است.
سیدمصطفی رضیئی 
)ایندیپندنت فارسی(

ایرانیان کانادا- دولت کبک اعالم کرد، حدود ۵۵ میلیون دالر برای کمک 
بــه بکارگیری و یکپارچه کردن نیروهــای کار خارجی موقت اختصاص 

خواهد داد.
وزیر کار استان کبک گفت، 2۰.۹ میلیون دالر این مبلغ صرف کمک به 
جذب نیروهای بین المللی توسط کسب و کارهای داخل استان خواهد شد. 
میزان کمبود نیروی کار در این استان در 4۰ سال گذشته بی سابقه است 
و در حال حاضر کبک از جمله استان هایی در کانادا است که بیشترین نیاز 

به نیروی کار را دارند.
از ابتــدای ســال 2۰۱۸ بســیاری از کارفرمایان برای تامیــن نیاز رو به 
افزایششان برای نیروی کار رو به نیروی های کار خارجی موقتی آورده اند. 
اجازه کار صادر شده برای نیروهای کار خارجی در سال 2۰۱۸، نسبت به 
سال 2۰۱۷، ۳۶ درصد افزایش یافته است. از جمله مواردی که بودجه در 
نظر گرفته شــده به آن اختصاص خواهد یافت کمک مالی تا ۱۰۰۰ دالر 

برای هزینه های تغییر مکان برای نیروهای خارجی کار موقت است.
وزارت کار کبک اعالم کرده که این بودجه از حدود 2۰۰۰ کســب و کار 

در تالش هایشان برای جذب نیروی کار بین المللی حمایت خواهد کرد.
مبلــغ باقی مانده ۳۳.۹ میلیون دالر بــرای دو برنامه که به نیروهای کار 

خارجی کمک میکنند تا وارد بازار کار کبک شوند صرف خواهد شد.
وزیر کار اســتان کبک در بیانیه ای گفت “بکارگیری نیروی کار خارجی 
موقت گزینه ای اســت که مشاغل مختلف روز به روز بیشتر برای تامین 
کمبود نیروی کارشــان به آن روی می آورند. وی گفت مالک های جدید 
باعث خواهند شد که ورود نیروهای خارجی به بازار کار کبک مثبت و با 

دوام باشد.
دولت کبک از سوی مشاغل مورد انتقاد واقع شده بود که با وجود افزایش 

نیاز به نیروی کار، مهاجرت به استان را کاهش داده است.
کبک برای رفع کمبود نیروی کار و تضمین رشد اقتصادی ساالنه نیاز به 
۶۰.۰۰۰ مهاجر دارد. بعضی نیز میگویند اتکا به نیروی کار خارجی موقت 
برای پر کردن این خال راه حل بلند مدت خوبی نیست زیرا جمعیت کبک 

در حال پیرشدن و نیروی کارش در حال کوچک شدن 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«

مقامات آمریکایی »شرایط مذاکره با ایران« را شرح دادند
در پی ابراز تمایل رئیس جمهوری 
آمریکا بــرای مالقات و مذاکره با 
رئیس جمهوری ایــران، دو مقام 
ارشد دولت آمریکا نظرات خود در 
مورد شرایط انجام مذاکره با دولت 
ایران به منظور حل اختالفات بین 

دو طرف را شرح داده اند.

بی بی ســی- روز دوشنبه این هفته، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهوری 
فرانسه برای مالقات با حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران به منظور حل 
اختالفات بین دو کشور، گفت که در 
صورتیکه »شــرایط مساعد باشد« با 
چنین مالقاتی طی چند هفته آینده 
موافق است. آقای ترامپ در این مورد 

توضیح بیشتری نداد.
مایک پومپئــو، وزیر امــور خارجه 
آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی 
ان بی سی انتظارات دولت آن کشور در 

مذاکره با ایران را توصیف کرد.
مصاحبه کننده یادآور شد که رئیس 
جمهــوری آمریکا گفته اســت که 
حکومــت ایــران »بزرگترین حامی 
تروریسم« است و در عین حال نسبت 
به دستیابی به توافق جدیدی با ایران 
ابــراز خوبینی کرده در حالیکه صبح 
روز سه شــنبه، آقای روحانی هرگونه 
مالقاتی با آقــای ترامپ را بدون لغو 
تحریم ها قابل بررســی ندانست. وی 
پرســید که آیا از نظــر وزیر خارجه 
آمریکا مالقات این دو نفر امکانپذیر 

است؟
وزیر خارجه آمریکا گفت که هنگامی 
کــه دولت کنونی آمریــکا زمام امور 
را در دســت گرفت، ایران در مسیر 
ساخت اسلحه اتمی حرکت می کرد، 
سیستم موشکی خود را توسعه می داد 
و »در اطراف جهان کارزار ترور افراد 
و تروریســم را پــی می گرفت.« به 
گفته آقای پومپئو ایــران »پول این 
کارها را هم از دولــت اوباما دریافت 
کرده بود.« اشــاره او به توافق برجام 
و آزادسازی دارایی های مسدود شده 
ایران و همچنین ارسال مبالغی پول 
نقد توسط دولت باراک اوباما، رئیس 
جمهوری سابق آمریکا، به تهران است.

مایک پومپئو با اظهــار اینکه دولت 
کنونی آمریــکا، مانــع از ادامه این 
روند شده اســت، گفت: »ما از توافق 
]برجام[ خارج شدیم زیرا این توافق 
تضمین کننــده ادامه مســیر ایران 
برای دســتیابی به اسلحه اتمی بود، 
دزدساالران در تهران را از دسترسی 
به منابع مــورد نیاز برای تشــویق 
تروریســم در جهان محروم کردیم 
و در واقع، می توانید ببینید که حاال 
آنهــا باید با دقت انتخاب کنند که از 
تروریست ها می توانند حمایت  کدام 
مالی به عمل آورند.« وی افزود: »این 
تحول خوبی است که ما امکانات آنان 
برای به خطر انداختن مردم آمریکا را 

محدود کرده ایم.«
وزیر خارجه آمریکا گفت که خواست 
دولت آن کشور این است که »ایران 
یک کشور متعارف باشد، مردم ایران 
در تالش برای تغییــر رفتار رهبران 
خود موفــق باشــند و وقتی چنین 
چیزی انجام شــود، ما با خوشنودی 
ســر میز مذاکره خواهیم نشست. ما 
همچنین می خواهیم که ملت ایران 

ملتی موفق باشد.«
 وی اظهار اشت: »تا زمانی که رهبری 
انقالبی  فعالیت های  ایران مشــغول 
است چنین دستاوردهایی به دست 

نخواهد آمد.«
از مایــک پومپئو در مورد ابراز تمایل 

رئیس جمهوری آمریکا برای اعطای 
وام کوتاه مدت به ایران برای جبران 
خسارات ناشی از تحریم ها و شرایط 
اعطای چنین وام هایی ســئوال شد. 
آقــای پومپئو گفت کــه در صورت 
»درست بودن شرایط« چنین چیزی 
امکانپذیر است و افزود که »ما صراحتا 
مشخص کرده ایم که شرایط مساعد 
چه باید باشــد و وقتی رهبری ایران 
این شرایط را بپذیرد، ... ما خوشحال 
خواهیم شد که منابع و ظرفیت های 
الزم را برای ایجاد یک کشور موفق در 

اختیار ایرانیان قرار دهیم.«

واعظی: مذاکرات پیش نرود، گام سوم کاهش تعهدات برجام قطعی است

رئیس دفتر روحانی هشــدار داده 
که اگر در مذاکره با اروپا پیشرفتی 
کاهش  مرحله سوم  نشود،  حاصل 
او  می شود.  آغاز  برجامی  تعهدات 
شرط مذاکره با آمریکا را بازگشت 
واشنگتن به توافق هسته ای و لغو 

تحریم ها عنوان کرد.

دویچــه وله- محمود واعظی از ادامه 
مذاکره میان ایران و فرانســه درباره 
طرح پیشنهادی امانوئل مکرون برای 
کاهش تنش میان تهران و واشنگتن 
خبــر داد و گفــت در همین ارتباط 
هیئتی هفته آینده به پاریس می رود 

تا درباره جزئیات گفت وگو کند.
محمد جواد ظریف که روز جمعه و 
یک روز پیــش از آغاز اجالس گروه 
هفت برای شــنیدن پیشــنهادهای 
رئیس جمهوری فرانســه به پاریس 
سفر کرده بود، دو روز بعد در سفری 
اعالم نشده به محل برگزاری اجالس 
در شــهر ســاحلی بیاریتز رفت و با 
امانوئل مکرون و همتای فرانســوی 
خود ژان ایو لودریان دیدار و گفت وگو 

کرد.
به گزارش خبرگزاری دولت، رئیس 
دفتــر رئیس جمهوری در حاشــیه 
نشست روز چهارشنبه، ششم شهریور 
هیئت دولت دربــاره جزئیات طرح 
مکرون در جمع خبرنگاران گفت: »تا 
وقتی توافقی انجام نشده، اینکه بیاییم 
و موضوعــات را به صورت رســمی 
اعالم کنیم، کار درســتی نیست. ما 
و فرانسه هر کدام دیدگاه هایی داریم. 
ما در داخل در حال مشورت هستیم. 
فرانســه هم با اتحادیه اروپا مشورت 
می کند بنابراین باید اجازه داد، وقتی 
توافق نهایی شــد، جزییات را اعالم 

کنیم.«
جمهوری اســالمی ۱۸ اردیبهشت 
و در نخســتین سالروز خروج آمریکا 
از توافــق هســته ای میــان ایران و 

پس از ابــراز تمایل رئیس جمهوری 
آمریــکا در مورد مالقــات احتمالی 
با رئیــس جمهوری ایــران، از او در 
مورد خســارات ناشــی از تحریم ها 
سئوال شــد. او گفت که ایرانیان به 
خاطر داشــتن منابع نفت می توانند 
به خط اعتباری خارجی برای ساخت 

کشورشان دست یابند.
پیــش از گفتگو با ان بی ســی، وزیر 
خارجه آمریــکا در مصاحبه با کانال 
فاکس ۵۹ در مــورد احتمال توافق 
جدید هســته ای با ایــران گفته بود 
که »هدف ما تحقق چند چیز ساده 

است.«
وی گفته بود که »اولین موضوع این 
اســت که رژیم انقالبی در ایران، به 
عنوان بزرگترین حامی تروریسم در 
جهان، اقدامات تروریســتی خود در 
اطراف جهان را متوقف کند و ما برای 
تحقق این وضعیت تالش می کنیم، و 
ما نمی خواهیم آنها به اسلحه اتمی 

دست یابند.«
وزیر خارجه آمریکا در مورد بازگشت 
تحریم هــای اقتصادی علیــه ایران 
گفت که »ما فشار شــدیدی را وارد 
می کنیم تا مردم ایران را قادر کنیم 

مســیر رهبران خود را تغییر دهند و 
این آرزو و هدف ماست. و وقتی آنها 
چنین کردند، تفاهم و توافق جدیدی 

خواهیم داشت.«
مایک پومپئو همچنین در سخنرانی 
در کنوانسیون ملی لژیون آمریکایی، 
که انجمن کهنه ســربازان این کشور 
اســت، در مورد تمایل بــه ارتباط با 
ایــران گفــت »این دولــت ]کنونی 
آمریکا[ وانمــود نکرده که جمهوری 
اســالمی ایران، بازیگری مسئول در 
خاورمیانه است و ما از آرمان های ملت 
ایران، که تحت ســتم رژیم بی رحم 
انقالبی شــان رنــج می برند، حمایت 
می کنیم.« وزیر خارجه آمریکا اظهار 
داشت که سیاست دولت آن کشور در 
مورد ایران از حمایت گسترده جهانی 
برخوردار است و از آمادگی استرالیا و 
بحرین برای پیوستن به ائتالف برای 
حفاظت از کشــتیرانی آزاد در تنگه 
هرمز به عنوان نمونه ای از این حمایت 

یاد کرد.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی دولت 
آمریکا نیز در مصاحبه با رادیو آزادی، 
نظرات خود را در مورد تحوالت چند 
روز گذشــته در زمینه رابطه ایاالت 
متحده و جمهوری اسالمی ایران ابراز 

داشته است.
وی در مــورد ابــراز تمامــی رئیس 
جمهــوری آمریکا بــرای مالقات با 

رئیس جمهوری ایران گفت: »تمایل 
رئیس جمهــوری بــرای مذاکره به 
منزله تغییر موضع ما نیســت.« وی 
در انتقاد از برجــام و توافق جدیدی 
که مورد پذیرش دولت آمریکا باشد 
گفت: »اینکه ایران صرفا برای توقف 
کارهایی که از اول هم نباید شــروع 
می کرد منافع ملموس مالی دریافت 

کند، راه به جایی نخواهد برد.«
ظاهرا اشــاره آقای بولتون به سابقه 
فعالیت های هســته ای در جمهوری 
اســالمی ایران اســت. پس از آشکار 
شــدن این فعالیت ها، شورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی دولت 
ایران را به تخطی از تعهدات هسته ای 
خود متهم و سرانجام پرونده هسته ای 
آن را به شــورای امنیت سازمان ملل 
ارجاع کرد که بــه وضع تحریم های 
بین المللی علیه ایران منجر شد. پس 
دز دستیابی به برجام، شورای امنیت 
تحریم هــای بین المللــی را در برابر 
تغییراتی که ایران در برنامه هسته ای 

خود پذیرفته بود لغو کرد.
در حالیکه مقامات جمهوری اسالمی 
بررسی هرگونه ارتباطی با آمریکا را به 
لغو تحریم ها مشروط کرده اند، آقای 
بولتون گفت: »البته اگر توافق جامعی 
به دست بیاید، تحریم ها در آن مرحله 
برچیده می شــود و هرگاه رژیم ایران 
مایل به گفتگو در چنین راســتایی 
باشــد، مالقاتی هم صــورت خواهد 

گرفت.«
روز گذشته حســن روحانی، رئیس 
جمهــوری ایران هرگونــه مالقات و 
مذاکره با مقامات ارشد آمریکا را بدون 
لغو تحریم ها و تحقق شرایط متعدد 
دیگری مردود دانست و وزیر خارجه 
هم با تکذیب اینکه در مالقات با وزیر 
خارجه و رئیس جمهوری فرانســه 
دربــاره مالقات رئیســان جمهوری 
آمریکا و ایران گفتگویی شــده بود، 
گفت که شــرط هرگونه ارتباطی با 
دولت آمریکا قبول برجام است و در 
آن صورت هم مذاکره بین دو طرف 
فقــط در چارچوب برجــام صورت 
خواهد گرفت. او اظهار داشت که در 
مالقات با مقامات ارشد فرانسوی به 
آنان گفت که مالقات بین رئیســان 
جمهوری آمریــکا و ایران »غیرقابل 

تصور«  است.
در پی ابــراز تمایل رئیس جمهوری 
آمریکا به مالقات با رئیس جمهوری 
ایــران، برخی رســانه های خبری و 
تحلیلگران از نگرانی متحدان ایاالت 
متحده و مخالفان حکومت ایران در 
مورد احتمال نرمش آمریکا نسبت به 
سیاست خارجی و داخلی جمهوری 

اسالمی خبر دادند.

کشــورهای پنچ به عالوه یک اعالم 
کرد در صورتی که کشورهای اروپایی 
برای بهره مند شدن تهران از مزایای 
اقتصادی برجام گام ملموسی بر ندارد 
هر ۶۰ روز اجرای بخشی از تعهدات 

برجامی خود را متوقف می کند.
این کاهش تعهــدات تا کنون در دو 
مرحلــه، به صورت رعایــت نکردن 
سقف مجاز درصد غنی سازی و میزان 
ذخیره اورانیوم غنی شده انجام شده 

است.

مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی

رئیس دفتر حسن روحانی می گوید 
اگر در مذاکرات پیش رو با فرانســه 
پیشرفتی حاصل نشود ایران »حتما« 
گام سوم کاهش تعهدات برجامی را 
برمی دارد. او افزود جزئیات گام سوم 

در همان زمان اجرا تشریح می شود.
یکــی از مســائلی که مکــرون در 
کنفرانس خبری مشترک با همتای 
آمریکایی خــود دونالد ترامپ به آن 
اشــاره کرد احتمال دیدار و مذاکره 
مســتقیم او با حســن روحانی بود. 
روحانی روز دوشنبه با اشاره به طرح 
دیــدار او و ترامپ گفته بود که برای 
آبادانی کشور و رفع مشکالت مردم 

حاضر است با هر کس مالقات کند.

رئیس دولت دوازدهم روز سه شــنبه 
با تکــرار اظهارات چندی پیش خود 
شرط مذاکره مستقیم با واشنگتن را 
رفع تحریم ها عنوان کرد: »در رابطه 
ایران با آمریــکا بدون آنکه آمریکا از 
تحریم ها دست بردارد و روی مسیر 
غلطی که انتخاب کرده، خط بکشد، 
شــاهد هیچ تحول مثبتی نخواهیم 

بود.«

تکرار شــرط مذاکره مســتقیم با 
آمریکا

محمــود واعظی هم در موضع گیری 
کمابیش مشابهی گفته است: »آمریکا 
باید به میز مذاکره ۱+۵ برگردد و به 
توافقات پایبند باشند تا مردم و دولت 
جمهوری اسالمی ایران بتوانند از همه 
مزایایی که در برجام است، استفاده 

کند.«
ابراز آمادگی مشــروط روحانی برای 
مالقــات با ترامپ بــا انتقاد و حمله 
شدید اصولگرایان تندرو روبرو شده 

است. حدود ۱۰۰ نماینده مجلس نیز 
در تذکرهایی رئیس جمهوری را به 
داشتن موضعی مغایر با مواضع رهبر 
اســالمی، علی خامنه ای  جمهوری 

متهم کرده اند.
به گزارش ایرنا واعظی در واکنش به 
حمله هــا و انتقادها از روحانی گفت: 
»در شــرایطی که کشــور با دشمن 
خارجی مواجه اســت و شدیدترین 
تحریم ها علیه ملت ایران اعمال شده 
است، بیش از هر چیزی به انسجام، 
یکپارچگی و صمیمیــت در داخل 
کشــور نیازمند هستیم و پیامی که 
از ایران به خارج ارسال می شود، باید 

پیام وحدت باشد.«
او انگیــزه حمله به روحانی و اعضای 
دولت را »اهداف جناحی« و انتخابات 
دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی 
عنوان کرد. حسن روحانی که ظاهرا 
انتظار چنین برخوردهایی را داشته 
روز دوشنبه گفته بود  برخی به اشتباه 
فکر می کنند که بین مذاکره و مقابله 

همیشه باید دومی را انتخاب کرد.
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زنگنه: صادرات نفت را می توان ۳ روزه 
به حد پیش از تحریم ها رساند

دویچــه وله- یژن نامــدار زنگنه روز 
سه شنبه پنجم شــهریور )2۷ اوت( 
اعالم کرد: »در صــورت لغو تحریم 
صادرات نفت ایران، تولید نفت را سه 
روزه به میزان پیــش از تحریم ها بر 

می گردانیم.«
صحبت های وزیر نفــت ایران بعد از 
انتشــار خبر احتمال دیدار روحانی و 
ترامپ در هفته های آینده بیان شده 
است. هدف اصلی ایران فروش نفت 
است که از طرف آمریکا تحریم شده و 
واشنگتن گفته قصد دارد فروش نفت 

ایران را به صفر برساند.
قبال اعالم شده بود که دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا، در نشســت 
جی ۷ در فرانسه با درخواست ایران 
مبنی بر اجازه فروش نفت به میزان 
۷۰۰ هزار بشکه در روز مخالفت کرده 

است.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران، 2۶ اوت در مصاحبه با روزنامه 
آلمانی »زوددویچه تســایتونگ« در 
ارتباط با فروش نفت ایران گفته است: 
»ما فقط می خواهیــم در موقعیتی 
باشیم که بتوانیم نفت خود را بفروشیم 

و پول خود را دریافت کنیم.«
وزیر خارجه ایران وعده داده است که 
اگر این کار شــود ایران بالفاصله در 
ظرف چند ساعت به تعهدات برجامی 

خود عمل خواهد کرد.
اما آیا اظهــارات وزیر نفت در ارتباط 
بــا افزایش تولید نفت ایران در ظرف 
۳ روز بــه میزان پیــش از تحریم ها 

امکان پذیر است؟
این پرســش را دویچه ولــه با یک 
کارشــناس امور نفتی مطــرح کرد. 
دالغا خاتین اوغلو، کارشــناس نشریه 
تخصصــی »نچرال گــس وورلد« در 
لندن در پاسخ به این پرسش گفت: 
»افزایش تولید نفت ایران ظرف سه 
روز به ســطح دوران قبل از تحریم ها 
به ســه دلیل غیرممکن است. ایران 
درحال حاضر دو میلیون و 2۰۰ هزار 
بشکه تولید نفت دارد. درحالیکه قبل 
از تحریم ها ســه میلیون و ۸۰۰ هزار 
بشکه تولید نفت داشته است. یعنی 
روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه 
باید تولید نفت خود را افزایش دهد.«

این کارشناس امور نفتی در ادامه گفت: 
»اولین دلیل این است که ۷۰ درصد 
از ناوگان نفتی کشور یعنی تانکرهای 
ایران اآلن مشغول هستند. چونکه بر 
اساس آمار »شرکت اطالعات انرژی 
و ردیابــی نفت کش هــا« جمهوری 
اسالمی ایران ۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
بشکه نفت را در نفت کش های خود 

آمریکا دو شبکه »مرتبط با دولت ایران و سپاه پاسداران« را تحریم کرد

رادیو فردا- ایاالت متحده آمریکا روز 
چهارشنبه ششم شــهریورماه اعالم 
کرد که دو شــبکه مرتبــط با دولت 
و سپاه پاســداران انقالب اسالمی را 

تحریم کرده است.
وزارت خرانــه داری آمریــکا اعــالم 
کرد شــبکه ای را که از یک شرکت 
مستقر در هنگ کنگ برای دور زدن 
و نقض تحریم های آمریکا استفاده و 
تالش می کرد که فناوری و تجهیزات 
آمریکایی خریــده و در اختیار دولت 
ایران و ســپاه پاســداران قرار دهد، 

تحریم کرده است.
آلیاژهای آلومینیوم  نیز  شبکه دیگر 
برای مصارف برنامه هســته ای ایران 
را به شرکت های زیرنظر وزارت دفاع 

ایران تحویل می داده است.
وزارت خزانه داری آمریکا طی گزارشی 
که در سایت رسمی خود منتشر کرده 
است، می گوید »یکی از شبکه ها که 
توســط حامد دهقان راه اندازی شده 
بود، با استفاده از شرکتی ثبت شده در 
هنگ کنگ میلیون ها دالر تجهیزات 
الکترونیکی و فنــاوری آمریکایی را 
برای تحویل به دولت ایران و ســپاه 

خریداری کرده است«.
شــبکه دوم به رهبری سید حسین 
شریعت، انواع آلیاژهای آلومینیوم با 

کاربرد در صنایع هســته ای را برای 
شرکت های تحت کنترل وزارت دفاع 
و نیروهای نظامی ایــران خریداری 

کرده است.
این گزارش از قول سیگال ماندلکر، 
ایاالت  معــاون وزارت خزانــه داری 
متحده در امور مقابله با تروریســم 
و اطالعــات مالــی، می افزاید دولت 
آمریکا تمام تالش خود را برای خنثی 
کردن »توطئه های پیچیده ایران به 
منظور دستیابی به سالح های کشتار 

جمعی« را به کار می گیرد.
وی بــه جامعه جهانی هشــدار داد 
که مراقب پنهانکاری های جمهوری 
از  اســالمی برای ســوء اســتفاده 

شرکت های خارجی باشند.
این گزارش می افزاید شبکه هایی که 
دهقان و شریعت از سال 2۰۱۷ ایجاد 
کرده اند، بیش از ۱۰ میلیون دالر از 
طریق شــرکت ها، از جمله شرکتی 
که در هنگ کنگ ثبت شــده است، 
تجهیزات مرتبط با ساخت سالح های 

معاون وزارت خزانه داری ایاالت متحده می گوید دولت آمریکا تمام تالش خود را برای خنثی کردن »توطئه های 
پیچیده ایران به منظور دستیابی به سالح های کشتار جمعی« را به کار می گیرد.

کشتار جمعی خریده اند.
حامد دهقان به عنوان رئیس شرکت 
»پیشتازان کاوش گستر بُشرا« معرفی 
شــده اســت که بر اســاس گزارش 
خزانه داری آمریکا نقشی محوری در 

شبکه یاد شده دارد.
وی همچنیــن مدیر عامل شــرکت 
»اعتبار صنعت ایلیا« است که بنابر این 
گزارش، این شرکت نیز در شبکه یاد 
شده دخیل بوده است. این شبکه ۱۰ 
الکترونیکی  میلیون دالر محصوالت 
و فنــاوری آمریکایی خریداری کرده 
است و به شرکت هایی نظیر شرکت 
ایران، گروه صنعتی  هواپیماســازی 
شــهید باکری، گروه شهید همت و 

غیره فروخته  است.
وزارت خزانه داری آمریکا در ارتباط با 
دو شبکه یاد شده، افراد و شرکت های 
زیر را در فهرست تحریم های خود قرار 
داده است: شقایق اخایی )مربوط به 
پیشتازان کاوش گستر بشرا(، مهدی 
حسین ابراهیم زاده اردکانی )مربوط به 
حامد دهقان(، هادی دهقان چناری 
)مربوط به شــرکت مهندسی ارتباط 
رســتافن(، حامد دهقان )مربوط به 
شرکت مهندســی ارتباط رستافن(، 
مهدی ابراهیــم زاده )مربوط به حامد 
دهقان(، شــرکت ابتکار صنعت ایلیا 
)مربوط به شــرکت مهندسی ارتباط 
رســتافن(، شــرکت مهندسی عصر 
صنعت اشــراق )مربوط بــه صنایع 
الکترونیــک ایران(، شــرکت گرین 
به  )مربوط  اینداســتریز هنگ کنگ 
حامد دهقان(، کاوش گســتر بشــرا 
)مربــوط به حامد دهقان(، شــرکت 
پیشتازان کاوش گستر بشرا )مربوط 
به حامد دهقان(، شرکت شفق صنوبر 
یزد )مربوط به حامد دهقان( و سید 
حسین شــریعت )مربوط به شرکت 

عصرصنعت اشراق(.

ذخیره کــرده بنابراین ایران ظرفیت 
چندانی برای افزایــش تولید یا انبار 
کردن در نفت کش ها و فرستان آن به 

بازارهای جهانی ندارد.«
یک نکته دیگر از نظر این کارشناس 
ایــن اســت کــه قــرارداد خریــد 
محموله هــای نفتی حداقــل دو ماه 
قبل از تحویل نفت امضاء می شــود. 
او همچنین تاکید می کند که انتقال 
نفت توسط نفت کش ها برای رسیدن 
به مشتریان ایران به زمان طوالنی نیاز 
دارد. این کارشناس در ادامه می گوید 
که تحویل محموله نفتی ایران مثال 
برای هند یک هفته، برای چین 2۰ 
روز و برای ژاپــن نزدیک به یک ماه 

طول می کشد.
دالغا خاتین  اوغلو همچنین می گوید 
که به لحــاظ تکنیکی هم ایران قادر 
نیست تولید نفت را سه روزه به میزان 

پیش از تحریم ها برگرداند.
تخصصــی  نشــریه  کارشــناس 
»نچرال گــس وورلد« در لندن تاکید 
می کنــد: »ایران بســیاری از چاه ها 
و میادین نفتی خود را بســته است 
و باز کــردن چاه ها و میادین نفتی و 
آماده کردن بعضی زیر ســازها مثل 
کمپرسورها، خطو لوله و ترمینال ها 
برای افزایش تولید نفت به میزان یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار نفت بشکه در روز 

حدود  یک ماه طول می کشد.«
دویچه وله فارســی را در اینستاگرام 

دنبال کنید
این کارشناس در پایان صحبت های 
خود نتیجه می گیــرد: »ادعایی که 
آقای زنگنه در ارتباط با افزایش تولید 
نفت مطرح کرده بیشتر سمبلک است 
و شاید وزیر نفت خواسته باشد بگوید 
که می توانیم تولید را افزایش بدهیم 
و تنها مشکل تحریم ها هستند. اما به 
لحاظ تکنیکی حداقل حدود سه ماه 
طول می کشد تا ایران میزان تولیدات 
نفتی خود را به میزان سه میلیون و 

۶۰۰ هزار بشکه در روز برساند.« 

جانشین فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی:  »تشکیالتی داریم 
که در دوردست می تواند دشمن را از کرده خود پشیمان کند«

کیهان لنــدن- به گــزارش روابط 
عمومی نیروی زمینــی ارتش، امیر 
سرتیپ محمدحســین دادرس، در 
اختتامیه هفدهمین دوره  مراســم 
رزم مقدماتی مشــترک دانشجویان 
که،  ارتش  افســری  دانشــگاه های 
سه شنبه پنجم شهریور، برگزار شد، 
ادعــا کرده »بســیاری از تجهیزات 
کارآمــد دفاعــی مــا در حوزه های 
مختلف زمینی، هوایــی، دریایی و 
پدافندی به جهت رعایت مالحظات 
امنیتی، آشکار نیست و هر زمان که 
الزم شــود، این تجهیــزاِت کارآمد، 
آشــکار شــده و ضربه نهایی را بر 
پیکره دشمن وارد می کند.« سرتیپ 
دادرس به تست عملیاتی تجهیزات و 
نیروی انسانی اشاره کرده و گفته، »ما 
به صــورت هفتگی این کار را جهت 
رسیدن به آمادگی صددر صد انجام 
می دهیم و تشــکیالتی داریم که در 
دور دست می تواند دشمن را در زمان 

نیاز از کرده خود پشیمان کند.«
ادعای داشتن »ســالح های سّری« 
بین نظامیان جمهوری اسالمی تازه 

نیست. اواســط خردادماه سال ۹۸، 
مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده 
کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
در ســخنانی مدعی شد جمهوری 
اسالمی »دو سالح جدید« و »به کلی 
ّسری« در اختیار دارد که می تواند در 
صــورت »حماقت ناوهای آمریکا در 

منطقه« آنها را به قعر دریا بفرستد!
محمدحسنی  عباس  حجت االسالم 
رییس ســازمان عقیدتی- سیاسی 
ارتش نیز، اواســط مردادماه امسال 
در یک سخنرانی گفت، »دشمن به 
اذن اهلل و توفیق الهی تا کنون توان 
ارزیابی اقتدار نظام ما را نداشــته و 
نمی داند ما چه تجهیزات و یا عوامل 
غافلگیرکننــده و مهلکی در اختیار 

داریم!«
علی فــدوی جانشــین فرمانده کل 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی نیز، 
چهارشنبه ششم شهریور، تهدید کرد 
»گستره جغرافیایی انقالب اسالمی  از 
مرزهای جغرافیایی ایران هم گذشته 
است!« گرچه از نظر تهدیدات سخت 
نظامی شــامل ادوات و تجهیزات و 

تســلیحات عموماً فرماندهان سپاه 
و ارتــش بزرگنمایــی می کنند اما 
تیم های ترور و خرابکاری وابســته 
به جمهــوری اســالمی طی چهل 
سال گذشــته همواره فعال بوده اند. 
ششم آبان ماه ۱۳۹۵، سردار پاسدار 
ساالر آبنوش معاون هماهنگ کننده 
به  وابســته  »خاتم االنبیاء«  قرارگاه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی 
ســخنانی در مصالی نهاوند استان 
همدان با اشاره به اینکه حفاظت از 
والیت فقیه برای سپاه پاسداران هیچ 
مرزی ندارد گفت: »همه دنیا یقین 
بدانند سپاه پاســداران به زودی در 

آمریکا و اروپا هم شکل می گیرد«.
کمیتــه یــا »واحــد 4۰۰« عنوان 
بــرای  کــه  اســت  تشــکیالتی 
ماموریت های ویژه  در سپاه »قدس« 
تشکیل شده است. این یگان متشکل 
از نیروهــای با تجربه اســت که از 
قبل ســابقه فعالیت های اطالعاتی 
و عملیاتــی داشــته اند و همچنین 
نیروی هــای جوان تــری که تحت 

آموزش آنها قرار می گیرند.
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تحلیلگر آلمانی:
 ایران، قدرتی منطقه ای

 در خاورمیانه
کرستن کنیپ تحلیلگر دویچه وله نگاهی کرده به دوستان و دشمنان ایران 
در خاورمیانه. به نظر این روزنامه نگار ایران علیرغم دشــمنانی در منطقه 

توانسته با سرمایه گذاری نظامی به قدرتی منطقه ای تبدیل شود.

ایران دشمنان زیادی دارد: اسرائیل، 
عربســتان ســعودی و آمریکا. این 
کشور اما با ســرمایه گذاری نظامی 
در کشــورهای مختلف بــه قدرتی 
منطقه ای تبدیل شده است. کرستن 
نگاهی  دویچه وله  تحلیلگــر  کنیپ 
کرده به متحدان ایران در خاورمیانه و 

استراتژی ایران در این کشورها.

سوریه

رابطه سوریه و ایران به سال های پیش 
از انقالب ۵۷ در ایــران بازمی گردد. 
پس از انقالب، ســوریه متحد ایران 
باقی مانــد و در جریان جنگ ایران 
و عراق تنها کشور عربی بود که کنار 

جمهوری اسالمی ایران ایستاد.
پس از روی کار آمدن بشــار اســد، 
ایران و حــزب اهلل لبنان به حامیان 
ســوریه  جوان  رئیس جمهور  اصلی 
تبدیل شدند. وابستگی اسد به تهران 
با آغاز ناآرامی های ســوریه در سال 
2۰۱۱ میالدی بیشــتر شد. بهار آن 
سال، ایران ابتدا با ارسال نرم افزارهای 
امنیتی و ســپس تجهیزات نظامی، 
حمایت از حکومت اســد را شــدت 

بخشید.
اعزام نیروهای رزمی وابسته به سپاه 
پاسداران و مستشاران نظامی سپاه به 
دمشق گام بعدی ایران برای حمایت 
از اسد در برابر قیام مردم این کشور 

بود.
رهبــری ایران برای حفظ اســد در 
قدرت در سال های اخیر هزینه کالنی 
پرداخت کرده اســت. ندیم شهادی 
اســتاد دانشــگاه تافتس در آمریکا 
معتقد است ایران ممکن است ۱۰۵ 
میلیــارد دالر آمریکا برای حمایت از 
اسد هزینه کرده باشد. وزارت خارجه 
آمریکا می گویــد این رقم حدود 2۱ 

میلیارد دالر است.
هدف ایــران از این ســرمایه گذاری 
کالن بــرای حمایت از اســد، ثبات 
برتری خود در منطقه در برابر اسرائیل 
است. علی اکبر والیتی مشاور آیت اهلل 
خامنه ای سال 2۰۱۷ به خبرگزاری 
ایرنا گفته بود: »امروز مسیر مقاومت 
در برابر اسرائیل از تهران شروع شده و 
از موصل به دمشق و بیروت می رسد«

لبنان

ایران از طریق حزب اهلل در لبنان نیز 
حضور دارد. این گروه شــبه نظامی 
سال ۱۹۸2 در جریان جنگ داخلی 
لبنان با هدف مقابله با ارتش اسرائیل 
که همان سال وارد جنوب لبنان شده 
بود، تأسیس شد. مدت کوتاهی بعد از 
تأسیس آن، ایران با اعزام یک  هزار و 
۵۰۰ رزمنده سپاه این گروه را تقویت 
کرد. هدف از این اقدام صدور انقالب 
اسالمی سال ۵۷ ایران به لبنان بود. 

سه ســال بعد این گروه »حزب اهلل« 
نام گرفت. ســال 2۰۰۶ میالدی در 
جریــان جنگ حزب اهلل و اســرائیل 
روزنامه شرق االوسط گزارش داد که 
ایران حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ موشک 
در اختیار این گروه شبه نظامی قرار 
داده اســت. عالوه بر آن، حدود سه 
هــزار نیروی حزب اهلل نیــز در ایران 

آموزش دیده اند.

ارتش اسرائیل سال 2۰۰۷ اعالم کرد 
که ما در لبنان با یک گروه شبه نظامی 
طرف هستیم که در واقع یگان ویژه 

ارتش ایران است.
براســاس تخمین آمریــکا ایران در 
سال های پس از آن با پرداخت ساالنه 
حدود 2۰۰ میلیون یورو از حزب اهلل 
پشتیبانی کرده اســت. این مبلغ با 
شــروع جنگ ســوریه افزایش قابل 

توجهی داشته است.
مسئول دفتر ضدتروریسم در وزارت 
خزانه داری آمریکا این رقم را در حال 
حاضر، ســاالنه حدود ۷۰۰ میلیون 
دالر آمریــکا می دانــد. این حمایت 
مالــی از قرار بــرای پرداخت هزینه 
مأموریت های جنگــی حزب اهلل در 

سوریه پرداخت می شود.
تعداد بسیاری از اعضای این گروه در 
سوریه مجروح یا کشته شده اند. حزب 
اهلل بخشی از این پول را صرف خرید 
سالح می کند. زرادخانه حزب اهلل در 
حدی است که یکی از قدرتمندترین 
گرو ه های غیر دولتی دنیا به شــمار 

می رود.

عراق

ایران در عراق هم حضور چشمگیری 
دارد. پس از مداخله نظامی آمریکا در 
عراق، ســال 2۰۰۳ میالدی ایران از 
فروپاشــی قدرت در این کشور برای 

گسترش نفوذ خود سود جست.

رهبری ایران از یک ســو در پی آن 
اســت که مانع از تکرار جنگ هشت 
ســاله با عراق شــود و با گرو ه های 
تروریســتی جهادی ماننــد القاعده 
و دولت اســالمی )داعش( در عراق 
مبارزه می کند. ایران همزمان تالش 
می کند تا حد ممکن با حضور ایاالت 
متحده آمریــکا در عراق مقابله کند. 
در عیــن حال، حفظ تمامیت ارضی 
عراق برای ایران اهمیت بسیاری دارد. 
تجزیه عراق، ثبات ناپایدار منطقه را 
برهم خواهــد زد و تهدیدی جدی 

برای امنیت ایران خواهد بود.
از آن گذشــته، حفاظت از شهرهای 
نجف و کربال که برای شیعیان مقدس 
هســتند، برای ایران مطرح اســت. 
میلیو ن ها ایرانی هر سال برای زیارت 

به عراق سفر می کنند.
ایران در زمان ریاســت نوری مالکی 
در عراق که در دوران حکومت صدام 
حسین چند سال در تبعید در ایران 
زندگی کرده، نفــوذ خود در عراق را 
گسترش داد. اما حال، پس از تغییر 
دولت بخشی از نفوذ خود را از دست 

داده اســت.  پس از انتخابات ســال 
2۰۱۵ میــالدی، مقتــدی صدر، با 
نفوذترین سیاستمدار شیعه عراق از 
تهران فاصله گرفته اســت. صدر در 
پی برآورده کردن خواست بسیاری از 
مردم عراق است که از نفوذ ایران در 

کشور خود ناراضی هستند.

یمن

در یمن هم نمی تــوان نفوذ ایران را 
نادیده گرفت. در این کشور شیعیان 
حوثی راه نفوذ ایران را هموار کردند. 
حوثی ها از حدود ۱۵ ســال پیش تا 
کنون با دولت مرکزی یمن مشــکل 
دارند و می گویند به حاشیه رانده شده 

و حقوق شان  نقض شده است.
ایران از شــیعیان حوثــی در یمن 
حمایــت می کند و در بــازی قدرت 
در این کشــور برابر بزرگترین رقیب 
منطقه ای خود، پادشــاهی عربستان 
سعودی ایستاده است. عربستان برای 
سرکوب حوثی ها و حمایت از دولت 
مرکزی یمن ائتالفی تشــکیل داده 

که اکثر اعضای آن کشورهای عربی 
هستند.

هزینه ســنگین عملیا ت هــای این 
ائتالف -از جمله عملیات های هوایی 
و پرداخت مزد سربازان سودانی- بر 
دوش عربستان است. هزینه ایران در 

مقابل، بسیار کمتر است.
ایران در درجه نسخت روی تجهیزات 
نظامی شورشیان حوثی تمرکز کرده 
است. ســال 2۰۱۸ میالدی گروهی 
از کارشناسان مستقل به نمایندگی 
از سازمان ملل متحد پس از بررسی 
بقایــای یــک هواپیماهــای بدون 
سرنشــین که در عربســتان سقوط 
کرده بود به این نتیجه رســیدند که 
این هواپیما از قطعاتی تهیه شده که 
توسط یک کشور خارجی مونتاژ شده 

و به یمن فرستاده شده است.
یکــی از مدل هــای ایــن پهپاد که 
»قطیف« نــام دارد، از نظر طراحی، 
ابعــاد و ظرفیــت  تقریبأ بــا پهپاد 
»ابابیل-تی« ســاخت ایران یکسان 
است. نکته مهم اینجاست که ایران 
در یمن حضور مســتقیم ندارد. در 

نتیجه از طریق نظامی نمی توان ایران 
را از این کشور بیرون راند، به همین 
دلیل ائتالف عربســتان وارد جنگی 

فرسایشی شده است.
حماس در نوار غزه

ایران با گروه حمــاس که نوار غزه را 
تحت کنترل دارد، رابطه نزدیکی دارد. 
این کشور در چند سال گذشته از نظر 
مالی و نظامی از حماس حمایت کرده 
است. یحیی سینوار، رهبر حماس در 
یک ســخنرانی در بهار سال جاری 
میالدی اعتراف کرد که موشک های 
گراد و فجر که به شهرهای تل آویو و 
بیرشبا شلیک شدند یا توسط ایران به 
حماس داده  شده بودند یا با حمایت 
مالی و فنی ایران در نوار غزه ساخته 

شده بودند.
اینکــه یک ســازمان  حماس، بــا 
سنی مذهب اســت ، ایران برای نفوذ 
در نــوار غزه و تهدید یا حداقل ایجاد 
مزاحمت برای اسرائیل از آن حمایت 
می کند و حماس هم با خرســندی 
پذیرای این کمک است. یحیی سینوار 
اعتراف کرده است  که بدون حمایت 
ایران، هرگز توانایی هایی کنونی را در 
اختیار نداشت. او می گوید: »ملت های 
عرب در لحظات دشــوار مــا را تنها 
گذاشــتند اما ایران همواره با سالح 
، تجهیــزات و تخصص از ما حمایت 

کرده است.«
البته حضور ایران در نوار غزه فقط برای 
حماس، ســازمانی نزدیک به اخوان 
است.  نداشته  منفعت  المســلمین، 
تهران حال از »جهاد اســالمی«هم 
پشــتیبانی می کند که ســازمانی 
رادیکال تر از حماس اســت و پیشتر 
چندین بار بــدون دخالت حماس به 

خاک اسرائیل حمله کرده است.

تنگه هرمز

ایران در ماه های اخیر قدرت نظامی 
خــود را در تنگه هرمز نشــان داده 
اســت. پس از خروج رئیس جمهور 
آمریکا دونالد ترامــپ از توافق اتمی 
با ایــران، تنش میان ایران و شــبه 
جزیره عربستان در تنگه هرمز افزایش 
یافتــه اســت. این گــذرگاه دریایی 
یکی از مهمترین مسیرهای حمل و 
نقل انرژی در جهان اســت. از زمان 
حضور ناو هواپیمابرآمریکا در منطقه 
چند نفت کــش خارجــی از جمله 
نفت کش های عربستان در تنگه هرمز 

مورد حمله قرار گرفتند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران، چندی 
پیش با اعتماد به نفس تأکید کرد که 
ایران با هرگونه حمله ایاالت متحده 
آمریکا مقابله می کنــد و به هرگونه 
تجاوز و تهدید آمریکا پاسخی قاطع 
خواهد داد. ایران هرچند از نظر نظامی 
توان مقابله با ارتش آمریکا را ندارد اما 
می تواند حمل و نقل در تنگه هرمز را 
به طور جزیی یا کامل مختل و اقتصاد 
جهانی را گرفتــار چالش کند. برای 
چنین اقدامی سپاه پاسداران می تواند 

نقش مهمی ایفا کند.
تئودور کارســیک، یک کارشــناس 
نظامــی در مقاله ای بــرای روزنامه 
»عرب نیوز« نوشــته اســت: » ایران 
می تواند خطوط کشــتیرانی خلیج 
فارس، خلیج عمــان و دریای خزر را 
با زرادخانه وســیعی که دارد -مانند 
مین های  هوشمند،  اژدر  زیردریایی، 
کنترل از راه دور یا از پیش نصب شده 
و ضد کشــتی از داخل خاک خود یا 

جزایر این کشور- تهدید کند.«
 ایران زرادخانه خــود را با قایق های 
تندرو و هواپیماهای بدون سرنشین 
تکمیل کرده و می تواند با تاکتیک های 
چریکی، حریفی دشوار در نبرد نظامی 

باشد.

از انوشه آشوری، زندانی دوتابعیتی متهم به جاسوسی برای »موساد« چه می دانیم؟

روز سه شنبه  سخنگوی قوه قضاییه 
اعالم کرد حکــم دو نفر به نام های 
انوشه آشــوری و علی جوهری به 
موساد«  برای  »جاسوســی  اتهام 
صادر و تایید شده است. تحقیقات 
زمانه درباره انوشه آشوری اما نشان 
می دهــد او یک مهندس و نماینده 
شرکت تکنو خالق در بریتانیا بوده 
که دو ســال پیش در بازگشت به 
ایران دستگیر و چند ماه پیش حکم 

قضایی علیه اش صادر شده است.

رادیو زمانه- غالمحسین اسماعیلی، 
ســخنگوی قوه قضاییــه جمهوری 
اسالمیروز سه شــنبه پنجم شهریور 
در یک نشست خبری، نام سه تن از 
کســانی را اعالم کرد که از سوی این 
قوه به اتهام جاسوسی محکوم شده اند. 
به جــز ارس امیری که در هفته های 
اخیر وضعیــت او از طریق خانواده و 
دوســتانش به اطالع رسانه ها رسید، 
دو نام ناآشــنا از ســوی اسماعیلی 
مطرح شد که با وجود اینکه آنها هم 
احکام سنگین ۱۰ سال زندان دریافت 
کرده اند، پیش از اعالم حکم، خبری 
از هویت آنان، چگونگی دستگیری و 
روند قضایی رسیدگی به اتهاماتشان به 

رسانه ها درز نکرده است.
بر اســاس قرائن و شــواهد و نظر به 
اظهارات ســخنگوی قوه قضاییه، به 
نظر می رسد انوشه آشوری همچون 
ارس امیــری در دام حکومــت ایران 
برای فشار بر دوتابعیتی ها افتاده است.

در ســاعات اولیه اعالم و تایید حکم 

انوشه آشوری، این تصور وجود داشت 
کــه او یک زن اســت. زمانه پس از 
جست وجو تنها به یک پروفایل دست 
یافت که با مشــخصات اعالم شده از 
ســوی قوه قضاییه همخوان اســت: 
انوشه آشوری، مردی مسن، یکی از 
موسسان شرکت تکنو خالق و نماینده 
این شرکت در بریتانیاست. شرکت او 
در زمینه ســاخت شبکه های فلزی 
با کاربرد در ســازه ها و ساختمان ها 
تخصص دارد. این فرد سال هاست در 
انگلیــس زندگی می کند و نامش در 
همه صفحات اینترنتی مربوط به او 
)حتی در یوتیوب( به دانش مهندسی 

گره خورده است.
در واقع، هیچ محتوای سیاسی ای در 
رابطه با انوشه آشوری یافت نمی شود.

در کنــار ایــن اطالعــات، روزنامه 
»تایمــز« بریتانیا نیــز اطالعاتی از 
آشوری منتشــر کرد که یافته های 
زمانه را تایید می کند: انوشه آشوری 

مردی ۶۵ ســاله، اهل کســب وکار 
اســت. او در ۱۷ سالگی به انگلیس 
رفت تا در رشــته مهندسی تحصیل 
کند )تحقیقات زمانه نشان می دهد 
که او فوق لیسانس مهندسی ساخت 
هواپیما دارد(. آشوری در ۳۰ سالگی 
بعد از ازدواج با یک مترجم کتاب، با 
همسرش به ایران بازگشت. یک دهه 
پیش به خاطر اینکه فرزاندان این دو 
برای تحصیل به بریتانیا رفته بودند، او 
و همسرش بار دیگر به آنجا بازگشتند.
به گفته خانواده انوشه آشوری، او دو 
سال پیش که برای دیدار با مادرش به 
ایران بازگشت، دستگیر شد و چند ماه 
پیش نیز حکم قضایی علیه اش صادر 
شد. از این جهت خانواده اش متعجب 
شدند که سخنگوی قوه قضاییه خبر 
صدور حکم برای او را بعد از گذشت 

چندین ماه اعالم کرد.
دختر آشــوری به نام الیکا، بازیگر و 
کارآفرین است. او به روزنامه بریتانیایی 
تایمز گفته است فکر می کند پدرش 
را به خاطر تابعیت دوگانه دســتگیر 
کرده انــد. او اتهامات وارد شــده به 
پدرش را »خنده دار« توصیف کرده و 
گفته است پدرش تقاضای تجدید نظر 
داده اما این تقاضا تغییری در حکم او 

ایجاد نکرده است.
الیکا گفته اســت پدرش قادر نبوده 
با وکیل دیدار کنــد یا مدارکی دال 
بر اتهاماتی که علیه او اعالم شــده را 

مشاهده کند.

انوشه آشــوری یکی از حداقل چهار 
ایرانی ـ بریتانیایی است که در بازداشت 
جمهوری اسالمی ســت. دستگیری 
دوتابعیتی ها در ایران از سال گذشته 
به شــدت افزایش یافته است. علی  
خامنه ای، رهبر ایران ســال گذشته 
گفت که جاسوســان غربی به کشور 

نفوذ کرده اند.
همان طور که سخنگوی قوه قضاییه 
اعــالم کرد، آشــوری نیز بــه اتهام 

جاسوسی بازداشت شده است.
گفتــه  اســماعیلی  غالمحســین 
اســت:»این فــرد نیز به ســرویس 
جاسوســی موساد متصل شده بود و 
هم امکانات فراوانی از آنها گرفته بود 
و اطالعات زیادی از اشخاص از کشور 

ما به این سرویس منتقل می کرد.«
هنوز از علی جوهری، متهم دیگری 
که به نظر می رســد مهندس عمران 
اســت و به او هم اتهام »جاسوســی 
برای موســاد« زده اند، اطالعاتی در 

دست نیست.
با این حال ســوابق کاری و شخصی 
برخــی از دستگیرشــده های اخیر 
شباهت های زیادی با مازیار ابراهیمی، 
متهم ترور دانشمندان هسته ای دارد.

مازیار ابراهیمی با اثبات بی گناهی اش 
که در دستگاه قضایی ایران بیشتر به 
یک »معجزه« شباهت دارد، پس از 
تحمل بیش از دو ســال حبس آزاد 

شد و اکنون در آلمان به سر می برد.
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حسن روحانی:
 از کسی که اختیار ندارد، 
چه مسئولیتی می خواهید

روز  رئیس جمهــوری  فــردا-  رادیو 
چهارشنبه ششم شهریور با تاکید بر 
اینکه دولت باید »اختیارات الزم« را 
داشته باشــد، گفته است از »کسی 
که اختیــار ندارد، چه مســئولیتی 

می خواهید«.
حسن روحانی که در جشنواره دولتی 
»شــهید رجایی« سخنرانی می کرد، 
از دخالت دســتگاه های نظارتی نیز 
گالیه کرده و گفته اســت: »دستگاه 
نظارتی در کشــور دچار خطا شده« 
و از مقام های ارشــد دستگاه نظارتی 
خواســت که »مقــداری تجدیدنظر 

کنند«.
وی همچنین از قوه قضائیه خواست 
که پرونده ها را بدون »شائبه سیاسی« 

بررسی کند.
رئیــس جمهوری ایــران همچنین 
تاکیــد کرده که در صــورت دخالت 
دستگاه های نظارتی، »هرکس در این 
کشــور رئیس جمهور باشد«، ناموفق 

است و »به جایی نمی رسد«.
حســن روحانی در ماه های گذشته 
نیز سخنانی انتقادی درباره اختیارات 
دولت گفته بود. او اردیبهشت امسال 
دوبار دربــاره کمبود اختیارات دولت 
سخن گفت و خواستار عدم دخالت 

قوای دیگر در کار دولت شد.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفته 
بود ماننــد دوران جنگ ایران و عراق 
که آیت اهلل خمینی اختیارات ویژه ای 
به دولت داد، در حال حاضر هم نیاز به 
»چنین اختیاراتی« است. این سخنان 
او با واکنش منفی برخی چهره های 

ارشد حکومت مواجه شد.
اوایل تیرماه امسال، ابراهیم رئیسی، 
رئیس قــوه قضائیه ایران با اشــاره 
به جلســات ســران قوا گفت رهبر 
جمهوری اسالمی اتمام حجت کرده و 
»اختیارات الزم را به این جلسه داده« 
و »دیگر برای هیچ مســئولی بهانه 
ای پذیرفته نیست که بخواهد بگوید 

اختیار ندارم«.
رئیس جمهوری ایــران پیش از این 

در تشــریح مدل مدنظر خود برای 
افزایش اختیارات دولت، به »شورای 
عالی پشــتیبانی جنگ« اشاره کرده 
بود که به گفته او »همه اختیارات« 
را داشــت و »مجلس و قوه قضاییه 
در تصمیم گیری آن شــورا دخالت 

نداشتند«.
شورای عالی جنگ در سال ۱۳۶۵ با 
نظر موافق آیت اهلل خمینی تشکیل 
شد و رئیس جمهور وقت، رئیس این 

شورا بود.
از خرداد ســال ۱۳۹۷ هم با دستور 
رهبــر جمهــوری اســالمی و برای 
مقابله با بحران های اقتصادی پس از 
بازگشت تحریم های آمریکا، »شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی« با حضور 
سران سه قوه تشکیل شده است که 
شامل ۱۰نفر از اعضای هیات دولت، 
ســه نفر از قوه قضائیه و چهار نفر از 

مجلس است.
جلســات این شــورای هماهنگی و 
تصمیم  گیری هــای آن در ماه هــای 
گذشــته مــورد انتقــاد برخــی از 

نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
نمایندگان مجلس می گویند که در 
جریان تصمیمات این شورا نیستند 
و این شورا نباید در کار قانون گذاری 

دخالت کند.

جنگ از سوریه
 به مرزهای ایران نزدیک می شود

به ُموازات انــزوای بین المللی رژیم 
والیــت فقیه، حاکمــان آن به گونه 
ُگســترده تری بــا پیامدهای جنگ 
اعالم نشــده ای روبرو می شوند که 
علیه اســراییل بــه راه انداخته اند. 
حمالت دیروز اســراییل به پایگاه ها 
و مراکز تسلیحاتی ســپاه پاسداران 
و ُمزدوران آن در ســوریه، به سلسله 
ضربه های نظامی تل آویو به ج.ا در 
این کشــور تداُوم بخشیده و زیر آن 
به مثابه یــک فاکتور ثابت در حل و 
فصل کشمکش دو طرف خط تاکید 

کشیده است.
اگــر تعداد، حجم و پیوســتگی این 
حمله ها بــرای فهمانــدن رویکرد 
اسراییل به حاکمان ایران کافی نبود، 
اکنون ُگسترش حمالت آن به انبارها 
و تاسیسات نظامی حشد الشعبی در 
عراق، دیگر حتی کنــد ذهن ترین 
اینان را نیز باید ُمتوجه کرده باشد که 
اسراییل آنها را برای پرداخت هزینه به 
پای صندوق حساب فراخوانده است.

جمهوری اسالمی می کوشد با ایجاد 
ُکریدوری بین ایران، عراق و سوریه و 

لُبنان مسیری استراتژیک برای انتقال 
نفرات، جنــگ افزار و تداُرکات ایجاد 
کند که از یکطرف نُفوذ رژیم والیت 
فقیه در کشورهای ترانزیت را افزایش 
داده و از سوی دیگر، تهدیدی دائمی 
علیه اسراییل و ابزاری برای باجگیری 

ایجاد خواهد کرد.
اهمیــت این امر بــرای رژیم حاکم 
تا آنجا که به اســراییل برمی گردد 
از آن روســت که گذشــته از ادعاها 
و الف زنیهــای ســران آن، ج.ا ُجز 
توانایی برای دســت زدن به اقدامات 
تروریستی و موشک پرانی از فاصله 
ایمن، از هیچیک از مولفه های الزم 
بــرای ُورود به جنــگ همه جانبه با 
حریفی در سطح اسراییل برخوردار 
نیســت. همین امر نیز علت ُسکوت 
و انفعــال آن در برابر صدها رشــته 
عملیات جنگی این کشور علیه خود و 

وابستگانش را بازگو می کند.
از اواخر تیر ماه تاُکنون، اســراییل به 
طــور پی در پی به ده ها حمله علیه 
پایگاه های شبه نظامیان وابسته به 
جمهوری اسالمی در عراق دست زده 

است. به این ترتیب دامنه کشمکش 
نظامی که علیه ُمداخله و اســتقرار 
سپاه پاســداران در سوریه در جریان 
است، به گونه انکار ناپذیری به خاک 
این کشور همسایه نیز کشیده شده 

است.
با این حال باید توجه داشت که این 
یک درگیــری نظامی ُمجرد بین دو 
طرف نیســت، و ُشــعله های آن در 
ُمحیطی بســته باال نمی گیرد، بلکه 
ُدُرست همان هنگامی ُگر گرفته که 
رژیــم والیت فقیه در ســطح خلیج 
فارس از هیچ تالشــی برای تحریک 
آمریکا و ُمتحدانش فرو نمی گذارد و 
از سوی دیگر، تهدید ساخت بُمب اتُم 
را نیز دوباره به ُمعادالت بُحران افزوده 
است. به بیان دیگر، در بدترین حالت 
جنگ غیر رســمی اسراییل و ج.ا در 
ســوریه و عراق مــی تواند در نقش 
همان جرقه ای عمل کند که بُشکه 
باروت بُحران رژیــم والیت فقیه در 

منطقه را ُمنفجر می سازد.

منصور امان

تهدید از ایران، حمله از اسرائیل

این روزها حمالت پهپادی اســرائیل 
به انبارهای حشدالشــعبی در االنبار 
عراق، النه پهپادهای ایران در دمشق 
سوریه و مرکز رسانه ای حزب اهلل لبنان 
در بیروت، دور جدیدی از تنش های 
منطقه ای اسرائیل و جمهوری اسالمی 

ایران را رقم زد.
با آن که اســرائیل تاکنون به شکل 
رســمی در مــورد حمله بــه مراکز 
حشدالشعبی اشاره نکرده اما بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفته 
اســت: »ایران در هیــچ کجا مصون 
نیست. در هر نقطه ای که نیاز باشد، 
علیه ایران اقدام می کنیم و دست ما 

می تواند از این هم درازتر شود.«

»خانــه ای سســت تر از النــه ی 
عنکبوت«

در ســال 2۰۰۰ میــالدی و پس از 
ترک جنوب لبنان توســط نظامیان 
اســرائیلی، »سید حســن نصراهلل« 
دبیرکل حزب اهلل در ســخنرانی خود 
در »بیت جبیل« اعالم کرد: »اسرائیلی 
که سالح اتمی دارد و دارای قوی تری 
نیــروی هوایــی در منطقه اســت، 
سســت تر از خانه عنکبوت اســت.« 
نصراهلل بعدها نیز در چندین مراسم 
و مصاحبه،  همین گفته را تکرار کرد.

در ســال ۱۳۹4 شمسی هم یکی از 
گفته های آیت اهلل خامنه ای به عنوان 
جمله سال انتخاب شد. او گفته بود: 
» اسرائیل 2۵ سال آینده را نخواهد 
دید.« البته آیت اهلل خامنه ای در سال 
۹۵ و در دیــدار بــا  رمضان عبداهلل 
دبیرکل جهاد اســالمی فلســطین، 
شــرطی به ســخن پیشــین خود 
افزوده و گفت: »رژیم صهیونیســتی 
همچنان که قبالً گفته ایم به شــرط 
مبارزه همگانی و متحد فلسطینی ها 
و مســلمانان با صهیونیستها در 2۵ 
ســال آینده وجود خارجی نخواهد 
داشت.« برخی از ارگان های فرهنگی 
و رسانه ای وابسته به سپاه و شهرداری 
در چندیــن نقطه تهران و همچنین 
در برخی اســتان های ایران با نصب 
تابلوهای دیجیتالی موسوم به تابلوی 
روزشمار نابودی اسرائیل، نشان دادند 
که آنها نیز همچون رهبر جمهوری 
اســالمی بی صبرانــه بــرای نابودی 
اســرائیل روزشماری می کنند. البته 
حــاال فقط 4 ســال از تعیین تقویم 
خامنه ای گذشته و هنوز برای تحقق 
پیشگویی او 2۱ سال زمان باقی مانده 
اســت. اما تحرکات جدید اســرائیل 
در عراق، ســوریه، لبنان و یمن،  رو 
به فزونی نهاده و نشــان داده که در 
حوزه های نفوذ جمهوری اســالمی، 

قصد قدرت نمایی جدی دارد.

تضعیف حشد الشعبی و به هم ریختن 
موازنات عراق

در موج جدید تنش ها تاکنون دست 

کم 4 بار پهپادهای اسرائیلی در خاک 
عراق انبارهای مهمات نیروهای بسیج 
مردمی یا حشد الشعبی را مورد هدف 
قرار داده اند. در جریان این حمالت 2 
نفر کشته شده اند اما میلیون ها دالر از 
سالح و مهمات نظامی از بین رفته و 
از لحاظ سیاسی و فضای روانی، دولت 
مرکزی بغداد را با چالش های نوینی 

روبرو کرده است.
نیروی حشدالشعبی وابسته به سپاه 
پاسداران ایران که توسط فرماندهان 
شیعی ســپاه بدر تاســیس شده اند 
همــان عراقی هایی هســتند که در 
جریان جنگ ۸ ســاله ایران و عراق 
به صدام پشــت کرده و در کنار ایران 
ایســتادند. حاال از میان آنها، افرادی 
همچون هــادی عامــری و مهدی 
ابومهندس ظهــور کرده اند که عالوه 
بر تاســیس یک ارتش شیعی تحت 
هدایت ایــران، در پارلمان و کابینه 
عراق نیز سهم قابل توجهی به دست 
آورده اند و طبیعتا ضربه زدن به آنها 
به شکل غیرمستقیم،  به معنی تالش 
برای تضعیف ایــران و کاهش نفوذ 

ایران در منطقه است.
روز پنجشنبه هفته گذشته برهم صالح 
عبدالمهدی  عــادل  رئیس جمهور، 
نخست وزیر و محمد حلبوسی رئیس 
پارلمان عراق به عنوان نمایندگان سه 
گروه کردها، شــیعه و اهل سنت که 
هر کدام یکی از قوای سه گانه کشور 
را در دســت دارند، گرد هم آمدند تا 
در مــورد  حمله به انبارهای مهمات 
حشد شــعبی، تصمیم گیری کرده و 
مواضع رسمی خود را اتخاذ کنند. اما 
ظاهرا، بیانیه ی نهایی آنها چندان به 
مذاق گروه های نزدیک به ایران خوش 
نیامد و در بیانیه پیش از آن که موضع 
سفت و سختی در برابر اسرائیل اتخاذ 
شــود، به این اشاره شد که نیروهای 
حشــد الشــعبی و دیگران،  همگی 
باید بر اســاس فرماندهی مشترک و 
یکپارچه وزارت دفاع عراق اقدام کنند.

دو سیاست مدار شیعی دیگر نزدیک به 
ایران یعنی نوری المالکی نخست وزیر 
سابق و سید عمار حکیم رهبر جریان 
حکمت میهنــی اما مواضع متفاوتی 
کرد  تهدید  نوری المالکــی  گرفتند. 
که ادامــه این روند ایران را به میدان 
نبرد و مقابله می کشاند و سید عمار 
حکیم نیز در بیانیه ای بر این مساله 
تاکید کرد که موضع دولت در مورد 
این رویداد یک موضع قاطعانه نیست.

با توجه بــه وضعیت کنونی می توان 
گفت عادل عبدالمهدی نخست وزیر 
عراق حاال در شــرایط دشواری قرار 
گرفته اســت. چرا که او از سویی به 
عنوان یک نخســت وزیر هماهنگ 
با آمریکا  نمی تواند به شــکل سفت 
و ســخت در برابر آمریکا بایستد و از 
دیگر سو ناچار اســت در برابر ایران 
و جریانات شــیعی بغداد و نجف نیز 
پاسخگو باشد و بعید نیست که ادامه 
این روند او را ناچار به کناره گیری کند 

و یک بار دیگر شانس نوری المالکی را 
برای در اختیار گرفتن پست نخست 
وزیری تقویت کند. اما قطعا قضیه به 
همین سادگی نخواهد بود و آمریکا با 
استفاده از کارت اهل سنت و کردها 
تالش می کنــد تا مانع تحقق چنین 

سناریویی شود.

کشمکش در سوریه

سال گذشــته مقامات اسرائیل اعالم 
کردند که در طول یک ســال و نیم 
بیش از دویست بار به نیروهای نظامی 
و اطالعاتــی ایران در ســوریه ضربه 
زده اند.  در جریــان این ضربات یک 
هواپیمای روسیه هم سقوط کرد اما 
نتانیاهو توانست دل پوتین را به دست 
بیاورد و این مســاله موجب تضعیف 
روابط مسکو ـ تل اویو نشد و در عین 
حــال با وجود همکاری هــای مداوم 
تهران و مسکو در چهارچوب مذاکرات 
آستانه، روسیه در کشمکش ایران ـ 
اسرائیل، جانب سکوت و بی طرفی را 

گرفت.
حمالت جدیــدی کــه در عقربای 
سوریه نیز روی داده، نشانه ای از عزم 
و اراده اسرائیل برای ادامه دادن به این 

کشمکش ها است.

از هشدار سید حسن نصراهلل تا تویت 
قاسم سلیمانی

گردان هــای حزب اهلل عــراق و مرکز 
فرماندهی حشــد الشعبی نسبت به 
حمــالت پهپادی اســرائیل واکنش 
نشــان داده اند و سید حسن نصراهلل 
رهبــر حــزب اهلل لبنان نیــز مردم 
اســرائیل را تهدید کرده و خطاب به 
آنها گفته اســت: »من به شهروندان 
شمال اسرائیل و تمام سکنه فلسطین 
اشغالی می گویم، زندگی عادی نداشته 
باشید. احساس امنیت نکنید و حتی 
یک ثانیه شــک نکنید که حزب اهلل 
چنین تجــاوزی را تحمــل نخواهد 

کرد.«
چنین به نظر می رسد با وجود آن که 
سران ایران و حزب اهلل لبنان، اسرائیل 
را بــه عنوان یک قدرت کوچک و در 
حال اضمحالل نشــان می دهند اما 
برای تصمیم گیری در مورد واکنش 
به حمالت پهپــادی تل آویو، جانب 
احتیاط را گرفته اند. قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس نیز در تویت سه 
زبانه خود به زبان های فارسی، عربی 
و انگلیسی نوشــته است:» قطعا این 
عملیات های دیوانه وار، آخرین دست و 
 پا زدن های رژیم صهیونیستی خواهد 

بود.«

ایــران و دشــواری های واکنش به 
اسرائیل

حمالت اسرائیل نشان داد که ارتش 
این کشور در حوزه های اصلی قلمرو 

نفوذ ایران، یعنی عراق، سوریه و لبنان، 
به راحتی توانایــی حمله و تحرکات 
عملیاتی دارد. از دیگر سو اسرائیل در 
خاک جمهوری آذربایجان و در فاصله 
۵۰۰ کیلومتری ایران،  امکان استفاده 
از پایگاه هوایی ســیتالچای را دارد و 
می تواند در مواقع ضروری، تحرکات 

خاصی انجام دهد.
شــواهد امــا نشــان می دهــد که 
مشــغولیت های سیاسی و اقتصادی 
ایران که بــه خاطر تحریم های مالی 
امریکا به وجود آمــده و بخش قابل 
توجهــی از امکان فــروش نفت را از 
جمهوری اسالمی گرفته، فضایی به 
وجــود آورده که در آن، قدرت نمایی 
مستقیم در برابر اسرائیل  دشوار شده 

است.
 به ویژه در شرایطی که افشاگری های 
متعدد در مورد پرونده های فساد مالی 
و گرانی و بیکاری، موجی از نارضایتی 
را به دنبال آورده اســت، یک واکنش 
ســریع و ماجراجویانه، می توان جان 
بولتون و دیگران را در مسیری بیاندازد 
که اقناع دونالد ترامپ برای حمله به 
ایران را آسان تر کند و در خلیج فارس 
و دریای عمان، کار ایران را سخت تر 

کند. 
بنابراین چنین به نظر می رســد که 
ایران فعال ناچار اســت برای واکنش 
نشــان دادن بــه اســرائیل،  به فکر 
استفاده از نمایندگان خود در عراق و 

حزب اهلل لبنان باشد.

نیلوفر سعیدی
سایت زیتون



شماره ۱4۳۹ جمعه ۸ شهریور ۱۳۹۸ 2222 Issue 1439 Friday August 30, 2019

برخی سلطنت طلبان به رضا پهلوی هشدار دادند
 که او را خلع خواهند کرد

رادیو زمانه- گروهی از سلطنت طلبان 
با انتشــار بیانیه ای بــه رضا پهلوی، 
فرزند محمدرضا پهلوی، هشدار دادند 
که اگر انتقادهــای آنها را نپذیرد، او 
آخرین ولیعهد این سلسله پادشاهی 

خواهد بود.
در ایــن بیانیه که در آن رضا پهلوی 
ولیعهد سوم ایران خوانده می شود، این 
اتهام  مطرح شده که او »بخش ناپذیری 
حاکمیت ملی  ایران« را به عنوان یک 
اصل به رسمیت نمی شناسد و ایران 
را یک کشــور، یک ملت، یک ملیت 
نمی داند، به همیــن دلیل تمامیت 
ارضی و استقالل ایران را با رفتارهای 

سیاسی اش به خطر انداخته است.
این بیانیه روز 22 اوت / ۱ شــهریور 
در تارنمــای ان آی تی وی و با امضای 
۵4 نفر منتشــر شده است. در پایان 
بیانیه، امضاکنندگان خود را »شماری 
از کنشگران و کوشندگاِن ملی باور« 
می خواننــد کــه موافق »ســاختار 
پادشاهِی مشروطه« هستند و »وارِث 
سنتِی پادشاهی پهلوی« را، بهترین 

شکل دولت برای ایران می دانند.
متن معرفــی بیانیه را بهمن زاهدی 
نوشــته اســت و گفته اســت که 
بازماندگان فضــل اهلل زاهدی از متن 
بیانیــه حمایت کرده انــد. زاهدی از 
»وفــاداران به پادشــاهی و خاندان 
پهلوی« خواسته  است که اگر با متن 
بیانیه موافق هستند آن را امضاء کنند.
نامه سرگشــاده  این  امضاکنندگان 
گفته اند که این بیانیه »آخرین هشدار 

به آخرین ولیعهد« است.
دالیل ایــن بیانیه برای خلع پســر 
محمدرضا پهلوی از سلطنت بیشتر 
از همــه مربــوط به سیاســت ها و 

رفتارهای سیاسی رضا پهلوی است 
که امضاکنندگان آن را موافق جنگ، 
مخالف تمامیت ارضی ایران و مخالف 

یکپارچگی ملی ارزیابی کرده اند.

در اینجا بــه انتقادهــا و اتهام های 
مطرح شده علیه رضا پهلوی در این 

بیانیه می پردازیم.

موافقت با فدرالیسم

 حمایت های رضا پهلوی از سیستم 
سیاسی فدرالی به نظر امضاکنندگان 
با بخش ناپذیری ایران در تضاد است. 
»بخش ناپذیری« به نظر امضاکنندگان 

یک اصل است.
بیانیه خطاب به پهلوی نوشته است: 
»… ژرفای ناگواری و شوربختی در 
این ست که بخش ناپذیرِی حاکمیِت 
ملی ِ ایــران را اساســاً از اصوِل خود 
ندانســته که چنیــن آن را به چوب 

حراج زده اید.«
به عبارتی امضاکنندگان، ایران را یک 
دولــت و یک ملت واحد می خواهند 
و مایل نیســتند که ایران تبدیل به 
سیستمی فدرالی شود یعنی تمرکز 
ســنتی از بیــن رود و خودمختاری 

محلی برقرار شود.

 به رسمیت شــناختن اقلیت های 
قومی ساکن ایران

امضاکنندگان نســبت بــه حمایت 
رضا پهلــوی از اقــوام و ملیت های 
ســاکن ایران هم انتقــاد دارند. آنها 
نوشــته اند: »حضرت عالی دریکی از 
مواضع تأسف بار و شگفت انگیز خود، 
ملت ایران را متشکل از “ملیت هاِی 

مختلف” تعریف فرموده اید.«
در این بیانیه به رســمیت شناختن 
اقوام ساکن ایران با حمایت از موضع 
»سازمان هاِی تروریستی تجزیه طلب« 
مترادف شــناخته  شده و گفته شده 
اســت: »باوجــود همــه اعتراضات 
خصوصــی و سرگشــاده، هرگز این 
موضــِع مشــترک با ســازمان هاِی 
تروریســتی تجزیه طلــب را پــس 

نگرفته اید.«

اتهام دفاع نکــردن از واژه خلیج 
فارس

انتقادها بــه رضا پهلــوی در مورد 
موضوع تمامیــت ارضی ایــران به 
گفت وگوهای او با رسانه های خارجی 
به ویژه روزنامه »الوطن« بر می گردد 
که امضاکنندگان ادعا می کنند در این 
گفت وگو در مورد جزایر سه گانه تنب 
بزرگ، تنِبکوچک و ابوموسی صحبت 
به میان آمــده و رضا پهلوی از حق 

ایران بر این جزایر – در مقابل مناقشه 
مرزی مطرح شــده توســط امارات 
متحــده عربی – خوب دفاع نکرده و 
»سؤال را بی  جواب رها کرده« است.

همچنین امضاکننــدگان ناراحت اند 
کــه چــرا رضــا پهلــوی در مورد 
»خلیج« خواندن خلیج فارس توسط 
رســانه های خارجــی واکنش کافی 

نشان نداده است.

اتهام جنگ طلبی

امضاکننــدگان این نامه می گویند با 
اینکه رضا پهلوی اعالم کرده اســت 
کــه مخالف هرگونــه گزینه نظامی 
تغییر حکومت در ایران است، اینکه 
بررسی  در سال 2۰۱2 »خواســتارِ 
پرونده “جنایت علیه بشــریت” در 
ایران«، توسط شورای امنیت سازمان 
ملل متحد شــده اســت به گونه ای 

جنگ طلبی است.
این استدالل این گونه مطرح شده که 
فصل ۷ منشــور سازمان ملل متحد 
»زیر عنوان “مداخله بشردوســتانه” 
 )humanitarian intervention(
 »)use of force( ”به “توسل به زور

اشاره می کند.
دست کمک به سوی شورای امنیت 
بردن به نظــر امضاکنندگان همان 
جنگ طلبــی اســت. در بیانیه آمده 
است: »این اقدام حضرت عالی بالقوه 
نقض استقالل سیاسی ایران بود که 

خوشبختانه معدوم ماند.«
امضاکنندگان می گویند این آخرین 
هشــدار به »رضا پهلوی دوم« است 
تا از رفتارهای سیاســی ذکرشده در 
بیانیه برائت بجوید و »به طور کامل به 
اصول و چهارچوب ملی ایران« متعهد 

شود.
امضاکنندگان عواملــی را هم که به 
نظرشان دشمنان ملی ایران هستند، 
با ایــن عناویــن لیســت کرده اند: 
۱ – »آل ســعود و شیخ نشــینان«، 
اســرائیل«،  از  »جناح هایــی   –  2
۳ – »نئومحافظه کاران در آمریکا«، 
4 – »احزاب تروریستی در مرزهای 

ایران«.
در پایان بیانیــه، رضا پهلوی تهدید 
شده اســت که پافشاری او بر »ادامه  
رویکردهای خطرنــاک و ضّدملی« 
موجب خواهد شد که مشروعیتش 

را برای پادشاه شدن از دست بدهد.

پی نویس: آقای بهمن زاهدی با ارسال 
پیامی به “زمانه” تأکید کرده است که 
نویسنده بیانیه نیست. در خبر سایت 
زمانه از ایشــان با استناد به تارنمای 
نویســنده معرفی  به عنوان   NITV

بیانیه نام برده شده است.

صادق الریجانی بیت رهبری را ضربه فنی کرد

محمدعلی نجفی با وجود محکومیت به قتل عمد
 با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد!

کیهــان لنــدن- محمدعلی نجفی 
شهردار اسبق تهران و مجرم پرونده 
قتل عمد میتر استاد روز چهارشنبه 
۶ شهریورماه با وثیقه ی یک میلیارد 
تومانی از زندان اوین آزاد شــد. میترا 
اســتاد هفتم خردادماه ۹۸ توســط 
نجفی در منزل شخصی خود با شلیک 
گلوله به قتل رسید و دو ماهه پرونده 

این قتل با آزادی نجفی بسته شد!
حمیدرضــا گودرزی وکیــل مدافع 
محمدعلی نجفی صبح روز چهارشنبه 
ششم شهریورماه از آزاد شدن موکلش 
با قرار وثیقه ای به مبلغ یک میلیارد 
تومان خبر داد. نجفی که در پرونده 
قتل میترا اســتاد همســر دومش از 
ســوی دادگاه به قصــاص قتل عمد 
نفس محکوم شــده، پس از رضایت 
اولیای دم حاال با گذاشتن سند ملکی 
به یک میلیــارد تومان از زندان اوین 

آزاد شده است.
گــودرزی وکیل مدافــع محمدعلی 
نجفی درباره جنبه عمومی جرم قتل 
عمد نفــس گفته که »طبق قانون با 
سقوط حکم قصاص باید قرار موقوفی 
تعقیب در بحث قتل عمد صادر شود 
که این کار صورت گرفت و در بحث 
جنبه عمومــی جرم نیز فعــالً قرار 
بازداشــت موقت موکل به قرار وثیقه 

تبدیل و از زندان آزاد شده است.«
آزادی محمدعلی نجفی وزیر اســبق 
و شــهردار پیشــین تهران از زندان، 
آنهم پس از صدور حکم قتل عمد از 
سوی دادگاه و داشتن دو سال زندان 

برای حمل غیرمجاز اسلحه، بازتاب 
گسترده منفی در فضای مجازی به 
دنبال داشته اســت. کاربران فضای 
مجازی ضمــن انتقاد از روند قضایی 
یادآوری  اســالمی مرتب  جمهوری 
می کنند که قتل نفــس با توجه به 
نفوذ متهم در دستگاه های حکومتی، 
سرانجام به آزادی مجرمی منجر شده 

که به قتل عمد محکوم شده است!
برخی کاربران صدور مجوز آزادی از 
زنــدان برای نجفی را با صدور احکام 
سنگین برای فعاالن مدنی و سیاسی 
بــا اتهامات واهی مقایســه کرده اند. 
چنانکه بیش از دو ســال است که ۸ 
فعال محیط زیستی به صورت کامال 
غیرقانونی در بازداشــت موقت بسر 
می برنــد و جلســات دادگاه آنها به 
صورت مخفیانه و در غیرعادالنه ترین 

شرایط برگزار شده است.

از سوی دیگر، فعاالن مدنی و مخالفان 
حجاب اجباری نیز با اتهامات سنگین 
روبرو شــده  و برخی از آنان مجموعا 
به بیش از پنجاه سال حبس تعزیری 
محکوم شده اند. در ساختار غیرعادالنه 
حکومت جمهوری اسالمی و دستگاه 
قضایی به شدت فاسد، عالوه بر اینکه 
مختصات جرم نامشــخص اســت، 
تناسبی بین مجازات و اتهامات وارده 

وجود ندارد.
چنانکه برداشــتن یک روســری در 
خیابان برای یک زن جوان 24 سال 
حبس تعریزی به دنبال داشته است. 
ولی پرونده جنجالی قتل میترا استاد 
که دادگاه حکــم قصاص محکوم را 
صادر کرد، بدون در نظر گرفتن ابعاد 
عمومی جــرم، آزادی مجرم را که به 
محافل حکومتی وابســتگی دارد به 

آسانی فراهم کرده است.

»آمدنیوز«- پس از هجوم و حمله ی 
صداوسیمای  ســازمان  مســئولین 
میلی کــه در مرحله ی آغــاز بازی 
قدرت برای تعیین جانشینی رهبری 
صورت گرفت، خانــواده ی الریجانی 
به اشرافی گری، تخلفات مالی متعدد 
و زمین خواری متهم شــدند. در این 
مرحله خانــواده الریجانی و »حلقه 
نارمک« تنها نظاره گر بودند و سکوت 

اختیار کردند. 
بعــد از آن که روابط عمومی مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، مهاجرت 
»صادق الریجانی« به نجف و ارسال 
نامه به »علی خامنــه ای« را به طور 
»آمدنیوز«  کرد،  تکذیب  وقیحانه ای 
از طریــق منابــع خبری خــود در 
بیت رهبری توانســت تصویر نامه ی 
دســت نویس »صادق الریجانی« به 
»علی خامنه ای« را به دست آورده و 
آن را افشا کند. هر چند پس از انتشار 
این نامــه در »آمدنیــوز«، حفاظت 
اطالعــات بیــت رهبری بــا هدف 
شناســایی منابع خبری »آمدنیوز«، 
تا این لحظه دســت کم سی تن از 
کارمنــدان بیت رهبری بازداشــت 
کرده، اما منابع خبری »آمدنیوز« که 
از سران نظام هســتند، در برابر این 

بازداشت ها مصون مانده اند.
با انتشــار این نامه، موج جدیدی از 
حمله به خانواده »صادق الریجانی« 
و »حلقه نارمک« آغاز شده و حمالت 
شدت گرفت. در این حمالت، تعدادی 
از مراجع معلوم الحال، فاسد و بی آبرو 
نزد مردم  نیز با این موج همراه شدند. 
یک مقام ارشــد جمهوری اسالمی 
نزدیک بــه »حلقــه نارمــک« به 
اســاس  »آمدنیــوز« می گوید: »بر 
برنامه ی از پیش تعیین شده، »حلقه 
نارمک« با یک حرکت شــطرنجی، 
نامه ای یک خطی را به همراه فیلم دو 
ساعته از مفاسد کالن خانواده رهبر 
جمهوری اســالمی به بیت رهبری 
ارسال کرد. در این نامه ی یک خطی 
با دست خط »صادق آملی الریجانی« 
تنها نوشته شده بود: »نگذارید انقالب 
به دست نااهالن و نامحرمان بیفتد« 
این فیلم دو ســاعته که برای »علی 
خامنه ای« ارسال شــد، به راحتی و 
با زبان بسیار ســاده، اسناد، مدارک 
و گزارشــات محکمــی را به تصویر 
کشــید که اثبات می کنــد تمامی 
ناکارآمدی های کشور و مفاسد کالن 
مالی، بر اثر تصمیمات اشتباه خانواده 
علی خامنــه ای و حلقه بیت رهبری 
صورت گرفته اســت. در این فیلم به 
روشــنی با زبان ساده نشان می دهد 
که این خانواده جز هزینه داشــتن 
برای نظام و مردم، هیچ چیز دیگری 
نداشــته اند. ارســال این فیلم، بازی 
برده ی بیت رهبری را به بازی باخته 

تبدیل کرد.« 
جزئیات  اســت  درصدد  »آمدنیوز« 
این فیلــم را برای اطالع عموم مردم 

منتشــر کند. حتی ممکن است این 
رسانه بتواند برای نخستین بار به این 
فیلم دست پیدا کرده و آن را از طریق 
منابع خبری خود استخراج کند. در 
این صورت، این رسانه برای نخستین 
بار در تاریخ چهل ساله ی جمهوری 
اســالمی، خواهد توانســت بر روی 
مفاسد کالن خانواده خامنه ای متمرکز 
و با اسناد از این مفاسد رونمایی کند. 
ممکن اســت با انتشــار این فیلم، 
برگ هــای جدیــدی از تاریخ نگاری 
در کشور ورق بخورد؛ برگ هایی که 
ســطور آن را »قتل«، »غارت اموال 
مردم و بیت المال«، »زندگی اشرافی 
و طاغوتی خانــواده رهبر جمهوری 
اسالمی« و »تصمیمات ویران کننده ی 

این خانواده« سیاه خواهد کرد. 
این مقام ارشــد جمهوری اسالمی 
بــه »آمدنیــوز« می گویــد: »حلقه 
نارمک مدت های زیــادی در انتظار 
این رویارویــی علنی با بیت رهبری 
بوده است. خانواده الریجانی در این 
سال ها بر منصب قدرت بوده اند و نام 
آن ها با نظام قــدرت در ایران همراه 

بوده اســت. آنان همیشه در مراحل 
حساس نظام، جزو تصمیم گیرندگان 
اصلی بوده انــد. حتی ازدواج آنان نیز 
بر اســاس آینده نگری در ســاختار 
سیاســی نظام حاکم بوده است. در 
این برهه ی حساس، »حلقه نارمک« 
و تیم الریجانی خود را برای جانشینی 
رهبری و به دست گرفتن زمام قدرت 

در ایران آماده کرده اند.« 
این منبــع آگاه می افزاید: »خانواده 
الریجانی یا بــه عبارت بهتر »حلقه 
نارمک« در پنج ســال گذشته هیچ 
کاری را بــدون دلیل انجــام نداده  
و تمامی اســناد محرمانــه نظام را 
بایگانــی کرده اند. شــاید به همین 
خاطر بوده که »صادق الریجانی« در 
نامه ی خود به شیخ »محمد یزدی« 
نوشت: بنده ســینه ام خزانه االسرار 
اتهامات مجموعه ای از معاونان، قائم 
مقامــان و آقازاده های مســئوالن و 
شخصیت هاســت و ظاهراً امروز هم 
هزینه ایستادگی در رسیدگی به آنها 

را می پردازم!«
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برخورد با مطالبات کارگری
تقسیم کار بین دولت و دستگاه قضایی؟

با ادامه اعتراض های صنفی کارگران 
در کارخانه ها و واحدهای تولیدی، و 
یا در مقابل ســاختمان های دولتی و 
مجلس طی ماه هــای اخیر، ابراهیم 
رئیسی رئیس قوه قضائیه، در سخنانی 
که به منزلــه اعالن جنگ به فعاالن 
کارگری بود، گفت »برخی در پوشش 
اعتراضات کارگری، اهداف دیگری را 

دنبال می کنند«.
او در دیدار با برخی نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی اضافه کرد که »خود 
کارگران باید مقابل کسانی که فضای 
اعتراضات کارگری را آلوده می کنند، 

بایستند«.
اعالن جنگ ابراهیم رئیسی به فعاالن 
کارگری در شرایطی ابراز شده که در 
ماه های اخیر، شاهد نوعی تقسیم کار 
بین دولــت و قوه قضائیه در برخورد 
بــا اعتراض های کارگری هســتیم؛ 
تشــدید برخوردهای امنیتی مانند 
اخراج، احضار و یا بازداشت کارگران 
در کارخانه ها و واحدهای تولیدی، و 
همزمان، صدور احکام زندان و شالق 

برای فعاالن کارگری.
در این زمینه به تازگی، نسرین جوادی 
عضو اتحادیــه آزاد کارگران ایران و 
ایران، به هفت  بازنشستگان  شورای 
سال زندان و ۷4 ضربه شالق محکوم 
شده است. چنین برخوردهایی البته 
تازگی نــدارد، و در کنار برخوردهای 

دهه ۶۰ با فعاالن کارگری، نمونه های 
دیگری نیز در چند ســال گذشــته 
دیده می شــود. از جمله صدور حکم 
شالق برای ۱۷ کارگر اخراجی معدن 
طــالی آق دره در بهار ســال ۹۵، و 
صدور احکام مشــابه برای شماری از 
فعاالن کارگری در برخی از شهرهای 

کردنشین ایران.
احــکام شــالق بــرای ۱۷ کارگــر 
اخراجی آق دره، واکنش های انتقادی 
گسترده ای را از جمله در شبکه های 
اجتماعــی به همراه داشــت، گرچه 
دولتمردان حسن روحانی، مانند علی 
ربیعی وزیر وقت کار، گرچه کوشیدند 
دولت را از این ماجرا مبرا جلوه دهند، 
اما در قبال دفاع مقام های قضایی از 

این احکام، واکنشی نشان ندادند.
حال با گذشت سه سال از این رویداد، 
شاهد افزایش صدور احکام شالق و 
زندان علیه فعاالن صنفی و کارگری 

هستیم.
در این زمینه شمار زیادی از فعاالن 
و تشــکل های مســتقل کارگری و 
صنفی بر این باورنــد که جمهوری 
اسالمی تالش می کند در کنار اخراج 
کارگران از محل های کار، با تشــدید 
برخوردهای امنیتــی و قضایی، آنان 
را از فعالیت های صنفی برای تحقق 
خواسته هایشان باز دارد؛ خواسته هایی 
مانند دریافت به موقع دستمزد و یا 

تقسیم کار دولت و قوه قضائیه در برخورد با اعتراض های کارگری: تشدید برخوردهای امنیتی مانند اخراج، احضار و یا بازداشت کارگران در 
کارخانه ها و واحدهای تولیدی، و همزمان، صدور احکام زندان و شالق برای فعاالن کارگری

افزایش سطح دستمزدها به باالتر از 
خط فقر.

این سیاســتی در دهه های گذشته 
اجرا شده، و به نظر می رسد مقام های 
جمهوری اســالمی بر این باورند که 

همچنان کاراست.
در عیــن حال بــه نظر می رســد 
حکومت درصدد اســت با سیاست 
»تشــدید همزمــان برخوردهــای 
امنیتــی و قضایــی« بــا کارگران، 
فعاالن و تشــکل های کارگری، مانع 
از ارتباط  گیری سیستماتیک آنان با 
یکدیگر شود و در نتیجه، از گسترش 

حرکت های کارگری جلوگیری کند.
البته در ســال های قبل، ارتباط بین 
کارگــران، و فعاالن و تشــکل های 
مستقل کارگری محدودتر از اکنون 
بود و به این دلیل تأثیرگذاری زیادی 
نداشــت. هر چند در مواردی مانند 
واحد  شرکت  کارگران  اعتصاب های 
اتوبوس رانی تهران و حومه، و شرکت 
نیشــکر هفت تپه، به دلیل فعالیت 
سندیکا و اعضای آن، دستاوردهایی 
مانند بهبود شــرایط کاری و تحقق 
برخــی مطالبــات صنفــی نصیب 

کارگران این دو شرکت شد.
اما روی آوردن حکومت به سیاست 
»برخورد همزمــان«، دو دلیل دارد. 
نخست، بازتاب گسترده اعتراض های 
کارگری در شــبکه های اجتماعی و 
ارتباط گیری کارگران و تبادل نظرشان 
در این شــبکه ها که به گفته یکی از 
فعاالن کارگــری، به نوعی جایگزین 
ســندیکا یا تشــکل کارگری شده 
است. و دوم، فراتر رفتن اعتراض های 
کارگری و صنفی، از سطح کارخانه، 

شهر یا منطقه.
نکته دیگر طوالنی تر شدن مدت زمان 
برخی از اعتراض های کارگری )مانند 
کارگران معدن بافــق یزد، هپکوی 
اراک،  نیشــکر هفت تپه و گروه ملی 
صنعتی فوالد ایران در اهواز( و نیز در 
مواردی محدود نماندن این مطالبات 
به درخواست پرداخت دستمزد و حق 

بیمه است.
یکی از مطالبــات قابل توجه در این 
واگذاری  اعتراض ها، طرح موضــوع 
به  تولیدی خصوصی شده  واحدهای 
کارگران و یا بازگرداندن مالکیت آنها 
به دولت بود که بازتاب گسترده ای هم 
در جامعه ایران داشت و البته دولت 

حسن روحانی با آن مخالفت کرد.
در این ارتباط، می توان اشاره کرد که 
در اعتصــاب کارگران هپکو و آذرآب 
در اراک در سالیان پیش و یا کارگران 
نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی 

فوالد ایــران در اهــواز، نوعی پیوند 
صنفی به وجود آمد که در مطالبات، 
شعارها و اعالم همبستگی های شان 
نمایان بود. شــعارهایی کــه با فراتر 
رفتن از خواسته های صنفی، به وضوح 
رنگ و بوی سیاسی گرفت؛ شعارهایی 
مانند »بی لیاقــت« خواندن دولت و 
مجلس، و »مــرگ بر دیکتاتور« و یا 
تکرار شعار »پشت به دشمن- رو به 

میهن« کشاورزان شرق اصفهان.
از دل این اعتراض های کارگری نیز، 
اســامی فعاالن جدیدی از کارگران، 
از جمله اســماعیل بخشی و میثم 
ال مهدی مطرح شــدند؛ چهره هایی 
که نام شــان از نیشــکر هفت تپه و 
اهواز فراتــر رفت و در رســانه های 
داخل ایران، شــبکه های اجتماعی و 
همچنین در تجمع های دانشجویی از 

آنان نام برده شد.
در ایــن ارتبــاط نیز، شــبکه های 
اجتماعی خود به ابزاری برای انتقال 
تجربه از نسل باتجربه صنفی به نسل 
جوانی تبدیل شد که فاقد تجربه در 

عرصه مطالبات صنفی بود.
ایــن وضعیــت بــرای حکومت که 
دســتگاه های امنیتی اش در سالیان 
گذشــته تالش کــرده بودنــد، هر 
گونه ارتباط بیــن کارگران و فعاالن 
کارگری، یعنی بدنه و ســر جنبش 
کارگری را قطع کنند، رضایت بخش 
نیســت. از همین رو،  به ویژه شاهد 
تشدید برخورد با فعاالن کارگری از 
جمله صدور احکام شــالق برای آنها 

هستیم.
در عین حال،  می تــوان پیش بینی 
کرد که با توجه به سخنان رئیس قوه 
قضائیه در مورد لزوم »ایســتادگی« 
کارگران در قبال فعــاالن کارگری، 
نیروی بســیج کارگــری در بیش از 
2۵۰۰ واحــد تولیدی بیش از پیش 
فعال شــود. اما آیا اینگونه برخوردها 
می توانــد مانع از ادامه و گســترش 

اعتراض های کارگری شود؟
تجربه چهار دهه پس از انقالب بهمن 
۵۷، پاســخی منفی به این پرسش 
می دهد. هر چند که ممکن اســت 
رکودی در روند اعتراض ها مشــاهده 
شود، اما وضعیت دشوار زندگی،  مانند 
دستمزدهای زیر خط فقر در مقایسه 
با هزینه زندگی ۷.۵ میلیون تومانی 
و یا به تأخیر افتــادن چندین ماهه 
دستمزد و حق بیمه به گونه ای است 
که پس از یک دوره چند ماهه رکود، 

شاهد ادامه اعتراض ها بوده ایم.
روزبه بوالهری )رادیو فردا(

سخنگوی کمیسیون اصل 90: 
خسارت صنعت خودروسازی به کشور 

معادل خسارت جنگ است

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 
درباره دستگیری مدیرعامل شــرکت ایران خودرو گفت: »صنعت 
خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می زند و اگر واقعا 
بخواهد به این فساد گسترده رسیدگی شود بسیار فراتر از دستگیری 

یک یا چند مدیرعامل است«.

رادیو زمانه- به گــزارش خبرگزاری 
دانشــجویان ایــران )ایســنا( بهرام 
پارسایی، سخنگوی اصل ۹۰ مجلس 
که مسئولیت تفحص از خودروسازان 
را برعهده دارد، چهارشنبه ۶ شهریور 
اعالم کرد صنعت خودروســازی به 
اندازه یک جنگ به کشــور خسارت 
می زنــد. بهرام پارســایی در توضیح 
این مســئله گفت: »ما شــاهد آمار 
تلفات ســاالنه ۱۷ هزار نفری ناشی 
از تصادفات خودرو هستیم و به ازای 
این خســارت جانی خانواده های بی 
سرپرست، کودکان یتیم و آسیب های 
اجتماعی گســترده خواهیم داشت. 
همچنین ســاالنه ۳۳۰ هزار مصدوم 
در تصادفــات رانندگــی و ۱۱ هزار 
مرگ به علــت آلودگی هوا داریم که 
۸۰ درصد آلودگی هــوا هم مربوط 
می گویند  برخی  به خودروهاســت. 
آمار باالی تلفات ناشــی از تصادفات 
به خطای رانندگی بــر می گردد اما 
اگر خودرو ایمن باشد با ۱۰۰ درصد 
خطای رانندگی هم از جان سرنشین 
محافظت می کنــد. در تمام دنیا هم 
خودرو را بر این اســاس می ســازند، 
اما آیا در خودروهای داخلی می توان 

تست تصادف اجرا کرد؟«
ســخنگوی اصل ۹۰ مجلس فساد 
خودروســازان را »غیرقابل انــکار« و 
کارزار قوه قضائیــه برای »برخورد با 
فســاد« را ناکافی دانســت:م »فساد 
گســترده در صنعت خودروســازی 
موضوعــی غیــر قابل انکار اســت 
که عوامــل موثر در آن هم بســیار 
زیاد اســت. لذا صرف برکناری یک 
مدیرعامل خودروســازی و بازداشت 
او کفایت نمی کند و باید ریشــه های 

اصلی فساد مشخص شود.«
اشاره او به بازداشت هاشم یکه زارع، 
مدیرعامل شرکت ایران خودرو است 
که بعد از ظهر دوشــنبه 2۸ مرداد با 
حکم ضابطان قضایــی در دفتر کار 
خود بازداشــت شــد. هنوز دستگاه 
قضایی اتهامات او را اعالم نکرده است. 
پیش از آن نیز رسانه های داخلی خبر 
داده بودند که جواد ســلیمانی، مدیر 
عامل گروه خودروســازی ســایپا به 
مدت شــش ماه ممنوع الخروج شده 

است.
حشــمت اهلل فالحت پیشــه، عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس نیز پیشــتر رانت 
خودرو را »رانت خونین« خوانده بود. 
فالحت پیشــه ۳۰ مرداد در حساب 
توییتر خود نوشــت این بازداشت ها 
»ظاهرسازی«ســت: »بازداشت چند 
نفر در ایران خودرو یک ظاهرسازی 
تکراری اســت. رانت خودرو به حدی 
فراگیر است که آن را به مصون ترین 
قلعه در مقابل قوانین کشــور تبدیل 
کرده اســت. تا زمانی که فهرســت 
بهره مندان از هزینه های تحمیلی به 
مردم اعالم نشــود، این رانت خونین 

ادامه دارد«.
بنابر اعالم غالمحســین اسماعیلی، 
سخنگوی قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی، 
رئیس این قوه به سازمان بازرسی کل 
کشور دســتور داده به پرونده تأخیر 

تعویــض خودروهای سفارشــی،  و 
خودروهای ناقصی که به مردم تحویل 
داده شــده و افزایش قیمت خودرو 
ورود کنــد. پس از آن قــوه قضائیه 
مدیرعامل ایــران خودرو و همچنین 
فریدون احمدی و محمد عزیزی، دو 
نماینده مجلس را نیز به اتهام اخالل 

در بازار خودرو بازداشت کرد.

فساد گسترده و سواالت بی پاسخ

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
که پیش بینی می شــود در ماه های 
پیش  رو گــزارش مفصلی را در مورد 
تفحــص از صنعــت خودروســازی 
منتشــر کند، پیشــتر نیز از موارد 
خبر  گســترده خودروسازان  تخلف 
داده بود. او چهارشنبه درباره سواالت 
بی پاسخ کارشناسان در مورد عملکرد 
شرکت های خودروسازی ایران و لزوم 
برخورد ریشه ای با این تخلفات گفت:

»بایــد روشــن شــود پولــی کــه 
خودروسازها از مردم گرفته اند، بدهی 
آنها بــه قطعه ســازان و پولی که از 
بانک ها گرفته اند که مجموعا ۸۰ هزار 
میلیارد تومان می شــود کجاست؟ و 
چــرا با وجود این حمایت ها ۳۰ هزار 
میلیارد تومان زیان انباشــته دارند یا 
ارزی که به خودروســازان اختصاص 
یافته کجا هزینه شده؟ آیا همه قطعه 
سازان توانسته اند از آن استفاده کنند؟ 
چرا برخی قطعه ســازان پولشان را 
نقد گرفته اند و با قیمت غیر متعارف 
قطعاتشان را فروختند و برخی دیگر 
طلبکارند به نحوی کــه اکثرا اقدام 
به تعدیل نیرو و اخراج نیروهایشــان 

می کنند«.
پارسایی در مورد تخلفات و اقدامات 
»باید  غیرقانونی خودروسازان گفت: 
روشن شــود خودروهایی که نقدی 
فروخته شــده با چه شــرایطی بوده 
که بعد از چند ثانیــه از عرضه آنها، 
فروخته شده و کســی هم موفق به 
ثبت نام نشــده است و بعد با دو برابر 
قیمت و سود کالن در بازار به فروش 
رسیده است. خودروسازان می گویند 
به دلیل نداشــتن قطعه خــودرو را 
تحویل نمی دهیــم در حالیکه طبق 
ضوابط در صــورت عدم وجود قطعه 
اجازه پیش فروش خودرو ندارند. اینها 
نیاز به ریشه یابی دارد و اینکه چطور 
به آنها اجازه داده شده فروش نقدی 
داشته باشند در حالیکه خودروهای 
پیش فــروش شــده را نداده اند. قوه 
قضائیه باید پیگیری کند بدهی 2۵ 
هزار میلیارد تومانی خودروسازی به 
مردم، بدهی 2۵ هزار میلیارد تومانی 
خودروساز به قطعه ساز و همچنین 
بدهــی ۳۰ هــزار میلیــارد تومانی 

خودروسازها به بانک کجاست؟«
مسئله فساد و انحصار در شرکت های 
خودروسازی ایران مدت هاست مورد 
توجه کارشناسان و برخی از مسئوالن 
پژوهشــگر  دو  آذر ۹۷  دارد.  قــرار 
اقتصاد در نامه ای سرگشــاده فساد 
خودروسازان را فسادی سازمان یافته 
خوانده و نهادهای قدرت به ویژه دولت 

را در این معضل دخیل دانستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری: 
مردم ناراضی اند و از ما بدشان می آید

بی بی سی- یک عضو مجلس خبرگان رهبری ایران از سیاست های جاری 
در این کشــور به تندی انتقاد کرده و خواستار تغییر رویکرد حکومت در 
نحوه اداره ایران شده است. هاشم هاشم زاده هریسی، گفته است: »مردم 
انقالبشــان را دوست دارند. نظام اســالمی چه بدی دارد که مردم از آن 

بدشان بیاید؟ مردم از ما بدشان می آید و از ما ناراضی هستند.«
آقای هاشــم زاده هریسی به وب ســایت جماران که نزدیک به خانواده 
آیت اهلل خمینی اســت گفته روش جمهوری اسالمی »تکفیر است. یک 

صف را خادمین نظام و یک صف را خائنین می دانیم«.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفته است که با ادامه این وضعیت »زندگی، 
دنیا و آخرت مردم در خطر است« و »نه تنها گفتمان ما بلکه همه چیزمان 
باید تغییر کند«. مجلس خبرگان وظیفه نظارت بر عملکرد آیت اهلل علی 

خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی و انتخاب جانشین او را بر عهده دارد.
این جزو موارد نادری اســت که یکی از اعضای این مجلس از نحوه اداره 
کشــور انتقاد می کند. پیش از این، برخی دیگر از مقام های جمهوری 
اسالمی درباره عواقب ادامه سیاست های فعلی جمهوری اسالمی هشدار 

داده بودند.
آقای هاشم زاده هریسی گفته است »حل شدن این مشکالت از پایین به 
باال خیلی هزینه دارد. هزینه آن نابودی اسالم، انقالب، روحانیت و ایران 
اســت. اما اگر از باال به پایین اصالح کنیم و تغییرات گفتمانی، عملی و 

مدیریتی سیاستی را از باال شروع کنیم مردم سراغمان می آیند«.
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2018

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

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

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

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
$1,029,000

Open by Appointment

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

Open by Appointment

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

Edgemont Village

107-2339 Shaughnessy St., Port Coquitlam
$387,000

778-558-8272
www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

$645,000
#105-9868 Cameron St., Burnaby

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

آپارتمان نوساز دوخوابه با 2 سرویس کامل حمام، 823 اسکورفیت،
،Walking Closet نقشه بسیار خواب، روشن و دلباز، اتاق خواب اصلی با

دسترسی به 15 هزار اسکورفیت تسهیالت رفاهی شامل استخر سوپوشیده، سونا، 
سالن ورزش، سوئیت میهمان، سالن سینما،..... در قلب برنت وود )برنابی(،

 در فاصله بسیار نزدیک به فروشگاه ها و اسکای ترن، 
دسترسی آسان به بزرگراه شماره یک

#207-1728 Gilmore Avenue,  Burnaby
$668,900

Open by Appointment

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

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900

Open by Appointment
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روحانی با »آرامش« دروغ می گوید
 مظنه کدام بازار را در نظر دارید، آقای رئیس جمهور؟

حســن روحانی در اظهاراتی عجیب 
و حتــی تکان دهنده مدعی شــده 
که »آمــار به ما می گویــد که تمام 
شاخص های اقتصادی ما امروز نسبت 
به پارسال همین موقع به مراتب بهتر 

است«!
حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم 
روز پنجشــنبه ۳۱ امــرداد در یک 
سخنرانی به مناســبت روز صنعت 
دفاعــی مدعی شــده کــه »آمار به 
مــا می گوید که تمام شــاخص های 
اقتصادی ما امروز نســبت به پارسال 

همین موقع به مراتب بهتر است.«
هر چند مشخص نیست »آمار«هایی 
که به روحانی نشان داده شاخص های 
اقتصادی کشور نسبت به پارسال به 
مراتب بهتر شــده کدامند و از کجا 
آمده اند و اساساً تعریف رئیس دولت 
اقتصادی« چیست  »شاخص های  از 
اما مواردی که خود حســن روحانی 
در این باره مطرح کــرده، نرخ تورم، 
وضعیت بورس، صادرات غیرنفتی و 

وضعیت بازار بوده است.
او گفته اســت »آمار تورم، صادرات 
غیرنفتی و رشد بیش از ۱4۰ درصدی 
بورس در چند ماه اخیر نشان می دهد 
آرامش مردم و ثبات بازار اقتصادی از 
سال گذشته بیشتر است« و همچنین 
افزوده که صادرات غیرنفتی کشور نیز 
اگر چه در اولین ماه سال پایین بوده 
اما »در ماه های دوم و ســوم افزایش 
داشته است« و سپس نتیجه گرفته 
که »آمریکا پیروز نیســت. شکست 
خورده اســت. ما موفــق این میدان 

هستیم«!
حســن روحانی طبق معمول مردم 
را بــه تحمل وضعیت دشــوار امروز 
کشور که نتیجه عملکرد چهل ساله 
جمهوری اسالمی است دعوت کرده 
و گفته است: »بدون تردید ملت ایران 
در چهل ســال گذشــته در روزهای 
سخت و در مسیرهای پیچیده با همه 
قدرت به صحنه آمد، همه در کنار هم 
بودیم و توانستیم موفقیت بزرگ را به 
دست آوریم و امروز هم می توانیم این 

کار را انجام دهیم.«
البته حسن روحانی پیش از تشکیل 
دولت نخست اش و در دوران تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹2 
در بیان وعده های اقتصادی اش نشان 
داده بود در یک توهم عمیق نســبت 
به اقتصاد بیمار ایران بسر می برد. او 
حتی پس از آنکه بر کرســی ریاست 
دولــت یازدهم نشســت نیز با کلید 
مضحکی که به دست گرفت، دست از 
ارائه وعده های پوپولیستی بر نداشت 
و عنوان کرد مشکالت اقتصاد کشور 

را طی ۱۰۰ روز برطرف خواهد کرد.
اظهارات عجیــب و دروغ روحانی در 
ماه های گذشــته که فشار تحریم ها 
افزایش یافته حتی بیشــتر هم شده 
اســت. او چندی پیش هم گفته بود 
کــه مــردم در دوران تحریم آرامش 

بیشتری پیدا کرده اند.
در آنسوی ادعاها و وعده های شیرین 
حســن روحانی اما کارنامه اقتصادی 
دولت نخست او، دولت یازدهم، یکی 
از بدتریــن کارنامه هــای دولت های 
جمهوری اسالمی را به خود اختصاص 

داده است.
با این وجود به نظر می رسد روحانی 
با گذشــت زمان نه تنها ذهن خود 
را با واقعیت های موجود در کشــور 
هماهنگ نکــرده بلکــه اظهارت و 
ادعاهای عجیب تری نسبت به گذشته 
را مطرح می کند. بررسی آمارهایی که 
بر اســاس داده های دولتی در ایران 
ارائه شده کافیست تا مشخص شود 
این ادعاهای شیخ حسن روحانی هم 

دروغی بزرگ است!

تورم محله شــما چند درصد است 
آقای رئیس جمهور؟!

ملموس تریــن  از  یکــی  شــاید 
شاخص های اقتصادی، دست کم برای 
مردم و افکار عمومی، نرخ تورم باشد؛ 
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ 
تــورم نقطه به نقطــه در امرداد ۹۸ 
به 4۱.۶ درصد رســیده است که در 
این میان نرخ تورم گروه خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات ۵۶.۶ درصد 
بوده اســت؛ یعنی خانوارهــا امرداد 
امســال بطور میانگین 4۱.۶ درصد 
بیشــتر از مرداد ۹۷ برای خرید یک 
مجموعه کاالها و خدمات یکســان 

هزینه کرده آند.
با توجــه به اینکه مرکــز آمار ایران 
گــزارش تورم در امــرداد را یک روز 
پیش از ســخنرانی حســن روحانی 
منتشر کرد و حتی اگر معیار رئیس 
دولت دوازدهــم برای چنین ادعایی 
گزارش تورم تیرماه بوده باشــد هم 
باید گفت در آن ماه نیز وضعیت تورم 
گویای یک فاجعه عمیق در کشــور 

بوده است.
بر اســاس اعــالم مرکز آمــار ایران 
خانوارهای کشــور در تیرماه گذشته 
بطــور میانگیــن 4۸ درصد بیش از 
تیرماه ســال ۱۳۹۷ برای خرید یک 
»مجموعه کاال و خدمات یکســان« 
هزینه کرده اند. قابل توجه اینکه نرخ 
تورم تیرماه ســال گذشته نسبت به 
سال پیش از آن، یعنی تیرماه ۱۳۹۶، 

تنها ۱۳.۸ درصد افزایش یافته بود.
از ســوی دیگر گزارش های رسمی 
نشــان می دهنــد بهــای زمین در 
پایتخت در بهار سال ۱۳۹۸ با افزایش 
۱۷۶ درصدی و نرخ اجاره مسکن نیز 
با افزایش ۳۵ درصــدی روبرو بوده 

است.
همچنین وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت هم به تازگی اعالم کرده که 
قیمت ۵۵ کاالی اساســی در خرداد 
ماه ۹۸ نســبت به مدت مشابه سال 
قبل با افزایش قابــل توجهی روبرو 
شده و تا بیش از ۳۱۳ درصد افزایش 

یافته است.
صنــدوق بین المللــی پــول نیز در 
گزارش رشــد اقتصادی و نرخ تورم 
در ســال 2۰۱۸ میالدی اعالم کرده 

کــه رتبه ایــران از نظر نــرخ تورم 
شانزده پله افزایش یافته و در جایگاه 
ششمین کشور با تورم باال قرار گرفته 
است. رتبه ایران در این رده بندی در 
سال های 2۰۱۶ و 2۰۱۷ میالدی 22 

بوده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن 
روحانی نیز پیش از شــروع ســال 
۱۳۹۸ گفته بود کاهش خرید مردم 
از مهمترین معضالت اقتصاد امسال 
ایــران خواهد بود. فعــاالن صنفی و 
کارشناسان اقتصادی نیز پیوسته از 
وضعیت بدتر شدن وضعیت معیشتی 
و کاهش قدرت خرید مردم ســخن 

می گویند.
هزینه ی سبد معیشــت در ایران با 
بیش از دو برابر افزایش از ۳ میلیون و 
۷۵۹ هزار تومانِی اسفندماه به رقمی 
بیش از ۷.۵ میلیون تومان برای یک 
خانواده ســه تا چهار نفره رســیده 
است. این در حالیست که کارگران، 
مستمری بگیران و اغلب بازنشستگان 
در ایــران رقمی حــدود دو میلیون 

تومان در ماه دریافت می کنند.
هزینه هــای زندگــی در ایران طی 
ماه های گذشته آنچنان افزایش یافته 
که به گفته یک فعال صنفی، بسیاری 
از بازنشستگان برای تأمین نیازهای 
خانواده خود ناچار هستند به مشاغلی 
همچون دستفروشــی و آبدارچی و 
پادویی در بنگاه های مسکن و اتومبیل 
روی بیاورند و بدتر اینکه برخی از این 
افراد دســت نیاز به سوی مردم دراز 

می کنند.
با اینهمه به نظر می رسد محله حسن 
روحانی درست مانند محله احمدی 
نژاد کــه به مــردم می گفت گوجه 
فرنگی را از ســر کوچه ی وی بخرند، 
نســبت به اثرات افزایش تورم ایزوله 
شده و رئیس دولت حتی گزارش های 
ارائه شــده از ســوی وزارتخانه های 

کابینه اش را هم نمی خواند!

ویرانی  نشــانه  رکود  رقم  افزایش 
است، جناب حقوقدان!

امــا جدا از تورم، رکــود هم در طی 
ماه های گذشته رو به افزایش گذاشته 
است. هرچند از ماه های پایانی سال 
گذشــته بســیاری از کارشناســان 
اقتصــادی ســال ۱۳۹۸ را  ســال 
سخت جانی اقتصاد ایران می دانستند 
اما آنچه در طی پنج ماه گذشــته بر 
بخش های تولید و صنعت ایران رفته، 
گاهی وصف ناپذیر می شــود. جالب 
اینکه آمارهای دولتی نیز گویای بدتر 

شدن شرایط اقتصادی کشور است.
نــرخ رشــد اقتصــاد ایــران بنا به 
گزارش های مرکز آمار ایران در نیمه 
اول سال ۱۳۹۷ با احتساب نفت ۰.4 
درصــد و بدون احتســاب نفت ۰.۳ 
درصد بوده اســت. این نرخ اما تنها 

چند ماه بعد و تا پایان ســال ۱۳۹۷ 
به منفی 4.۹ درصد با احتساب نفت و 
منفی 2.4 درصد بدون احتساب نفت 

رسید.
بانک جهانی درگــزارش اخیر خود 
درباره چشم انداز رشد جهانی اقتصاد، 
ایران را از نظر رشــد تولید ناخالص 
داخلــی در پایین جــدول و در رتبه 
دومین کشور از نظر وضعیت نابسامان 
اقتصادی قرار داده اســت. این آمار از 
ســوی بانک جهانی در حالی اعالم 
شــده که در فروردین ماه سال جاری 
و کمتــر از دو مــاه پیــش این نهاد 
بین المللی در برآوردی درباره وضعیت 
اقتصــادی ایران آورده بود که اقتصاد 
ایران بیــش از پیش بینی ها و حدود 

۳.۸ درصد کوچک تر خواهد شد.
صنــدوق بین المللی پول نیز رشــد 
اقتصــادی ایران در ســال 2۰۱۹ را 
منفی ۶ درصد پیش بینی کرده است. 
بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصادی 
ایران را برای همین مدت زمانی منفی 

4.۵ درصد برآورد کرده است.
حســن روحانی در حالی در سخنان 
خود به صادرات غیرنفتی اشاره کرده 
است که بخش صنعت به عنوان یکی از 
مهمترین محورهای صادرات غیرنفتی 
در ُکما قرار دارد. تورم تولیدکنندگان 
بخش صنعــت در ســال ۱۳۹۷ با 
افزایش ۱4.۱ درصدی روبرو شــده 
و تورم تولیدکنندگان بخش صنعت 
در زمســتان ۱۳۹۷ نسبت به مدت 
مشابه سال پیش از آن ۸۹.2 درصد 
افزایش داشته  است. این در حالیست 
که بدترین عدد رشد اقتصادی ۹ ماه 
نخست ســال ۱۳۹۷ مربوط به رشد 
اقتصادی بخش صنعت با رقم منفی 

۷.۸ درصد بوده است.
در آنسو، جدا از افزایش قیمت ها در 
بازار مسکن به عنوان یکی از بزرگترین 
بازارهای ایران، رکود نیز مدت هاست 
گریبان این بازار را گرفته و هر فصل 
نیز عمیق تر شده است. بهار گذشته 
تعداد معامالت در مقایســه با فصل 
مشابه سال پیش بیش از 4۵ درصد 
افت کرد. اما در بهار ســال گذشــته 
بازار مسکن تهران در مقایسه با بهار 

سال ۱۳۹۶ شــاهد رونق ۹ درصدی 
معامالت بود.

با ســیل بیــکاران و ناراضیان چه 
می کنید، استاد تدبیر؟

رکود تورمــی در بخش های مختلف 
تولیــدی و صنعتی موجی از بیکاری 
را در کشــور ایجاد کرده اســت. هر 
چند دولت با دســتکاری آمار مدعی 
شده بود که نرخ بیکاری در سه ماهه 
بهار سال جاری کاهش ۱.۳ درصدی 
داشته و نرخ بیکاری به ۱۰.۸ درصد 
رســیده است، کارشناســان و مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 

این ادعا را رد کردند.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی با انتشار گزارشی نوشته بود 
که در بهار ۱۳۹۸ نســبت به فصل 
مشابه ســال قبل، جمعیت فعال4۳ 
هزار نفر کاهش داشته است. همچنین 
نرخ مشــارکت در بهار ۱۳۹۸، ۶.4۰ 
درصد بوده اســت که نسبت به بهار 
۱۳۹۷ با کاهــش ۵ درصدی روبرو 
شــده اســت. این بدان معناست که 
عده ای که به ادعای دولت از جمعیت 
بیکاران حذف شده اند درواقع افرادی 
هستند که از یافتن شغل ناامید شده و 
از بازار اشتغال خارج شده اند؛ نه اینکه 
دولت اشتغالزایی کرده و این افراد االن 

شاغل هستند!
گزارش دیگری از ســوی مرکز آمار 
نیز نشان می دهد که جدا از افزایش 
مهاجرت ایرانیان به خارج از کشــور 
برای داشــتن شغل و موقعیت بهتر، 
موج مهاجرتی نیز در درون ایران آغاز 
شده اســت. این موج از یکسو نشان 
از مهاجرت روســتاییان و ســاکنان 
شهرســتان های کوچک به ســوی 
شهرهای بزرگ به امید یافتن شغل 
و زندگی بهتر اســت. از سوی دیگر 
گزارش ها نشــان می دهد که بخشی 
از جمعیت ساکن در شهرهای بزرگ 
طی ماه های گذشــته و بــه ویژه از 
ابتدای سال جاری تا کنون که روحانی 
مدعی است آرامش مردم بیشتر شده، 
به دلیل عدم توانایی در تأمین هزینه 
اجازه مسکن در کالنشهرها به سمت 

هرچنــد در پی تشــدید بحران 
اقتصادی در کشــور بانک مرکزی 
مدتی است آمارهای رسمی بخش 
پولــی و بانکی را کامل منتشــر 
نمی کند و فاجعه ی احتمالی بخش 
مالی بطور شفاف در اختیار عموم 
قرار نمی گیــرد اما همینکه دولت 
رســاندن  پایان  به  برای  روحانی 
سال 1۳9۸ حدود 1۵0 هزار میلیارد 
تومان کســری بودجه دارد بیانگر 
اینست که بحران ویرانگر اقتصادی 
بر دخل و خــرج دولت نیز چنگ 

انداخته است!

* یکی از ملموس ترین شاخص های اقتصادی، دست کم برای مردم و افکار 
عمومی، نرخ تورم باشد؛ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه 
به نقطه در امرداد 9۸ به 41.6 درصد رســیده است که در این میان نرخ 
تورم گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۵6.6 درصد بوده است؛ 
یعنی خانوارها امرداد امسال بطور میانگین 41.6 درصد بیشتر از مرداد 97 

برای خرید یک مجموعه کاالها و خدمات یکسان هزینه کرده آند.
* هزینه های زندگی در ایران طی ماه های گذشته آنچنان افزایش یافته 
که به گفته یک فعال صنفی، بسیاری از بازنشستگان برای تأمین نیازهای 
خانواده خود ناچار هستند به مشاغلی همچون دستفروشی و آبدارچی و 
پادویی در بنگاه های مسکن و اتومبیل روی بیاورند و بدتر اینکه برخی از 

این افراد دست نیاز به سوی مردم دراز می کنند.
* صندوق بین المللی پول نیز در گزارش رشــد اقتصادی و نرخ تورم در 
سال 201۸ میالدی اعالم کرده که رتبه ایران از نظر نرخ تورم شانزده پله 

افزایش یافته و در جایگاه ششمین کشور با تورم باال قرار گرفته است.

حاشیه شهرها رانده شده اند!
همزمان وضعیت نامطلوب اقتصادی 
موجب گســترش اعتراضات شــده 
اســت بطوری که اصناف و گروه های 
مختلف اجتماعــی از هر راهی برای 
رساندن پیام خود به حکومت استفاده 
می کنند. از این جمله می توان به تومار 
هزاران معلول سراسر ایران به شخص 
حسن روحانی اشاره کرد که در آن به 
عدم اجرای قانون حمایت از معلوالن 
و مشــکالت معیشــتی و ناتوانی در 
پرداخت هزینه درمان، و در یک کالم 

به عدم آرامش خود پرداخته اند!

کاهش درآمدها آرامش بخش است؟ 
افت ارزش پــول ملی آرامش بخش 

است؟!

حســن روحانی در حالــی  مدعی 
می شود وضعیت »تمام شاخص های 
اقتصادی« بهبود پیدا کرده و »آرامش 
مردم و ثبات بازار اقتصادی« بیش از 
سال گذشته است که درآمدهای ایران 

به شدت کاهش پیدا کرده است.
صــادرات روزانه نفت ایــران از 2.۵ 
میلیــون بشــکه در روز طی ســال 
گذشــته به صد هزار بشــکه در ماه 
ژوئیه رسیده. این بدان معناست که 
ساالنه ۵۳ میلیارد دالر درآمد نفتی 

ایران کاهش پیدا کرده است.
همچنین بر اســاس اعالم دبیرخانه 
تولید  ثانویه متوســط  اوپک، منابع 
روزانه نفت ایران در ماه ژوئیه گذشته 
2 میلیون و 2۱۳ هزار بشــکه اعالم 
کرده اند. این رقم در ماه مشــابه سال 
پیش ۳ میلیون و ۷۳۷ هزار بشــکه 
بود. بدین ترتیب تولیــد نفت ایران 
طی یک سال گذشته نزدیک به 4۰ 
درصد کاهش یافته اســت. افزون بر 
این قیمت هر بشکه نفت خام سنگین 
ایران که ســال پیش ۶۹ دالر قیمت 
داشــت این روزها در بازار جهانی ۵4 
دالر معامله می شود که نشان از افت 

2۱ درصدی دارد.
مطابق اعالم گمــرک ایران، مجموع 
صادرات غیرنفتی کشور در سه ماهه 
نخست سال ۱۳۹۷ به ۱۱ میلیارد و 
۶۳۶ میلیون دالر بود. این رقم با ۱.2 
درصد کاهش به ۱۱ میلیارد و 4۹۹ 
میلیون دالر در پایان بهار سال جاری 

خورشیدی رسید.
همچنیــن در حالی کــه در جریان 
معامالت روز پایانی امردادماه ســال 
گذشته هر دالر آمریکا به ۱۰ هزار و 
۶۰۰ تومان مبادله می شــد، این نرخ 
روز ۳۱ امرداد سال ۱۳۹۸ حدود ۱۱ 
هــزار و ۶۵۰ تومان بوده اســت. این 
نیز بدان معناســت که ارزش برابری 
ریال در مقابل دالر آمریکا ۱۰ درصد 

کاهش یافته است.
هرچند در پی تشدید بحران اقتصادی 
در کشــور بانک مرکزی مدتی است 
آمارهای رسمی بخش پولی و بانکی 
را کامل منتشــر نمی کند و فاجعه ی 
احتمالــی بخش مالی بطور شــفاف 
در اختیار عموم قــرار نمی گیرد اما 
همینکه دولت روحانی برای به پایان 
رســاندن ســال ۱۳۹۸ حدود ۱۵۰ 
هزار میلیارد تومان کســری بودجه 
دارد بیانگر اینست که بحران ویرانگر 
اقتصادی بــر دخل و خرج دولت نیز 

چنگ انداخته است!
حــاال در ایــن آشــفته بازار و آینده 
مبهمی که جمهوری اســالمی برای 
میلیون ها ایرانی درســت کرده است 
مشخص نیست حسن روحانی دقیقاً 
با چه رویی، لبخند بــر لب دروغ به 
مردم تحویــل می دهــد و از بهبود 
شاخص های اقتصادی و بیشتر شدن 

»آرامش مردم« حرف می زند!

روشنک آسترکی )کیهان لندن(
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40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

روشنک آسترکی )کیهان لندن(

پناهندگی امیر توحید فاضل
 و لیست دوتابعیتی ها

ســفر پرحاشــیه محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران به کشــورهای 
اسکاندیناوی، تنها از زاویه اعتراضات مخالفان جمهوری اسالمی و پذیرایی 
سران این کشورها خبرساز نبود. همان روزها شبکه های اجتماعی از فرار 
و تقاضای پناهندگی یکی از اعضای تیم رسانه ای همراه ظریف در سوئد 
خبر دادند. امیرتوحید فاضل، روزنامه نگاری که در پروفایل توییترش، خود 
را دبیر سیاســی خبرگزاری موج معرفی کرده، طبق روایت خودش برای 
تلویزیون سوئد، در یک فرصت کوتاه و به بهانه کشیدن سیگار از تیم جدا 
شــده و پس از 20 دقیقه دویدن، سوار تاکسی شده و به اداره پلیس رفته 

است.

رادیو زمانــه- خبرگزاری اصول گرای 
موج، وابســته به »موسسه فرهنگی، 
هنری و خبــری مرور وقایع جهان« 
و نزدیک به ســپاه اســت و مواضع 
امیرتوحید فاضل تا پیش از پناهنده 
شــدن، به اصولگرایان نزدیک بوده 
اســت. اما انتشار خبر پناهنده شدن 
او اصولگرایان را واداشــته تا مدارکی 
رو کنند که نشــان می دهــد او به 
اصالح طلبان گرایش داشــته است. 
از جمله نوشــته اند که  اصولگرایان 
او در ســال ۸۳ )در دوره ریاســت 
خاتمــی( عضو  جمهــوری محمد 
خبرگزاری دولتی ایرنا بوده و در سال 
۸۸ نیز مسوول کمیته اطالع رسانی 
مهدی کروبی بوده اســت. در عین 
حال او در صفحه  توییترش نسبت به 
محمدجواد ظریف، مواضع همدالنه و 

نزدیک داشته است.
در حالــی که خبرنــگاران اصولگرا، 
با انتشار رشــته توییت و اظهارنظر 
درباره نحوه فرار او، او را خائن توصیف 
می کنند، خبرنگاران اصالح طلب هم 
معتقدنــد که او از حــق پناهندگی 
سوءاســتفاده کرده و یک اپوزسیون 
قالبی تلقی می شــود. اما خود او به 
خبرنگار اس  وِ ت )تلویزیون ســوئد( 
که پرسیده: چرا مردم سوئد باید باور 
کنند خبرنگاری که به وابستگی به 
نهادهای حکومتی مشهور بوده باید 
یکدفعه تغییر رویــه دهد؟ – گفته: 

»روزنامه  هــای فــردا را بخوانیــد تا 
بفهمید.« امیرتوحیدفاضل همچنین 
بــه این رســانه ســوئدی گفته که 
خانواده اش در ایران تحت فشــارند؛ 
همســرش اخراج شــده و فرزندش 

امکان ثبت نام در مدرسه را ندارد.
اما عباس عبدی، تحلیگر اصالح طلب 
در یادداشتی نوشــته دعوای بر سر 
اینکه آیــا او اصولگرا هســت یا نه 
نیست، چون او حداقل زمانی که به 
خارج رفته قطعــا اصولگرا نبوده و با 
تعریف اصولگرایی و نیز اصالح طلبی 

چنین رفتاری غیر قابل قبول است.
او نوشته: »محل نزاع در جای دیگری 
است. اینکه چرا یک نفر که اصولگرا 
نبــوده و نمی توانســته اصولگرا هم 
باشــد، به راحتی می توانــد نزد این 
جماعت خــود را اصولگرا جا بزند و 
به زندگی ریاکارانه خود ادامه دهد؟ 
مساله مهم ظرفیت پذیرش دورویی 
و ریاکاری در یک جناح اســت! این 
مساله خطرناک تر از این است که وی 
صادقانه اصولگرا بوده و حاال مرتکب 
خطایی شده است. اگر او اصولگرا بوده 
و اکنون پناهنده شده این فقط یک 
انحراف فردی است ولی اگر او نفوذی 
بوده در این صــورت با یک انحراف 
نظام مند مواجهیم. این نشان می دهد 
که آن جناح یا حداقل بخشی از آنان، 
این ظرفیت را دارند که افراد در آنان 

نفوذ کنند و …«

عبدی در ادامه یادداشت خود جناح 
اصولگرا را به داشتن ظرفیت جاسوس 
پروری متهم کرده و گفته:  »پیدا شدن 
جاسوس نیز در این وضعیت خیلی 
محتمل است. اخباری که این روزها 
به صورت غیر رسمی شنیده می شود 
ولی هیچگاه به صورت رسمی درباره 
جزییات آن سخنی نمی گویند، حاکی 
از این اســت که افــراد زیادی تحت 
پوشش های مناسب نفوذ و در سطوح 
مهمی جاسوسی کرده اند و تعداد قابل 
توجهی از آنان نیز دستگیر شده اند.«

لیست دوتابعیتی ها

اما امیرتوحید فاصــل از چه چیزی 
احســاس خطر کرده و باز نگشــته 

است؟
امیرتوحید فاضل در مصاحبه با سایت 
تلویزیون سوئد مدعی شده که یک 
روز پیش از بازداشــت، همکاری از 
داخل ایران به او خبر داده که ماموران 

با حکــم جلب او، بــه محل کارش 
رفته اند. ماجرا به لیســت صدنفره ای 
بر می گردد که در دو بخش به رنگ 
آبی و سبز نخســتین بار به واسطه 
امیرتوحیــد فاضــل در خبرگزاری 
موج منتشر شده است. جواد کریمی 
قدوسی، نماینده اصول گرای مجلس 
شورای اسالمی این لیست را حاصل 
کار یک سال کمیته تحقیق و تفحص 
مجلس درباره دوتابعیتی ها معرفی و 
خالصه ای از گزارش کمیته تحقیق و 
تفحص مجلس شورای اسالمی درباره 
مقامات دولتی دوتابعیتی را اولین بار 
روز سه شــنبه اول مرداد )2۳ ژوئیه( 

ارائه کرد.
این فهرســت دو بخشــی در بخش 
نخست کســانی را معرفی می کند 
که بر اساس شواهد و قرائن احتمال 
دو تابعیتی بودن آنها وجود دارد. در 
بخش دوم  اســامی مدیرانی منتشر 
شده که بر اساس مدارک موجود ظن 
قوی در مــورد دوتابعیتی بودن آنها 

وجود دارد.
در فهرســت اول، نام حسن روحانی 
رئیس جمهوری ایران نیز وجود دارد.

جواد کریمی قدوسی در صحن علنی 
مجلس اعالم کرده که برای تهیه این 
لیســت نزد نهادهای مختلف شامل 
پلیس امنیــت و پلیــس گذرنامه، 
اطالعات ســپاه، قوه قضائیه و وزارت 

اطالعات رفته اند.
کریمی قدوســی با ایــن حال گفته 
که اصرار داشــته این لیست منتشر 
نشود چون »جامعه ظرفیت پذیرش 
شــنیدن این اسامی را ندارد.« با این 
حال خبرگزاری موج نوشت که این 
لیســت را از کریمی قدوسی گرفته 

است.
در بخش اول این لیســت غیر از نام 
حسن روحانی نام افراد دیگری چون 
معصومه ابتکار معاون زنان ریاســت 
جمهوری و سعید نمکی وزیر کنونی 

بهداشت نیز وجود دارد.
در لیســت دوم کــه مربــوط بــه 

کسانی اســت که »ظن قوی« درباره 
دوتابعیتــی بودن آنها وجــود دارد، 
نــام محمد نهاوندیــان، رئیس دفتر 
رئیس جمهوری و عبدالرسول دری 
اصفهانی، مسئول کمیته پولی و بانکی 
وجود  هسته ای  مذاکره کننده  هیأت 

دارد.
حســینعلی امیری، معاون پارلمانی 
ریاســت جمهوری اما در واکنش به 
این اخبار گفت: »لیست دوتابعیتی ها 
را وزیــر اطالعات بارها تکذیب کرده 
است. آنچه در رسانه ها منتشر شده بر 
اساس شک و تردید، ابهام و براساس 
“گفته می شــود” اســت و صحیح 

نیست.«
بر اســاس طرحی در مجلس شورای 
اســالمی که در حال بررسی است، 
انتخاب یا انتصــاب افراد دو تابعیتی 
در »کلیه دستگاه هایی که به نحوی 
از انحاء از بودجه عمومی کل کشور« 
اســتفاده می کننــد ممنوع اســت. 
همچنین به کار گمــاردن دارندگان 
»مجوز اقامت دائمــی یا بلند مدت 
بیــش از یک ســال از کشــورهای 
خارجی« و »مالکیت عرصه یا اعیانی 
در کشــورهای خارجی« نیز ممنوع 

است. این طرح هنوز تصویب نشده.
سال گذشته نیز کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس تحقیق و 
تفحص درباره »افــراد دوتابعیتی و 
دارای گرین کارت در حوزه مسئوالن 
و مدیران ارشد« را آغاز کرد و گزارش 
نهایی آن را 2۷ مــرداد ماه ارائه داد. 
گزارش با استناد به ماده ۹۸۹ قانون 
مدنی و اصول 4۱ و 42 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی تاکید شده که در 
قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته 
نیست و تابعیت خارجی فرد جز در 
مواردی نظیر »کسب تابعیت مضاعف 
از طریق محل تولد یا ازدواج زن ایرانی 

با اتباع بیگانه« اعتبار ندارد.
در ایــن گزارش آمــده قوانین ایران 
برای شناســایی افراد دوتابعیتی و به 
کارگیری آنها در دستگاه های اجرایی 
کاستی ها و ابهام های زیادی دارد که 

باید بر طرف شود.
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چرا مجتبی خامنه ای 
آفتابی نمی شود؟

نشریه سیاســی تحلیلی نقطه- این 
پنهان ماندن مجتبی در پس پرده ی 
انــدرون، نشــان از عــدم اطمینان 
فــردای حکومت اش  از  خامنــه ای 
نیــز دارد. چــرا نباید بــار دیگر نام 
»خامنه ای« در سپهر جهان سیاسی 
تشیع نام بندد؟ مجتبی می تواند به 
مسکو، عراق و یا دمشق بگریزد و در 
آنجا باز قهرمانی از قهرمانان شیعه، در 
لباس یک مالی آرام و ساده زیســت 

زنده باشد. تا شاید روزی به کار آید.
مراد ویســی مطلبی را با استنادهای 
تاریخی و تحلیل در سایت رادیو فردا 
بچاپ رسانده است. مطلبی خواندنی 
است و با تصاویر عبوس این تیم مورد 
بررسی ویسی نیز »خوفناک« شده 
اســت. )عجب چهره های عبوسی را 
در دامان کنیسه و صومعه و مسجد 
می توان آفرید!( باری، آنچه که در این 
مطلب باید به ذهن خواننده متبادر 
کند دارای چند زاویه نگاه به مسئله 
است. نخست اینکه تا چه حد نحوه 
و عالقه ی شــخص علی خامنه ای به 
اینکه باید توان مرعوب کردن مردم 
را برای بقای حکومت خود داشــت، 
در شخصیت و روان پسرش مجتبی 
خامنــه ای نفوذ و جای پــا دارد. این 
نکته برای پایه های ادامه ی استبداد 
مذهبی در ایران بسیار اهمیت دارد، 
هرم قدرت طلبی تشــیع که به جز 
یکی دو مورد محدود در تاریخ اسالم، 
توان دست یابی به قدرت سیاسی و 
جغرافیایی را نداشته است، همیشه 
برای ساخته شدن در آرزو بسر برده 
است. پس از انقالب اسالمی سال ۵۷ 
و سلطان نماهایی با لباس فقیه، اینک 
بی شــک آرزوی خامنه ای این است 
که پســرش مجتبی پس از او زمام 
این حکومت ترسناک و قوی شیعه 
را بدست گیرد و فرزند خلف او بماند.

آفتابی  چــرا مجتبــی خامنــه  ای 
نمی شود، این هم دلیلی واضح دارد. 
او را بــا شــال گردن هایی متفاوت با 
چفیه هــای پدر، در کنار همســر و 
راندن کالســکه ی فرزندش دیده ایم. 
اما تاکنون نطقی درســت و حسابی 
و دارای خط مشــی های سیاســی 
و یــا موضع گیریــی از او مشــاهده 
نکرده ایــم. روح اهلل خمینی روحانیی 
بود که سرش برای مشهور شدن درد 
می کرد. او بســیار دلش می خواست 
جسارت او در بیان نظراتش را به پای 
تقوی دینی اش بگذرانند. اما خامنه ای 
تا قبل از اینکه به حیله ی هاشــمی 
رفسنجانی، رهبر بشود، زیاد سخنی 
از تقوی دینی اش را به رخ نمی کشید 
و بیشتر سیاسی نمایی و روشنگرمابی 
داشــت. این صفت در خفا ماندن تا 
روز اســتفاده ی بهینه از شرایط، در 
روان پسرش مجتبی نیز نقش بسته 
است. او منتظر است تا با تیم اش در 
شرایط مناسب، با قلع و قمع مخالفان 
مذهبی و غیر مذهبی اش، به کمک 
نیروهای سپاه و لباس شخصی کار را 
بدست بگیرد. بسیاری از نظریه های 
پس و پشت ســرکوب های خونین 
و بیرحمانــه،  بــرای خاموش کردن 
جنبش سبز در سال ۸۸، به مجتبی 
خامنه ای انتصاب داده شد. او سکوت 
کرد. چرا؟ نه افتخار و نه دشنام این 
سرکوب ها را خواســت. زیرا باور به 
ارعاب و چهره ی ترسناک دارد. مثل 
خمینی نیست. مثل پدرش دوست 

دارد با پنبه سر ببرد.

مردم ما باید بدانند. شیعه همچنان 
که چند صد ســال با تقیــه و تزویر 
ســر خود را سالمت داشــته است، 
پس از فروپاشــی جمهوری اسالمی 
ایــران، باز به بقای خود ادامه خواهد 
داد. شــیعه بدون مالی عمامه سیاه، 
معنای ایدئولوژیک خود را از دســت 
می دهد. پس همیشه باید یک مالی 
عمامه مشکی خوشــنام اما مرعوب 
کننده را در پس پرده داشته باشند. 
از دید علی خامنه ای این مال، کسی 
جز پسرش مجتبی نیست. این پنهان 
ماندن مجتبی در پس پرده ی اندرون، 
نشــان از عدم اطمینان خامنه ای از 
فــردای حکومت اش نیــز دارد. چرا 
نبایــد بار دیگر نــام »خامنه ای« در 
سپهر جهان سیاسی تشیع نام بندد؟ 
مجتبی می تواند به مسکو و یا عراق و 
یا دمشق بگریزد و در آنجا باز قهرمانی 
از قهرمانان شیعه، در لباس یک مالی 
آرام و ساده زیست زنده باشد. تا شاید 

روزی به کار آید.
اما این لیســت اطرفیــان مجتبی 
خامنه ای و یا به تعبیر مراد ویســی، 
»گــردان حبیب بــن مظاهر« چه 

خواهند شد؟ 
این ها همیشــه در طــول تاریخ یا 
خنجر و یا گوشــت دم تیغ رهبران 
ایدئولوژیــک بوده انــد و هســتند. 
زیرا از ضریب هوشــی باالیی چون 
رهبران شان برخوردار نیستند. خشن، 

بیرحم، وفادار و جزمی هستند.
 نمی دانــم چند نفــر از خوانندگان 
گرامــی، کلیپ ویدئویی را که در آن 
صدام حســین، رهبر عراق، با اشاره 
انگشــت و نام، یاران قدیم خودش را 
از سالن سخنرانی بیرون می کند تا به 
جوخه ی مرگ روانه شوند، دیده اند. 
اما یقین داشــته باشــید، اگر روزی 
مجتبی خامنه ای به قدرت برسد، در 
زمان کوتاهی، تعــدادی از افراد این 
گردان حبیب، سر به نیست خواهند 
شــد و مابقی نیز بی سر و صدا کنار 
می کشــند و تنها یکی دو تن از آنها 
در حکم جــالدان خامنه ای  ها باقی 

می مانند.
مقالــه ی مــراد ویســی را در زیــر 

می خوانیم؛

حلقه گردان حبیب
تیم مجتبی خامنه ای

مراد ویسی: سی و سه سال پیش که 
مجتبی خامنه ای به جبهه و گردان 
حبیب رفت، کســی فکــر نمی کرد 
روزی اعضای این گردان حول محور 
او بــه یکی از مهم تریــن حلقه های 
ایران  در  قــدرت  اطالعاتی-امنیتی 
تبدیل شوند. داستان گردان حبیب، 
روایت یگانی اســت کــه زمانی در 
بســیاری از نبردهای حساس جنگ 
ایران و عراق شــرکت داشت اما بعد 
از جنگ اندک اندک به حلقه ای برای 

گردآمدن شماری از تندروترین و
ســرکوبگرترین نیروهای اطالعاتی-

امنیتــی جمهوری اســالمی حول 
محور مجتبی، سیاســی ترین فرزند 
تبدیل شــد.  خامنــه ای  آیــت اهلل 
روایــت تبدیل شــدن نیروهایی که 
در بیابان های شــلمچه مقابل ارتش 
صدام می جنگیدند به نیروهایی که در 
خیابان های تهران بدون هیچ رحمی 
با شــدت و حدت مردم را سرکوب 

می کردند، یک داســتان سی و سه 
ساله است.

ســال  در  وقتی  خامنه  ای:  مجتبی 
۱۳۶۵ مجتبی خامنــه ای به گردان 
حبیــب ابن مظاهر پیوســت، چهار 
ســالی می شــد که نیروهای تهران 
لشکری خاص خود در جنگ با عراق 
داشتند؛ لشکر 2۷ محمد رسول اهلل 
که گــردان حبیــب از معروف ترین 

گردان های آن بود.
مجتبی خامنه ای ۱۷ ساله وقتی که 
به جبهه رفت و عضو گردان حبیب 
شد، پسر رئیس جمهور وقت بود، ولی 
مشــکل این بود که پدرش آن موقع 
خیلی در سپاه محبوب نبود. درست 
همان موقع که مجتبی و دو ســالی 
قبل تر از آن برادر بزرگترش مصطفی 
به جبهه رفتند، میانه فرماندهان سپاه 
با پدر راستگرایشــان خوب نبود که 

هیچ، شکرآب هم شده بود.
حجت االسالم خامنه ای آن زمان به 
یک روحانی راســت گرا معروف بود 
و فرماندهان سپاه عمدتاً به چپ گرا 
بودن شهره بودند، البته راست و چپ 
از نوع مذهبی. یک سال قبل از آنکه 
مجتبی خامنــه ای به گردان حبیب 
برود، در ســال ۱۳۶4 و درست قبل 
از عملیــات تصرف فــاو، فرماندهان 
ســپاه با محوریت محسن رضایی به 
رغم تالش حجت االســالم خامنه ای 
برای برکناری میرحســین موسوی 
نخست وزیر وقت، از او حمایت کرده 

و مانع برکناریش شده بودند.
در چنین شرایطی مجتبی خامنه ای 
در گردان حبیب به چشم فرزند کسی 
دیده می شــد که به گفته محســن 
رضایــی فرمانده وقت ســپاه تالش 
کرده بود نخســت وزیر مورد حمایت 
نیروهــای ایرانی را از کار برکنار کند 
و اگر چنین می شد به گفته رضایی 

روحیه آنها تضعیف می شد.
حتی شنیده شده مجتبی خامنه ای 
گاه چنان از فضا و جو انتقادی گردان 
حبیب و لشکر 2۷ علیه پدرش رنج 
می برده که به فکر ترک لشکر 2۷ و 
رفتن پیش علی فضلی فرمانده لشکر 
۱۰ سیدالشهدای کرج افتاده و سال  
بعــد چنین کرده و از لشــکر 2۷ به 

لشکر ۱۰ رفته است.
پدر مجتبی؛ حجت االسالم خامنه ای 
آن ســال ها، از نظر میزان قدرت در 
بین پنج عضو »جلســه سران قوا« 
)نوعی شورای عالی تصمیم گیری در 
کنار آیــت اهلل خمینی( ضعیف ترین 
فــرد تلقــی می شــد. در موقعیتی 
ضعیف تر از هاشــمی رفســنجانی 
)رئیس وقت مجلس و فرمانده جنگ 
و ذی نفوذترین فرد بعــد از آیت اهلل 

خمینــی(، احمد خمینــی )فرزند 
آیت اهلل خمینی(، میرحسین موسوی 
)نخست وزیر و رئیس هیئت دولت(، و 
موسوی اردبیلی )رئیس وقت دستگاه 

قضایی(.
اما سه ســال بعد در حالی که کمتر 
کســی فکرش را می کرد، همه چیز 
تغییر کرد. آیت اهلل منتظری قائم مقام 
رهبری و جانشین مورد انتظار آیت اهلل 
خمینــی، در فروردین ۱۳۶۸ پس از 
انتقادات متوالی از نحوه اداره جنگ و 
کشور، بویژه مخالفتش با اعدام هزاران 
تن از مخالفان سیاسی در زندان ها، از 
سمتش برکنار شد. آیت اهلل خمینی 
هم دو ماه بعد در خرداد همان سال 
درگذشت و به یک باره رئیس جمهور 
ضعیفی که گفته می شد  قرار است 
بعــد از دوره ریاســت جمهوری به 
زادگاهش مشــهد برگردد، به عنوان 
ولــی فقیه جدید انتخاب شــد. پدر 
مجتبی شد رهبر، فرمانده کل قوا و 
قدرتمندترین مقام جمهوری اسالمی.
چنیــن تغییری در ســاختار قدرت 
بــه هم گردانی های ســابق مجتبی 
در  مصطفــی،  هم لشــکری های  و 
سال های بعد از جنگ فرصت داد تا 
گرد آن دو جمع شــوند و به تدریج 
محفلــی قدرتمند تشــکیل دهند. 
مصطفی خیلی به سیاســت نزدیک 
نشد اما مجتبی هر چه بزرگتر شد به 
سیاست و دخالت در آن عالقه مندتر 

شد.
شــمار آنهایی نیز که از عضویت در 
گردان حبیب و لشکرهای 2۷ و ۱۰ و 
نزدیکی با پسران -حاال دیگر- آیت اهلل 
خامنه ای استفاده می کردند تا خود را  
به رهبر و پسرانش نزدیک تر کنند و 
در ساختار قدرت برکشند، روز به روز 
بیشتر و بیشــتر می شد. یکی از آنها 

علیرضا پناهیان بود.

علیرضا پناهیــان:  همان ایامی که 
مجتبی خامنــه ای در گردان حبیب 
بود، روحانی جوانــی در این گردان 
و لشــکر 2۷ بود کــه خود می گوید 
در کار تبلیــغ رزمی بوده و حتی در 
ابتدا جرئت و جسارت روضه خواندن 
در جمع هم گردانی هایش را نداشته 

است.
بعــد از رهبری آیت اهلل خامنه ای کار 
پناهیان باال گرفــت و او با رفتن نزد 
مجتبی به بیت رهبری، شاگرد درس 
خارج رهبر شــد و از طــرف دیگر 
عضو دفتر نمایندگــی ولی فقیه در 
دانشــگاه ها. اما ستاره اقبال پناهیان 
در جمهوری اسالمی وقتی اوج گرفت 
که در جریان اعتراضــات مردمی و 
ضدحکومتی بعد از انتخابات ســال 
۸۸ با منبرهای تند و آتشــین علیه 

منتقدین حکومتــی رهبر همچون 
میرحسین موسوی و مهدی کروبی و 
حتی رفسنجانی خود را بیشتر در دل 

رهبر جا کرد.
پناهیان در جمع بســیجی های به 
هیجان آمده بر منبر فریاد برمی آورد 
که بــه حکم اســالم ســران فتنه 
)معترضان پس از انتخابات( مفســد 
فی االرض هستند و حکم قیام علیه 
حکومت اســالمی اعدام است و این 
حکم بایــد اجرا شــود.خطبه هایی 
این چنینی او را بــه تدریج به یکی 
از منبری هــای محبــوب آیــت اهلل 
خامنه ای در مراسم های بیت رهبری 
تبدیل کرد و کار به آنجا رســید که 
در مراسم هایی چون ایام فاطمیه اگر 
پناهیان سخنران اصلی مراسم نبود، 
رهبر او را کنار دست خود می نشاند تا 
بر زبان و مشی تند او مهر تأیید بزند.

جایــگاه پناهیان در بیــت رهبری 
چنان شد که او عضو شورای بازبینی 
ســخنرانی های دیگران در بیت شد. 
بعد از انتخابات ۸۸ نیز که تشــکلی 
غیرنظامی به نام قــرارگاه عمار و با 
حضور جمعی از تندروترین عامالن و 
آمران و طرفداران سرکوب اعتراضات 
مردمی شکل گرفت، علیرضا پناهیان 
به نایب رئیســی این قرارگاه انتخاب 
شــد. فرمانده قرارگاه هم کسی نبود 
جز یکی دیگر از اعضای دیروز گردان 

حبیب و لشکر 2۷؛ مهدی طائب.

متولد  روحانی  ایــن  طائب:  مهدی 
۱۳۳۷، از روحانیــان و مســئوالن 
گــردان حبیب و لشــکر 2۷ بود. او 
که در نبردهای دشــت شــلمچه و 
در عملیــات کربالی پنج در ســال 
۶۵ حاضر بود، پس از جنگ دروس 
حوزوی را ادامه داد و اندک اندک به 

یک منبری تندرو تبدیل شد.
مهدی طائب در دوران نا آرامی های 
سال ۸۸ از منبری های اصلی و فعال 
توجیه کننــده ســرکوب اعتراضات 
مردمی بود. پس از سرکوب اعتراضات 
ضدحکومتی، او مؤســس و فرمانده 
قرارگاه عمار شــد، با هــدف اجرای 
منویات رهبر علیه منتقدان. محفلی 
برای جمعی از تندروترین طرفداران 
رهبر جمهوری اسالمی که می توان 
آن را شعبه ای فرعی از حلقه گردان 
حبیب دانست؛ منبری ها و سخنرانان 
افراطی که سابقه جبهه نیز دارند، در 
کنار مداحان تندرو و سیاسی طرفدار 
رهبر و نیز کسانی که به رهبران انصار 
حزب اهلل و لباس شــخصی ها معروف 

هستند.
چنین جمعی با ساماندهی هیئت ها 
و محفل های امنیتی و نیروهای کف 
خیابانی به نوعی ابزار عملیاتی حلقه 

گردان حبیب تبدیل شده اند. برخی 
از معروف ترین آنها عبارتند از: حسین 
اهلل کرم، سعید قاسمی، حسین یکتا، 
حمید رســایی، حســن عباسی و 

علیرضا پناهیان.
مهدی طائب به عنوان مســئول این 
جمع تنــدرو در قــرارگاه عمار، در 
مؤسسه آوینی نیز عضو هیئت مدیره 
است. مؤسسه ای که سازنده سریال 
تلویزیونی »گاندو« اســت؛ سریالی 
قدرتمندی ســازمان  تبلیــغ  برای 
اطالعات ســپاه. در واقــع یک برادر 
در مؤسســه آوینی )مهدی طائب( 
بودجه ای گرفته و فیلمی ساخته در 
تبلیغ مجموعه تحت کنترل برادرش 
)حسین طائب( در سازمان اطالعات 

سپاه.
ایــن دو البته بــرادر دیگــری نیز 
داشتند؛ حســین طائب واقعی و دو 
ســال کوچکتر از مهدی. وب سایت 
رســمی بهشــت زهرای تهران او را 
اینگونــه معرفی کرده: شــهید در 
عملیات کربالی پنج، ۱۹ دی ۱۳۶۵. 
اطالعات وب ســایت بهشت زهرای 
تهران می گوید حسین طائب در واقع 
اوست نه برادر کوچکترش که حاال او 
را با نام حسین طائب می شناسند و 
رئیس فعلی سازمان اطالعات سپاه 
اســت و گفته می شــود نام اصلی او 

حسن است.

حسن )حسین( طائب: این روحانی 
متولد ۱۳42، در ســپاه و جنگ بود 
اما شهرت او به واسطه جنگ نیست. 
او از وزارت اطالعات شــروع به رشد 
کرد و معاون مصطفی پورمحمدی در 
معاونت امور خارجی وزارت اطالعات 
شــد، ولی پس از مدتــی از وزارت 

اطالعات کنار گذاشته شد.
در پــی روی کار آمدن دولت محمد 
خاتمی در نیمه دهــه ۷۰، آیت اهلل 
خامنه ای که در نیمه اول و اواســط 
دهــه ۷۰ کنتــرل خود بــر وزارت 
اطالعات را توســعه و گسترش داده 
بود، به یکبــاره بــا روی کار آمدن 
اصالح طلبان احســاس کرد کنترل 
وزارت اطالعات را از دست داده است. 
این فرصتی شــد برای جمع شدن 
تیمی از مسئوالن و معاونان پیشین 
وزارت اطالعــات در بیــت رهبری 
برای شکل دهی تشکیالت بی نام که 
مخالفانش آن را به »اطالعات موازی« 

شهره کردند.
فرماندهی این نهاد موازی در بیت، با 
اصغر میرحجازی مشاور امنیتی رهبر 
بود و با حضور افرادی چون فالحیان، 
مصطفی پورمحمدی و میثم )طائب(. 
خارج از بیت نیــز آیت اهلل خامنه ای 
از یک ســو دســتور فعال تر شدن 
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واحدهای اطالعاتی ســپاه پاسداران 
را داد و از ســوی دیگــر بخش های 
اطالعاتی قوه قضاییه تحت امر محمد 
یزدی و به نام حفاظت اطالعات قوه 

قضاییه فعال شدند.
آیت اهلل خامنه ای همچنین حفاظت 
اطالعات ناجا را به ریاســت سرتیپ 
محمد رضــا نقدی فعــال کرد که 
بازداشــت و شــکنجه شــهرداران 
تحت امر غالمحســین کرباســچی 
در تهران در همین مقطع و توســط 
همین تیــم رخ داد. از مجموع این 
نهادهای اطالعاتــی خارج از کنترل 
دولت، میثم)طائب( در اداره سازمان 
اطالعات مــوازی در بیت رهبری، به 
طور تنگاتنگی بــا محمدرضا نقدی 
و محمدباقــر قالیباف فرمانده جدید 
نیــروی انتظامــی )از ۱۳۷۹( علیه 
منتقدان وارد همکاری شدند. این در 
حالی بود که این تیم در ضلع دیگری 
با مجموعه رســانه ای صدا و ســیما 
)علی الریجانی( و کیهان )حســین 

شریعتمداری( تقویت می شد.
در واقع طائب با نزدیکی به مجتبی 
خامنــه ای نفوذ و قــدرت خود را  با 
سرعتی باال و روندی جهشی افزایش 
داد، با این وجود او حتی در دهه هفتاد 
نیز خیلی معروف نبود و شهرت اصلی 
او در عرصه های اطالعاتی و امنیتی  
به دهه ۸۰ بر می گردد. بویژه به نقش 
او و مجتبی خامنــه ای در انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۳۸4؛ هنگامی 
که سه روز قبل از انتخابات، مجتبی 
خامنه ای و آیت اهلل خامنه ای تصمیم 
گرفتند که برخالف پیش بینی ها که 
حکایت از حمایت بیــت از قالیباف 
می کرد در یــک چرخش ناگهانی از 

محمود احمدی نژاد حمایت کنند.
مجتبی خامنه ای برای نخستین بار 
میدان داری تحــرکات بیت آیت اهلل 
خامنــه ای در موضــوع انتخابات را 
برعهده گرفت و چنین موقعیتی به 
حسن طائب در نقش دستیار نزدیک 
او فرصت داد تا قــدرت و نفوذ خود 
در معادالت کشــور را بیشــتر کند. 
نتیجــه اینکه با به قدرت رســیدن 
محمود احمدی نژاد، طائب به یکی از 
ذی نفوذترین عناصر در بیت رهبری 
تبدیل شــد. مهدی کروبــی نامزد 
شکســت خورده انتخابات در نامه ای 
به رهبر از دخالت ســپاه و بسیج و 
مجتبی خامنه ای در انتخابات سخن 
گفت. در محافل سیاسی و رسانه ای 

کشور نیز نام میثم شنیده می شد.
انتخابات ریاست جمهوری چهار سال 
بعد نام تیم مجتبی خامنه ای و طائب 
را بیشتر بر سر زبان ها انداخت. مجتبی 
خامنه ای به حمایت از احمدی نژاد و 
سازماندهی صندوق رأی متهم شد 
و هنگامــی که اعتراضــات مردمی 
علیه نتایــج انتخابات بــاال گرفت، 
بسیج محور سرکوب اعتراضات شد 
و فرمانده بســیج نیز کسی نبود جز 
طائب که حاال دیگر با نام حســین 

طائب شناخته شده تر بود.
همان موقــع که طائب بــه عنوان 
فرمانده بســیج محوریــت مقابله با 
اعتراضات مردمی در تهران و سراسر 
کشــور را برعهده داشــت، معاونش 
نیز از همان لشــکر 2۷ بود؛ سرتیپ 
حسین همدانی. همان که می گفت 
برای ســرکوب اعتراضات سال ۸۸ 
چهار پنج هــزار تن از اراذل و اوباش 
تهران را سازماندهی کرده که در روز 
عاشــورا به تظاهرکنندگان منتقد و 
مخالف حکومت در خیابان های تهران 

حمله و آنها را سرکوب کنند.
طائب تا پاییز ۸۸ فرمانده بسیج بود. 
در حالی که پس از انتخابات ریاست 
جمهوری، دامنــه اعتراضات مردمی 
علیه حکومــت باال گرفته بــود، با 

اعالم رسمی ارتقای جایگاه سازمانی 
معاونت اطالعات ســپاه به سازمان 
اطالعات ســپاه، ریاست این سازمان 
جدیدالتأســیس که بعدهــا معلوم 
شد قرار است مهم ترین و بزرگترین 
سازمان اطالعاتی کشور شود به طائب 

سپرده شد.
حاال ۱۰ ســالی اســت که ریاست 
این ســازمان قدرتمند که روز به روز 
بر دامنه قدرت ونفوذش به اشــاره و 
تمایل رهبر اضافه می شــود با طائب 
است. از یک ســو از طائب به عنوان 
نزدیک ترین دستیار مجتبی خامنه ای 
نام برده می شــود که روز به روز در 
حال ایفای نقش بیشتری در معادالت 
قدرت در جمهوری اســالمی است 
و از ســوی دیگر او در مقام ریاست 
سازمان اطالعات سپاه، هم اکنون بر 
قدرتمندترین نهــاد اطالعاتی ایران 

مدیریت می کند.
به همین دلیل بســیاری معتقدند 
با قدرت گرفتــن روز افزون مجتبی 
خامنه ای و ســپاه، در صورت بقای 
حکومت  جمهوری اسالمی، باید در 
انتظار قدرت گیری بیشــتر حسین 
طائــب در سلســله مراتــب قدرت 
بود، زیــرا او مهم ترین نظریه پرداز و 
تئوریســین ایده و طرح به رهبری 

رساندن مجتبی خامنه ای است.
طائب در چنین شرایطی این روزها 
معاون و جانشین جدیدی پیدا کرده 
که او نیز از گــردان حبیب می آید؛ 
حسن محقق. فردی که جای حسین 
نجات در ســازمان اطالعات ســپاه 
نشسته که خود از چهره های نزدیک 
به مجتبی خامنــه ای و مورد اعتماد 
رهبر جمهوری اسالمی است و مدتی 
مسئولیت حفاظت از رهبر را نیز بر 

عهده داشت.

حســن محقق:     او فرمانده گردان 
حبیب در دوران جنگ است. فرمانده 
مســتقیم مجتبی خامنه ای و همه 
برآمدگان از گردان حبیب به عرصه 
قدرت و نفوذ در حاکمیت جمهوری 

اسالمی.
حســن محقق که بعــد از عملیات 
خیبــر فرمانده گردان حبیب شــد، 
پنجمیــن فرمانده این گــردان بود. 
پیش از او چهار فرمانده دیگر بودند؛ 
محسن وزوایی، علیرضا موحد دانش، 
حسین اســالمیت و عمران پستی. 
حســن محقــق از فرماندهان قبلی 
گردان حبیب معروف تر نبود اما دوره 
فرماندهی اش طوالنی تر شــد و زنده 
ماند. بعد از جنگ  نیز اگر چه اندک 
اندک در ســپاه ترقی کرد و رئیس 
ستاد لشکر 2۷ شد، ولی ترقی اصلی 
او در دوره ای بــود که به تیم مجتبی 
خامنه ای و حســن طائب نزدیک تر 
شــد؛ دوره اعتراضــات ســال ۸۸ و 
هنگامی که ســپاه و بسیج به محور 

سرکوب اعتراضات تبدیل شدند.
حسن محقق پیش از آنکه اخیراً و به 
حکم سرلشکر حسین سالمی فرمانده 
جدید سپاه، به عنوان معاون ارشد و 
جانشین طائب در سازمان اطالعات 
سپاه شود، معاون اطالعات راهبردی 
ســپاه بود. ضلع دیگر حلقه گردان 

حبیب، سرتیپ محمد کوثری است.

محمد کوثــری: او از قدیمی ترین 
فرماندهان جنگ ایران و عراق است. 
فرمانده لشکر 2۷ در دوران جنگ و 
فرمانده ارشد حسن محقق و مجتبی 
خامنه ای و پناهیان و برادران طائب. 
فرمانــده ای کــه امروز بــه نیابت از 
فرمانده کل ســپاه، فرمانده قرارگاه 
ثاراهلل مهم ترین قــرارگاه اطالعاتی-

امنیتی جمهوری اسالمی است.
کوثری در بســیاری از عملیات های 

مهــم دوران جنــگ علیــه ارتش 
عراق حضور داشــته و بارها مجروح 
شــده. البته پرونده او در بسیاری از 
زورآزمایی های خیابانی سپاه و بسیج 
علیه مردم معترض نیــز پروپیمان 
است. نقطه مشترک محمد کوثری 
با برخی از فرماندهان سپاه، جنگیدن 
در بیابان های شــلمچه علیه ارتش 
عراق در دوران جنگ ایران و عراق، و 
سرکوب مردم معترض در خیابان های 
تهران و شهرهای دیگر در دوران پس 

از جنگ است.
ایــن عــده از فرماندهــان کــه در 
عملیات های جنگ با یکدیگر بودند، 
در دوران سرکوب اعتراضات مردمی 
علیــه حکومت در ســال های پس 
از جنــگ بویژه در دهــه ۷۰ و ۸۰ 
نیز همراه هــم باقی ماندند و تبدیل 
شدند به فرماندهان میدانی سرکوب 

اعتراضات خیابانی.
حتی فرماندهانی بــا رده های باالتر 
و با ســوابق مهم تر در دوران جنگ، 
فرماندهان ارشــدی کــه در دوران 
جنگ در مقابل ارتش عراق شهرتی 
به دســت آورده بودنــد یکی پس از 
دیگری فرمانده قرارگاهی شدند که 
مأموریت اصلی اش سرکوب اعتراضات 
مردمی در پایتخت بود. سرتیپ عزیز 
جعفری، سرتیپ محمدرضا زاهدی، 
سرتیپ کلولی، سرتیپ کاظمینی و 

یکی از معروف ترین آنها علی فضلی.

علی فضلی:     او فرمانده سابق مجتبی 
خامنه ای در لشکر ۱۰ بود. این چهره 
نظامی کــه از او به عنــوان یکی از 
شناخته شده ترین فرماندهان جنگ 
نام برده می شــد، در پی اعتراضات 
مردمی و گسترده سال ۸۸ در مقام 
فرمانده ارشد میدانی قرارگاه ثاراهلل و 
در باالترین سطح سرکوب، فرماندهی 
میدانی تمامــی نیروهای انتظامی و 
بسیج و ســپاه تهران و کرج را برای 
ســرکوب مردم معتــرض پایتخت 
برعهده گرفت و چنان ســرکوبی را  
فرماندهی کرد که شــعله اعتراضات 
مردمی اش فقط با ده ها کشته و صدها 
بازداشت از بین مردم کوچه و خیابان 
و حتی اعدام  برخی بازداشت شدگان 

فروکش کرد.
علی فضلی پس از سرکوب اعتراضات 
ســال ۸۸ به مدت ۹ ســال نیز )از 
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷( در مقام جانشــین 
محمدرضا نقدی فرمانده بسیج فعال 
بود و هم اکنون فرمانده دانشگاه تربیت 

پاسداری امام حسین سپاه است.
قرارگاه ثــاراهلل که فرماندهانی مانند 
علی فضلی را به فرماندهان سرکوب 
تبدیل کرد، در سال ۱۳۷4، ۱۷ سال 
پس از تأســیس جمهوری اسالمی، 
ایجاد شــد. شــاید به این دلیل که 
جمهوری اسالمی در همان سال های 
آغاز دهه ۷۰ به یکباره با شــورش ها 
و نــا آرامی شــهری پــی در پی در 
مشــهد )۱۳۷۱(، قزوین )۱۳۷۳(، و 
اسالمشهر )۱۳۷4(، مواجه شده بود 
و احساس کرد حاال دیگر پس از دو 
دهه به چنین قرارگاهی برای سرکوب 
سازمان یافته تر منتقدان، معترضان و 

مخالفان نیاز دارد.
حاال نیز ۱۰ سال پس از آن سرکوب 
خونین ۸۸، فرمانده قــرارگاه ثاراهلل  
به عنوان مهم ترین قرارگاه عملیاتی 
جمهوری اســالمی در حوزه امنیت 
داخلی به محمد کوثری فرمانده سابق 
مجتبی سپرده شده، با این تفاوت که 
حاال در عمل مجتبی فرمانده اســت 
و محوریت حلقه گردان حبیب با او 
اســت، حلقه ای که از گردان و لشکر 
فراتر رفته و بر قرارگاه ثاراهلل و سازمان 
اطالعات سپاه نیز سایه افکنده است 
و شامل فرماندهان دیگری خارج از 

گردان حبیب و لشکرهای ۱۰ و 2۷ 
نیز می شود.

یکی از تازه واردهای این حلقه که از 
نزدیکترین افراد به آیت اهلل خامنه ای 
و مجتبی خامنه ای محسوب می شود، 
سرتیپ ابراهیم جباری است؛ فرمانده 

سپاه حفاظت ولی امر.

ابراهیــم جباری:    او فرمانــده گارد 
محافــظ آیت اهلل علــی خامنه ای، و 
طبق مســتندات موجــود یکی از 
سیاسی ترین سرداران سپاه پاسداران 
است. ســخنرانی های بســیاری از 
سرتیپ جباری در 2۰ سال گذشته 
علیه منتقدین رهبر کنونی جمهوری 

اسالمی ایران وجود دارد.
ابراهیم جباری در دوران جنگ هشت 
ســاله ایران و عراق از جمله عملیات 
آزادســازی خرمشهر در سال ۱۳۶۱ 
حضور داشــته اما اســناد و مدارک 
دوران جنــگ نشــان نمی دهد که 
او از فرماندهان ارشــد سپاه در رده 

فرماندهی لشکر و قرارگاه بوده باشد.
ســرتیپ جباری پس از پایان جنگ 
ایران و عراق با دریافت درجه سرتیپ 
دومی به فرماندهی بســیج زنجان و 
ســپس قزوین منصوب شد. در سال 
۱۳۸۷ و درســت هفت مــاه قبل از 
انتخابات جنجالی ریاست جمهوری 
خــرداد ۱۳۸۸، ســرتیپ جباری به 
تشــخیص فرماندهان ارشد سپاه از 
قزوین بــه تهران فراخوانده شــد و 
به عنوان جانشــین فرماندهی سپاه 
پایتخت )ســرتیپ عبــداهلل عراقی( 
برگزیده شد. او سپس به عنوان یکی 
از معاونان و دستیاران ارشد حسین 
طائب در بســیج گمارده شد و تحت 
هدایت طائب در سرکوب معترضان 
در خیابان های تهران مشارکت فعال 

داشت.
ابراهیــم جباری کمی بعــد در آغاز 
دولــت دوم احمدی نژاد بــه عنوان 
فرماندار کرج انتخاب شد اما به دلیل 
اینکه فرمانده کل سپاه در نظر داشت 
او را به قم بفرســتد، بــا انتقالش به 
وزارت کشور موافقت نشد. جباری در 
آبان ۱۳۸۸ با حکم سرلشکر جعفری، 
فرماندهی سپاه قم را برعهده گرفت. 
قم در دوران ۱2 ماهه فرماندهی او با 
ناآرامی های بسیاری روبه رو بود. حمله 
نیروهای طرفدار حکومت به مراسم 
تشــییع جنازه آیت اهلل حســینعلی 
منتظــری و حمله بــه بیت آیت اهلل 
یوسف صانعی هنگام حضور مهدی 
کروبی در این شــهر و نیز تظاهرات 
علیه سیدحسن خمینی، نوه آیت اهلل 
خمینی بنیانگذار جمهوری اسالمی، 
در دوران فرماندهی سرتیپ جباری 

در سپاه قم رخ داد.
او همچنین به داشتن روابط نزدیک 
با آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی، 
روحانی مورد عالقــه رهبر معروف 
است و هنگامی که فرماندهی سپاه 
قــم را بر عهده داشــت، همــراه با 
فرماندهان تحت امر خود به کرات به 

دیدار آیت اهلل مصباح یزدی می رفت.
آخریــن مأموریــت ابراهیم جباری 
در قم، آماده ســازی فضای عمومی 
و حفاظتی قم برای ســفر ۱۰ روزه 
آیت اهلل خامنه ای به این شهر در سال 
۸۹ بود. سفری که سکوی پرتاب او به 
بیت رهبری به عنوان فرمانده سپاه 
حفاظت ولی امر شد؛ یگان ویژه ای که 
مسئولیت حفاظت از رهبر ایران، بیت 
رهبری، نهاد رهبری و ساختمان های 
زیرمجموعه آن را که همگی در مقر 
موسوم به شهید مطهری قرار دارند، 
بر عهده دارد و شمار پرسنل آن بیش 
از ۱2 هزار نفر تخمین زده شده است.

جبــاری کــه در ۱۳۹۳ بــه درجه 
سرتیپ تمامی ارتقا یافت، هم اکنون 
هم فرمانــده گارد حفاظت از رهبر 
است و هم فرمانده محافظان شخصی 
مجتبی خامنــه ای. البتــه فرمانده 
پیشــین محافظان رهبر و مجتبی 
یعنی حســین نجات نیــز از حلقه 
اطرافیان مجتبــی خامنه ای حذف 

نشده است.

ســابقه اش در سپاه   حسین نجات: 
به زمانی بر می گــردد که نه گردان 
حبیبی تأسیس شده بود و نه لشکر 
2۷. محمدحسین زیبایی نژاد معروف 
به حسین نجات که از اعضای جناح 
راستگرای سازمان مجاهدین انقالب 
اســالمی بود، سال ها همکار محسن 
رضایی در بخش های اطالعاتی سپاه 
بود و مســئولیت حفاظــت قرارگاه 
خاتم االنبیا، مهم ترین قرارگاه جنگی 
ایران را تا آخر جنگ ایران و عراق به 

عهده داشت.
نجات پس از پایان جنگ و از ســال 
۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ به مدت ۱۰ ســال 
فرمانده ســپاه حفاظت ولی امر بود. 
او که از فرماندهان ارشــد سرکوب 
اعتراضــات مردمــی ســال ۸۸ در 
تهــران بود، پــس از فروکش کردن 
اعتراضــات از اداره کننــدگان اصلی 
»هیئت رزمندگان اسالم« یک تشکل 
اقماری ســپاه در سراسر کشور و نیز 
مراسم اربعین در عراق به عنوان یکی 
از نمادهــای نمایش قدرت ســپاه و 
جمهوری اسالمی در عراق و منطقه 

بوده است.
سرتیپ نجات در سال ۹۵ به عنوان 
جانشــین حســین طائــب رئیس 

ســازمان اطالعات سپاه معرفی شد 
و تا بهار ۱۳۹۸ این ســمت را حفظ 
کرد. دوره ای که با قدرتمندتر شدن 
اطالعات سپاه و چسبندگی بیشترش 
به بیت رهبری  و سایه انداختنش بر 
وزارت اطالعات همراه بود. نجات پس 
از تغییرات اخیر در ساختار فرماندهی 
سپاه، جایگاهش را به حسن محقق 
داد و خود به معاونت فرهنگی سپاه 

رفت.

سیاسی ترین فرزند آیت اهلل خامنه ای 
بیت  تصمیم گیری های  کانــون  در 

رهبری

حلقه وصل تمامی ایــن فرماندهان 
مجتبــی  امنیتــی،  و  اطالعاتــی 
خامنه ای اســت. حاال و در دهه نهم 
زندگی آیت اهلل خامنه ای ۸۰ ســاله، 
حضور مجتبی خامنــه ای به عنوان 
سیاســی ترین فرزنــد او در کانــون 
تصمیم گیری های بیت رهبری، قرار 
گرفتن حسن طائب و حسن محقق 
دو چهــره نزدیــک بــه مجتبی در 
رأس اطالعات سپاه و حضور محمد 
کوثری فرمانده ســابق لشکر 2۷ در 
ر أس قرارگاه ثاراهلل، و چینش ســایر 
فرماندهان نزدیک به مجتبی خامنه ای 
در موقعیت های حساس و کلیدی، در 
مجموع حلقه گردان حبیب را به یکی 
صاحب  گروه های  ذی نفوذتریــن  از 
قدرت در جمهوری اســالمی و بویژه 
در تهران، پایتخت تبدیل کرده است.

گروهــی از قدرت طلبــان کــه در 
سازماندهی و مهندسی نتایج انتخابات 
ریاســت جمهــوری ۸4، دخالت در 
انتخابــات را تمرین کــرد و اعضای 
آن در انتخابــات ۸۸ در باالتریــن 
ســطح این دخالت را حتی به قیمت 
سرکوب مردم و رأی دهندگان به اجرا 
گذاشــتند و حاال بیش از هر زمانی 
متحدتر به نظر می رسد. از سوی دیگر 
چنین ترکیبی از قدرت بیش از آنکه 
متوجه تهدیدات خارجی و عملیاتی و 
رزمی علیه جمهوری اسالمی باشد، 
متمرکز بر سه موضوع داخلی است؛ 
نخست آمادگی برای سرکوب هرگونه 
اعتراضات مردمی در آینده بویژه در 
پایتخت بر اســاس تجربه های چهار 
ســرکوب اعتراضــات ضدحکومتی 
ســال های ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۷. دوم، 
تالش برای کنتــرل و مدیریت و در 
صورت لزوم بازداشــت و ســرکوب 
منتقدان و مخالفان داخلی حاکمیت، 
و سوم و مهم تر از آن دو، آمادگی برای 
وارد شدن در جنگ قدرت احتمالی 
پس از درگذشــت آیت اهلل خامنه ای 
از طریــق کنتــرل گلوگاه های مهم 
اطالعاتــی و امنیتی تهران به عنوان 
مرکز اصلی کســب، حفظ و انتقال 

قدرت در جمهوری اسالمی.
معلوم نیست که حلقه گردان حبیب به 
عنوان تیم مجتبی خامنه ای در نهایت 
بتوانــد او را به رهبر بعدی جمهوری 
اسالمی تبدیل کند )همچنانکه ادامه 
ثبات وحیات خود جمهوری اسالمی 
بعد از آیت اهلل خامنه ای مورد پرسش 
و چالش است( ولی می شود گفت این 
حلقه در شرایط کنونی ذی نفوذترین 
حلقــه اطالعاتی-امنیتــی در درون 
حاکمیت ایران است و بخش عمده ای 
از موقعیت هــای مهــم اطالعاتی و 
امنیتی کشــور و تهران را در اختیار 

دارد.
حلقه گردان حبیب از این تجربه آگاه 
هستند که وقتی رهبر بعد از آیت اهلل 
خمینی از درون جماران انتخاب نشد، 
جماران و تمامی چهره های ذی نفوذ 
آن، نه تنها اهمیت خود را در ساختار 
قدرت از دســت دادنــد، بلکه حتی 
شــاهد مرگ مشــکوک فرزند رهبر 

لطفا ورق بزنیدپیشین بودند.
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لباس شــخصی ها: حلقه فرعی 
حلقه گردان حبیب

انصار  رهبر ســابق  حسین اهلل کرم: 
کنونــی  رهبــران  از  و  حــزب اهلل 
رهبران  از  تهران.  لباس شخصی های 
اصلــی انصار حــزب اهلل تهــران در 
دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰. حســین 
اهلل کرم شناخته شــده ترین چهره در 
بین لباس شــخصی ها در ســه دهه 
اخیر به شــمار مــی رود. گروهی که 
در سه دهه گذشــته در مواقعی که 
بیت رهبری درصدد برخورد با برخی 
دولتمردان و فعاالن مدنی و سیاسی 
منتقد بوده، از آن به عنوان یک گروه 
فشــار استفاده کرده اســت. اهلل کرم 
بعدهــا با جدایی از انصــار حزب اهلل، 
به عنوان مسئول شورای هماهنگی 

حزب اهلل به فعالیت خود ادامه داد.

سعید قاسمی: عضو شورای مرکزی 

قــرارگاه عمار، از فرماندهان ســابق 
سپاه و سخنران تندرو محافل لباس 
شخصی های طرفدار آیت اهلل خامنه ای. 
در بیــن رهبران لباس شــخصی ها، 
سعید قاسمی به سخنرانی های تند 
علیه سیاســتمداران و مســئوالنی 
شناخته می شــود که به اعتقاد آنها 
حرف شنوی الزم از آیت اهلل خامنه ای 
و بیت رهبری را ندارند. اظهارات اخیر 
سعید قاســمی درباره استفاده سپاه 
پاسداران از پوشش هالل احمر برای 
اعزام جنگجو به بوســنی در جنگ 
دهه ۱۹۹۰ بین صرب ها و مسلمانان 

انتقادات زیادی را متوجه کرد.

حسین یکتا: عضو شــورای مرکزی 
قرارگاه عمــار و از فرماندهان لباس 
شخصی ها. حســین یکتا بیشتر به 
فعالیت هایش در ســاماندهی  دلیل 
راهیان نور شناخته می شود. ایده اعزام 
دانش آموزان و دانشجویان به اردوهای 

راهیان نور در مناطق جنگی از جمله 
خوزســتان از ایده هــای مورد عالقه 
آیــت اهلل خامنه ای رهبــر جمهوری 
اسالمی اســت و در همین ارتباط او 
حمایت های ویژه ای از حسین یکتا به 

عمل آورده است.

مرکزی  عضو شورای  حمید رسایی: 
قــرارگاه عمــار، روحانــی تنــدرو 
طرفدار ســرکوب اعتراضــات ۸۸. از 
حامیان اصلی محمــود احمدی نژاد، 
رئیس جمهور پیشــین ایران در دهه 
۱۳۸۰. حمیــد رســایی در مجالس 
هشــتم و نهم یکــی از تندروترین 
روحانیون طرفــدار آیت اهلل خامنه ای 
در مجلس بود. رســایی به حمالت 
رســانه ای به هاشــمی رفسنجانی، 
محمد خاتمــی و حســن روحانی 
ســه رئیس جمهور پیشین و کنونی 
ایران مشهور است. او مدیر نشریه ۹ 
دی اســت که از جمله نشریات فعال 

در مقابلــه با منتقــدان و معترضان 
بوده اســت. رســایی بــه حمالتش 
علیــه اصولگرایان میانه رو مانند علی 

الریجانی نیز شناخته می شود.

سعید حدادیان: مداح تندرو، سیاسی 
و مــورد عالقه رهبــر و بیت رهبری 
. از ســعید حدادیان بــه عنوان یکی 
از مداحــان تندرو طرفــدار آیت اهلل 
خامنــه ای یاد می شــود کــه نقش 
عمده ای در تهییج لباس شــخصی ها 
و به کارگیری آنهــا در جهت اهداف 
سیاســی بیت رهبری دارد. تا زمانی 
که محمود احمدی نژاد مورد حمایت 
بیت رهبــری بود، ســعید حدادیان 
همانند ســایر مداحان مورد حمایت 
بیت از او حمایــت می کرد اما در پی 
ظاهر شدن نشانه های حرف نشنوی 
احمدی نژاد از بیت رهبری، مداحانی 
مانند سعید حدادیان حمالت انتقادی 
علیه احمدی نژاد و دستیاران ارشد او را 

آغاز کردند.

هادی خرسندی

 رهبر معظم، شهردار قم
 و مساله تعدد جوجات!

در خبرها آمده بود که شــش تن از فرزندان شهردار قم در 
خارج از ایران به تحصیل مشغولند. آقای سقائیان نژاد در 
مقام دفاع از خودش مصاحبه کرد که: »اینکه تمام خانواده ام 
در خارج کشــور زندگی می کنند، کذب محض است و در 

حال حاضر همسر و تعدادی از فرزندانم در قم ساکنند«.
من کنجکاوی ندارم که مگر آقای شــهردار چند تا فرزند 
دارد که هنوز تازه »تعدادی از آنان« در قم ساکن هستند 
اما خوشــحالم که ایشــان از بیست، ســی سال پیش به 
استقبال فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری رفته که اخیرا 
باز جماعت را به داشــتن فرزندان بیشتر تشویق و ترغیب 

فرمودند.
آقای خامنه ای گفت که »در آمریکا خانواده هایی هستند 
که ۱۵ تا ۲۰ فرزند دارند«. متقابال آمریکای جهانخوار برای 
اینکه دســت رهبر را خط بزنــد و کنفش کند اعالم کرد 
که »طبق آخرین آمارگیــری، هر خانواده آمریکایی بطور 

متوسط ۱.۹ فرزند دارد«.
در مقابل، مجلس خبرگان جمهوری اســالمی این آمار را 
واقعی ندانســت چرا که تعداد بچه ها باید ُرند )سرراست( 
باشد و خرده برنمی دارد. آیت اهلل العظمی جنتی اعالم کرد: 
برای تعداد بچه ها نمی شود به اعشار رفت. هیچ خانواده ای 
نمی تواند بگوید ما یکی و نصفی بچه داریم یا یک بچه و نُه 

دهم بچه داریم.
آقای خامنه ای هم در تائید مجلس خبرگان، در سخنرانی 
هفته پیش گفت: اگر هم رقم ۱.۹ درست باشد پس برای 
همین است که آمریکایی ها ناقص الخلقه اند، چرا که بچه 

دوم ۹۰ درصدی است و ده درصد کم دارد تا کامل شود.
رهبر خامنه ای درباره اینجور بچه ها گفت: بنده فکر می کنم 
بیشتر آمریکایی ها بچه های بعد از ممیزند. شما فکر کنید 
بچه ای که یک رقم بعد از ممیز باشد، چه جور آمریکایی ای 
می تواند باشد؟ )اهلل اکبر حاضران( حتی اگر ممیز ۹ باشد، 
این چه جور آدمی می تواند باشــد؟ )خنده حاضران( یک 

آدمی با جسم ناقص. )گریه حاضران!(
گفته می شود پس از فرمایشات رهبری درباره خانواده های 
ده پانــزده فرزندی در آمریکا، ســربازان گمنام امام زمان 
مخفی در ایاالت متحده موفق شــده اند یک آمریکایی از 
طایفه مورِمن ها را که پنج شش تا فرزند دارد، شناسایی و 
دستگیر کنند. به دستور رهبری قرار است بودجه کافی در 
اختیار این آمریکایی قرار بگیرد تا در ازدیاد فرزند بکوشد و 

آمار زاد و ولد آمریکا را باال ببرد.
خوشــبختانه چون رسم چند همسری در میان مورِمن ها 
رایج بوده، قرار است از بودجه بنیاد شهید هزینه کافی برای 
ازدواج مجدد و دوجدد و ُســجدد و الی آخر ...... در اختیار 

نامبرده قرار بگیرد. )البته اسم نامبرده هنوز فاش نشده.(
قرار است برادران امنیتی سپاه نیز چند تن از پرستوهایی 
که در اختیار دارند، به عنوان خارج از خدمت )نه با ماموریت 
پرستویی( برای نامبرده بفرستند به خاطر جوجه کشی، اما 
چیزی که هست، چون مطابق قوانین ترامپی، ایرانی ها را به 

آمریکا راه نمی دهند، قرار شده داماد انتخابی به هزینه بنیاد 
مستضعفان به تهران آمده پس از حامله کردن پرستوها به 

آمریکا برگردد.
خبرنگار ما می افزاید در پی فرمایشات اخیر رهبری در مورد 
لزوم افزایش جمعیت، به دستور مستقیم وزیر بهداری قرار 
شده تمام داروخانه های میهن اسالمی، نوک کاپوت و سر 
کاندوم های خود را ســوراخ کرده و بعد در اختیار مشتری 
قرار دهند. در همین راستا دیروز ماموران بسیج و منکرات 
چند قاچاق فروش را که در خیابان شهید الجوردی کاپوت 
سوراخ نشــده در اختیار خریداران می گذاشتند، دستگیر 
کردند. وکیل مدافع قاچاقچیــان به خبرنگار ما گفت که 
ماموران پس از ســوراخ کردن کاپوت های آنان، آزادشان 

کرده اند.
در حال حاضر دولت جمهوری اسالمی برای آوردن فرزند، 
به والدین ســکه جایزه می دهد. برای فرزند اول نیم سکه، 
فرزند دوم یک سکه، و فرزند سوم یک و نیم. یعنی هرچه 
تعداد فرزندان باال برود تعداد ســکه ها بطور تصاعدی زیاد 
می شــود. گفته می شــود مجتبی خامنه ای هم به خاطر 
دریافت یکی از همین سکه ها، بچه یک میلیون پوندی خود 

را در لندن به دنیا آورد.
حجت االسالم باقر موسوی خامنه که سه چهار سال پیش 
در شــکم مادر به لندن رفته بود، به همــراه دایه و مادر و 
مادربزرگ و پرستارهای مادرش و ماموران محافظ، صحیح 
و ســالمت به تهران بازگشــت. البته این حرفی است که 
مخالفان رژیم می زنند در حالیکه جد مادری حجت االسالم 
باقر، شــخصی به نام حداد عادل این را تکذیب می کند و 
مســقط الراس آقا باقر را »یکی از بیمارستان های تهران« 

اعالم می کند.
این توضیــح کوبنده و روشــنگر مشــخص می کند که 
عالیجنــاب باقر در »دو تا« از بیمارســتان های تهران - یا 
بیشتر - به دنیا نیامده و فتط در »یکی« از بیمارستان های 
تهران به دنیا آمده است. نام این یکی را هم اعالم نکرده اند، 
تا مشت محکمی باشد به دهان استکبار جهانی و صهیونیزم 

بین المللی و آمریکای جهانخوار.
حاال که از مطلب اصلی دور افتادیم این را هم بگویم که تا 
این لحظه هیچ روایتی از لحظه به دنیا آمدن حجت االسالم 
باقر در دســت نیست و هنوزهیچ شــاهد عادل و روحانی 
فاضلی اعالم نکرده که نوه عظمی در لحظه به دنیا آمدن، 

نام کدام امام را فریاد زده است.
از روزی که آیت اهلل العظمی سعیدی برای جماعت زیادی 
از بــاالی منبر فاش کرد که حضرت آقای خامنه ای تا دنیا 
آمده فریاد یاعلی سر داده )»یا علی گفتن علی خامنه ای« 
- یوتیوب( و آقای خامنه ای نه به روشنی و نه به کنایه تا به 
حال آن را تکذیب نکرده، امت حزب اهلل کنجکاوند ببینند 
حضرت آیت اهلل العظما باقر خامنه ای - رهبر موروثی چهل 
سال بعد - به محض دنیا آمدن، آیا یاعلی گفته؟ یاحسین 

گفته؟ یا شروع کرده به سینه زدن و زنجیر زدن.

بازداشت و احکام سنگین علیه فعاالن مدنی
 جوان هایی که قرار است در زندان پیر شوند

قــوه قضاییه جمهوری اســامی 
ایران روزهای پرکاری را پشــت سر 
می گذارد. روز سه شنبه  )۵ شهریور( 
به  تعزیری  حکم ۲۴ ســال حبس 
اباغ  مدنی  فعال  کردافشاری،  صبا 
شد و زرتشــت احمدی راغب یکی 
نفره،   ۱۴ بیانیــه  امضاکنندگان  از 

بازداشت شد.

دویچه وله- بنا بر گزارش ســازمان 
حقوق بشــر ایران، روز سه شنبه )۵ 
شهریور(، صبا کردافشــاری، به ۲۴ 
ســال حبس تعزیری محکوم شده 
اســت. حکم این فعال مدنی که از 
پیش در زندان اوین به ســر می برد 
را روز گذشته به حسین تاج، وکیل 
او ابالغ کرده اند. دادگاه انقالب تهران 
کردافشاری را در مجموع به ۲۴ سال 
حبس تعزیری محکوم کرده که ۱۵ 

سال آن اجرایی می شود.
حســین تاج در توییتی اعالم کرده 
اســت که قصــد دارد بــه این رأی 

اعتراض کند.
اتهام هایی که بر پایه آنها حکم صبا 
کردافشــاری صادر شده، عبارتند از، 
»اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف 
حجاب و پیــاده روی بدون حجاب«، 
»اجتمــاع و تبانی بــه قصد ارتکاب 
جرم علیه امنیت کشور« و »فعالیت 

تبلیغی علیه نظام« است.
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، 
با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات 
اسالمی مجازات اشد یعنی ۱۵ سال 
حبس تعزیری از بابت اتهام »اشاعه 
فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده 
روی بدون حجاب« در خصوص وی 

قابل اجرا خواهد بود.
وکیل صبا کردافشاری می  نویسد که 
به نقــض حکم صادره علیه موکلش 

امیدوار است.
صبا کردافشاری شنبه ۱۱ خردادماه 
در منــزل پــدرش بازداشــت و به 
بازداشتگاه وزرا منتقل شد. به نوشته 
سایت »سازمان حقوق بشر ایران«، 
او پس از ۱۱ روز بازجویی و فشــار 
برای اعتراف تلویزیونی، سهشــنبه 
۲۱ خــرداد به زندان قرچک ورامین 
منتقل شده و تاکنون از حق داشتن 
وکیل و مشاوره حقوقی محروم بوده 

است.
سازمان حقوق بشر ایران می نویسد، 
در تفهیم اتهــام اولیه او از جمله به 
»فعالیت تبلیغی از طریق ارتباط با 

مســیح علی نژاد و خبرگزاری هرانا« 
اشاره شده است.

مسائل حقوق بشری زندانیان سیاسی 
گمنام، اقلیت هــای مذهبی و زنان، 
زمینه فعالیت های صبا کردافشــاری 

پیش از بازداشت بوده است.
بازداشت این فعال مدنی در شبکه های 
اجتماعی هم واکنش های زیادی در 
پی داشت. بیشتر کاربران به سن کم 
صبا اشاره می کنند و سال های درازی 
که طبــق این حکم بایــد در زندان 

جمهوری اسالمی سپری کند.

زرتشــت احمدی راغــب، یکی از 
امضاکنندگان بیانیه ۱۴ نفره بازداشت 

شد

به گزارش خبرگزار »هرانا«، زرتشت 
احمدی راغب، فعال مدنی سه شنبه  
شب گذشته )۵ شــهریور( در منزل 
شــخصی خود در شهریار بازداشت و 
به مکان نامعلومی منتقل شده است. 
با استناد به این خبرگزاری، مأموران با 
در دست داشتن حکم، خانه احمدی 
راغب را تفتیش کرده و شماری لوازم 

شخصی او را با خود برده اند.
مأمــوران مســلحی که ایــن فعال 
مدنی را با خود برده اند و به نوشــته 
»هرانا«لباس شخصی به تن داشته اند، 
در مورد نهاد امنیتی که دســتور این 
بازداشــت را صادر کرده و محلی که 
این فعال مدنی به آن منتقل می شود، 

توضیحی به خانواده او نداده اند.
در نیمه مردادماه امســال نامه ای با 
درخواست استعفای رهبر جمهوری 
اسالمی منتشر شد که امضای ۱۴ تن 
پای آن بود. با انتشار نامه شماری از 
بازداشت و برخی زیر  امضاکنندگان 
فشــار قرار گرفتند. گمان می رود که 
بازداشت احمدی راغب هم در پیوند 

با امضای این نامه باشد.
زرتشــت احمدی راغب در سال های 
اخیر، بارها بــا اتهام هایی گوناگونی 
چون»تبلیغ علیه نظام« بازداشت شده 
است. شش ماه حبس تعزیری و ۹ ماه 
حبس به دلیل آنچــه »فعالیت های 
تبلیغی علیه نظام« خوانده شــد، از 
احکام صادره برای این فعال مدنی در 

سال های گذشته بود.
زرتشت احمدی راغب در اردیبهشت 
ماه ســال جاری نیز بازداشت و پس 
از ســاعاتی آزاد شــده بود. بازداشت 
اردیبهشــت ماه او بــه دلیل تحصن 
یک تنه او در اعتراض به اخراجش از 
کار در مقابل دفتر شهرداری فردوسیه 

بود.
بیانیه ۱۴ نفر، نام بیانیه ای است که در 
خردادماه سال ۹۸ با سالگرد انتخابات 

مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 
۸۸ توســط ۱۴ تن از فعاالن مدنی و 
کنشگران سیاسی داخل ایران منتشر 
شــد. هدف از انتشار این بیانیه طرح 
خواسته های سیاسی و مدنی و انتقاد 
از وضعیت جاری کشور در زمینه های 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی عنوان 
شــده بود. امضاکننــدگان از جمله 
خواستار بازنگری در قانون اساسی و 
کناره گیری سیدعلی خامنه ای رهبر 
جمهوری اســالمی ایــران از قدرت 
شدند. زرتشت احمدی راغب ییکی از 

امضاکنندگان این بیانیه است.
از دیگر چهره های امضاکننده می توان 
به محمد نوری زاد و گوهر عشــقی و 
محمد ملکی اشــاره کرد. این بیانیه 
انتشــار یک بیانیه ۱۴ نفره دیگر از 
سوی کنشــگران خارج از کشور به 
منظور حمایــت از ۱۴ تن در داخل 
ایران را در پی داشت. متعاقب بیانیه 
۱۴ نفره دوم، چهارده تن از کنشگران 
زن درون ایران هم  بیانیه ای در مورد 
مطالبات مدنی و سیاسی خود منتشر 

کردند.
با انتشــار این بیانیه ها شــماری از 
امضاکنندگان تا کنون بازداشــت و 
برخــی به نهادهــای امنیتی احضار 
شده اند. تهدید و ضرب و شتم برخی 
دیگر از امضاکنندگان از ســوی افراد 

ناشناس هم گزارش شده است.

۵۸ سال حبس در مجموع برای سه 
نفر

فشار بر فعاالن مدنی و روزنامه نگاران 
و هنرمنــدان ناراضــی در هفته های 
گذشته افزایش یافته و قوه ی قضاییه 
ایران روزهای پرکاری را پشــت سر 
گذاشته است. حکم صادره ۲۴ سال 
حبس تعزیــری برای کردافشــاری 
یکی از چنیدن حکمی اســت که در 
روزهای گذشته علیه فعاالن مدنی و 

رونامه نگاران صادر شده.
امیری،  مرضیــه  خبر محکومیــت 
روزنامه نگار شرق هم چند روز پیش 
منتشر شد. این خبرنگار به اتهامات 
متعددی از جملــه »اجتماع و تبانی 
و تبلیغ علیه نظــام و اخالل در نظم 
عمومی« به ده سال زندان و شش ماه 
حبس تعزیــری و تحمل ۱۴۸ ضربه 

شالق محکوم شد.
کیومرث مرزبان طنزپردازی است که 
به حکم دادگاه انقالب چند روز پیش 
با برشــمردن چندین اتهام از جمله 
»ارتباط با دول متخاصم« و »توهین 
به رهبری و بنیانگذار« و »توهین به 
مسئولین«، در مجموع به ۲۳ سال و 

سه ماه زندان محکوم شد.
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انتقاد عفو  بین الملل 
از بی توجهی جامعه جهانی
 به اعدام های تابستان ۶۷

دویچــه وله- روز ۳۰ اوت )هشــتم 
شــهریور( روز جهانی »ناپدیدسازی 
قهری« به سرنوشــت کسانی اشاره 
دارد که سربه نیســت شــده اند. آنها 
کسانی هســتند که در حکومت های 
دیکتاتــوری، جنــگ، درگیری های 
سیاسی یا در مسیر مهاجرت به دالیل 

نامعلومی ناپدید شده اند.
عفو بین الملــل در آســتانه این روز 
گزارش مفصلی از اعدام های سال ۶۷ 
در ایران تهیه کرده و بیانیه  ای با این 
عنوان منتشر کرده است: »دنیا چشم 
خود را بر فاجعه اعدام های جمعی و 
ناپدیدشدگان سال ۶۷ در ایران بسته 

است«. 
در این بیانیه تأکید شده که بستگان 
کسانی که سال ۶۷ در خفا در زندان 
کشته شــدند هنوز در رنج و عذاب 
هســتند. فیلیپ لوتــر، مدیر بخش 
تحقیقات و امــور حقوقی خاورمیانه 
و شــمال آفریقای عفــو بین الملل 
می گویــد: »آنهــا و افرد پرشــمار 
دیگری که در جســتجوی اجســاد 
مفقوده شده هســتند، تا به امروز از 
بی عدالتی سیستم قضایی ایران عذاب 

می کشند.«
عفوبین الملل تأکید کرده اســت که 
بر اساس حقوق  بین الملل تا زمانیکه 
یک دولت در مورد سرنوشت یا محل 
نگهداری قربانیان روشــنگری نکند، 
یــا در صورت مرگ او جنازه اش را به 
خانواد ه اش تحویل نداده باشد، ارتکاب 

جرم به پایان نرسیده است.
عفو بین الملل با اشاره به گزارش ۳۰۰ 
صفحه ای خود در مــورد اعدا م های 
ســال ۶۷  که دســامبر سال ۲۰۱۸ 
میالدی منتشر شد، تأکید کرده است: 
که مرگ هــزاران قربانی هنوز ثبت 
نشده و هزاران جنازه ناپدیدشده در 

نقاط مختلف ایران دفن شده اند.
آمار کشته شدگان تابستان ۶۷ هرگز 

منتشر نشده است. این اعدام ها پس 
از فرمان آیت اهلل خمینی برای تشکیل 
هیأتی چهار نفره -که به هیأت مرگ 
مشهور شد- برای رسیدگی مجدد به 
پرونده زندانیان سیاسی کرد که اغلب 
قبال محاکمه و به حبس محکوم شده 
بودند، آغاز شــد. آیت اهلل خمینی در 
نامه خود به ایــن هیأت تاکید کرده 
بود که هر کس که همچنان »بر سر 
موضع نفاق« باشد باید با او »با خشم 
و کینه انقالبی« برخورد و اعدام شود. 
اعدام زندانیان سیاســی در مرداد و 
شهریور ســال ۶۷ ناقض پیمان ها و 
قوانین  و  بین المللی  کنوانسیون های 
داخلی ایران بــود و مخالفان زیادی 
پیدا کرد. مشــهورترین این مخالفان 
در آن زمــان آیــت اهلل منتظری بود 
که به خاطر انتقــادش از این رویه از 
قائم مقامی رهبری خلع شد. او کشتار 
غیرقانونــی مخالفان سیاســی را به 

صراحت جنایت دانسته بود. 
آیت اهلل منتظــری در کتاب خاطرات 
خود  با استناد به گزارش های دریافتی 
تعداد اعدا م شدگان سال ۶۷ را ۲۸۰۰ 
تا ۳۸۰۰ نفر ذکر کرد اســت. برخی 
منابع این رقم را تا نزدیک پنج هزار 

نفر برآورد می کنند.
عفو بین الملــل در بیانیه خود تأکید 
کرده کــه مقامات ایران طبق قوانین 
بین المللی موظف هســتند در مورد 
این جنایات تحقیق کنند و حقیقت را 
به بستگان قربانیان سال ۶۷ بگویند. 
این نهاد حقوق بشــری از جمهوری 
اســالمی خواسته اســت هیئتی از 
کارشناسان مستقل را مأمور تحقیق 
در این زمینه کنــد و بقایای جنازه 
قربانیان را - از جمله از طریق آزمایش
DNA - شناســایی و به خانواده های 
آنها تحویل دهد تــا آنها با برگزاری 
مراسم مطابق با اعتقادات، مذهب یا 
فرهنگ خود با عزیزانشان وداع کنند.

پیام روزبه مشکین خط از زندان اوین:
 به حکم های سنگین علیه فعاالن اعتراض کنید

روزبه مشــکین خط،  زمانــه-  رادیو 
روزنامه نگار و فعال سیاســی از زندان 
پیامی صوتی فرستاده و در آن نسبت 
به حکم سنگین قابل اجرای ۱۱ سال 
حبــس تعزیری علیه خــود و دیگر 
حکم های سنگین علیه فعاالن سیاسی 

و مدنی اعتراض کرده است.
وب سایت  ســردبیر  مشــکین خط، 
توقیف شده »انتخاب خبر« و دبیرکل 
حزب »ایران سرافراز« است و مجموعاً 
بــه ۲۸ ســال زندان محکوم شــده. 
پیــام صوتی او از اویــن را به صورت 
اختصاصی در اختیــار »زمانه« قرار 

گرفته است.
روزبه مشــکین خط چهار شنبه ۱۷ 

مرداد ۱۳۹۷ و پس از مسدودشــدن 
سایت انتخاب خبر بازداشت و به بند 

۲۰۹ اوین منتقل شد.

او در شــعبه ۲۸ دادگاه انقــالب به 
ریاست محمد مقیسه به اتهام تشکیل 
گروه به ۱۱ ســال زنــدان، به اتهام 
اجتمــاع و تبانی و اقدام علیه امنیت 
ملــی هر کدام به ۶ ســال زندان، به 
اتهام نشــر اکاذیب به ۳ سال زندان 
و به اتهام تشویش اذهان عمومی به 
۲ ســال زندان محکوم شده بود. این 
حکم بدون تغییر در شعبه ۳۶ دادگاه 
تجدید نظر اســتان تهران به ریاست 

قاضی زرگر مورد تأیید قرار گرفت.
بر اســاس قانون مجــازات کیفری 
جمهوری اســالمی، بیشترین میزان 
مجازات قابل اجرای روزبه مشکین خط 

۱۱ سال حبس خواهد بود.

او در اعتراض به ایــن حکم در پیام 
صوتی باال می گوید: »اینجانب روزبه 
ایران  حزب  دبیرکل  مشــکین خط، 
ســرفزار در خصوص حکم ۱۱ سال 
زندان به دســت اندرکاران و خانواده 
احزاب نســبت به این حکم، هشدار 
می دهم. اگــر احزاب این اقــدام را 
قاطعانه محکوم ننمایند، باید منتظر 
اقدامات ناگوارتری بــر علیه احزاب 
کشــور باشــیم… شــما را محکوم 
می کننــد و حتــی جســارت ارائه 
محکومیت و حکم ۱۱ ســال زندان 
را به صورت کتبــی ندارند. رژیم به 
جای دل جویی و پذیرش اشتباهات 
و تشریک مساعی با دل سوزان واقعی 
که عمری را بی جیــره و مواجب در 
خدمت کشــور بوده انــد، قلع و قمع 
را در ســرلوحه همه امــور امنیتی و 
پلیسی قرار داده و همه توانش برای 
خفه کردن صدای مخالفین استفاده 

می نماید.«
مشکین خط سال گذشته در حساب 
برگزاری  خواهــان  خــود  توئیتری 
به دموکراســی  برای گذار  رفراندوم 
و آغاز مذاکره با ایاالت متحده شــده 
بود. او در پیام صوتی باال نیز جمهوری 
اسالمی را به چهار دهه »درجا زدن« 
و »تحمیل شرایط جنگی بر کشور« 
متهــم می کنــد و خطــاب به علی 
خامنه ای، رهبر جمهوری اســالمی 
می گوید: »چطور اســت که شما به 
اتهام اقدام مســلحانه در رژیم شــاه 
بازداشت و بعد از ۲ ماه آزاد می شوید، 
ولی فعالین مدنی و محیط زیستی و 
حقوق بشــری در رژیم شما که تنها 
ابزارشان قلم است به زندان های ۱۰ 
تا ۳۰ سال محکوم می شوند؟ چطور 
است که مبارزه شما حتی مسلحانه 
مجاز اســت، ولی فعالیــت مدنی و 
اجتماعی که حق هر انســانی است، 
انفــرادی و زندان و اذیــت و آزار به 
همراه دارد؟ آقای خامنه ای مردم ما 
تشنه آزادی هستند و برای به دست 
آوردنــش و مطالبات چهــار دهه ای 
کــه همچون هیزم خشــک بر روی 
هم تلنبار شــده، مترصد هر فرصتی 
هســتند که عن قریب با هر جرقه ای 
مشــتعل شــده و جمعیت میلیونی 
معترضین گرســنه را بــه خیابان ها 

می کشد«.
در هفته های اخیر دســتگاه قضائی 
جمهوری اسالمی به ریاست ابراهیم 
رئیســی حکم های قضائی سنگینی 
علیه فعاالن کارگری، روزنامه نگاران، 
فعاالن مدنی، و معترضان علیه حجاب 

اجباری صادر کرده است.

گزارشگران بدون مرز:
 ایران بزرگ ترین زندان زنان روزنامه نگار در جهان

بنا بــر تازه ترین گزارش ســازمان 
گزارشــگران بدون مرز، ایران با ۱0 
زن  و شهروند خبرنگار  روزنامه نگار 
که در بازداشــت به سر می برند به 
بزرگ ترین زندان در جهان برای زنان 

روزنامه نگار تبدیل شده است.

دویچه وله- گزارش گران بدون مرز در 
تازه تریــن گزارش خود از موج تازه ای 
از بازداشت و سرکوب روزنامه نگاران و 
شهروند−خبرنگاران خبر داده است. بنا 
بر این گزارش جمهوری اسالمی ایران 
در رده بندی جهانی آزادی رســانه ها 
۲۰۱۹ از میان ۱۸۰ کشور جهان در 
رده ۱۷۰ قرار دارد. اما زمانی که سخن 
بر سر فشار بر زنان خبرنگاران است، 
جمهوری اسالمی به ته جدول سقوط 

می کند.
به گفته رضا معینی مسئول دفتر ایران 
و افغانستان این ســازمان »ایران که 
بیش از این یکی از پنج زندان بزرگ 
جهان برای روزنامه نگاران بود، امروز 
به بزرگترین زندان جهان برای فعاالن 

رسانه ای زن تبدیل شده است.«
او به زندانی بــودن ۱۰ روزنامه نگار و 
شهروند خبرنگار در جمهوری اسالمی 
اشاره می کند و گزارش گر ویژه سازمان 
ملل در باره وضعیت حقوق بشــر در 
ایران را فراخوانده است که »به فوریت 
برای آزادی ایــن زندانیان و وضعیت 
فاجعه بار آزادی رسانه ها در ایران اقدام 

کند.«
ســازمان گزارشــگران بدون مرز به 
بازداشت نوشین جعفری اشاره کرده 
است که در مرداد امسال به زندان افتاد. 
او خبرنگار حوزه سینما و تاتر است و 

به گــزارش این ســازمان در خبری 
که در شــبکه های اجتماعی از سوی 
»ترول های نزدیک ســپاه پاسداران«  
انتشــار یافت. نوشین جعفری متهم 
به داشتن حسابی توییتری ناشناسی 
شده که »به مقدسات اسالمی توهین 
میکرده اســت«. این سازمان به نقل 
از نزدیکان نوشــین جعفری نوشته 
است که او »از سوی ماموران سازمان 
اطالعات سپاه برای اعترافات دروغین 

زیر فشار قرار دارد. «
مورد دیگر مرضیه امیری، روزنامه نگار 
روزنامه شــرق اســت کــه روز ۱۱ 
اردیبهشت ســال جاری )روز جهانی 
کارگر( بــه هنگام تهیه گــزارش از 
بازداشت شدگان گردهم آیی مسالمت 
آمیز برگزار شده از سوی سندیکاهای 
کارگــری، در خیابــان وزرای تهران  
بازداشت شــد. او به ۱۰ سال زندان 
و ۱۴۸ ضربه شــالق محکوم شــده 
است. به گزارش سازمان گزارشگران 
بدون مرز »شــعبه ۲۸ دادگاه انقالب 
به تاریخ ۲۳ مــرداد از آزادی موقت 
وی با ســپردن وثیقه خوداری کرد.« 
اتهام مرضیه امیری » اجتماع و تبانی 
به قصد اقــدام علیه امنیت ملی«، » 
تبلیغ علیه نظام« و » برهم زدن نظم 

عمومی« اعالم شده است.
عســل محمدی، دانشجوی دانشگاه 
آزاد و از اعضــای تحریریه نشــریه 
دانشجویی گام از ســال گذشته در 
زندان است. او هنگام همراهی افرادی 
که در اعتصاب کارگران هفت تپه در 
مرداد ماه سال گذشته شرکت کرده 
بودند، روانه زندان شــد. گزارش گران 

بدون مرز هم چنین از ساناز اهلل یاری 
و همسرش امیر حسین محمدی فر 
و امیر امیرقلی دیگــر همکاران این 
نشریه دانشجویی گزارش داده که »از 
دی ماه سال پیش برای اطالع رسانی 
از اعتصاب کارگــران هفت تپه و بد 
رفتاری و شکنجه بازداشت شدگان در 

زندان بسر می برند.«
در کنار این زنان گزارشگران بدون مرز 
به فرنگیس مظلوم مادر  سهیل عربی 
عکاس و شــهروند خبرنگار زندانی و 
برنده جایزه شــهروند خبرنگار اشاره 
کرده است که ابتدای تیرماه دو سال 
پیش از سوی ماموران وزارت اطالعات 
بازداشت شد و »تنها جرم وی اطالع 
رســانی از شرایط بازداشت پسرش و 
اعتراض به رفتار غیر انسانی و ظالمانه 

با او است«.
هنگامه شهیدی یکی دیگر از این زنان 
اســت که از تیرماه ۱۳۹۷ در زندان 

بسر می برد.
گزارشگران بدون مرز در باره وضیعت 
ســه تن از زندانیان زنی نوشته که با 
اذیت و آزار شــدیدی در زندان روبرو 
شدند: ســپیده مرادی، آویشا جالل 
الدین و شــیما انتصاری سه همکار 
ســایت مجذوبان نــور و از دروایش 
گنابــادی کــه در حــال گذراندن 
محکومیت پنج سال زندان هستند. 
این ســازمان در مورد آنها نوشــته 
اســت این ســه تن »چه در زندان 
قرچک و چه در زندان ســیه نام اوین 
از مراقبت های بهداشــتی و پزشکی 

محروم بوده اند. «
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گفت وگو با تعدادی از »زنان صیغه ای«
 آسیبی اجتماعی

 که توسط فرهنگ حاکم 
عادی سازی می شود

هر پنج نفرشان در جلسه های ترک 
اعتیاد با هم آشنا شدند؛ همگی ۴۰ 
تا ۴۵ سال ســن دارند و از شوهران 
و خانواده هایشان جدا شده اند. “هدیه” 
ســرگروه است و بیشتر امور زیر نظر 
او انجام می شود. تعرفه هایشان نسبت 
به مدت زمان صیغه متغیر است. برای 
خودشان قوانینی دارند و معتقدند اگر 
این کار را نکننــد نمی توانند از پس 
هزینه های زندگــی در تهران برآیند. 
“هدیه” و “سحر”، دو تن از اعضای این 
گروه کــه در این گزارش گفت وگوی 
آنهــا با هرانــا را می خوانیــد هر دو 
مادرانی با شغلی مشابه داشته اند. آنها 
می گویند برای آنها که سابقه اعتیاد 
داشــته و هیچ تخصصی ندارند کار 
دیگری وجود ندارد. با وجود اینکه ساز 
و کار دینی حاکمیت در ایران سعی 
در عادی جلــوه دادن صیغه دارد، اما 
کارشناسان امر صیغه را نوعی آسیبی 
اجتماعــی برآمده از فقــر فرهنگی 
می داننــد که آمار آن به دلیل بحران 

اقتصادی در جامعه باال رفته است.
خبرگــزاری هرانــا، ارگان خبــری 
مجموعــه فعــاالن حقوق بشــر در 
ایران، بر اساس آسیب شناسی های 
اجتماعی اینبار به سراغ موضوع صیغه 
و و تعدادی از قربانیان آن رفته است.

ُمتِعه یا نکاح ُمنَقِطع یا ازدواج موقت 
که به صیغه یــا ازدواج انقطاعی نیز 
معروف اســت، نوعــی از ازدواج در 
مذهب شیعه اســت که در آن عقد 
ازدواج برای مدت معین و محدودی با 
مهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته 
می شــود و با پایان آن رابطه زوجیت 

خودبه خود منقضی می شود.
انتقــادات بر صیغه بــر پایه مواردی 
چون ایجاد تبعیض هــای اجتماعی 
و حقوقــی علیــه زنــان، مغایرت با 
بــاور اکثریت پیروان اســالم، »کاله 
شــرعی« بودن برای روســپی گری، 
رواج بیماری های آمیزشی مانند ایدز، 
نقض حقوق کودک حاصل از صیغه، 

ازهم پاشیدن خانواده ها است.
از نظــر فرهنگی، در جامعــه ایران 
بســیاری »صیغــه« را نوعی »کاله 
برای روسپی گری می دانند.  شرعی« 
روســپی گری در ایران ُجــرم بوده و 
مجازات شــالق دارد اما خواندن یک 
متن صیغه از جانب عاقد، آن را شرعی 

می کند.
منتقدان معتقدند که صیغه موجب 
ایجاد تبعیض های اجتماعی و حقوقی 
علیه زنان می شــود. زیــرا در قوانین 
»صیغــه« منافع مرد بــر منافع زن 
برتــری دارد و می افزایند: “در این جا 
فقط لذت جنسی مرد در نظر گرفته 
شده اســت نه زن. همچنین ازدواج 
موقت موجــب نقض حقــوق زنان 
می شــود زیرا در ازدواج موقت، زنان 
از مردان ارث نمی برند و مرد ملزم به 

پرداخت نفقه نیست.”
هرانــا برای درک بهتــر این موضوع 
به گفت وگو بــا دو تن از زنانی که به 
عنوان “زنان صیغه ای” شــناخته می 
شوتد به نام های هدیه و سحر نشسته 
است، حاصل این گفت وگو را در ادامه 

مطالعه کنید.

* هدیه، ۴۴ سال دارد و با دختر ۱۰ 
ساله اش در شهرک پردیس نزدیک به 

تهران زندگی می کند.

چرا این راه را برای امرار معاش انتخاب 
کردی؟

راه دیگــری بلد نبودم. پــدرم را در 
بچگی از دست دادم. بروجرد زندگی 
می کردیــم؛ مادرم با مــن و یکی از 
برادرهایــم به تهران فرار کرد و اینجا 
چاره ای نداشــت جز اینکه با ازدواج 
موقت زندگی اش را بگذراند. من هم 
وقتی ناچار شدم همین کار را کردم. 
کاری که همیشــه مشــتری دارد و 
خالف شــرع و عرف هم نیست. من 
دیپلم ردی هســتم؛ جایی برایم کار 
نیســت. این تنها راهی بــود که به 
تخصــص نیاز نداشــت آن هم برای 

کسی که سابقه اعتیاد دارد.

چطور معتاد شــدی و چرا بعد از ترک 
اعتیاد به این کار روی آوردی؟

۱۵ ســالگی ازدواج کــردم؛ مــادرم 
نمی توانست خرج ما را بدهد. شوهرم 
وضع مالی بدی نداشــت اما معتاد به 
تریاک بود و مــن هم کم کم درگیر 
شــدم. ۱۷ ســال به تریــاک اعتیاد 
داشــتم تا اینکه باردار شدم. شوهرم 
اصرار داشت بچه را سقط کنم اما به 
خاطر دخترم ترک کردم همه ۹ ماه 
حاملگی را در بیمارستان گذراندم تا 
بچه ام سالم باشد. بعد از به دنیا آمدن 
دخترم برای اینکه دوباره درگیر نشوم 
از شوهرم طالق گرفتم. به ازای مهریه 
و حــق و حقوق حضانــت بچه ام را 
گرفتم و برای همیشه ترکش کردم. 
دیگر نمی خواستم به آن وضع ادامه 

بدهم. تا یک سال بعد از طالقم یعنی 
تا دو سالگی دخترم شوهرم خرج مان 
را می داد اما به خاطر دردسرهایی که 
برایم درســت می کرد خودم را گم و 
گور کردم؛ نمی خواســتم دستش به 
ما برســد. همان موقع با کالس های 
مشاوره برای معتادان آشنا شدم و بعد 
هم در جلسه های ترک اعتیاد یکی از 
مردهایی که خودش تحت درمان بود 
پیشنهاد صیغه به من داد و از آنجا بود 

که این کار را شروع کردم.
حدود ۸ سال است که صیغه می شوم. 
با این کار توانستم پردیس خانه بخرم. 
زندگی خودم و بچه ام می گذرد و روی 
پای خودم ایستادم. این کار مخصوصا 
برای من که یک دختر در خانه دارد 
خیلی سخت است. تا وقتی که دخترم 
بچه بود تالش می کردم نفهمد که من 
چطــور خرج خانــه را می دهم؛ االن 
یکی دو ســالی هســت که می داند. 
هیچ مخالفتی تا امروز نشان نداده اما 

من می دانم که از این موضوع عذاب 
می کشــد همان طوری کــه من در 
کودکی کشیدم و هنوز هم ادامه دارد.

بیشتر  بگو.  موقت  ازدواج  متقاضیان  از 
چه کسانی برای صیغه کردن با تو تماس 

می گیرند؟
در این ۸ ســال همه جور مشــتری 
دیــدم. وجه اشــتراک همه مذهبی 
بودن است. همه آنها به رابطه جنسی 
شرعی اعتقاد دارند. میانسال ها و پیرها 
بیشترند اما جوان هم کم نداریم. من 
به خاطر سابقه ای که این چند سال 
دارم تا حدودی میان کســانی که به 
دنبال صیغه هستند شناخته شده ام 
البتــه در محله هایی مثل نظام آباد و 
سبالن، چون از آنجا شروع کردم. هر 
محله ای آدم خودش را دارد. منطقه ای 
که ما کار می کنیم شرق تهران است. 
مردهایــی که به ما مراجعه می کنند 
اکثرا متاهل هستند البته مجرد سن 

باال هم داریم. بعضی هایشــان بنا به 
اعتقادشــان می خواهند تنوع داشته 
باشند. همه جور آدمی را در این چند 

سال دیده ام از پول دار تا فقیر.
مشتری بچه ها را من جور می کنم البته 
از هیچ کدامشان پورسانت نمی گیرم 
ما مثل خواهریــم و زندگی هایمان 
خیلی شبیه به هم است برای همین 
بیشتر به هم کمک می کنیم. همیشه 
مشتری هست خیلی کم پیش می آید 
صیغه کسی نباشیم البته من یک ماه 
در ســال به بچه ها و خودم مرخصی 
می دهم. این کار خیلــی زود آدم را 
پیر می کند. هر پنــج نفرمان اعتیاد 
داشــتیم و امروز ترک کردیم. تحت 
هیچ شرایطی نمی خواهیم به زندگی 
گذشته مان برگردیم. به خاطر سابقه 
اعتیاد نمی توانیم کار پیدا کنیم و هیچ 
کدام هم خانواده درســتی نداشتیم 
تا حمایت مان کند. مــن بارها برای 
شــرایط زندگی خودم و دوستانم به 
بهزیستی مراجعه کردم. بهزیستی ما 
را به خیریه ها معرفی می کند که کار 
زیادی بــرای آدم انجام نمی دهند. ما 
از دولت فقط بیمه ســالمت گرفتیم 
که آن هم به درد نمی خورد. ترجیح 
می دهم خودم کار کنم تا بخواهم از 

کسی صدقه بگیرم.

* سحر، ۴۵ ســال دارد و با مادرش 
در خیابان مدنی )نظــام آباد( تهران 

مستاجر است.

چطور شد که تصمیم گرفتی این راه را 
برای درآمد انتخاب کنی؟

من، خودم یک بچه صیغه ای هستم. 
مادر من هــم مثل مادر هدیه صیغه 
می شــد؛ البته قبل از به دنیا آمدنم. 
مــادرم زن دوم بود و بعد از ســال ها 
زندگی از خانه شوهر بیرونش کردند. 
او هم بــرای گذراندن زندگی صیغه 
می شد تا اینکه من را باردار شد. بعد از 
به دنیا آمدن من دیگر این کار را نکرد 

و من را با کارگری بزرگ کرد.
من هم مثل هدیه توســط شوهرم 
معتاد شدم. شوهرم مرد بسیار مهربان 
و خوبــی بــود و وضع مالــی خوبی 
داشــت. حدود ۶ سال بعد از زندگی 
مشترکمان معتاد شــد و من را هم 
معتاد کرد. یک دختر ۲۰ ساله دارم 
که با پدرش زندگی می کند. زندگی 
بدی در خانه شوهرم نداشتم اما دیگر 
نمی توانســتم با اعتیاد ادامه بدهم. 
وقتی تصمیم به ترک گرفتم به توصیه 
مشاورانم از شوهرم جدا شدم تا دوباره 
به اعتیاد برنگردم. بعد از طالقم به خانه 
مادرم آمدم کــه او هم با یک حقوق 
بازنشســتگی زندگــی می کند. االن 
حدود ۷ سال است که ترک کردم و 
۳ سال است که با هدیه کار می کنم. 

بعد از طالقم خیلی تالش کردم که 
کار پیدا کنم البته سواد زیادی ندارم و 
فقط تا سوم دبیرستان درس خواندم 
اما به خاطر سابقه اعتیادم هر جایی 
به مــا کار نمی دهند. از طرفی هم به 
خاطر مطلقه بودن خیلی مورد آزار و 

اذیت قرار گرفتم.
هدیه راهنمای من برای ترک اعتیاد 
بود؛ خیلی به من کمک کرد تا بتوانم 
دوباره خــودم را از نو پیدا کنم وقتی 
فهمیدم که چطور خــرج خودش و 
دخترش را درمــی آورد خیلی غصه 
خوردم اما یک شــب تصمیم گرفتم 
من هم با همین روش زندگی خودم و 

مادرم را بچرخانم.
اولین بار که صیغه شدم خیلی برایم 
سخت بود. مشتری اول من یک مرد 
متاهل بود که به خاطر حاملگی زنش 
با او رابطه جنســی نداشت و من را 
برای دو مــاه صیغه کرد. هفته اول و 
شــب های اول خیلی سخت بود اما 
کم کم عادی شــد. من تالش کردم 
به شکل کار به این موضوع نگاه کنم 
البته که هیچ وقت برای این کار حال 
خوبی نداشــتم اما حاال بعد از ســه 
سال برایم عادی شده. وقتی می بینم 
می توانم کرایه خانه مادرم را بدهم یا 
کمک خرج خانه باشم این شرایط را 

تحمل می کنم.

دخترت از این موضوع اطاع دارد؟
خوشــبختانه دختر من بــا پدرش 
زندگی می کند و هفته ای یک بار به 
من سر می زند؛ اصال دلم نمی خواهد 
از این ماجرا مطلع شــود. من ترک 
کردم تا او در آینده سرش را باال بگیرد 
حاال نمی خواهم یک ســرافکندگی 
دیگر برایش درســت کنم. همه کار 
می کنــم تا نفهمد مــن از چه راهی 
پول درمی آورم. او فکر می کند سر کار 
می روم و نمی داند من چه کار می کنم.

نمی دانم تا کــی می توانم این کار را 
انجام دهم اما فعال که چاره ای ندارم 
و تا جایی که جسمم سالم باشد این 
تنها راهی اســت که می توانم درآمد 
داشته باشم. هرچند که درآمد زیادی 
هم نــدارد اما به هر حــال خیلی به 
وضعیت مالی ما کمک می کند. هدیه 
مشتری ها را برایمان پیدا می کند. من 
بیشــتر کوتاه مدت صیغه می شوم؛ 
از نظــر روحی نمی توانم بیشــتر از 
یک ماه صیغه کسی باشم. به خاطر 
ترک اعتیــاد و تجربه هایــی که در 
زندگی داشتم هر چند وقت یک بار 
افسردگی ام عود می کند برای همین 
من نسبت به بچه ها کمتر این کار را 

انجام می دهم.

ازدواج موقت یا همان کاه شرعی که 
سر زنان آسیب پذیر می رود

ســه نفر دیگر گروه هدیه و ســحر 
نخواستند درباره تجربه هایشان حرفی 
بزنند. همه آنها زندگی شبیه به هم را 
از سر گذرانده بودند و علت اصلی که 

صیغه می شدند کسب درآمد بود.
صیغه نه مسئله امروز بلکه موضوعی 
ریشــه دار و تاریخی به اندازه تاریخ 
دین اسالم در ایران است که در همه 
این سال ها با بحرانی شدن وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی آمار آن باال رفته 
است. از خبر صیغه شدن زنان ایرانی 
در مشهد تا افزایش سایت های ازدواج 
موقت همگی نشــان از این موضوع 
دارند که زنان آسیب پذیر نه فقط در 
تهران بلکه در تمام نقاط ایران بیشتر 
در معرض چنین آسیبی قرار دارند. 
متاسفانه بازار صیغه از سوی حکومت، 
مذهب و عرف مورد تایید است و بازار 

آن همچنان گرم است.
منبع: رادیو زمانه

روزانه 3۰۰ و ساالنه بیش از ۸۰ هزار عمل بینی در ایران انجام می   گیرد 
آیا معیارهای زیبایی در ایران در حال تغییر است؟

مدت های  تا  فارســی-  ایندیپندنت 
زیادی، و البته همچنان، جراحی های 
زیبایی بینی »عروســکی و سر باال«، 
ابروهای باال کشــیده شــده »مدل 
شــیطانی«، کشیدن چشم به سمت 
باال و چاله گذاشــتن بــر روی گونه 
)تا هنگام خندیدن، جذاب تر به نظر 
برسد( مد بود. اما اخیرا جراحی هایی 
مد شــده که نــه صرفا بــرای رفع 
اشکاالت صورت و بدن یا زیباترشدن، 
بلکه برای عجیب و منحصر به فرد دیده 
شدن انجام می شود؛ از جمله می توان 
بــه جراحی های عجیــب و غریب و 
غیرعــادی »گوش تیــز« معروف به 
»گوش االغی«، »گوش خرگوشــی« 
،و»چشم گربه ای« و امثال آن اشاره 
کرد که در بســیاری از موارد، دردسر 
ساز می شود وعواقب خطرناکی در پی 

دارد.
بر اساس گزارش یک عضو کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلــس ایران، 
به نقل از خبر آنالین در اســفند ماه 
۱۳۹۷، میزان جراحی های عروسکی 
و گونه های برجســته در ایران ۲۰ تا 
۳۰ برابر بیشتر از کشورهای اروپایی 
است، و میزان مصرف لوازم آرایشی و 
زیبایی در ایران ۶۰ تا ۷۰ درصد برابر 
بیشتر از سایر کشورهای جهان است. 
بر اساس گزارشــی از همین منبع، 
روزانه ۳۰۰ عمــل جراحی بینی در 
تهران انجام می شود. آمار، همچنین 
حاکــی از انجــام ســاالنه ۸۰ هزار 
جراحی بینی اســت. آماری از میزان 

جراحی های عجیــب و غیرعادی در 
دسترس نیست.

پل شیلدر، روانشناس استرالیایی که 
از شــاگردان زیگموند فروید بود، در 
نظریه اش با تمرکــز برتصویر بدنی، 
معتقد است افرادی که جراحی های 
پالســتیک عجیب و غریــب انجام 
می دهند، به اعتماد به نفس ضعیف 
وعزت نفس بســیار پاییــن دچارند. 
چنین افرادی، تصویری منفی از بدن 
خــود دارند و آگاهانــه روی اعضای 
بدن خود متمرکز می شــوند، و این 
روند، به احســاس شــرم و خجالت 
در آنــان می انجامد. چنــان فردی، 
این بــاور را دارد که هر قدر او نا زیبا 
یا ناجذاب اســت، دیگران به همان 
 اندازه بسیار جذاب تر و زیباتر هستند.
جراحی پالســتیک به طــور موقت 
اضطــراب فرد را کاهــش می دهد و 
فرد با احساس رضایت از ظاهر خود، 
در جمع ها حضور می یابد، اما مجددا 
اضطراب برمی گردد و همان رفتارها 
و افــکار منفی فرد نســبت به بدن 

خود هم در پی آن ظاهر می شــود. 
او بر »نقص« هایــی تمرکز می کند 
که در حقیقت نقص نیســتند، و از 
افکار و تصــورات منفی خود او پدید 
آمده اند. چنیــن فردی، برای کاهش 
اضطراب، هر بار دست به جراحی های 
بــا »گوش  غیرعادی تــری می زند. 
االغی« و امثال آن، موقتا احســاس 
می کنــد که »منحصر به فرد« شــده 
است، و در نتیجه، احساس اطمینان 
و رضایت نسبی نسبت به بدن و ظاهر 

خود می یابد.
با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده و 
آمارهای چشمگیر جراحی پالستیک 
زنــان  در ایران، می تــوان گفت که 
میزان اضطراب، تصویر منفی از بدن، 
و کاهش اعتمادبه نفس در میان زنان، 
به ویژه زنان جوان، روز به روز در حال 
افزایش اســت. به نظر می رسد برای 
پاسخ دقیق تر به این پرسش که »آیا 
معیارهای زیبایــی در ایران در حال 
تغییر اســت«، نیاز به پژوهش های 

بیشتری در آینده است.  
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی

$&$#Aç$"A
#
$T’
#

"B#V
#FA K#T$&$#Aç$"A

#
$T’
#

"B#V
#FA K#T• •• • • • • • •••• ••••••PerfectShot

S T U D I O

•••••• ••••• •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••

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.

بیماران »اچ آی وی« مثبت ایران: به ما داروهای تاریخ مصرف گذشته می دهند
 

»من عمرم را کرده ام؛ ۵۲ سالم است. 
اما دلم برای این بچه هایی می سوزد 
که انگار یک پوســت هســتند که 
روی استخوان کشیده باشی. من در 
آزمایش هایم  توانســته ام  این سال ها 
را به موقــع انجام بدهم. اما بعضی از 
این ها حتی پول تاکســی ندارند که 

بیایند داروهای خود را بگیرند.«
این ها بخشی از گفته های »مرتضی« 
اســت؛ مردی مبتال به »اچ  آی  وی« 
مثبت که سال ها قبل به واسطه تزریق 
خون آلوده، به این بیماری مبتال شده 
اســت. مرتضی حاال از رنج مضاعفی 
می گوید کــه مبتالیان به اچ  آی  وی 
و بیماری های وابسته به آن را گرفتار 
کرده اســت: »االن یک سال است به 
مــا داروهای تاریخ مصرف گذشــته 
می دهند. سازمان غذا و دارو هم نامه 
زده است که عمر قفســه دارویی تا 
سه سال افزایش یابد؛ یعنی ما تا سه 
ســال دیگر باید داروهایی را بخوریم 
که تاریخ مصرف  آن هــا دو ماه قبل 

سرآمده است.«
یکــی از داروهایی که ایــن بیماران 
مصــرف می کننــد، داروی ترکیبی 
»تنوفاویــر« اســت. تنوفاویــر یــا 
»تنوفوویر«، یک داروی ضد ویروس 
اســت که از تکثیر ویــروس ایدز و 
»هپاتیــت ب« در بــدن جلوگیری 
می کنــد. »آرش عالیــی«، یکی از 
پژوهش گران به نامی که سال ها است 
به همراه بــرادرش »کامیار عالیی«، 
در زمینــه ایدز و بیمــاران مبتال به 
اچ آی وی تحقیق می کند، در گفت وگو 
با »ایران وایر«، در پاسخ به این دستور 
ســازمان غــذا و دارو می گوید: »این 
دارو یــک درمان برای ایدز نیســت، 
تنها منجر بــه مهار تکثیر ویروس ها 
می شــود. اما این دارو هم مثل همه 

داروهای دیگــر، تاریخ تولید و انقضا 
روی جلد دارد. توجه داشته باشید این 
تاریخ تنها وقتی قابل اعتنا است که 
شرایط نگه داری با  استاندارد مکتوب 
در دستورالعمل نگه داری مطابق باشد. 
اگر جز این باشد، چه بسا دارو قبل از 
سرآمدن تاریخ انقضا هم فاسد شود. 
بنابراین، نامه سازمان غذا و دارو ایران 
با استانداردهای داخلی کشور  حتی 

هم سازگار نیست.«
این پژوهش گر در خصوص امکان پذیر 
افزایــش عمر قفســه داروها  بودن 
می گوید: »افزایش طول عمر دارو تا 
حداکثر شــش ماه به شرطی ممکن 
اســت کــه دارو در شــرایطی بهتر 
از اســتاندارد از نظر دمــا و رطوبت 

نگه داری شده باشد.«
مرتضی که بیش از ۲۰ سال است با 
اچ  آی  وی درگیر اســت، می گوید با 
این شــرایط نه تنها این دارو کمکی 
بــه بهبود وضعیــت او و هم دردانش 
نمی کند بلکه وضعیت جسمی آن ها 
را متزلزل تر کرده است: »من در تمام 
ســال هایی که متوجه بیماری خود 
شدم، آزمایش های مورد نیاز را انجام 
داده ام. همیشه سعی کرده ام از خودم 
مراقبت کنم تا متوسط عمر یک آدم 
سالم را داشته باشم. االن اما کبدم بر 
اثر استفاده از این داروها دچار سیروز 
شــده و در آخرین فیبرو اسکنی که 
کردم، خط قرمز را رد کرده اســت. 
آخرین آزمایش "CD4" هم نشــان 
می دهد گلبول های قرمز خون من از 

۸۰۰ به ۴۰۰ رسیده است.«
به گفته آرش عالیی شــروع داروی 
ضد ویروس نقص ایمنی انســانی در 
اسرع وقت پس از تشخیص بیماری 
باید باشــد و این مهم هیچ وابستگی 
به تعداد سلولهای ایمنی CD4 و نیز 

تعداد ویــروس در بدن ندارد به بیان 
دیگر با هر تعداد از سلول ایمنی و هر 
تعــداد از ویروس در بدن، داروی ضد 
ویروســی در اسرع وقت باید شروع و 
تا آخر عمر فرد ادامه داده شــود. لذا 
تاثیر دارو را می توان با بررسی تعداد 
ویروس در بدن ارزیابی کرد. او تاکید 
می کند که بهتر است تعداد ویروس ۳ 
و حداکثر ۶ ماه پس از شروع درمان 
بــه کمتر از ۲۰۰ عدد برســد لیکن 
کمتر از هزار عدد هم قابل قبول است.
او در ادامه توضیح می دهد که مصرف 
داروی تاریخ گذشته چه گونه وضعیت 
را از آن چه هســت، بــرای بیماران 
بغرنج تر می کند: »این دارو وقتی زمان 
مصرفش ســر آمده باشد، اثربخشی 
خود کــه همان کاهــش ویروس ها 

است را از دست می دهد. عالوه بر آن 
باعث مقاوم شدن ویروس می شود و 
درمان بیمار را وارد فاز تازه ای می کند. 
یعنی بیمار با ویروس مقاوم شــده، 
بایــد دارویی مصرف کند که ویروس 
مقــاوم را از میان بردارد. بنابراین اگر 
تعداد ویروس شش ماه پس از شروع 
مصرف داروی ضد ویروسی کمتر از 
هزار عدد نشود فرد مبتال باید تحت 
مراقبت درمانی ویژه قرار گیرد زیرا در 
صورتی که بیمار داروی خود را بطور 
منظم مصرف کرده یاشــد امکان بی 
ثمر بودن تاثیــر دارو و یا مقاومت به 

داروی مذکور  وجود دارد.«
مرتضی در پاســخ به این ســوال که 
آیا نســبت به این موضوع به مقامات 
مســوول یــا انجمن هــای حمایتی 

موجود اطالع داده اید، می گوید: »ما 
یک طومار اعتراضــی امضا کردیم و 
فرستادیم برای »باشگاه مثبت« که 
در واقع محلی برای حمایت از بیماران 
اچ آی وی است. اما به جای پی گیری، 
نامه ســازمان غذا و دارو را نشان ما 
دادند که گذشتن تاریخ داروها اثری 
در ســالمت آن ها ندارد. دوستان مان 
هم دارند در صفحات مجازی اعتراض 
خود را عنوان می کنند. اما واقعا صدای 
ما به جایی نمی رسد. دست هایی که 
پشــت این قضیه اســت، از صدای 
ما خیلی قویترنــد و راهی به جایی 

نمی بریم.«
ماجرای فروش و تشویق به استفاده 
داروی تاریخ مصرف گذشته در ایران 
اتفاق تازه ای نیســت. آذرماه ســال 
گذشــته، پس از انتشار چند گزارش 
از سوی شــهروند خبرنگاران، مساله 
فــروش و عرضه داروی تاریخ مصرف 
گذشــته به خبر داغ روز بدل شد؛ از 
یک شــهروندی اهــوازی گرفته که 
شیاف استامینوفنی را برای فرزندش 
خریداری کرده بود که تاریخ مصرفش 
گذشته بود تا زندانیانی که در زندان 
مجبور بــه مصرف داروهــای تاریخ 

مصرف گذشته شده بودند.
سال گذشــته یکی از زندانیان زندان 
»رجایی شهر« در گفت وگو با »ایران  
وایر«، از توزیــع قرص های تقلبی و 
تاریخ گذشــته در زندان خبر داده و 
گفته بود حاضر اســت درد را تحمل 

کند اما هیچ قرصی مصرف نکند.
به گفتــه او، قرص هایی که زندانیان 
مصرف می کنند، از دو طریق به دست 
آن ها می رســد؛ یا از طریق بهداری 
زندان و یا از راه شبکه خرید و فروش 
زیرزمینــی بین زندانی هــا که اغلب 

تاریخ مصرف شان گذشته است.

آرش عالیی اما می گوید بیماران مبتال 
به اچ آی وی همواره برای تامین دارو 
در ایران، بازیچه سیاست های نادرست 
دولتی شــده اند: »مســووالن عموما 
عنوان می کننــد دلیل نبودن داروی 
کافی برای بیماران، مســایل مرتبط 
با تحریم ها اســت. اما این حداقل در 
مورد داروهای مورد نیاز بیماری هایی 
مثل اچ آی وی نادرست است. ارز مورد 
نیاز برای تامین دارو در ایران، به ویژه 
این نوع بیماری ها، از صندوق جهانی 
تامین می شــود. دولــت و بانک های 
ایران در مبادالت مالــی این داروها 
ارز مســتقیما  اصال دخالتی ندارند. 
از سوییس برای سازمان ملل متحد 
ارسال و سپس از سوی این سازمان به 
شرکت های دارویی پرداخت می شود. 
سوء اســتفاده از تحریم ها برای عدم 
تامین دارو در تمام سال های گذشته 
ادامه داشته است و هم چنان هم در بر 

همان پاشنه می چرخد.«
توانسته،  مرتضی می گوید هر کاری 
کرده اســت تا صــدای هم دردانش 
باشد: »من دســت از جانم شسته ام. 
می دانــم که نمی توانم بــا این ها در 
بیفتم. ولی می خواهم اگر قرار است 
بمیرم، سربلند بمیرم. هزار تا باشگاه 
راه افتاده اســت به اســم حمایت از 
بچه های مثبت که هیچ کدام کاری 
نمی کنند. حمایتی در کار نیســت. 
همه دکان شده اند برای چاپیدن پول. 
سالی یک بار دور هم جمع می شوند 
و یک سری وعده و وعید می دهند و 
کمک هــای دولتی و مردمی را جمع 
می کنند، بعد غیب شان می زند تا سال 
بعد، فصل اهدای کمک ها و تقســیم 
بودجه ها برسد. این است وضعیت ما.«

مریم دهکردی )ایران وایر(

مصرف داروهایی که تاریخ انقضایشان جوالی ۲0۱9 بوده تا سه سال دیگر 
برای بیماران بامانع تجویز شده است.
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دو جمله مشــترک در دو روز پیاپی 
وجــود دارد. نخســت »مهدی تاج« 
رییس فدراســیون فوتبال ایران روز 
دوم شهریورماه اعالم کرد که »درهای 
ورزشــگاه آزادی روز بــازی ایران و 
کامبوج به روی زنان باز می شــود. از 
این پس زنان می توانند بازی های تیم 

ملی ایران را از نزدیک تماشا کنند.«
دومین جملــه را اما روز یکشــنبه  
»جمشــید تقــی زاده« معاونت امور 
حقوقــی، مجلــس وهماهنگی امور 
اســتان ها در وزارت ورزش و جوانان 
به زبان آورده اســت. او گفته: »زنان 
می توانند روز ۱۸ مهرماه امسال برای 
تماشای دیدار تیم ملی ایران و کامبوج 
در مرحله مقدماتی جام جهانی قطر 

به ورزشگاه آزادی بروند.«
این یعنــی الی درهایی که بیش از 
چهار دهه به روی زنان ایرانی بســته 
بود آرام آرام باز می شود. هرچند که 
همین گشایش هم نه کامل است و نه 
ایران را از خطرات احتمالی آینده دور 

نگه می دارد.
در آخریــن روزهای خرداد امســال 
نامــه ای با امضای شــخص »جیانی 
اینفانتینو«، رییس فیفا به فدراسیون 
فوتبال ایران رســید کــه در آن به 
صراحت اعالم شده بود: »فدراسیون 
فوتبــال ایران تــا ۲۴ تیرمــاه )۱۵ 
جــوالی(، زمــان به اجــرا درآمدن 
کدهای انضباطی جدید فیفا، فرصت 
دارد شــرایط حضور زنــان در همه 

ورزشگاه های ایران را فراهم کند.«
نامــه فیفا می توانســت معنی پایان 
ممنوعیــت ورود زنــان ایرانــی به 
ورزشگاه های کشور باشد. اما »مسعود 
سلطانی فر« وزیر ورزش و جوانان ایران 
مردادمــاه به روزنامــه دولتی »ایران 
ورزشــی« گفت: »هیچ اولتیماتومی 
از ســوی فیفا برای حضــور زنان در 
ورزشگاه ها صادر نشده است.« او البته 
وعده داد کــه ده درصد از گنجایش 
ورزشگاه آزادی برای بازی های ملی به 

زنان تعلق بگیرد.
همچنیــن مهــدی تــاج رییــس 
فدراسیون فوتبال ایران با رد هرگونه 
فشار از سوی فیفا برای ورود زنان به 
ورزشــگاه ها گفته بود که در صورت 
مهیا شدن »زیرســاخت های الزم«، 
زنان می توانند فقط در بازی های ملی 

به ورزشگاه آزادی بیایند.
با این حال فدراسیون جهانی فوتبال 
روز پانزدهم مردادماه در پاسخ به این 
سوال »ایران وایر« که آیا »فیفا برای 
حضور زنان در ورزشــگاه های ایران، 
محدودیت بازی های ملی و باشگاهی 
قائل شده اســت« اینگونه پاسخ داد: 
»همان طور که بارها توســط فیفا و 

رییس فیفا اعالم شده، هدف ما این 
اســت که زنان اجازه حضور در همه 
مســابقات فوتبال در ایران را داشته 
باشند. ما با مقامات دولتی و همین طور 
مدیران فدراســیون فوتبال ایران در 
مورد این مساله بسیار مهم هم چنان 
درگیر هســتیم. در حال حاضر فیفا 
گفت وگوهایی با ایــن مقامات انجام 
داده است تا از طریق این گفت وگوها، 
به اطمینان برسد که زنان ایرانی قادر 
خواهند بود در مسابقات انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ کــه از ماه اکتبر آغاز 
می شــود، در ورزشگاه حضور داشته 

باشند.«
فدراسیون فوتبال ایران البته پیش از 
این هم سابقه دور زدن فیفا و دختران 
را داشت. بازی فینال لیگ قهرمانان 
آســیا، تعدادی از زنان گزینشی وارد 
ورزشگاه آزادی شدند و پیش چشم 
»جیانی اینفانتینو« نمایشی تصنعی 
از ورود آزادانه زنان به ورزشــگاه ها را 
اجرا کردند. اما دقیقا در همان دقایقی 
که رییس فدراسیون جهانی فوتبال در 
حال قدم زدن روی پیست ورزشگاه 
برای بازدید از جایگاه زنان ایرانی بود، 
صداوسیمای ایران تصاویر ورزشگاه را 

قطع کرد.
صداوســیما پیش از ایــن »پیمان 
یوسفی« گزارشگر و مجری ورزشی 
شــبکه ســه را به دلیــل جمالتش 
در  زنــان  از حضــور  در حمایــت 
ورزشگاه های کشــور )پیش از بازی 
ملی ایران و سوریه( به مدت سه ماه 

ممنوع التصویر کرده بود.
اما حاال بازی دولت ایران با فدراسیون 
فوتبال وارد فاز تازه ای شــده اســت. 
از  فدراســیون فوتبــال دو هفتــه 
رقابت های لیگ برتر را بدون حضور 

زنان برگزار می کند.
لیــگ برتر فوتبــال ایــران پیش از 
این به دلیــل ادعای فدراســیون و 
ســازمان لیگ، مبنی بر آماده نشدن 
زیرساخت های الزم یک ماه به تاخیر 
افتاده بود. فدراســیون حتی حاضر 
نشــد بازی دوستانه تیم ملی ایران و 
تیم امید را با حضور تماشاگران برگزار 
کند، چــون هنوز مجوز ورود زنان به 
ورزشــگاه ها را از شورای عالی امنیت 

ملی نگرفته بود.
با وجــود ادعای فدراســیون مبنی 
بر آمــاده شــدن زیرســاخت ها در 
گیت هــای  ایــران،  ورزشــگاه های 
ورودی ورزشگاه آزادی روز پنج شنبه 
بــدون بلیت کار می کرد. همین طور 
تماشــاگرانی که می خواستند بلیت 
بــازی افتتاحیه را بخرنــد، با وجود 
پرداخــت وجه، بلیت خود را دریافت 

نمی کردند.

اما وزارت ورزش ســرانجام دستور به 
برگزاری لیگ برتر بدون حضور زنان 
داد. این طرح آزمایشی بود که رفتار 
فیفا را بسنجد؛ دو هفته برگزاری لیگ 
بدون حضور تماشاگران زن و سپس 
حضور زنان در یک بازی ملی. یعنی 
همــان نمایش بازی پرســپولیس و 
کاشــیما در ورزشگاه آزادی و حضور 

زنان گزینشی.
اما آن چه جمشید تقی زاده به ایسنا 
گفته، بیش از آن که یک اطالع رسانی 
برای فوتبال ایران یا زنانی باشــد که 
قصد حضور در ورزشــگاه ها را دارند، 
تصویرسازی برای فدراسیون جهانی 

فوتبال بود.
تقی زاده گفته اســت که »هیچ منع 
قانونــی وجــود ندارد و مــا باید زیر 
ســاخت ها را فعال کنیم که در حال 
انجام اســت.« او همچنین ادعا کرده 
که روز ۱۸ مهر نخستین حضور زنان 

در ورزشگاه آزادی است.
مــورد اول این که زنــان ایرانی برای 
نخســتین بار بــه ورزشــگاه آزادی 
مقابل  پرســپولیس  بازی  نمی آیند. 
کاشیما در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
و همین طــور دیدار دوســتانه تیم 
ملی ایران برابر بولیوی در ســال ۹۷ 
میزبان زنــان ایرانی بود. آن هم صرفا 
برای یــک نمایش مصنوعی به فیفا. 
در همیــن دو روز هم خبری از آماده 
کردن زیرساخت ها برای حضور زنان 
به گوش نرسید. بخش هایی از سکوها 
را با فنس جدا کردند و دخترانی که از 
پیش توسط وزارت ورزش، فدراسیون 
فوتبال و نیروی انتظامی گزینش شده 
بودند را به سکوهای آزادی راه دادند.

این اتفاق البته خردادماه سال ۱۳۸۴ 
هم افتاده بــود. پیــش از انتخابات 
ریاست جمهوری سال ۸۴ »محسن 
مهرعلیــزاده« کاندیــدای ریاســت 
جمهوری، تعــدادی از زنان خانواده 
بازیکنــان تیم ملــی و همین طور 
بازیگران صداوســیما را به ورزشگاه 
آورد. رفتاری که کامال تبلیغاتی بود 

و دیگر ادامه نیافت.
هرچنــد کــه حافظــه تاریخی این 
معاون وزیر ورزش ضعیف اســت، اما 
وقتی جمشید تقی زاده از نبود »منع 
قانونی« برای حضــور زنان صحبت 
می کند، می توان به ادعای او تکیه زد.

جمشــید تقی زاده پیــش از آن که 
امــور حقوقــی، مجلس  معاونــت 
وهماهنگی امور اســتان ها در وزارت 
ورزش و جوانــان را برعهــده بگیرد، 
همواره در اتاق های ریاستی و مدیریتی 
کشور چرخیده است. او پیش از این 
معاون ســازمان وقــت تربیت بدنی 

کشــور، معاون حقوقی مجلس وامور 
اســتان ها در وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعــی، مدیرعاملی صندوق 
بازنشستگی کشوری و ریاست هیات 
مدیره این صندوق را برعهده داشته 

است.
همچنیــن در کارنامــه مدیریتــی 
او می توان ریاســت فدراســیونهای 
»ژیمناستیک« و »بولینگ و بیلیارد« 
ایران را هم دید. او البته شهردار تبریز 
و میانه هم بــود. مدتی هم مدیرکل 
تربیت بدني اســتان هــاي تهران و 

آذربایجان شرقي را برعهده داشت.
همین مدیر، با همین سابقه، در مورد 
نبود مشــکالت قانونی برای حضور 
زنــان در ورزشــگاه های ایران گفته 
است؛ هرچند فقط برای فیفا، نه برای 

زنان ایرانی.
جمشــید تقی زاده به ایســنا گفته 
اســت: »نگاه ما در تمامی ســطوح، 
فراهم کردن مقدمات حضور زنان در 
عرصه های بین المللی است و تبعیض 

جنسیتی هم نداریم.«
نبود نگاه جنســیتی که البته به نظر 
شعاری ویژه برای جلب توجه فیفا به 
نظر می رسد، نگاهی است که می گوید 
زنان ایرانی حق حضور در ورزشگاه ها 

برای رقابت های لیگ برتر را ندارند.
هفته گذشته شش زن که میان آن ها 
از خبرنــگار و عکاس، تا فعال حقوق 
زنان و شاعر و نویسنده هم به چشم 
می خورد، به درخواســت فدراسیون 
فوتبال توسط اطالعات سپاه بازداشت 
شــدند. »زهرا خوش نــواز«، »لیلی 
ملکی«، »هدیه مروســتی« و »فروغ 
بازداشت شدگانی  از جمله  عالیی«، 
بودند که جرم آن ها تالش برای ورود 
زنان به ورزشگاه های ایران تعریف شد.
فروغ عالیــی نخســتین زن ایرانی 
است که به جایگاه نخست مسابقات 
»ورلدپــرس فوتو« دســت یافت. او 
فروردین امســال، در حضور شاهزاده 
هلند تندیس »چشم طال« و دیپلم 
افتخار عکاسی برتر ســال ۲۰۱۸ را 
به دســت آورد. فروغ عالیی عکاس 
روزنامه »دنیای اقتصاد« با عکس هایی 
با ســوژه »ممنوعیــت ورود زنان به 
ورزشگاه ها« در این جشنواره شرکت 
کرد و حاال به همین جرم در حبس 
اســت. این دختــران با قــرار وثیقه 
۵۰۰میلیــون تومانــی و تعهد برای 
عدم فعالیت دوباره جهت حضور در 
ورزشــگاه های ایران به صورت موقت 

آزاد شدند.
این ها شاید بخشی از همان عدم نگاه 
جنسیتی وزارت ورزش به حضور زنان 

در ورزشگاه های ایران باشد.

مصاحبه های سفارشی وزارت ورزش برای فیفا
 نگاه جنیستی نداریم

پیام یونسی پور )ایران وایر(

حسن روشن: 
در امجدیه شالقم بزنند!

روشــن  حســن   -kyhan lndn
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل تهران 
)تاج( به اتهام افترا و نشــر اکاذیب به 
قصد تشــویش اذهان بــه ۷۴ضربه 
شــالق تعزیری و پرداخت صدهزار 

تومان محکوم شد.
ابراهیم ربطی وکیل حســن روشن، 
چهارشنبه پنجم شهریور، به باشگاه 
خبرنگاران گفت، »دو شــکایت علیه 
حسن روشن مطرح شده بود که یکی 
از آن به زمان مدیریت وی در آکادمی 
استقالل بر می گشت که در آن زمان 
علی سامره مربی تیم امید این باشگاه 
بودند و مســائلی در این میان اتفاق 
افتاده بود که اعالم شــد سامره پول 
دریافت می کرده و در نهایت این موارد 

حقیقت نداشت.«
وکیل روشــن توضیح داد، »شکایت 
دوم از روشــن که بــه رضا افتخاری 
مدیرعامل سابق استقالل باز می گردد. 
باید بگویم تا جایی که من اطالع دارم 
افتخاری از مدیران بخش ورزش بودند 
که با توجه به منصوب شدن در باشگاه 
تسلط زیادی در مدیریت نداشتند و 
حسن روشــن در مصاحبه ای اعالم 
کرده بود افتخاری همچون اختاپوس 
روی استقالل افتاده و دست بردار این 
تیم نیســت و وی همچون خیلی از 
پیشکسوتان اظهار نظر کرده است و از 
طرفی پرونده افتخاری هم در کمیته 
اخــالق رؤیت شــد و وی به مدت ۵ 
سال از هر نوع فعالیت فوتبالی محروم 
شــد. با توجه به صحبت های روشن، 
دادگاه صحبت های ایشان را توهین 
تلقــی کــرد و در نهایــت حکم ۷۴ 
ضربه شالق و جریمه صادر شد و در 
آن هنگام با وکیل افتخاری صحبت 
کردم، اما نکته حائز اهمیت این است 
که اگر افتخاری مشکلی نداشته پس 

چرا محروم شده است؟«
ربطی می گویــد، »با افتخاری تماس 
گرفته شد و ایشان حاضر به گذشت 
نشــدند و رضایت ندادند که  بسیار 
بســیار جــای تاســف دارد که یک 
مدیر به اصطالح ورزشــی خواستار 
محکومیت اسطوره یک باشگاه بزرگ 
مثل استقالل باشد که البته ریاست 
محترم دادگاه با توجه به عدم ســوء 
پیشینه روشــن موضوع مجازات را 
به مدت سه ســال تعلیق نمودند در 
نهایت امیدوارم جناب افتخاری دچار 

عذاب وجدان نشود.«
این احکام با واکنش حســن روشن 
مواجه شــده. وی گفته، »مثل اینکه 
حکم به وکیلم ابالغ شده ولی من به 
صورت کامل در جریان نیستم. چیزی 
که به من گفته انــد، اینکه باید صد 
هزارتومان بدهم و شالق هم بخورم.«

ســایت »ورزش ســه« می نویسد او 
در پاســخ به اینکه آیا این حکم قابل 
تبدیل به جزای نقدی اســت یا نه، 
گفت: »نه آقا؛ ما که پولش را نداریم. 
می رویم تا شالق شان را بزنند. البته 
بهتر است این کار را در امجدیه انجام 

بدهند.«
یکی از آنها که از روشن شکایت کرد، 
علی سامره است. او می گوید، » من با 
وجود حقی که دادگاه به من داده بود، 
از شکایت خودم نسبت به آقای روشن 
صرف نظر کرده ام و آقای روشــن نیز 
موارد انتســابی به بنده را به صورت 

کتبی تکذیب کرد.«
»ورزش سه« می نویسد، با این وصف 
و با توجه به حکــم دادگاه، پیگیری 
شکایت از سوی ســیدرضا افتخاری 
مدیرعامل ســابق اســتقالل )تاج( و 
تجمیع این شــکایت منجر به صدور 

این رای شده است.

طالقانی: به تعهدات مالی مان نسبت به 
ویلموتس عمل نکرده ایم

عضو هیات رییسه فدراسیون می گوید 
این فدراســیون تاکنون نتوانسته به 
تعهدات مالی اش نسبت به ویلموتس 

عمل کند.
به گزارش ایســنا، مارک ویلموتس 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مدت ها 
است که در مرخصی به سر می برد و 
حتی با شــروع لیگ نوزدهم به ایران 
نیامد تا شــاهد بازی هــای باالترین 

سطح فوتبال ایران از نزدیک باشد.
عبدالکاظــم طالقانــی، عضو هیات 
رییســه فدراســیون فوتبال در این 
خصوص به ایســنا، گفت: من در ریز 
جزییات قرارداد ویلموتس نیستم اما 
من و فدراســیون از عملکرد او راضی 

هستیم و دوست داریم به کارش ادامه 
دهد. البته او باید بازی های لیگ را از 
نزدیک ببیند اما ما هم نتوانستیم به 

تعهدات مان پایبند باشیم.
وی درباره نیامدن ســرمربی بلژیکی 
تیم ملی به ایران بابت مســائل مالی 
گفت: ما در تعهدات مان به ویلموتس 
پایبند نبودیم اما این دلیلی نیست که 
او تا االن به ایران نیامده است. به هر 
حال او هم مشــکالتی دارد و بعد از 
حضورش در ایــران، درباره غیبتش 
صحبت خواهیم کــرد. البته باز هم 
می گویم که غیبت ویلموتس به دلیل 

مسائل مالی نیست.
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»اعزام نمی شوی چون حریف اسرائیلی داری«
جودوکار ایرانی از ورزش خداحافظی کرد

رادیو فردا- محمد محمدی بریمانلو، 
دارنده نشان برنز دنیا در رشته جودو، 
به دلیــل جلوگیــری از اعزامش به 
رقابت های جهانی، از دنیای قهرمانی 
خداحافظی کرد. فدراسیون جودوی 
ایران دلیل عدم اعزام بریمانلو را آماده 
نشدن روادید عنوان کرد اما بریمانلو 

ادعای فدراسیون را تکذیب کرد.
او بــا اعــالم خداحافظی در ســن 
۲۶ ســالگی از ورزش قهرمانــی، در 
اینستاگرام نوشت: »به امید روزی که 
قلب هایمان واقعاً بــرای ورزش ایران 

بتپد«.
دلیل  اینســاید«  وبســایت »جودو 
حذف بریمانلو را هم گروهی با رقیب 
اسرائیلی عنوان کرده و نوشته است: 
»لحظــه ای بســیار غم انگیــز برای 
ورزش، در حالــی که ایران در توافق 
به فدراسیون جهانی جودو، احترام به 
موازین المپیک و اصل عدم تبعیض را 

پذیرفته بود«.
وحید سرلک، ســرمربی ایرانی تیم 
ملــی تاجیکســتان کــه در محل 
مسابقات حضور دارد، در گفت وگوی 
اختصاصی با رادیو فردا گفت: »مربیان 
و نمایندگان تیم های مختلف از غیبت 
بریمانلو ابراز تأســف می کنند و از ما 

می پرســند این وضعیت تا کی قرار 
است ادامه داشته باشد؟«.

سرلک گفت: »بریمانلو را در روز اعزام 
خط زدند، چون حریف اسرائیلی دارد. 
این موضوع روی روحیه سعید مالیی 
که باید از طالی جهانی اش دفاع کند 

تاثیر منفی گذاشته«.
اردیبهشت امسال فدراسیون جهانی 
جــودو ضمن امضای توافــق  نامه  با 
صالحی امیری رییس کمیته المپیک 
اعالم کرد: »فدراسیون جهانی مفتخر 
است اعالم کند که واکنشی متعهدانه 
از طــرف ایرانی دریافــت کرده و به 

توافقی تاریخی رسیده است«.
اما ایران از اجرای تعهد خود سر باز زد 
و بریمانلو فرصت تکرار نشان جهانی 

خود را از دست داد.
پدر این قهرمان بجنوردی فروردین 
پارســال به خاطــر هیجان زدگی در 
حین تماشای مسابقات او دچار ایست 

قلبی شد و درگذشت.
جودوی قهرمانی مردان و زنان جهان 
به میزبانی ژاپن در حال برگزاری است 
و از ایران فقط سعید مالیی به توکیو 

اعزام شده.
بریمانلــو و مالیــی پارســال هم به 
مســابقات جهانی اعزام شــدند که 
مالیــی طال گرفــت و بریمانلو روی 

سکوی سوم ایستاد.
ســعید مالیی نیــز در وزن خودش 
یک رقیب اسرائیلی دارد اما تا پیش 
از فینال با هم مواجه نخواهند شــد. 
مالیی تاکنون در سه رویداد مختلف 
و با روش های متفاوت، ناگزیر شده از 
رویایی با رقیب اسرائیلی انصراف دهد.
که  اینســاید«  »جــودو  وبســایت 
بزرگ ترین پایگاه رسانه ای این رشته 
ورزشــی در دنیا به شــمار می رود، 
در گــزارش انتقادی خود نوشــته: 
رزمی کاران ایرانی کماکان از ســوی 
سیاست  کشورشان مجازات می شوند. 
ورزشکارانی  برای  دردناک  تصمیمی 

که همیشه آماده مبارزه اند.

فاش گویی سرافراز
 از چرایی حذف عادل فردوسی پور: 

دستور بیت رهبری بود 

 »محمد ســرافراز« رییس سابق صداوسیما مدعی شده است که سال 
۱39۵ دفتــر آیت اهلل »علی خامنه ای« رهبر جمهوری اســامی ایران 
خواستار تعطیلی برنامه 90 شده بود سرافراز دلیل این فشار از سوی دفتر 
رهبری را »مصاحبه عادل فردوسی پور با محمد جواد ظریف« اعام کرد.

ایرانو ایر- »محمد ســرافراز«، رییس 
سابق صداوســیما مدعی شده است 
که ســال ۱۳۹۵ دفتر آیت اهلل »علی 
خامنه ای«، رهبر جمهوری اســالمی 
ایران خواستار تعطیلی برنامه »۹۰« 
شده بود اما او زیر بار این درخواست 
نرفته است. سرافراز دلیل این فشار از 
سوی دفتر رهبری را مصاحبه »عادل 
فردوســی پور«، مجری ایــن برنامه 
با »محمدجواد ظریــف«، وزیر امور 

خارجه عنوان کرده است.
برنامه ۹۰ از اســفند سال ۱۳۹۷ به 
دلیل مخالفت »علی فروغی«، رییس 
جوان و تازه وارد شــبکه سه سیما، 
دیگــر روی آنتن نرفــت. این برنامه 
پــس از نزدیک به ۲۱ســال تعطیل 
شــد. توقف پخش ایــن برنامه البته 
انتقادهای گسترده ای را در جامعه به 

همراه داشت.
علی فروغی پسر باجناق »حدادعادل« 
است و شــخص حداد عادل هم پدر 
زن »مجتبی خامنه ای«، فرزند رهبر 
ایران. منهای این  جمهوری اسالمی 
نسبت نزدیک خانوادگی مدیر شبکه 
سه سیما با آیت اهلل خامنه ای و بیت 
رهبری، می توان نارضایتی او از ورود 
فردوسی پور به مبحث بلیت فروشی 
ورزشــگاه های ایران کــه متعلق به 
شــرکت »برهان مبین« است را هم 

دخیل دانست.
بخشی از سهام این شرکت متعلق به 
»ستاد اجرای فرمان امام« است و علی 
فروغی عضو هیات مدیره »موسســه 
فرهنگی رزمندگان اســالم«، یکی از 
زیرمجموعه های این ستاد به حساب 
می آید. یکــی از آخرین اعتراض های 
عادل فردوســی پور در برنامه ۹۰، به 
حذف یکی از آیتم هایــش در مورد 
احتمال تبانی در لیگ و فســاد مالی 
در بلیت فروشی ها بود که چهار هفته 
پیاپی از ســوی مدیریت شبکه سه 

سیما توقیف شد.
برخی معتقد بودند نقدهای عادل از 
این شرکت و به مخاطره افتادن منافع 
علی فروغی در برکنــاری او بی تاثیر 
نبوده اســت. اما به نظر نمی رســید 
علی فروغی بتواند در ساختار و چارت 
مدیریتی این سازمان صاحب چنین 

قدرتی باشد.
روز شــانزدهم اردیبهشــت امسال، 
شورای نظارت بر سازمان صداوسیما 
در بیانیه ای اعالم کرد تعطیلی و تعلیق 
برنامه ها جزو اختیارات صداوســیما 
اســت. در عین حال، یــک ماه پس 
از صدور ایــن بیانیــه، »حمیدرضا 
علی عســگری«، بــرادر زاده رییس 
بازیکن  کنونی سازمان صداوسیما و 
ســابق تیم فوتبال »پرسپولیس« در 
صفحه اینستاگرامش فیلمی از خود 
منتشر کرد و با صدای مغموم مدعی 
شــد که هفته قبــل از آن، از عادل 

فردوسی پور خواسته بود او را به عنوان 
واسطه بازگشت به صداوسیما و آغاز 

کار دوباره ۹۰ بپذیرد.
علی عســگری امــا در ایــن ویدیو 
گفــت: »با عادل صحبت کــردم، او 
گالیه هایــی داشــت و درد دل هایی 
کرد. حرف هایش را شنیدم و با حاج 
آقا )مدیر صداوسیما( صحبت کردم. 
متاسفم که این را می گویم، اما برنامه 
۹۰ به پایان عمر خود رسیده است.«

 ادعای سرافراز، رییس سابق سازمان 
صداوســیما نمی تواند از واقعیت دور 
باشد. آذر ســال ۱۳۹۵ بود که علی 
خامنه ای، رهبر جمهوری اســالمی 
ضمن انتقاد از برخــی از برنامه های 
صداوســیما که در مســابقات خود 
هدایای مالی »نامتعارف« به بینندگان 
جنجال های  از  می کننــد،  پرداخت 
»یک برنامه« به صورت غیرمستقیم 
انتقاد کرد و دعواهای شفاهی مدیران 
ورزشی در آن را برای مردم ناکارآمد 
دانســت. علی خامنــه ای گفته بود 
صداوسیما نباید محلی برای دعوای 
مدیــران و مربیــان و داوران ورزش 
شود. برنامه ۹۰ تنها برنامه ورزشی و 
چالشی بود که این خصوصیات مورد 
نظر رهبر جمهوری اسالمی را داشت.

آموزش زیر زمینی و مختلط یوگا در تهران
مربی جلوتــر از همه روی تشــک 
مخصوص خود می نشیند و حرکات 
یوگا را به آرامی انجام می دهد. مردان 
و زنان جوان هم پشت سر او در چهار 
ردیــف به صورت منظم نشســته و 

حرکات او را تکرار می کنند.
این جا یک کالس خصوصی مختلط 
یوگا در منزل یکی از یوگاکارانی است 
که »احسان« به عنوان مربی، هفته ای 

سه بار به آن ها آموزش می دهد.
احســان نام مســتعاری است که او 
برای فعالیتش در ایران انتخاب کرده 
اســت. می گوید دوره های یوگا را در 
چیــن آموزش دیده اســت و حدود 
هشت سالی می شود که در گوشه و 
کنار تهران، به ویژه محله های شمال 
شهر به صورت خصوصی و پنهانی و 
در خانه شاگردان مورد اعتمادش، به 
مردان و زنانی که شیفته یوگا هستند، 
آموزش می دهد. احسان در هر کالس 

۸ تا ۱۰ شاگرد دارد.
همــه کالس های احســان مختلط 
نیســتند، برخی فقط زنانه یا مردانه 
هستند. او بسته به نظر مشتریانش، 
کالس ها را برگزار می کند تا سلیقه 
و نظــر همه تامین شــود. کالس ها 
هم معموال از ساعت شش صبح آغاز 
می شوند و تا ساعت هشت شب ادامه 
دارند. با وجود محدودیت های زیادی 
که بــرای برگزاری کالس مختلط یا 
مربی گری مردان برای زنان در ایران 
وجــود دارد اما درخواســت ها برای 
آموزش و برپایی این کالس ها بسیار 

باال رفته است.
در کالس او، نــوع پوشــش، آزاد و 
اما معموال توصیه  اختیاری اســت. 
می شــود تی شرت و شــلوار سفید 
بپوشند و با کفش ورزش مخصوص 

در کالس حاضر شوند.
»ســاحره«، دختر ۲۸ ساله ای است 
که در کالس هشت صبح احسان در 
منطقه »زعفرانیه« شرکت می کند. 
ایــن کالس آموزشــی مختلط و با 

حضور ۱۰ نفر برگزار می شود.

او در رابطــه بــا فضــای کالس به 
واقعا  »احسان  می گوید:  »ایران وایر« 
مربی حرفه ای و کارکشته ای است و 
حرکات ورزشــی را به صورت اصولی 
آموزش می دهد. درســت اســت که 
کالس های او معموال مختلط برگزار 
می شوند و زنان هم حق دارند تحت 
نظر او یــوگا را یاد بگیرنــد اما من 
شــخصا تا حاال هیچ مشکل اخالقی 
در کالس هایــش ندیــده ام. همه به 
دلیل محدودیت های قانونی که وجود 
دارد، »آسته )آهسته( می آیند و آسته 
می روند؛ تا مشکلی برای خودشان و 

مربی ایجاد نشود.«
این یــوگاکار در ادامه می گوید: »در 
واقع، فرق کالس هــای این مربی با 
بقیه این است که همه افراد، فارغ از 
موضوع جنسیت خود، حق شرکت در 
آن را دارنــد و می توانند در کنار هم 

ورزش کنند.«
ساحره می گوید شهریه این کالس ها 
بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان 
برای یک ســاعت و نیم تمرین طی 
چهــار هفته اســت: »شــهریه این 

کالس ها کمی از کالس هایی که در 
باشــگاه های عمومی و قانونی برگزار 
می شوند، بیشــتر اســت. اما چون 
خصوصی و کم جمعیت هستند، واقعا 
کیفیت آموزش باال اســت و افراد با 
رضایت این پول را می پردازند. از طرف 
دیگر، همه می دانیم با محدودت های 
قانونی کــه در این رابطه وجود دارد، 
مربــی با ریســک خیلی زیــاد این 
کالس هــا را برگزار می کند. بنابراین، 

اعتراضی به شهریه نداریم.«
اگرچه برگزاری کالس های ورزشــی 
مختلط در ایران ممنوع است و تاکنون 
بســیاری از همین دست کالس های 
آموزشــی و ورزشی از سوی دستگاه 
قضایی تعطیــل و با برگزار کنندگان 
آن نیز برخورد شده است اما هنوز هم 
در گوشــه و کنار شهرهای کشور، به 
ویژه تهران به صورت مخفیانه شاهد 
برگــزاری این دوره های آموزشــی و 

ورزشی هستیم.  
خرداد ماه امســال بود که »تسنیم« 
خبــری مبنی بر بازداشــت ۳۰ زن 
و مرد در گرگان منتشــر کرد. بنا به 
ادعای این خبرگــزاری، این افراد به 
صورت گروهی در یک منزل مسکونی 

به آموزش یوگا می پرداختند.
معاون حقوق عامــه و پیش گیری از 
وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب 
مرکز اســتان گلستان در گفت وگو با 
تسنیم مدعی شــده بود: »این افراد 
به بهانــه آموزش یوگا، دور هم جمع 

می شــدند و بدون پوشش مناسب، 
رفتارهای نابهنجاری انجام می دادند.«

گفته  »مسعود سلیمانی« هم چنین 
بود: »فــردی بدون داشــتن مجوز 
باشگاه، در فضای مجازی )اینستاگرام( 
آگهی آموزش یوگا به زنان و مردان در 
منزل مسکونی خود را منتشر کرده و 
از این طریق، موفق به برقراری ارتباط 

با یک سری افراد شده بود.«
خبر بازداشــت زنان و مردان یوگاکار 
پس از آن منتشر شد که حساب های 
اینســتاگرام چند خواننده و نوازنده 
موســیقی خیابانی در ایران بسته و 
پیامی درباره دستور مقام قضایی روی 

آن ها درج شد.
با این وجود، صفحه اینستاگرام احسان 
هم چنان فعال است و حدود ۱۰ هزار 
نفر دنبال کننده دارد. او دلیل بسته 
نشــدن صفحه اش را دوری کردن از 
درج آگهی  می داند و می گوید: »شما 
در این صفحه هیــچ تبلیغاتی برای 
جذب افراد یا موضوعی که مشخص 
شــود کالس مختلط برگزار می شود 
یا زنــان هم می توانند در کالس هایم 
شرکت کنند، وجود ندارد. صرفا یک 
سری کلیپ ها و تصاویر آموزشی یوگا 
در این صفحه ارایه می شود که بسیار 

هم طبیعی است.«  
احسان می گوید شاگردانش معموال از 
طریق دوستان و آشنایان و یا کسانی 
که قبال در کالس ها شرکت کرده اند، 
با دوره های آموزشی او آشنا می شوند.

واکنش پاری سن ژرمن به
 پیشنهاد بارسلونا برای خرید نیمار

به گزارش ایســنا و به نقل از اکیپ، داســتان بازگشت نیمار به بارسلونا 
همچنان ادامه دارد. باشــگاه بارسلونا سخت در تالش است که تا زمینه 
بازگشت نیمار به نوکمپ را فراهم کند. در جلسه اخیر مدیران بارسلونا 
با باشگاه پاری سن ژرمن رقم ۱۸۰ میلیون یورو برای خرید نیمار به تیم 

پاریسی ارائه شد.
لئوناردو مدیر ورزشی باشگاه پاری سن ژرمن به پیشنهاد بارسلونا واکنش 
کوتاهی از خود نشان داد. او گفت: در فروش نیمار عجله ای نداریم. با صبر 
و حوصله زیاد این پیشنهاد را بررسی می کنیم و جواب نهایی را خواهیم 

داد.
بارسلونا برای جذب نیمار ابتدا پیشنهاد معاوضه او را داد و بعد از آن هم 
خرید قرضی اما پاری ســن ژرمن هر دو پیشنهاد را رد کرد چرا که تنها 
می خواهد نیمار را به صورت دائمی بفروشد و همین باعث شد تا بارسلونا 
هم پیشنهاد نهایی خود را ارائه دهد و منتظر پاسخ نهایی پاری سن ژرمن 

باقی بماند.
باشگاه پاری سن ژرمن به خاطر حاشیه سازی های اخیر نیمار اجازه نداده 
که او در فصل جاری لوشــامپیونه به میدان برود. آسیب دیدگی ام باپه و 
کاوانی باعث شده تا مدیران پاری سن ژرمن در فروش نیمار دچار شک 
و تردید شــوند و باید دید که در نهایت چه تصمیمی برای این بازیکن 

گرفته می شود.



36 Issue 1439 Friday August 30, 2019شماره ۱4۳۹ جمعه ۸ شهریور  36۱۳۹۸

بمب عاشقانه نیست

به خانه برمی گردم. در تاکسی دو نفر 
از مســافرها با هم صحبت می کنند. 
راننــده  برخالف دیگــر همکارانش 
ساکت است و نظر نمی دهد. دو مرد 
مســافر با شــور و حرارت درباره ی 
جنگ بــا آمریکا و بســتن تنگه ی 
هرمز و ناامن شــدن خلیــج فارس 
بحث می کنند. تحلیل هاشان چندان 
برای مــن مهم نیســت، چیزی که 
نظرم را جلب می کنــد، بی تفاوتی و 
نترسیدن از عواقب جنگ است. هر دو 
مخالف حکومت جمهوری اسالمی  و 
جنگ  هستند اما به هیچ وجه از آن 
نمی ترسند. از تاکسی پیاده می شوم 
و به حرف هاشــان فکــر می کنم. به 
این که چرا هیچ کدام از هیبت واژه ی 
جنگ هراسی نداشتند. طوری سخن 
می گفتند کــه گویی بحث انتخابات 
ریاست جمهوری است یا گرانی دالر. 
از صحبت ها و حاالت و احساسات شان 
پیــدا بود که دیو جنــگ برای آن ها 
معناباخته اســت و حنایش بی رنگ. 
این روزها تقریبا هرجا را نگاه کنیم از 
فضای مجازی گرفته تا صف اتوبوس و 
نان سخن از جنگ و حمله ی احتمالی 
آمریکا و متحدانش به ایران اســت. 
بعضی از مردم نگران اند و بعضی هم 
نه، با خیال راحت می گویند: »بگذار 
حمله کند مگر چه می شــود؟ مگر 
هشت سال جنگیدیم چه شد؟ بگذار 
حمله کند بلکه از شــر این آخوندها 
راحت شــویم«، طرفداران حکومت 
هم مثل همیشــه جنگ را موهبت 
الهی و نعمتی می دانند که بی صبرانه 
منتظرش هســتند و می گویند: »ای 
کاش زودتر حمله کنند تا همه شان 

را در خلیج فارس غرق کنیم.«
حدودا ســه هفته  پیش »بمب یک 
عاشــقانه« آخرین اثر پیمان معادی 
وارد بازار فروش خانگی شد. فیلمی که 
تالش می کند با یک روایت عاشقانه، 
ضد جنگ باشــد. »بمــب« عواملی 
حرفه ای دارد، بازیگرانی شناخته شده، 
فیلمبرداری چیره دست و آهنگسازی 
توانا. پیمان معادی گروهی کاربلد را 
انتخاب کرده اســت اما با فیلم نامه ی 
ضعیف و بی جانش، نتوانسته یک اثر 
جدی و تاثیرگذار علیه جنگ بسازد. 
فیلم نامه مشــکالت متعــددی دارد 
که مهم تریــن اش یک نواختی و دیر 
شروع کردن داستان است اما چیزی 
که بیشــتر از ضعف هــای تکنیکی 
ســناریوی »بمب« مخاطــب آگاه و 
باخبر از دوران جنگ را آزار می دهد 

محتوای ضعیف و کم توان آن است.
پیمان معادی دو ماجرای عاشقانه را 
به صورت موازی تعریف می کند. عشق 
سعید به سمانه که هر دو نوجوان اند 
و ماجرای مشــکالت عاطفی عمیق 
ایرج با همسرش میترا که اتفاقا ایرج 
همسایه و ناظم مدرسه ی سعید هم 
هســت. هر دو عاشق داستان، یعنی 
ســعید و ایرج، از تمام شــدن جنگ 
می هراســند چرا که ممکن اســت 
صلح، عشق آن ها را نابود کند. سعید 
نمی خواهد جنگ و بمباران به پایان 

رسد زیرا خانواده ی سمانه از شهری 
دیگر بــه تهران پنــاه آورده اند و در 
صورت اتمام جنگ به شهرشــان باز 
خواهند گشت. ایرج نیز برادری دارد 
که همگی گمان می کردند در جبهه 
کشته شده و اکنون خبر رسیده زنده 
است و اسیر عراقی ها. او نگران است 
برادرش که معشوق قبلی میترا بوده 
پس از جنــگ، آزاد شــود، به ایران 
بازگردد و زندگی  عاشقانه ی او را تباه 

کند.
پیمان معادی با پرداختن به عشــق 
سعید، وارد دنیای کودکان و نوجوانان 
دهه ی شصت می شــود. این فرصت 
بســیار خوبی اســت تا فیلم ساز به 
بازسازی آن دوران تلخ و سیاه بپردازد 
و اثری مانــدگار و ضدجنــگ را از 
خود باقی بگذارد اما متاسفانه چنین 

نمی شود.
برای کسانی که مدارس دهه ی شصت 
را دیده و تجربه  کرده اند، سکانس های 
مدرسه ی »بمب« در عین این که به 
لحاظ معماری و بعضی رفتار معلم ها 
و مدیران آشناست اما معیوب و ناقص 
اســت. چیزی کــه در »بمب« دیده 
می شــود، نوشتن چند شــعار روی 
و  مضحک  ســخنرانی های  دیوارها، 
تقریبا شیرین مدیر که بار طنز فیلم را 
بر دوش می کشد، تنبیه دانش آموزان 
به خاطر همراه داشتن عکس غیرمجاز 
و اجبار آن ها به شعار دادن علیه غرب 

و صدام است.
کســانی کــه مانند نگارنــده ی این 
متــن  آن دوران را دیده انــد، خوب 
می دانند وضعیت به این ســادگی ها 
که در »بمب« می بینیم، نبود. مدیران 
مدارس یا معلم های تعلیمات دینی 
و پرورشــی آدم هایی بودند خشــن، 
متعصب و بسیار سخت گیر. هرچند 
معادی تــالش کرده با نشــان دادن 
کتک خوردن دانش آموزان آن فضای 
خشــن را بازســازی کند اما بخش 
بسیار مهم و تاثیرگذار آن خشونت ها 
را فراموش کرده اســت. خاطرات آن 
دوران برای من و هم نســالنم بسیار 
تلخ و آزاردهنده است، به خاطر دارم 
یکی از هم کالســی هایم در دبستان 
به خاطر حفظ نبودن سوره  ای از قرآن 
چنان کشــیده ای خورد که پرده ی 
گوشش آســیب دید. در آن سال ها 
پسرها اجازه نداشتند با موهای بلند 
و ظاهری آراســته به مدرسه بروند، 
با تهدید و تنبیه های بســیار خشن 
مجبور می شدیم مانند سربازان موی 
ســرمان را با نمره ی چهــار یا نهایتا 
هشــت بتراشــیم. مدارس هم چون 
پادگان ها اداره می شد، »از جلو نظام« 
و »خبردار« و رفتارهای نظامی کامال 
عادی و متداول بــود. حتی برای ما 
آموزش آمادگی جســمانی و نظامی 
گذاشــتند. باید ســینه خیز، جسم 
نحیف مان را بر زمین می کشــاندیم، 
دور حیاط مدرسه کالغ پر و پامرغی 
می رفتیم، با اسلحه آشنا می شدیم و 

تمرین های نظامی می کردیم.
بــه گفت وگوی آن دو مرد جوان فکر 

می کنم، همان ها که در تاکسی راجع 
به جنگ احتمالی ایران و آمریکا بحث 
می کردند. احتماال آن ها نیز در دهه ی 
شــصت دانش آموز بودند و مانند من 
آن لحظات خشن را در مدرسه تجربه 
کرده اند. به خونسردی و بی تفاوتی شان 
از به کار بردن واژه ی جنگ می اندیشم. 
ســوالی که فکر مرا مشغول خودش 
می کند این اســت: »چه اتفاقی افتاد 
که آن نســل نسبت به جنگ چنین 
بی تفاوت و بی حس شــد؟« پاســخ 
این پرســش را باید در جاهای مهم 
و موثــری مانند مــدارس آن دوران 
جست وجو کرد. ما در مدرسه آموزش 
می دیدم که جنگ را دوســت داشته 
باشیم و مسئوالن مرتب با رفتارهای 
نادرست و مخرب شان می کوشیدند، 
جنگ و کشتن و کشته شدن را برای 
ما هیجان انگیز و دوست داشتنی کنند. 
آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 
خشــونت را در نسل ما نهادینه کرد. 
به همین علت »بمب« نتوانسته حق 
مطلــب را ادا کند و آن چــه را باید 
می گفت، مسکوت گذاشته و از کنار 

آن عبور کرده است.
چــرا در »بمب« هیــچ صحنه ای از 
تهییج دانش آمــوزان برای جنگیدن 
و شهیدشــدن دیده نمی شود؟ چرا 
هیچ کجــای فیلم صــدای »صادق 
آهنگران« را نمی شــنویم؟ آن دوران 
سر صف های مدارس مراسم طوالنی 
و آزاردهنــده ای برگــزار که گاهی 
به ســینه زنی و نوحه خوانــی برای 
کشته شدگان جبهه ها ختم می شد. 
بارها و بارها با نوحه  هایی مانند »ای 
لشــگر صاحب زمان آمــاده باش« و 
امثالهم ما دانش آموزان دهه ی شصت، 
وادار شدیم سینه زنی و عزاداری کنیم 
و از خدا بخواهیم »فیض شهادت« را 

نصیب ما هم بکند.
آیا آن گونه که پیمــان معادی به ما 
نشــان می دهد، بحث جنگ و نقش 
آمــوزش و پرورش دهه ی شــصت 
و تاثیراتــش بــر روح و روان نســل 
ما فقــط با چند شــوخی و تنبیه و 
ســخنرانی های ســطحی خنده دار 
مدیران مدارس به پایان می رســد؟ 
پاسخ این است: هرگز! نگارنده ی این 
سطور در خانواده ای متولد شد و رشد 
کرد که همگی با تمام وجودشــان از 
آقای خمینی و جمهوری اسالمی اش 
بیزار بودند، من نیــز چون خانواده ام 
از حکومت روحانیون تنفر داشتم اما 
مانند اکثر همکالســی هایم به شکل 
شگفت انگیزی دوست داشتم به جبهه 
بروم و شهید شوم. اکنون که مردی 
بالغم از خودم می پرســم »تبلیغات 
حکومتی« با من و امثال من چه کرده 
بود که عاشــق جنگ و شهادت شده 

بودیم؟ سیســتم آموزشی جمهوری 
اســالمی با روان ما چــه می کرد که 
در دنیای کودکانه ام رویای شهادت و 
جنگ را در سر می پروراندم؟ چرا حاال 
که می دانم جنگ تا چه حد هولناک 
و ویران کننده است باز هم مانند آن 
دو مرد جوانی که در تاکســی بحث 
می کردند، از جنگ نمی ترســم؟ چرا 
جنگ برای من هولناک نیست؟ پاسخ 
روشــن اســت: »آموزش و تبلیغات 
جنگ طلبانه ی رهبران و مســئوالن 
جمهوری اســالمی با نسل ما چنین 

کرد.«
هرچند ظاهرا پیمان معادی عالقه مند 
بوده فیلمی ضد جنگ بسازد اما هیچ 
نشــانه ای از تالش او برای رسیدن به 
این مفهوم در اثرش دیده نمی شود. 
وقتی به دنیای کــودکان و نوجوانان 
ورود می کنیــم باید منظــر آن ها به 
جنگ را با دقت بیشــتری بررســی 

برای کسانی که مدارس دهه ی شــصت را دیده و تجربه  کرده اند، 
سکانس های مدرســه ی »بمب« در عین این که به لحاظ معماری و 
بعضی رفتار معلم ها و مدیران آشناســت اما معیوب و ناقص است. 
مدیران مدارس یا معلم های تعلیمات دینی و پرورشــی آدم هایی 
بودند خشن، متعصب و بسیار سخت گیر. هرچند معادی تاش کرده 
با نشان دادن کتک خوردن دانش آموزان آن فضای خشن را بازسازی 
کند اما بخش بسیار مهم و تاثیرگذار آن خشونت ها را فراموش کرده 

است.

کنیم. بهتر نبود معادی به جز عشق 
ســعید، به دیگر اتفاقات درونی او و 
همکالسی هایش نیز می پرداخت؟ به 
این که مثال یکی از دوستان  صمیمی  
سعید مانند اکثر هم نسالنش دوست 
دارد شــهید شــود، نمی شد به جای 
بعضی از سکانس های کش دار بیهوده، 
از  تاثیرپذیــری نوجوانان  لحظــات 
تبلیغات جنگ را هم ببینیم؟ ای کاش 
»بمب« به جای نشان دادن تیله بازی یا 
فوتبال بازی کردن سعید و دوستانش 
اشاره ای به سایه ی هولناک جنگ و 
تاثیرش بر بازی هــای کودکانه ی آن 
دوران نیز می کرد. من و هم نســالنم، 
در کوچه و حیاط و مدرسه جنگ بازی 
می کردیم و این فقط یک بازی ساده 
نبود بلکه تمرینی بود برای جنگیدن. 
آموزش های نظامی ای که در مدرسه 
دیــده بودیــم را در بازی هامان اجرا 
می کردیم. ســینه خیز می رفتیم و از 
الی ســیم خاردارهای خیالــی عبور 
می کردیم تا به خاک دشــمن نفوذ 
کنیم. در بازی  ما خبری از دشــمن 
نبود، یک طرف »نیروهای بعثی کافر« 
بودند و یک طرف »رزمندگان اسالم« 
و مــا برای خدا می جنگیدیم نه برای 
میهن. در روان ما کودکان و نوجوانان 
آن دوران اتفاق دیگری به جز نفرت از 
دشمن شکل می گرفت، طبق آن چه 
در مدرســه آموخته بودیم، با حالتی 
هیجان زده و خوشحال در پی کشتن 
کفــار بودیم. یاد گرفتــه بودیم باید 
جنگید چون جنگ »مقدس« است 
و باید بکوشیم حتما »شهید« شویم 
زیرا شهیدان به »بهشت« می روند. ای 
کاش در فیلم معادی ســکانس هایی 
از »جنگ بازی« و »شــهادت طلبی« 
کــودکان و نوجوانــان آن دوران را 

می دیدیم.
معادی تــالش می کند فیلمش ضد 
جنگ باشد اما چندان موفق نیست، 
از آن جا که فیلم نامه دچار مشکالت 
فنی و محتوایی متعدد اســت، او که 
نتوانسته با داســتان اش علیه جنگ 
حرفی بزند ناچار به شــعاردادن پناه 
می برد. در سکانسی که دزد به خانه ی 
ایرج و میترا می آیــد، دزد می گوید: 
»مــن از جنگ می ترســم، نمی توام 
بروم بجنگــم، نمی توانم بــروم آدم 
بکشم«. وقتی فیلم در بیان هدفش 
الکن بماند ناچار به شعاردادن و خلق 
چنین صحنه های باورنکردنی عجیب 
پناهنده می شــود تا هــر طوری که 
شــده الاقل یک جای داستان بگوید 
مردم نمی خواهند و نمی توانند بروند 
جنگ و آدم بکشــند. چه حیف که 
پیمان معادی گره ی اصلی داستانش 
را فراموش می کند. بار دیگر نگاه کنید 
به گره ی اصلی: برادری از زنده ماندن 
بــرادر دیگرش نگران اســت چرا که 
روزگاری همســر فعلی اش عاشــق 
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CACB

 ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی 
Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

برادرش بــوده، او می هراســد برادر 
برگردد و زندگی عاشــقانه اش نابود 
شود. هرچند ما آن قدر دیر این ماجرا 
را می فهمیم که دیگر اهمیت خود را 
از دســت می دهد اما تصور کنید از 
ابتدا این گره به صورتی کامال شفاف 
و درست مطرح می شد، تصور کنید 
اثرات جنگ بر عشق این زوج و حتی 
برادر قهرمان داســتان و همسرش را 
می دیدیم. آن گاه بود که شاهد بخشی 
از ویرانگری های جنگ و تاثیرش بر 

زندگی مردم عادی بودیم.
این که فقط بمب باران و خراب شدن 
خانه ها را نشــان دهیــم الزاما باعث 
نمی شــود فیلمی ضد جنگ ساخته 
باشــیم. معــادی به صــورت کامال 
محافظه کارانه ای همــه ی گروه ها را 
راضی نگه می دارد. »ارزشی ها« چیزی 
علیه جنگ در این فیلم پیدا نمی کنند 
تا با آن بجنگنــد، مدافعان صلح هم 
نشــانه ای از جنگ طلبی در »بمب« 
نمی بینند که دوستش نداشته باشند. 
این جاســت که فیلم موضــع و مرز 
خود را مشخص نمی کند و شکست 
می خورد. فیلم به قدری محافظه کارانه 
ساخته شــده که هیچ اشــاره ای به 
گروه های حکومتی و پاســدارانی که 
در مدارس به عنوان معلم و مســئول 
حضور داشــتند، نمی کند. فقط در 
سکانس آوازخواندن معلم گیالنی یکی 
از مسئولین مدرسه که به نظر بسیجی 
می آید را می بینیم که با نهایت ادب 
و احترام پیش از آوازخواندن معلم از 
دفتر بیرون می رود، اما واقعا وضعیت 
مدارس در دهه ی شصت چنین بود؟ 
خیر! این گروه که اسالف »ارزشی ها« 
و »جنگ طلبــان« امــروز بودنــد، 

حضــوری جدی و موثــر در مدارس 
داشــتند، حتی رئیس مدرسه هم از 
آن ها حســاب می برد. در واقع این ها 
نمایندگان حکومت در مراکز آموزشی 
بودند و هرچه می خواستند می کردند 
و می گفتند و هیچ کس )به جز موارد 
خاص( جرات مقابله و مواجهه با آن ها 
را نداشت. معادی بسیار محافظه کارانه 
این گروه را در فیلمش نشان می دهد 
و این یکی دیگر از مشکالت اساسی 
نماینده ی  اســت.  فیلــم  محتوایی 
چنین نیروهای سرکوبگر خشنی را 
در »بمب« آدمــی متواضع و مودب 
می بینیم. شــاید معادی بگوید میان 
این گروه آدم های مهربانی هم وجود 
داشتند، بله احتماال وجود داشتند، اما 
کسی که می خواهد فیلمی درباره ی 
آن دوران بســازد و خصوصا فیلمش 
ضد جنگ و خشــونت باشــد باید 
اکثریت را در نظر بگیرد نه یک گروه 

اقلیت ناچیز را.
تنها دو سکانس در فیلم به ویرانگری 
جنــگ و رفتــار تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی، اشاره می کند. یکی لحظه ی 
تاثیرگذار هدف موشــک قرار گرفتن 
آپارتمــان محل زندگــی قهرمانان 
داســتان اســت و دیگری سکانس 
پایانی فیلــم. در آخرین ســکانس 
»بمب« شعارهای دیوارنویسی شده ی 
مدرســه را می بینیم که بــا نایلون 
پوشانده  شــده اند تا در معرض باران 
قــرار نگیرند و آســیب نبینند. این 
یکی برخالف نخســتین ســکانس 
بیهوده  و کش دار فیلم، بسیار عمیق 
و دقیق است. معادی در این سکانس 
به خوبی نشــان می دهد مســئوالن 
حکومتــی به جــز حفظ شــعارها و 

ایده های نادرست شــان هیچ هدفی 
دیگری ندارند و کوچک ترین توجهی 
به وضع آشــفته و پریشــان زندگی 
مردم نمی کننــد. ای کاش »بمب« 
از این دست ســکانس های عمیق و 
تامل برانگیز بیشتر داشت تا به جوانان 
فریب خورده  ای کــه گمان می کنند 
ایده ها و ســخنان رهبران جمهوری 
اسالمی صحیح است، بیاموزد به جای 
آرزوی نابــودی آمریــکا فکری برای 
آینده ی کشورشان و مسئوالن بی خرد 

و خشونت طلبش کنند.
معادی می توانســت بــا زیرکی در 
فیلمش نشــان دهد برخالف آن چه 
آقای خمینی و طرفدارانش گفته اند 
و می گوینــد جنگ نعمــت الهی و 
امری مقدس نیست، ارابه ی کشتاری 
است بســیار خشن و پلید که هرچه 
مقابــل خویــش ببیند، مــی درد و 
نابودگری است که  تکه تکه می کند. 
جز ویرانی چیــز دیگری نمی فهمد، 
معادی و دیگر فیلم ســازان ما باید به 
این موضوع توجه کننــد که با یک 
داستان ضعیف و بی جان نمی شود به 
مصاف چنین جانور خونخوار درنده  ای 
رفت. چیــزی که »بمب« کم دارد تا 
بتواند یک اثر قابل توجه صلح دوستانه 
شــود، نشــان دادن صورت زشت و 
خشن جنگ و اثرات مخرب تبلیغات 
جنگ طلبان بر روان نســل  جوان و 

آیندگان یک کشور است.
به قــدر کافی »ارزشــی ها« جنگ را 
ستوده اند، حال که در معرض جنگی 
عظیــم و بزرگ تر قرار داریم وقت آن 
است به مســئوالن و مردم رفتارهای 
نادرست حکومت جمهوری اسالمی 
را در آن دوران یــادآوری کنیم. باید 
به عنوان هنرمند آثاری تولید کنیم، 
موثــر و پرتــوان. باید به آن دســته 
از جوانانــی که تحت تاثیر دســتگاه 
گمان  اســالمی  جمهوری  تبلیغات 
می کنند با جنگیدن و شــهادت به 
بهشــت می روند بگوییم جنگ ما را 
به بهشــت نمی برد بل کــه جهان ما 
را جهنم می کند. نماینده ای اســت 
از دوزخ کــه به زمیــن می آید تا در 
شعله های سوزان خویش هر آن چه از 
خرد و مهر و انسانیت است را بسوزاند 
و خاکستر کند. وقت آن رسیده کمی 
هم ما حرف بزنیم، آثار درخشــانی 
بسازیم که به سادگی از کنار جنگ، 
این واژه ی هولناک، عبور نمی کنند. 
وقتش رســیده در آثارمان زندگی را 
مطالبه کنیم و به نسل جدید و آینده 
بگوییم: به آن چــه می بینی و لمس 
می کنی بیاندیش، به انسان، وگرنه تو 
نیز به وعده ی بهشت نادیده  می کشی 
و کشته می شوی و در آخر نمی دانی 
جــان ات را داده ای و در ازایــش چه 

ستانده ای.

داریوش رسولی  )رادیو زمانه(

این که فقط بمب باران و خراب شــدن خانه ها را نشان دهیم الزاما باعث 
نمی شــود فیلمی ضد جنگ ساخته باشــیم. معادی به صورت کاما 
محافظه کارانه ای همه ی گروه ها را راضی نگه می دارد. »ارزشی ها« چیزی 
علیه جنگ در این فیلم پیدا نمی کنند تا با آن بجنگند، مدافعان صلح هم 
نشانه ای از جنگ طلبی در »بمب« نمی بینند که دوستش نداشته باشند. 
این جاســت که فیلم موضع و مرز خود را مشخص نمی کند و شکست 

می خورد. 

کیهان لندن- نیلوفــر بیضایی تئاتر 
موزیکال »اگر که عشق گناه است« 
با درونمایه ی سرگذشــت  بزرگترین 
شــعرای زن ایرانزمین از رابعه بلخی 
تا مهســتی گنجوی، ملــک جهان 
خاتــون، ژالــه قائم مقامــی و فروغ 
فرخــزاد را به زبان شــعر و آواز روی 
صحنه می برد. بیضایی می گوید: »آنها 
سرگذشت های  از  شعرهایشــان  در 
تلخشان به  عنوان یک زن، از قلم شان 
و سانسور قلم شــان و حضورشان به 
عنوان زن، از ناهنجاری های اجتماعی 
و سیاســی و از اراده شان برای تغییر 
سخن می گویند و این مجموعه بسیار 
با وضعیــت امروز ما همخوانی دارد و 

انگار بازتاب آن است.«
نیلوفر بیضایی نویسنده و کارگردان 
شناخته شــده ی ســاکن آلمان در 
تازه تریــن کار خود، در نمایشــی با 
عنوان »اگر که عشــق گناه اســت« 
ایرانزمین  زن  شــعرای  بزرگتریــن 
را بــه روی صحنه می بــرد. در این 
نمایش شــاعران زن فارســی زبان از 
ایران، افغانســتان، تاجیکستان… و 
از دوره های مختلف تاریخی به زبان 
شعرشان با یکدیگر سخن می گویند 
و از رنج هایشان به عنوان زن و شرایط 
اجتماعی و سیاسی ناهنجار که در آن 
زندگی کرده اند و همچنین از آرزوها و 
نگاهشان به عشق و از اراده شان برای 

تغییر سخن می گویند.
از رابعه بلخی تا مهستی گنجوی، ملک 
جهان خاتون، ژاله قائم مقامی، فروغ 
فرخزاد، ژاله اصفهانی تا شاعران امروز 
افغان و تاجیــک چون لیل صراحت 
روشنی، خالده فروغ، گلرخسار صفی 
آوا، نادیه فضل، شهزاده سمرقندی… 
با ابیاتی از شعرهایشان در این نمایش 

حضور دارند.
نیلوفــر بیضایی دربــاره این نمایش 
می گویــد: »ایــن متن را دو ســال 
پیش خانم ژاله مســاعد که خواهر 
خانم ژیال مساعد هستند و در ایران 

زندگــی می کنند و مترجم نمایش و 
نمایشنامه نویس هستند، از طریق ژیال 
خانم برایم فرستادند و پیغام دادند که 
فکر می کنند که من آدم مناسبی برای 
اجرای این متن هستم. نام متن ایشان 
این بود: »در سخن مخفی شدم مانند 
بو در برگ گل« که از شعر زیب النسا 
شاعر ســبک هندی دوره ی صفوی 
که تخلص شعری اش »مخفی« بود، 

گرفته بودند.«
بیضایی با اشــاره به ویژگی های این 
متن می گویــد: »من متن را خواندم 
و چندین نکته ی مهم و برای خودم 
جالب در آن یافتم. اول اینکه شاعران 
زن در ایــن نمایش از رابعه گرفته تا 
مهستی گنجوی و ملک جهان خاتون 
تا ژاله قائم مقامــی و فروغ فرخزاد و 
شاعران معاصری چون ژاله اصفهانی 
و لیال صراحت روشنی و خالده فروغ 
و… با هــم روبرو می شــوند و تمام 
زبان نمایش، زبان شعرهای آنهاست. 
بالفاصله فکر کردم نقش ترانه و آواز 
باید در اجرای ایــن نمایش مرکزی 

باشد.«
وی اضافه می کنــد: »دوم اینکه آنها 
سرگذشت های  از  شعرهایشــان  در 
تلخ شان به  عنوان یک زن، از قلم شان 
و سانسور قلم شــان و حضورشان به  
عنوان زن، از ناهنجاری های اجتماعی 
و سیاســی و از اراده شان برای تغییر 
سخن می گویند و این مجموعه بسیار 
با وضعیــت امروز ما همخوانی دارد و 

انگار بازتاب آن است.«
نیلوفــر بیضایــی درباره نــگاه ویژه 
ژیال مساعد به شــاعران زن فارسی 
می افزاید: »نکتــه ی مهم دیگر نگاه 
خانم مساعد به شــاعران زن فارسی 
زبان کشــورهای همســایه است و 
دیالوگ های شعری آنها با شاعران زن 
ایرانی و به خصوص با فروغ فرخزاد و 
همچنین دردهای مشترکشان با ما. 
همه ی اینها توجه من را به متن جلب 
کرد و قول دادم که دو سال بعد، یعنی 

امسال این نمایش را کار کنم.«بیضایی 
درباره ویژگی های اجرای این نمایش 
می گوید: »تنها نگرانی من این بود که 
در متن اصلی باید بیست بازیگر وجود 
می داشــت و من که از این امکانات 
عظیم و مالی و انسانی بی بهره ام، باید 
به فکر شیوه ای نوین در اجرا می بودم 
که با تعــداد محدودتری از بازیگران 
این کار را عملی کنــم. البته قبل از 
هر چیز رضایت خانم ژاله مســاعد را 
جلب کردم که لطف کردند و گفتند 
به من اعتماد کامل دارند و دستم را 

باز گذاشتند.«
وی اضافــه کــرد: »من بــرای قابل 
فهم تر کردن، اسم نمایش را به »اگر 
که عشق گناه است« که از شعر ژاله 
اصفهانی برگرفته شده تغییر دادم و 
بعد نمایش را با شش بازیگر کار کردم 
و البته متن را بســیار کوتاه کردم اما 
روح حاکم بر آن را چنانکه گردآورنده 

در نظر داشته، حفظ کردم. «
این کارگردان شناخته شــده ی تئاتر 
درباره وجه موزیکال این اثر می گوید: 
»بسیاری از شعرها را تبدیل به ترانه 
کردیم و ملودی هــا در روند تمرین 
ساخته شــد. در عین حال در برخی 
از صحنه های تصویری از موســیقی 
استفاده کردیم که آرمان سیگارچی 
ساخته اســت. همچنین در جاهایی 
آزاده بهرامی که در حقیقت خواننده 
و نوازنده ی ســه تار اســت و در این 
نمایش به عنــوان بازیگر نیز حضور 
دارد، بطور زنده می نوازد. خوشبختانه 
اکثــر بازیگرانم صداهای خوبی دارند 
و برخی شــان عــالوه بــر بازیگری 
خوانندگی نیز می کنند و توانسته ایم از 
صدای آنها که خواننده نیستند نیز در 
حد مورد نیاز نمایش استفاده کنیم.«

بابایی، آزاده بهرامی، فرشــته  بهرخ 
ساداتی، ستاره سهیلی، ژاله شعاری، 
هرمین عشقی بازیگران این نمایش 

هستند..

»اگر که عشق گناه است«
 یک تئاتر موزیکال  جدید از نیلوفر بیضایی
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استانبول، 
خانه دوم 

محسن نامجو

موسیقی ایران و ترکیه از گذشته های 
دور رابطــه ای  عمیــق و گســترده  
داشته اند. این ارتباط از یک سو ریشه 
در موســیقی های محلی و فولکلور 
ترکی و کردی مشــترک داشته و از 
ســوی دیگر در موسیقی با ریتم ها و 
الحان قدیمی به ویژه الحان عبدالقادر 
مراغه ای ،که اکنون در سبک »تورک 
صنعت موســیقی« شنیده می شود، 
تبلور می یابد. اما در ســال های اخیر 
موسیقی معاصر ایرانی هم در ترکیه 

جایگاه ویژه ای یافته است.
در جــای جای شــهرهای گوناگون 
ترکیــه و به صورت ویژه شــهرهای 
بزرگــی مانند اســتانبول، دیاربکر و 
آنــکارا، صــدای موســیقی ایرانی و 
با سبک های موسیقی  خواننده هایی 
بسیار متفاوتی چون هایده، گوگوش، 
همایون شجریان، اعظم علی و بسیاری 
دیگر در کافه ها و بارها شنیده می شود 
و کنسرت های خوانندگان ایرانی در 
ترکیه عالوه بر مخاطبــان ایرانی با 
اســتقبال زیادی از سوی شنوندگان 
ترکیــه ای مواجه می شــوند. در این 
میان محســن نامجو به صورت ویژه 
دارای طرفداران خاص خود در میان 
مخاطبان ترکیه ای بــوده و به نوعی 
چهرۀ اصلی موسیقی ایرانی در ترکیه 

به شمار می رود.
تا اوایل دهۀ اول قرن اخیر، محبوبیت 
موســیقی معاصر ایرانــی در ترکیه 
چندان زیاد نبوده اســت. از بین آثار 
موسیقیایی کشورهای پیراموِن ترکیه، 
موسیقی عربی و یونانی -با توجه به 
پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی- 
بیشتر در بین عالقه مندان موسیقی 
جــدی در ترکیه طرفدار داشــتند. 
اما در یکی دو دهۀ اخیر، موســیقی 
ایرانی، کشف جدید موسیقی دوستان 

ترکیه ای لقب گرفته است.
فرید فرجاد، موزیســین و ویولن نواز 
ایرانــی هرچقدر کــه در ایران کمتر 
شناخته شده است، بیش از دو دهه 
اســت که از چهره های سرشــناس 
موســیقی ایرانی در ترکیه است. او 
یکــی از اولین موزیســن های ایرانی 
اســت که ملودی هــا و آهنگ های 
ایرانــی را بــه مخاطبــان ترکیه ای 
معرفی کرده اســت. عمدۀ کارهای 
او اجراهایی بــی کالم از آهنگ های 
شناخته شــده از موسیقی معاصر و 
محلی ایرانی اســت که با تنظیمات 
 غربی و بــا ویولن نواخته شــده اند.

از طرف دیگر موســیقی ایرانی برای 
کردهــای ترکیه هــم جذابیت های 
خاص خود را داشــته و ریشــه های 
مشترک موســیقی کردی در هر دو 
کشور و ارتباط بین موسیقی سنتی 
ایرانی، که بسیار از موسیقی محلی و 
در این مورد خاص، موسیقی محلی 
کــردی تاثیر پذیرفته اســت، باعث 
ارتباط عمیق بین این مخاطبان کرد و 

موسیقی ایرانی هم شده است.
از گروه های مطرح و شــناخته شده 
ایرانــی در ترکیه می تــوان از گروه 
کامکارها نام برد. هرچند زبان کردی 
مورد استفاده کامکارها در اجراهایشان 
با زبان »کرمانجی« -که زبان رایج بین 
کردهای ترکیه اســت- تفاوت بسیار 
دارد اما پیوند متقابل کردها در هر دو 
کشور باعث محبوبیت بسیار این گروه 

در ترکیه شده است.
همچنین موسیقی انقالبی ایران نیز 
در میان عالقه مندان موسیقی چپ گرا 
در ترکیه نیز بســیار شــناخته شده 
و محبوب بوده اســت. از مهمترین 
آهنگ هایی که در فضای موســیقی 
سیاسی ترکیه محبوبیت بسیار داشته 
می توان به آهنگ »شــعلۀ بهمن« از 
آهنگ های منتســب به چریک های 
فدایی خلق ایران اشاره کرد که اوایل 
 Red مهدی شبانی )بی بی سی(دهۀ هشتاد ترکیه در مجموعۀ

Songs منتشر شده بود.
موســیقی تلفیقی ایرانی نیز با اعظم 
علی و گروه »نیاز« در ترکیه شناخته 
شده بود. این گروه عالوه بر موسیقی 
ایرانی از ملودی ها و ریتم های ترکی 
و همچنین ساز باغالما، که به نوعی 
ساز ملی ترکیه حساب می شود، بهره 

می بردند.
در چند سال اخیر موسیقی تلفیقی با 
مشارکت نوازندگان ایرانی و ترکیه ای 
هم بســیار تجربه شــده است. که از 
موفق ترین ایــن تجربه ها می توان به 

آلبوم مشــترک کیهان کلهر و اردال 
ارزنجــان نوازنده مطــرح باغالما در 
ترکیه اشــاره کرد که توسط کمپانی 
ECM منتشــر شــده و از اجراهای 
گوناگونی از این اثر در ترکیه و ایران 

نیز بر روی صحنه رفته است.

نامجو و موسیقی ترکیه

اما در چند ســال گذشــته و با ورود 
محســن نامجو به عرصۀ موسیقایی 
ترکیه، سایر موسیقی دانان ایرانی به 

نوعی تحت شعاع او و کارهایش قرار 
گرفتند.

محســن نامجو که در ترکیه از او به 
عنــوان »باب دیلن ایرانــی« نیز یاد 
می کنند، کنســرت های بسیاری در 
اســتانبول، آنکارا و ســایر شهرهای 
بزرگ ترکیه برگزار کرده که عالوه بر 
مخاطبان ایرانی، با استقبال گسترده 
طرفداران ترکیه ای او نیز مواجه شده و 
آهنگ های او در شبکه های اجتماعی 

ترکیه نیز بسیار محبوب هستند.
مرات اوزتورک، موزیســین و نوازنده 

در مورد دالیــل محبوبیت نامجو در 
ترکیــه می گوید: »موســیقی نامجو 
دارای عناصر بســیار یگانه و منحصر 
به فردی اســت که او را در ترکیه ای 
که موســیقی عمدتــاً در قالب ها و 
فرمت های مشــخص و تکراری کار 
می شود برجسته کرده است. فرم های 
بدیع موسیقیایی او به ویژه در کارهای 
بــرای مخاطبین ترکیه ای  اولیه اش 
نوآورانه  در عین نزدیکــی، بســیار 
دیده می شود. در عین حال نزدیکی 
ملودیک و ریتمیک موسیقی ایرانی و 
ترکی نیز باعث شــده تا کارهای او با 
مخاطبان راحت تر ارتباط برقرار کند.«

عالوه بر موســیقی، شعر هایی که او 
در آهنگ هایش استفاده کرده  است 
نیز مورد استقبال شوندگان ترکیه ای 
قرار گرفته اســت. متن تقریبا تمام 
آهنگ های او بــه زبان ترکی ترجمه 
شــده اند و بتــول آکولــوک منتقد 
موسیقی ترکیه در مورد نامجو چنین 
می نویسد: »ترانه های او با چنان زبان 
ادبی در هم آمیخته اســت که حتی 
در ترجمه ترکی نیز انســان را جذب 
خود می کند. هم شــخصیت فردی 
و هم موسیقی نامجو یکه و بی نظیر 
اســت. او با موفقیت موسیقی راک 
و جاز را با موســیقی ایرانی ترکیب 
کرده اســت. آهنگ های او انقالبی 
هســتند و چندان اشتباه نیست اگر 
او را چه گوارای موسیقی ایران بنامیم. 
محسن نامجو به رنگین کمان موسیقی 
جهان یک رنگ جدید افزوده است.«

از ســویی دیگر نی زن ساورین درباره 
کنســرت ســال ۲۰۱۶ نامجــو در 
اســتانبول چنین می نویسد: »نامجو 
به عنوان یکی از مهمترین فیگورهای 
موسیقی مدرن ایرانی که در جهان نیز 
بسیار شناخته شده است، معتقد است 
که منبعی که موسیقی و هنرمند از 
آن الهام می گیرند نه سیاســت و یا 
جنگ که دنیای درونی هنرمند است 
و در آثار نامجو شــعر مدرن فارسی، 
حزن موســیقی ســنتی و موسیقی 
دینی در کنــار هم جای می گیرند.« 
این منتقد موسیقی از آهنگ »مجیر« 
وی به عنــوان نمونه ای از این تلفیق 
بین موسیقی دینی و موسیقی مدرن 

نام می برد.
این نگاه به موسیقی ایرانی و به صورت 
ویژه محسن نامجو، در عین حال باعث 
نزدیکــی بخش هــای محافظه کارتر 
جامعۀ ترکیه به موسیقی ایرانی نیز 
هســت. وجود عناصــری از فرهنگ 
عرفانی و شــرقی در موسیقی ایرانی 
باعث جذب مخاطبینــی با گرایش 
های اســالمی نیز شــده است. یکی 
از مهمترین علل این شــیفتگی به 
موسیقی ایرانی در بین این گروه های 
اجتماعی را همچنین می توان در دور 
بودن عمدۀ  آثار موســیقیایی ایرانی 
محبوب در ترکیه، از فضای موسیقایی 

پاپ مرسوم دانست.

برای بسیاری از مخاطبین محافظه کار 
و دیندار در ترکیه موسیقی پاپ این 
کشــور بیش از هر عاملی در خدمت 
تهاجم فرهنگی غرب به جامعۀ اسالمی 
این کشور اســت. هرچند موسیقی 
ایرانی بیشتر بین روشنفکران، کردها 
و گروه های آلترناتیو پرطرفدار است و 
این گروه از عالقه مندان به موسیقی 
نامجو، همواره بر حکــم دادگاه او و 
محکومیتش به زندان به علت خواندن 
قرآن در یکی از آهنگ هایش اشــاره 
کــرده و موســیقی او را در جوامــع 
سانســور زدۀ خاورمیانه پیشگام در 
شکستن مرزهای از پیش تعریف شده 

می دانند.
رابطــه بین ترکیه و محســن نامجو 
دوطرفه بوده و او نیز در مصاحبه های 
گوناگونی از عالقــه خود به ترکیه و 
طرفدارانــش در این کشــور گفته و 
طی مصاحبه ای که ســال گذشته با 
شبکۀ »خبر تورک« انجام داده بود، 
استانبول را پس از نیویورک، خانه دوم 

خود دانسته بود.
محبوبیت موسیقی معاصر ایران و به 
صورت ویژه محســن نامجو و آثارش 
در ترکیه را به نوعی می توان متاثر از 
مهاجرت بخشی از نیروهای جوان و 
روشنفکر ایران به ترکیه پس از وقایع 
انتخابات ســال ۸۸ هم دانســت. در 
عین حال به علت وجود حجم باالی 
ایرانیان ،چه به صورت توریست و چه 
مقیم در ترکیه، محسن نامجو از این 
طریق در ترکیه بیشتر از سایر نقاط 

دنیا شناخته شده است.
محمت آتلی خواننده و موزیسین کرد 
در این مورد می گوید: »از یک طرف 
اگر به نقشه رســمی نگاه کنیم، دو 
کشــور ایران و ترکیه هم مرز هستند 
و همســایه اما از طــرف دیگر رابطه 
فرهنگی دو ملت بســیار کم اســت. 
هرچنــد در ترکیه معمــوال ارتباط 
بین همسایگان نیز حتی از راه غرب 
می گذرد و در ابتدا معموال هنرمندان 
ایرانی و یا سایر کشورهای منطقه در 
غرب شناخته شده و سپس از طریق 
فرهنگ غربی به مخاطبان ترکیه ای 
شناسانده می شوند. اما پس از گوش 
دادن به این آهنگ ها مخاطب با خود 
می گوید که اشتراکات زبانی بسیاری 
دارد، ملودی ها هم به گوش مخاطب 
آشناســت و این باعث ایجاد هیجان 
در شنونده می شود. اما در عین حال 
هنوز از شکســتن مرزهــا، رفتن به 
کشور همســایه و دیدن این فرهنگ 
از نزدیک هراس داریم. هرچند هنوز 
بسیاری از هنرمندان و موسیقی دانان 
ایرانی در ترکیه ناشناخته باقی مانده اند 
و باید این فضــای دو پاره بین ایران 
و ترکیه شکسته شده و مردم هر دو 
کشور به صورت عمیق و یکپارچه با 
فرهنگ یکدیگر آشنا شوند. در چنین 
شکستن  برای  موســیقی  وضعیتی 
و باز کردن ایــن مرزها نقش اصلی 
را برعهــده دارد و زمینه ارتباط بینا 
فرهنگی را ایفا می کند. به عنوان مثال 
موســیقی ایرانی و به صورت خاص 
محسن نامجو در جوامعی که در زمانه  
جهانی شدن به صورت ایزوله زندگی 
می کنند، راهی است برای باز کردن 
مرزها و ایجــاد زمینه برای گفتگوی 

بین فرهنگی.«
در نهایــت می توان گفت موســیقی 
راهی برای باز کردن فضای فرهنگی 
بین کشــورهای منطقه و به صورت 
ویژه ایران و ترکیه است که می تواند به 
هم پیوستگی فرهنگی بین خلق های 
منطقه و ایجاد دیدی گســترده تر و 
وسیع تر برای داشتن آینده ای بهتر در 

جغرافیای خاورمیانه منجر شود.

»متری شیش و نیم« در توجیه اعدام
متری شیش و نیم، دومین فیلم بلند 
سعید روستایی با بازی پیمان معادی 
یک فیلم اجتماعی است که در بستر 
یک فیلم به ظاهر پلیســی تصویری 
کلی و واقع گرایانه از گستردگی اعتیاد 
در ایران به دســت می دهد. بیش از 
آنکه داستان فیلم تکان دهنده باشد، 
حضور سه  هزار بیمار مبتال به اعتیاد 
در این فیلم به عنوان نابازیگر بیننده را 
در بهت جهانی آخرالزمانی فرومی برد: 
شکل متکامل تر با بیانی سینمایی تر 
و داســتانی تر از »دایــره مینــا«ی 

مهرجویی.
»دایره مینا« پنجمین فیلم داریوش 
مهرجویــی بــر اســاس داســتان 
»آشــغالدونی« غالمحسین ساعدی 
درباره پسر جوانی )علی با بازی سعید 
کنگرانی( کــه در یکی از محله های 
حاشــیه تهــران زندگــی می کند 
نخستین بار در سال ۱۳۵۳ به نمایش 
درآمد. »متری شیش و نیم«، دومین 
فیلم بلند سعید روستایی نخستین 
بار در در ســال ۱۳۹۷ در جشنواره 
فیلم فجر روی پرده رفت و ســیمرغ 
بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
را هم به دســت آورد. از مقایسه این 
دو فیلم به سادگی می توان گستردگی 
حاشیه نشــینی در ایران را در فاصله 
بین چهار دهه، از حکومت شاهنشاهی 

تا حکومت والیی درک کرد.
در »متری شیش و نیم« که سینمای 
ایران در جشــنواره فیلم ونیز را هم 
نمایندگی می کند بیش از ســه هزار 
بیمار مبتال به اعتیاد بازی می کنند. 
تصاویر این فیلم از بازداشــتگاه ها، و 
حضور معتادان با چهره ها و هیکل های 
از ریخت افتــاده کــه در یک دنیای 
آخرالزمانی در یک فضای خاکستری 
و آلوده در لوله های سیمانی در حاشیه 
تهران زندگی می کننــد، به تنهایی 

تکان دهنده است.
آمار دقیقی از حاشیه نشــینان ایرانی 
در دست نیســت. گفته می شود که 
در تهران دســت کم سه میلیون نفر 
حاشیه نشین و زاغه نشین اند. همچنین 

آمار دقیقی از میزان مصرف کنندگان 
مواد مخــدر در ایران وجــود ندارد. 
تخمین زده می شــود که نزدیک به 
ســه میلیون نفر از جمعیت ایران به 
بیماری اعتیاد مبتالست و  نزدیک به 
۱۰ میلیون خانوار با مشکالت اعتیاد 
درگیرند. در »متری شیش و نیم« با 
یک خانواده درگیر با اعتیاد و با چهره 
سه هزار معتاد آشنا می شویم. اما بر 
خالف »دایره مینا« این آشــنایی به 
شناخت و درک فرهنگی عمیق تری 

از اعتیاد منجر نمی گردد.
نوید محمــدزاده و پیمان معادی در 
این فیلم نقــش قاچاقچی و پلیس 
را ایفا می  کننــد. )بر گرته فیلم های 
دونیرو و آل پاچینو(. قرار اســت که 
فیلم یک فیلم پلیسی بر محور تعقیب 
و گریز باشــد. تعقیب و گریز اما زود 
به پایان می رســد و باقی داســتان 
فیلم در بازداشــتگاه و در چم و خم 
دستگاه قضایی اتفاق می افتد. مالقات 
قاچاقچی با خانواده اش به یک بیانیه 
اخالقی تبدیل می شود و با اعدام او، 
»نظام تبعیض« در جمهوری اسالمی 
از هرگونه انتقــادی مصون می ماند 
و دســتگاه قضایی و حکم اعدام یک 
امر ناگزیر جلوه داده می شود. سعید 
روستایی در مصاحبه ای در پاسخ به 
این پرسش که آیا با اعدام قاچاقچی ها 
موافق اســت، به سادگی و ساده دلی 
می گوید: »من به این ســوال جواب 

نمی دهم و فکر می کنم به نظر من ]به 
موضوع فیلم[ ربط ندارد.«

برخــالف فیلم های هالیــوودی، در 
»متری شــیش و نیم« پلیس جدا از 
روابط خانوادگی اش کنش داســتانی 
دارد و مسأله فساد در دستگاه پلیس 
هم صرفاً در حد یک سوءتفاهم مطرح 
می شود. مناسبات خانوادگی قاچاقچی 
اما به شکل یک بیانیه برمال می شود 
که زیاده خواهی او آشکار گردد: یک 
فرد اصالح ناپذیــر و طمعکار که جز 
اعدام او راهی دیگر وجــود ندارد. با 
این حال قاچاقچی در این فیلم )ناصر 
کاخساز با بازی نوید محمدزاده( یک 
چهره انســانی هم دارد. درماندگی او 
در دیالوگی جلوه گر می شود در بیان 
معنای جلــو زدن مرگ از زندگی که 
نام فیلم هم بر همان اساس انتخاب 
شــده: پدر که ُمرد، کفــن او متری 
شــیش و نیم میلیــون تومان خرج 
برداشــت. چادر مــادر، متری چهار 

میلیون تومان.
 فیلم به ســادگی می توانســت روی 
صحنه دیدار او با خانواده اش در زندان 
و در حالی که برادرزاده خردسال مجرم 
برای خوشــایند او روی دست بلند 
می شود به پایان برسد. در این صورت 
فیلمساز می بایســت از صحنه زائد 
اعدام صرف نظر کند. اعدام،یک صحنه 

زائد. آیا میسر است؟
االهه نجفی )رادیو زمانه(
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

نامى که مى شناسید و به آن اطمینان دارید

1105 ROBSON STREET, VANCOUVER BC V6E 1B5 
Tel: 604-685-5625 

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

تنها شعبه ساعتچى و ساعتچى در خیابان رابسون ونکوور کانادا و باسابقه 39 سال مى باشد.
جواهرى ساعتچى و ساعتچى با هیچ جواهرفروشى دیگرى با نام ساعتچى ارتباطى پیدا نمى کند.

جواهرى ساعتچی

نام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
»جت لگ« یا خستگی پروازدندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

 را چطور کاهش دهیم؟

اثر حاملگی
 بر دندان ها

تغییرات هورمونــی در دوران بارداری می تواند منجر 
به برخی از مشــکالت دندانپزشکی در زنان از جمله 
پوســیدگی دندان شود. با این حال با حفظ بهداشت 
دهان و دندان در خانه و دریافت کمک های حرفه ای 
از دندانپزشکان، می توان سالمت دندان ها را در دوران 

بارداری تضمین کرد.
تحقیقات مختلف، ارتباط بین بیماریهای لثه در زنان 
بــاردار و زایمان زودهنگام با وزن کــم نوزاد را ثابت 
کرده اســت. نوزادان زودرس ممکن است در معرض 
انواع بیماری ها مانند فلج مغزی، مشــکالت بینایی و 
شنوایی باشند. درمان های مناسب دندانپزشکی برای 
مادران باردار ممکن اســت خطر ابتال به تولد زودرس 

را کاهش دهد.

سامت دندان پیش از بارداری

برای کاهش خطرات سالمت دهان و دندان در دوران 
بارداری این موارد را انجام دهید:

- دندان هایتان را حداقل دو بار در روز با خمیردندان 
حاوی فلوراید مسواک بزنید.

- از مسواک های نرم استفاده کنید.
- از نخ دندان مرتباً استفاده کنید.

- ویزیت دندانپزشکی را به شکل مرتب دنبال کنید؛ 
به خصوص اگر در حال برنامه  ریزی برای باردار شــدن 
هستید. فراموش نکنید که اگر در دوران بارداری نیاز 
به درمان های دندانپزشکی داشته باشید، درمان های 

غیر اورژانسی بعد از سه ماهه اول انجام خواهد شد.

اگر باردار هستید، به دندانپزشک خود اطاع دهید

دندانپزشک شــما باید در جریان باردار بودنتان قرار 
بگیرد. احتمال دارد درمان های شــما به دلیل نیاز به 
انجام رادیوگرافی دنــدان، بعد از وضع حمل موکول 
شود. در صورتی که رادیوگرافی اجتناب ناپذیر باشد، 
دندانپزشک می تواند از اقدامات احتیاطی برای ایمنی 
کودک اســتفاده کند. اگر درمان دندان شــما نیاز به 
بیهوشی عمومی یا اســتفاده از برخی داروها داشته 
باشــد، باید عالوه بر مشــاوره دندانپزشک، با پزشک 

متخصص زنان و زایمان نیز صحبت کنید.

مشکات دندانپزشکی رایج در دوران بارداری

مشکالت لثه از رایج ترین مشــکالت دوران بارداری 
هستند. التهاب لثه در سه ماهه دوم بارداری بیشتر رخ 
می دهد. عالئم این التهاب عبارتند از تورم و خونریزی 
لثه ها به خصوص زمان مسواک زدن. التهاب لثه درمان 
نشــده می تواند منجر به عفونت مزمن و در نهایت از 

دست رفتن دندان شود.
از دیگر مشکالت لثه که در دوران بارداری اتفاق می افتد 
می توان به تومور حاملگی اشاره کرد. تومور حاملگی که 
نام های اپولیس گراویداروم و گرانولومای حاملگی نیز 

برای آن پیشــنهاد شده، به آسانی خونریزی می کند. 
این مشــکل، یک واکنش التهابــی در مقابل عوامل 
محرک موضعی اســت و معموالً پس از سه ماهه اول 
حاملگی تظاهر کرده و بعضی مواقع ممکن است زودتر 
به وجود آید. این تومور در پاسخ به محرک هایی مانند 
جرم یا دندان شکسته یا گیر غذایی به وجود می آید. 
گاهی اوقات و از جمله در دوران بارداری، به دلیل عدم 
تعادل هورمون ها احتمال بروز این ضایعه متناسب با 

مقدار استروژن و پروژسترون پالسما افزایش می یابد.
اگرچه بسیاری از مشکالت لثه حین بارداری، بعد از 
اتمام این دوره به پایان می رسد و درمان می شود، با این 
حال نیاز است که شما بعد از زایمان مجدداً برای چک 
کردن سالمت دهان و دندان به دندانپزشک مراجعه 

کنید.

استفراغ به دندان ها آسیب می زند

اســتفراغ یا بیماری صبحگاهی زنان باردار می تواند 
دندان ها را با اســیدهای قوی معده پوشــش داده و 
باعث آســیب به مینای دندان و در نهایت پوسیدگی 
دندان ها شــود. برای جلوگیری از عوارض ناشــی از 
بیماری صبحگاهی روی دندان ها، این پیشــنهادها را 

دنبال کنید:
- اجتناب از مســواک زدن بالفاصله بعد از استفراغ. 
در حالی که دندان ها از اســید معده پوشیده شده اند، 
مسواک زدن می تواند بیشتر به مینای دندان آسیب 

بزند.
- شستشوی دهان با آب ساده.

- استفاده از دهان شویه های حاوی فلوراید.
- شستشــوی دندان هــا حداقل یک ســاعت بعد از 

استفراغ.
اگر طعم خمیــر دندان ریفالکس شــما را تحریک 
می کند، ســراغ مارک های دیگــر و طعم های دیگر 
خمیردندان بروید. حتمــاً از خمیردندان های حاوی 

فلوراید استفاده کنید.

گرایش غذایی حین بارداری

برخی زنان در زمان بارداری میل یا عدم میل به غذا را 
تجربه می کند. در این میان، تمایل شدید برای مصرف 
غذاهای شــیرین خطر پوسیدگی دندان ها را افزایش 
می دهد. به جای شیرینی های حاوی قندهای ساده، 
شما باید میوه های شیرین تازه را انتخاب کنید. بعد از 
خوردن هر نوع شیرینی، دهان خود را کامالً شستشو 

دهید.
مصرف کلسیم را در دوران بارداری افزایش دهید. به 
یاد داشــته باشید که کلسیم کافی از توده استخوانی 
شــما محافظت و نیازهای تغذیه ای نــوزاد را برآورده 
می کنــد. مصرف ویتامین دی را نیــز باید در دوران 
بارداری افزایش دهید. ویتامین دی به جذب بیشــتر 

کلسیم کمک می کند.

جت لگ یا خستگی پرواز یک عارضه 
موقتی اســت که در اثر سفر هوایی 
به مناطقی که از نظــر زمانی با هم 
اختالف زیاد دارند، اتفاق میافتد. در 
واقع جت لگ در اثر اختالل در ریتم 
شــبانه روزی و بهم خوردگی ساعت 
بدن بروز می کند. طی مسافرت های 
مالتونین  هورمون  ترشــح  طوالنی، 
که در تنظیم ریتم های شبانه روزی 
دخیل اســت، کاهش یافته و موجب 
اختالل در ساعت خواب و بیداری فرد 

می شود.
عالوه بــر خســتگی و بیخوابی که 
از عالئم شــایع جت لگ هســتند، 
اضطراب، یبوست، اسهال، سردرگمی، 
کم آبی بدن، سردرد، تحریک پذیری، 
تهوع، ســوء هاضمه، کاهش تمرکز، 
تعریق و ســرگیجه نیز ممکن است 
در فرد مبتال ظاهر شود. ممکن است 
کودکان هم مانند بزرگســاالن دچار 

مشکالت مربوط به جت لگ شوند.
به طور کلی برای تشخیص جت لگ 
نیازی به ارزیابی های پزشکی نیست. 
رفع عالئم جت لگ بستگی به تعداد 
مناطق زمانــی طی شــده دارد. به 
عنوان مثال اگر از شش منطقه زمانی 
عبور کرده باشید، سه تا ۵ روز طول 
می کشد تا بدن با منطقه زمانی جدید 
تطبیق پیدا کند. با این حال اگر عالئم 
این عارضه شدید باشد و پس از چند 
روز از بین نرود، مراجعه به پزشــک 

ضروری است.

راه های زیادی جهت پیشــگیری و 
درمان جــت لگ وجود دارد. بهترین 
اقدام برای پیشــگیری از جت لگ، 

خواب کافی قبل از سفر است.
نوشــیدنی های کافئیــن دار را قبل، 
حین پرواز، و بعد از آن به هیچ وجه 
ننوشــید. کافئین باعث کم آبی بدن 
شده و برنامه خواب را مختل می کند. 
عــالوه بر این، کافئیــن اضطراب در 
طی سفر را شدیدتر می کند. به جای 
کافئیــن تا می توانید، آب بنوشــید. 
نوشــیدن آب باعث می شود سریع تر 
با منطقه زمانی جدید سازگار شوید. 

در حین پرواز تحرک داشته باشید و 
ورزش های کششی انجام دهید. حتی 
در حالت نشسته، پاهای خود را تکان 
دهید. زانوها را خم کنید، بایستید و 
دوباره بنشــینید. هر یک ساعت، راه 

بروید.
 قرص های خواب آور را به هیچ وجه 

مصرف نکنید.
اگر هنگام روز به مقصد می رســید، 
میزان خواب خــود را در طول پرواز 
افزایــش دهید. اگر شــب هنگام به 
مقصد می رسید، از خواب در هواپیما 
چشم پوشی کنید تا هنگام رسیدن به 
مقصد بتوان به خوبی استراحت نمود.

قبل و حین پرواز به هیچ وجه سراغ 
نوشیدنی های الکلی نروید.

در طی پرواز کفش و یا لباس راحت 
بپوشید.

هــر چه زودتــر با وضعیــت محلی 

مقصدی که انتخاب کرده اید، سازگار 
شــوید. اگر به وقت محلی، ظهر به 
مقصد رســیده اید، ناهار بخورید نه 
صبحانه. اگر ۶ بعد از ظهر به مقصد 
می رسید، وعده شام را انتخاب کنید 
نه ناهار. اگر همیشه ساعت ۱۱ شب 

می خوابید، 
هنگام رســیدن به مقصــد نیز این 
ساعت را برای خواب انتخاب کنید. تا 
می توانید تحرک داشته باشید. تحرک 
و ورزش باعث افزایش ترشح اندورفین 
شــده و ریتم شــبانه روزی بدن را 
سریع تر تنظیم می کند. در طول روز 
در معرض نور خورشید قرار بگیرید. 
نور خورشــید باعث کاهــش تولید 
مالتونین در طول روز خواهد شد و به 
این ترتیب روند تنظیم مجدد ساعت 

بدن شما آغاز می گردد. 
هنگام شــب، دمای اتاق خود را بین 
۶۲ تا ۶۵ درجه فارنهایت تنظیم کنید 

تا سریع تر بخوابید.
بهتریــن راه برای درمــان جت لگ، 
پیشــگیری از آن اســت. پس هیچ 
داروی خاصی برای از بین بردن عالئم 
این عارضه وجود ندارد. فقط قرصهای 
خواب آور بدون نسخه )OTC( ممکن 
است به شما در تنظیم مجدد ساعت 
بدن کمک کند. سعی کنید در صورت 
امکان از آنها اســتفاده نکنید، اما اگر 
پزشک شــما داروی خواب را تجویز 
کرده اســت، دو تا سه شــب آنها را 

مصرف کنید.

راه هایی ساده برای کاهش اثرات مخرب سیگنال های موبایل

امروزه موبایل به بخشی جدایی ناپذیر 
از زندگــی بســیاری از شــهروندان 
جهان تبدیل شده است. با پیشرفت 
نسل های جدید موبایل به میزان قابل 
توجهــی این اثــرات مخرب کاهش 
یافته و می توان مدعی شد در آینده 
نزدیک به حداقل ممکن نزدیک شود. 
اما در هر صورت این ســیگنال ها به 
هر اندازه که باشــند، زیانبار هستند 
و ما می توانیم با روش های ســاده در 
کم اثرتر شدن آنها نقش داشته باشیم.
بســیاری بر این باورند که اســتفاده 
از تلفن هــای ثابت همچنان بهترین 
گزینه برای گفتگوهای طوالنی ست. 
ســال های پیش تحقیقی نشان داده 
بود که گفتگوی بیش از ۳۰ دقیقه در 
روز با موبایل تا مرز ۴۰ درصد امکان 
ســرطان مغز را افزایش می دهد اما 
همزمان تحقیقات مشابهی این ادعا را 
رد کرده و همچنان بحث های جدی 
در مورد آن وجود دارد. اما این موضوع 
تایید شــده که اثرات این سیگنال ها 
بــه روی مغز کــودکان مخرب تر از 
بزرگســاالن اســت؛ محققان بر این 
باورند که اثــرات دو دقیقه  مکالمه 
مغزی  کارکردهای  می تواند  موبایلی 
کــودک را تا نزدیک به یک ســاعت 
تحت تاثیر قرار دهد. بر همین اساس 
توصیه می شــود تماس های موبایلی 
خود را به حداقل و در بهترین حالت 
بــه کمتر از ۲ دقیقه برســانید و در 

صورت نیاز همان طور که گفته شــد 
از تلفن ثابت برای گفتگوهای طوالنی 

استفاده کنید.
یکی دیگر از راه هایی که می تواند به 
کاهش ضررهای این امواج کمک کند 
ارسال پیام )اس ام اس( است. پیام های 
کوتاه موبایلی حتی نسبت به ارسال 
پیام از طریق شــبکه  اینترنت ضرر 
کمتری دارد. شــما در حین ارسال 
پیام، گوشــی موبایل را به مغز خود 
نزدیک نمی کنید و همین بسیار موثر 
است. اســتفاده از اینترنت به صورت 
مــدوام نیز شــما را در معرض امواج 
پیوســته و قدرتمندی قرار می دهد 
که ضررهای خــود را به همراه دارد. 
اســتفاده از وای-فای به مراتب ضرر 

کمتری دارد.
بنابراین جدا از اینکه توصیه می شود 
زمان اســتفاده از موبایل را به شدت 
کاهش دهید همزمــان باید مراقب 
استفاده مداوم از اینترنت نیز باشیم. 
بخصوص در شــب  پیشنهاد می شود 
میــزان دریافت اینترنت را به حداقل 
ممکن و یا حتــی به حالت خاموش 
درآورید. اگر شــغل شــما به ارتباط 
دائمی با اینترنت مربوط نیست حتی 
می توانید در ســاعاتی از شــبانه روز 
به کلــی اینترنت خود را قطع کنید، 

بخصوص در زمان خواب.
اســتفاده از گوشــی )هدست( یکی 
از بهترین  راه ها بــرای کاهش اثرات 

موبایلی ست.  ســیگنال های  مخرب 
اما اگر گوشی شــما به هر دلیلی در 
دســترس نبود بهتر اســت قبل از 
برقراری تمــاس، موبایل تان را کنار 
گوش خود نبرید. به ســادگی شما 
حتــی در قدیمی ترین موبایل ها هم 
می توانید متوجه شوید که چه زمانی 
تماس برقرار شــده و بعد شــروع به 
صحبت کنید. امواج موبایلی همه جا 
حضور دارند اما بیشترین حجم آن در 

زمان دریافت و برقراری تماس است.
 استفاده از گوشی شاید کمک شایانی 
به کاهش اثرات این ســیگنال ها بر 
مغز داشته باشد اما باید مراقب دیگر 
اعضای بــدن هم بود. کارشناســان 
توصیه می کنند موبایل های خودتان 
را در جیب شلوار )بخصوص آقایان( 
قرار ندهید. اگر کیــف با خود دارید 
سعی کنید آن را را در کیف قرار داده 
و با یک گوشی که سیم بلندی دارد 

تماس های خودتان را برقرار کنید.
برای موبایل تان پوشــش های فلزی 
استفاده نکنید چرا که این محفظه ها 
مانند گیرنده عمل کــرده و موجب 
تقویت اثــر امواج موبایل می شــود. 
برای اینکه در کل میزان جذب اشعه 
توسط بدن خود به واسطه یک موبایل 
را بدانید باید اســتاندارد SAR )نرخ 

جذب ویژه( آن را کنترل کنید.
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تغذیه
در شــرایطی کــه آثــار برخــی از 
کمبودهای مواد مغذی ممکن است 
حالتی پنهان داشته باشند - خستگی 
که به طور پیوســته بدتر می شود یا 
گرفتگی عضالنی که هر چه بیشــتر 
شــکل می گیرد - برخــی از آنها را 
می توانید مســتقیم در آینه مشاهده 

کنید.
یک رژیم غذایی سالم نه تنها انرژی 
مورد نیــاز بدن را تامیــن می کند، 
بلکه مواد مغذی کافی که برای شکل 
گیری سلول های سالم نیاز هستند را 
در اختیار شما قرار می دهد. بر همین 
اســاس، منطقی اســت که کمبود 
مواد مغذی می توانند آثار مخرب بر 
پوســت، ناخن، مو و حتی لثه داشته 

باشند. 
در ادامــه برخی نشــانه های کمبود 
مــواد مغذی ارائه شــده انــد که در 
صورت مواجهه با آنها بهتر اســت هر 
چه سریع تر به پزشک مراجعه کنید. 
معاینه پزشک می تواند در تشخیص 
بهتر مشــکل و کمک به بازگشت به 
مسیر درست رژیم غذایی کمک کند. 
همچنین، به یاد داشــته باشید که 
پیــش از مصرف هر گونه مکمل این 
موضوع را با پزشــک خــود در میان 

بگذارید.

 خشکی پوست

 خشــکی پوســت، به ویژه در آب و 
هوای سرد، ممکن است چندان غیر 
معمول نباشــد. اما احساس خشکی 
بیش از اندازه در پوست ممکن است 
در نتیجــه کمبود اســیدهای چرب 
امگا-۳ شکل گرفته باشد. اسیدهای 
چــرب امگا-۳ به تغذیه ســد چربی 
طبیعی پوست، الیه ای از چربی که 
میکروب ها و سموم مضر را دور نگه 
می دارد و در تامین رطوبت پوســت 
نقــش دارد، کمک می کنند. کمبود 
اسیدهای چرب امگا-۳ می تواند به 
از دســت دادن رطوبت پوست منجر 
شود که بافت خشک و پوسته پوسته 
پوست را موجب می شود. همچنین، 
به واسطه کم آبی پوست ممکن است 
چین و چروک های بیشــتر و نشانه 
های پیری بیشتر را مشاهده کنید. با 
دنبال کردن یک رژیم غذایی سرشار 
از اسیدهای چرب ضروری می توانید 
از کمبود اســید های چرب امگا-۳ 
جلوگیری کنیــد. از جمله این مواد 
غذایی می توان به ماهی های چرب 
مانند سالمون و ساردین، گردو، دانه 

کتان و دانه چیا اشاره کرد.

 چهره رنگ پریده

 چهره رنگ پریده و زرد ممکن است 
نشان دهنده مشکل در سطوح آهن 
باشــد. کمبود آهن موجب می شود 
تا گلبول های قرمز خون کوچک تر، 
کمتر و از محتوای هموگلوبین پایین تر 
برخوردار باشند، که کاهش رنگ قرمز 
آنها را موجب می شــود. نتیجه این 
شرایط پوستی رنگ پریده تر نسبت 
به حالت عادی اســت که در قسمت 
پلک های چشم و غشاهای مخاطی 
)به عنوان مثــال، بافت درون دهان( 
مشخص تر است. کمبود آهن باید زیر 
نظر پزشک درمان شود، اما می توانید 
با مصرف مــواد غذایی مانند عدس، 
گوشت گاو، اسفناج و غالت غنی شده 
با آهن به افزایش ســطوح این ماده 

معدنی کمک کنید.

مواد الزم: 
 

آرد برنج   ۲۵۰ گرم
کره نرم شده  ۶۰ گرم

پودر بادام  ۶۰ گرم
تخم مرغ  ۲ عدد

پودر قند  ۶۰ گرم
نمک   ۱/۴ قاشق چایخوری

پودر بادام   ۱۵۰ گرم
کره نرم شده  ۵۰ گرم

پودر قند  ۵۰ گرم
هلو   ۴-۵ عدد

تخم مرغ یک عدد

طرز تهیه:

کره نرم شده را با پودر قند مخلوط کرده و با همزن برقی بزنید.
تخم مرغ ها را یکی یکی اضافه کنید و بعد از اضافه کردن هر کدام، مقداری 

هم بزنید.
به تدریج آرد بادام، آرد برنج و نمک را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید تا 

خمیر یکنواختی به دست بیاورید.
خمیر را به مدت ۳۰ دقیقه در یخچــال بگذارید. فر را روی دمای ۱۸۰ 
درجه سانتی گراد )۳۵۰ درجه فارنهایت( گرم کنید. خمیر را در قالب تارت 
چرب شده باز کرده، روی آن کاغذ روغنی گذاشته و  به مدت ۱۵ دقیقه 

در فر بپزید. بعد از آن از فر درآورده، کنار بگذارید تا خنک شود.

 تهیه کرم:

هلوها را شســته و ببرید. کره و پودر قند را به هم بزنید، بعد تخم مرغ را 
افزوده و هم بزنید. در آخر پودر بادام را ریخته و مخلوط کنید. این مخلوط 
را روی خمیر تارت ریخته و هلوها را روی آن بچینید به طوریکه پوست 

آنها به طرف باال باشد.
دوباره سینی را به مدت ۱۰ دقیقه در فر بگذارید. سینی را از فر درآورده، 

شیرینی را از قالب دربیاورید و بگذارید تا خنک شود.

نکته:
*  می توانید به جای هلو از میوه های تابستانی دیگر مثل زردآلو و آلو و یا 

حتی کمپوت میوه هم استفاده کنید.
* اسانس بادام و یا اسانس کره هم به دلخواه می تواند استفاده شود.

تارت هلو با کرم بادام

نشانه های دریافت ناکافی مواد مغذی در بدن

 لب های ترک خورده و دردناک

 این که گاهی با خشکی لب ها مواجه 
شــوید، غیر طبیعی نیست. اما ترک 
هــای عمیق و دردنــاک لب ممکن 
است نشانه ای از کمبود ریبوفالوین 
باشــد. کمبود ریبوفالوین می تواند 
ترک خوردگی در گوشه های دهان 
و خشــکی اطراف بخش خارجی لب 
ها را موجب شــود. این شرایط اغلب 
با زبــان متورم و قرمز تیــره و تورم 
دهان همراه است. کمبود ریبوفالوین 
در صورتی که درمان نشود می تواند 
شرایطی وخیم تر را ایجاد کند. گاهی 
اوقــات کمبود این مــاده مغذی می 
تواند آســیب عصبی را موجب شود 
که به شــکل گیری احساس سوزن 
سوزن شدن در انگشتان دست ها و 
پاها منجر می شــود. در صورتی که 
با این نشــانه ها مواجه هستید باید 
در کوتاه ترین زمان ممکن به پزشک 
مراجعه کنید تــا هرچه زودتر به آن 
رسیدگی شود. با مصرف بادام، ماهی 
ســالمون، بروکلی، پنیر چدار و تخم 
مرغ می توانید ریبوفالوین بیشتری به 

رژیم غذایی خود اضافه کنید.

 آکنه های سرسخت

در شرایطی که هیچ غذایی به تنهایی 
نمی تواند موجب شکل گیری آکنه 
شود، برخی کمبودهای مواد مغذی 
ممکن اســت در پدیدار شدن مکرر 
یا شــدیدتر آنها نقش داشته باشند. 
اســیدهای چــرب امــگا-۳ دارای 
ویژگی هــای ضد التهابــی قدرتمند 
هســتند. در صورت کمبود این مواد 
مغذی ممکن اســت بــه طور کلی 
التهاب بیشــتری را تجربه کنید که 
می تواند در قالب آکنه پدیدار شود. 
اســیدهای چرب امــگا-۳ در حفظ 
چربی طبیعی پوست نیز نقش دارند. 
چربی طبیعی پوســت دارای ویژگی 
های ضد میکروبی اســت و کمبود 
اســیدهای چرب امــگا-۳ می تواند 
بــا ایجاد اختالل در این ســد چربی 
موجب نفوذ باکتری های عامل آکنه 

شود.

 بهبود کند زخم

 بریدگی ها و زخــم ها به طور کلی 
یک شبه درمان نمی شوند، اما کمبود 
مواد مغذی در رژیم غذایی می تواند 
به طوالنی تر شدن زمان بهبودی زخم 
ها منجر شــود. رونــد کند بهبودی 
رخم ممکن اســت نشان دهنده نیاز 
به پروتئین بیشــتر در رژیم غذایی 
باشد. پروتئین برای ساخت و بازسازی 

بافت ضروری است. در همین راستا، 
مصرف روزانه ۲۰ تا ۳۰ گرم پروتئین 
در روز را بایــد مد نظر قــرار دهید. 
نوشیدن یک لیوان شیر، افزودن لوبیا 
به ســاالد یا مصرف کره بادام زمینی 
به همراه ســیب مــی تواند مقداری 
پروتئین اضافــی را وارد رژیم غذایی 
شما کند. همچنین، شما باید میوه ها 
و سبزیجات حاوی ویتامین ث را به 
میزان زیاد مصرف کنید زیرا سطوح 
پایین این ماده مغذی می تواند روند 
بهبودی را کند ســازد. توت فرنگی، 
فلفل قرمــز، و گریپ فروت از جمله 
منابع خوب برای ویتامین ث هستند.

 
خونریزی لثه

 برای بیشــتر مردم، مشاهده اندکی 
خون پس از مسواک زدن چندان غیر 
طبیعی نیست. اما اگر با خونریزی لثه 
بدون دلیلی مشخص مواجه هستید، 
 K ممکن اســت با کمبــود ویتامین
مواجه باشــید. ویتامین K به واسطه 
نقــش خــود در لخته شــدن خون 
 K شناخته شده است. کمبود ویتامین
به طور کلی نادر است، اما در صورت 
مواجه بــا خونریزی لثه با مراجعه به 
پزشک یا دندانپزشــک علت دقیق 
این شــرایط را بررســی کنید. برای 
افزایش سطوح این ویتامین می توانید 
مصرف سبزیجات ســبز برگ مانند 
کلم بروکســل و کلم پیچ را مد نظر 

قرار دهید.
 

ناخن های شکننده

اگــر به طور مداوم با شکســتگی در 
ناخــن های خود مواجه می شــوید 
ممکن اســت رژیم غذایی شــما با 
کمبود بیوتین مواجه باشــد. بیوتین 
به رشد ناخن هایی قوی و مستحکم 
کمک می کند. اختالل در رشد بستر 
ناخن به رشد نامنظم و ضعیف ناخن 
ها منجر می شود. نتایج یک مطالعه 
نشان داده است مصرف بیوتین نه تنها 
به رشــد قوی تر ناخن ها کمک می 
کند، بلکه در بهبود ضخامت آنها نیز 
تاثیرگذار است. برای دریافت بیوتین 
می توانید مصرف مواد غذایی مانند 
تخم مرغ و غالت کامل را در دستور 

کار خود قرار دهید.

 ناخن های بدشــکل یا تغییر رنگ 
داده

 در شــرایطی که ناخن هایی ضعیف 
آزار دهنده هســتند، کمبــود مواد 
مغــذی دیگر می توانند بر ظاهر آنها 

تاثیرگذار باشند. سطوح پایین آهن 
می تواند به شکل گیری ناخن هایی 
سفید یا شیاردار منجر شود و یا حتی 
با ظاهر مقعر و قاشقی ناخن ها مواجه 
شوید. کمبود بیوتین می تواند خطر 
ابتال به عفونت های قارچی را افزایش 
دهد که تغییر رنگ و شیاردار شدن 
ناخــن هــا را موجب می شــود، در 
شرایطی که کمبود ویتامین ب-۱۲ 
مــی تواند رنگی قهوه ای به ناخن ها 
ببخشد. در صورت مشاهده این قبیل 

نشانه ها به پزشک مراجعه کنید.

 نازک شدن مو

 رژیم غذایی شما می تواند در سالمت 
مو تاثیرگذار باشــد. در شرایطی که 
ریزش چندین تار مو در روز طبیعی 
است، نازک شدن قابل توجه تارهای 
مــو و ریزش آنها بایــد جدی گرفته 
شــود. کمبود پروتئین و ویتامین ث 
می توانند در نازک شدن و شکنندگی 
مو و ریزش راحت تر آن موثر باشند. 
ویتامین ث به کالژن ســازی کمک 
می کند که یکی از بلوک های سازنده 
موی سالم و فولیکول مو قوی است، 
در شــرایطی که پروتئین اسیدهای 
آمینه مورد نیاز برای سنتز کالژن را 
تامین می کند. بیوتین نیز می تواند 
در این زمینه نقش داشــته باشــد. 
مطالعــه ای جدید نشــان داد که از 
هر ۱۰ زن که ریــزش مو را گزارش 
کرده بودند، تقریبــا چهار نفر از آنها 
کمبود بیوتین داشتند. با این وجود، 
پژوهشگران به این نکته اشاره داشتند 
که پژوهش های بیشتری درباره این 

پیوند باید صورت بگیرد.

 سفید شدن زودرس مو

 کمبود برخی مواد مغذی می تواند در 
سفید شدن مو نقش داشته باشد. مس 
به تولید مالتونین، یکی از رنگدانه های 
مو، کمک می کند. سطوح پایین مس 
یا مشکالت پزشکی که از سوخت و 
ساز درست مس جلوگیری می کنند، 
می تواند ســفید شدن زودرس مو را 
به همراه داشته باشند. سطوح پایین 
ویتامین D ممکن است یکی دیگر از 
عوامل سفید شدن زودرس مو باشد. 
مطالعه ای جدید نشــان داده است 
که کمبود ویتامین D با سفید شدن 
زودرس مو حتــی از دوران کودکی 
پیوند خورده اســت. با مصرف بادام و 
فندق می توانید به افزایش ســطوح 
مــس و با مصرف محصــوالت لبنی 
 D غنی شده به بهبود سطوح ویتامین

کمک کنید.
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ح�ل 2545        

ا

ل

آزاد شدن امپراتور روم شرقي
آلپ ارسالن س����لجوقي 27 آگوست 1071 و يک روز 
پس از پيروزي بر امپراتوري روم شرقي و اسيرکردن رومانوس 
ديوژنس تصميم گرفت که اورا رهاسازد. برخي از مورخان 
نوش����ته اند: " پس از اينکه رومانوس امپراتور روم شرقي را 
به حضور آلپ ارس����الن آوردند از او پرس����يد که اگر نتيجه 
جنگ معکوس بود و وي اس����ير روميان شده بود چه مي کرد 
و رومانوس پاسخ داده بود شمارا مي کشتم. آلپ ارسالن در 
برابر اين ج����واب گفته بود که من بالعکس، و تصميم گرفته 
ام که ش����مارا آزاد کنم و برويد و باقيمانده قلمرو خودرا اداره 

کنيد و....".
تصرف اصفهان به دست تيمور لنگ

از تصرف اصفهان توسط نيروهاي امير تيمور گورکان 
و قتل عام مردم آن و س����اختن مخروط هاي ده متري از کله 
هاي مقتولين 622 س����ال مي گذرد. اصفهان در 27 آگوست 
سال 1387 ميالدي، پس از يک مقاومت چشمگير به دست 
تيموريان افتاد. مورخان قتل عام اصفهاني ها به تصميم امير 
تيمور را متفاوت از قتل عام و کور کردن کرماني ها به دستور 
آغامحمدخان قاجار که هر دو از نژاد مغول بودند دانسته اند؛ 
تيمور يک مهاجم خارجي بود ولي آغامحمدخان ادعاي ايراني 

بودن و حکمراني بر ايران را داشت!.
كنفوسيوس آموزگارو متفّكر بزرگ

طبق محاس����بات تقويمي تازه، برخي پژوهشگران 27 
آگوست را زادروز کنفوسيوس � آموزگار، فيلسوف و متفّکر 
بزرگ چين مي دانند که در سال 551 پيش از ميالد به دنيا آمد 
و افکار او هرگز کهنه نشده است. تايواني هاي 28 سپتامبر را 
زادروز کنفوسيوس مي دانند. تطبيق ايام ماه هاي قمري چين 
با تقويم خورش����يدي ميالدي سبب شده است که در زادروز 
کنفوسيوس اختالف باشد. زادروز کنفوسيوس در تايوان »روز 

معلم« عنوان گرفته است.
رومي ها  در بريتانيا

کش����تي هاي حامل لژيون هاي هفت����م و دهم روم به 
فرماندهي ژوليوس س����زار � يکي از سه عضو شوراي حاکم 
بر آن کش����ور � پس از عبور از درياي مانش 26 آگوست سال 
55 پيش از ميالد در ناحيه کنت وارد آب هاي بريتانيا شدند و 
روز بعد گام به بريتانيا نهادند. هدف سزار از اين لشکر کشي، 
تصرف بريتانيا نبود بلکه مي خواست که شناخت بيشتري از 
اين جزاير به دس����ت آورد که فراريان گاليک و ژرمن از برابر 

ارتش روم را پناه مي دادند. 
نخستين غوطه زدن با هواپيما

پتر نستروف س����توان ارتش روسيه تزاري 27 آگوست 
س����ال 1913با هواپيما در آسمان غوطه زد و به صورت دايره 
عمودي پرواز کرد )معلق زد(. اين نخستين پرواز ثبت شده از 

اين دست در جهان است.

امروز در تاريخ
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امام: شهادت عراقي براي من سنگين است
در پي ترور حاج مهدي عراقي، و فرزندش حسام 
عراقي که همراه با سوءقصد به جان حاج حسين مهديان 
از بنيانگزاران حسينيه ارشاد و مدير فعلي مؤسسه کيهان 
واقع شد، ساعت 12 ديروز اجساد شهيدان به قم برده 
شد. پس از مراسم دفن شهداء مادر، برادر و دو فرزند 
حاج مهدي عراقي بحضور امام خميني رسيدند و امام 
خطاب به خانواده شهيد عراقي فرمودند: من ايشان 
را حدود 20 سال است که مي شناسم، عراقي يکنفر 
نبود، او به تنهائي 20 نفر بود، حاج مهدي عراقي براي 
من برادر و فرزند خوب و عزيز من بود، شهادت ايشان 
براي من بس���يار سنگين بود. اما آنچه مطلب را آسان 
مي کند، آنست که در راه خدا بود، شهادت او بر همه 
مسلمين مبارك باشد. او مي بايست شهيد ميشد و براي 

او مردن در رختخواب کوچک بود.
افرادي كه اسلحه غيرمجاز خود را تحويل ندهند 

تيرباران ميشوند
آيت آهلل آذري قمي دادس���تان انقالب اسالمي 
مرکز در پي مالقات با امام خميني ديشب اعالم کرد: 
هر يک از گروهها يا افرادي که اسلحه غيرمجاز داشته 
باشند و آنرا مخفي کنند و تحويل مقامات دولتي يا سپاه 
پاسداران انقالب ندهند، به عنوان مفسد في االرض 
شناخته شده و تيرباران مي شوند. دادستان دادسراي 
انقالب اسالمي مرکز، همچنين اضافه کرد: يکي از 
احکام اسالم اين است که اگر کسي مجهز به سالح 
شود و عليه اسالم بخواهد اقدام کند؛ مفسد في االرض 

شناخته شده به مرگ محکوم مي شود.
اطالعيه خلخالي خطاب به افراد مسلح كرد

آيت  اهلل صادق خلخال���ي در پي حوادث پاوه 
اطالعيه اي به عنوان حاکم ش���رع، انتشار داد. متن 

اطالعيه،  به شرح زير است:
بسمه تعالي

بدينوسيله، بهمه افراد مسلح و شورشي در مناطق 
کردنشين، اعالم ميشود تا به شهر و ديار خود بازگردند 
و دس���ت از شورش و ياغيگري بردارند و مزاحمت 
براي خود درست نکنند، در غير اينصورت، به اشد 
مجازات تنبيه شده و سرجاي خود خواهند نشست. 
ملت شريف کردستان، طالب آرامش هستند و دولت 
جمهوري اسالمي، نميتواند نسبت به ايجاد آشوب در 
منطقه، بي تفاوت بماند و هر جا اشرار باشند، به اشد 

وجه مجازات خواهد کرد.
اراضي گرگان و گنبد به صاحبان اصلي آن 

بازگردانده ميشود
وزارت کش���اورزي و عمران روستائي ديروز 
بمردم غيور و مسلمان گرگان و گنبد و توابع اطالع داد 
که دولت موقت جمهوري اسالمي با آگاهي از جور 
و ستم رژيم سابق بتمام مستضعفين از جمله تعدي به 
حقوق شرعي و قانوني مردم آن سامان که در گذشته 
از راه تجاوز به زمين ها و واگذاري آن به ايادي رژيم 

صورت گرفته است اطالع کامل دارد.
از اين نظر جهت رس���يدگي بوضع زمين ها و 
بازپس گرفت���ن آن از متجاوزين و ترتيب تحويل از 
صاحبان اصلي و اش���خاص ذيحق مطالعات الزم را 

انجام داده و هيأت هايي نيز به منطقه اعزام داشت.
محاكمه يوسف خوش كيش در دادگاه انقالبي آغاز شد

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي تهران، محاکمه 
يوس���ف خوش کيش مديرکل بانک ملي و بانک 
مرکزي ايران در سالهاي گذشته را، آغاز کرد. براساس 
کيفر خواست صادره از س���وي دادستان دادسراي 
انقالب، يوس���ف خوش کيش متهم است به دادن 
400ميليون تومان وام غيرقانوني به هژبر يزداني، ثابت 
نگهداشتن ريال در مقابل دالر، ضرب سکه هاي ده 
پهلوي و اهداء اين سکه ها به 78 نفر از سرسپردگان 
رژيم و درباريان بمناسبت صدمين سالگرد رضاخان 
قلدر، دادن وام کالن به گروه صنعتي بهش���هر بدون 
گرفتن وثيقه معتبر، پرداخت 12ميلياردريال پول به 
بنياد پهلوي براي ساختن خانه اي در آمريکا، معرفي 
کارمندان بانک به ساواك و در نتيجه دستگيري آنها، 
ارس���ال 200ميليون دالر پول ب���ه آمريکا در تاريخ 
57/10/2 از حساب دارائي مرکز ارتش شاهنشاهي 
سابق، پرداخت 400ميليون تومان وام بدون وثيقه معتبر 

به ساربانها و...

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه 5 شهریورماه 1358 
)برابر با 4 شوال 1399، 27 اوت 1979( نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

جشنواره آییني مغ و مشتا در شهر میناب/ عکس از:  اصغر بشارتی

 سرایه

ما درس صداقت و صفا می خوانيم
آيين محبت و وفا می دانيم

زبن بی هنران سفله ای دل مخروش
کان ها همه می روند و ما می مانيم
ملک الشعراء بهار

پند بزرگان

بهتر است روی پای خود بميری تا روی زانو هايت 
زندگی کنی. 

رودی
بر روی زمين چيزی بزرگ تر از انسان نيست و در 

انسان چيزی بزرگ تر از فکر او. 
همیلتون
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ح�ل 2545        

ا

ل

آزاد شدن امپراتور روم شرقي
آلپ ارسالن س����لجوقي 27 آگوست 1071 و يک روز 
پس از پيروزي بر امپراتوري روم شرقي و اسيرکردن رومانوس 
ديوژنس تصميم گرفت که اورا رهاسازد. برخي از مورخان 
نوش����ته اند: " پس از اينکه رومانوس امپراتور روم شرقي را 
به حضور آلپ ارس����الن آوردند از او پرس����يد که اگر نتيجه 
جنگ معکوس بود و وي اس����ير روميان شده بود چه مي کرد 
و رومانوس پاسخ داده بود شمارا مي کشتم. آلپ ارسالن در 
برابر اين ج����واب گفته بود که من بالعکس، و تصميم گرفته 
ام که ش����مارا آزاد کنم و برويد و باقيمانده قلمرو خودرا اداره 

کنيد و....".
تصرف اصفهان به دست تيمور لنگ

از تصرف اصفهان توسط نيروهاي امير تيمور گورکان 
و قتل عام مردم آن و س����اختن مخروط هاي ده متري از کله 
هاي مقتولين 622 س����ال مي گذرد. اصفهان در 27 آگوست 
سال 1387 ميالدي، پس از يک مقاومت چشمگير به دست 
تيموريان افتاد. مورخان قتل عام اصفهاني ها به تصميم امير 
تيمور را متفاوت از قتل عام و کور کردن کرماني ها به دستور 
آغامحمدخان قاجار که هر دو از نژاد مغول بودند دانسته اند؛ 
تيمور يک مهاجم خارجي بود ولي آغامحمدخان ادعاي ايراني 

بودن و حکمراني بر ايران را داشت!.
كنفوسيوس آموزگارو متفّكر بزرگ

طبق محاس����بات تقويمي تازه، برخي پژوهشگران 27 
آگوست را زادروز کنفوسيوس � آموزگار، فيلسوف و متفّکر 
بزرگ چين مي دانند که در سال 551 پيش از ميالد به دنيا آمد 
و افکار او هرگز کهنه نشده است. تايواني هاي 28 سپتامبر را 
زادروز کنفوسيوس مي دانند. تطبيق ايام ماه هاي قمري چين 
با تقويم خورش����يدي ميالدي سبب شده است که در زادروز 
کنفوسيوس اختالف باشد. زادروز کنفوسيوس در تايوان »روز 

معلم« عنوان گرفته است.
رومي ها  در بريتانيا

کش����تي هاي حامل لژيون هاي هفت����م و دهم روم به 
فرماندهي ژوليوس س����زار � يکي از سه عضو شوراي حاکم 
بر آن کش����ور � پس از عبور از درياي مانش 26 آگوست سال 
55 پيش از ميالد در ناحيه کنت وارد آب هاي بريتانيا شدند و 
روز بعد گام به بريتانيا نهادند. هدف سزار از اين لشکر کشي، 
تصرف بريتانيا نبود بلکه مي خواست که شناخت بيشتري از 
اين جزاير به دس����ت آورد که فراريان گاليک و ژرمن از برابر 

ارتش روم را پناه مي دادند. 
نخستين غوطه زدن با هواپيما

پتر نستروف س����توان ارتش روسيه تزاري 27 آگوست 
س����ال 1913با هواپيما در آسمان غوطه زد و به صورت دايره 
عمودي پرواز کرد )معلق زد(. اين نخستين پرواز ثبت شده از 

اين دست در جهان است.

امروز در تاريخ
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امام: شهادت عراقي براي من سنگين است
در پي ترور حاج مهدي عراقي، و فرزندش حسام 
عراقي که همراه با سوءقصد به جان حاج حسين مهديان 
از بنيانگزاران حسينيه ارشاد و مدير فعلي مؤسسه کيهان 
واقع شد، ساعت 12 ديروز اجساد شهيدان به قم برده 
شد. پس از مراسم دفن شهداء مادر، برادر و دو فرزند 
حاج مهدي عراقي بحضور امام خميني رسيدند و امام 
خطاب به خانواده شهيد عراقي فرمودند: من ايشان 
را حدود 20 سال است که مي شناسم، عراقي يکنفر 
نبود، او به تنهائي 20 نفر بود، حاج مهدي عراقي براي 
من برادر و فرزند خوب و عزيز من بود، شهادت ايشان 
براي من بس���يار سنگين بود. اما آنچه مطلب را آسان 
مي کند، آنست که در راه خدا بود، شهادت او بر همه 
مسلمين مبارك باشد. او مي بايست شهيد ميشد و براي 

او مردن در رختخواب کوچک بود.
افرادي كه اسلحه غيرمجاز خود را تحويل ندهند 

تيرباران ميشوند
آيت آهلل آذري قمي دادس���تان انقالب اسالمي 
مرکز در پي مالقات با امام خميني ديشب اعالم کرد: 
هر يک از گروهها يا افرادي که اسلحه غيرمجاز داشته 
باشند و آنرا مخفي کنند و تحويل مقامات دولتي يا سپاه 
پاسداران انقالب ندهند، به عنوان مفسد في االرض 
شناخته شده و تيرباران مي شوند. دادستان دادسراي 
انقالب اسالمي مرکز، همچنين اضافه کرد: يکي از 
احکام اسالم اين است که اگر کسي مجهز به سالح 
شود و عليه اسالم بخواهد اقدام کند؛ مفسد في االرض 

شناخته شده به مرگ محکوم مي شود.
اطالعيه خلخالي خطاب به افراد مسلح كرد

آيت  اهلل صادق خلخال���ي در پي حوادث پاوه 
اطالعيه اي به عنوان حاکم ش���رع، انتشار داد. متن 

اطالعيه،  به شرح زير است:
بسمه تعالي

بدينوسيله، بهمه افراد مسلح و شورشي در مناطق 
کردنشين، اعالم ميشود تا به شهر و ديار خود بازگردند 
و دس���ت از شورش و ياغيگري بردارند و مزاحمت 
براي خود درست نکنند، در غير اينصورت، به اشد 
مجازات تنبيه شده و سرجاي خود خواهند نشست. 
ملت شريف کردستان، طالب آرامش هستند و دولت 
جمهوري اسالمي، نميتواند نسبت به ايجاد آشوب در 
منطقه، بي تفاوت بماند و هر جا اشرار باشند، به اشد 

وجه مجازات خواهد کرد.
اراضي گرگان و گنبد به صاحبان اصلي آن 

بازگردانده ميشود
وزارت کش���اورزي و عمران روستائي ديروز 
بمردم غيور و مسلمان گرگان و گنبد و توابع اطالع داد 
که دولت موقت جمهوري اسالمي با آگاهي از جور 
و ستم رژيم سابق بتمام مستضعفين از جمله تعدي به 
حقوق شرعي و قانوني مردم آن سامان که در گذشته 
از راه تجاوز به زمين ها و واگذاري آن به ايادي رژيم 

صورت گرفته است اطالع کامل دارد.
از اين نظر جهت رس���يدگي بوضع زمين ها و 
بازپس گرفت���ن آن از متجاوزين و ترتيب تحويل از 
صاحبان اصلي و اش���خاص ذيحق مطالعات الزم را 

انجام داده و هيأت هايي نيز به منطقه اعزام داشت.
محاكمه يوسف خوش كيش در دادگاه انقالبي آغاز شد

شعبه اول دادگاه انقالب اسالمي تهران، محاکمه 
يوس���ف خوش کيش مديرکل بانک ملي و بانک 
مرکزي ايران در سالهاي گذشته را، آغاز کرد. براساس 
کيفر خواست صادره از س���وي دادستان دادسراي 
انقالب، يوس���ف خوش کيش متهم است به دادن 
400ميليون تومان وام غيرقانوني به هژبر يزداني، ثابت 
نگهداشتن ريال در مقابل دالر، ضرب سکه هاي ده 
پهلوي و اهداء اين سکه ها به 78 نفر از سرسپردگان 
رژيم و درباريان بمناسبت صدمين سالگرد رضاخان 
قلدر، دادن وام کالن به گروه صنعتي بهش���هر بدون 
گرفتن وثيقه معتبر، پرداخت 12ميلياردريال پول به 
بنياد پهلوي براي ساختن خانه اي در آمريکا، معرفي 
کارمندان بانک به ساواك و در نتيجه دستگيري آنها، 
ارس���ال 200ميليون دالر پول ب���ه آمريکا در تاريخ 
57/10/2 از حساب دارائي مرکز ارتش شاهنشاهي 
سابق، پرداخت 400ميليون تومان وام بدون وثيقه معتبر 

به ساربانها و...

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشـنبه 5 شهریورماه 1358 
)برابر با 4 شوال 1399، 27 اوت 1979( نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

جشنواره آییني مغ و مشتا در شهر میناب/ عکس از:  اصغر بشارتی

 سرایه

ما درس صداقت و صفا می خوانيم
آيين محبت و وفا می دانيم

زبن بی هنران سفله ای دل مخروش
کان ها همه می روند و ما می مانيم
ملک الشعراء بهار

پند بزرگان

بهتر است روی پای خود بميری تا روی زانو هايت 
زندگی کنی. 

رودی
بر روی زمين چيزی بزرگ تر از انسان نيست و در 

انسان چيزی بزرگ تر از فکر او. 
همیلتون

جدول سودوکو

فروردین :شــما این روزها اعتماد به نفس زیادی پیدا کرده اید و این موضوع 
همان قدر که می تواند خوب باشــد می تواند شما به دردسر نیز بیندازد. شما 
وسوسه شده اید که کاری جدید را شروع کنید. فرامش نکنید که کمی احتیاط 
هم شــرط عقل خواهد بود. قبل از دســت به عمل زدن تا رسیدن به موقعیت 

درست صبر کنید.

اردیبهشت: شــما از یک طرف می توانید جنبه های مثبت زندگی را ببینید. 
همه چیز به نظرتان خوب است و شما نقش خود را در این دنیای عظیم کاماًل 
می دانید. اما از طرف دیگر شما از پیش آمدهای اخیری که به نظر تغییر ناپذیر 
هستند راضی نیستید. خوشحالی شما بستگی به تشخیص این موضوع دارد که 

چه چیزی خارج از حیطه کنترل شماست.

خرداد :  وابســتگی هایتان شما را به سمت ارتباط برقرار کردن با فرد دیگری 
می کشاند، اما ممکن است شما مطمئن نباشید که چگونه می توانید به این رابطه 
ادامه دهید. طبیعتاً شما درحالی که به جلو می روید مصمم هستید که این رابطه 
را کامل کنید، اما حاال بیشتر دودل شده اید. عجیب اینکه نیازی نیست روشی را 

برگزینید که با آنچه قبالً انجام داده اید متفاوت باشد.

تیر:  شــما روزهای کامال شگفت انگیز و شادی را سپری خواهید کرد و تمام 
این هیجانات به خاطر روحیه ی شادی است که شما به تازگی در درونتان بیدار 
ساخته اید. فعالیت های شاد، ممکن است شما را از انجام کارهایتان باز دارد به 
این موضوع دقت داشته باشید. برای اینکه از شادی تان لذت بیشتری ببرید، بهتر 

است دیگران را نیز در شادی تان شریک سازید.

مرداد : بهتر اســت گذشته را فراموش کنید و به حال فکر کنید.. می دانید که 
زندگــی کردن در زمان حال چقدر مهم اســت پس بدون اینکه خود را درگیر 
خاطرات شخصی بکنید با زمان و اتفاقاتی که در حال اتفاق می افتند پیش بروید. 
شاید برای یک بار هم شده آن چه را اتفاق افتاده و کاری از دست شما در مورد 

آن برنمی آید فراموش کنید.

شــهریور : اگرچه برای شما راحت تر اســت تا در مورد چیزهایی که آرزوی 
داشتنش را دارید رویا پردازی کنید نه در مورد چیزهایی که واقعاً دنبالش هستید. 
اما االن الزم اســت که بعضی از مسائل به صورت راز پیش خودتان باقی بماند. 
بهتر است بعضی از مسائل را تا زمانی که وقت افشا کردنشان فرا نرسیده است 

پیش خود نگه دارید.

مهر :  زندگی شما هم اکنون پرجنب حوش و سرشار از انرژی شده است و شما 
نگران این هستید که اوضاع به حالت طبیعی برگردد. از یک طرف االن وقت این 
رسیده که به آرامی پیش رفته و دوباره انرژی هایتان را ذخیره کنید. اگر از وقتتان 
عاقالنه اســتفاده کنید برای پیش آمدهایی که در روزهای آینده اتفاق می افتد 

آمادگی پیدا خواهید کرد.

آبان : ممکن است شما فکر کنید که خواسته های شما با خواسته های افراد دیگر 
تفاوت دارد و برنامه های شخصیتان با اهداف کسانی که به شما نزدیکند مغایرت 
دارد. اگر فکر می کنید می توانید فرد دیگری را متقاعد کنید که نقطه نظرش را 
به خاطر حمایت کردن از برنامه هایتان تغییر دهد، یا به این کار مجبورش کنید، 

اشتباه کرده اید.

آذر : فکر کردن در مورد خطرات احتمالی می تواند خیلی پریشان کننده باشد، 
اما شما نمی خواهید که با گرفتاری های واقعی این جهان محدود شوید. به جای 
اینکه تصمیمی عملی بگیرید، احتماالً شما حرکتی مهم را انتخاب خواهید کرد. 
رویاها تحقق می یابند، بنابراین اجازه ندهید که هر کسی با صحبتهایش شما را 

ناامید کند.

دی :  نگهداشتن افکارتان پیش خود از درمیان گذاشتن آنها با دیگران مطمئن 
تر اســت، اما این کناره گیری که شما می توانید خودتان را از آن خارج کنید، 
شاید الزم نباشدمشکل شما در چگونگی ارتباط برقرار کردنتان می باشد. دیگران 
نمی توانند مشکل شما را حل کنند، اما آنها می توانند به حرفهای شما گوش 

داده و در مراحل مختلف کاریتان پشتیبان شما باشند.

بهمن : اگرچه سرکوب کردن رویاهایتان ممکن است شما را ناراحت کند، ولی 
برای مدت کوتاهی بهترین کاری است که به شما توصیه می شود. به جای اینکه 
در رویاهایتان به هر جای ناشناخته ای سفر کنید، عاقل باشید و هم اکنون روشی 
را بیابید که قدرت تخیل شما را تحت کنترل خود درآورد. شریک کردن یک نفر 

دیگر در رازهایتان به شما کمک می کند.

اسفند :احساسات ناراحــت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به طوری که 
شما آرزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. کج خلقی نکیند، 
برای اینکه قسمتهایی از زندگی شما در حال گذر از یک مرحله به مرحله دیگر 
هستند. فقط به این دلیل که این موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد 

است، فکر نکنید که دوران خوشی به پایان رسیده است.
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شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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2ـ مجتبی محمدیـ  قم
3ـ رقیه عباسیـ  تهران

 افقي:
1. سفارش مكتوب متوفيـ  بندري مشهور در كشور مصر

2. یار تیرـ  قدمـ  سرسراي بزرگ ورودي
3. فرزند رستمـ  همكارـ  سیاره زحل

4. قیصرـ  دلجویيـ  موش خرما
5. بخشي از پاـ  بي مانندـ  پهلوـ  سنه

6. زمین آذريـ  نت سومـ  شهري در آلمانـ  عرق گل 
محمديـ  کهنه نیست

7. طفلـ  كشور هفتاد و دو ملتـ  از اجزاء ستون فقرات
ـ  خلوت  جاي  ـ  ــام)ص(  اس پیامبر  معجزات  8. از 

خیزران
9. ظرفي از الیاف گیاهيـ  مرغی سیاه و کوچکـ  پسوند 
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11. خبر خوشـ  سفالـ  مقابل معنوي
12. تنها، یگانهـ   اي خداـ  زرد به انگلیسيـ  عدد منفي 

ـ هرگز نه
13. واحد سرعت هواپیماي مافوق صوتـ  ستون خیمهـ  

از عوامل تندرستي استـ  هواي متحرك
14. نام سومین شاه سلسله خوارزمشاهي ـ استاني در 

كاناداـ  پایتخت نروژ
15. صندوقچه جواهراتـ  مهلت بیشتري تعیین كردن 
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نو ویتنامي ها

7. وجودـ  جوانمردـ  نوعي نفت خام
پنهان  ـ  گوژپشت  خمیده،  ـ  همدان  باستاني  8. نام 

داشتن
9. پدر همهـ  كشور هزار جزیرهـ  رودي در آلمان

10. نخوردن غذاـ  كوهي در ایرانـ  ایالتي در امریكا
11. میوه اي است شبیه به شفتالوـ  سرشتـ  سیاهرگ

12. بز كوهيـ  دردمندي نمودنـ  ویرانيـ  دریاـ  مكان
13. آلوده، آغشتهـ  عابد مسیحيـ  حركت و جابجایي 

ـ مادر باران
14. مدرس دبیرستانـ  شایسته، زیبندهـ  عظمت

15. گیاهي خورشتي ـ مانند هما ـ شهري در استان 
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شماره های 1 تا 17  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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كاناداـ  پایتخت نروژ
15. صندوقچه جواهراتـ  مهلت بیشتري تعیین كردن 

ـ لغو كردن
16. باركش كوچكـ  گندم سودهـ  زردچوبه

17. پایتخت نیوزلندـ  عمارت، ساختمان
عمودي:

1. طبقه كشاورز در عهد ساسانیانـ  مركز نپال
2. اولین عدد چهاررقميـ  سوگندـ  اصطاحي در ورزش 

كاراته
3. اسب اصیل و خوبـ  جایگاه خلبانـ  شاهانه 

4. خرما فروشـ  كشوري در شرق قاره اروپاـ  ضرر
5. خالصـ  پیادهـ  نان شب ماندهـ  عیب و عار

6. لحظه، فوریـ  حرف نداـ  اردوگاهـ  بحرـ  عید سال 
نو ویتنامي ها

7. وجودـ  جوانمردـ  نوعي نفت خام
پنهان  ـ  گوژپشت  خمیده،  ـ  همدان  باستاني  8. نام 

داشتن
9. پدر همهـ  كشور هزار جزیرهـ  رودي در آلمان

10. نخوردن غذاـ  كوهي در ایرانـ  ایالتي در امریكا
11. میوه اي است شبیه به شفتالوـ  سرشتـ  سیاهرگ

12. بز كوهيـ  دردمندي نمودنـ  ویرانيـ  دریاـ  مكان
13. آلوده، آغشتهـ  عابد مسیحيـ  حركت و جابجایي 

ـ مادر باران
14. مدرس دبیرستانـ  شایسته، زیبندهـ  عظمت

15. گیاهي خورشتي ـ مانند هما ـ شهري در استان 

حرف ) ن ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3839 
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16. سهل ـ ابــزاري براي مرتب كردن موي سر ـ 

خوابیدن در لفظ كودكان
17. مركز مجمع الجزایر هاوایيـ   سازي زهي با كاسه 

طنین گرد

45 اطالعات هفتگی        شماره  3851

رمز جدول: جمله ای 17 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 17  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

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

کالس نقاشی

زیر نظر:   
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

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

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 خصـوصــــی
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتی
با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

فروش

3 هفته آگهی  در نیازمندی های پیوند
  فقط ۲0 دالر

جای شما  در این صفحه  خالی است!

۱۴۴۰ انجام کلیه کارهای
باغبانی، فنس کشی، دیوارکشی،

 شستشوی داخل و خارج منازل و نقاشی ساختمان
۲3۶-۸3۸-۲۶۷۱

سپهر

Flat Iron......................$20   
Brushing......................$20

مانیکور و الک 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»

استخدام
دفتر کار در وست ونکوور،

اتاقی درطبقه همکف
 یک ساختمان اداری جهت

 کارهای دفتری موجود می باشد.
۶۰۴-۸۳۹-۰۲۴۴ ۱۴۴۰

------------------------------

همخانه

اجاره
به  یک نفر جهت دلیوری

 و کار در یک پیتزایی در نورت ونکوور 
نیازمندیم.

۶۰۴-۳۰۶-۲۱۳۴ ۱۴۳۹ 
------------------------------

آرایشگاهی در نورت ونکوور واقع 
در لین ولی به همکاری خانم     
Estheticianخانم باتجربه به صورت 
تمام وقت و آرایشگر به صورت نیمه 

وقت نیازمند است.
همچنین صندلی و اتاق مجزا برای کار 

لیزر برای اجاره موجود می باشد.
۶۰۴-۳۱۷-۵۲۷۷ ۱۴۳۹ 

------------------------------
به خانمی محترم برای کمک

 و نگهداری از مادر سالمندم نیازمندم.
اتاق مستقل و امکانات رفاهی

فراهم می باشد.
۶۰۴-۷۲۷-۹۴۱۱ ۱۴۴۱ 

------------------------------

فروش لوازم منزل »نو«
ست کامل مبلمان، اتاق خواب

و .... به فروش می رسد.
۷۷۸-۳۲۲-۹۴۴۸ ۱۴۳۹ 

------------------------------

BACK 
TO 

SCHOOL

Since 2002موسسه آموزشی کپیالنو

جبران عقب افتادگی
 در انتهاى سال تحصیلی 

امکان پذیر نمی باشد.

از هم اکنون به فکرتقویت 
پایه درسی دانش آموزان باشید

Private Lessons 
for Elementary & High School

Math, English, Scince, .....

#106-2419 Bellevue Avenue, West Vancouver

604-839-0244  &   604-281-0244

Receptionist required
 for a very busy law office. 

Duties include answering telephone calls, 
file management and performing a variety of 

administrative and clerical tasks. 
Multitasking is essential for this position. Starting at 
3 days per week with potential for full time position. 

Must be fluent in both English and Farsi.
Please fax resumes to 604-596-8800

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

۶۰۴-۳۶۸-۷۹۹۵ ۱۴۴۱ 
------------------------------

مدیریت امالک مسکونی 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
بازاریابی و تبلیغات امالک شما براى اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

براى لیست امالک موجود براى اجاره به 
وب سایت زیر مراجعه کنید

مدیریت امالک مسکونی 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
بازاریابی و تبلیغات امالک شما براى اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

براى لیست امالک موجود براى اجاره به 
وب سایت زیر مراجعه کنید

مدیریت امالک مسکونی و خدمات اجاره در ونکوور 
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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 صالحی       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 وکیلی            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 سیتی)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتی)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنی

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 نزاکتی (آواز)  604-913-3486
باله ملی پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
علی حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمی (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشی) 778-238-2142
جمال طبسی نژاد (طراحی، نقاشی) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتی (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقی (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکی 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
علی فراستی           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواک                     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.جی 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 (رسمی)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمی) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشی          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهی)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمی) 604-365-6952
حاتمی (رسمی-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستی (خلیلیان)    604-839-9938
باوند زنجانی           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 جی            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جی   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچی اندساعتچی   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکی                   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 
کامی                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتی            604-980-7474
توران ایزدى یار       604-734-2114

رادیو

فارسی 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 مالتی کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایی بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگی آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشی 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 کشی و گرمایش  604-537-8312
لوله کشی (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 (تلفنی)   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 طالبی             778-558-8272
فرشته رحیمی         778-893-2275
مهرناز کاووسی      604-779-4146
علی فراستی           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمی      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 بی سی       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بی سی         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایی         604-876-1312
الهام معظمی         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

علی باطنی- باکاد    604-986-5554
داود قوامی              604-569-2080
فرشته رحیمی         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایی            604-356-6032
باوند زنجانی           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانی  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 دبستانی

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمی    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
(ریاضی)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضی، شیمی) 604-949-0201 رحمتی  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمی،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضی،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقی(ریاضی) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمی)   ) لطفی زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضی،  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 اخالصی          604-518-0078
سعید فاضلی پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعی     778-708-0520

کتایون روحانی        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسی       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستی (گواهی امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایی، 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 علی (ع) 604-715-7712
علی فراستی           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
علی فراستی           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفی          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 مسکونی 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

45 Issue 1400 Friday November 30, 2018شماره ۱400 جمعه ۹ آذر  4۵۱۳۹۷

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

(امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

GARDEN ART & LANDSCAPING

کلیه خدمات فضاى سبز و محوطه سازى

«بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت»

604-992-1821
hbhgardening@gmail.com

کاشت، هرس، چمن زنى،
 قطع درختان،  اصالح فضاى سبز،

 پاور واش، تمیز کردن گاترها و محوطه، 
فنس و دیوارکشى،  پیاده روسازى، محوطه سازى

حمید

«طراحى، اجرا، نگهدارى»

 

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  ۵ تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطاعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  60۴-9۴۴-9677

 akaveh9@hotmail.com  
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نمی شود جلوی فحش دادن مردم را گرفت!

تصور عمومی رایج این است که مردم 
خیلی بیشتر از گذشته در حال فحش 
دادن و بد و بیراه گفتن هستند و این 
یک پدیده ی تازه است. ظهور آشکار 
فحاشی و بدزبانی به راحتی به دوران 
ما نسبت داده می شود که تحت تاثیر 
ارتباطات و شــبکه های اجتماعی رو 
به ازدیاد گذاشــته اســت. نگهبانان 
مودبانه  رفتارهــای  وحشــت زده ی 
استدالل می کنند: این بدزبانی ها باید 
متوقف شــود! آنها راه متوقف کردن 
فحاشــی را تحمیل تحریم، جریمه، 
اخراج یا در خانواده و با فرزندان، بدون 

شام به رختخواب رفتن می دانند.
اما در عوض، کســانی  که با استفاده 
از فحاشی احساس آرامش می کنند، 
بی وقفه به مطالعاتی اشــاره دارند که 
نشــان می دهد افرادی که بد و بیراه 
می گویند، نه تنها صادق تر، ســالم تر 
و ســازش پذیرتر هستند، بلکه بسیار 
باهوش تر و دارای دایره لغات بســیار 
بیشتری نسبت به کسانی هستند که 

فحش نمی دهند!
خب، ممکن است شما بگویید، پس 
شروع کنیم به فحش دادن! چون فکر 
می کنید فشار خون را پایین می آورد، 
ضریب هوشی شما را افزایش می دهد 
و شــما را خوش بیان تر هم می کند! 
نه، منظور این نیســت! لطفا این کار 
را نکنید، نه در خانه، نه در خیابان و 
نه در محل کار و همچنین شبکه های 

اجتماعی!
مشــکل بر سر این اســت که تالش 
برای وضع قانون در برابر هر نوع رفتار 
کالمی از ابتدا محکوم به شکســت 
اســت. اگر یک پدیده زبانی به اندازه 
کافی گسترش پیدا کرده و مورد توجه 
قرار گرفته باشد که افراد لزوم متوقف 
کردن آن را احساس کنند، یعنی به 
حدی رسیده که هرگز از بین نمی رود. 
به ویژه اگر این پدیده  چیز نه چندان 

زیانباری مثل بد و بیراه گفتن باشد!

چرا فحش گاهی مفید است؟

برخی از دالیل مبنی بر اینکه فحش 
دادن به دردبخور است، کامال مشهور 
است. استفاده از فحش مثل برجسته 
کردن یک عبــارت با ماژیک در یک 
متن اســت: توجه را بــه خود جلب 
می کند و نشــان می دهد که شما نه 
تنهــا در مورد چیــزی کامالً جدی 
هستید، بلکه از نظر عاطفی نیز برای 

شما مهم است.
وقتی از کلماتی اســتفاده می کنید 
که برای افرادی کــه با آنها صحبت 
می کنید، غیرمنتظره هستند، باعث 
می شود آنها بنشینند و گوش بدهند، 

و این اغلــب می تواند پیام شــما را 
بطور مؤثرتــر از آنچه قبالً با کلمات 
معمولی بیــان می کردید، به مقصد 
برساند. تاثیر قابل توجه فحش، با این 
واقعیت تقویت می شود که فحش در 
فرهنگ های مختلف، اغلب از کلمات 
کوتاهی تشکیل شــده )آنها معموال 
بیشتر از چهار حرف نیستند(. پس نه 
فقط از نظر محتوا، بلکه از نظر آوایی 
هم مفهوم مورد نظر شما را برجسته 

می کند.
بد و بیــراه گفتن همچنین می تواند 
به عنوان یک سوپاپ اطمینان برای 
شــما عمل کند و فشارهای روحی و 
روانی را کاهش بدهد. تحقیقات نشان 
داده است افرادی که تحت فشار یک 
درد خفیف قرار دارنــد، با قرار دادن 
دســت خود در یک ظرف آب گرم، 
قادر به تحمل طوالنی تر درد هستند 
و نتیجه گیری شــده که هنگام بیان 
کلمات داغ، بیشــتر از گفتن کلمات 
خنثی می توان فشار روانی و درد آن 

را تحمل کرد.
اینها و بســیاری از مطالعات دیگر در 
مورد دشنام گفتن، جنبه های مفید 
آن را نشان می دهد. اما فحش دادن 
در سطحی کامالً متفاوت نیز جذاب 

است.
آســیب مغزِی حاصــل از تصادف یا 
زخمی  شدن، بیماری های عصبی یا 
ســکته مغزی با ضربه زدن به قدرت 
تکلــم، اغلب قدرت فــرد را در بیان 
کلمات شــکیل و مودبانــه کاهش 
می دهد. نیازی به گفتن نیســت که 
از دســت دادن این عملکــرد زبانی 
برای افرادی که به این ســوانح دچار 
شده اند، بسیار ناامیدکننده است. آنها 
ممکن است نتوانند حتی ساده ترین 
جمالت را بسازند یا کلمات بنیادین 
را بازیابی کنند، اما این مشکل بیانی 
روی توانایی های فکــری آنها کاماًل 

بی تأثیر است.
یکی از قدیمی ترین مطالعات در این 
مورد، توسط پل بروکا در سال ۱۸۶۱ 
انجام شد که بر روی پرونده بیماری 
مبتــال به صرع تحقیــق می کرد که 
تقریبا قدرت تکلم خود را از دســت 
داده بود ولی می توانست بیشتر آنچه 
به او گفته میشد را بفهمد. سرانجام 
از اینکه نمی توانســت ارتباط برقرار 
کند، عصبانی شــد و دشنام داد: برو 

به جهنم!

بخشی از پایه و اساس زبان

ایــن واقعیت که کســی کــه دیگر 
نمی توانــد کلماتی مانند ســیب یا 
خانه را بگوید ولــی می تواند عبارت 

پیچیده ای مثل »برو به جهنم« را بر 
زبان بیاورد، نشــان می دهد که ناسزا 
گفتن در ســطحی کامال خودکار از 
تولید گفتار روزمره اتفاق می افتد. این 
اتفاق در بخــش متفاوتی از مغز رخ 
می دهد و بنابراین نمی تواند به راحتی 
جای خودش را بــه کلمات مودبانه 

بدهد.
در عین حال، ناسزا گفتن نقش مهمی 
در حفظ و نگاهبانی از بهداشت روان 
و ســالمت بازی می کند زیرا ارتباط 
با احساســات، حاالت و  مستقیمی 
درونیات مــا دارد. از ایــن جالب تر، 
افــرادی که به یک زبان خارجی بجز 
زبان مادری خود تسلط پیدا می کنند، 
بعدها به راحتی معادل واژه هایی را به 
کار می برند که در زبان مادری شــان 

تابو بوده است!
این نشــان می دهد که ما در جریان 
یادگیری زبان، کلمات ناسزا را زودتر 
و به صورت اکتسابی می آموزیم چرا 
که اساســاً آنها مــا را به عمیق ترین 
احساســات درونی متصل می کنند. 
کودکان اغلب خوشحال می شوند از 
اینکه می توانند به سادگی جمالتی با 
واژه های »بد« بسازند، با وجود اینکه 
هیچ تصوری ندارند از اینکه کلماتی 
که می گویند به چه معناســت و چرا 
نامناسب اســت ولی این تاثیرات در 

ذهن ما ماندگار است.
تاریخ زبانشناســی به ما می گوید که 
همیشه چنین بوده است. چیزهایی 
که ما به آنها بد و بیراه می گوییم طی 
قرن ها از تاهای مذهبی و سنتی تغییر 
شــکل داده و در عین حال از کشور 
و فرهنگی به کشــور و فرهنگ دیگر 
متفاوت هستند. به زبان هلندی اگر 
بخواهید کســی را توهین یا نفرین 
کنید باید بگویید که به یک بیماری 
هولناک مبتال شــود؛ در زبان چینی 
اما کافیست بگویید که خیلی قمپز 

در می کند!
ما هرقدر کــه ادب را رعایت کنیم، 
ایــن واقعیت را نمی تــوان انکار کرد 
که دشنام و فحاشــی به اندازه خود 
زبان قدمت دارد. هر جا که یک زبان 
باستانی وجود داشته، دشنام هم بوده 
اســت. در واقع فحش دادن یکی از 

اساسی ترین کارکردهای زبان است.
بنابراین هنگامی که پلیس خواست 
شما را به خاطر فحش دادن یا توهین 
جریمــه کند، بگویید کــه به دالیل 
پزشــکی فحش می دهید! هیچکس 
نمی تواند برای چیزی مبارزه کند که 
هزاران سال پیش و با به وجود آمدن 

زبان از بین رفته است.

منبع: کیهان لندن

چگونه بدون تهاجم و ناراحتی انتقاد کنیم ؟
بازخــورد دادن به دیگــران یا انتقاد 
بدون اینکه باعث ناراحتی طرف مقابل 
شود، کار ساده ای نیست. در واقع ما 
همواره در حال انجام این کار هستیم. 
در هر اظهارنظری که نسبت به رفتار 
خاص شریک عاطفی مان می کنیم، در 
تربیت فرزند، در انتقاد به رفتار والدین 
و دوســتان و به ویژه در محیط کار 

همواره با این موضوع درگیر هستیم.
ارائــه بازخورد به دیگران یک مهارت 
رفتاری ویژه است که اگر نیاموخته اید، 
اکنون می توانید با چند تمرین ساده 

آن را کسب کنید.
این مهارت ارتباطی به شــما کمک 
می کنــد زمانــی کــه حرفــی زده 
می شــود یا کاری انجام می شود که 
الزم است تغییری در آن ایجاد شود 
بــه نحو موثری به آن اشــاره و آن را 
نقد کنیــد. »بازخــورد« اصطالحی 
اســت که در تئوری ارتباطات به کار 
می رود. یک بازخورد موثر به معنای 
خوب شنیدن، درک شدن و پذیرش 
از ســوی دریافت کننــده بازخوردها 
اســت. هدف ارائه بازخورد درســت 
است اما در نهایت این دریافت کننده 
می گیرد  تصمیم  که  بازخوردهاست 

آن را بپذیرد یا خیر.

چگونه می توانیم مطمئن شویم که 
بازخورد ما موثر است؟

بــرای این که مطمئن شــوید آنچه 
می گویید شــنیده، درک و پذیرفته 
می شود باید چند قانون کلی در ارائه 

بازخوردها در نظر بگیرید:

بازخورد باید درباره رفتار فرد باشد

اولین قانونی کــه در ارائه بازخوردها 
درنظر داشــته باشــید این است که 
بازخــورد نباید هویت و شــخصیت 
فــرد را مورد حمله قــرار بدهد بلکه 
باید مربــوط به رفتار طــرف مقابل 
باشــد. اگر مثال به فرزندتان بگویید: 
»تو آدم تنبلی هستی که هیچ وقت 
اتاقت را تمیز نمی کنی«، به رفتار او 
اشــاره نکرده اید بلکه به شخصیت او 
حمله کرده اید. اگر به مادرتان بگویید: 
»تو خودخواهی« بــه طور واضح به 
او می گویید کــه او آدم خودمحور و 
متمرکز بر خود اســت در حالی که 
به احتمال زیاد شــما قصد دارید به 
رفتاری اشاره کنید که خودخواهانه به 
نظر می رسد. زمانی که شخصیت افراد 
را هدف قرار بدهید انتقاد شما شنیده 
نمی شود و در واقع آنچه نیت واقعی 
شماست به درستی درک نمی شود. 
در ارائه بازخورد الزم اســت آنچه را 
دیده یا شــنیده اید، مورد توجه قرار 
دهید، بدون آنکه آن را به شخصیت 

دیگری مربوط بدانید.
در اینجا باید این نکته را نیز یادآوری 
کنیم که بــرای ارائــه بازخورد الزم 
است به یک رفتار در یک بازه زمانی 
اشــاره کنید. طوری که طرف مقابل 
بتواند آن را به یــاد بیاورد و متوجه 
موضوع شــود. در انتقاد به یک رفتار 

آن را تعمیم ندهید و از واژه هایی مثل 
همیشه، همواره، دائما، هر روز، هربار 
و غیره استفاده نکنید. همچنین الزم 
اســت پیام خود را با آنچه دیده اید و 
شــنیده اید یعنی؛ »مــن دیدم/ من 

شنیدم…« شروع کنید.
برای ارائــه بازخورد می توانید چنین 
جمله ای را به فرزندتان بگویید: »چند 
روزی است که می بینم اتاقت را مرتب 
نمی کنــی.« در این جمله شــما به 
شخصیت فرزند خود حمله نمی کنید، 
آن را یــک رفتار همیشــگی مطرح 
نمی  کنید و مساله را از منظر خودتان 
بیان می کنید. بــه این ترتیب توجه 
فرزندتان به پیامی که می دهید جلب 
می شــود و قدم اول در ارائه بازخورد 

برداشته می شود.

 احساس خود را توصیف کنید

شما احســاس دیگران را درباره یک 
چیز یا یک فرد دیگر نمی دانید. شما 
فقط احساس خودتان را می شناسید. 
بنابراین نمی توانید به کسی بگویید 
»همه از دســت تو ناراحت هستند.« 
اما اگر رفتاری شــما را ناراحت کرده 
می توانید آن را به طرف مقابل بگویید. 
در مثال فرزند بازخورد مناســب این 
اســت بگویید: »چند روزی است که 
می بینــم اتاقــت را مرتب نمی کنی. 
اینکه اتاقت را مرتــب نمی کنی مرا 
ناراحت می کند.« حاال فرزند شــما 
می تواند به این فکر کند که رفتارش 
چه بوده و چه تاثیری بر شما داشته 
اســت. برای اینکه بهتر این موضوع 
را درک کنید ایــن دو مورد را با هم 
مقایسه کنید و احساس تان را نسبت 
به نحــوه بازخوردهــا ارزیابی کنید. 
فرض کنید من به شــما بگویم: »تو 
که همیشــه آدم بددهنی هســتی، 
همه می دانند کــه تو حرف زدن بلد 
نیستی و باعث خجالت همه هستی.« 
یا بگویم »من چند وقتی است متوجه 
تندی زبانت شــده ام. ایــن موضوع 
احساس ناخوشایندی برای من ایجاد 
می کند«، کدام یک از این بازخوردها 
باعث می شوند که شما متوجه رفتار 

خود و احساس دیگران شوید؟

 چرا به رفتاری نقد دارید؟

در این مرحله بایــد تاثیر یک رفتار 
خاص را بر روی خودتان مشــخص 
کنید و به فرد دریافت کننده بازخورد 
بگویید چرا رفتار او چنین احساسی 
در شــما ایجــاد کــرده و تاثیر آن 
چیست؟ در مثال فرزند می توانید به 
این مساله اشاره کنید که بی توجهی 
او به نظم اتاق باعث می شــود شــما 
ناراحت شوید چون این به معنای آن 
است که شما باید بیشتر کارهای خانه 
از جمله مرتب کردن اتاق او را برعهده 
بگیرید و این با خستگی همراه است. 
به این ترتیب بازخورد شما این خواهد 
بود: »چند روزی اســت که می بینم 
اتاقت را مرتب نمی کنی. اینکه اتاقت 
را مرتب نمی کنی مرا ناراحت می کند. 

چون وقتی اتاقت را مرتب نکنی من 
مجبور می شوم این کار را انجام بدهم 
و ایــن کار خســته ام می کند.« حاال 
فرزندتان می داند دلیل ناراحتی شما 
از یک رفتار چیســت و چه نتیجه ای 

دربردارد.

 چه می خواهید؟

این بسیار مهم است که طرف مقابل 
در برابر نقد شــما متوجه درخواست 
نهایی شــما باشد. اغلب ما به چیزی 
انتقــاد می کنیــم یا ابــراز ناراحتی 
می کنیم بدون آنکه به دیگری بگوییم 
چــه می خواهیم و بایــد چه اتفاقی 
بیفتد. وقتی به نامرتبی اتاق فرزندتان 
اشاره می کنید و تاثیرات آن را بازگو 
می کنید باید بگویید که خواســته، 
انتظار و آرزوی شما چیست. در اینجا 
بایــد بازخورد خــود را کامل کنید: 
»چند روزی است که می بینم اتاقت را 
مرتب نمی کنی. اینکه اتاقت را مرتب 
نمی کنی مــرا ناراحت می کند. چون 
وقتی اتاقت را مرتب نکنی من مجبور 
می شوم این کار را انجام بدهم و این 
کار خسته ام می کند. من دوست دارم 
تو سهم خود از مشارکت در امور خانه 
را بــر عهده بگیری و اتاقت را خودت 

مرتب کنی.«

زمان خوب برای ارائــه بازخورد را 
کشف کنید

افــراد در دریافــت بازخوردهــا در 
موقعیت ها و اوقــات خاصی واکنش 
بهتری نشــان می دهند در حالی که 
در برخــی از مواقــع در مقابل آنچه 
که می گویید می ایستند و حاضر به 
پذیــرش هیچ چیز نیســتند. آدمی 
که به سختی مشــغول کاری است، 
عصبانی یا خیلی خوشــحال است، 
آدمی که دچار کم خوابی است، عزادار 
است، خسته یا مشغول کتاب خواندن 
یا خواب آلوده، هیجــان زده، ذوق زده 
است یا در حال رویاپردازی، ظرفیت 
دریافت بازخوردها را ندارد و احتماال 
واکنش مناســبی نســبت به آنچه 
می گویید نشــان نخواهد داد. برای 
اینکه زمان مناســب ارائه بازخورد را 
بهتر انتخاب کنید الزم است نسبت 
به احساسات و عواطف اطرافیان تان 
آگاهی کافی داشته باشید و موقعیت 
مناســب هر فرد را کشف کنید. در 
این صورت می توانید انتظار داشــته 
باشید که حرف هایتان شنیده، درک 

و پذیرفته شود.
همانطور که گفتیم، ارائه بازخورد یک 
مهارت ارتباطی است. تسلط شما بر 
این مســاله باعث می شود در ارتباط 
عاطفی، خانوادگی و شغلی خود بهتر 
عمل کنید. خبر خوب این است که 
با تمرین این چهار مرحله می توانید 
آن را بیاموزید و به کار ببرید. پیشنهاد 
می کنم برای تمرین این چهار مرحله 
موقعیت هایی را در ذهن خود بسازید 
و نســبت به آنها با توجــه به آنچه 

آموخته اید بازخورد ارائه دهید.

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery
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اطاعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸۶۸-۸۸۲-۷۷۸ از طریق »واتس اپ« تماس حاصل فرمایید.

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

سازمان غیرانتفاعی
 خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند 

اگر دارای پی آر وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 
انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی زبانان 

هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت نیاز به 
مشاوره رایگان دارید، می توانید هرچه زودتر با 

مشاور فارسی زبان این مرکز آقای علیرضا در ساعات اداری از 
چهارشنبه تا شنبه تماس بگیرید.

alireza@rmcs.bc.ca                                                        
604-279-7160, ext.7271

* حلقه مکالمه انگلیسی ویزه افراد دارای پی آر،
 چهارشنبه های ۴،  ۱۱، ۱۸ و ۲۵ سپتامبر،

 ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر اتاق ۳۴۵
* کافه انگلیسی جستجوی شغل،  

دوشنبه ها ۹، ۱۶، ۲۳ و ۳۰ سپتامبر و ۷ اکتبر، 
 ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر، کتابخانه 

* گروه شبکه ارتباطی فارسی زبانان و دیگر تازه واردین، 
چهارشنبه های  ۱۱ و ۲۵ سپتامبر،

 ۲ تا ۴ بعد از ظهر اتاق ۳۲۰
* گروه حمایتی چند فرهنگی بانوان، چهارشنبه ۱۸ سپتامبر، 

۱۲ ظهر تا ۲ بعد از ظهر اتاق ۲۹۴
* سری کارگاه های آموزش الفبای امور مالی، 

سه شنبه ها ۳، ۱۰، ۱۷ و ۲۴ سپتامبر، 
۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۲۹۴

* کارگاه سیستم سالمت و پزشکی بی سی، 
چهارشنبه ۴ سپتامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهرر اتاق ۲۹۴

* کارگاه کمکهای دولتی برای تازه واردین، 
پنجشنبه ۱۲ سپتامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۳۴۰

* کارگاه راهبردهای شغل یابی ویژه افراد متخصص
 با مدارک از خارج از کانادا، جمعه ۱۳ سپتامبر،

 یک تا ۳ بعد از ظهر اتاق ۳۴۵
* کارگاه مراسم تدفین کانادایی،  پنجشنبه ۱۹ سپتامبر، 

۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۳۴۰
* کارگاه تبلیغات برای بیزنس شخصی، جمعه ۲۰ سپتامبر،

۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۳۴۵
*کارگاه حقوق و تکالیف هنگام کار کردن در کانادا، 

جمعه ۲۷ سپتامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۳۴۰

  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

مرکز اسامی 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

بین ســال های ۱۵۰۰ تــا ۱۹۰۰ در طول ۴۰۰ ســال 
بتدریج فرانسوی ها، انگلیسی ها، اسکاتلندیها و سایر مردم 
کشورهای دیگر ازجمله آلمانی ها، ایتالیایی ها، ایرلندی 
ها به کانادا مهاجرت کردند. مهاجرت بیشتر آلمانی ها و 
ایتالیایی و ایرلندی های ساکن کانادا در طریق فرار آنها از 

جنگ های داخلی آمریکا صورت گرفته است.
بر اساس سرشــماری ســال ۲۰۱۶  در حال حاضر ۱۹ 
میلیون انگلیسی زبان )زبان اولشان انگلیسی است( و ۷.۵ 
میلیون فرانســوی زبان )که زبان اولشان فرانسوی است( 
در کانادا حضور دارند. به کســانیکه زبان اول آنها فرانسه 
اســت فرانکو فن )Francophone(  میگویند. اکثریت 
فرانسوی زبانان در استان کبک زندگی میکنند، اما حدود 
۱.۲  میلیــون تن از آنان نیــز در اونتاریو، نیوبرانزویک و 
مانیتوبا و تعداد کمی در ســایر استان ها ساکن هستند. 
استان نیوبرانزویک تنها استان دو زبانه رسمی کانادا است 
این بدین معناست که عالوه بر سازمانهای دولتی که باید 
سرویس به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه به مشتریان خود 
ارایه بدهند در فروشگاه ها و نیز خدمات بانکی و مغازه ها 

باید به هر دو زبان سرویس دهند.
به ساکنان استان کبک »کبکی« )Quebecers( گفته 
می شود که بیشترین جمعیت فرانســوی زبان کانادا را 
تشکیل می دهند و بیشتر آنها نوادگان ۸۵۰۰ فرانسوی 
هستند که در قرن ۱۷ و ۱۸ در این منطقه ساکن شدند 
و در حــال حاضر نیز هویت،فرهنــگ و زبان خاص خود 
را حفظ کرد ه اند. مردم اســتان کنک چندین بار تالش 
کرده اند که طی انتخابات استانی از کشور کانادا جدا شوند. 
ولی هر بار اکثریت آرا را در استان خود را بدست نیاورده 
اند به همین دلیل در سال ۲۰۰۶ نیز مجلس عوام کانادا 
این حقیقت را به رسمیت شناخت که کبکی ها در داخل 
چارچوب کشور متحد کانادا ملّتی مجزا را تشکیل میدهند. 
در استان کنک حدود ۱.۲  میلیون »کبکی -انگلیسی« که 
به آنها “Anglo-Quebecers” میگویند زندگی میکنند. 

بیشــتر کانادایی ها که به زبان انگلیسی صجبت میکنند 
فرزندان صدها هزار مهاجر و ســرباز انگلیســی، ویلزی، 
اســکاتلندی و ایرلنــدی که از قرن ۱۷ تــا ۲۰ وارد این 
سرزمین شدند و در آن ساکن شدند. نسل های مختلفی 
از پیشتازان و ســاختمان ســازان بریتانیایی با سرمایه 
گذاری خود و تحمل مشکالت پایه های اصلی این کشور 
را بنا نهادند. به این دلیل  به انگلیســی زبانان  کانادایی 

»کانادایی های انگلیسی« گفته می شود. 

3( سایر مهاجران 

از اویــل ۱۸۰۰ میالدی دولت کانادا  با آگهی در روزنامه 
های دنیا مردم را تشویق به مهاجرت به کانادا می کرد. و 
با اعتای زمین های ارزان قیمت و نیز حمایت های فراوان 
باعث شد میلیون ها نفر از اروپا به کانادا مهاجرت کنند. 
بطور مثال در اســتان های پریریز در ســال ۱۸۷۰ هیچ 
مرکز شهرنشینی وجود نداشت ولی تا سال ۱۹۱۱ سیزده 
شهر جدید هر کدام با جمعیت معادل ۵۰۰۰ نفر بوجود 
آمدنــد. حدود ۱۵۰۰۰ کارگر چینی  در دهه ۱۸۸۰برای 
ســاختن راه آهن سراســری کانادا وارد کانادا شدند و در 
کانادا اقامت گزیدند. بین سالهای ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۱ تقریبا 
۱۷۰۰۰ مهاجر ایســلندی به کانادا مهاچرت کردند و در 
مونوتوبا ســاکن گزیدند. هنوز که هنوز است بعد از شهر 
ریکاویک ایسلندی های ساکن موتوتوبا دومین رتبه تجمع 
ایسلندها در دنیا را دارد.  صرف نظر از اینکه ریشه نژادی 
کانادایی ها از چه قوم و ملیتی باشــند همه مهاجران در 
کنار هم با افتخار به عنوان کانادایی با صلح و آرامش کار و 
زندگی میکنند. در دهه ۱۹۷۰ بیشترین مهاجران کانادا از 
کشورهای آسیای بوده اند. زبان های غیر رسمی گوناگونی 
در خانه های کانادا صحبت میشود. در ۲ شهر بزرگ کانادا 
زبان چینی بعد ازانگلیسی بیشــترین گویش را دارد. در 
ونکوور ۱۳ % و در تورنتو %۷ مردم در خانه هایشان چینی 

صحبت میکنند.

۴( ایرانیان کانادا

تعداد ایرانیان کانادا بر اساس سرشماری ۲۰۱۶ در حدود 
۲۱۰۴۰۵ نفر تخمین زده می شود. بزرگترین مرکز تجع 

ایرانیان در تورنتو بزرگ بالغ بر ۹۷۱۱۰ نفر بوده اســت. 
تعداد ایرانیان در ونکوور بــزرگ ۴۶۲۵۵ نفر و جمعیت 
ایرانی شهر مونترال بالغ بر ۲۳۴۱۰  بوده است. اولین گروه 
ایرانیان مهاجر پناهندگان جنگ ایران و عراق بودند و بعد 
از آن بتدریج مهاجران تخصصی و بعد ســرمابه گذاری و  
بالخره  تعداد بیشــتری  از طریق اسپانسری  فامیلی به 

کانادا آمده اند.

1.Which province is the only officially 
bilingual province?
A. New Brunswick.
B. Quebec.
C. Ontario.
D. Prince Edward Island.

A جواب درست

2. From where does the name "Canada" 
come from?
A. From the Inuit word meaning country.
B. From the French word meaning joining.
C. From the Métis word meaning rivers.
D. From "Kanata", the Huron-Iroquois word 
for village.

D جواب درست

3.  Who are the Acadians? 
A. Aboriginal people of the arctic.
B.French-speaking Catholics living in 
Ontario.
C. The descendants of French colonists 
who began settling in what are now the 
Maritime provinces  in 1604.
D. English speaking refugees who settled in 
Louisiana.

C جواب درست

4. What is a Francophone?
A. A person who speaks English as their 
first language
B. A smartphone designed by the Canadian 
company RIM 
C. A person who speaks French as their first 
language
D. The first phone in Canada, invented by 
Alexander Graham Bell

C جواب درست

5. Who are Quebecois?  
A. All the French speaking people in Canada 
are called Quebecois.
B. They are the Canadians who only speak 
French.
C. They are descendants of British settlers 
who live in Quebec.
D. They form a nation within a united 
Canada.

D جواب درست

6. When for the first time European settlers 
came to Canada?  
 A. In early 1500s
 B. In early 1700s
 C. In early 1800s.
 D. In early 1900s.

A جواب درست

7.Who was Great Upheaval?  
A. British soldiers forcefully vacating 
Acadians from their homes and destroying 
their homes
B. War between French and British 
C. Aboriginal war against United States
D. War between United States and Canada

A جواب درست

ادامه در شماره آینده

بنیاد کانادا و ایران 

برگزار میکند : سمینار آشنایی با 
- پوشش های بیمه ای برای مستاجرین و مالکین

- قوانین جدید ICBC و بیمه اتومبیل
با توجه به تغییر بعضی از قوانین بیمه ای که در ماه سپتامبر 

۲۰۱۹ اجرایی می شود , شرکت در این سمینار
توصیه می گردد. با حضور کارشناسان بیمه :

پیمان جاودان, لیال تبریزیان
زمان : ۱۵ سپتامبر از ساعت ۳ الی ۵ 

 John Braithwaite Community Centre 
145 1st West Street,North Vancouver 

 تلفن تماس : ۶۰۴-۸۰۰-۱۹۷۷
Email: info@cif-bc.com 

ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

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 که عالوه بر پیام 

کمیته برگزاری، شامل برنامه های زیر است:
- سخنران میهمان از سوئد : احمد موسوی ) از زندانیان 

سیاسی سابق و از جان بدر بردگان کشتار دهه خونین ۶۰ و 
از فعاالن جنبش دادخواهی(  موضوع سخنرانی: دادخواهی از 

منظر سهم )ما( و سهم )انان( در زندگی
- شعرخوانی مجید میرزایی ) شاعر و زندانی سیاسی سابق(

- آن سوی دیوار چه گذشت؟ پای سخِن بازماندگاِن 
جانباختگان و زندانیان سیاسی دهه شصت و بازگویی رنج هایی 
که متحمل شدند. شامل: پیامهای ودیویی منصوره بهکیش، 

علی دماوندی و فریبا ثابت - موسیقی و آواز با همکاری اردوان 
و محسن - اسالید شو و  ویدئوکلیپ

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 
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ثبت خرید و فروش امالک، وام منزل، 
وام هاى بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارک

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)
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کامبیز  مهین سا
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Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1439

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقی  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلی»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگی (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 کشی

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصی
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحی، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنی، اصالح خاک، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونی، 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 رسمی :  کلیه مدارک حقوقی، سجلی، تحصیلی، پزشکی، 
مالی، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگی، گواهی 

عدم خالفی، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمی وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالک و وامهاى بانکی، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهی امضاء، برابرى با اصل مدارک

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

BC License #77777

مدیریت امالک مسکونی و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابی و تبلیغات امالک شما براى اجاره

بررسی اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونی اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى لیست امالک موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید
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