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ترامپ: تحریم ها علیه ایران
 به هیچ  وجه لغو نخواهند شد

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
روز چهارشنبه دیدار با حسن روحانی 
در نشســت مجمع عمومی ســازمان 
ملل را ممکن دانست، ولی تاکید کرد 
ایاالت متحده تحریم ها علیه ایران را 

لغو نخواهد کرد.
رئیــس جمهوری آمریکا با اشــاره به 
این کــه مقام های ایــران می خواهند 
مسایلشــان را حل کننــد، وضعیت 
اقتصادی ایــران را »بســیار وخیم« 
توصیف کرد و گفــت: »آن ها بدترین 
سال خود را در 50 سال گذشته از سر 

گذرانده اند، آن ها می توانند مشکالت را 
ســریع حل کنند، ما ظرف 24 ساعت 
می توانیم مشکلشان را حل کنیم. باید 

ببینم چه پیش خواهد آمد.
دونالــد ترامپ درباره دیدار با حســن 
روحانی در نیویورک گفت، »نمی دانم. 
من خیلی از اقدامات رئیس جمهوری 
مکرون تشــکر می کنم. اما ما از طریق 
امانوئــل مکــرون مســائل را دنبال 
نمی کنیم.« وی در ادامه اظهار داشت: 
افراد مستقیما با ما تماس می گیرند و 
ما مجبور نیســتیم مسائل را از طریق 

کشورهای دیگر دنبال کنیم. ما نیازی 
به دیگر کشورها نداریم، اگر بخواهیم 

مستقیما وارد مذاکره خواهیم شد.
ترامپ همچنین در خصوص شــرط 
ایران برای بازگشت آمریکا به برجام در 
مقابل آغاز مذاکرات رو در رو گفت، نه، 
این  آخرین حرف های آن ها نبود. بلکه 
به صــورت دیگری گفتند تا زمانی که 
برخــی اقدامات ما انجام نشــود. مثال 
تحریم ها لغو شود. ولی چنین چیزی 
اتفاق نخواهد افتاد. آنها به صورتی که 
شما بیان کردید، این موضوع را مطرح 

نکردند، ولی خواست نهایی هم این بود، 
چنین چیزی روی نخواهد داد.

بر اســاس برخی گزارش ها، مقام های 
ایران در مذاکرات با مقام های فرانسوی 
خواستار آن شده اند که آمریکا امکان 
فروش روزانه ۷00 هزار بشکه نفت را به 
ایران بدهد، اما دونالد ترامپ حاضر به 
پذیرش تمدیدهای نفتی برای مشتریان 
ایران نشده است. برایان هوک،مسئول 
امور ایران در وزارت خارجه آمریکا هم 
روز چهارشنبه اعالم کرد که از این پس 
دیگر معافیت نفتی در کار نخواهد بود.
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هر جمعه منتشر می شود

رضا تقی زاده

روسهادواندوانمیآیند
بعدازکاسپین،

نوبتواگذاریپایگاهدرخلیجفارس

 افزایش تنش میان ایران و آمریکا در آب های خلیج فارس 
فرصتی نو برای گســترش همکاری های سیاسی– نظامی 
حکومت تهران با مســکو فراهم ساخته است؛ تحولی که 
می تواند در گام های حساب شده ی بعدِی رهبران کرملین 
به ماندگار شدن حضور واحد های نیروی دریایی روسیه در 
ســواحل جنوبی ایران و بر آمدن طرح راهبردی چهارصد 

ساله تزارها منجر شود.
مسئوالن جمهوری اسالمی سال گذشته در مقابل فشار های 
فزاینده روسیه عقب نشستند و طی اقدامی  جنجال برانگیز 
مخالفت سی ساله با تقسیم کنونی آب ها و منابع کف دریای 
کاســپین )خزر، مازندران( را که میراث تقسیمات داخلی 
جمهوری های اتحاد شوروی سابق در زمان زمامداری نیکیتا 
خروشچف است پایان داده و با امضای سند »نظام حقوقی 
تازه خزر« طی اجالس اکتائو در قزاقستان، از حقوق مسلم 
ایران در آب های شــمال و منابع کالن زیر آب های خزر به 

آسانی گذشتند.
عالوه بر بار تاریخی واگذاری بخشی از حدود ملی، زیان های 
امنیتی عقب نشــینی جمهوری اسالمی از حقوق ایران در 
دریاچه کاسپین، با قبول تقسیم آن به شیوه مورد نظر چهار 
کشور همســایه، بجای مالکیت مشاع )دست کم در میانه 

دریا(، کمتر از زیان های اقتصادی آن نیست.
ایران بــه عنوان یکــی از دو قدرت بزرگ حــوزه ی این 
بزرگتریــن دریاچه ی جهان در جنوب )مانند روســیه در 
شمال( می توانست و باید بر استیفای حقوق مشروع خود بر 
اساس اصل »انصاف و عدالت«، اصرار می داشت و در اداره و 
حفاظت و بهره برداری از منابع آن سهم و نقشی و قابل و 

متناسب با جایگاه خود به دست می آورد.
فرصت های تاریخی همیشه شکل نمی گیرند و دریغ است 
که فرصتی مانند فروپاشــی یک امپراتوری در همسایگی 
ایران فراهم شــود و حاکمیت ایران بجای بهره گرفتن از 
مجال به دســت آمده و جبران مافــات، به دلیل ضعف و 
مصلحت طلبی، عقب بنشــیند و امتیاز های بیشتری را به 

رقیب شمالی واگذار کند!

عقب نشینی بعد از 2۵ سال تعلل

حاکمان جمهوری اسالمی تا کنون دالیل بی شمار و بدون 
ارزشــی را در توجیه گردن نهادن بر کنوانسیون تحمیلی 
خزر و عبور از حقوق منصفانه ایران در حدود آب ها و منابع 
کف دریا ارائه کرده اند ولی از پاســخ به این پرسش ساده 
طفره می روند که »چه تغییری نسبت به وضعیت 25 سال 
گذشــته در رابطه با دریاچه کاسپین و حقوق ایران اخیرا 
روی داده که دولت روحانی را به قبول کنوانسیون تازه وادار 

ساخته است؟!«
در این رابطه، محمدمهدی آخوندزاده  مشاور وقت رییس 
جمهور اســالمی در امور دریای خــزر و معاون حقوقی و 
بین المللی وزیــر امور خارجه جمهوری اســالمی در ۱۶ 
اردیبهشت سال ۱۳۹2  تاکید کرد که سهم ایران در دریای 

خزر اگر بیش از فدراسیون روسیه نباشد، کمتر نیست!
دولت روحانی مکلف اســت در پاســخ به تاریخ بگوید که 
در این رابطه آیا گفته ی مهدی آخوندزاده دروغ اســت یا 

گفته های امروز حسن روحانی و محمدجواد ظریف؟!
آخوندزاده در آن ســال طی گفتگو با خبرنگار سیاســی 
خبرگزاری دولتی ایرنا در پاســخ به سوالی درباره اجالس 
پنج کشور ســاحلی دریای خزر درباره تدوین کنوانسیون 
حقوقی این دریا تاکید کرد : »قراردادهای ۱۹2۱ و ۱۹40 
بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق همچنان از اعتبار 
خود برخوردار اســت و تا زمانی که درباره قرارداد جدیدی 

توافق نکنیم، ارجاع به همان دو قرارداد قبلی خواهد بود.«
حسن روحانی و محمدجواد ظریف که با تن دادن به قبول 
کنوانسیون حقوقی تازه به آسانی از قرارداد های  ۱۹2۱ و 
۱۹40 گذشته اند باید توضیح روشن بدهند که در قبال این 
عقب نشینی چه چیزی به دست آورده اند که پیش از قبول 

کنوانسیون تازه، ایران از آن بهره مند نبود؟!
آخوندزاده طی همان مصاحبه می گوید: »هیچگاه بین ایران 
و شوروی سابق تعیین حدود و مرز در دریای خزر صورت 
نگرفت. مرزهای زمینی ایران و شوروی مشخص بود اما با 
توجــه به مالحظات و روح قراردادهای ۱۹2۱ و ۱۹40 که 

* فرصت های تاریخی همیشه شکل نمی گیرند و دریغ است که فرصتی مانند فروپاشی یک امپراتوری در همسایگی 
ایران فراهم شــود و حاکمیت ایران بجای بهره گرفتن از مجال به دســت آمده و جبران مافات، به دلیل ضعف و 

مصلحت طلبی، عقب بنشیند و امتیاز های بیشتری را به رقیب شمالی واگذار کند.

* واگذاری امکان اســتفاده از خاک و آسمان ایران به روســیه در حالی صورت می گیرد که مطابق قانون اساسی 
رژیم جمهوری اسالمی )اصل 146 ( »استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده  های 
صلح آمیز باشد ممنوع است «. با این وجود حاکمان کنونی جمهوری اسالمی با سوء استفاده از روح بند سوم اصل 176 
قانون اساسی خود که »بهره  گیری  از امکانات  مادی  و معنوی  کشور برای مقابله  با تهدیدهای  داخلی  و خارجی« را به 

عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته، تصمیم به واگذاری این امکانات و خدمات به روسیه گرفتند.

دریای خزر را دریای ایران و شــوروی می خواند، هر اتفاقی 
که بخواهد در حوزه این دریا رخ دهد، تلقی ما این است که 
تهران و مسکو به عنوان دو طرف این قراردادها باید از یک 

نسبت سهم برابر برخوردار باشند.«
هفت ســال بعد، و پس از قبول طرح تحمیلی روسیه زیر 
لــوای »نظام حقوقی تازه خزر«، بدون بروز کمترین تغییر 
در مواضع چهار کشور دیگر همسایه که به دفعات از سوی 
تهران »غیرقانونی« خوانده شــده بود، جمهوری اسالمی 
قرارداد های ۱۹2۱ و ۱۹40 را که می توانست پایه استدالل 
برای استیفای حقوق عادالنه ایران قرار گیرد، با نظام حقوقی 
تازه  مبادله کرده و روســیه را عمال به قدرت انحصاری در 
حوزه دریاچه کاسپین تبدیل نموده و ایران را در باریکه ای 
که عمق آب آن در دو نقطه مرز خاکی حسینقلی و آستارا 

صفر است، محصور ساخته است.

گشودن پای روس ها به آب های جنوب

در جریان بخشــی از جنگ داخلی سوریه در محور حلب، 
میان مخالفان اســد و نیرو های اعزامی  ایران و روسیه در 
کنار نیروهای دولتی آن کشور، روسیه به بهانه کوتاه کردن 
راه بمباران مخالفان اســد، بیــش از ۱0 فروند هواپیمای 
بمب افکن سنگین سوخو ۳4 و بک فایر را در پایگاه شکاری 
همدان مســتقر و عملیات هوایی از این پایگاه را به مقصد 

سوریه آغاز کرد.
تنها بعد از انتشار گزارش ها و عکس های متعدد در رسانه های 
خارجی و فضای مجازی، جمهوری اسالمی حضور نیروی 
هوایی روسیه و عملیات از درون خاک ایران را مورد تائید 
قرار داد ولی منکر واگذاری پایگاه هوایی به روس ها شــد. 
عملیات هوایی از درون خاک و با اســتفاده از آسمان ایران 

توسط روس ها از سال 20۱4 تا کنون ادامه یافته است.
واگذاری امکان اســتفاده از خاک و آسمان ایران به روسیه 
در حالی صورت می گیرد که مطابق قانون اساســی رژیم 
جمهوری اســالمی )اصل ۱4۶ ( »استقرار هرگونه پایگاه 
نظامی خارجی در کشــور هرچند به عنوان استفاده  های 

صلح آمیز باشد ممنوع است «.
با این وجود حاکمان کنونی جمهوری اســالمی با ســوء 
استفاده از روح بند سوم اصل ۱۷۶ قانون اساسی خود که 
»بهره  گیری  از امکانات  مادی  و معنوی  کشور برای مقابله  با 
تهدیدهای  داخلی  و خارجی« را به عهده شورای عالی امنیت 
ملی گذاشته، تصمیم به واگذاری این امکانات و خدمات به 
روســیه گرفتند! یعنی اقدامی  بسیار فراتر از تصمیم رژیم 
مادورو در ونزوئال برای پذیرایی موقت از دو فروند بمب افکن 
سنگین روسی در خاک خود  بعد از جدی تر شدن تهدید ها 
از سوی ناراضیان داخلی و بخت به قدرت رسیدن دولتی به 

ریاست گوایدو در کاراکاس!
روس ها بعد از حضور در پایگاه هوایی همدان و در ادامه ی 
تالش حکومت ایران برای از میان برداشــتن قبح قانونی 
واگذاری پایگاه های نظامی موقت و دائمی  به روســیه، در 
بندر بوشهر و بندر چابهار، که حکومت ایران امتیاز تجهیز و 
بهره برداری از آن را به هند سپرده نیز مستقر شده تا مانند 
حوزه مدیترانه به بازیگری تاثیرگذار در منطقه غرب آسیا و 

»آب های گرم« خلیج فارس تبدیل شوند.
در گام نخســت اجــرای این طرح قرار اســت تعدادی از 
شــناور های نظامی روســیه با واحد های دریایی ایران در 
آب های اقیانوس هند نزدیک به تنگه هرمز به یک رزمایش 
مشترک مبادرت کنند و در گام بعد تعدادی از واحد های 
نیروی دریایی روســیه بــه بهانه ی ارائــه خدمات فنی و 
همکاری های آموزشی در بندر بوشهر و بندر چابهار مستقر 

شوند.
در رابطــه با اجرای این طرح روز دوشــنبه چهارده امرداد 
حســین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی که  هفته پیش به روسیه سفر کرده بود از انعقاد 
یک قرارداد نظامی »محرمانه« با مســکو خبر داد و گفت: 
»بند هایی از این توافقنامه طبقه  بندی شده است« اما »برای 
نخستین بار است که چنین توافقی بین دو کشور صورت 

می گیرد«.
طی همــان روز ســرگئی الوروف وزیر خارجه روســیه 
که همراه با محمدجــواد ظریف در یک کنفرانس خبری 
مشترک با وی حضور داشت، بدون ارائه توضیحات بیشتر 
اعالم کرد: »تهران از پیشنهاد مسکو برای تأمین امنیت در 

خلیج فارس استقبال کرده است«!
منظور وزیر خارجه روسیه از »تامین امنیت خلیج فارس« 
مشارکت نیروی دریایی آن کشور در گشت زنی های دریایی 
و اســتقرار در آب های ملی ایران است: در اختیار گرفتن 

پایگاه دریایی در دو بندر ایرانی تحت هر نام دیگری!

سرگئی الوروف و محمدجواد ظریف در مسکو )2 سپتامبر 2019(  جمهوری اسالمی پس از بخشیدن سهم ایران در 
دریاچه کاسپین، روسیه را به آب های خلیج فارس دعوت می کند.

احتمالدیدار
ترامپوروحانی
درماهسپتامبر
چقدراست؟

در روزهای نخست شهریور امانوئل مکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی 
که با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی اش در پایان 
نشست گروه هفت داشت، از احتمال دیدار رئیسان 
جمهوری ایران و آمریکا در هفته های آتی خبر داد. 
مکرون گفت با حسن روحانی صحبت کرده و به او 
گفته است که اگر با پرزیدنت ترامپ صحبت کند، 
می توان به توافقی جدید دســت یافت. ترامپ در 
همان کنفرانس گفت که اگر شرایط مناسب باشد 
حاضر به مالقات با رئیس جمهوری ایران اســت. 
روحانی هم زمان گفته بود که اگر بداند در جلسه ای 
با کســی مالقات کند، منافع ملی تأمین و کشور 
آبادتر می شود، دریغ نخواهد کرد، هر چند در فاصله 
زمانی کوتاهی حرفش را تغییر داد و گفت تصمیمی 

برای مذاکره جدی با آمریکا ندارد.
ســخنان روزهای اخیر روحانــی، ترامپ و مکرون 
ازســوی شــماری از ناظران بین المللی به آمادگی 
طرفین برای مذاکره و یا دســت کم دیدار رئیسان 
جمهوری دو کشــور در حاشــیه هفتادوچهارمین 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعبیر شده است. 
مجمع عمومی نیمه دوم سپتامبر در نیویورک برگزار 

می شود.
در ایران گروهی اعتقاد دارند که اینک بهترین زمان 
برای مذاکره است، زیرا به باور آنها ترامپ از شانس 
بیشــتری برای پیروزی در انتخابات آتی برخوردار 
است. در صورت انتخاب مجدد او، جمهوری اسالمی 
ـ که  دســت کم تا ۶ ســال دیگر باید با این دولتـ 
جایگاه جنگ طلبان در آن به نسبت مستحکم است 
ــ ســر کند و در آن صورت دســت باال را نخواهد 
داشت. همچنین بدون مذاکره امیدی بر برداشتن 
تحریم هایی که هر روز بیشتر بر گلوی اقتصاد بیمار 

ایران فشار می آورد نخواهد بود.
در سال 20۱۹ روابط ایران و آمریکا روز بروز وخیم تر 

شده است.
حدود دو هفته به برگزاری مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد باقی مانده، جایی که قرار است روسای 
جمهوری ایران و آمریکا همزمان زیر یک ســقف 
حضور یابند. آیا مالقاتی میان ترامپ و روحانی در 

آینده ای نزدیک متصور است؟ 
ساعتی قبل از آنکه روحانی شامگاه چهارشنبه ۱۳ 
شهریور گام سوم کاهش تعهدات ایران در برجام را 
اعالم کند، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور 
ایران گفته بود دولت ترامپ پیشنهاد فرانسه برای 
لغو برخی تحریم ها را نپذیرفته است. یک دیپلمات 
اروپایی به خبرگزاری رویترز اطالع داد که فرانسه 
نیز تخصیص ۱5 میلیارد دالر به اینســتکس برای 
مبادالت بانکی و نفتی با ایران را مشروط به پذیرش 
FAFT کرده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام 
اما تأیید لوایح مبارزه با پولشویی را تا لغو تحریم ها 
به تعویق انداخته اســت. به این ترتیب برای دولت 
روحانی راه دیگری جز اعالم گام سوم باقی نماند. در 
این شرایط روحانی حتی اگر بخواهد هم نمی تواند 

گام اول برای دیدار ترامپ را بردارد.
تارا عاطفی )رادیو زمانه(
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Skilled Worker

نقضحریمحقوقی19میلیونکاناداییطی8ماه
بنابــر گــزارش پادکســتی »کوین 
نیومن« روزنامه نگار معروف کانادایی 
که روز دوشــنبه منتشــر شد، طی 
نوامبــر 20۱۸ تا ژوئن 20۱۹، حریم 
حقوقی ۱۹ میلیــون کانادایی نقض 

شده است.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
ســی تی وی نیوز، ایــن آمار از 44۶ 
مورد گزارش نقض حریم کانادایی ها 
که به دفتر کمیساریای حفظ حریم 
خصوصی کانادا گزارش شده برگرفته 

شده است.
این حریم شــکنی ها شــامل موارد 
مختلف از جمله سرقت هویت، جرایم 
مالــی و حتی در مــواردی همراه با 

خشونت بوده است.
نابر این گزارش طی ۸ ماه منتهی به 
ژوئن 20۱۹، تعداد موارد نقض حریم 
افراد که دفتر کمیساریای حفظ حریم 
خصوصی کانادا شناسایی شده ۶ برابر 
مدت زمان مشــابه در سالهای قبل 
است که به صورت داوطلبانه گزارش 

شده است.
ایــن موضوع بخصــوص در رابطه با 
کمپین هــای انتخاباتــی و از طریق 
رسانه های اجتماعی نیز بیشتر بوده 
اســت حال آنکه احزاب سیاسی به 
دلیل معافیت از رعایت حریم شخصی 

افراد و آزادی در جمع آوری اطالعات، 
در صــورت نقــض حریــم حقوقی 
افــراد، ملزم به گــزارش آن به دفتر 
کمیســاریای حفظ حریم خصوصی 

کانادا نیستند.
با توجه به اینکه آمار تهیه شده در این 
گزارش شــامل مواردی که اطالعات 
افراد گمشــده یا مورد سوء استفاده 
قرار می گیرند نیست، به گفته تهیه 
کنندگان آن احتماال تعداد کانادایی  
هایی که حریم اطالعاتی شان نقض 

شده بیشتر نیز بوده است.
همچنین با وجود اینکه دولت فدرال 
باید نقض حریــم اطالعات خاص را 
گزارش کند، ولی هیچ قانونی وجود 
ندارد که احزاب سیاسی و بسیاری از 
نهادی عمومی استانی نقض حریم در 

این موارد را به کارآگاهان خصوصی 
گزارش کنند.

این درحالی اســت که سازمان های 
دولتی کانادا حساس ترین اطالعات 
کانادایــی ها ماننــد اطالعات مالی، 
پزشکی و حتی آرای آنها را در اختیار 

دارند.
تهیه کننــده این گــزارش در حال 
بررســی نحوی سوء استفاده عامالن 
سیاسی از این اطالعات در دستکاری 
احتمالــی آرای رای دهنــدگان در 

انتخابات آینده کاناداست.
گفتنی است از بین 44۶ مورد گزارش 
تخلــف و نقض حریم کــه به دفتر 
کمیســاریای حفظ حریم خصوصی 
کانادا شناسایی رسیده بیشترین تعداد 
5۹ درصد و مربوط به دسترسی های 
غیر مجاز یا هک و در مجموع ســوء 
استفاده های داخلی، 22 درصد شامل 
موارد تصادفی یا اشتباهی بوده مانند 
ارسال اشــتباه اطالعات یا فایل افراد 
برای دیگران، ۱۳ درصد شامل موارد 
که گزارشات و اطالعات از بین رفته 
اند مانند گمشدن برگه های فایلها یا 
یــو . اس . بی دررایــو و ۶ درصد نیز 
شامل ســرقت و چیزهای نظری آن 
بصورت فایــل یا برگه های اطالعات 

بوده است.

چراقانونسکوالریسمکبک،موضوعگفتگوهایانتخاباتینیست؟
مداد- قانون سکوالریســم کبک یا 
همان قانــون 2۱ که در ماه ژوئن در 
مجمع ملی این استان تصویب شد، 
محدودیت هایی را در زمینه استفاده از 
پوشش و نمادهای مذهبی در برخی 
مشــاغل دولتی اعمال می کند. این 
قانون مدافعــان و مخالفان زیادی را 

تاکنون به همراه داشته است.
در این میــان، روبین اورباک که یک 
روزنامه نگار سرشناس کانادایی است، 
در یادداشتی در سی بی سی به انتقاد 
از ســکوت احــزاب و واکاوی دالیل 
آن پرداخته اســت. آنچه می خوانید، 

ترجمه این یاداشت است.
قانون سکوالریســم از جنس همان 
اقداماتی اســت که دولت بعدی باید 
بابــت آن از شــهروندان عذرخواهی 
می کنــد، یعنی درســت همان طور 
که جاستین ترودو بابت سیاست های 
نادرست گذشته از مردم عذرخواهی 

کرده است.
ترودو هیچ ابایی از عذرخواهی بابت 
رفتارهای تبعیض آمیز پیشین کانادا 
در عدم ارائه خدمات به دگرباشــان 
جنســی، رد پذیرش یهودیان فراری 
از دست نازی ها که قصد پناهندگی 
به کانادا را داشتند و نیز اعدام بزرگان 
قبایــل بومی در قــرن ۱۹ میالدی 

نداشته است.
ترودو به درســتی این سیاست ها را 
»رفتار ناعادالنه« و »سرکوب نظام مند 
مورد حمایت حکومت« خوانده است. 
البته شاید تا وقتی که نقشی در چنین 
اقداماتی نداریم، به راحتی می توانیم 

آنها را بی عدالتی بنامیم!

سکوالریسم اجباری

ایــن روزها تبعیض در متن قانون در 
کبک آمده است. در ماه ژوئن تصویب 
شد که کارکنان دولت که به اصطالح 
در موضــع قدرت قــرار دارند )نظیر 
معلمان، قضات و نیروهای پلیس( حق 
استفاده از نمادهای مذهبی را ندارند. 
کسانی که از این قانون پیروی نکنند 
نیز از ارتقای شــغلی یــا حق انتقال 
به جایی دیگر محروم خواهند شــد. 
همچنین کسانی که کیپاه )عرق چین 
یهودی(، عمامه )ویژه ســیک ها( یا 
حجاب دارند نیز حق تقاضای چنین 

مشاغلی را نخواهند داشت.
این همان ســرکوب نظام مند مورد 
حمایت حکومت است که می کوشد 
آزادی های دینی را محدود می سازد و 
ناقض فرصت های برابر برای همگان به 

شمار می رود.
برخــی مدافعان قانــون 2۱ در این 
میان، این قانون را صرفا همانند یک 

آئین نامه پوشــش دانســته اند. حال 
آنکه این چنین نیست. آئین نامه های 
پوشش ممکن است پوشیدن لباس 
بیش از حــد بدن نمــا را در برخی 
مکان ها محدود کند. اما این لباس ها، 
توصیه دینی نیستند. مساله بعدی این 
است که قانون 2۱ یک موضوع صرفا 
متعلق به کبک نیست. وقتی تبعیض 
نظام مند مــورد حمایت حکومت در 
بخشی از خاک کانادا تبدیل به قانون 
می شود، به همه شهروندان کانادا ربط 
خواهد داشت و به همین دلیل است 
که این قانون، مایه شرمندگی ماست.

جنجال ها بر سر برقع در سال 201۵

قانــون 2۱ باید یــک موضوع مهم 
انتخاباتی باشد. در سال 20۱5، این 
ســئوال که آیا مهاجــران در هنگام 
سوگند برای دریافت حق شهروندی 
حق استفاده از برقع )پوشش صورت 
زنان مســلمان( را دارنــد یا خیر، به 
بحثی ملی تبدیل شد و لیبرال ها نیز 
در این میان، موضع آزادی و تساهل 
را در پیش گرفتنــد. محافظه کاران 
در مقابل، از داشتن پوشش برقع در 
زمان انجام مراســم نمادین سوگند 

شهروندی استقبال نکردند.
البته این به معنای دوســت داشتن 
این نوع پوشش نیست، اما به جز در 
مواردی نظیر احراز هویت و یا مسایل 
امنیتی، نباید درباره پوشــش زنان 

تعیین تکلیف کرد.
نظرسنجی های عمومی در آن زمان 
نشــان می داد کانادایی ها به شدت از 
می کردند،  حمایت  نقاب  ممنوعیت 

یعنی درســت همان طــور که این 
روزهــا، افکار عمومــی کبکی ها در 
نظرســنجی ها از قانــون ممنوعیت 

نمادهای مذهبی حمایت می کند.
به همین دلیل اســت کــه رهبران 
لیبرال )البته به جز جاگمیت سینگ 

که البته شــانس چندانی در کبک 
نــدارد( عالقه ای به باز کــردن این 
موضوع ندارند. هیچ کســی دوست 
ندارد از همین حاال، حمایت کبکی ها 
را در انتخابات پائیز امســال از دست 

دهد.
اما باید دقت داشته باشیم که عقیده 
بیشــتر مردم الزاما به معنای درست 

بودن این قانون نیست. 
در واقع، یک سری قوانین داریم که 
هدفش حمایت از آزادی های فردی 
و حقوق اقلیت هاســت، زیرا اکثریت 
نمی تواند در همه موارد این حقوق را 
تشخیص داده و به آن احترام بگذارد. 
اتفاقا به همین دلیل است که مجمع 
ملی کبــک در هنگام تصویب قانون 
2۱، بخشــی را در آن درج کرد که 
دیگر کسی به استناد به قانون اساسی 
کانادا حــق اعتراض به آن را نخواهد 

داشت.
البته دست دولت فدرال نیز به خاطر 
همان بند از قانون 2۱ تا حد زیادی 
بســته اســت. با این وجــود، دولت 
فدرال می تواند با استفاده از ابزارهای 
اقتصادی به دولت کبک فشار آورد. 

دولت فــدرال می توانــد از اقدامات 
قانونی شورای ملی مسلمانان کبک 
و نیز اتحادیه آزادی های مدنی کانادا 
حمایت کند. دولت فدرال همچنین 
می تواند بارها با قاطعیت، نظر مخالف 
خود را درباره این سیاســت نادرست 

بیان کند.
تــرودو به تازگی در ســفری شــبه 
انتخاباتی بــه کبک، دربــاره موارد 
مختلفی نظیر حمل ونقل و حفاظت 
از محیط زیســت صحبت کــرد و از 
کســب وکارهای متوســط بازدید به 
عمل آورد. اما هیچ حرفی درباره رفتار 
تبعیض آمیزی که این اســتان علیه 

شهروندانش آغاز کرده نزد.
تنها چیزی که ترودو در این باره گفته، 
اظهارنظرش در ژوئن بود که شکلی 

مالیم و نه چندان مستقیم داشت.
 او گفتــه بود: »احســاس نمی کنم 
این وظیفه یا منافع دولت باشــد که 
بخواهد درباره نحوه پوشــش مردم 
قانون گــذاری کنــد … بی تردید به 
دیدگاه هایمان  تبییــن  برای  تالش 
ادامه می دهیــم و همچنان به دفاع 
می پردازیم.«  کانادایی هــا  حقوق  از 
ایــن اظهارات به هیــچ وجه به پای 
حجم انتقادات و پاســخ هایی که او و 
همکارانش در مسائلی نظیر مالیات بر 
آالینده های کربنی و یا سوابق اندرو 
شــی یر درباره ازدواج دگرباشان بیان 

کرده اند نمی رسد.
اگر نگاهی به ســابقه عملکرد ترودو 
بیاندازیــم، او احتمــاال بایــد در هر 
فرصتی از این قانــون انتقاد می کرد 
و آن را بی عدالتــی مــورد حمایت 

حاکمیت می دانست.
 اندرو شــی یر نیز که ظاهــرا باوری 
جــدی بــه رهایــی از تبعیض های 
دینــی دارد نیز باید به این مســاله 
اولویت می داد. مســخره است که به 
شکاف طبقاتی گســترده در ایاالت 
متحده توجه می کنیم، حال آنکه در 
کشور خودمان، بعضی افراد به خاطر 
پوششی که دین شان به آنها گفته از 

کار محروم می شوند.
هیچ تردیدی نیســت کــه هر نوع 
موضع گیری علیه این قانون با واکنش 
منفی کبک و کبکی ها روبرو می شود 
و می توانــد روند انتخابــات فدرال را 

دگرگون سازد.
 اما چنین موضع گیــری را می توان 
نشــانه اولویت دادن اصول نسبت به 
منافع سیاسی دانست که البته شاید 
توقع بیجایی باشد. انجام کار درست، 
اغلب هزینه های زیادی هم به همراه 
دارد و کامــال مشــخص اســت که 
نخست وزیر بعدی کانادا عالقه ای به 

پرداخت چنین هزینه ای ندارد!
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حزبلیبرالکانادا
نامزدیحسنژیلرابرایانتخاباتآتیفدراللغوکرد

پــس ازآن که ســازمان اســرائیلی 
بنای بریث برخــی موضع گیری ها و 
اظهارنظرهای پیشین حسن ژیل را 
دوبــاره مطرح کــرد و آن ها را »ضد 
یهودی و ضد اســرائیلی« دانســت، 
مسئوالن حزب لیبرال کانادا نامزدی 
حســن ژیل را برای انتخابات فدرال 

آینده پس گرفتند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
بنای بریث که یک سازمان بین المللی 
فعال درزمینه دفاع از حقوق یهودیان 
است، برخی اظهارنظرها و نوشته های 
حسن ژیل را که پیش تر در شبکه های 
اجتماعی منتشرشده و پاک شده بود، 

دوباره منتشر کرده است.
حسن ژیل در یکی از اظهارنظرهای 
خود در تاریخ هشــتم ژوئیه ســال 
20۱۷ که بنای بریــث بار دیگر آن 
را منتشــر کرده است، از آزادی راعد 
صالح پــس از ۹ مــاه از زندان های 
اسرائیل ابراز خرســندی کرد و این 
فعال فلســطینی را عنصر مقاومت و 

جهاد دانست.
طبق اعالم بنای بریث، حسن ژیل در 
پیام خود گفت: »ما آزادی شیخ صالح 
را که ثمره مقاومت وی است، تبریک 
می گوییم و از خدا می خواهیم آزادی 
همه زندانیان فلسطینی و همچنین 
مســجداالقصی و کل سرزمین های 

فلسطینی را تسریع کند.«
حــزب لیبرال کانــادا بعدازظهر روز 
جمعه اعالم کرد نامزدی حسن ژیل 
را در حوزه انتخابی ســن لئونار سن 

میشل لغو کرده است.
ســخنگوی حــزب لیبــرال کانادا 
جمعه شــب با انتشار بیانیه ای تأکید 
کرد جاســتین ترودو نخســت وزیر 
کانادا و حزب لیبرال با اظهارنظـرهای 
یهودســتیز، تنفرآور، نژادپرســتانه، 
همجنس ســتیز،  اسالم ســتیز، 
جنســیت گرایانه و هرگونه ســخن 
تبعیض آمیــز به شــدت مخالفــت 
می کنند. حزب لیبرال اشکال مختلف 
تبعیض را محکوم می کند و ما همواره 
از نامزدهــای خود انتظــار داریم که 

همین رویه را در پیش گیرند.
بنــای بریــث همچنیــن یکــی از 
با بخش  مصاحبه  های حســن ژیل 
اسپانیایی زبان رادیو بین المللی کانادا 
را که دســامبر ســال 20۱۷ درباره 
تصمیم دونالد ترامپ برای به رسمیت 
به عنوان  بیت المقــدس  شــناختن 
پایتخت اسرائیل صورت گرفته بود، 

منتشر کرد.
طبــق ترجمه ای که بنــای بریث از 

این مصاحبه ارائه کرده است، حسن 
ژیــل در ایــن گفتگو تأکیــد کرد: 
»یک انگیزه  دیگر ترامپ برای اتخاذ 
چنین تصمیمی درباره بیت المقدس 
دامادش جارد کوشــنر است که یک 
یهــودی افراطی و یــک بنیادگرای 
طرفدار اســرائیل محسوب می شود. 
دونالــد ترامپ در جریــان مبارزات 
تبلیغاتی بــرای انتخابات ریاســت 
جمهوری آمریکا شعار »اول آمریکا« 

را مطرح کرد اما اکنون به اتفاق داماد 
خود شــعارش را به »اول اسرائیل« 

تغییر داده است.«
مایکل ماســتین مدیرکل ســازمان 
یهودی بنای برث در گفتگو با الپرس 
کانادا ضمن محکوم کردن اشــکال 
مختلف یهودی ستیزی از این مسئله 
ابراز ناخرســندی کرد که مسئوالن 
حزب لیبرال کانادا از یک هفته پیش 
به تماس های این ســازمان پاســخ 

نداده اند؛ اما مسئوالن حزب لیبرال نیز 
اعالم کردند که روند تحقیقات داخلی 

این حزب چند هفته طول می کشد.
درنهایت حســن ژیل روز جمعه در 
واکنش بــه اخباری کــه درباره وی 
پخش شده اســت، تأکید کرد همه 
آن هایــی که مــرا از طریــق روابط 
شخصی یا مطالعه آثارم می شناسند، 
به خوبــی می دانند که مــن با تنفر، 
نژادپرستی، یهودی ستیزی، خشونت 
صرف نظر از این که عامالن یا قربانیان 
آن ها چه کســانی هستند، به شدت 

مخالف هستم.
حســن ژیل افزود اگر حرف های من 
برای برخی از همشهریان یهودی من 
توهین آمیز بوده است، من عذرخواهی 
می کنم و تأکید می کنم که مناقشه 
اسرائیل و فلسطینیان باید با رعایت 
عزت و کرامــت دو طرف حل وفصل 
گردد. ما به عنوان شــهروندان کانادا 
فقط می توانیم بــا قربانیان دو طرف 
این مناقشــه ابراز همدردی کنیم اما 
نمی توانیم هیــچ راه حلی را تحمیل 

کنیم.

روندثبتنامدررایگیریبرای
انتخاباتفدرال2019

ایرانیان کانادا- انتخابات فدرال کانادا 
یا چهل و سومین انتخابات عمومی در 
کانادا در تاریخ 2۱ اکتبر 20۱۹ برای 
انتخاب اعضای مجلس عوام کانادا به 
موجب قانون انتخاباتی کانادا برگزار 

خواهد شد.
انتخابات فدرال معموالً هر چهار سال 
یکبار برگزار می شود و روند انتخابات 
به شــما اجازه می دهــد، به عنوان 
یک شــهروند کانادایی، صدای خود 
را به گوش دولتمردان برسانید و در 
دموکراسی کشور خود مشارکت کنید 
)وقتی در مــورد آن فکر می کنید، 
میبینید که عمل واقعاً مهمی است(.

کانادایی  ها به پای صندوق  های رای 
مــی  روند تا در ایــن انتخابات، یک 
دولت فدرال جدیــد انتخاب کنند. 
اگر در روز انتخابات به ســن قانونی 
۱۸ سال یا باالتر رســیده اید و نیز 
یک شهروند کانادایی هستید، واجد 
شرایط رای دادن میباشید. اما قبل از 
اینکه به این بیاندیشید که میخواهید 
به چه کســی رای دهید و چه کسی 
را در پارلمــان ببینیــد – اصال برای 

انتخابات ثبت نام کرده اید؟
به احتمال زیاد شما یک برنامه کاری 
و زندگی شــلوغ داشته باشید، تمام 
وقت کار میکنید، یا درس میخوانید، 
یا مشغول هر دو هستید، اما وقتی از 
قبل ثبت نام کنید به این معنی است 
که یــک کارت اطالعات رأی دهنده 
را در صندوق پســتی تان با نام خود 
دریافت خواهید کرد، روی این کارت 
نامتان و محلی که میتوانید در آنجا 
رأی دهید ثبت شــده است پس روز 
رای گیری وقتتان تلف نمیشــود و 
کمتر پای صندوق های رای معطل 

میشوید.
 روند ثبت نام انتخابات فدرال بسیار 
آسان تراز آنچه فکر می کنید انجام 
می شود و فقط چند دقیقه طول می 

کشد.

شما به احتمال زیاد از قبل در پایگاه 
ملی رای دهندگان ثبت نام کرده اید، 
که برای تهیه  فهرست رای دهندگان 
اســتفاده می شــود. برای کســب 
اطمینان بیشتر، اینجا را بررسی کنید.
اما، اگر در چند ســال گذشته نقل 
مکان کرده باشــید، ممکن است در 
آدرس فعلــی خود ثبت نــام نکرده 

باشید.
هیچ جای نگرانی ای ندارد این مشکل 
هم حل شده است و می توانید برای 
به روزرســانی آدرس خود به صورت 
elections.ca/ آدرس  بــه  آنالین، 

register مراجعه کنید.
اگر هــم کال بــرای انتخابات ثبت 
نام نکرده ایــد، می توانید به راحتی 
بصورت آنالین در عرض چند دقیقه 
از طریق سایت انتخابات کانادا ثبت 
نام نمایید. برای ثبت نام به گواهینامه 
رانندگی یا کارت شناســایی استانی 
یا منطقه ای نیاز دارید. البته سایت 
انتخابات کانادا سایر شناسه ها را هم 
می پذیرد، می توانید لیست کامل را 

در اینجا ببینید.
به نظر شــما کدام حزب رای خواهد 
آورد؟ ایــن را هم بدانید براســاس 
از  انجــام شــده همچنان  توافقات 
برگه هــای رای کاغــذی اســتفاده 
خواهد شــد تا به این ترتیب جلوی 
برخی سرقت های اینترنتی گرفته و 
مانع بروز هرگونه نگرانی در رابطه با 

تحریف احتمالی شمارش آرا شود.
برای مشــاهده کلیــه اطالعات در 
 elections مورد انتخابات، به سایت
مراجعه کنید یا با شــماره ۶۸۶۸-

4۶۳-۸00-۱ تماس بگیرید.
همچنیــن میتوانیــد آخریــن به 
روزرســانی هــا و جدیدترین اخبار 
انتخابات فــدرال را در توییتر، فیس 
بوک، یوتیوب و اینســتاگرام دنبال 

کنید.

طرزتفکرکاناداییهادررابطهباسیاستمدارانکشور
ایرانیان کانادا- با نزدیک شدن دوران 
انتخابات فدرال، کانادایی ها نسبت به 
دنیای سیاسی پیرامون خود آگاه تر 
گشته، و در حقیقت، طبق مطالعات 
جدید، کانادایی ها هرچه به انتخابات 
نزدیک تر شده و تحت فشار بیشتری 
برای انتخاب نامــزد قرار می گیرند، 
اکثریت غالبا با سیستم سیاسی کانادا 
احساس بیگانگی نموده و معتقدند که 
به آنان اهمیتی  سیاستمداران اصالً 

نمی دهند.
در تحقیقات جدید دانشگاه سایمون 
فریزر بریتیش کلمبیــا ، از ۳,500 
کانادایی در رابطه با دموکراسی کانادا 
سؤال گشته، و مشخص شد که ۶۸ 
درصد از کانادایی ها معتقدند دولت 
کانــادا به آنچه متوســط کاناداییان 

می اندیشند، اهمیتی نمی دهد.
برخی همچنین بر این باورند که رأی 
آنان در بلند مدت اهمیتی نداشته؛ و 
44 درصد نیز معتقدند که رای گیری 
به آنها فرصت گفتگو درباره چگونگی 

اجرای دولت را نمی دهد.
بــه گفته شــانا سیلوســتر ، مدیر 
اجرایی دانشگاه سایمون فریزر، اکثر 
کانادایی ها احساس می کنند دنیای 

سیاســی به نظرات و ســخنان آنان 
توجهی نداشته، و در نتیجه به دنبال 

تغییر دولت می باشند.
وی افزود: »اکثر مــا فکر می کنیم 
مقامات منتخب به آنچه فکر می کنیم 
اهمیتی نمی دهند. این نشان می دهد 
که کانادایی ها خواستار ورود به این 
حیطه بوده و برای دموکراسی ارزش 
قائل هستند. آنها به دنبال تغییراند.«

با این وجود یک سوم کانادایی ها نیز 
معتقدند کــه کانادایی های کم تری 
می بایســت به هنــگام رای گیری 

دخالت کرده و اظهار نظر نمایند.
این نظرســنجی نشــان مــی دهد 
تمایالت ضد مهاجرتی رو به افزایش 
بوده و یک ســوم کســانی که مورد 

نظرسنجی قرار گرفته اند نیز معتقدند 
در رابطه با سیاست، شهروندان مهاجر 
می بایســت حق اظهار نظر کمتری 
نســبت به بومیان کانادایی داشــته 
باشــند. آنان معتقدند کــه اقدامات 
بســیاری پیرامون حمایت از حقوق 
اقلیت ها یا حمایت از آزادی مذهب 
انجام گشته و شهروندان بومی کانادا 
می بایست حق اظهار نظر بیشتری 
در رابطه با اقدامات دولت مربوط به 

مهاجرین داشته باشند.
بــا وجود نظرات منفــی برخی رای 
دهندگان کانادایی، ۷۷ درصد از افراد 
مورد بررسی، معتقدند که دموکراسی 
بهتر از ســایر سیستم های سیاسی 

عمل می کند.
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جریمه21هزاردالریایرکانادابهدلیلکمتوجهیبهزبانفرانسه
ایرونیا- دادگاه  فدرال طی حکمی از 
ایرکانادا خواسته به زوجی اهل اتاوا به 
خاطر نادیده گرفتن حقوق فرانسوی 
زبان بودن شان 2۱ هزار دالر جریمه 
پرداخــت کند. از جملــه موارد این 
تخطی  نادیده گرفته شــدن زیان 
فرانســه در راهنمایی های ایرکانادا 

برای بستن کمربند بوده است.
میشل و لیندا تیبودو در سال 20۱۶ 
نزد کمیســیونر زبان های رســمی 
22 شکایت به ثبت رساندند. دلیل 
ثبت این شــکایت ها توســط آن ها 
تخطی هــای مکرر تحــت »الیحه 

زبان های رسمی« بود.
این زوج شکایت کردند که نشانه های 
درهای اضطراری هواپیماها یا فقط 
به زبان انگلیســی بودند یا کلمات 
انگلیسی نسبت به کلمات انگلیسی 
با فونت بزرگ تری نوشته شده بودند. 
آن ها به این نکته اشــاره کردند که 
روی کمربندها هــم کلمه »lift« به 
انگلیســی نوشته شــده بود و هیچ 
معادل فرانسوی برایش به کار نرفته 
بود. آن ها همچنین شکایت کردند 

که اعالنیه هنگام ســوار شــدن به 
هواپیما کــه در فرودگاه فردریکتون 
به زبان فرانســوی اعالم شــد تمام 
جزییــات اعالنیه زبان انگلیســی را 
نداشت. این دو نفر می گویند ایرکانادا 
به صورت سیستماتیک حقوق زبانی 

فرانسوی زبان ها را نقض کرده است.
میشــل تیبودو بعــد از رای دادگاه 
گفت بسیار خوشحال است و اضافه 
کرد: »قانون بســیار واضح می گوید 
که در کانادا برای فرانســوی زبان ها و 
انگلیســی زبان ها حقوق زبانی تحت 

حمایت قانون هستند و نشانه ها باید 
برابری زبانی داشته باشند. انتظار من 
این اســت که طی چند مــاه آینده 
بتوانیم ســوار هر هواپیمای ایرکانادا 
بشویم و در نهایت نشانه ها به هر دو 

زبان رسمی ثبت شده باشند«.
ایرالیــن گفــت تیبودوهــا الیحه 
زبان هــای رســمی را بیــش از حد 
سفت و سخت تفسیر کرده اند و قانون 
از ایرالیــن نمی خواهد با هر دو زبان 
۱00 درصد برابر برخــورد کند. اما 
قاضــی مارتین ســن لوییس موافق 
نبود و به ایرالین دســتور داد به هر 
دو شاکی نامه معذرت خواهی بفرستد 
و روی هم رفته به آن ها 2۱ هزار دالر 

خسارت پرداخت کند.
تیبودوها قبال هم از ایرکانادا شکایت 
کرده بودند. پرونده آن ها علیه ایرالین 
قبال بــه دادگاه عالی کانادا رفته بود 
اما آن ها شکست خورده بودند چون 
دادگاه رای داده بود که ایرکانادا نباید 
در پروازهــای بین المللی به قوانین 

iroonia.ca .زبانی احترام بگذارد

رقابترهبراناحزابدرروزکارگر
کدامحزبحداقلدستمزدرابه15دالرمیرساند؟

سران احزاب سیاسی فدرال کانادا به 
مناسبت جشن کار روز دوشنبه دوم 

سپتامبر به استان انتاریو رفتند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، در آستانه انتخابات آتی فدرال 
کانادا، ســران سه حزب اصلی فدرال 
کانادا فرصت برگزاری جشن کار در 
روز دوشنبه دوم سپتامبر را غنیمت 
شــمرده و در مراســم و برنامه هایی 
که به همیــن مناســبت در انتاریو 

برگزارشده بود، شرکت کردند.
جاســتین ترودو نخست وزیر لیبرال 
کانادا در مراسم رژه در شهر صنعتی 
همیلتون که از دیرباز کانون فرهنگ و 
فعالیت های صنفی بوده است، شرکت 

کرد.
امــا انــدرو شــییر رئیــس حزب 
محافظه کار کانادا نیز روز دوشــنبه 
به همیلتون رفت تا تماشــاچی ویژه 
مســابقه فوتبال میان تیم های تایگر 

کتس و آرگونوتس تورنتو باشد.
وی در همیــن فرصت قــول داد در 
صورت پیــروزی حزبش در انتخابات 
اکتبر آینده کانادا و رســیدن به مقام 
پانزده  نخست وزیری، حداقل حقوق 
دالر در هر ســاعت را برای کارهای 
بخش صنایع تحت مقررات و قوانین 
دولت فدرال از قبیل بانک ها و خدمات 

بخش حمل ونقل برقرار کند.
رئیــس حزب نیودموکــرات پس از 
شرکت در مراســم رژه در تورنتو به 
همیلتــون رفت تــا در ضیافتی که 
به مناسبت جشــن کار در این شهر 

تدارک دیده شده بود، شرکت کند.
منطقه همیلتون شــامل پنج حوزه 
انتخابیــه فدرال اســت. لیبرال ها و 
حزب نیودموکرات هرکدام دو حوزه 
را در کنتــرل خود دارند و یک حوزه 
باقیمانده تحت کنترل محافظه کاران 

است.
در شهر رن مراسم رژه ای که اتحادیه 

یونیفور تدارک دیــده بود در میدان 
ناتــان فیلیپس در برابر هتل شــهر 
برگزار شــد. در ادامه هــزاران تن از 
شــرکت کنندگان در مراسم جشن 
کار از طریق خیابان کوئین به طرف 

نمایشگاه ملی حرکت کردند.
اما در میــان همــه موضوعاتی که 
در مراســم جشــن کار در انتاریــو 
مطرح شــده بیش از همه این داگ 
فورد نخست وزیر انتاریو و برنامه وی 
برای کاهش هزینه ها به منظور جبران 
کسری بودجه استانی است که توجه 
و به عبارتی دقیق تر نگرانی بسیاری 

از شــهروندان را برانگیخته است. اما 
در ویندســور مسئوالن اتحادیه های 
کارگری جشــن های کار را عمدتاً با 
موضوع تغییرات آب و هوایی برگزار 

کردند.
لوئیس دوراند استاد روابط صنعتی در 
دانشکده مدیریت دانشگاه لورانتیین 
واقع در سودبری گفت انتخاب موضوع 
تغییــرات آب و هوایــی که در حال 
حاضر یکی از مهم ترین چالش های 
جامعه بشری است، حاکی از آن است 
که دغدغه هــا و مطالبات صنفی نیز 

تغییریافته است.

نگرانیهاازپخشاخبارجعلی
ونادرستدرآستانهانتخاباتفدرال

مداد- به گزارش سی بی سی، مدتی 
پیــش بود کــه یک معلــم اهل نوا 
اسکوشیا، تصویری از پاکت هایی که از 
سوی سازمان برگزاری انتخابات برای 
دانش آموزان سابقش ارسال شده بود 
را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد. 
او در توضیح نوشت که برخی از این 
دانش آموزان اصــال کانادایی نبودند 
و دیگر در این کشــور حضور ندارند. 
این تصاویر موجی از واکنش ها را در 
فضای مجازی به همراه داشت. برخی 
کاربران، این تصویر را به حساب این 
گذاشتند که شهروندان غیرکانادایی 
نیز می توانند در این انتخابات شرکت 
کنند و در نتیجه، تقصیرها را به گردن 

دولت جاستین ترودو انداختند.

اما نکته ظریفی در این تصویر وجود 
داشــت و آن هم اینکه فرســتنده 
این نامه هــا ســازمان انتخابات نوا 
اسکوشــیا بود و نه سازمان اتخابات 
کانــادا. همچنین ایــن نامه ها صرفا 
دربردارنده کارت ثبت نام بود که فقط 
برای تشــویق افراد برای ثبت نام در 
انتخابات به کار می رود و هیچ ارزشی 
به عنــوان مدرک شناســایی ندارد. 
دولت ترودو این امکان را فراهم کرده 
که کارت اطالعات رای دهندگان نیز 
بــه عنوان مدرک شناســایی به کار 
رود. امــا کارت اطالعات فقط پس از 
ثبت نام اولیه برای فردی که شهروند 

کاناداست ارسال می شود.

»کبکحقماست«
شعارانتخاباتیحزبجداییخواهشد

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در مبارزات تبلیغاتی برای انتخابات 
آتی فدرال، بلوک کبکی شعار »کبک 
ما هستیم« را در چهارگوشه استان 
کبک به گوش همه خواهد رســاند. 
مسئوالن بلوک کبکی امیدوار هستند 
بتوانند با این شعار حداکثر حمایت 
ســاکنان اســتان را از حزبی جلب 
نمایند که رســالت خــود را دفاع از 
منافع همه شــهروندان استان کبک 
نزد دولت فدرال در اتاوا تعریف کرده 

است.
ایو فرانسوا بالنشه رئیس حزب بلوک 
کبکی اعالم کرد عالوه بر شعار اصلی 
»کبک ما هستیم«، در طول مبارزات 
آینده یک رشته شعارهای  انتخاباتی 
فرعی نیز توسط نامزدهای این حزب 
ترویج خواهد شد که برخی از آن ها 
عبارت اند از: »مناطق، ما هســتیم«، 
»محیط زیست، ما هستیم«، »انرژی 
پاک، ما هســتیم«، »فرانســوی، ما 
هســتیم«. به گفته ایو بالنشه همه 
این شعارها الهام گرفته از دغدغه ها 
و دل مشغولی های مهم بلوک کبکی 

است.
گــر چه واژه »ما« درگذشــته منبع 
برخی مشــاجرات برای حزب بلوک 
کبکی بوده است، ایو فرانسوا بالنشه 
از گرفتار  بامهارت ظرافت خاصــی 
شــدن در دامــی که ایــن موضوع 
درگذشته برای بلوک کبکی گسترانده 
بود، پرهیز کرد و خاطرنشان ساخت 
ازنظــر من هر کس که قدم بر خاک 
اســتان کبک می گذارد و می خواهد 
جزو ســاکنان این استان باشد، یک 
شهروند کبکی و عضوی از »ما« است.

بالنشــه تأکید کرد ما نمی خواهیم 
در مشــاجره دروغین و بی حاصلی 
که درگذشــته رقبای بلوک کبکی 
ایجاد کرده بودند، وارد شویم. بلوک 
کبکی به واسطه این که واژه »ما« یک 
ضمیر فراگیر محسوب می شود، آن را 

انتخاب کرده است.
ایو فرانسوا بالنشه تصریح کرد بدون 
تردید ما با انتخاب این شــعار قصد 
نداریم خود را در برابر ساکنان دیگر 
اســتان های کانادا قرار دهیم. بلوک 
کبکی با این شعار می خواهد صدای 
خاص خود و پیشــنهادهای خاص 

خود را داشته باشد.
رئیس حزب بلوک کبکی تصریح کرد: 
»در روابط میان دولت استانی کبک 
و دولت مرکزی کانادا اگر مســائلی 
باشــد که دو طرف درباره آن دیدگاه 
مشترکی داشته باشند با یکدیگر در 
اجرا و تحقــق آن همکاری خواهند 
کرد و اگر مســائلی باشد که دیدگاه 
یکسانی درباره آن ها نداشته باشند، 
هر طرف به شیوه خود عمل خواهد 
کرد. رابطه محترمانه و برابر با رعایت 

این اصل شکل خواهد گرفت.«
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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

وزیر آموزش انتاریو پنج شــنبه اعالم 
کرد که اســتفاده از تلفــن  همراه از 
جمله تلفن های همراه در کالس های 
درس از چهارم نوامبر به بعد ممنوع 

خواهد بود.
اســتان گفت ایــن ممنوعیت طی 
زمان های آموزشی در مدارس  به طور 
کامل اعمال می شود. مسئوالن گفتند 
اگر تلفن های همراه برای استفاده های 
سالمتی یا پزشکی، یا برای حمایت 
از نیازهای آموزشی ویژه برای اهداف 
درســی با اجازه مدرس الزم باشند 

استثناهایی قائل می شوند.
به گفته دولت استانی، ۹۷ درصد از 
والدین، دانشجویان و معلم هایی که با 
آن ها طی جلسات مشاوره ای در پاییز 
20۱۸ صحبت شــده است گفتند 
اســتفاده از تلفن های همراه باید به 

شیوه ای محدود بشود.
استیون لکه وزیر آموزش گفت: »وقتی 
دانش آموزان در کالس هستند، باید 
روی درس شان تمرکز داشته باشند، 
نه رســانه های اجتماعی. به همین 
دلیل اســت که ما داریم استفاده از 
تلفن های همراه و دیگر دستگاه های 
ارتباط شــخصی را در کالس درس 
ممنــوع می کنیــم و در عین حال 
مطمئن می شــویم کــه تکنولوژی 
در دسترس هســت تا دانش آموزان 
بتوانند در اقتصاد دیجیتال و نیروی 
کار مــدرن به موفقیت دســت پیدا 
کننــد«. او گفت دلیــل اینکه زمان 
اعمال این محدودیت در کالس های 
درس دو مــاه بعد از ورود به ســال 
درســی انتخاب شــده این است که 
معلم هــا بتوانند از این پلتفرم جدید 

استقبال و آن را اجرایی کنند.
وزیر گفت: »نسل امروزی بچه ها به 
دالیل مختلفی بیش از همیشه روی 
موضوع مورد بحــث کالس تمرکز 
نمی کنند. این مانعی برای یادگیری 

ایجاد می کند.«

او در زمینه نحوه اجرای این قانون هم 
گفت وقتی که معلم یا مدرس جلوی 
کالس حضور دارد و مشــغول درس 
دادن اســت دانش آموزان حق بیرون 
آوردن و استفاده از تلفن های همراه 

خود را ندارند.
او گفت: »تلفن  همراه نباید روی میز 
باشــد. اگر یک کوله پشتی یا کیف 
دارید می توانید دستگاه ها را به صورت 
خاموش در آن ها قرار بدهید و به جز 
موردی که توسط معلم توصیه شده 
باشد، نباید مورد استفاده قرار بگیرد«.

ممنوعیتاستفادهازتلفنهمراهدر
کالسهایدرسانتاریوازنوامبر2019

رایکاناداییهایایرانیتباردرانتخاباتفدرالکانادا
چقدرتعیینکنندهاست؟

هدهــد- رقابت ســخت برای چهل 
و ســومین دوره از انتخابــات فدرال 
آغاز شــده است. براســاس گزارش 
icijournal در حــدود 40 حــوزه 
انتخاباتــی وجــود دارد که شــامل 
جمعیت قابل توجهی از ایرانیان است.
این بررسی براساس سرشماری سال 
20۱۶ و براســاس زبان مادری بوده 
که بصورت تخمینی می تواند صحیح 
باشد. عالوه بر این آمارها نتایج آخرین 
دوره از تعــداد کل آرای هر حزب با 
رقیب اصلی شان نیز مورد بررسی قرار 

گرفته است.
اما آیا می توان به این نتیجه دســت 
یافت که ایرانیان نیز می توانند مطالبه 
گری خواســته های خود را به شکل 
هدفمند دنبال کنند. با توجه به اینکه 
جامعه ی ایرانیان کانادا که برای مدت 
طوالنی در فضای سیاسی کانادا مورد 
توجه الزم قــرار نمی گرفت و حتی 
نظرات بسیاری از اعضای این جامعه 
به شکل جهت دار و یکسویه در مقابل 
نمایندگی  کانادایی  سیاســتمداران 
می شد، امروز فعال تر و تاثیرگذارتر از 

هر زمان دیگری است.
کوکیتالم-پــورت کوکیتالم:  حوزه 

ای در اســتان بریتیش کلمبیا است 
که کرســی آن در حــال حاضر در 
دســت ران مــک کینــون از حزب 
لیبرال می باشد. حدود ۶,۹۸0 ایرانی 
در این حــوزه زندگی میکنند. مک 
کینون تنها با اختــالف ۱,۸55 رای 
در انتخابات 20۱5 پیروز شده است. 
نظرسنجی کانادا۳۳۸  در حال حاضر 
احتمال تغییر در این حوزه و پیروزی 
محافظــه کاران را در این حوزه باال 

میداند. رای ایرانی-کانادایی ها در این 
منطقه می تواند سرنوشت این کرسی 

مجلس را تعیین کند.
پــورت مودی-کوکیتــالم: حوزه ی 
انتخاباتی دیگری در بریتیش کلمبیا 
با حدود ۳,۷۸0 ایرانی اســت. فین 
دانلی از حــزب ان دی پی نماینده 
ی  فعلی این حوزه ی انتخاباتی است 
که با اختالف 2,۸۱۸ رای نسبت به 
رقیب لیبرال خــود، پیروز انتخابات 

دور قبل شد. نظرسنجی کانادا۳۳۸ 
پیش بینی کرده است که در انتخابات 
دور بعــد این حوزه به پیروزی حزب 
محافظه کار تمایل نشان خواهد داد. 
رای ایرانی-کانادایــی ها میتواند در 
تعیین نتیجه این حوزه اهمیت باالیی 

داشته باشد.
برنابــی جنوبی: حوزه ای اســت که 
نمایندگی آن در دســت رهبر حزب 
ان دی پی یعنی جاگمیت سینگ می 
باشد. سینگ با اختالف 2,۹2۹ رای از 
حزب لیبرال، برنده ی انتخابات میان 
دوره ای اخیر شــد. جمعیت ایرانی 
بــه طور تقریبی حــدود 2,2۱5 نفر 
است. پیش بینی ها حاکی از پیروزی 
احتمالی حزب ان دی پی در انتخابات 

دور بعد می باشد.

برنابی شمالی-ســیمور: حوزه ای با 
نفر  ایرانی حــدود 2،0۱5  جمعیت 
می باشد. نماینده ی فعلی این حوزه 
تری بیــچ از حزب لیبرال با اختالف 
4,۳2۶ رای پیروز انتخابات دور قبل 
شد. کانادا۳۳۸ رقابت تنگاتنگی را در 

این حوزه پیش بینی کرده است.
آرای ایرانیان کانادا تاثیر سرنوشــت 
ســازی بر نتایج انتخابات در چندین 
حــوزه ی انتخاباتــی دارد و به ویژه  
در صورت تغییر نظــر ایرانیان علیه 
نمایندگان فعلی، می توانند ترکیب 
کرســی های پارلمــان در این حوزه 

های انتخاباتی را تغییر دهد.
بنابراین برای احزاب، کاندیداها و به 
ویژه برای نمایندگان فعلی که قصد 
کاندیداتوری مجــدد دارند، توجه به 
دغدغه های سیاسی جامعه ی ایرانی-
کانادایی در حوزه های انتخاباتی شان 
حائز اهمیت است. جو ملتهب سیاسی 
امروز کانــادا، از جمله ناتوانی حزب 
لیبرال بــرای پایبندی به وعده های 
انتخابی اش طی چهار سال گذشته، 
ممکن است نشان از تغییرات سیاسی 
عمده ای داشته باشد و رأی دهندگان 
ایرانی نیز بخش مهم و تأثیرگذاری در 
تغییرات  احتمالی در انتخابات پیشرو 

خواهند بود.
جامعه ی ایرانیان کانادا که برای مدت 
طوالنی در فضای سیاسی کانادا مورد 
توجه الزم قــرار نمی گرفت و حتی 
نظرات بسیاری از اعضای این جامعه 
به شکل جهت دار و یکسویه در مقابل 
سیاستمداران کانادایی نمایندگی می 
شــد، امروز فعالتــر و تاثیرگذار تر از 
هر زمان دیگر است و نادیده گرفتن 
خواست ها و دغدغه های این جامعه 

ممکن نیست.

شهرداریهاخطاببهاحزاب:
ماجرایفاضالبرادرانتخاباتفدرالجاریکنید

به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، در میسیون در استان بریتیش 
کلمبیا، یک لولــه فاضالب با قدمت 
۳0 ســاله که آب های مصرف شــده 
ارا به ســمت یک کارخانه تسویه در 
ابتسفورد می برد به قدری کثیف است 
کــه حتی نمی توان یــک دوربین را 
به منظور تالش برای بررســی میزان 
فرســودگی آن به درونــش راه داد. 
اگر این کانال قطع شــود، هرروز ۱۱ 
میلیون لیتر فاضالب به یک زیستگاه 
مهم برای ماهی های قزل آال می ریزد.

باآنکه تغییرات آب و هوایی موضوع 
اصلی مناظره ها درباره محیط زیست 
قبــل از انتخابات فــدرال 2۱ اکتبر 
خواهــد بــود، پیشــنهادها باهدف 
جلوگیری از ریخته شدن لجن سمی 
پر از مواد دفع شــدنی در مسیرهای 
کشــتی رانی کانادا با استقبال مواجه 
خواهد شــد، به ویژه از سوی ادارات 
شــهرداری ها که این مسئله نگرانی 

روزمره آنان است.
پام الکســیس شــهردار میســیون 
می گوید به این موضوع که فاضالب ها 

به یک چالش انتخاباتی تبدیل شود 
بسیار خوش بین است.

محافظه کاران و سبزها قول دادند به 
تخلیه فاضــالب پایان دهند هرچند 
هنوز مشــخص نکرده اند که چگونه 

می خواهند به این مهم دست یابند.
حزب نیودموکرات کانــادا از راهبرد 
ملی آب شیرین با تکیه بر پیش نویس 
قانون ابتکار پارلمان که ماه آوریل از 
سوی تریسی رامسی، نماینده اسکس 

در انتاریو، ارائه شد، حمایت می کند.
این خانم نماینده به ویژه در پیشنهاد 
خود آورده اســت که زیرساخت های 

مرتبط با فاضالب در کانادا بر اساس 
تغییرات آب و هوایی ارزیابی شوند.

لیبرال هــا هنــوز از تعهــدات خود 
درزمینه آب وهوا رونمایی نکرده اند.

دولت جاســتین ترودو نخست وزیر 
کانــادا به نوبه خود دو میلیارد دالر را 
برای کانال کشــی و تسویه فاضالب 

کنار گذاشته است.
از ســال 20۱۶، دولت ترودو کمکی 
یــک و نیم میلیــارد دالری را برای 
۱452 پروژه در این خصوص تصویب 

کرد.
تــا این لحظه، بلــوک کبکی نیز در 

پایــگاه اینترنتی خود به این موضوع 
نپرداخته است.

اد فاست سخنگوی حزب محافظه کار 
درزمینه  محیط زیســت خاطرنشان 
کــرد برنامــه حزبــش طرح هــای 

زیرساختی را شامل خواهد شد.
وی گفــت: آنچه من می توانم بگویم 
این اســت که یک دولت محافظه کار 
اولویت بیشتری را به حل این مشکل 
فوق العاده جدی برای محیط زیستمان 
اختصاص خواهد داد. مشــکلی که 
لیبرال ها در به وجود آمدن آن سهیم 
بودند. ما همچنان شاهد آن هستیم 
کــه مقادیر زیادی فاضالب تســویه 
نشــده به جریان هــای آب ها ریخته 
می شــود و این باید متوقف شــود. 
وضعیت کنونی دیگر پذیرفتی نیست.

بنا بر اعالم وزارت محیط زیست کانادا، 
در فاصله سال های 20۱۳ تا 20۱۷، 
بیش از یک هزار میلیارد لیتر فاضالب، 
به طور عمد یا غیر عمد، به جریان های 
آب ریخته شدند. داده های مربوط به 

سال 20۱۸ هنوز منتشرنشده اند.
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خشونت،تیراندازی
وهمهچیزهاییکه

امنیتکانادا
راتهدیدمیکند

گاهی برخی از شب های هفته، به ویژه 
آخر هفته، به دلیل شغلم دیر به خانه 
برمی گردم. مونترال، مثل بســیاری 
از شــهرهای جهان، چهره ای  دیگر 
متفاوت در شــب ها دارد، مخصوصا 
شب های تابستان. البته تابستان سال 
گذشته، مثل امسال بوی ماری جوانا 
از بارها بیرون نمی زد، اما این شب ها 
دود الکل، ماری جوانا و احتماال چند 
چیز دیگر قاطی خنده ها و هیاهوی 
جوانانی می شود که می خواهند آخر 

هفته را در بی تهایتش خوش باشند.
این تصویــر آخر هفته گذشــته از 
همیشه برایم پررنگ تر بود، چنان چه 
وقتی می خواستم با ماشینم از محوطه 
یک پارکینِگ نزدیِک به یک بار بیرون 
بزنــم، پنجره ها را باال کشــیدم تا با 
اصطالح بخوری نشوم و بتوانم تا خانه 
به سالمت رانندگی کنم؛ اما با این که 
پنجره های ماشین باال بود، بوی های 

مختلف به مشام می رسید.
باید به صداها، هیاهو و بوی عجیبی 
کــه در هــوا پیچیده بــود صدای 
عربده هایی را هــم اضافه کرد که به 
زبان های گوناگونی ادا می شدند. همه 
این ها مــن را وارد فضایــی کرد که 
بی شباهت به رمان های گابریل گارسیا 
مارکز نبود، به ویژه وقتی چند دقیقه 
بعــد زنی را دیدم که کنار خیابان در 
انتظار مشریانش ایستاده بود. لباس، 
نــوع حرکات و آرایشــش چنان بود 
که هیچ شــکی را باقی نمی گذاشت 
که منتظر مشــتری اش کنار خیابان 

ایستاده است.
تصاویری از این دست، حتی چندین 
برابر شدیدتر، در بسیاری از شهرهای 
جهان وجود دارند، اما دیدنشان برای 
من تعبیر و تفســیر دیگری داشت. 
دیدن این لحظات من را یاد تیراندازی 
تورنتو، قتل های اســتان های کانادا و 
همه اتفاق هــای دیگری انداخت که 
امنیت ما تهدید می کنند. آیا بخشی 
از این خشونت ها نتیجه مصرف بیش 
از حد مواد مخدر و الکل نیستند؟ چرا 

این همه مصرف الکل و مواد مخدر؟
بیاییم از ســوی دیگر به ماجرا نگاه 
کنیم. آیا جوانی که به جســتجوی 
تغییری اساســی به کشــوری مثل 
کانادا می آید و مجبور می شود سخت 
کار کند و با این همه تالش، خوشی 
خاصی هم نداشته باشد، مستعد انجام 
یک جنایت نیست؟ وقتی این جوان از 
دوستانش می شنود که از خوشی های 
شــبانه آخر هفته شان می گویند و او 
توان مالی داشــتن این خوشی ها را 
ندارد، آیا احســاس حقارت از او یک 
جنایتکار نمی سازد؟ آیا جامعه ی ما در 
چنین وضعیتی در حال تولید هیوال 

نیست؟

داستان های چند وقت اخیر

هفته نخســت مــاه اوت، یک نفر با 
خونسردی تمام در یک بار شبانه پر 
از جمعیت واقع در تورنتو به ســوی 
جمعیت شلیک کرد و با این که پلیس 
خوشحال بود که کسی نمرده است، 
امــا از حدود صد نفری که در این بار 
بودند، سی و سه نفر زخمی شدند که 
حال چند نفرشان وخیم گزارش شد.

مســئوالن پلیس اعالم کردند یک 

اختالف و درگیری که میان افراد در 
پشت باشگاه شبانه روی داد علت این 
تیراندازی بوده است. بازرسان پلیس 
تورنتو پوکه های فشــنگ را هم در 
داخل و هــم بیرون این میخانه پیدا 

کردند.
اما این تنها درگیری چند وقت اخیر 
تورنتو نبود، اتفاق ها و تیراندازی های 
دیگری هــم بودند کــه از آن ها به 
عنوان موج تیراندازی ها و خشــونت 
یــاد کرده اند. کمی بعد از این حادثه 
خونین، پلیس تورنتو تماسی تلفنی 
دریافت کــرد مبنی بر این که حادثه 
دیگری با اســتفاده از سالح گرم در 
محله الورنس هایتز در جنوب مرکز 

تجاری یورکدیل اتفاق افتاده است.
در تیراندازی دیگر که باز هم در تورنتو 
رو داد و ایــن  بار مر گ بار بود، قربانی 
یک مرد شصت وچهار ســاله به نام 
پائولو کاپوتو از اهالی منطقه ریچموند 
هیــل در شــمال تورنتو بــود. این 
تیراندازی درســت روبروی رستوران 
ایتالیایــی دومانــی )Domani( که 
در بلوار روسنسوالز واقع شده است، 
روی داد. بازرسان پلیس اعالم کردند 
تیراندازی از داخل یک خودرو صورت 
گرفته و احتماالً فردی که کنار راننده 
خودرو بوده اقدام به تیراندازی کرده 

است.
حادثه بعــدی در نقطــه دیگری از 
شهر، در بیرون از یک ساختمان در 
اسکاربورو نزدیک تقاطع خیابان های 
الورانس و موسبنک روی داد. در این 
تیراندازی که در ساعت ۱۱ شب روی 
داد هم تلفات جانی وجود نداشــت، 

اما وقوع آن اهالی تورنتو را به شدت 
نگران کرد، به طوری که مارک ساندرز 
رئیس پلیس تورنتو در کنفرانســی 
مطبوعاتی از موج تیراندازی ها در این 

شهر ابراز نگرانی کرد.
اگر به رویدادهای اخیر، رویدادهایی 
همچون زیر گرفتن افراد پیاده توسط 
الک میناســیان را که سال گذشته 
روی داد اضافــه کنیم، می بینیم که 
وضعیت کمی نگران کننده اســت. 
الک میناسیان بیست و پنج ساله در 
آوریل سال گذشته با راندن ون سفید 
کرایه ای خود به میان رهگذران، ۱0 
نفر را کشــت و پانزده نفر را زخمی 

کرد.
در این حمله که حدود ساعت یک و 
بیست و پنج دقیقه ی ظهر دوشنبه 
2۳ آوریــل در تقاطــع پــر رهگذر 
خیابان های فینچ و یانگ در منطقه ی 
ایرانی نشــین نورث یــورک تورونتو 
رخ داد، میناســیان ابتدا با راندن در 

پیاده رو چندین نفر را زیر گرفت، به 
خیابان برگشت و قدری جلوتر دوباره 
به درون پیــاده رو راند و چندین تن 

دیگر را زیر گرفت.
البتــه وقتی این کل خشــونت ها را 
با رویدادهای همســایه جنوبی مان 
مقایسه می کنیم، از تلخی ماجرا کمی 
کاسته می شود، اما هنوز نگرانی هایی 
جدی برای امنیت خانواده ها در کانادا 
وجود دارد. آیا کانادا در آینده شاهد 

جنایاتی بیشتر خواهد بود؟
در کانادا می توان بــه طور قانونی و 
برای مخافظت از خود اسلحه خرید، 
امــا تهیه ســالح گــرم در کانادا به 
سادگی آمریکا نیست. با این توضیح 
اضافه که ورود غیر قانونی اســلحه از 
مرزهای آمریکا هم چنان دشــوار به 
نظر نمی رسد. با این همه آن چه بیش 
از همــه ایجاد نگرانی می کند، ایجاد 
وضعی است که یک انسان در آن به 
درجه ای از بحران روانی می رسد که 

دست به اسلحه می برد یا به هر شیوه 
دیگری می خواهد دیگران را بکشد.

نگرانی به خاطر افزایش استفاده از 
اسلحه

یکی از مشکالتی که امنیت بسیاری 
از کشــورها را تهدید می کند، قانونی 
بودن استفاده از اسلحه است. همین 
قانون سبب شده تا بسیاری در آمریکا 
به سادگی بتوانند به اسلحه دسترسی 
داشته باشند. هفته و ماهی نیست که 
کســی دیگران را در آمریکا به رگبار 

نبندد.
تیراندازی هفته گذشته در یک مرکز 
خرید در شهر مرزی ال پاسو تگزاس 
20 کشــته و 2۶ مجــروح برجای 
گذاشــته است. البته پلیس هیچ گاه 
آمار دقیق قربانیان را هنوز اعالم نکرد، 
اما آن چه بیش از هرچیزی ســبب 
نگرانی می شود، حسی است که بعد 
از این حمالت در شــهروندان ایجاد 

می شود: نداشتن امنیت.
مطابق متمم دوم قانون اساسی آمریکا 
که در سال ۱۷۹۱ تصویب شده، همه 
افراد می توانند برای حفاظت از خود 
از اسلحه اســتفاده کنند؛ اما همین 
ماجرا کلی دردسر برای آمریکایی ها 
درســت کرده. ماجرای کشته شدن 
زنــان و کــودکان بــه یــک طرف، 
ترورهای بسیار مهمی که در آمریکا 
روی داده بــه طرف دیگر. فقط یازده 
رییس جمهوری آمریــکا هدف ترور 
بودند: از ابراهام لینکلن گرفته تا جان 
اف کندی. تئــودور روزولت هم ترور 

شد، اما جان سالم به در برد.
موافقان داشتن اسلحه معتقدند که 
خالفکارهــا به هر نحوی که شــده 
به اسلحه دســت پیدا می  کنند، در 
نتیجه باید برای افــراد عادی امکان 
داشتن اسلحه فراهم شود تا بتوانند از 
خود دفاع کنند. می گویند در بیشتر 
ایالت های آمریکا، برای خریدن اسلحه 
باید گواهی سوپیشینه داشته باشید. یا 
مثال در برخی از ایالت ها، وقتی اسلحه 
می خرید، ۱0 روز دیگر می توانید آن 
را تحویل بگیرید، به دلیل که خدای 
نکرده تحت تاثیر یک جنون آنی قرار 
نگرفته باشــید؛ اما این موافقان هیچ 
جوابی برای اســلحه های به سرقت 
رفته ندارند. در آمریکا ســالیانه ۳40 

هزار قبضه اسلحه به سرقت می رود.
نگهداری اســلحه در کانادا هم برای 
حفاظت از خود است و قوانین بسیار 
ســخت گیرانه تری برای ارایه گواهی 
خرید اســلحه وجود دارد، اما به هر 
حال افراد می توانند به طور قانونی به 

اسلحه دست پیدا کنند.

قتل دیگری و خود

پیش از این اشــاره کردم که داشتن 
اســلحه به تنهایی بــرای انجام یک 
جنایت کافی نیست. برای آن که یک 
فرد اسلحه به دست بگیرد و به سمت 
دیگران شلیک کند به دالیلی بسیار 
قوی تری نیاز دارد. داشــتن دالیلی 
قوی تر گاه ســبب می شود یک فرد، 
مثل الک میناسیان، اتومبیلی کرایه 
کند و آن را به میان مردم براند و آن ها 

را بکشد.
برای رســیدن به دالیل این که چرا 
یک فــرد چطور می تواند دســت به 
جنایــت بزند، حتماً دالیــل فروانی 
وجود دارد. داشتن مشکالت عاطفی 
و خانوادگی، نرســیدن به اهدافی که 
طرف از پیش برای خود تعیین کرده، 
بحران ها هویتی، مشکالت اقتصادی و 
شکاف طبقاتی و درنهایت شوک های 
فرهنگی بخشــی از ایــن دالیل را 

تشکیل می دهند.
مثــالً مــردی خاورمیانــه ای که از 
یک خانــواده دارای فرهنگی طبقه 
فرودست به یک کشور غربی می رود، 
بــه دالیــل فرهنگــی و خانوادگی 
کــه پیش از آن با آن ها بزرگ شــده 
نمی تواند از آزادی های غربی استفاده 
کند، درحالی کــه می خواهد چنین 
کند. یا کســی که به دلیل مشکالت 
مالی نمی تواند به خوشی هایش برسد، 

قطعاً از درون به بحران می رسد.
نتیجه این مشــکالت هیوالهایی را 
تولیــد می کند که اگر انســان های 
آرام تری باشد خودشان را می کشند 
و اگر روحیه ای ناآرام داشــته باشند، 
بــه قتل دیگــران دســت می زنند. 
تروریســت هایی که هرلحظه ممکن 
اســت در برابر ما و یا یکی از اعضای 
خانواده ما اسلحه به دست بگیرند و 
فاجعه ای دیگر تولیــد کنند، زاییده 

همین مشکالت فردی هستند.
بخشــی از افرادی کــه رهایی خود 
را از مشــکالت در نوشیدن بی رویه 
الکل یا مواد مخدر می جویند، قربانی 
همین مشکالت شخصی و خانوادگی 
هســتند. برخی دیگر از جوانان که 
ســراغ الکل و مواد مخدر نمی روند، 
گمشده های روانی، مالی و خانوادگی 
خــود را در افراطی گری های دیگری 
می جوینــد، مثل افراط در داشــتن 

مذهب.
به طورقطع داشتن مذهب تا زمانی که 
به از دست رفتن آزادی های شخصی 
دیگــران نیانجامد، با هیچ مشــکلی 
مواجهه نخواهد بود؛ اما به صرف آن که 
کسی به دلیل داشتن عقیده ای )هر 
نوع عقیده و باوری( دست به اسلحه 
می برد و می خواهــد جان دیگری را 
بگیرد، ما به یک افراط گرایی روبروییم.

در کانادا تالش های فراوانی می شود 
تا دالیل مالی منجــر به بحران های 
فــردی را بــا راه کارهــای گوناگون 
رفع ورجوع کنند؛ مثالً کمک هایی که 
به خانواده های با درآمد کم می شود 
یــا حقوقی که دولت بــه افراد بیکار 
می پــردازد؛ اما در ایــن عرصه هنوز 

مشکالت بسیاری وجود دارد.
در کنار این، بســیاری از کانادایی ها 
از مشــکالت و بحران های روحی و 
روانی رنج می برند. بسیاری در کانادا 
مشــکالت خانوادگی دارند. بسیاری 
هســتند که از تنهــای رنج می برند. 
دولت توجــه چندانی به این موضوع 
ندارد و این می تواند برای آینده ما بد 
باشــد. ما باید همه چیزهایی را که از 
انسان یک هیوال می سازد بشناسیم 
و درستشان کنیم، وگرنه هیچ راه کار 
دیگری، مثل افزایش حقوق پلیس ها 
یا اضافه شدن شــان دردی از ما دوا 

نخواهد کرد.
سجاد صاحبان زند )هفته(

باغبانسختکوشویتنامی،برندهلوتومکس60میلیوندالری،
پسازدهماهخودرامعرفیکرد

ایرونیا- از ده ماه پیش مشخص شده 
بود یک نفــر بلیت برنده لوتو مکس 
۶0 میلیــون دالری را در ادمونتون 
خریــداری کرده بود اما هیچ کس تا 

هفته پیش نمی دانست او کیست.
بون تروئونگ پیش از جلو آمدن ۱0 
ماه صبر کرد و وقت زیادی را صرف 
تفکر کرد تا ببیند چــه اتفاق هایی 
می تواند بعد از بردن جایزه ۶0 میلیون 

دالری التو مکس برایش بیفتد.
او چهارشنبه هفته گذشته طی یک 
کنفرانــس خبــری در آلبرتا گفت: 
»ماه ها فکر کردم. پول بزرگی است. 
خیلــی فکر کــردم.« در این لحظه 
باالخره او به سوالی جواب داد که از 

اکتبر گذشته پیش  آمده بود.
تروئونــگ در ســال ۱۹۸۳ به کانادا 
مهاجرت کــرد. او یک قایق ران اهل 
ویتنام بود که ســعی داشــت بعد از 
جنگ ویتنام برای خود زندگی تازه ای 
بسازد. اون آن موقع 22 سال داشت 
و بیــن ادمونتون و ونکــوور جابه جا 
می شد و به عنوان باغبان کار می کرد. 
او هنوز هم از این حرفه لذت می برد و 
از طریق آن از همسر و سه فرزندش 

حمایت می کند.
وی یک روز پس از مشــخص شدن 
نتایــج در 2۶ اکتبر متوجه پیروزی 
خود شــد. همین االن هم به اندازه 
همــان موقــع این مســئله برایش 
شوکه کننده است.  او می گوید: »رفتم 

خانه و نشستم و استراحت کردم. به 
همسرم گفتم برنده شدم و هیچ چیز 
دیگری نگفتم. بعد گفتم بزرگ بود و 

برنده شدم. حرفم را باور نمی کرد.«
نخســتین کاری که او هوشمندانه 
انجام داد ایــن بود که نامش را روی 
بلیت نوشــت و آن را در یک جعبه 
امانات قرار داد. بعد به زندگی عادی 
خــود ادامه داد و انتخاب هایش را در 
نظر گرفت. او می دانست که تغییراتی 
در زندگــی اش ایجاد خواهد شــد و 

می خواست همه آماده باشند.
وی گفت اول می خواهد وام مسکن 
و دیگر قرض هایش را پرداخت کند و 
بعد احتماال خانواده اش را به تعطیالت 
ببرد. تروئونگ نمی خواهد فرزندانش 
لــوس بار بیایند و هنــوز می خواهد 
طوری آن ها را بزرگ کند که ارزش 

کار کردن برای گذران زندگی را درک 
کنند. بعــد از آن می داند که هنوز از 
گیاهان و گل ها خوشــش می آید. او 
گفت هنــوز حس جوانی و قدرتمند 
بودن می کنــد و اضافه کرد: »خیلی 
برای خانواده ام طول می کشد تا عادت 
کنند و هنوز بعــد از این هم به کار 
کردن ادامه خواهم داد. ســر کار باز 

می گردم«.
در کنفرانس خبــری کنار تروئونگ 
دوســت  و  مینــا  او  خواهــرزاده 
خانوادگی شــان دان بیشــاپ هــم 
حضور داشــت که احساساتی شده 
بــود. او گفت: »من خانواده تروئونگ 
را از دهه هفتاد می شناسم و همیشه 
آن ها را تحســین می کــردم. آن ها 
سخت کوش ترین افرادی هستند که 

می بینید. فوق العاده هستند.«



۹9 Issue 1440 Friday September 6, 2019شماره ۱440 جمعه ۱5 شهریور ۱۳۹۸

بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

آیاوضعیتبانکهایکانادا،ازرکودخبرمیدهد؟
مداد- وضعیــت بانک ها در وضعیت 
اقتصــادی را به نقــش قناری ها در 
می کنند.  تشبیه  ذغال سنگ  معادن 
درست همان طور که اولین نشانه های 
نشــت گاز در معــادن را می توان با 
مرگ ســریع قناری هــای در قفس 
تشــخیص داد، وضعیــت بانک هــا 
نیــز می توانــد گویای فرا رســیدن 
نشــانه های رکود اقتصادی باشد. از 
آنجا که پنج بانک اصلی کانادا یعنی 
رویال بانک، تــی دی، بانک مونترال، 
اسکوشیابانک و سی آی بی سی تقریبا 
در همه حوزه های اقتصادی کانادا، از 
تسهیالت مالی گرفته تا تامین مالی 
وام های مسکن نقش دارند، وضعیت 
آنها می تواند گویای قریب الوقوع بودن 
رکود اقتصادی و یا دور بودن احتمال 

چنین پدیده ای باشد.
این بانک ها یا گزارش عملکرد ســه 
ماهه پیشین خود را به تازگی منتشر 
کرده و یــا به زودی آن را منتشــر 
می کنند. اعداد و ارقام موجود در این 
گزارش ها می توانــد گویای وضعیت 

اقتصادی در آینده نزدیک باشد.
رویال بانک کانادا اولین نهاد مالی بود 
که گزارش عملکردش را منتشر کرد. 
این گزارش نشانگر افزایش سودآوری 
این بانک و دستیابی به رکورد جدید 
۳/۳ میلیارد دالری در سه ماهه سوم 
بود. سی آی بی سی نیز دومین بانکی 
بود که گزارش خود را  منتشــر کرد 
که آن هم نشــان از ســودآوری 4/۱ 
میلیارد دالری در ســه ماهه منتهی 
به ژوئیه 20۱۹ داشــت. هر دوی این 

ارقام، عملکردی بهتر را نسبت به سال 
گذشته نشان می دهد.

مدتی اســت رسانه های اقتصادی در 
سراسر جهان خبر از نرخ های منفی 
بهره و بازدهی معکوس در بازارهای 
مالی می دهند. در چنین شــرایطی، 
افزایش سودآوری بانک های کانادا را 
باید خبری بسیار خوب ارزیابی کرد. 
اگر بانک ها بتوانند به سودآوری خوبی 
برسند، پس به احتمال زیاد، مشتریان 
نیز فعالیت های اقتصادی سودآوری را 

تجربه می کنند.
گفتنی است ســه بانک دیگر نیز به 
زودی گــزارش خود در این زمینه را 

عرضه خواهند کرد.
با وجود اینکــه گزارش های این دو 
بانک در مجموع امیدبخش بود، با این 
وجود هنوز نیز نشانه هایی ناخوشایند 
را می تواند در افــق آینده اقتصادی 

کانادا مشاهده کرد.
رویال بانک در سال گذشته توانست 

باافزایشهزینهها،کاناداییهاکمترازسالگذشتهبهمسافرتمیروند
ایرونیا- با استناد به جدیدترین ارقام از 
مرکز آمار کانادا، به نظر می رسید که 
در فصل های اول 20۱۹ کانادایی ها به 

خانه ماندن راضی بودند.
د اده هایی که سه شــنبه توسط این 
سازمان منتشر شــد نشان می دهد 
که سفر کانادایی ها داخل کشور، به 
آمریکا و دیگر کشــورها همگی در 

فصل اول امسال کاهش یافت.
با اســتناد به این داده ها، کانادایی ها 
بین ژانویه و مارس بدون عبور از مرز 
روی هم رفتــه تقریبا 54,2 میلیون 
سفر داشــتند. آن ها همچنین شش 
میلیون سفر به آمریکا و ۳,۳ میلیون 

به دیگر مقاصد داشتند.
رقم ســفرهای داخل کانادا نشانگر 
کاهشی ۳,۷ درصدی نسبت به فصل 
اول 20۱۸ اســت. ارقام ســفرها به 
آمریکا و دیگر کشورها هم به ترتیب 

۳ درصد و 0,۳ درصد پایین تر بودند.
مرکز آمار به این نکته اشاره می کند 
که بیشتر کشــور در ژانویه و فوریه 
دچار توفان های برفی و هوای ســرد 
قابل توجه شد. این ممکن است باعث 
شده باشد کانادایی ها عالقه بیشتری 
به خانه ماندن نشــان داده باشند. از 
سوی دیگر کاهش اندک ارزش دالر 
کانادا ممکن است نقشی در کاهش 
سفر به دیگر بخش های دنیا داشته 

باشد. 
ســفر  هــزار   ۸۳0 بــا  مکزیــک 
محبوب ترین مقصد کانادایی ها بعد از 
آمریکا بود و بعد از کوبا با 4۱0 هزار 
ســفر، جمهوری دومینیک با 2۹5 
هزار ســفر و چین با 240 هزار سفر 
قرار داشــت. حدود 5۷ درصد از کل 
سفرهای خارج کانادا به خاطر تفریح 
بودند. برای ســفرهای داخل کشور، 

ســر زدن به دوستان و خانواده با 4۳ 
درصــد مهم ترین دلیل بوده و بعد از 

آن تفریح با 2۸ درصد قرار داشت.
در بخش هایــی که کمتر رایج بودند 
از جمله سفرهای تجاری، سفرهای 
خریــدی و ســفرهای انجام شــده 
به منظور شــرکت در کنفرانس ها، 
گردهم آیی ها یا نمایشگاه های تجاری، 

افزایش هــای کوچکــی در تعــداد 
سفرهای انجام شده توسط کانادایی ها 
در داخل کشــور دیده شد. با وجود 
اینکه تعداد کل سفرهای انجام شده 
کاهش پیدا کرد، میــزان کل خرج 
شــده توســط کانادایی ها طی سفر 
در این فصل افزایش اندکی داشــت. 

iroonia.ca

درآمدکاناداییها
بیشترازامریکاییهااست!

ایرانیان کانادا- شهروندان کانادایی با 
افتخار مایه مباهــات ملت خود می 
باشند. از شیره افرا گرفته تا مراقبت 
های بهداشــتی رایگان، کانــادا را از 
دیگر همسایگان همچون امریکا بی 
نیاز کرده است. با این حال همانطور 
که از شواهد پیداست زندگی در کانادا 
رونق یافته. یک بررسی جدید نشان 
می دهد که اکثر کانادایی ها اکنون 
صاحب درآمد بیشــتری نسبت به 

امریکایی ها هستند.
در گزارشــی کــه از ســوی مرکز 
زندگی  اســتانداردهای  مطالعــات 
منتشر شده نشان می دهد که از سال 
20۱۶ متوسط درآمد اکثر خانوارهای 
کانادایی با سطح 5۶ درصد ۷0,۶۷5 
دالر بیشتر از امریکایی ها می باشد. 
در حالی که متوســط درآمد ایاالت 
متحده فقط 5۹,۸4۹ دالر بوده است.

با ایــن حال با در نظــر گرفتن نرخ 
ارز، تقریباً 5۹4۳۸ دالر امریکا عاید 
کانادایی ها می شــود که تقریبا هم 
ســطح همتای امریکایــی خود می 

باشد.

به گزارش بلومبرگ  اقشــار پایین تا 
متوسط کانادایی ها از درآمد بیشتری 

نسبت به امریکایی ها برخوردارند.
اگر مجموع درآمدها در نهایت به دالر 
امریکا ختم شــود، باز کانادایی ها به 
طور متوســط ۳,000 دالر درآمدی 
بیشتری از همسایگان جنوبی خود 

دارند.
اگرچــه امریکا نیز کشــور در حال 
پیشرفت است اما هنگامی که حرف از 
اقشار پردرآمد به میان می آید کانادا 
در جایگاه پایین تری نسبت به امریکا 

قرار می گیرد.
به اعالم  بلومبرگ درآمد ساالنه اقشار 
پردرآمد کانادا 2۱2,500 دالر است و 
در امریکا این میزان 2۸4,۱00 دالر 
اســت که تفاوت ۷0,000 دالری را 

نشان می دهد.
بــه طور کلی هرچند درآمد اقشــار 
متوسط کانادا بیشــتر از خانوارهای 
آمریکایی اســت، اما امریکا هنوز هم 
به عنوان کشوری ثروتمند شناخته 

می شود.

فعالیتش در زمینه وام مســکن را تا 
2۹۸ میلیارد دالر گسترش دهد که 
رقمی کامال چشمگیر است. اما همان 
طور که پیش از این نیز اعالم شــد، 
نرخ بهره وام مســکن طی چند ماه 
اخیر رو به کاهش بوده است که این 
امر می تواند شمشــیری دولبه برای 
بانک ها باشــد، زیرا از یک سو میزان 
ســودآوری هر وام مسکن به تنهایی 
برای بانک ها کاهش می یابد و در عین 
حال، ارائه وام مسکن توسط بانک به 

مشتریان نیز آسان تر خواهد بود.
سال هاســت که سیاســت گذاران از 
میزان بدهی کانادایی ها ابراز نگرانی 
می کننــد. اما عملکــرد بانک رویال 
نشــانگر آن اســت که هنوز چندان 
جای نگرانی نیست. اگر وام گیرندگان 
از امــکان بازپس دهی وام مســکن 
اطمینان نداشتند، اصال به سراغش 

نمی رفتند.
البته وضعیت وام مسکن برای بانک 
سی آی بی ســی به اندازه رویال بانک 
مثبت نیست. با وجود اینکه این بانک 
۹ میلیارد دالر وام مســکن طی بازه 
ســه ماهه منتهی بــه ژانویه 20۱۹ 
عرضه کرد، کل مقدار وام های مسکن 
ارائه شده توسط این بانک با کاهشی 
یک درصدی به مجموع 222 میلیارد 

دالر رسید.
مشــکل بعدی بــرای ایــن بانک، 
بیشتر  است.  وام گیرندگان  موقعیت 
وام های مســکن ارائه شــده توسط 
سی آی بی ســی در انتاریو و بریتیش 
کلمبیا ارائه شده است. با وجود اینکه 
نشــانه ّای ثبات کلی در بازار مسکن 
کانادا دیده می شود، وضعیت در تونتو 
و ونکوور هنوز نگران کننده است. به 
همین دلیل باید فعالیت سایر بانک ها 
در زمینه مسکن در این مناطق را نیز 

در نظر گرفت.
نکته منفی دیگر کــه در این میان 
وجود دارد، بــه وضعیت بازپرداخت 
وام ها مربوط می شود. همه بانک ها با 
مشکل عدم بازپرداخت به موقع اقساط 

تســهیالت روبرو هســتند. با وجود 
اینکه این رقم چندان زیاد نیست، اما 
افزایش تعداد کسب و کارهایی که در 
پرداخت اقساط دچار مشکل هستند، 
نشانه  ای ناخوشایند برای آینده اقتصاد 

به شمار می رود.
ضررهای ناشــی از عدم پرداخت به 
موقع اقســاط در رویال بانک برابر با 
425 میلیون دالر بود که افزایشــی 
2۷ درصــدی را نســبت به ســال 
پیشین نشان می دهد. این میزان در 
سی آی بی ســی برابر با 2۹۱ میلیون 
دالر برای سه ماهه منتهی به ژوئیه 
بود که 2۱ درصد نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد داشته است.
اما مشکل جدی تر اینجاست که این 
ضررهای مرتبط با تســهیالت فقط 
به یک یا چند صنعت دارای مشکل 
محدود نمی شود. برای نمونه، صنایع 
نفت و گاز سال هاســت با مشکالت 
مالی روبرو هســتند. امــا ناتوانی در 
پرداخت اقســاط به بخش های دیگر 
نیز در حال ســرایت است. نوسانات 
قیمت نفت، ضربه سختی به صنعت 
نفت و گاز کانادا زد. اما مدتی اســت 
جنگلداری، کشاورزی و سایر صنایع 
نیز در زمینه بازپرداخت اقســاط با 
مشکالتی جدی روبرو هستند. ادامه 
این رونــد برای بانک هــا خطرناک 

خواهد بود.
اما ایــن دو بانک دســت به اقدامی 
زده اند که می تواند نشانگر اطمینان 
خاطــر آنهــا از روند مثبــت اوضاع 
باشــد که این اقــدام هم چیزی جز 
افزایش میزان سود توزیع شده میان 

سهامداران نبود.
تردیدی نیست که اگر سود تقسیمی 
بیشتر از حد باشد، تاثیری منفی بر 
قیمت ســهام در بازار دارد. به همین 
دلیــل، بانک هــا در ایــن کار دقت 
زیادی دارند. به همین دلیل، افزایش 
سود تقسیمی توسط این بانک ها را 
می تواند شــاهدی بر وضعیت خوب 

عملکرد آنها دانست.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل براى صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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منوچهر  نوحی مشاور فروش  در خدمات ایرانیان عزیز       778-323-6722
برای کسب اطالعات بیشتر  در مورد قیمت های ویژه، تبادل اتومبیل،.. با ما تماس حاصل فرمایید
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Offer(s) available on select new 2019/2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from August 1 to September 3, 2019. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available 
at extra cost. All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,795, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and 
unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. ΩCompatible smartphone required. Data rates 
may apply, please check with your wireless service provider. For wireless charging, certain smartphones may require a wireless charging-compatible case. Apple, the Apple logo, CarPlay and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google 
Play, Google Maps and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2019 Google. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2019 Sorento EX Premium (SR75HK)/2020 Sportage LX AWD (SP75BL) with 
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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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

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

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience)
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

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

info@marinedentalclinic.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

پارکینگ رایگان

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

1105 Robson Street, 
Vancouver 

      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی
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تشویقمهاجران
بهاسکاندرخارجازکالنشهرتورنتو

توسطدولتانتاریو
ایرانیان کانادا- تحقیقات جدید نشــان می دهد دولت انتاریو باید در جهت 
تعدیل جمعیت در داخل و خارج تورنتو، و همچنین دستیابی به کیفیت باالی 
زندگی برای ساکنینی که در سال های آتی به این شهر می آیند، مهاجران را 

خارج از کالن شهر تورنتو اسکان دهد.
کالن شهر تورنتو  ۷۷٪ مهاجران انتاریو را به خود اختصاص داده، که به معنای 

۱0۶,000 مهاجر در سال 20۱۸ است.
از 2۳٪ بقیه مهاجران، 20,5٪ در ۱5 منطقه کالن شهری دیگر اقامت دارند.

کالن شــهر تورنتو با جمعیتی بیش از 4,۶ میلیون نفر -که 4۶٪ آنان مهاجر 
هســتند- پرجمعیت ترین و چندفرهنگی ترین منطقه کالن شهری کانادا 
می باشد. تورنتوی بزرگ شامل شهر تورنتو و 25 شهرک است. همچنین با در 
دست داشتن 20٪ تولید ناخالص داخلی کانادا، پایتخت تجاری و اقتصادی این 

کشور محسوب می شود.
اگر دیگر کالن شهرهای کانادا نتوانند در سال های آتی مهاجران را به سمت 

خود جذب کنند، تبعات اقتصادی زیادی برای آنها خواهد داشت.
در حالی که شهرداری انتاریو و دولت محلی قدم هایی برای مهاجرت منطقه ای 
برداشته اند، دولت فدرال از پایلوت جدید مهاجرت به مناطق شمالی و روستایی 

رونمایی کرده است.
انتظار می رود این راهکارها ســبب افزایش ۳5 درصدی اسکان مهاجران در 

خارج از کالن شهر تورنتو تا سال 20۳0 شود.
برنامه نامزدی مهاجرت به انتاریو )OINP( نیز می تواند مهاجران بسیاری را به 
سمت دیگر کالن شهرها رهنمایی کند. این برنامه می تواند با اختصاص برنامه 
جهت اســتخدام مهاجران در مناطقی غیر از کالن شهر تورنتو مانند نواحی 

شمال غربی و شمال شرقی، روند مهاجرت به این مناطق را تسریع بخشد.

سالیانه490میلیوندالرپولرانندگانبریتیشکلمبیایی
بهدلیل13سنتگرانیغیرقابلتوجیهبنزین»گم«میشود

ایرونیا- تحقیقی درباره قیمت باالی 
بنزیــن در بریتیش کلمبیا می گوید 
تفاوت غیرقابل توضیحی معادل ۱۳ 
سنت به ازای هر لیتر بین قیمت های 
مترو ونکوور و ســیاتل وجــود دارد 
که ســاالنه 4۹0 میلیون دالر برای 

رانندگان کانادا هزینه بر می دارد.
دیوید مورتون مدیر عامل کمیسیون 
خدمــات بریتیش کلمبیــا  پس از 
انتشــار گزارش این نهــاد در مورد 
دالیل تفاوت قیمت بنزین در بی سی 
و ایالت واشــنگتن گفت حتی بعد از 
حساب کردن هزینه های حمل و نقل و 
استانداردهای سوخت باالتر بریتیش 
کلمبیا، رانندگان مترو ونکوور هنوز 
پول بیشــتری نســبت به واشنگتن 

می دهند.
مورتون گفت:  »این تفاوت های باالتر 
قیمتــی را نمی توان توســط تئوری 
اقتصــادی توضیــح داد یا توســط 
فاکتورهای شناخته شده بازار توجیه 
کرد. در عین حال ما نتوانستیم چیزی 
خاص را پیدا کنیم که در سال 20۱5 

آغاز این جدایی را کلید زده باشد«.
نخســت وزیر جان هورگان در ماه مه 
و در حالیکــه قیمــت بنزین به رقم 
رکوردشــکن ۱.۷0 دالر به ازای هر 
لیتر رسیده بود دســتور اجرای این 
تحقیق را داد و خواســت بداند غیر 
از مالیــات چه فاکتورهایی از ســال 

20۱5 روی قیمت های بنزین و دیزل 
اثر گذاشته اند و استان چه کارهایی 

می تواند بکند.
مورتون گفت بعضی چیزها از جمله 
قیمت باالتر نفت خام، محدودیت های 
ظرفیت لوله های »ترانس ماونتین« و 
هزینه های باالتر خرده فروشان تغییر 
کرده اند. اما پیش از 20۱5 رانندگان 
مترو ونکوور نســبت بــه رانندگان 
سیاتل 5 سنت به ازای هر لیتر بیشتر 
پرداخــت می کردند. ولــی حاال این 
اختالف قیمت به 20 سنت رسیده که 
تنها ۷  سنت از آن قابل توجیه است 
.  قیمت های عمده فروشی در شمال 
بریتیش کلمبیا بــر پایه قیمت های 
ادمونتون هســتند و رانندگان در آن 

بخش از استان شش سنت بیشتر به 
ازای هر لیتر پرداخت می کنند.

مورتــون گفت بازار عمده فروشــی 
حقیقتا رقابتی نیســت چون تعداد 
کمی از عمده فروشــان بخش توزیع 
را کنترل می کنند و قابلیت اثرگذاری 
روی قیمت ها را دارنــد. او گفت در 
بازار خرده فروشی کانادا هم تعدادی 
شــرکت نســبت به میانگین کانادا 
اثرگذاری باالتری روی قیمت گذاری 

بریتیش کلمبیا دارند.
مورتون گفت:  »شواهدی وجود ندارد 
که نشــان از همــکاری بین عامالن 
خرده فروشی یا رفتار کارتلی باشد. 
با این حــال نتیجه گزارش این نبود 
که بازار خرده فروشی بریتیش کلمبیا 

عملکرد کامال بهینه ای دارد«.
مورتون گفت استان می تواند ظرفیت 
پاالیشگاه ها را افزایش دهد اما با توجه 
به اینکه انتظار می رود تقاضای بنزین 
و دیــزل کاهش پیدا کنــد این کار 
چالش برانگیز خواهد بود. یک احتمال 
دیگر هم اعمال قوانینی برای کاهش 

تفاوت قیمتی خواهد بود.   
کمیسیون خدمات بریتیش کلمبیادر 
تهیه گــزارش اخیر  اجازه بررســی 
سیاستهای دولت و یا سیستم مالیاتی 
بر قیمت بنزین در بریتیش کلمبیا را 
نداشــته و قابل ذکر است که این دو 
عامل در بخشهایی از استان  نزدیک 
به 40 ســنت از کل قیمت بنزین را 

iroonia.ca .شامل شوند

تورنتوششمینشهرامندنیاوامنترینشهرآمریکایشمالی

ایرونیــا- تازه ترین گزارش نشــریه 
معتبر اکونومیست، پرحمعیت ترین 
شهر کانادا را به عنوان امن ترین شهر 
در آمریکای شمالی و ششمین شهر 

امن دنیا معرفی کرده است . 
»شــاخص شــهرهای امن« امسال 
که گزارشی اســت که توسط واحد 
اطالعات اکونومیست منتشر می شود 
به ۶0 شهر در سراسر پنج قاره نگاه 
بین  امتیازدهی  معیارهای  انداخت. 
دیجیتال،  امنیت  دسته بندی  چهار 
امنیت  و  ســالمت  زیرســاخت ها، 

شخصی تقسیم شده بودند.
با اســتناد به این گزارش، امن ترین 
شهر دنیا توکیو اســت و بعد از آن 
سنگاپور، اوساکا، آمستردام و سیدنی 

قرار دارند. 
تورنتــو بــا فاصله کمی توانســت 
واشنگتن دی سی را شکست بدهد 
که تنها شهر دیگر واقع در آمریکای 
شــمالی بود که توانست وارد لیست 
۱0 کشــور برتر بشــود. کپنهاگ با 
ســئول به طور مشــترک در رتبه 
هشتم قرار گرفت و ملبورن دهم شد.
لیست ۱0 شهر برتر تا حدود زیادی 
در اختیار شــهرهای آسیایی بود اما 
ایــن تحقیق نشــان داد که نه یک 
منطقه خاص جغرافیایی بلکه مراکز 
شــهری خاص هســتند که امنیت 
بیشتری فراهم می کنند. در مطالعه 
آورده شــده که وقتــی محققان به 
نحوه ارتباط امنیت شهرها با یکدیگر 
نگاه کردند به این نتیجه رسیدند که 
»توکیو، سنگاپور و اوساکا به خاطر 
قدرت های خاص خود و نه به خاطر 
اینکه در آسیا هستند در صدر قرار 

دارند.«
همانطور که تعجبی هم نداشــت، 
ثروت یکــی از فاکتورهــای بزرگ 
بود. شهرهایی که ساکنانش درآمد 

متوســط باالتری در کل داشــتند 
توانستند زیرساخت ها و سیستم های 
مراقبت از سالمت بهتری فراهم کنند. 
اما این مطالعه کشف کرد که شفافیت 
و حاکمیت بدون فساد هم تقریبا به 

اندازه ثروت حائز اهمیت بودند.
مطالعه با بررسی 5۷ فاکتور مختلف 
در چهــار دســته بندی کلی امنیت 
شــهرها را امتیازبندی کرد. بعضی 
از ایــن فاکتورهــای فردی شــامل 
چیزهایی مثل تعداد تیم های امنیت 
سایبری، نقشه های مدیریت فاجعه، 
تعداد  زیست محیطی،  سیاست های 
پزشک به ازای هر هزار نفر، کیفیت 
هوا، قوانین ســالح های گرم، جرایم 
خشــن، جرایم مرتبط با جنســیت 
و بینــش مردم از امنیــت در میان 

ساکنان شهر می شد.
در کل، ایــن مطالعه نشــان داد که 
شهرها در سراسر چهار بخش نتایج 
مساوی داشتند و عملکردشان اینطور 

نبود که در یک بخش بســیار خوب 
و در بخش دیگر بســیار بد باشــد. 
هر بخش اثــری روی دیگر بخش ها 
دارد. بــه طور مثال، پیشــرفت های 
تکنولوژیکی در زیرساخت ها می تواند 
مزایای سالمتی داشته باشد و بهبود 
امنیت ســایبری می تواند به بهبود 
اوضاع در تمام بخش های دیگر کمک 

کند.
در بخش های فردی، تورنتو در زمینه 
امنیت شخصی بهترین عملکرد خود 
را به ثبت رساند و در سطح شهرهای 
جهان هم هشتم شــد. این شهر در 
زمینه امنیت سالمت بدترین عملکرد 
را داشــت و رتبه هفدهــم را از آن 
خود کرد. این شهر در زمینه امنیت 
دیجیتال نهم بود و در زمینه امنیت 
زیرســاختی دوازدهم شــد و به این 
ترتیب در بخش دوم با نیویورک در 

جایگاه مشابه قرار گرفت. 
در حالی که دنیا دارد با بحران تغییرات 

اقلیمی رو به رشدی دست  و پنجه نرم 
می کنــد و اســترس های اجتماعی 
و فرهنگــی به افراد فشــار می آورد، 
نسخه امسال این مطالعه شاخص های 
»مقاومتی« بیشتری به بخش امنیت 
شــهری اضافه کرد تــا بتواند به این 
مســئله نگاهی بینــدازد که چطور 
شهرها در حرکت به جلو برای آینده 
خود برنامه ریزی می کنند و فقط به 
رخدادهایی مانند فجایع طبیعی بعد 
از به وقوع پیوستن آن ها واکنش نشان 

نمی دهند.
در این گزارش آمده اســت: »نگاهی 
به پنج شهر برتر در هر بخش یعنی 
و  زیرساخت ها  دیجیتال، ســالمت، 
امنیت شــخصی یک پیغام مشابه را 
به نمایش می گــذارد. در هر بخش، 
شهرهای برتر توانستند اصول پایه ای 
از جمله دسترســی آسان به مراقبت 
از ســالمت با کیفیت باال، تیم های 
امنیت سایبری متعهد، گشت پلیس 
بر پایه جوامــع محلی یا برنامه ریزی 
مداوم مقابله با فجایع را درست از آب 

دربیاورند.«
تورنتو از سال 20۱۷ تا به حال کمی 
در این رده بندی افت داشــته است. 
این گــزارش که تحت اسپانســری 
NEC Corporation انجام می شود 
هر دو ســال یک بار منتشر می شود. 
سه شــهر برتر نسبت به سال 20۱۷ 
تغییری نکرده  اند اما در نسخه قبلی 
این گزارش تورنتو در رتبه چهارم قرار 

داشت.
نتایج این مطالعه به این معنی نیست 
که تورنتو امن ترین شهر در کاناداست 
چون واحد اطالعات اکونومیست فقط 
۶0 شــهر بزرگ را برای بررســی از 
سراسر دنیا انتخاب کرد و تورنتو تنها 
شــهری از کانادا بود که در جمع این 

شهرهای مورد مطالعه قرار داشت.
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کمک25میلیوندالریدولتبهکبک
برایرسیدگیبهپناهجویان

ایرانیان کانادا- هجــوم مهاجران به 
کبک و تعداد زیاد افرادی که به روش 
های غیرمعمول وارد این استان می 
شــوند، منجربه این شــد که دولت 
کانادا بودجــه 250 میلیون دالری 
را برای کمک به اســتان کبک، برای 
حمایت از پناهجویان اختصاص دهد. 
این برنامه به اشتراک گذاری هزینه 
صرف کمک به افرادی خواهد شــد 
که خواســتار محافظت توسط کانادا 

هستند.
ایــن بودجه صرف کمــک به دولت 
کبک برای تامین هزینه های سرسام 
آور ناشی از هجوم پناهجویان به این 

استان خواهد شد.
به تاریخ 5 آگوســت 20۱۹، کبک 
میزبان بیش از ۱000 پناهجو است. 
هدف این بودجه فراهم کردن محل 
اقامت و خدمات اولیه برای آســیب 
پذیرترین پناهجویان بعد از ورودشان 

به کانادا است.
بین ســالهای 20۱۷ و 20۱۸ کبک 
پذیرای ۹0٪ پناهجویان بوده اســت. 
نزدیکی به آمریکا و دسترسی راحت 
به نسبت استان های دیگر، کبک را 
در موقعیت خاصی قرار داده است. از 
بین 2۹,۹۷0 پناهجویی که در سال 
20۱۸ وارد کبک شــدند، ۱۸,5۱۸ 
نفر آنهــا به صورت غیرعــادی وارد 

کشور شدند.
تمرکز دولت کانادا بر این اســت که 
اطمینان حاصل کنند که سیستم های 
پذیرش مهاجــران و پناهجویان به 

خوبی عمل کنند.

مطابق قانون مهاجرت و پناهجویی 
کانادا »هر شــخصی که قصد ورود 
به کانادا را دارد باید برای بازپرســی 
در یک محل ورودی حاضر شــود تا 
تعیین شود که آیا آن فرد حق ورود 
به کانادا را دارد، یا مشخص شود که 
او حق دارد وارد کانادا شود و در کانادا 

بماند.«
اما در مورد »افــرادی که به صورت 
غیرعادی وارد کانادا میشــوند« در 
صفحه ای دیگر آمده است »ما موظف 
هستیم که تمامی  موارد مراقبتی که 
در درون کانادا انجام میشود را بررسی 
کنیم و پناهجویان را در فرایند قرار 
دهیــم. این باعث تفاوت اصلی میان 
سیستم پناهجویی با دیگر بخش های 

مهاجرت میشود.«
پناهجویــان در کبک حق داشــتن 

خدمات ابتدایی ذیل را دارند:
- اســکان موقت هنگام رسیدن به 

کبک،
-کمک برای یافتن اســکان دائم در 

بازار خصوصی،
-جلسات آشنایی در خصوص زندگی 

در کبک،
-کمک مالی در آخرین گزینه،

- تحصیالت پیش دبستانی، راهنمایی 
و دبیرستان،

-  فعالیت های مراقبتی غیر یارانه ای 
برای محافظت از کودکان،

- خدمات استخدامی،
- کالس های زبان  فرانسوی،

- خدمات پزشکی و روانشناسی.
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالى 

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان در پشت مغازه   براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

کتاب تعلیم رانندگى چاپ جدید  موجود مى باشد

قابلمه هاى مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائى پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائى سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

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

بهترین شیرینی جات
  از شهرهای مختلف ایران

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

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

شماره 143 خیابان شانزدهم (النزدل)      تلفن: 604-988-3515
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ایرونیــا- هنرمندی که مجســمه 
برنزی اش از یــک گالری هنری در 
ونکوور به سرقت رفته امیدوار است 
ویدیوی دوربین مداربسته ضبط شده 
از زمان وقوع سرقت بتواند منجر به 
پیدا شدن اثر »دایانا« توسط پلیس 

بشود.
چند اثــر هنری از ترینیتــا والر در 
گالــری کورباتوف واقــع در خیابان 
گرنویل جنوبی بــه نمایش درآمده 
اســت. وقتی صاحب این گالری با 
او تماس گرفت تا بگوید مجســمه 
برنــزی اش از یک قفســه بلند در 
جلوی فضای باز گالری به ســرقت 
رفته او شــوکه شد. والر گفت: »این 
اتفاق برای همه ناراحت کننده بوده 
اســت. این حس را دارد که نه تنها 
ملک شخصی بلکه ملک معنوی آدم 

دزدیده شده است.«
این مجسمه 22 ســانتی متر ارتفاع 
دارد و قوس هــای زنی برهنه که در 
حــال رقصیدن اســت را به نمایش 
می گذارد. ســاختن این مجســمه  
هفته ها برای والر وقت برد و قیمت 
آن ۱500 دالر اســت. این مجسمه 
پنجمین اثر در مجموعه ای محدود 
از ۱2 مجســمه است که توسط والر 

ساخته شده اند.
ویدیوی ضبط شــده توسط دوربین 
مداربسته مردی را نشان می دهد که 
کاله و ژاکــت به تن دارد و لحظاتی 
بعد از تاریک شــدن هــوا از طریق 
درهای گالری وارد می شود و این در 
حالی است که متصدی گالری دارد 
زوجی مسن تر را به سمت دیگری از 
گالری هدایت می کند تا خریدشان 
را تکمیل کنند. مظنون به ســرعت 
مجســمه را از روی قفسه بلند خود 

مجسمهبرنزیزنبرهنهازگالریمشهورونکوور
بهسرقترفت

برمــی دارد، آن را پنهــان می کند و 
پیش از اینکه از آن سمت گالری به 
سوی در حرکت کرده و بیرون برود 

مستقیم به دوربین نگاه می کند.
االنــا کورباتوف گفت »ما ۱۷ ســال 
اســت که کار می کنیــم و این فقط 
دومین باری است که چنین اتفاقی 
می افتد« و توضیح داد با وجود اینکه 
تمام نقاشی ها و مجسمه ها فروشی 
هستند، عموم مردم می توانند از آثار 

بیش از 20 هنرمند دیدن کنند.
کورباتوف گفت »این مجســمه در 
پایه خود با پیچ بسته شده بود و فرد 
می دانســته چطور آن را باز کند« و 
اضافه کرد که احتماال مرد سارق قبال 

وارد گالری شده بود.
 او به انجمن تجاری خیابان گرنویل 
جنوبی اطالع رســانی کرده تا به این 
صورت بســیاری از دیگر گالری های 

هنری بتوانند از به وقوع پیوستن این 
سرقت مطلع بشوند.

والر ویدیوی دوربین مداربسته را به 
پلیس داده و آن ها مشــغول بررسی 
هستند. یک سخنگوی پلیس گفت 
کارآگاه هــای بخــش جرایم ملکی 
بررســی مورد  همچنین مشــغول 
سرقت یک تخم مرغ برنزی هستند 
که بخشی از مجسمه ای اثر سالوادور 
دالی بود و در ماه ژوئن از مرکز شهر 
ونکوور به ســرقت رفت. آن ها هنوز 
نتوانســته اند در آن مورد کســی را 

دستگیر کنند.
پلیس بــاور ندارد که فــرد خاصی 
مشــغول مورد هدف قرار دادن آثار 
هنری در ونکوور است اما والر حس 
می کند اثر او ممکن است توجه دزد 

را به خود جلب کرده باشد.
iroonia.ca

آیاهمهاختالسگرانایران
بهکانادامیآیند؟

انگار دو چیز در جهان تمام شــدنی 
ابداعات شــرکت هایی مثل  نیست؛ 
سونی و کشف یک اختالس گر جدید 
در ایران و البته متواری شــدن این 
اختالس گر. ســهم ما ایرانی ها، چه 
ایرانی هایی داخــل ایران و چه مایی 
که فرســنگ ها دورتر از ســرزمین 
مادری مان زندگی می کنیم، نقطه ای 

تاریک است.
چــرا و چطور کســانی فرصت این 
را پیــدا می کنند که ســرمایه هایی 
هنگفت از دارایی مــردم ایران را به 
جیب بزنند و به کشــوری دیگر فرار 
کنند؟ قانون چطور بــه آن ها اجازه 
می دهد که چنین کنند؟ اگر تنها یک 
فرد اختالس گر در کشور وجود داشت 
که به کشوری دیگر فرار می کرد شاید 
نمی شــد چندان خــرده گرفت، اما 
وقتی تقریباً هر هفتــه نامی جدید 
مطرح می شود، دیگر باید به طور کل 

به ماجرا شک کرد.
تقریباً همه کســانی که دســت به 
اختالس زده اند و گریخته اند مقام های 
دولتی داشته اند، از محمود   رضا خاوری 
گرفته تا مرجان شیخ االسالمی آل آقا 
و بسیاری دیگر. آیا وزارت اطالعاتی که 
می تواند هواپیمای حامل عبدالحمید 
ریگی را در آســمان کشوری دیگر 
به کشور بکشاند و ریگی را دستگیر 
کند، نمی تواند از فرار یک اختالس گر 

جلوگیری کند؟
فرار متهمی مثل ساالر آقاخانی که 
چندی قبل از کشور گریخت نمونه ای 
از این فرارهاســت. او به عنوان یکی 
از کارگزاران بانک مرکــزی در بازار 
ارز فعالیــت می کرد، اما بعد از آن که 
مشــخص شد که مشــکالت بزرگ 
اقتصادی دارد دستگیر شد. او بار اول 
با وســاطت بانک مرکزی و با وثیقه 

پنج میلیارد تومانی آزاد شد.
بار دوم آقاخانی حدود هشت ماه در 
بازداشــت  ماند و این بار با وثیقه ۱5 
میلیارد تومانی آزاد شــد. او با این که 
هشت ماه در اختیار قوه قضائیه بوده، 
هرگز ممنوع الخروج نشده و بر اساس 
اظهارات منابع مطلــع، او به صورت 
رسمی از طریق فرودگاه امام خمینی 

به عراق رفت.
هرچنــد که مقصــد اولیه ســاالر 
آقاخانی متولــد ۱۳۷0 عراق اعالم 
شده، اما بسیاری از اختالس گران به 
کشورهای دیگری گریخته اند و این 
اواخر بسیاری کانادا را به عنوان مقصد 
انتخاب  کرده اند. چرا؟ چرا کانادا بدل 
به سرزمین امن اخالل گران اقتصادی 

شده است؟

تئوری توطئه

یکی از خصوصیات بسیاری از جوامع 
این اســت که کســی شــایعه ای را 
مطرح می کند و بسیاری درپی آن و 
بدون انگیزه ای خاص، و تنها از روی 
سرگرمی آن را به اشتراک می گذارند.

مثــال چند وقــت پیــش، متنی با 
عنــوان »چرا دزدهــای حکومتی یا 
اختالس گــران برای گریــز کانادا را 
مجازی  فضای  در  برمی گزیننــد؟« 
منتشر شــد. نویســنده در ابتدای 
نوشــتارش این پرســش را مطرح 
می کنــد که »چرا از میــان نزدیک 
به 200 کشــور جهان کانادا مقصد 
جمهوری  حکومتی  اختالس گــران 

اسالمی ایران است؟«
او در ادامه پاســخی عوامانه را مطرح 
می کند، یعنی از دیدگاه نویســنده، 

متهمانی که کانادا را برای فرار انتخاب می کنند می دانند که این دولت با ایران قرارداد استرداد ندارند و به همین 
دلیل آن را برمی گزینند. از بخت آن ها این است که کانادا کشوری مهاجرپذیر است و از طریق سرمایه گذاری هم 

می توان به آن مهاجرت کرد.

هر کس می داند که »کانادا کشــور 
مهاجرپذیر و دارای امکانات رشــد و 
سرمایه گزاری است« و اخالل گران نیز 
به این دلیل کانادا را برمی گزینند. با 
این توضیح که نویسنده ای که دیگران 
را به ســادگی عوام می خواند، حتی 
امالی سرمایه گذاری را اشتباه نوشته 

است.
او بــا ادعــای این که »بســیاری از 
کشورهای جهان« نیز از ویژگی هایی 
همچون مهاجرپذیری برخوردارند و 
دارای امکانات رشد و سرمایه گذاری 
هستند، دوباره می پرسد، »پس چرا 
کانادا؟« و در پاسخ می نویسد: »پاسخ 
به این پرســش را باید در پیوندهای 
بخش انگلوفیل حکومت )دوستداران 
انگلیس و دو تابعیتی های امپراتوری 
بریتانیا( با پیکره حکومت دانســت. 
روش اســتعمار انگلیــس در ایران 
بسیار پیچیده و رازآلود است اما این 
رازواره ها از نگاه یک تحلیل گر زیرک 

پنهان نمی ماند.«
به نظر می آید نویسنده خود را همان 
تحلیل گر زیرکی می داند که در حال 
فاش این رازوارگی پیچیده است. او در 
ادامه می نویسد: »بیشتر اختالس های 
کالن و میلیــارد دالری در جمهوری 
اسالمی با چراغ سبز لندن و پشتیبانی 
عناصر انگلوفیل نفوذی در سیســتم 
امنیتــی و قضایی انجام می شــود. 
بــرای یک اختالس بــزرگ میلیارد 
دالری مجموعه ای از عوامل اطالعاتی 

ام.آی.سیکس MI6 و عوامل داخلی 
همکاری می کنند تا ســرانجام این 
رقم بزرگ اختالس سر از بانک های 
کانادا و نهایتــاً انگلیس درآورند. این 
انگلیس در  تازه ترین روش استعمار 

ایران است.«
نویسنده این مطلب که نامی از او در 
هیچ جایی از متن نیامده )دست کم 
در متنــی که به من رســیده نام او 
موجود نیست(، معتقد است »تابعیت 
و شهروندی بریتانیا« یا کانادا »یکی 
از شــرایط مهم یک اختالس موفق 
با پشتیبانی لندن اســت.« او اضافه 
می کند که »تحقیقات دراین باره برای 

هر روزنامه نگاری پیامد مرگ به همراه 
دارد.«

به باور نویســنده، »بسیاری از مردم 
عادی نمی دانند که کانادا کشــوری 
مســتقل نیســت و جزوی از خاک 
امپراتــوری پهناور انگلیس اســت. 
پادشــاه انگلیس پادشاه کانادا نیز به 
شمار می رود و فرماندار کانادا توسط 
ملکه الیزابت تعین می شود. استرالیا، 
کانادا، نیوزلند و بسیاری از کشورهای 
جهــان اکنــون جــزوی از ممالک 
پادشاهی انگلیس به شمار می آیند و 
زیر نام کشورهای هم سود یا کامنولث 
یا مشترک المنافع شناخته می شوند.«

حتی اگر بپذیریم که کانادا کشوری 
مســتقل نیست و توســط انگلیس 
اداره می شــود، باز این پرســش را 
خواهیــم داشــت که چــرا از میان 
کشورهایی همچون استرالیا، نیوزلند 
و کانادا، فقط کشــور آخــر بدل به 
مقصــد اختالس گران می شــود. آیا 
انگلیسی هایی که چنین دنیا را روی 
انگشت شان می چرخانند، به این فکر 
نمی کنند که پول هــا را از بانک ها و 
کشــورهای مختلف به لندن سرازیر 
کنند تا رازهایشان این چنین توسط 

یک تحلیل گر زیرک کشف نشود؟
در ادامــه متن ســخنانی از جنس 
دایی جان ناپلئون از قلم نویســنده 
جاری می شــود که تمام تقصیرهای 
جهان را متوجه انگلستان می داند؛ اما 
در میــان تمام این جمالت و ادعایی 
مثل »انگلیس در خواب هم نمی دید 
که بتواند روزی یک کشور ثروتمند 
همچون ایران را بدون جنگ و هزینه 
نظامی مســتعمره خویش کند« که 
پایه و اساسی ندارد، یک ادعای بسیار 

جالب خودنمایی می کند.
نویســنده معتقد است که »انگلیس 
هرگــز نمی توانســت بــا حکومت 
جمهوری چنین امپراتوری ای را زیر 
نگین خویش داشــته باشد.« یعنی 
ایرانی های باهــوش، اگر می خواهید 
کشور مثل انگلیس داشته باشید، به 
حکومت جمهــوری فکر نکنید و به 
فکر پادشاهی باشید؛ یعنی وسط یک 
دعوای اقتصادی در مورد فرار دزدان 
به کانادا هم دوســتان به فکر تجویز 

نظام سلطنتی هستند.
البته او هرگز نمی گوید که چرا ایران 
با بیــش از 2500 ســال حکومت 
حکومتی  نتوانست  هرگز  پادشاهی، 
همچون انگلیس داشته باشد که بدون 
خون و خون ریزی، پول ها و ثروت را 

به سمت خودش سرازیر کند.

تاریخ

بسیاری از اختالس گراِن دارایی های 
مــردم ایــران در طول تاریــخ، به 
کشورهای دیگر گریخته اند. برخی از 
آن ها به انگلیــس، برخی دیگری به 
کشورهای دیگر اروپایی و این روزها به 
آمریکا، کانادا و استرالیا؛ اما این گونه 
نبوده که افرادی دارایی ها خود را به 

کشورهای دیگری نبرده باشند.
مثالً منوچهــر فرمانفرمائیان که از 
خاندان فرمانفرما بود و مقام هایی در 
دولت پهلوی داشــت، بعد از انقالب 
به کشــور ونزوئال پناهنده شــد؛ اما 
این تنها موردی نیست که در تاریخ 
ثبت شده است. متأسفانه مملکت ما 
چنان روزهای تیره ای را تجربه کرده 

که در آن پادشاهش گفته: »به چشم 
خــود دیدیم که مردم ایران با پدر ما 
)محمدعلی شــاه( چه معامله کردند. 
پس باید تحصیل مال کرد و تا روزی 
که ممکن اســت در ایران ماند و بعد 
هم به هنگام ضرورت به یک مملکت 
آزاد رفــت و در آنجا آســوده زندگی 

کرد.«
در تاریخ آمده اســت کــه در هنگام 
جنــگ اول جهانی که ایــران دچار 
قحطی شده بود و مردم چیزی برای 
خوردن نداشتند، کسانی خوراک مردم 
را احتکار کرده بودند. احمدشاه قاجار، 
در روزهایی که پادشاه ایران بود، یکی 
از همین محتکــران گندم بود. او در 
نهایت گندم را به قیمتی بسیار گزاف 
به نخست وزیرش فروخت. پول هایی 
که احمد شاه چنین کسب کرده بود، 
او را راهی فرانسه کرد، نه انگلیس یا 

یکی از کشورهای تحت نفوذش.

فقدان رابطه سیاسی

اما این ســؤال پیش می آید که چرا 
مجرمان اقتصادی بســیاری به کانادا 
می آیند. بخشی از پاسخ همان است 
که برخی آن را عوامانه می دانند. بخش 
دیگر این است که کانادا کشوری است 
آزاد و مجرمان اقتصادی از این آزادی 
سوءاستفاده کرده اند. دولت کانادا خود 
را مجاز نمی داند در زندگی شهروندان 
دخالت کند. شــاید اگر کســی یک 
شکایت رســمی از یکی از مجرمان 
اقتصادی کند، قوه قضاییه کانادا رسماً 

وارد عمل شود.
در نهایت این که دولت ایران و کانادا 
هیچ ارتباطی با هم ندارند و به همین 
دلیل تبادل مجرم میان این دو دولت 
انجام نمی شود، در حالی دولت ایران با 
اغلب دیگر کشورهای مرفه مهاجرپذیر 
رابطه دارد. مثالً دولت ایران، به جز در 
سال های کوتاهی، هرگز رابطه اش را با 
اتحادیه اروپا قطع نکرد. یا همواره با 

استرالیا ارتباط داشته است.
دلیل دیگر این اســت که تبعه بودن 
مجرم در کشور جدید، به منع استرداد 
او می انجامد و به همین دلیل کانادا 
مجرمان را به ایران تحویل نمی دهد. 
از طرفی وقتی کشــوری مثل کانادا، 
با ایــران کمترین ارتباط دیپلماتیک 
نــدارد و به همین دلیــل اعتمادی 
هم در میان نیســت، بیم حبس ها و 
مجازاتی شدید وجود دارد که سبب 

می شود این تبادل اتفاق نیافتد.
متهمانی که کانادا را برای فرار انتخاب 
می کنند می دانند که این دولت با ایران 
قرارداد استرداد مجرم ندارد و به همین 
دلیل آن را برمی گزینند. از بخت خوِب 
آن ها اینکه کانادا کشوری مهاجرپذیر 
اســت و از طریق سرمایه گذاری هم 
می توان به آن مهاجــرت کرد. البته 
این خاص متهمــان اقتصادی ایران 
نیســت که به کشوری فرار می کنند 
که با ایران قرارداد استرداد ندارد، در 
قدیم بســیاری از مجرمان آمریکایی 
به مکزیــک می گریختند زیرا ایاالت 
متحده و مکزیک قرارداد اســترداد 

مجرمین نداشتند.
بــه احتمال  خالصه اینکــه یــک( 
بســیار زیاد گروه بزرگی از مجرمان 
اقتصادی ایرانی به کشورهایی به جز 
کانادا گریخته اند. دو( مطرح شــدن 
اختالس گر  چند چهــره شــاخِص 
در رســانه های کانادا ســبب شده تا 
برخی گمان کننــد که مقصد همه 
اختالس گران فراری کاناداست. سه( 
برخی بــا اختالس هــای کالن تر از 
خاوری دارایی مردم ایران را به تاراج 
برده انــد، اما هرگز به انــدازه خاوری 
مطرح نشــده اند و کسی هم اکنون 

نمی داند کجایند و چه می کنند.

سجاد صاحبان زند )هفته(
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

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

Paragon_Paivand_Sep2019 OTHER: Fractional Ad ARTWORK SCALE: 1 : 1
August 30, 2019 10:23 AM FINISHED: per ad size RES ARTWORK: 300 PPI

Paivand FORMAT: Mac InDesign CC NOTE : 

DELIVER: PDF/X1a

Paragon Food Equipment

BLACK

Insert: Friday, Sept 6 & 20

No translation 
required; run ad
as supplied.

Do not reformat 
or resize.

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until October 4, 2019, while quantities last. 

RELIANT
24 Cu Ft Single 

Glass Door Cooler

$1,589

RELIANT
36" Chef Base

$1,995

RELIANT
24 Cu Ft Single 

Solid Door Cooler

$1,775
Freezer

$2,100

RELIANT
Glass Door

Back Bar Coolers

48" $2,195
60" $2,395
72" $2,795

SCOTSMAN
Ice Machines

Sm / Med Cube
150 Lb 

$2,495
200 Lb

$2,830

RELIANT
U/C Coolers

27" $1,295
60" $1,750

RELIANT
Heavy-Duty 3HP

Professional Blender

$299

NEW LOWER PRICING ALL         REFRIGERATION!
SEE OUR WEBSITE FOR DETAILS AND PRICING.

ممانعتازورودمسلمانانکاناداییبهخاکآمریکا
شماری از مســلمانان کانادایی که از 
ورود به خاک آمریکا منع شــده اند ، 
برای حل مشــکل خــود به وکالی 
امور مهاجرت  حقوقی متخصص در 

متوسل شده اند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طی چند هفته اخیر دست کم شش 
مســلمان کانادایی از ورود به خاک 
آمریکا منع شده اند . این اتفاق موجب 

نگرانی وکالی مهاجرت شده است.
دو تن از این افراد دراین باره با سی بی 

سی مصاحبه کردند.
عمران علی امام جماعت یک مسجد 
در تورنتو می گوید بیش از پنج ساعت 
 Peace در پســت مرزی پیس بریج
 Fort Erie نزدیک فورت اری Bridge
در اســتان انتاریو معطل شده است. 
مسئوالن پســت مرزی پیس بریج از 
عمران علی، همســر و سه فرزندش 
که قصد رفتن به آمریکا را داشــتند 
در سه نوبت ســؤاالتی پرسیدند ، از 
آن ها عکس و اثرانگشــت گرفتند اما 
درنهایــت نیز مانــع از ورود آن ها به 

خاک آمریکا شدند.
ظاهراً یکی از مأموران پســت مرزی 
پیس بریج به عمران علی که از اهالی 
گویان می باشد ، گفته است که نام وی 
شبیه نام یک جنایتکار تحت پیگرد 

پلیس آمریکا است.
عمران علی قرار بود برای شرکت در 
مراسم ازدواج بهترین دوست خود به 
نیویورک بــرود   اما به اذعان خودش ، 
رفتاری که از مأموران پســت مرزی 

دید، حس یک جنایتکار را به او داد.
این روحانی می گوید: »من از همان 
ابتدا هم می  دانستم که در اولین سفرم 
به آمریکا کسی فرش قرمز برایم پهن 
نخواهد کــرد و احتمــاالً همه چیز 
روبــه راه نخواهد بود. مــا خودمان را 
برای سؤاالت متعدد آماده کرده بودیم 
اما تصور نمی کردم که به علت اسمم 

از ورود به آمریکا منع شوم.«

مأموران پست مرزی آمریکا از عمران 
علی بابت کمک های خیرخواهانه  به 
سازمان ها و مؤسسات فعال درزمینه 
اسکان پناه جویان و مهاجران سوری 

سؤاالت زیادی پرسیدند.
ماجرای مشابهی نیز برای نجم الدین 
والی رئیس جامعه ترکمن های تورنتو 
در پســت مرزی ویندسور-دیترویت 
پیش آمــد. والی و خانــواده اش به 
مناسبت عید قربان که یکی از اعیاد 
بزرگ مسلمانان است ، قصد داشتند 
تعطیالت خود را در آمریکا بگذرانند؛ 
اما بیش از چهار ســاعت در گذرگاه 
مرزی توسط مأموران آمریکایی مورد 
بازجویی قرار گرفتند چراکه سفرهای 
وی بــه عراق کــه درواقع کشــور 
زادگاهش محســوب می شود، برای 
مأموران مرزی آمریکا بحث برانگیز و 

نگران کننده بوده است.
اما نجم الدین والی معتقد اســت که 

بدون هیچ دلیل منطقی از ورود وی 
و خانواده اش به آمریکا ممانعت شده 
است. والی که به گفته خودش هیچ 
سابقه کیفری ندارد، هیچ گاه به زندان 
نیفتاده و از بیست سال پیش در کانادا 
زندگی کرده اســت، می گوید برای 
حمایت از ســه نوه اش که پدرشان 
توسط داعش کشته  شده بود  ، به عراق 
سفر کرده است. والی اکنون به وکالی 
مهاجرت متوسل شده است تا بداند 
چرا بدون دلیل از ورود به آمریکا منع 
شده و چرا مسئوالن آمریکایی با این 

کار نام او را لکه دار کرده اند.
کانادایی  مســلمان  شش  دست کم 
که هنگام ســفر به آمریکا با چنین 
سرنوشــتی مواجــه شــده اند برای 
گرفتن حــق خود به یــک مجمع 
 Caruso مستقر در تورنتو موسوم به
Guberman Appleby که درزمینه 
دفــاع از حقوق مهاجــران فعالیت 

می کند ، متوسل شده اند.
داود عالــی که یکی از وکالی مدافع 
این مجمع است ، در گفتگو با سی بی 
سی اعالم کرد در هفته های اخیر ما 
موارد متعددی از این قبیل داشته ایم 
امــا واقعــاً نمی دانیم کــه علت آن 
چیست. می دانیم که شرایط رفتن به 
آمریکا تغییر کرده اما برای منع ورود 
به این کشور باید روندهای مشخصی 
نیز دنبال شود و افراد ذی ربط نیز باید 

امکان اعتراض داشته باشند.
جوئــل گوبرمن نیز کــه یک وکیل 
مدافــع اســت، می گویــد در چهل 
درزمینــه حقوق  فعالیتــم  ســال 
مهاجران، هیچ گاه شاهد چنین موارد 
عجیب وغریبی نبوده ام. نه گویان و نه 
عراق جز هفت کشور اسالمی نیستند 
که دونالد ترامــپ با امضای حکمی 
مهاجرت اتباع آن ها را به خاک آمریکا 

ممنوع کرده است.

رشدفراترازانتظاراقتصادکانادا

ایرانیان کانادا- رشد اقتصادی کانادا با 
رسیدن به ۳.۷ درصد همه را شگفت 

زده کرد.
به نقــل از وال اســتریت ژورنال، در 
خبــری بســیار خوب بــرای دولت 
فعلی کانادا به فاصله چند ماه مانده 
تا انتخابات این کشور، رشد اقتصادی 
کانادا در سه ماه دوم سال به باالترین 
ســطح خود در طول دو ســال اخیر 
رســید و رقم ۳.۷ درصــد را به ثبت 

رساند.
ایــن رشــد کــه باالتــر از همــه 
پیش بینی هــای قبلــی محســوب 
می شود در شــرایطی به ثبت رسید 
که همسایه جنوبی این کشور یعنی 
آمریکا در سه ماهه دوم سال با کاهش 
محسوس رشد اقتصادی مواجه شد و 
طبق اعالم اسوشیتد پرس، در گزارش 
نهایی دفتر آمار آمریکا، رشد اقتصادی 
این کشــور در سه ماهه دوم سال دو 
درصد اندازه گیری شد که 0.۱ درصد 

کمتر از برآورد قبلی است.
تا پایان ســه ماهه دوم سال، اقتصاد 
کانادا با تولید ناخالص داخلی ۱.5۶۸ 
تریلیــون دالری کمــاکان دهمین 
اقتصاد بزرگ جهان بوده اســت. بر 

مبنای ماهانه نیز نرخ رشد اقتصادی 
ماه ژوئن 0.2 درصد اندازه گیری شده 
است که در این بین رشد بخش تولید 
منفــی 0.2 درصد و رشــد خدمات 

مثبت 0.۳ درصد بوده است.
به گفته مرکز آمار کانادا، در ماه ژوئن 
دیگــر بخش های اقتصــادی مانند 
تولید، عمده فروشی، خرده فروشی، 
معدن و نفت و گاز نیز رشــد مثبت 
را تجربه کردند. طی این مدت میزان 
صــادرات کاالی کانــادا ۳.۷ درصد 
و صادرات خدمات این کشــور ۱.۱ 

درصد رشد داشته است.
بریان دی پراتو، استراتژیســت بازار 
در بانک »تی دی« کانادا با بیان این 
که انتظار دارد نرخ رشد فعلی دست 
بانک مرکزی را برای کاهش نرخ بهره 
باز بگذارد افزود که احتماال شــاهد 
پیوســتن کانادا به دیگر کشورها در 

اتخاذ رویکرد محرک خواهیم بود.
 به دنبال انتشار خبر رشد اقتصادی 
نیرومند کانادا، ارزش دالر این کشور 
برابر همتــای آمریکایی اش 0.2  در 
درصد تقویت شد تا هر دالر آمریکا به 
ازای ۱.۳255 دالر کانادا معامله شود.
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کاناداباکمبودتکنولوژیونیرویکاردربخشکشاورزیمواجهاست
ایرانیان کانــادا- بنا بر گزارش رویال 
بانک )آر.بی.ســی( بخش کشاورزی 
پتانسیل کافی جهت توسعه و رونق 
در کانادا را داشته، اما در حال حاضر 
با وجود کمبود نیروی کار و تکنولوژی 
چندان امکان پذیر نبوده، و کانادا می 
بایست سرمایه گذاری در بخش فن 
آوری کشاورزی خود را تسریع نموده 
و کمبود نیروی کار در مزارع خود را 

برطرف نماید.
تولید  این گــزارش،  طبق اظهارات 
ناخالــص داخلی کشــاورزی کانادا 
پتانسیل آن را داشته که ارزش خود 
را تا سال 20۳0 به 5۱ میلیارد دالر 
برساند، ارزشــیابی که از ارزش های 
مونتاژ خــودرو و صنایع هوایی، روی 

هم رفته، پیشی می گیرد.
با این حــال، در این گــزارش آمده 
است که: چنانچه این بخش همچنان 
به مســیر فعلی خود بــرای کاهش 
بهره وری ادامه دهــد، به این هدف 
نخواهد رسید. در حالی که کانادا به 
طور مداوم به عنوان پنجمین صادر 
کننده جهانی محصوالت کشاورزی 
جهان تعیین گشــته، اما سهم آن از 
صادرات کشــاورزی جهانی از سال 
2000 بــه دلیل افزایــش رقابت با 
کشورهای توسعه یافته نظیر چین، 
هند، اندونزی و برزیل کاهش یافته 
اســت. در صورت ادامه روند فعلی، 
صنعت کشاورزی کانادا ساالنه تنها 
۱,۸ درصد رشــد نموده و تولیداتش 

کیم کمپل در واکنش به واکنش های 
خشــمناک سیاســتمداران کانادا و 
ایاالت متحده، مجبور شــد توئیت 

جنجالی خود را پاک کند.
به گزارش مونترال گزت، خانم کمپل 
در توئیتی، ضمن اشــاره به گردباد 
دوریان که در جنوب ایاالت متحده 
روی داده، آرزو کــرده بــود که این 
گردباد به »مار ا الگو« )اقامتگاه دونالد 

ترامپ در فلوریدا( برسد.
این اولین بار نیست که خانم کمپل 
در توئیتر به بیان دیدگاه های مخالف 
خود با سیاست های ترامپ می پردازد. 
اما ایــن توئیت این بار ســروصدای 
زیادی به پا کرد. اریک ترامپ )پســر 

دونالد ترامپ( در پاسخ این به توئیت 
نوشــت »خانواده ما به دنبال ایمنی 
خانواده  خانه، کسب وکار،  میلیون ها 
و مردم بی نظیر ایالت فلوریداست.« 
ماکســیم برنیه )رهبــر حزب مردم 
کانادا( نیز در توئیتی نوشت: »این زن 

مایه سرافکندگی است.«
خانم کمپل صبح جمعه این توئیت را 
پاک کرد و از همه کســانی که از آن 
ناراحت شدند عذرخواهی کرد. او بر 
این نکته نیز تاکید داشت که توئیت 
مذکور جنبه شوخی داشته و آرزوی 

آسیب دیدن هیچ کسی را ندارد.
کیم کمپل بین ژوئن تا نوامبر ۱۹۹۳ 

نخست وزیر کانادا بود.

دردسرهایتوئیتنخستوزیرسابقکانادا

تا سال 20۳0 نسبت به درآمد فعلی 
۳2 میلیارد دالری، تنها تا 40 میلیارد 

دالر افزایش خواهد یافت.
جان اســتک هاووس، معاون ارشــد 
رویــال بانک طــی مصاحبــه ای 
اظهار داشــته که کشاورزی اولویتی 
استراتژیک برای کشــور بوده و می 
بایست همپای استراتژیک های انرژی 
بر اهمیت استراتژیک کشاورزی نیز 
تأکید نمود، چرا که برای کشور بسیار 

اقتصادی است.
 به گفته وی در حــال حاضر آر.بی.

سی نگران عدم سرمایه گذاری در فن 
آوری های جدید در بخش کشاورزی 
کانادا بوده، و درحالی که نوآوری های 
بسیاری وجود داشته که روش های 

قدیمی تولید محصوالت کشاورزی را 
مختل می نماید - از جمله شیردوش 
عمودی  کشــاورزی  روباتیک،  های 
و ماشــین های خودکار جمع آوری 
توت- اما تصویب آنها بویژه در مقایسه 
با سایر حوزه های قضایی، پراکنده و 
گاه کند بوده اســت. به عنوان مثال، 
سهم کانادا در سرمایه گذاری فناوری 
کشاورزی جهانی تنها ۳,4 درصد بوده 
و بعــد از هند و برزیل قرار می گیرد. 
سهم بخش خصوصی از هزینه های 
تحقیق و توسعه کشاورزی در کانادا 
۱۱ درصد بوده، در حالی که سهم آن 
در ایاالت متحده ۷۳ درصد می باشد.

در این گزارش همچنیــن از دولت 
فدرال خواسته شــده جهت برنامه 

ریزی برای نیازهای آینده نیروی کار 
و کاهش موانع مهاجرت با مهارت باال، 
یک اســتراتژی ملی برای کشاورزی 

تدوین نماید.
براســاس این گزارش، 25 درصد از 
کشــاورزان کانادایی تا سال 2025، 
۶5 ســال یا بیشتر داشته که به یک 
مشکل بازنشستگی در صنعت منجر 

خواهد گشت.
گزارش رویال بانک  به کشورهایی از 
جمله هلند، نروژ، استرالیا و اسرائیل 
به عنوان نمونه کشورهایی اشاره دارد 
که راهی را جهت پیشرفت تکنولوژی 
کشــاورزی و توســعه نیروی کار در 

پیش گرفته اند.

بیشتربریتیشکلمبیاییها
ازاجباریشدنشرکتدرانتخابات

فدرالحمایتمیکنند
ایرونیا- آیا رای دادن در انتخاب های 
فدرال باید اجباری باشد؟ با استناد به 
نتایج یک نظرسنجی جدید از شرکت 
Research Co. بیــش از نیمی از 
بریتیــش کلمبیایی ها چنین باوری 

دارند.
این نظرســنجی متوجه شد که 5۷ 
درصد از ساکنان این استان باور دارند 
که رای دادن در انتخابات های فدرال 
باید اجباری باشد، ۳۳ درصد مخالف 

بودند و ۷ درصد مطمئن نبودند.
با استناد به این نظرسنجی، حمایت 
از رای دهی اجباری بیشــتر از همه 
در میان اعضای افراد باالی 55 سال 
)۶۱ درصد( دیده می شــد و ساکنان 
بین ۱۸ تا ۳4 سال پایین ترین میزان 

حمایت )4۹ درصد( را داشتند.
با وجود این درجه از حمایت، رای دهی 
اجباری به احتماال زیاد به زودی وارد 
کانادا نخواهد شــد. کمیته ای که در 
سال 20۱۶ ایده اصالحات انتخاباتی 
را بررســی کرد در نهایت ایده اجرا 
کــردن رای دهی اجباری یا آنالین را 

برای انتخابات های فدرال رد کرد.
این نظرســنجی که کمتر از دو ماه 
پیش از انتخابات فدرال بیست و یکم 
اکتبر منتشر شــده، همچنین یک 

بدبینی عمیق را در میان رای دهندگان 
بریتیش کلمبیایی  آشکار کرد.

فقط 24 درصد از پاسخ دهندگان باور 
داشتند که سیاستمداران فدرال واقعا 
نســبت به اتفاقی که برای »افرادی 
مثل من« می افتد اهمیت می دهند. 
تنها دو نفر از هر پنج پاســخ دهنده 
قبول داشت که »بیشتر سیاستمداران 
فدرال سعی دارند کار درست را انجام 

بدهند.«
اما 5۸ درصــد از پاســخ دهندگان 
گفتند هیچ حزب سیاســی فدرالی 
به طور کامل نماینــده دیدگاه های 
آن ها نیست و ۷2 درصد هم گفتند 
باور دارند بیشتر سیاستمداران فدرال 
به جای اینکه بتوانند با خودمختاری 
عمل کنند باید در کنار خطوط حزبی 

حرکت کنند.
این نظرسنجی آنالین بین روزهای 
هفتــم و دهم آگوســت بین ۸00 
بریتیش کلمبیایی بزرگســال انجام 
شــد. این داده ها به صورت آماری بر 
اساس سن، جنســیت و منطقه و با 
استناد به سرشــماری بزرگ قبلی 
مــوزون شــده اند و درصــد خطای 
آن ها ۳,5 درصد یا ۱۹ از 20 اســت. 

iroonia.ca

تعهداتجدیدمالیدولتکبکبرایکمکبهکارفرمایاناستانکبک
دراستخدامنیرویموقتکارخارجی

کارفرمایــان کبکی به منظور برطرف 
کردن معضل کمبود نیروی کار خود 
به دنبال نیــروی کار موقت خارجی 

هستند.
دولت کبک اعالم کرد به منظور کمک 
به کارفرمایان در اســتخدام و تأمین 
نیروی کار موقت خارجی معادل 55 
میلیون دالر بودجــه در نظر گرفته 
است. بنا به اظهارات وزیر کار دولت، 
ژان بوله، از مجموع ســرمایه در نظر 
گرفته شده، 20,۹ میلیون دالر صرف 
کمک به فعالیت های الزم در جهت 
استخدام خارجیان در کسب وکارهای 

استان خواهد شد.
از 40 ســال گذشته اســتان کبک 
همواره با کمبود نیــروی کار مواجه 
هست و در حال حاضر نیز با باالترین 
نرخ کمبود نیــروی کار مواجه بوده 
است ولی هم اکنون با باالترین میزان 
کمبود نیــروی کار در کل کشــور 

روبروست.
به منظــور تأمین نیــروی متخصص 
ماهر و نیمه ماهر تعداد فزاینده ای از 
کارفرمایان کبکی، از آغاز سال 20۱۸، 
به ســمت جذب نیــروی کار موقت 
خارجی رو آورده اند. بطوریکه صدور 
مجوزهای کار موقت در طول ســال 
20۱۸ نسبت به سال قبل، به میزان 
۳۶ درصد افزایش داشت. الزم به ذکر 
اســت که در اکتبر سال 20۱۸ با به 
روی کار آمدن دولت جدید ســرعت 
افزایش صــدور مجوزهای کار موقت 

نیز باالتر رفت.
از میان کمک ها و پشتیبانی های مالی 
دولت می توان بــه تخصیص ۱000 
دالر کمک مالی به کارفرمایان برای 
اســتخدام هر متخصــص خارجی و 
پوشش قسمتی از هزینه های انتقال و 
جابه جایی این متخصصین به استان 

کبک نام برد.
تعداد کارفرمایان واجد شــرایط که 
نســبت به نام نویسی برای بهره بری 
از ایــن امکانــات و بودجــه در نظر 
گرفته شده اقدام کرده اند، به بیش از 

2 هزار کسب وکار می رسد.
از بودجه در نظر گرفته شــده، ۳۳,۹ 
میلیون دالر به را ی دو برنامه دیگر 
که به منظور کمک به سازگار پذیری 
نیروی کار موقت خارجی با بازار کار 
کبک می باشــند، مورداستفاده قرار 

خواهد گرفت.
بنا به اظهارات وزیر کار، اســتخدام 
نیــروی کار موقت خارجی گزینه ای 
اســت که نیز می تواند پاسخی باشد 
برای کمبود نیروی کار در این استان.

اقدامات جدید تضمینی خواهد بود 
برای اینکه نیروی کار موقت خارجی 

به صــورت مؤثر و پایدار وارد بازار کار 
کبک شود.

حزب جدیــد کبک به دلیل کاهش 
تعــداد مهاجرین علی رقــم بحران 
کمبــود نیروی کار در این اســتان، 
همراه موردانتقاد صاحبان کسب وکار 

بوده است.
به طور خالصه، بنــا به اظهارات اتاق 
بازرگانی، کبک ســاالنه به ۶0 هزار 
مهاجر برای برطــرف کردن کمبود 
نیروی کار خود نیــاز دارد. این رقم 
20 هزار نفر بیشتر از طرح های دولت 
برای جذب مهاجرین در سال 20۱۹ 

است.
بااین وجود بســیاری معتقد هستند، 
استخدام نیروی کار موقت نمی تواند 
راه حل بــادوام و طوالنی مدت برای 
مشکل کمبود نیروی کار و باال رفتن 

سن جمعیت استان کبک باشد.
دولت جدیــد کبک معتقد اســت 
سیاست های جدید مهاجرتی تضمین 
می کند که مهاجران به خوبی جذب 
می شــوند و می توانند کمبود نیروی 

کار استان را برطرف کنند.
وزیر کار کبک بر این باور اســت این 
برای  مشــوق خوبی  کمک هزینه ها 
شــرکت های کبکی برای جستجوی 
نیــروی کار آموزش دیده در خارج از 

مرزهای کشور خواهد بود.
تخمین وزیر کار کبک از این حکایت 
دارد که حــدود 20 درصد از نیاز به 
نیروی انسانی در کبک طی ۱0 سال 
آینده به کارگــران خارجی و موقت 
اختصاص خواهد داشت. دولت استانی 
با این طرح، به دو هزار شرکت طی دو 

سال کمک می کند.
تاکنون ۱2۹40 شرکت، نیازشان به 
نیروی انســانی را به وزارت کار کبک 
اعالم کرده اند. گفتنی است بسیاری 
از ایــن شــرکت ها در تأمین نیروی 
انسانی موردنیاز در کبک دچار مشکل 

هستند.
بودجه  دولــت کبــک همچنیــن 
۳4 میلیــون دالری را بــرای جذب 
مهاجریــن تازه وارد به بــازار کار این 
استان اختصاص داده است این بودجه 
صرف پرداخت تا ۷0 درصد از حقوق 
ماهانه فرد مهاجــر را تا حداکثر 52 

هفته خواهد شد.
آمار بیکاری برای مهاجرانی که کمتر 
از 5 سال است در کبک حضور دارند 
حدود ۱۱ درصد اســت که تقریباً دو 
برابر افراد متولد کبک است. به همین 
دلیل، دولت استانی برنامه هایی برای 
افزایــش آمار اشــتغال در میان این 

مهاجران تازه وارد اجرا خواهد کرد.
معصومه علی محمدی )هفته(

نشنالبانککانادااعتقادیبهپایین
آوردننرخبهرهندارد

ایرونیا- در حالیکه بانک مرکزی کانادا 
تصمیم گرفته تا نرخ بهره را همچنان 
تغییر ندهد، نشنال بانک کانادا خالف 
جهت تعداد رو به رشــدی از نظرات 
حرکت کرده است. این نظرات تا به 
حال گفته اند بانک مرکزی در فصل 
پاییز به خاطر تنش های رو به رشــد 
جهانی مجبور بــه کاهش نرخ بهره 

خود خواهد شد.
متیو آرسنو اقتصاددان ارشد نشنال 
بانک  در یادداشــتی به مشتریان در 
اوایل هفته جاری نوشت: »مگر اینکه 
تنش های تجاری بین ایاالت متحده و 
چین بیش از این تشدید بشود، نیازی 
برای انگیزش پولــی در کانادا وجود 

ندارد«.
بــازار هفته پیش می گفت شــانس 
کاهش نــرخ بهره در تصمیم چهارم 
ســپتامبر بانک مرکزی ۱۶.۸ درصد 
اســت است و این احتمال تا تصمیم 
آن در اکتبر به ۶۱ درصد افزایش پیدا 

می کند.
اما آرســنو گفت با توجــه به اینکه 
عملکرد اقتصــاد کانادا نســبت به 

عملکرد »ناامیدکننده« بســیاری از 
دیگــر اقتصادهای بــزرگ از جمله 
آمریکا، چین و منطقه یورو بهتر است، 
در حال حاضر نیازی به کاهش نرخ 

بهره نیست.
او گفت »کانادا با سورپرایزهای مثبت 
اقتصــادی و تورم باالتر از حد انتظار 
در کمپ مخالــف آن ها قرار دارد« و 
از عوامل مثبت به خلق شــغل های 
بیشتر در بخش خصوصی و کاهش 

ریسک های مسکن اشاره کرد.
این در حالی اســت که طی روزهای 
اخیر تعداد بیشتری از اقتصاددان ها 
گفته اند اســتیون پولوز رییس بانک 
مرکزی کانــادا نرخ بهره را  در فصل 
پاییز کاهش خواهد داد. بانک مونترال 
جدیدترین نهادی بود که پیش بینی 
خود را تغییر داد و سه شنبه تخمین 
زد کــه بانــک مرکزی در جلســه 
سپتامبر خود صحنه را برای کاهش 
نــرخ بهره در اکتبر می ســازد چون 
تنش های تجاری بین آمریکا و چین 

باال گرفته اند.
iroonia.ca



۱۹19 Issue 1440 Friday September 6, 2019شماره ۱440 جمعه ۱5 شهریور ۱۳۹۸

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

سهشهرکاناداییدربین
بهترینشهرهایدنیابرایزندگی

درسال2019

ایرونیا- نشریه اکونومیست تازه ترین 
رده بندی خــود را در مورد بهترین و 
برای  باکیفیت ترین شهرهای جهان 
زندگی منتشر کرد.امسال شهر وین 
در اتریش با نمره ۹۹,۷ درصد و تنها 
0,۹ درصد بیشتر از ملبورن توانست 
رتبه اول بهترین شهرهای جهان برای 

زندگی را بدست آورد.
این فهرست بر اساس ثبات، وضعیت 
خدمات بهداشتی و سالمت، فرهنگ 
و محیط زیســت، ســطح آموزش و 
زیرســاخت ها در ۱40 شهر بزرگ 

جهان رتبه بندی شده است.
دلیل قرار گرفتــن پایتخت اتریش، 
افزایش نمره امنیت در این کشــور 
پــس از چنــد مدت آشــفتگی در 
کشورهای اروپایی به خاطر حمالت 
تروریستی ســال های اخیر عنوان 
شده است. شــهرهای اوزاکا و توکیو 
در ژاپن اکنون توانسته اند به فهرست 
۱0 کشور ابتدای این رده بندی وارد 
شوند که به ترتیب رتبه ای چهارم و 
هفتم را به خــود اختصاص داده اند. 
هر دو شهر قرار گرفتن در رتبه های 
باالی بهترین شــهرهای جهان برای 
زندگی کردن را مدیون کاهش جرم 
و جنایت و همچنین بهبود سیستم 

حمل و نقل عمومی خود هستند.
هامبورگ و هلســینکی کــه برای 
ســالهای در بین ده شــهر برتر دنیا 
بودند ،اکنون جایی در این فهرست 
ندارند. رتبه نهم امســال به شــهر 
کپنهاگن دانمارک رســیده که نمره 
۹۶،۸ درصد را دریافت کرده و بدین 
ترتیب این شــهر تنها شهر اروپایی 
اســت که توانسته در میان ۱0 شهر 

برتر در این زمینه قرار بگیرد.
شــهرهای کانادا نیــز در این عرصه 
عملکرد خوبی داشــته اند به طوری 
که شهر تورنتو رتبه مشترکم هفتم را 
با شهر توکیو و با امتیاز ۹۶,۸ درصد 
در اختیار دارد و شهرهای کلگری و 
ونکوور نیز با نمره های ۹۷،5 و ۹۷،۳ 

درصد به ترتیب در رتبه های پنجم و 
ششم  قرار گرفته اند.

قعرنشین رده بندی اکونومیست )رتبه 
۱40( شهر دمشق، پایتخت سوریه 
است. ده شهر پایانی رتبه بندی این 
نشریه از این قرارند: داکار )سنگال(، 
الجزیره )الجزایــر(، دواال )کامرون(، 
طرابلس )لیبی(، هــراره )زیمبابوه(، 
پورت مورزبی )پاپوآ گینه نو( کراچی 
)پاکســتان(، الگوس )نیجریه(، داکا 

)بنگالدش( و دمشق )سوریه(.

گروهبریتیشکلمبیایی
خواستارتصویبقانونتامینموادمخدرامنبرایمعتادانشد

ایرونیا- گروهی از افراد که در بریتیش 
کلمبیا و یوکون تجربه اســتفاده از 
مواد مخــدر را داشــته اند از دولت 
بریتیش کلمبیا خواسته اند به منظور 
مبارزه با مرگ بر اساس مسمومیت 
ایجاد شــده توسط مواد قدرتمندی 
از جمله فنتانیل و کارفنتانیل از یک 
مکانیزم تحت هدایت جوامع محلی 
برای تامین مواد امن برای معتادان 

حمایت کند.
»انجمــن بازمانــدگان جنگ مواد 
مخدر بریتیــش کلمبیا-یوکان« از 
وزیر ســالمت روان و اعتیاد جودی 
دارسی خواسته به سرعت دستوری 
بدهد که چارچوبی قانونی برای ایجاد 
یک کلــوب خریداران مــواد مخدر 
ایجاد کند کــه کارش مخصوصا با 
دیاستیلمورفین یا همان هرویین آغاز 

بشود.
این دســتور تحت الیحــه خدمات 
ســالمت اورژانسی بریتیش کلمبیا 
صادر می شــود که مشابه دستوری 
خواهــد بود که در دســامبر 20۱۶ 
سریع  تاسیس  شــکل گیری  اجازه 

مکان های جلوگیری از اوردوز را داد.
این کلوب ها بــه تقلید از کلوب های 
همدردی ماریجوانا ساخته می شوند 
که در دهه های هشتاد و نود میالدی 
در پاســخ به اپیدمیک ایدز تاسیس 
شــدند. در آن هــا اعضــا منابع در 

دسترس خود را کنار هم می گذارند تا 
از امن ترین تامین کننده در دسترس 
به صورت عمده خریداری کنند و بعد 
از خدمات چک کردن مواد استفاده 
کنند تــا مطمئن شــوند در توزیع 
هرویین کنترل کیفیت بهتری انجام 

می شود.
کویــن دوناهی رییــس انجمن که 
درخواست خود از دولت را به مناسبت 
روز بین المللی آگاهی نسبت به اوردوز 
که سی و یکم آگوست بود مطرح کرده 
می گوید کلوب های خریداران هرویین 
از همین حاال دارند در بریتیش کلمبیا 
شکل می گیرند. او گفت با این حال تا 
وقتی که یک چارچوب قانونی شکل 
نگیرد آن ها باید به صورت مخفی به 
کار خود ادامه بدهند که بحران اوردوز 

را تشدید می کند.
بریتیش کلمبیا در ســال 20۱۶ بعد 
از افزایش شدید مرگ های اوردوزی 
اعــالم وضعیت اورژانســی عمومی 
کــرد و در مــاه آوریل دکتــر بانی 
هنری مســئول ارشد سالمت استان 
خواستار جرم زدایی افرادی که با مواد 
غیرقانونی دســتگیر می شوند شد. او 
آن موقع گفــت جرم زدایی منجر به 
کاهش شرم و تابوهای عمیق می شود 
که اجازه نمی دهند افراد به خدمات 
حمایتی دسترسی پیدا کنند و از مواد 

سمی دور بمانند.
در سالی که مکان های جلوگیری از 
اوردوز راه اندازی شــدند بیش از 20 
مکان شــروع به کار کردند و حدود 
550 هزار بازدید داشتند. در هیچ یک 
از مکان ها مرگی بر اثر اوردوز گزارش 

نشد.
تنها در ســال 20۱۶ نزدیک به هزار 
نفر در بریتیش کلمبیا به خاطر اوردوز 
مواد جان خود را از دست دادند و این 

رقم در ســال های 20۱۷ و 20۱۸ به 
ترتیــب به ۱4۸۶ نفــر و ۱5۱0 نفر 
رســید. در شش ماه اول امسال 5۳۸ 

مورد گزارش شده است.
کلوب های  راه انــدازی  درخواســت 
خریداران هروییــن همچنین مورد 
حمایت گزارشی توسط مرکز استفاده 
از مواد مخدر بریتیش کلمبیاســت 
که در ماه فوریه منتشــر کرد و این 
کلوب هــا را به عنوان مــدل تعاونی 
کاهش مرگ هــای اوردوز ترســیم 
می کند که در عین حال نقش جرایم 
سازمان دهی شده را در توزیع فنتانیل 

در استان مختل می کنند.
این مرکز بــرای تامین این کلوب ها 
پیشــنهاد داد هرویین خالص از یک 
تولیدکننــده دارای مجوز ســازمان 
ســالمت کانادا واقع در سوئیس وارد 
کشور بشــود. البته این ماده در حال 
حاضر توســط دولت فدرال فقط به 
عنوان یک »درمان جایگزین در موارد 
اتکا شدید هرویین در قالب یک برنامه 
درمانی با هروییــن تجویزی« اجازه 

استفاده دارد.
دوناهــی گفت از هر جایی که عرضه 
امن بتواند تامین بشــود همین حاال 
مورد نیاز اســت و او امید دارد توزیع 
آن از طریــق کلوب هــای خریداران 
محله محوری انجام شود که به افراد 
معتاد اجازه می دهد در تعیین کردن 
میزان کاهش آســیب ها و جلوگیری 
از اوردوز که برای شــان عملی است 

خودمختاری داشته باشند.
او گفــت: »حتی اگر اســتان بگوید 
نه هم حداقــل داریم آن ها را مجبور 
می کنیم وارد موقعیتی بشــوند که 
پاسخی بدهند. همین به خودی خود 

iroonia.ca .»مرزها را جلوتر می برد

نگرانیمسئوالنسالمتکانادا
بعدازگزارشهایبیماریهایسیگارهایالکتریکیدرآمریکا

ایرونیا- مســئول ارشد سالمت نووا 
اسکوشیا می گوید او و همکارانش در 
سراسر کانادا درجه هشدار و آگاهی 
خود را افزایش داده اند چون مسئوالن 
ســالمت آمریکایی در حال بررسی 
نزدیک به 200 مورد از بیماری های 
تنفســی جدی مرتبط با سیگارهای 

الکتریکی هستند.
دکتر رابرت اســترنگ گفت نظارت 
مســئوالن تقویت شــده و او برای 
متخصصــان تنفســی و واحدهای 
مراقبت ویژه در بیمارستان های نووا 
اسکوشــیا ایمیل هایی غیررســمی 
فرســتاده تا ببیند موارد مشــابهی 

گزارش شده اند یا خیر.
بررسی  آمریکایی مشغول  مسئوالن 
۱۹۳ مورد بیماری تنفسی حاد بعد 
از مصرف ســیگارهای الکتریکی در 
22 ایالت هستند اما تاکید کرده اند 
که هنوز یک دلیل مشــابه در تمام 
بیماری ها تشخیص داده نشده است.

درباره  مدت هاســت  که  اســترنگ 
خطرات بالقوه استفاده از سیگارهای 
برقی و محصوالت مشــابه هشــدار 
می دهد گفت سازمان سالمت کانادا 

حتی پیش از نگرانی های سالمتی به 
وجود آمده در ایاالت متحده مشغول 
بررســی تقویت قوانین خود بود. او 
گفت مســئوالن ســالمتی در حال 
همکاری روی قوانینی جدید هستند 
که مخصوصا حفاظــت از جوانان را 
تقویت می کند. بهبود قوانین استانی 

هم تحت بررسی است.
تا به حــال یک مورد مرگ به خاطر 
استفاده از سیگارهای برقی در آمریکا 
گزارش شده است. با این حال ماریس 
دورت سخنگوی ســازمان سالمت 
کانادا گفته تا به حال هیچ شواهدی 
مبنی بر وقوع بیماری های تنفســی 

مشابه در کانادا دیده نشده است.
نــووا اسکوشــیا یکی از نخســتین 
اســتان هایی بود که قوانینی را برای 
ممنوع کردن فروش سیگارهای برقی 

به افراد زیر ۱۹ سال و ممنوع کردن 
تبلیغ  آن ها در مغازه ها وضع کرد اما 
اســترنگ گفت ممکن است قوانین 
ســخت تر هم بشوند. او گفت فروش 
آنالین هنوز یک مشکل بزرگ است 
و گزارش هایی که نشــان می دهند 
نوجوانان می توانند این سیگارها را از 

مغازه ها بخرند او را نگران می کنند. 
گزارشــی که اخیرا توســط ژورنال 
پزشــکی The Lancet منتشر شد 
نشــان داد که گســترش استفاده از 
ســیگارهای الکتریکی در میان افراد 
بین ۱۶ تا ۱۹ سال در کانادا و آمریکا 
بین سال های 20۱۷ و 20۱۸ افزایش 
و این افزایش در مورد سیگار کشیدن 

هم مشاهده شده است.
با وجود اینکه اســتفاده از ســیگار 
برقی راهی کم خطرتر برای رساندن 
نیکوتین نســبت به سیگار معمولی 
اســت، این مطالعه گفت »طوالنی 
مدت قــرار داشــتن در معرض دود 
ســیگارهای برقی می توانــد باعث 
ایجاده اتکا به نیکوتین بشود و ریسک 
اثرات سالمتی تنفسی و قلبی عروقی 

iroonia.ca .»را افزایش دهد
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به گفته عباس عراقچی از نظر ایران 
بازگشــت به اجرای کامل تعهدات 
برجامی منوط به دریافت 1۵ میلیارد 
دالر در یک دوره چهار ماهه اســت. 
وزیــر خارجه فرانســه از احتمال 
گشــایش یک خط اعتباری به این 

مبلغ با چند شرط خبر داده است.

دویچه ولــه - عبــاس عراقچی که 
همــراه هیئتی برای مذاکــره درباره 
طرح امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانســه به پاریس سفر کرده بود در 
بازگشت از این سفر پیشنهاد گشایش 
یک خط اعتباری ۱5 میلیارد دالری 

برای ایران را تائید کرد.
معاون سیاســی وزیــر خارجه ایران 
روز چهار شــنبه ۱۳ شهریور )چهارم 
سپتامبر( به خبرگزاری ایسنا گفته که 
بر پایه مذاکرات تلفتی میان مکرون 
و همتای ایرانی او حســن روحانی و 
کشــورهای  دوجانبه،  گفت وگوهای 
اروپایی یا بایــد از ایران نفت بخرند 
یا معادل بهای فروش نفت یک خط 
اعتباری در اختیار جمهوری اسالمی 

قرار دهند.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، 
یک روز پــس از مذاکــرات پاریس 
از ادامه رایزنی ها در مورد پیشــنهاد 
راه انــدازی یک خط اعتبــاری ۱5 
میلیارد دالری با ضمانت پول فروش 
یا پیش فروش نفــت ایران خبر داد 
و تحقق آن را از جمله مشــروط به 
تمدید معافیت برخــی از خریداران 
نفت ایران از تحریم های ایاالت متحده 

عنوان کرد.
این در حالی است که شبکه تلویزیونی 
»پرس تی وی« روز چهارشنبه گزارش 
داد ایران پیشــنهاد اعطــای وام ۱5 
اروپایی  کشــورهای  دالری  میلیارد 
برای حفاظت از اقتصاد این کشور در 
مقابل تحریم های آمریکا را رد کرده 
است. این شبکه تلویزیونی نزدیک به 
جناح تندروی ایران درباره منبع این 

خبر هیچ توضیحی نداده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
اردیبهشت سال پیش فرمان خروج از 
توافق هســته ای با ایران را امضا کرد 
و پس از آن تحریم های لغو یا تعلیق 
شده واشنگتن علیه جمهوری اسالمی 

دوباره اعمال شد.
آمریکا بــا اعمال مجــدد تحریم ها، 
شماری از خریداران نفت ایران را به 
شرط کاهش واردات نفت از این کشور 
برای یک دوره شش ماهه از تحریم ها 
معاف کرده بــود اما دونالد ترامپ در 
ســالروز خروج از توافق هسته ای از 

تمدید معافیت ها خودداری کرد.

»اروپا خودش می داند و آمریکا«

عراقچی در این باره به ایسنا گفت: »از 
نظر جمهوری اسالمی صورت مسئله 
کامال روشن اســت. اینکه اروپایی ها 
نفت ایران را می خرند، یا پیش خرید 
می کنند، یا خط اعتباری می دهند، 
خودشان می دانند و آمریکا. از نظر ما 
بازگشت به اجرای کامل برجام منوط 
به دریافت ۱5 میلیارد دالر برای یک 
دوره چهار ماهه اســت و در غیر این 
صورت روند کاهش تعهــدات ایران 

ادامه خواهد یافت.«
جمهوری اسالمی ۱۸ اردیبهشت و در 
نخستین سالروز خروج آمریکا از توافق 
هسته ای میان ایران و کشورهای پنچ 
به عالوه یــک، اعالم کرد در صورتی 
که کشورهای اروپایی برای بهره مند 
شدن تهران از مزایای اقتصادی برجام 

گام ملموســی بر ندارند هر ۶0 روز 
اجرای بخشــی 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.
علی ربیعی، سخنگوی دولت می گوید 
روز جمعه، ۱5 شــهریور موعد آغاز 
گام سوم کاهش تعهدات است و این 
که ایران وارد این مرحله نشود کامال 
به واکنش طرف اروپایی و مذاکرات 
فشرده ای بســتگی دارد که در حال 

انجام است.

بدبینی به گشــایش ســریع خط 
اعتباری

به گفته عباس عراقچی »بعید است« 
که کشــورهای اروپایی تا قبل از ۱۶ 
شهریور بتوانند گام موثری بردارند و 
بنابراین مرحله سوم کاهش تعهدات 
از سوی ایران در تاریخ اعالم شده آغاز 

خواهد شد.
مقامات ارشــد جمهوری اســالمی، 

از جمله ســخنگویان دولت، وزارت 
خارجه و سازمان انرژی اتمی تا کنون 
از تشــریح گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی خودداری کرده اند. عراقچی 
نیز مانند آنها گفته است این که ایران 
کدام تعهد خــود را کاهش می دهد 

»در زمان خود« اعالم خواهد شد.
وزیر خارجه فرانســه سه شــنبه در 
جمع خبرنگاران گفته بود که شرط 
گشــایش خط اعتباری ۱5 میلیارد 
دالری، بازگشــت جمهوری اسالمی 
به تعهدات برجامی و مذاکره بر ســر 
مسائلی مانند امنیت خلیج فارس و 
منطقه و آینده توافق هسته ای پس از 

سال 2025 است.
شــرط مهم تری که برخــی منابع 
خبری، از جمله خبرگزاری رویترز به 
نقل از لودریان اعالم کرده اند موافقت 
دونالد ترامپ است. ظاهرا وزیر دارایی 
فرانســه، برونو لومر، به منظور جلب 
رضایت ترامپ برای همراهی با طرح 
امانوئل مکرون به واشنگتن سفر کرده 

است.
پیش از این و در جریان اجالس سران 
کشورهای عضو گروه هفت، مکرون با 
همتــای آمریکایی خــود مذاکرات 

مفصلی برای کاهش تنش میان تهران 
و واشنگتن داشته است.

به گزارش خبرگــزاری آلمان عباس 
عراقچــی، نهم شــهریور درباره این 
رایزنی ها گفــت: »در جریان اجالس 
گروه ۷ آقــای مکرون با آقای ترامپ 
دیدارهایی داشتند و طرف آمریکایی 
برای صــدور مجوز در خصوص نفت 

ایران انعطاف هایی نشان داده است.«

»اختالف نظر جدی« در مورد ادامه 
مذاکرات

معاون سیاسی وزارت خارجه ایران با 
بیان این که جمهوری اسالمی آماده 
است بعد از دریافت ۱5 میلیارد دالر 
با پنج کشــور باقیمانده طرف توافق 
هســته ای مذاکره کند، تاکید کرده 
که درباره دستور کار این گفت وگوها  
»اختالف نظرهای جدی« وجود دارد.
او با اشاره به این که رایزنی ها در مورد 
دستور کار مذاکرات ادامه دارد افزود: 
»جمهوری اســالمی ایــران به هیچ 
عنوان در رابطه با خطوط قرمز خود 

با کسی مذاکره نخواهد کرد.«
مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران در 
مورد این خطوط قرمز توضیح بیشتری 
نداده اما مسئوالن جمهوری اسالمی 
بارها گفته اند درباره موضوعاتی نظیر 
برنامه های موشکی و حضور منطقه ای 

خود حاضر به مذاکره نیستند.
احتمال گفت وگو  عراقچی دست کم 
درباره یکی از پیش شرط های فرانسه 
را تائید کرده و به ایســنا گفته است: 
»جمهوری اســالمی ایران به شرط 
تامین امنیت و آزادی کشتی های خود 
در تمامی آب راه هــا آمادگی دارد در 
خصوص امنیت و آزادی کشتی رانی 
در خلیــج فارس و تنگــه هرمز وارد 

گفت وگو شود.«
با این همه بدون موافقت واشــنگتن 
تامین خــط اعتبــاری ۱5 میلیارد 
دالری که منابع آن از فروش یا پیش 
فروش نفت ایران تامین شود ممکن 
به نظر نمی رسد و کاخ سفید تا کنون 
در مورد این پیشنهاد امانوئل مکرون 

به طور رسمی موضعی نگرفته است.

اعالمتحریمهایجدیدآمریکا
علیه»شبکهنفتیسپاهقدس«

رادیو فردا- برایان هوک، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه، 
۱۳ شهریورماه، اعالم کرد که دولت 
آمریکا یک »شــبکه انتقال دریایی 
نفت« تحت »هدایت ســپاه قدس«، 
شــاخه برون مرزی ســپاه پاسداران 

انقالب اسالمی، را تحریم می کند.
آمریکا در بیانیه خود این شــبکه را 
شــبکه »نفت در خدمت تروریسم« 

نامیده است.
دولــت ایــاالت متحــده همچنین 
۱5میلیون دالر پاداش برای دریافت 
اطالعات درباره چرخه مالی ســپاه 

پاسداران تعیین کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم 
تازه ایاالت متحــده در حوزه انتقال 
نفت به خارج از ایران ۱۶ شــرکت، 
ده نفر از جمله یک وزیر نفت، رستم 
قاســمی، پســر او و ۱۱ نفتکش را 

دربرمی گیرد.
محمدرضا اکبری )در رابطه با رستم 
قاسمی(، شمس اهلل اسدی )در رابطه 
با علی قصیر(، محمود اشــتری )در 
رابطه با علی قصیر(، مرتضی قاسمی 
)در رابطه با رســتم قاســمی(، ظفر 
انیس )شــهروند امارات در رابطه با 
)شرکت کشتی  رانی ۱4 ستاره(، علی 
قدیر )در رابطه با شرکت کشتی رانی 
خدیجه(، محمدعلی ظهیر )شهروند 
هندی در رابطه با رســتم قاسمی(، 
علی قصیر )شهروند لبنانی در رابطه 
با رســتم قاســمی( از جمله افرادی 
هستند که تحریم های جدید شامل 

حال شان می شود. 
آن طور کــه در وب ســایت وزارت 
خزانه داری آمریکا آمده است، شرکت 

آفریکو در لبنان، شــرکت آلومینیوم 
لبنان، شــرکت  آلومیکس  ســازی 
کشتی رانی بوشــرا در هند، شرکت 
نفتــی »5 انرژی« امارات، شــرکت 
امارات،  ســتاره  کشتی رانی چهارده 
شرکت همراهان پیشرو ایران، شرکت 
دریایی هوکول ســال لبنان، شرکت 
گروه مهدی در هند، شــرکت بیمه 
کیش، شرکت کشتی رانی مهدی در 
سنگاپور، شرکت نغم الحیات سوریه، 
شرکت پنتا اقیانوس امارات، شرکت 
تالقی سوریه، شرکت توافق سوریه، 
و شرکت کشــتی  رانی وانیا هند  نیز 
از جمله دیگر تحریم شــدگان جدید 
هستند. نام شش کشتی نیز در این 
فهرســت جدید آمده اســت: بونیتا 
سوبار،  ســاراک،  جاسمین،  کوئین، 

سوالن، و تور 2.
به گفته آقای هوک، این شبکه حمل 
و نقــل بین المللی نفــت در ماه های 
گذشته ده میلیون بشکه نفت جابه جا 

کرده  است.
آقای هوک گفته است که این شبکه 
حمل و نقل به صورت مخفیانه اقدام 

به حمل و فروش نفت می کند.
رســتم قاســمی از مرداد ۱۳۹0 که 
تحریم های دولت اوباما علیه ایران به 
اوج رسیده بود، در دوره دوم ریاست 
جمهوری محمــود احمدی نژاد وزیر 
نفت ایران شد. او پیش از وزارت نفت، 
فرمانده قــرارگاه خاتم االنبیا بود که 
مهم ترین نهــاد عمرانی و پیمانکاری 
ســپاه پاسداران محســوب می شود. 
آقای قاسمی هنگامی وزیر نفت ایران 
شد که نامش در فهرست تحریم های 
شورای امنیت ســازمان ملل، دولت 

آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت.
رستم قاسمی در دولت حسن روحانی 
نیــز از آبان ۱۳۹2 تــا بهمن ۱۳۹4 
به عنوان مشــاور معاون اول حسن 
روحانــی در زمینه روابط اقتصادی با 

عراق فعالیت داشت.
برایان هوک، مســئول امور ایران در 
وزارت خارجه آمریکا، تاکید کرد که 
دیگر معافیتی بــرای خرید و فروش 
نفت توسط مشــتریان ایران در کار 
نخواهد بــود. وی تاکید کرد که تنها 
چیزی که از این پــس ادامه خواهد 
یافت سیاست فشار حداکثری است 

و تحریم های جدید دیگر.
برایــان هــوک جمهوری اســالمی 
را در »دیپلماســی مــوش و گربه« 
متبحر توصیف کــرده و چنین نظر 
داد کــه ایــران بدون فشــار به میز 
مذاکره بازنخواهد گشت. آقای هوک 
همچنین وقت دادن دولت حســن 
روحانی به اروپا را »اخاذی اتمی« نام 

نهاد.
تحریم های تــازه در حوزه نفتی تنها 
یک روز پس از آن اعالم می شود که 
وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه، 
۱2 شــهریور، اعالم کرد که سازمان 
فضایی ایران، پژوهشــگاه هوافضای 
ایران و مرکز تحقیقات هوافضای ایران 
را به فهرســت  تحریم های این کشور 

افزوده است.

رویترز:اروپاخواهانتصویب»افایتیاف«درایران
برایراهاندازیاینستکساست

رادیو فردا- یک دیپلمات فرانســوی 
روز چهارشــنبه، ۱۳ شهریورماه، به 
خبرگزاری رویترز گفت که راه اندازی 
سازوکار تجاری اینس تکس با ایران 
مشــروط به ایجاد شرکتی در ایران 
است که با استانداردهای مالی جهانی 
هماهنگ باشد و از طرفی جمهوری 
اسالمی باید لوایح مبارزه با پولشویی 
و حمایت مالی تروریسم را تصویب 

کند.
بریتانیــا و فرانســه و آلمان بیش از 
یک سال اســت که برای راه اندازی 
اینس تکــس تــالش می کننــد و 
ایــن ســازوکار تنها تجــارت اقالم 
انسان دوستانه و غذا را شامل خواهد 

شد.
آمریــکا می گویــد مادامــی کــه 
اینس تکس تجــارت اقالم تحریمی 
مانند نفت را پوشش ندهد، مشکلی 
با آن نــدارد، اما ایران اصرار دارد که 
نفت باید تحت پوشش اینس تکس 

معامله شود.
روز  فرانســوی  دیپلمــات  یــک 

چهارشــنبه به رویترز گفته اســت 
اکنون که موضع آمریکا برای مذاکره 
پیرامون پیشنهادات فرانسه در رابطه 
با ایران مقداری نرم شده است، ایران 
نیز گام هایی بردارد و لوایح مبارزه با 
پولشویی و تامین مالی تروریسم را به 

تصویب مجلس برساند.
وی گفتــه اســت بــرای راه اندازی 
اینس تکس، ایجاد یک شرکت ایرانی 
برای پوشش معامالت نیز الزم است 
که باید بر اساس استانداردهای مالی 
جهانی باشــد، اما ایــران هنوز این 

شرکت را راه اندازی نکرده است.
این در حالی است که مقامات ایران 
فروردین امسال مدعی شدند شرکت 
یاد شــده را ثبت کرده اند، اما وزیر 
خارج فرانسه نیز سه  شنبه اعالم کرد 
این شــرکت هنوز راه اندازی نشده 

است.
به گفته این دیپلمات فرانســوی که 
نامــی از وی برده نشــده، روزی که 
»ایرانی ها لوایح »اف ای تی اف« برای 
مبــارزه با پولشــویی و تامین مالی 

تروریســم را تصویب کنند و روزی 
اینس تکس  شــدیم  مطمئــن  که 
مورد تحریــم آمریکا قرار نمی گیرد، 
می توانیم برای راه اندازی این سازکار 

تجاری با ایران اقدام کنیم«.
رویتــرز می نویســد مقامــات اروپا 
قبــال می گفتنــد تصویــب لوایح 
»اف ای تی اف« پیش نیاز اینس تکس 
نیست، اما می تواند کارها را تسهیل 
کند. اکنون این دیپلمات فرانسوی 
می گویــد تصویب لوایح یاد شــده 

توسط ایران الزامی است.

مجلس ایران برخی از لوایح مربوطه 
را به تصویب رســانده، اما شــورای 
نگهبان با الیحه مبارزه با تامین مالی 
تروریسم مخالفت کرده است، چرا که 
راه را برای کمــک مالی قابل توجه 
ایران به گروه هایــی مانند حزب اهلل 
لبنان که تحت تحریم آمریکاســت 

می بندد.
»اف ای تــی اف« به ایران تا ماه آینده 
فرصت داده اســت تمامــی لوایح 

مربوطه را تصویب کند.
فرانســوی همچنین  این دیپلمات 
گفته اســت راضی کــردن آمریکا 
بــرای موافقــت بــا اینس تکس و 
دست کشــیدن از سیاست »فشار 

حداکثری« بسیار دشوار است.
وی گفته اســت اینس تکس اصوال 
برای معامله نفت ایران طراحی نشده 
بود، اما جمهوری اسالمی می خواهد 
با این عنوان که اینس تکس فروش 
نفت ایران را پوشش نمی دهد، مدعی 
شود این طرح شکست خورده و اروپا 

کاری نکرده 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.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

* ترجمه ریز نمرات،  شناسنامه، پاسپورت
* ترجمه سند ازدواج و طالق، اسناد ملکی، پر کردن نامه های اداری حقوقی و شخصی

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

مترجم مورد پذیرش ICBC، ترجمه گواهینامه و نامه های بیمه ایران

Tel: (604) 889-5854   Email: hdadizadeh@yahoo.com
1239 Coleman Street, North Vancouver

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

آیاجمهوریاسالمیازحمایت»جبههمقاومت«دستمیکشد؟
حمالت اســرائیل به سوریه، لبنان 
و عــراق؛ مواضعی کــه در ادبیات 
مقاومت«  »جبهه  اسالمی  جمهوری 
نامیده می شــود و عــدم واکنش 
جمهوری اســالمی، پرســش های 
بسیاری را در مورد رویکرد ایران در 

منطقه ایجاد کرده است.

مقامــات جمهوری اســالمی که تا 
پیش از این بــه کوچکترین اتفاقات 
در ســوریه، یمــن، لبنــان و عراق 
واکنــش نشــان می دادنــد و حتی 
اظهارنظرهای مقامات اســرائیلی را 
بی پاسخ نمی گذاشتند اکنون در برابر 
حمالت اسرائیل سکوت می کنند و یا 

پاسخ های محافظه کارانه می دهند.
یکی از فرماندهان ارتش اسرائیل که 
نام او فاش نشده چندی پیش اعالم 
کرد نیروی هوایی این کشــور در دو 
سال اخیر بیش از دویست بار مواضع 
نیروهای ایرانی و متحدان آن ها را در 
سوریه هدف قرار داده است. اما تاکنون 
واکنشی از سوی جمهوری اسالمی در 
این خصوص وجود نداشته است. حاال 
دامنه این حمالت در هفته های اخیر 
از ســوریه فراتر رفته و به خاک عراق 
و لبنان کشیده شده است. اما باز هم 
مقامات جمهوری اسالمی سکوت را 

ترجیح می دهند.
این سکوت از آنجا سوال برانگیز است 
کــه ایران با پرداخــت هزینه باال در 
جنگ های ســوریه و عراق توانست 
گروه های شبه نظامی متحد خود را 
در این کشورها مستقر و نقش خود 
را در خاورمیانــه تثبیت کند اما حاال 
در مورد حمالت متعدد اســرائیل به 
نیروها و متحدانش در سوریه و عراق 

و لبنان سکوت کرده است.

دومینوی حمالت اسرائیل

دومینوی حمالت اسرائیل از سوریه 
شروع شــد، روز ۳ شــهریور ارتش 
اسرائیل اعالم کرد که حمله ای هوایی 
علیه نیروهای ایرانی در حوالی دمشق، 
پایتخت ســوریه انجام داده است تا 
حمالت پهپــادی مرگبار احتمالی را 
خنثی کند.  ارتش اسرائیل گفت که 
علیه مواضع ســپاه پاســداران ایران 
و شبه نظامیان شــیعه موشک هایی 
شلیک کرده اســت.  حتی بنیامین 
اسرائیل، گفت  نخست وزیر  نتانیاهو، 
که ایــران در هیــچ  جایی مصونیت 
ندارد و اسرائیل برای دفاع از خودش 
همچنان اقدامات قاطعانه و مسئوالنه 

انجام خواهد داد. 
ایــن اولین بار نبود که اســرائیل به 
مواضع ایران در سوریه حمله می کرد 
اما نخستین بار بود که ارتش اسرائیل 

و نخســت وزیر آن این حمالت را به 
عهده گرفتند.

سخنگوی ارتش اسرائیل در گفتگو 
با خبرنگاران به تاکتیک جدیدی از 
سوی ایران اشــاره کرد که بر اساس 
آن قرار بوده پهپادهای »کامی کازی« 
)انتحــاری( با نصب ســالح و مواد 
منفجره اهدافی را در اســرائیل مورد 
حمله قــرار دهنــد. پهپادهایی که 
قابلیت باالی هدف گیری و انفجار در 

نقطه برخورد را دارند.
در این میان تنها محســن رضایی، 
فرمانده کل ســابق سپاه پاسداران و 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بــود که این خبــر را تکذیب کرد و 
گفــت: »این موضوع دروغ اســت و 
صحت ندارد. اقداماتی که اسرائیل و 
آمریکا مشترکا در سوریه و عراق انجام 
بین المللی  مقررات  می دهند خالف 
اســت و پاســخ های آنان را بزودی 
مدافعان سوریه و عراق خواهند داد.« 
حتی رضایی هم که ســابقه طوالنی 
در رجزخوانی دارد، اشاره ای به اقدام 
تالفی جویانه مستقیم از سوی ایران 

نکرد.
همزمان در شــامگاه ۳ شــهریور و 
ســاعاتی پس از حمله به سوریه دو 
پهباد بر فراز بیروت ســقوط کرد و 
اسرائیل به مواضع یک گروه فلسطینی 
متحد حزب اهلل در دره بقاع لبنان در 
نزدیکی مرز سوریه حمله هوایی کرد. 
در همان روز نیز گروه شــبه نظامی 
حشدالشعبی در عراق که از گروهای 
شیعه مورد حمایت حکومت ایران در 
منطقه است، با صدور بیانیه ای اعالم 
کرد که در عملیات پهپادهای اسرائیل 
در نزدیکی مرز سوریه و عراق حداقل 
یکی از نیروهای این گروه کشــته و 

یک نفر دیگــر به طور جدی زخمی 
شده اســت. بنا بر بیانیه صادر شده، 
یکی از مواضع تیپ 45 حشد شعبی 
واقع در ۱5 کیلومتری مرز ســوریه 

هدف قرار گرفته است.
به این ترتیب اسرائیل در عرض یک 
روز مواضع گروه موسوم به مقاومت را 
در سه نقطه بمباران کرد. در این میان 
تنها لبنان بود که به حمله اسرائیل 
پاســخ داد، حســن نصــراهلل، رهبر 
حزب اهلل لبنان به نیروهای اسرائیلی 
هشدار داد که آماده پاسخ قریب الوقوع 
این گروه باشــند. او همچنین گفت 
حزب اهلل لبنــان وارد فاز تــازه ای از 

مقابله با اسرائیل شده است.

حمله حزب اهلل به مواضع اسرائیل

ارتش اســرائیل روز یکشــنبه ۱0 
شــهریور اعالم کرد موشک های ضد 
تانک از خــاک لبنان، یــک پایگاه 
ارتش و وســایل نقلیه را در منطقه 
»أفیفیم« این کشور هدف قرار داده 
است. اسرائیل در پاسخ به این حمله، 
به ســوی جنوب لبنان آتش گشود، 
پاسخی که ظاهرا تلفات مالی و جانی 

نداشت.
حزب اهلل لبنان با انتشار بیانیه ای گفت 
که نیروهای این گروه یک خودروی 
نظامی اســرائیل را منهدم کردند و 
تمام افرادی که داخل خودرو بودند 
کشته یا زخمی شده اند. اما در مقابل 
ارتش اسرائیل گفت که حمله موشکی 

حزب اهلل تلفاتی در پی نداشته است.
مقامات جمهوری اســالمی حتی در 
مقابل حمله حزب اهلل به اســرائیل 
نیز واکنشــی نشان ندادند تنها علی 
شــمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 

ملــی ایران در ایــن خصوص گفت: 
لبنــان علیه  »اقــدام تالفی جویانه 
اسرائیل ، طنین شــعار هیهات من 
الذله اســت. مقابله با تجــاوز پهپاد 
آمریکایی به آســمان ایران و تنبیه 
اســرائیل از ســوی حزب اهلل لبنان، 
ترجمان اراده جبهــه مقاومت برای 
مقابله با تهدیدات و آتش افروزیهای 
جبهــه بی ثبات ســازان در منطقه 
است. صیانت ازمنافع و عمل بر اساس 
مصالح مــردم لبنان رویکرد محوری 
حزب اهلل دراتخاذ تصمیمات سیاسی 

و دفاعی است.«
به غیر از شــمخانی بقیــه مقامات 
جمهوری اســالمی و سرداران سپاه 
ترجیح دادند در این مورد ســکوت 
کنند. شــاید یکــی از دالیــل این 
خاموشــی را می تــوان در تشــدید 
تحریم هــای ایاالت متحــده آمریکا 
مقابل ایــران جســت. فعالیت های 
منطقه ای جمهوری اسالمی و ایجاد 
و پرورش گروه های شبهه نظامی در 
منطقه نه تنها یکی از خط قرمزهای 
ایاالت متحده در قبال ایران است بلکه 
به اتحاد اســرائیل با شیخ نشین های 

خلیج فارس منجر شده است.
اکنــون مراکــز تصمیم گیــری در 
نهادهای انتخابی و جناح اعتدال گرا 
با نهادهای غیر انتخابی و حاکمیتی 
همسو شده اند. هم فرماندهان تندرو 
سپاه و هم مقامات وزارت امور خارجه 
می دانند که حمایت از شبهه نظامیان 
در منطقه اتهامات بیشتری را متوجه 
ایران خواهد کرد، با این حال مشخص 
نیست که سکوت جمهوری اسالمی 

تا چه زمان ادامه خواهد داشت.

تـدریـس خصـوصــــی
شیمى، ریاضى

توسط: فریده رحمتی
با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

یلدا امیری )زیتون(

فعالیت های منطقه ای جمهوری اســالمی و ایجاد و پرورش گروه های شبهه نظامی در منطقه نه تنها یکی از خط 
قرمزهای ایاالت متحده در قبال ایران است بلکه به اتحاد اسرائیل با شیخ نشین های خلیج فارس منجر شده است.

روحانیرسمااجراییشدن
گامسومازکاهشتعهداتاتمیایران

رااعالمکرد

رادیو فردا- حســن روحانی شامگاه 
چهارشــنبه اعالم کرد که گام سوم 
از کاهش تعهدات هســته ای ایران از 
روز جمعه، ۱5 شــهریورماه، اجرایی 

می شود.
حسن روحانی، رئیس جمهور، تنها 
ساعاتی پس از آن سومین مرحله از 
کناره گیری از برجام را اعالم کرد که 
وزارت خارجه آمریکا از تحریم هایی 
تازه علیه جمهوری اسالمی و »شبکه 

نفتی سپاه قدس« رونمایی کرد.
حسن روحانی که شامگاه چهارشنبه، 
۱۳ شــهریورماه، پــس از نشســت 
مشترک سران قوا سخن می گفت به 
سازمان انرژی اتمی ایران دستور داد 
که در ایــن مرحله »محدودیت های 
تحقیق و توســعه« برنامه هسته ای 

ایران را بردارد.
حســن روحانــی گفت کــه از روز 
جمعه »شــاهد گسترش در تحقیق 
و توسعه در زمینه انواع سانتریفیوژها 
و سانتریفیوژهای جدید و هر آن چه 

برای غنی ســازی نیاز داریم خواهیم 
بود«.

اعــالم جزئیــات دور تــازه کاهش 
تعهدات هســته ای ایران پس از آن 
انجام می شــود که مذاکرات ایران و 
کشورهای اروپایی با محوریت فرانسه 
برای رســیدن به توافقــی در زمینه 

فروش نفت ایران به نتیجه نرسید.
آقای روحانی بدون اشاره به جزئیات 
گفت که »ظاهِر این گام سوم خیلی 
تکان دهنده نیســت، ولی باطن آن 

فوق العاده مهم است«.
رئیس  جمهوری ایران همچنین اضافه 
کرد که »فرصت دو ماهه دیگری برای 
بازگشت به تعهدات، مذاکره و توافق 

پیش روی اروپاست«.
جمهوری اسالمی از ۱۸ اردیبهشت 
امسال دو مهلت ۶0 روزه به طرف های 
اروپایــی برای نجات برجام داده و در 
هر مرحله برخی از تعهدات اتمی اش 

ذیل برجام را متوقف کرده است.

ظریفدولتآمریکارابهباجدادن
وتهدیدبرایضبطنفتایرانمتهمکرد

رادیو فردا- وزیر امــور خارجه ایران 
روز چهارشــنبه، ۱۳ شــهریورماه، 
دولت آمریکا را به »باج  دهی« متهم 
کرده و نوشت که آمریکا برای ضبط 
و مصادره نفت ایران به پیشنهادهای 
»چنــد میلیــون دالری« و تهدید 

متوسل شده است
محمدجواد ظریف ایــن اتهام را در 
توییتی نوشت و به پیوست توییتش 
تصویری از گــزارش جدید روزنامه 

فایننشال تایمز را منتشر کرد.
روزنامه فایننشال  تایمز چاپ لندن در 
گزارشی که چهارشنبه منتشر کرد 
نوشت که برایان هوک، نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران، شــخصا 
ایمیلی به کومــار آکیلش، ناخدای 
هندی تبار نفتکش آدریان دریا ۱ زده 
و به او پیشنهاد داده که این نفتکش 
را به سمت آب های کشوری هدایت 
کنــد که دولت آمریــکا بتواند آن را 

توقیف کند.
بر اســاس این گزارش، برایان هوک 
در این نامه به ناخدای کشتی نوشته 
بود که در صورت نادیده گرفتن این 

درخواست، تحریم خواهد شد.
فایننشــال تایمز که می گوید ایمیل 
آقای هوک را دیده نوشــته است که 

پس از رد این درخواســت توســط 
ناخــدای نفتکش، او در فهرســت 
تحریم های دولت آمریکا قرار گرفته 

است.
مقام های

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه، 
هشتم شــهریورماه، رسما اعالم کرد 
که ناخدای هندی کشتی آدریان دریا 
۱ را که هفته ها در جبل الطارق توقیف 

بود تحریم کرده است.
طبق ایــن بیانیه، کومــار آکیلش، 
ناخــدای هندی که آدریــان دریا را 
از جبل الطــارق بــه راه انداخت به 
اتهام »اقدام به نمایندگی از ســپاه 
قدس«، شــاخه برون مرزی ســپاه 
پاسداران، اکنون مشمول تحریم های 

آمریکاست.
به این ترتیب، آقای آکیلش از ســفر 
به آمریکا منع شده و هر گونه دارایی 
که در این کشور دارد توقیف می شود.

 دولت آمریکا تاکنون درباره گزارش 
فایننشال تایمز اظهارنظری نکرده اند، 
ولی محمدجواد ظریــف در توییت 
خود نوشته اســت این ماجرا شبیه 
تحریم  شدن خود اوست و این روش 
دولت آمریکا »در حال تبدیل شدن 

به یک الگو« است.
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ایرانهفتخدمهنفتکش
توقیفشدهبریتانیاییراآزادکرد

اگر»فصلالخطاب«خامنهایاست،ترسوالیتمدارانازمذاکرهباآمریکابرایچیست؟!
 رهبر جمهوری اســالمی می گوید 
»مذاکره با آمریکا ســّم اســت« و 
مذاکره با دولت فعلی آمریکا ســّم 
مضاعف«. علی خامنه ای بارها تاکید 
آمریکا  با  مذاکــره  »هرگونه  کرده 
مطلقاً ممنوع اســت«. ولی آیا واقعا 

چنین است؟!

رفت و آمدهــای محمدجواد ظریف 
وزیــر خارجه جمهوری اســالمی و 
عباس عراقچــی معاون او بــه اروپا 
و گفتگوهــای تلفنی چند ســاعته 
و ادامــه دار بیــن حســن روحانی و 
امانوئل ماکرون که اکنون جدی ترین 
چهره بــرای میانجیگری بین تهران 
واشنگتن به شــمار می رود، غیرقابل 
کتمان است. اینهمه در حالیست که 
دولت و دستگاه دیپلماسی جمهوری 
اســالمی بدون اجازه »رهبر نظام« 
هرگز نمی توانند خودسرانه تصمیم به 
مذاکره با فرانسه یا آمریکا یا هر کشور 

دیگری بگیرند.
اما پرسش این است که اگر آنچه علی 
الخطاب«  خامنه ای می گوید »فصل 
اســت، پس نگرانی حزب اللهی ها و 
دلواپسان و باندهای سیاسی نزدیک 

به قدرت در نظام از چه نگران اند؟

نقشه سازش برای شکست مقاومت

حمیدرضــا حاجــی بابایــی رئیس 
والیی«  »نماینــدگان  فراکســیون 
اســالمی، سه شنبه  مجلس شورای 
۱2 شــهریور، بــا انتقــاد از مواضع 
حسن روحانی در مورد طرح مذاکره 
با آمریکا می گوید، »برای شکســت 
مقاومت، غرب گرایان از داخل نقشه 
مذاکره می کشــند و گفتمان سازش 
و مذاکره مجدداً مطرح می شــود«. 
رســانه های اصولگرا نیز مدام تاکید 
می کنند فرانسه سیاست های آمریکا 
را اجــرا می کند و در عمــل اروپا با 
آمریکا از برجام خارج شد اما با رندی 
نمی خواهد هزینه بپــردازد. در حال 
حاضر حرف این گروه این اســت که 
دولت »گام ســوم« کاهش تعهدات 
برجامــی را محکم بردارد بعد با اروپا 
چانــه بزند. چنانکــه روزنامه کیهان 
تهــران بــه دولــت و وزارت خارجه 
توصیه کرده »باید بــا قاطعیت گام 
ســوم برجامی را اجرا کرده و از بیان 
اظهاراتی که از ضریب اولتیماتوم ایران 

می کاهد، پرهیز کنند.«
در تمام چهل سال گذشته جمهوری 
اســالمی با ایاالت متحده سرشــاخ 
بوده و سیاست آمریکاستیزی در هر 
دوره ای تــا جایی کــه به موجودیت 
نظام لطمــه وارد نکرده فارغ از اینکه 
کدام حزب در آمریکا قدرت را دست 
دارد ادامه پیدا کرده و آنجا که با مانع 
روبرو شده و بقای رژیم به خطر افتاده، 
ســردمداران نظام تصمیم به مذاکره 
گرفتند و سرانجام به یک مصالحه یا 
توافق رسیدند که هرچند موقت اما در 

عمل بقای رژیم را به دنبال داشت!
سیاست خارجی رژیم ایران در قبال 
آمریکا در تمام این سال ها دوقطبی 
»مقاومت- مذاکره« بوده اســت که 
گرچه چیزی جــز بدبختی و بحران 
عاید ملت و مملکت نکــرد اما برای 
عوامل نظام در همــه ی جناحین و 
باندها منشاء آب و نان و سطح باالیی 
از ارتزاق و رفاه همراه با صدور فرزندان 
و خانواده های خود به اروپا و آمریکا و 

کانادا بود.
ایــن دوقطبــی کاذب بــه نیروی 
محرکه ی سیاست خارجی جمهوری 
اســالمی در تمام این سال ها تبدیل 

شــده و در پس آن علــی خامنه  ای 
دارد که همواره با حّرافی و ادعاهای 
توخالی ادای ایســتادگی و مقاومت 
در مقابــل آمریــکا را در می آورد اما 
در تاریکخانه هــای معامالت پنهان 
بطور مســتقیم و غیرمستقیم درپی 
روزنه هایی اســت کــه از طریق آنها 
اخاذی کند و باج بدهد و با همین بده 
و بستان ها بقای نظام را برای مدتی 

تأمین کند.
در دوران بــاراک اوباما این دوقطبی  
بســیار تقویــت شــد. در آن فضا 
محمدجواد ظریف ســمبل مذاکره 
و دیپلماســی و بِرند »دولت تدبیر و 
امید« شد که ظاهرا خواهان ارتباط 
مســتمر و عالی با تمام دنیاســت و 
قاسم سلیمانی هم شد نماد مقاومت 
و ایســتادگی و آزادگی و برند اصلی 
علی خامنه  ای و جریان های نزدیک 

به او.
خروج آمریکا از برجام و تحریم های 
بین المللی از جمله قراردادن ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و محمدجواد 
ظریف در فهرست تحریم ها نشان داد 
دونالــد ترامپ و اطرافیان او برخالف 
اوباما و جان کری متوجه اند هرگونه 
مماشات و ارفاق با هر باندی از رژیم 
ایران چیزی جز آب ریختن به آسیاب 
علی خامنه ای نیســت. یکی از نتایج 
کارزار فشار حداکثری آمریکا برچیده 
شــدن همین بساط خیمه شب بازی 
»دوقطبی« جمهوری اســالمی بود 
کــه در پیامــد آن صحنه ی نمایش 

»مذاکره- مقاومت« بهم ریخت.

ظریف و ســلیمانی دو تدارکاتچی 
شاخص

یکشنبه دهم شهریور، روزنامه دولتی 
»ایران« مصاحبــه ای با محمدجواد 
ظریف منتشــر کرد کــه ظاهرا در 
هواپیما هنگام بازگشت او از فرانسه 
انجام شده است. او درباره مناسباتش 
با حاج قاسم سلیمانی فرمانده سپاه 
قدس به صراحت می گوید که »بیش 
از 20 ســال اســت که از نزدیک با 
یکدیگــر کار می کنیم، بیشــترین 
با ســردار ســلیمانی  هماهنگی را 
داشتم… من و سردار سلیمانی بعد 
از آن نیــز در دوران وزارتم تصمیم 
گرفتیم که هر زمان که هردوی مان 
در تهران حضور داشتیم حتما حداقل 
هفته ای یک بار یکدیگــر را مالقات 

کنیم.«
وزیــر خارجــه جمهوری اســالی 

مصاحبــه  ایــن  در  همچنیــن 
صحبت هایی نیــز در مورد چگونگی 
هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی و 
نهادهای نظامی در سیاست خارجی 
کرده و کامــالً واضــح آدرس داده 
»خطوط کلی و تصمیمات راهبردی 
شــورای  عالی امنیت ملــی را که از 
ســوی مقامات عالی نظام ترســیم 

می شود اجرا می کند.«
ظریــف در این مصاحبه خواســته 
یا ناخواســته اعتــراف می کند که 
او و قاســم ســلیمانی و دیگــران 
»تدارکاتچــی« و مجری تصمیماتی 
هســتند کــه رده های عالــی نظام 
می گیرند و یقیناً درســت می گوید 
چون بجز این ممکن نیست. بنابراین 
باید منشاء تحوالت را در رأس نظام 
جســتجو کرد. علی خامنه ای عماًل 
نشان داده در مورد مذاکره با آمریکا 
»با دســت پس می زند و با پا پیش 
می کشد«. از یکسو می گوید مذاکره 
مطلقاً ممنوع اســت و مدتی بعد با 
چراغ سبز او، ظریف به فرانسه می رود 

تا مذاکره کند!
پــس این پرســش دوبــاره مطرح 
می شود که وقتی همه مسائل تحت 
سیطره ی خامنه ای قرار دارد و اوست 
کــه این روش دوگانه را پیش گرفته 

پس والیتمداران از چه نگران اند؟!
و  اصولگرایــان  آیــا  اول:  فــرض 
والیتمداران آنقدر ســاده لوح اند که 
گمــان می کنند ظریــف و روحانی 
بدون اجازه خامنه ای خودسرانه برای 
مذاکره با ترامپ تالش می کنند؟! و یا 
واقعیت را می دانند اما برای بازارگرمی 
و از روی رقابت با دولت و دســتگاه 
دیپلماسی دست به انتقاد می زنند و 
علیه سازش با آمریکا زیر پرچم همان 
دوقطبی کهنه ی »مقاومت- مذاکره« 

دست به »مخالفت« می زنند؟!
فــرض دوم: تجربه ثابــت کرده که 
رهبر نظام با همه هارت و پورت  ها در 
نهایت مجبور است جام زهر مذاکره 
را بنوشد و این بار »ُکرنش قهرمانانه« 
کند. مذاکره بــا آمریکا یعنی حفظ 
قدرت و کســب پول و منابع مالی! 
چنانکه بعد از برجام نیز اصالح  طلبان 
فوق العاده منتفع شدند و پای سفره 
انقالب سهم چرب و نرمی از قدرت 
بردند. والیتمداران و اصولگرایان این 
واقعیت را می دانند. حاال دو سال به 
پایان عمر دولت حسن روحانی مانده، 
بنابراین نگران انــد مذاکره ی تازه ای 
شــکل بگیرد و از آنجا که وضعیت 

نظام بحرانی و وخیم است و »ُکرنش 
قهرمانانه« حتمی است، پس حاضر 
نیســتند در بهره  برداری از مذاکره با 
آمریکا از اصالح طلبان عقب بمانند و 
یا این بار نیز »دیپلماســی« ]بخوانید 
عقب نشینی[ به نام دولت روحانی و 

محمدجواد ظریف تمام شود.
به ویژه آنکه مسئله دیگر فقط انتخابات 
مجلس شورای اسالمی بی خاصیت و 
ریاست جمهوری تدارکاتچی نیست. 
احتمــاال پیروز انتخابــات آمریکا در 
ســال 2020 نیز دونالد ترامپ باشد 
و ادامه ی شــرایط کنونی برای نظام 
تا شــش سال دیگر غیرممکن است. 
اگر مذاکره  و ُکرنــش صورت نگید، 
فروپاشــی اقتصادی و سیاسی رژیم 
حتمی است. ضمن اینکه رهبر نظام 
۸0 ساله اســت و در سال های پیش 
رو مرگ او محتمل اســت. جناحی 

که دولت برخاسته از آن است از نظر 
قانونی و اجرایی برای انتخاب جانشین 
رهبر جمهوری اسالمی دست بازتری 
دارد. از این رو مذاکره با آمریکا این بار 
در چارچــوب دوقطبــی »مقاومت- 
مذاکره« نمی گنجد و بســی فراتر از 

آن می رود.
در شرایطی که مشروعیت نظام بین 
آحاد مردم رو به افول است، از یکسو 
سخت محتاج سازش با آمریکاست و 
از سوی دیگر جریانی قدرتمند داخل 
نظام که پشت آنها به گزینه های اصلی 
جانشــینی خامنه  ای یعنی مجتبی 
ابراهیم رئیســی گرم  خامنــه ای و 
است و حمایت مهره های اصلی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را نیز دارند و 
به اندازه کافی از زر و زور برخوردارند 
نمی خواهند پرچمدار مذاکره با آمریکا 

اصالح طلبان و باندهای رقیب باشند.
با وجود نارضایتی هایی گسترده، مردم 
در ایران در حــال حاضر خاموش اند 
و از اعتصابات و اعتراضات سراســری 
به عنوان بزرگترین تهدید برای نظام 
خبری نیست. با فرض اینکه گزینه ی 
جنگ کنار زده شود و نظام همچنان 
تلوتلوخوران به حیاتش ادامه دهد، اما 
جنگ بر سر مذاکره با آمریکا در درون 
خود نظام بــه آن لطمات جدی وارد 

می کند.
ابراهیم ریسی و مجتبی خامنه ای در 
مقابل جریان حسن خمینی که بخش 
عمــده اصالح  طلبان او را شایســته 
رهبری می داننــد در یک جبهه قرار 
دارند اما این جدال که جنگ به ظاهر 
میان جناحین نظام است، به صورت 
محفلی نیز باال گرفته است. ابراهیم 
رئیسی که به شدت مورد اعتماد علی 
خامنه ای است در قوه قضائیه چنان 
بال و پر گرفته کــه روی مهره های 
ریز و درشــت هر جناحی و جریانی 
که بخواهد، می تواند به اسم مبارزه با 

فساد دست بگذارد.
اقدامات رئیســی چنان برای دولت 

روحانی و باندهای اصالح طلبان گران 
تمام شده که روحانی می گوید »فساد 
و رانت با بگیر و ببند و دادگاه از بین 
نمی رود و دســتگاه قضایی آخرین 
مرحله اســت!« عــده ای می گویند 
رئیسی مامور پاکســازی درون نظام 
اســت. البته رئیســی پاسخ روحانی 
را داده و گفته اســت »وقتی پرونده 
کسانی که متصل به قدرت و ثروت اند 
روی میز قاضی می آید فریاد ها بلند 
می شود که این جناحی است یا این 
سیاســی اســت. به هیچیک از این 

سخنان توجه نخواهیم کرد!«
موازی با این اقدامات، ســیدابراهیم 
رئیســی چیدن شــاخه های مزاحم 
اطراف در جبهه خودی ها را نیز آغاز 
کرده اســت. بازداشــت اکبر طبری 
معاون صادق الریجانی رئیس پیشین 
قوه قضائیه یکی از این اقدامات است.

جریــان قدرتمنــد رئیســی اکنون 
سراغ نظامی ها و امنیتی  ها نیز رفته 
اســت. پرونده بانک ســرمایه داالن 
هزارحفره ای اســت که در انتهای هر 
کدام از آنها یکــی از مهره های نظام 
خزیده انــد! به همیــن دلیل بود که 
روز دوشــنبه ۱۱ شــهریور نماینده 
دادســتانی اعالم کرد: »متأســفانه 
پرونده بانک سرمایه وضعیت مناسبی 
ندارد و شاهد حضور اشخاص امنیتی 
و نظامــی که عمدتاً نیز بازنشســته 
شده اند و همچنان نفوذ گسترده در 

دستگاه ها دارند، هستیم.«
او همچنین گفت، »این افراد با تبانی 
در پســت های مختلف قرار گرفته و 
خود را منتســب به نهادی امنیتی و 
نظامی معرفی می کردند، در حالی که 
هیچ ابالغ ســازمانی نداشتند و فقط 
یک تفنگ به کمرشان بسته و آن را 

روی میز قرار می دادند.«
همزمان رســیدگی به پرونده فساد 
تاجران و میلیاردرهایــی به جریان 
افتاده که در نهادهای سرکوبگر رژیم 
برو و بیا داشتند. حسن میرکاظمی 
معروف به »حســن رعیت« یکی از 

آنهاست.
به همین ترتیب نهادهای امنیتی به 
ســراغ مداحانی رفته اند که از یکسو 
به ثروت دسترســی داشته و از سوی 
دیگر به »بیت رهبری« در رفت و آمد 

بوده اند.
در مقابل امــا جریان های رقیب نیز 
بیکار ننشســته اند و گفته می شــود 
صادق الریجانی فیلم دو ســاعته از 
مفاسد کالن خانواده علی خامنه ای 
به »بیت رهبری« ارسال کرده است. 
منابع راوی این خبر همانهایی هستند 
که پیشــتر از درگیری  میان یزدی و 
الریجانی و بازداشت ها خبر داده بودند 
که پس از مدتی واقعیت یافت و برمال 

شد.
امروز دیگر نمی توان ادعا کرد قدرت 
تصمیم و اجرا بطور مطلق در اختیار 
خامنه  ای است. جریانی قدرتمند در 
»بیــت رهبری« که در این ســال ها 
در سایه قرار داشته بیرون آمده و در 
پی کوتاه کردن دست رقباست. اینها 
هستند که بیش از گذشته تصمیمات 
خامنه ای را تحت تاثیر قرار می دهند.

حال مسئله این اســت که اکنون تا 
دوســال باقی مانده به پایان ریاست 
جمهــوری روحانــی، آیــا حلقه ی 
قدرتمنــد ســیدابراهیم رئیســی- 
ســیدمجتبی خامنه ای می تواند هم 
مانع مذاکره با آمریکا شود و هم نظام 
را که سخت محتاج این مذاکره است 

حفظ کند؟!
حامد محمدی )کیهان لندن(

دویچه وله- عباس موســوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خبر داده 
که هفت تن از خدمه نفتکش بریتانیایی »استینا ایمپرو« اجازه یافته اند 
به کشورشان بازگردند. او روز چهارشنبه در نشست خبری خود گفت 
انتخاب این افراد به تصمیم ناخدای کشتی بوده و آنها می توانند به زودی 
ایران را ترک کنند. به گفته ســخنگوی وزارت خارجه اتباع آزاد شده 

هندی و روسی بوده اند. 
مالک نفتکش»اســتینا ایمپرو« با ابراز خوشــحالی از آزادی هفت تن 
از خدمه این کشتی توقیف شــده از سوی ایران، گفته: »با این حال ما 
محتاطانه منتظر تأیید رســمی تاریخ آزادی آنان هستیم.« به گزارش 
رویترز اریک هنل، مدیرعامل شــرکت سوئدی »استینا بالک«، مالک 
نفتکش استینا ایمپرو در اطالعیه ای نوشته: »ما این ارتباطات را گامی 
مثبت در راســتای آزادی بقیه خدمه می دانیم کــه همواره ]موضوع[ 
نگرانی و تمرکز اصلی ما بوده اند.«  به گفته شــرکت اســتینا بالک ۱۶ 
خدمه باقی مانده استینا ایمپرو برای اطمینان از گرداندن امورات نفتکش 

همچنان روی عرشه باقی خواهند ماند.
کشــتی استینا ایمپرو روز 2۸ تیرماه )۱۹ ژوئیه( توسط نیروی دریایی 
سپاه پاسداران توقیف شد. گفته می شود توقیف این نفتکش در واکنش 
به توقیف نفتکش ایرانی »گریس ۱« توسط نیروی دریایی جبل الطارق 
و در همراهی با نیروی دریایی بریتانیا صورت گرفته است. ایران ارتباط 

این دو واقعه را تکذیب می کند. 
پس از توقیف نفتکش بریتانیایی »استینا ایمپرو«، بریتانیا برای مشارکت 
در ماموریت دریایی تضمین امنیت کشتیرانی در آب های خلیج فارس 
و تنگه هرمز تحت فرماندهی نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا ابراز 

آمادگی کرد.
روز ۱۱ شــهریور )دوم سپتامبر( خبر اعزام احتمالی پهپادهای نظامی 
بریتانیا برای پشتیبانی از ناوهای جنگی این کشور در ماموریت دریایی 
خلیج فارس منتشر شد. از این پهپادها که دارای قابلیت حمل موشک 

هستند، تا کنون در دیگر نقاط خاورمیانه استفاده می شده است.
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»بویماهمهر« با»گرانینوشتافزار«میآید
در آستانه ســال تحصیلی جدید 
از  ایــران  رســانه های  ایران،  در 
افزایــش 2 تا 4 برابری وســایل 
مدرسه و نوشــت افزار می نویسند. 
از سوی دیگر از تفاوت چندبرابری 
قیمــت »لوازم التحریر الکچری« با 

محصوالت داخلی گله می شود.

دویچــه ولــه- نزدیک بــه ۱5 روز 
دیگــر دوباره مهر می آید و »بوی ماه 
مدرسه«. با نزدیک  شدن به این ماه، 
تب و تاب خرید نوشت افزار و کیف و 
جامدادی و هر آنچه که با مدرسه سر 
و کار دارد هم در خانواده های ایرانی 
باال می گیرد. اما رســانه های داخل 
ایران از تفاوت قیمت های امســال با 
سال گذشته در آستانه سال تحصیلی 

جدید می نویسند.
خبرگزاری ایلنا در این باره گزارشی 
میدانی از فروش لوازم التحریر منتشر 
کرده است. در این گزارش خریداران 
از »چند برابر شدن قیمت ها« نسبت 

به سال گذشته شاکی اند.
محمد علی زعفرانــی، نایب رئیس 
اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر و 
کتابفروشان شیراز در گفت وگو با ایلنا 
می گوید: »بسیاری از لوازم التحریرها 
وارداتی است و بخشی هم که وارداتی 

نیست مواد اولیه آن وارداتی است.«
به گفته این مقام مســوول، افزایش 
قیمت در بخش لوازم التحریر، نتیجه 
»تحریم ها و قیمت ارز نسبت به سال 
قبل« اســت. زعفرانی می گوید: »به 

کنسروماهیُتن
همبهفهرستغذاهایلوکسرفت

کیهان لندن- کنســرو ماهی تُن که 
از دیرباز تا چندی پیش غذای قشــر 
ضعیف و دانشجویان به شمار می رفت 
در پی بحران اقتصادی سایه افکنده به 
ایران به یک غذای لوکس تبدیل شده 
که دیگر حتی خانواده های متوسط 

هم قادر به خرید آن نیستند.
صالح ادیب زاده یکی از اعضای انجمن 
صنایع کنسرو ایران با اشاره به افزایش 
قیمت کنسرو ماهی تُن گفته است 
که اقشار متوسط  توان پرداخت ۱4 
تا ۱۸ هزار تومان برای یک کنســرو 

ماهی تُن را ندارند.
این عضو انجمن صنایع کنسرو ایران 
در گفتگو با خبرگــزاری ایلنا درباره 
علت گران شــدن قیمت تن ماهی 
گفته اســت: »با باال رفتن قیمت ارز 
بطور طبیعی شــاهد افزایش قیمت 
مواد اولیه اعم از محصوالت داخلی و 
خارجی بودیم اما کمبود آن در بازار 
سبب شــد که قیمت ها غیرطبیعی 
رشــد کند.« صالح ادیب زاده گفته 
قیمت تُن ماهی طی ماه های آینده 
بیشتر خواهد شــد: »امکان دارد در 
آینده بــه دلیل باال رفتن هزینه های 
تمام شده باز هم قیمت ها بیش از این 

افزایش پیدا کند.«
بــه عقیــده ایــن فعــال صنفــی 
اقتصادی  نادرســت  سیاســت های 
دولــت نیــز در افزایش چشــمگیر 
قیمت تُن ماهی تأثیر داشــته است: 
»از ســوی دیگر تعلل و اتخاذ برخی 
سیاست های غلط باعث شده که هنوز 
قیمت اصلی ترین مواد اولیه که همان 
ماهی تُن است باالتر از عرف معمول 
در بازار معامله شود. قیمت مواد اولیه 
ما امروز هیچ تناسبی با دالر ۱۱ هزار 
تومانی ندارد و بیش از آن اســت از 
طرف دیگر قیمت ماهی تن، کیلویی 

2۶ هزار تومان بسیار باال است.«

ادیب زاده افزوده اســت: »در ماه های 
گذشته وزارت جهاد، واردات ماهی تُن 
را محدود کرد در حالی  که سال های 
قبل در چنین مواقعی که امکان صید 
وجود نداشت نیاز کارخانه ها از طریق 
محموله های وارداتی تأمین می شد.«

او با بیان اینکه »تُن ماهی در ســبد 
غذایی اقشــار متوســط، ضعیف و 
دانشجویان قرار داشت اما این اقشار 
اکنون توان پرداخــت تن ۱4 تا ۱۸ 
هزار تومانی را ندارند« گفته اســت 
که »امــکان دارد در آینده به دلیل 
باال رفتن هزینه های تمام شــده باز 
هم قیمت ها بیش از این افزایش پیدا 

کند.«
عضو انجمن کنسرو ایران از کاهش 
حجم فروش و تولید و اخراج کارگران 
شاغل در کارخانه های ساخت کنسرو 
ماهی خبر داده و گفته »این افزایش 
قیمت که مهمترین علت آن افزایش 
قیمت دالر است باعث شده که تا 50 
تا ۷0 درصــد فروش ما کاهش پیدا 
کنــد از طرف دیگر اکنون با کمتر از 
50 درصد ظرفیت مشــغول به کار 
هستیم و علی رغم میل باطنی تعدیل 

نیرو ]اخراج[ داشتیم.«
گفتنی است این تنها قیمت کنسرو 
ماهی تن نیست که با افزایش روبرو 
شــده و در روزهای گذشــته دوباره 
موجی از افزایش قیمــت بازار مواد 
غذایی را در بر گرفته و بســیاری از 

اقالم گران تر شده اند.
برای نمونه در آمارهای ارائه شــده از 
ســوی مرکز آمار ایران درباره تورم 
مردادماه، چای، پرتقال، مرغ، گوشت 
گوسفند و گوشت گوساله با افزایش 
قابل توجهی روبرو شدند بطوری که 
تنها چای خارجی ۳0 درصد افزایش 
قیمت را نســبت به ماه پیشتر ثبت 

کرده است.

ویژه در دفترسازی، و به دلیل وارداتی 
بودن کاغذ، این موضوع بیشــتر به 

چشم می خورد.«
به گزارش ایلنا، قیمت کتب درسی 
نســبت به پارســال تنها ۸ درصد 
افزایش قیمت داشــته اســت. نایب 
رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
التحریر و کتابفروشان شیراز معتقد 
است: »اگر دولت یارانه کتب درسی 
را تآمین نمی کرد، قیمت ها حداقل دو 

برابر می شد.«
برابــری قیمــت  افزایــش چنــد 
لوازم التحریــر نماینده مجلس را هم 
به واکنش واداشته است. محمدرضا 
صباغیان بافقــی، نماینــده مهریز و 
بافق در نشســت علنی روز دوشنبه، 
ســپتامبر(  )دوم  شــهریورماه   ۱۱
مجلس در تذکــری به وزیر آموزش 

و پــرورش با اشــاره بــه »افزایش 
التحریر«  لــوازم  قیمت  چندبرابری 
گفته است: »متاسفانه نظارتی هم در 
این عرصه صورت نمی گیرد؛ در این 
بین برخی از مدارس نیز در شــرایط 
سخت اقتصادی خرید برخی از لوازم 
التحریر خاص را به خانواده ها تحمیل 

می کنند که ظلم است.«
»لوازم التحریــر خــاص«، برندهای 
خارجی نوشــت افزار را هم شــامل 
شــهروندان  بسیاری  که  می شــود 
ایرانی به دلیل »کیفیــت برتر« در 
برابر محصوالت داخلی، به سراغ آنها 

می روند.
اکبر چیت ساز، رئیس اتحادیه کتاب و 
لوازم التحریر فروشان اما روز دوشنبه، 
۱۱ شــهریور در گفت وگو با »ایمنا« 
گفته است: »درایران برندهایی وجود 

دارد که با نمونه هــای خارجی خود 
رقابت می کند بنابراین پیشنهاد برخی 
مدارس به دانش آموزان برای خرید 
برندهای خارجی بــه دلیل کیفیت 
نیســت،  ایرانی  پایین محصــوالت 

مدارس به فکر درآمد خود هستند.«
در گزارش ایلنا هم به »لوازم التحریر 
الکچری« اشاره شــده است که »با 
قیمت چند برابری نســبت به دیگر 

لوزام«به فروش می رسند.
زعفرانی به »پویشی« اشاره می کند 
کــه »پیرامون توزیــع و خرید لوازم 
التحریــر الکچری« بــه وجود آمده 
اســت. به گفته او این پویش از مردم 
می خواهد، »از دفاتــر و جامدادی با 
نمادهای ایرانی - اسالمی خریداری 
کنند و تولید کننــدگان نیز چنین 
طرح هایــی را تولیــد می کنند که 
کیفیت خوبی هــم دارد«. به گفته 
نایــب رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم التحریر و کتابفروشــان شیراز، 
این نمادها بــرای جامعه جدید و در 
عین حــال زیبایی دارد که جایگزین 

نمادهایی مانند باربی و ... می شود.
اکبــر چیتســاز هم معتقد اســت، 
»تمایل مردم برای خرید محصوالت 
ایرانی افزایش یافته اســت«. رئیس 
اتحادیــه کتــاب و لــوازم التحریر 
فروشان می گوید: »سال گذشته سهم 
محصوالت خارجی در بازار حدود ۸0 
درصــد بود اما اکنــون به 50 درصد 

رسیده است.«

مرکزآمار:اختالفطبقاتیدرایران
بهاوجرسیدهاست

حملهمعنیدارخبرگزاریسپاهبهدولتروحانی
رادیو بین المللی فرانســه - تسنیم 
خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران 
نوشــت: علت وجودی دولت حسن 
روحانــی تنها انجــام مذاکرات بین 
المللی بــه منظور حل مشــکالت 
اقتصادی کشور از طریق توافق اتمی 
بوده، اما در رســیدن به این مقصود 
روحانی با شکســت و ناکامی روبرو 
شده و به همین دلیل بیالن اقتصادی 
آن سراســر منفی و مأیوس کننده 

است.
»تسنیم« افزوده اســت که فقط از 
ابتدای دولــت دوازدهم تا مرداد ماه 
۱۳۹۸ ارزش ریــال در برابــر دالر 
آمریکا ۷0 درصد کاهش یافته و در 
این زمینه دولت حســن روحانی در 
قیــاس با همۀ دولت های پیشــین 
رکورددار  ایران  اســالمی  جمهوری 

بوده است.
»تســنیم« به نقل از مرکز آمار ایران 
که ارقام رســمی کشــور را منتشر 
می کند نوشــته اســت که شاخص 
قیمت کل خانوارهای شهری کشور 
تا مرداد مــاه ۹۸ به حدود ۱۸۱ بالغ 
شده که با رساندن نرخ رسمی تورم 
به بیــش از 42 درصد باالترین نرخ 
تورم مناطق شهری طی پانزده سال 
گذشــته را رقم زده است. »تسنیم« 
اضافه می کند که شاخص فالکت که 
از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به 
دست می آید در خرداد سال ۹۸ به 
باالترین حد خود در بیش از دو دهۀ 
اخیر رسیده است. تسنیم افزوده است 
که در این حال بدهی دولت حســن 
روحانی به بانک مرکزی نســبت به 
دو دولــت محمود احمدی نژاد 2۸۶ 

درصد افزایش داشته است.
بر اســاس آمار بانک مرکزی ســال 
گذشته از لحاظ ارزش برابری حداقل 
حقوق کارگران نسبت به دالر بدترین 
سال برای کارگران ایران بوده است. 

بر اساس این شاخص حقوق حداقل 
کارگران ایران در ســال ۹۷ کمتر از 
حتا ۸4 دالر بوده است. در نتیجۀ این 
امر اقالم مهمی از مواد غذایی از سفرۀ 
»اقشــار متوسط رو به پایین« حذف 
شــده و همزمان قیمت مواد غذایی 
پرمصرف دســت کم دو برابر افزایش 
یافته اســت. به نوشــتۀ »تسنیم« 
افزایش اجارۀ بها نیز همین اقشار را 
که غالباً مستاجر هستند بیش از پیش 
به شهرهای حاشــیه ای تهران رانده 
است. »تســنیم« می افزاید که نرخ 
رشد اقتصادی کشور در دولت حسن 
روحانی حدود منفی پنج درصد بوده 

است.
در گزارشــی جداگانه، موسی الرضا 
ثروتی، عضو پیشین کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس شــورای اســالمی 
بودجه های ســنواتی دولت حســن 
روحانی را غیرشــفاف و غیرعلمی از 
نظــر بودجه ریزی توصیــف کرده و 
گفته اســت که بارزترین خصوصیت 
بودجۀ دولت روحانی کســری منابع 
آن است که به 50 هزار میلیارد تومان 

بالغ می شود.
موسی الرضا ثروتی دولت روحانی را 
بدهکارترین دولت تاریخ ایران خوانده 
که برای کســری بودجه خود ساالنه 
معادل 45 هزار میلیارد تومان اوراق 
مشارکت منتشــر می کند. موسی 
الرضا ثروتی همچنین گفته اســت 
که خــود صندوق توســعۀ ملی که 
منابع اش باید صرف اشتغال می شد 
به دلیل برداشــت های بی رویه به 
»گوشت قربانی« و صندوقی بدهکار 

تبدیل شده است.
ثروتی گفته است که عموماً »قوانین 
در جامعۀ ایران احترام ندارند« و این 
شــامل بودجۀ دولت نیز می شــود. 
او گفته اســت که »دولت فقط نفت 
می فروشد، مالیات و عوارض می گیرد 
و بعد هم هر جا که بخواهد و دوست 

داشته باشد خرج می کند.«
موســی الرضا ثروتی سپس تصریح 
کرده اســت که همانند دولت های 
قبلی، دولت حسن روحانی نیز چند 
هزار طرح نیم تمــام دارد. او تصریح 
کرده اســت که در سی استان کشور 
دولت بین ســی تا چهل هزار طرح 
ناتمام دارد. عضو پیشین کمیسیون 
بودجه و برنامه مجلس ایران با انتقاد 
از افزایش حجم و هزینه های هنگفت 
دولت گفته اســت که فقط در سال 
گذشــته و در بحبوحــۀ بحران ها و 
کمبودهای اقتصادی کشــور، دولت 
روحانی ۱4 میلیارد دالر ارز اختصاص 
داد بــی آنکه بداند که این ارز به چه 
کســی و برای چه کاری داده شده و 
در ازای آن چه کاالهایی وارد کشور 

شدند.

رادیو زمانه- شــاخص جینی یا ضریب جینی یک شــاخص اقتصادی 
برای محاســبه توزیع ثروت در میان مردم است. باال بودن این ضریب 
در یک کشــور معموالً به عنوان شاخصی از باال بودن اختالف طبقاتی 
و نابرابری درآمدها در آن کشور در نظر گرفته می شود. در سال ۱۳54 
ضریب جینی در ایران به رقم بی سابقه 0,5 واحد رسیده بود که انقالب 
اتفاق افتاد. مرکز آمار ضریب جینی ساالنه خانوارهای کل کشور در سال 
۱۳۹۷ را اعالم کرد. بر این اســاس، ضریب جینی کل کشــور در سال 

گذشته به 40۹۳, 0 واحد رسیده است.
 مرکز آمار ایران روز سه شنبه  ضریب جینی ساالنه خانوارهای کل کشور 
در ســال ۱۳۹۷ را اعالم کرد. بر این اســاس، ضریب جینی کل کشور 
)شاخص شکاف طبقاتی( در سال گذشته به 40۹۳, 0 واحد رسیده که 
در مقایسه با سال ۱۳۹۶، معادل 0,0۱۱2 واحد رشد کرده و در مجموع 

به باالترین حد خود از سال ۱۳۸۹ تاکنون رسیده است.
بر اســاس گزارش مرکز آمار ســقوط ارزش ریال به میزان ۷0 درصد 
و افزایش نرخ تورم مهم ترین عوامل افزایش شــکاف طبقاتی در ایران 
بودند. مهم ترین سیاست جبرانی دولت برای کم اثر کردن تحریم ها، یارانه 
ارزی در قالب تزریق دالر 4200 تومان بود. فارغ از رانت خواری و فساد 
اقتصادی، شاخص ضریب جینی نشان می دهد که سیاست یارانه ارزی 
که هدف ذاتی اش کاهش آثار رشد نرخ ارز بر دهک های فرودست جامعه 

بود، موفق عمل نکرد و فاصله فقرا از ثروتمندان بیشتر از قبل شد.
هرگاه شاخص جینی افزایش پیدا کند، معنای آن این است که درآمد از 
افراد فقیر جامعه به افراد غنی منتقل شده است. ضریب جینی هر چه به 
صفر نزدیک تر شود، نمایانگر برابری بیشتر و هر چه به عدد یک نزدیک 
شود، نشان دهنده تشدید نابرابری است. ضریب جینی تفاوت مورد انتظار 

در درآمد بین دو فرد یا خانوار در جامعه را نیز نشان می دهد.
بر اســاس گزارش مرکز آمار اختالف ضریب جینی خانوارهای شهری 
و روســتایی در سال ۹۷ به ۳45, 0 واحد رســیده است. در این معنا، 
شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در شهر بیشتر از روستا بوده است. 
به گزارش مرکز آمار رشــد هزینه های خانوارهای روســتایی و شهری 
بیش و کم یکســان و حدود 20 درصد بود. درآمد خانوارهای شــهری 
به دلیل درآمدهای ناشــی از دارایی های بادوام مانند ملک و طال تندتر 
از درآمدهای خانوارهای روستایی رشد کرده اما این رشد در دهک های 
باالیی جامعه اتفاق افتاده. در همان حال خانوارهای شهری در سال ۹۷، 

2۳ درصد بیشتر هزینه تهیه اقالم خوراکی کرده اند.
محاسبه گر نرخ تورم بانک مرکزی نشان می دهد که 45 هزار تومان سال 

۱۳۹0، هم ارزش با ۱22 هزار تومان در سال ۱۳۹۶ است. 
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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

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
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»حکومتپنهان«منصوبانآیتاهللخامنهای
روایتمحمدسرافراز

آیت اهلل خامنه ای زمانی در پاســخ 
به انتقادات مطرح به صداوســیمای 
جمهوری اسالمی گفت که مدیریت 
صدا و ســیما با رهبر نیست و ازقضا 
خــود او هم در مورد این ســازمان 
آقــای  انتقــادی« دارد.  »موضــع 
خامنــه ای در ۷ خــرداد ۱۳۹۷، در 
دیدار با عده ای از دانشجویان تاکید 
کرد: »در قوه قضاییه و صداوســیما 
با وجود آنکه رؤســای آنها از طرف 
رهبری منصوب می شوند، مدیریت 

آنها با رهبری نیست.«
تاکیدات هــر از گاه رهبر جمهوری 
اسالمی و منصوبانش در مورد اینکه 
نهادهای  مشــکالت  مسئول  رهبر 
حکومتی -و حتی نهادهای انتصابی- 
نیست، معموال به استناد به شواهد 
مختلفی به چالش کشــیده شــده 
است. کتاب خاطرات محمد سرافراز 
رئیس سابق سازمان صداوسیما، که 
چنــد روز پیــش در فضای مجازی 
در دسترس قرار گرفته، جدیدترین 
»روایت از درون« است که درعمل، 
ادعای عــدم دخالت آیت اهلل خامنه 
ای را در مدیریــت نهادهایی چون 
رادیو-تلویزیون سراســری ایران زیر 

سوال می برد.
این خاطرات، البته به وضوح بر دفاع 
از کارنامه مدیریتی محمد ســرافراز 
متمرکــز اســت، نقد مهمــی را بر 
عملکرد آقای سرافراز وارد نمی کند، 
و حتی هیچ ایرادی را متوجه پخش 
اعترافات اجبــاری زندانیان در زمان 
ریاست وی در صدا و سیما )۱۳۹۳ 
تا ۱۳۹5( و پیش از آن در پرس تی 
وی )از ۱۳۸۶ تــا ۱۳۹۳( نمی داند. 
اما در بین سطور کتاب، روایت های 
متعددی وجود دارد که شدت دخالت 
آقای خامنه ای و دفتر او را در کلی 
ترین و جزئی ترین موضوعات مرتبط 

با صداوسیما به تصویر می کشند.
خاطــرات محمــد ســرافراز تحت 
عنوان »روایت یک استعفا: 24 سال 
مدیریت در رســانه ملــی«، حاصل 
گفتگــوی او با میــالد دخانچی )از 
تهیه کننــدگان تلویزیون( در مورد 
سوابق مدیریتی آقای ســرافراز در 
رده های مدیریتی گوناگون اســت 
که رئیس سابق »رســانه ملی«، به 
گونه ای نمادین لینک آن را در شبکه 
فیلترشده توییتر منتشر کرده است. 
محمد سرافراز در توضیح دلیل انتشار 
کتــاب به این شــیوه توییت کرده: 
»پروسه اخذ مجوز چاپ این کتاب 
طوالنی و نتیجه آن نامشخص بود«. 
به عبارت دیگر، وی تردید داشــته 
که چنین کتابی، امکان چاپ شدن 

بدون سانسور را داشته باشد.

حساسیت بیت رهبری بر چهره های 
تلویزیونی

در بخش های مختلفــی از کتاب، 
به چهره های مشــهوری اشاره شده 
که مطرح شــدن یا نشــدن آنها در 
صداوسیما، با دخالت مستقیم دفتر 

رهبری صورت گرفته است.
به عنوان نمونه در بخشی از خاطرات، 
به حمایــت خاص دفتــر آیت اهلل 
خامنه ای از برنامه های حسن رحیم 
پور ازغدی اشاره شده، یکی از چهره 
هایی که ســخنرانی هایش به کرات 
در تلویزیون پخش می شود و خود 
را منتقد وضعیت مدیریت کشــور 
معرفــی می کند. بــه گفته محمد 
سرافراز، غالمرضا غالمی مدیر وقت 
شــبکه چهار معتقد بوده که برنامه 
های رحیم پور ازغــدی باید مانند 
سایر برنامه ها »با تجهیزات حرفه ای 
صداوتصویر ضبط شود« و به میزان 
محدودتری روی آنتــن برود چون 
»آقای رحیم پور ]همزمان[ در ســه 
شــبکه تلویزیون برنامه داشته«. در 

پاسخ اما »رحیم پور ازغدی می گفته 
تمــام حرف های من بــدون ادیت 
باید پخش شود و برنامه ها با همان 
تیم و تجهیزات فنی خودش ضبط 
شــود... و زیر بار ]محدودیت[ نمی 
رفته.« محمد ســرافراز دلیل زیر بار 
نرفتن رحیم پور ازغدی را، مشخصا 
چنین عنوان می کنــد که وی »با 
دفتر رهبری ارتباط داشته و به آنها 

گزارش می داده«.
در قســمتی دیگر از خاطرات، آقای 
ســرافراز از وجود فهرستی طویل از 
افراد »ممنوع الورود به ســازمان یا 
غیرقابل پخش« در حراست صدا و 
سیما خبر داده که »چند هزار نفر از 
اساتید دانشگاه، هنرمندها، مجری ها 
و افــراد متفرقه« را در بر می گرفته. 
در این قســمت، اشاره ای معنی دار 
وجود دارد که نشــان می دهد دفتر 
رهبر جمهوری اســالمی، در ارتباط 
با این فهرســت هــم تعیین کننده 
بوده است: »برخی مثل آقای مهران 
مدیــری بودند که هم خودش و هم 
کلیه سریال هایش غیرقابل پخش 
بودند و من برای ســاخت ســریال 
جدیدش به نام »درحاشیه« به دفتر 
رهبــری رفتم و صحبــت کردم تا 

ساخته شود.«
راوی کتاب »روایت یک اســتعفا«، 
حتی در جایی خبــر داده که دفتر 
پربیننده  تعطیلی  خواستار  رهبری 
برنامــه صداوســیما -برنامه  ترین 
»نود«عادل فردوسی پور- بوده است. 
رئیس سابق صداوسیما، در پی این 
»آقای  کــه  مصاحبه گر  یــادآوری 
فردوسی پور برای برنامه شب یلدا با 
آقای ظریف مصاحبه کرده بود و شما 
اجازه پخش آن برنامه را ندادید و این 
باعث جنجال شد« می گوید: »بعد 
اتفاقات درخواســت تعطیلی  ازاین 
برنامه ۹0 از طرف دفتررهبری مطرح 
شد اما من زیر بار آن نرفتم« با توجه 
به تعطیلی برنامه نود در زمان رئیس 
بعدی صداوسیما، معنی این روایت 
ســرافراز ظاهرا این اســت که وی، 
حداکثر موفق شده تعطیلی برنامه ای 
که دفتر رهبری با آن موافق نبوده را 

مدتی به تعویق بیندازد.
در عیــن حال، مــواردی هم وجود 
داشته که خود محمد سرافراز جلوی 
حضور افــرادی را در صداوســیما 
گرفته اســت. مثال، امیرحسین تتلو 
که ســرافراز می گویــد: »فهمیدم 
خوش ســابقه و خوشــنام نیست و 
مجوز پخش ندادم«. وی ســپس، از 
تهیه فیلم تبلیغاتی امیرحسین تتلو 
و ابراهیم رئیسی در جریان انتخابات 
دوازدهم ریاست جمهوری و برگزاری 
مراســم تقدیر از تتلو در خبرگزاری 

فارس ابــراز تعجب می کند، با ذکر 
اینکه: »نمی دانــم چرا یک بخش 
خــاص از ســپاه این قدر بــرای او 
سرمایه گذاری کرد.« سرافراز اشاره 
ای به این »بخش خاص از ســپاه« 
نمی کند، ولی خود امیرحسین تتلو 
دو ماه مانده به انتخابات ۱۳۹۶، در 
پاســخ به ابهاماتی که بر سر انتشار 
ناگهانی مطالــب انتخاباتی در کانال 
تلگرامش ایجاد شده بود اعالم کرد 
یکــی از »دوســتان« در »اطالعات 
ســپاه« چنین مطالبــی را برای او 

»فوروارد« می کند.

»حکومت پنهانی که هم پول دارد 
هم ابزار امنیتی«

آقای ســرافراز در صفحاتی از کتاب 
خــود، روایاتی محتاطانــه را نیز در 
مورد شخص آیت اهلل خامنه ای نقل 

کرده است.
او مثال توضیح می دهد که به دنبال 
پرونده سازی سازمان اطالعات سپاه 
برای شهرزاد میرقلی خان »بازرس 
ویــژه« محمــد ســرافراز در زمان 
مدیریت بر صداوســیما، در نامه ای 
به حسین طائب از دخالت های این 
ســازمان انتقاد کرده و وقتی جوابی 
نگرفته، در این مورد به شخص رهبر 
نامه نوشته که این یکی هم بی پاسخ 

مانده است.
رئیس ســابق صداوسیما می افزاید: 
»مدتی بعــد یعنــی در تاریخ 2۸ 
بهمن ماه ۹4 مــن به مالقات مقام 
رهبری رفتــم و ماجراها را توضیح 
دادم و گفتم مانند این است که یک 
حکومت پنهانی در حکومت که هم 
پول دارد، هم رسانه در داخل و خارج 
دارد و هم ابــزار امنیتی دارد، علیه 
سازمان در حال برنامه ریزی است.« 
با وجود آنکه راوی کتــاِب »روایت 
یک اســتعفا« از نقل صحبت های 
رهبر در جلسات خودداری می کند، 
ولی مشخص است که جلسه بهمن 
ماه بی نتیجه مانــده چون می گوید 
چند هفته بعد از مالقات با آیت اهلل 
خامنه ای متوجه شــده که امکان 
ادامه ریاست بر صداوسیما را نخواهد 

داشت.
مطابق روایت سرافراز: »در تعطیالت 
فروردین ماه ۹5 جلســه ای با آقای 
طائب داشتم و گفتم که من تشکر 
می کنم از شما و چون ممکن است 
آقایان را نبینم، از طرف من از آقای 
حســین محمدی ]از مدیران ارشد 
دفتــر رهبری[ و حــاج آقا مجتبی 
]خامنه ای[ تشکر کنید؛ زیرا زمینه 
را فراهم کردید که من از صداوسیما 
بروم و این جای تشــکر دارد و من 

راحت می شــوم. او بــه جای اینکه 
تکذیب کند گفت خوب می خواهی 

بعدش چی کار کنی؟«
آقای ســرافراز توضیح مشخصی در 
مــورد نوع دخالــت مجتبی خامنه 
ای در صداوســیما نداده است. ولی 
در ۱۱ اردیبهشــت گذشته، وی و 
شهرزاد میرقلی خان در مصاحبه ای 
با عبدالرضــا داوری از فعاالن حامی 
محمود احمدی نژاد شرکت کردند 
و در آن برنامه، اشــارات خاص خانم 
میرقلی خان بــه مجتبی خامنه ای 
با تایید ضمنی آقای سرافراز همراه 
شد. خانم میرقلی خان در آن برنامه 
نقل کــرد کــه در ۹ اردیبهشــت 
۱۳۹4، در جلســه ای با فرزند رهبر 
ایــران اطالعاتی را در مورد فســاد 
مالی در صداوســیما مطرح کرده و 
پاســخ شنیده که »ما وکیل و وصی 
همه نیســتیم«. خود سرافراز در آن 
مصاحبه، با اشــاره به پرونده سازی 
های اخالقی، مالی و امنیتی اطالعات 
سپاه برای افراد مختلف گفت: »غیر 
از مقام رهبری چه کســی می تواند 

جلوی این بداخالقی ها را بگیرد؟«
مطابق روایت محمد سرافراز در کتاب 
خاطرات، او در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹5 
»آخریــن نامه را به عنــوان رئیس 
ســازمان« برای رهبر می نویسد و 
در آن، در مــورد »اتفاقات مهم پس 
از آخرین مالقات تــا زمان نگارش 
نامه« گالیه هایی را مطرح می کند؛ 

هرچند باز جوابی نمی گیرد.
رئیس سابق صداوسیما توضیح می 
دهد که سرانجام در تاریخ 2۸ بهمن 
۱۳۹4 یک »مالقات مفصل دونفره« 
با آیت اهلل خامنه ای داشته، و تلویحا 
از طرح استعفای خود در آن جلسه 
خبر می دهد: »در مورد اســتعفا در 
بیرون دفتر با هیــچ کس صحبت 
نکــردم ولی حــدود ۱0 روز بعد در 
سایت منسوب به آقای حداد عادل 
نوشتند که سرافراز استعفا داده و قرار 

است آقای حداد جایگزین شود.«
آقای ســرافراز می افزاید که بعد از 
تعطیالت نوروز ۱۳۹5، متوجه می 
شــود برخی از نیروهای حراســت 
صدا و سیما که با حسین محمدی 
نزدیک هســتند خود را برای تغییر 
رئیس ســازمان آماده کرده اند و به 
اصغر حجازی معــاون امنیتی دفتر 
رهبری گالیه می کند. اما صحبت از 
رفتن او در سازمان افزایش می یابد 
و وقتی در اردیبهشت ۱۳۹5 مجددا 
برای گالیه نزد آقای حجازی می رود 
از »موافقت با استعفای خود«خبردار 

می شود.
مدیر سابق »رسانه ملی»، در بخش 
های مختلف خاطرات خود، به طور 

جداگانه از حســین محمدی معاون 
بررسی دفتر آیت اهلل خامنه ای و پدر 
عروس محمدحسن خامنه ای، برادر 
کوچکتر رهبر جمهوری اسالمی یاد 

می کند.
راوی خاطــرات، حســین محمدی 
را حامی محمدرضاعلی عســگری 
معاون سابق صداوسیما می داند که 
از سوی محمد ســرافراز برکنار شد 
اما بعد از آقای ســرافراز به ریاست 
کل سازمان رسید. سرافراز ازجمله، 
از یک شرکت »بدون مجوز« به نام 
»توسعه فن آوری سروش« ) مسئول 
توسعه پیام رســان سروش( نام می 
برد که 4۹ درصد ســهام آن متعلق 
به ســه نفر و از جملــه فرزند آقای 
علی عســگری بوده و تحت حمایت 
»نزدیکان غالمعلی حداد عادل« )پدر 
عروس آیت اهلل خامنه ای( و »عوامل 
هلدینــگ یاس« )وابســته به بنیاد 

تعاون سپاه( قرار داشته است.
او همچنین به وجود »ســه، چهار« 
نفر در صداو ســیما اشاره می کند 
که از 20-25 ســال پیش »بر خبر 
تلویزیون سلطه دارند و مورد اعتماد 
دفتر رهبری و آقای حسین محمدی 
هستند و تصور می کنند که از اینها 
بهتر دیگــر وجود نــدارد«. محمد 
سرافراز در پاســخ به این سؤال که 
»آیا اصال امــکان تغییر اینها وجود 
محمدی  حســین  نقش  دارد؟«باز 
و دفتر رهبری را مــورد تاکید قرار 

می دهد: »آنها مخالفند«

منافع اطالعات سپاه در آگهی های 
تلویزیون

آقــای ســرافراز در مصاحبــه ۱۱ 
اردیبهشت خود با عبدالرضا داوری 
گفتــه بــود در حالی که ســازمان 
صداوسیما می توانسته ساالنه تا سه 
هزار میلیــارد تومان از بابت گرفتن 
آگهی درآمد داشته باشد، یسش از 
هزار میلیارد تومان درآمد نداشته و 
به همین علت او تصمیم به برگزاری 
مزایــده گرفته؛ اما مزایده، با دخالت 
تا  اطالعات سپاه شکســت خورده 
آگهی هــای ســازمان، در انحصار 
وابستگان به این نهاد اطالعاتی باقی 

بماند.
وی در آن مصاحبــه و نیز در کتاب 
خاطرات خود روایــت می کند که 
پس از برگزاری مزایده آگهی، حسین 
اطالعات  ســازمان  رئیــس  طائب 
سپاه و جمال الدین آبرومند، معاون 
هماهنگی وقت و جانشــین کنونی 
»قــرارگاه جنگ نرم« ســپاه اظهار 
عالقه کرده اند تا در برگزاری مزایده 
مشــارکت کنند. متعاقبا، جلسه ای 

برگزار می شــود که از جمله شرکت 
کنندگان آن، هادی رضوی بوده )که 
به تازگی به خاطر فساد اقتصادی به 
20 سال زندان محکوم شده(. با وجود 
این، ظاهرا در این جلسه توافق مورد 
نظر آقای طائب و همراهانش به دست 
نمی آیــد و در نتیجه آنها »به صورت 
غیررسمی ازچندکانال وعده شکست 
مزایده وتغییر رئیس سازمان ]صداو 

سیما[ را می دهند«.
در عمــل، به گفته محمد ســرافراز 
»بیــش از ۳0 گــروه« در مزایــده 
شــرکت می کنند، اما »همگی آنها 
کنار می کشند و تنها دو گروه قیمت 
پیشــنهاد می دهند«. از میان آن دو 
نیز، گروهی که برنده مزایده می شود، 
یعنی »بانک توسعه تعاون و شرکای 
بخش خصوصــی«، ادامه نمی دهند 
چون بانک توسعه تعاون )وابسته به 
وزارت تعاون( از مزایده کنار می کشد.
آقــای ســرافراز در توضیــح دالیل 
شکســت مزایده، ازجمله می گوید 
فردی که مسئولیت پیگیری تعهدات 
گروه برنده مزایده را داشــته )و از او 
تحت عنوان »آقای هاشــمیان« یاد 
می کند( بــه او خبر می دهد که »از 
چند ناحیه تهدید شــده«؛ هرچند 
دلیل اصلی را تصمیم علی ربیعی وزیر 
تعاون دولت حسن روحانی عنوان می 
کند: »آقای ربیعی دوست آقای طائب 
بود و برخی معتقدند به این دلیل از 

مزایده کنار کشید«.
رئیس سابق صداوسیما در بخش هایی 
دیگر از کتاب، از یک »سپاهی« دیگر 
به نام محمود سیف نام می برد که به 
گفته او »برای سپاه و نیروی انتظامی« 
خریدهای خارجی انجــام می داده. 
همسر محمود سیف، شهرزاد میرقلی 
خان، به اتهام همدستی با شوهرش 
در دور زدن تحریــم هــای ایران به 
مدت 5 سال در آمریکا به زندان رفته 
و مطابق روایت آقای سرافراز، پس از 
آزادی »بــه توصیه وزارت اطالعات« 

وارد شبکه پرس تی وی شده بود. 
سرافراز می گوید به شهرزاد میرقلی 
خــان توصیه می کند کــه در مورد 
وضعیــت زندان هــای آمریکا کتاب 
بنویســد ولی خانم میرقلی خان )با 
وجود جدا شدن از محمود سیف( می 
گوید به ماموران امنیتی »تعهد داده 
در مورد همسر ســابقش ننویسد«. 
درنتیجــه، قــرار می شــود کتاب را 
بنویســد ولی در جاهایی که به آقای 
سیف مرتبط باشد، با نام مستعار به 

او اشاره کند.
به گفته رئیس ســابق صداوســیما، 
بعــد از پایان نگارش کتــاب در آذر 
۱۳۹۳، پرونده سازی اطالعات سپاه 
برای شهرزاد میرقلی خان کلید می 
خورد: او به جاسوسی متهم می شود و 
به ناچار کشور را ترک می کند. محمد 
سرافراز البته در مصاحبه اردیبهشت 
ماه و نیز کتاب خاطرات خود، به دلیل 
حساســیت اطالعات ســپاه بر روی 
محمود سیف را ذکر نمی کند، ولی 
صادق الریجانی رئیس سابق دستگاه 
قضایی ایران، در 2۷ مرداد آقای سیف 
را »معــاون اقتصــادی« آقای طائب 
معرفی کرده اســت. آقای الریجانی 
در پاســخ به منتقدان فساد در زمان 
مدیریت او بر قــوه قضاییه، از برخی 
»کســانی که امروز برای شفافیت و 
مبارزه با فساد سینه چاک می کنند« 
پرسیده چگونه است بر سر اقدامات 
»آقای سیف معاون اقتصادی اطالعات 
سپاه« حســین طائب را بازخواست 

نکرده بودند؟.

همدستی دو دستگاه اطالعاتی

یکی از قابــل توجه ترین بخش های 
خاطرات آقای سرافراز، جایی است که 
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40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی
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حمید زرگرزاده

ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

به طور گذرا روایت می کند که سازمان 
اطالعات سپاه و وزارت اطالعات، علی 
رغــم رقابت های معمــول خود، در 
مالی صداوسیما »هماهنگی  مسائل 
داشته اند«. دو تشکیالت اطالعاتی که 
رئیس اولی را رهبر جمهوری اسالمی 
مستقیما منصوب می کند، و انتصاب 
وزیر دومی، پس از تایید رهبر صورت 

می گیرد.
»آقــای  مثــال  کــه  می گویــد  او 
مروتی، مدیرکل پرســنلی حراست 
نیروی وزارت اطالعات  ]صداوسیما[ 
بود اما با اطالعات ســپاه هماهنگ 
بود«. رئیس سابق سازمان صداوسیما 
تاکید می کند که دو دستگاه اطالعاتی 
»اگر می خواستند اقدام مثبتی برای 
سازمان انجام دهند، هماهنگ بودند 
و اگر می خواســتند ضربه بزنند هم 
هماهنگ بودند« و مثال »وقتی قرار 
شد جلوی مزایده صداوسیما را بگیرند 

با هم هماهنگ عمل کردند«.
ســرافراز توضیح می دهد: »یکی ]از 
دو سازمان اطالعاتی[ به دفتر رهبری 
گزارش داد که انجــام مزایده یعنی 
آنتن فروشی صداوســیما و دیگری 
کاری کرد که برنده مزایده به صورت 
غیرقانونــی از مزایده کنار بکشــد. 
وقتی قرار شد علیه رئیس سازمان و 
اقداماتش عملیات روانی راه بیندازند 

باهم هماهنگ عمل می کردند.«
با توجه به اشارات قبلی محمد سرافراز 
به نقش حسین طائب در کنار کشیدن 
بانک توســعه تعاون، به نظر می رسد 
مطابق روایت او نهادی که باعث شده 
»برنده مزایده به صورت غیرقانونی از 
مزایده کنار بکشد« اطالعات سپاه، و 
نهادی کــه »به دفتر رهبری گزارش 
داده انجام مزایده یعنی آنتن فروشی« 

وزارت اطالعات بوده است.
روایتی کــه یک بار دیگــر، به طور 
مستقیم، پای دفتر آیت اهلل خامنه ای 
را در موضوعات مرتبط با صداوسیما 

به میان می کشد.

حسین باستانی
)بی بی سی(

نمایندهولیفقیهدرسپاهقدس:
روحانییک»روحانینما«است

علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در 
روحانی،  حسن  تلویحاً  قدس  سپاه 
رئیس جمهوری اسالمی را یک فرد 
»روحانی نما« و متظاهر نامید. روحانی 
در مراسمی که زنان با لباس محلی 
ظاهر شده بودند، گفته بود با هر کس 
که منافع ملی را برآورده کند مذاکره 
زنان  پوشــش  اکنون  کرد.  خواهد 
بهانه ای به دســت مخالفان مذاکره 
دولت با غرب بر سر برنامه موشکی 

سپاه داده است.

رادیــو زمانه- جمعه هفته گذشــته 
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در دیدار با 
محمد نهاوندیان، معاون روحانی گفته 
بود: »شرکت رئیس جمهور در بعضی 
از مجالس سبب ناراحتی می شود، به 
ایشان سفارش کنید درباره این گونه 
مراسم ها احتیاط داشته باشند چرا که 
عکس و فیلــم آن در فضای مجازی 

پخش و منتشر می شود.«
ناصــر مکارم شــیرازی به مراســم 
»ارائه دستاوردهای دولت در توسعه 
اشاره  روســتایی«  زیرســاخت های 
داشــت که هفته گذشــته با حضور 
حســن روحانی برگزار شــد. در این 
مراسم عده ای از زنان با پوشش های 
محلی یا شــبه محلی چشم نواز روی 

صحنه ظاهر شدند.
در این مراسم بیژن نامدار زنگنه وزیر 
نفــت، آذری جهرمی وزیر ارتباطات، 
رضا اردکانیــان وزیر نیــرو، محمد 
اسالمی وزیر راه مسکن و شهرسازی 
و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس 
جمهوری و تعداد دیگری از مسئوالن 

دولتی روحانی را همراهی می کردند.
علی شــیرازی، نماینــده ولی فقیه 
در سپاه قدس شــامگاه یکشنبه در 
مراســمی که در دومین شب محرم 
در حســینیه کرمان اجرا شد گفت: 
»در صدر اســالم افــرادی بودند که 
مبلغ دین بــوده و مبلغان زمان خود 

بــه  حســاب می آمدند امــا افرادی 
دیگر خود را شــبیه این افراد کرده و 
لباس آنها را می پوشیدند.  این افراد 
امروز نیز هستند و اصطالحاً به آنها 
روحانی نما گفته می شــود که فقط 
ظاهری اســالمی دارند اما در باطن 
و عمــل اهل عبادت نبوده و توجهی 
به خــدا ندارند. اســتدالل این افراد 
برای فــرار از امر به معروف و نهی از 
منکر این اســت که اگر مــردم را از 
گناه نهی کنیم باعث می شود مردم 
از ما برگردند و به ما پشــت کنند یا 
در انتخابات از ما حمایت نکنند. برای 
این عده فقط رسیدن به خواسته ها و 

اهدافشان مهم است.«
نماینــده ولی فقیه در ســپاه قدس 
ســپس بعد از این مقدمات رســماً 
روحانــی را یــک فــرد متظاهــر، 
سطحی گرا، روحانی نما و فرصت طلب 
خواند: »اگر در مجلسی رئیس جمهور 
دعوت شود چند نفر هم چادر از سر 
برداشتند اشکالی ندارد، آزادی است. 
مهم این اســت که مردم رای بدهند 
و عده ای خوششــان بیاید و حمایت 

کنند.«
علی شیرازی سپس هشدار داد که اگر 
مردم از افرادی مانند حسن روحانی 
پیروی کنند، خداوند عذابش را بر آن 
جامعه نازل می کند: »در جامعه ای که 
امر به معــروف و نهی از منکر در آن 

ترک شده است خوب و بد و بزرگ و 
کوچک با یکدیگر می سوزند.«

هفته گذشــته با باال گرفتن انتقادها 
از روحانــی، روابط عمومی ریاســت 
جمهوری با انتشار اطالعیه ای اعالم 
کرد نهادهای صنفی و محلی مهمانان 
را برای حضور در این خمایش انتخاب 
کرده بودند و نهاد ریاست جمهوری 

در این موضوع نقشی نداشته است.
 در این مراســم بیــش از هزار نفر 
از روســتائیان ایــران و عــده ای از 
داشتند.  شرکت  مذهبی  اقلیت های 
روابط عمومی ریاســت جمهوری در 
اطالعیه خود گفته اســت دســتور 
پیگیری و برخورد با زنانی که حجاب 
اسالمی را رعایت نکرده بودند صادر 

شده است.
 روحانی در ســخنانی که دوشــنبه 
هفته گذشــته در همیبن مراســم 
»ارائه دستاوردهای دولت در توسعه 
زیرساخت های روستایی« ایران کرد  
پاسخ داد انگار برخی نمی خواهند پنبه 
را از گوش خــود دربیاورند. روحانی 
گفته بود: »معتقدم برای منافع ملی 
کشور از هر ابزاری باید استفاده کرد. 
اگر بدانم به جلسه ای بروم و با کسی 
مالقات کنم که مشکالت مردم حل 
خواهد شد و کشور من آباد می شود، 
دریــغ نخواهم کرد. اصل منافع ملی 

است.«

»آمدنیوز«- در فرازی از کتاب »محمد سرافراز« رئیس پیشین سازمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی با عنوان »روایت یک استعفا« به رابطه ی 
نزدیک میــان »علی ربیعی« وزیر وقت رفــاه، کار و تأمین اجتماعی با 
»حسین طائب« رئیس سازمان اطالعات سپاه اشاره شده که از همین ُکد 
می شود به رمزگشایی مصونیت فرزندان مفسد »علی ربیعی« سخنگوی 

فعلی دولت حسن روحانی پرداخت.
»حســن و صالح ربیعــی« که طبق اظهارات خــود، از قدیم و حتی در 
دوره فتــرت پدر در زمان دولت احمدی نژاد، فعــال بازار آهن بودند، در 
دوره وزارت پدرشــان به دلیل سود سرشار این بازار که با چاشنی رانت و 
آقازدگی چند برابر می شود، از فعاالن تعیین مدیرعامل های کارخانه های 

بزرگ فوالد کشور شدند. 
از آن جا که »صندوق بازنشستگی« و »سازمان تأمین اجتماعی« سهام دار 
بسیاری از کارخانجات صنعت فوالد مانند فوالد اکسین خوزستان، ذوب 
آهن اصفهان و بسیاری دیگر از کارخانجات مهم هستند، جاده رانت خواری 

برای این دو آقازاده بسیار هموار بوده است.
ایــن دو آقازاده با ترفندی کثیف و با توثیق امالک بســیار نازل  البته با 
گران نمایی در کارشناســی که به دلیل نفوذ حضرات ژن خوب توســط 
کارشناسان مورد نظر خودشان صورت می گرفت، نسبت به خرید اعتباری 
انواع ورق مبادرت می ورزیدند و از آن جا که این خریدها، توسط اشخاص 
ثالث صورت می پذیرفت )البته بــا هدایت، حمایت و زور دو آقازاده(، در 
سررسید چک ها برگشــت می خورد و ورق ها که به قیمت میلیاردی به 
صورت نقد فروش رفته بود، با امالک بسیار نازل تا حد یک بیستم تهاتر 

می شد. 
برای نمونه هم اکنون »فوالد اکســین خوزستان« با انبوهی از چک های 
برگشتی ناشی از این مدل فروش، امالک نامرغوب و بی ارزش مواجه است 
که باالخره بانک ملی به عنوان یکی از سهام داران در هیئت مدیره، جلوی 
این نوع فروش را گرفت. در همان زمان نیز »عزیز قنواتی« مدیرعامل وقت 

»اکسین« برکنار شد.
این تنها گوشه ای از رانت خواری این دو ژن پلشت ربیعی است. 

حال شاید به جواب این پرسش برسیم که چرا در دادگاه های فرمایشی 
مبارزه با مفاسد اقتصادی، نامی از این دو برادر فاسد که عصرها در ویالی 
»محمدرضا ابریشم چی« واقع در خیابان فرشته به کشیدن قلیان و عشرت 

مشغولند، سخنی به میان نمی آید. 
پاسخ روشن است؛ »سرافراز« با پرده برداری از رابطه ی صمیمی با چاشنی 
خوش خدمتی »علی ربیعی« )عباد( و »حسین طائب«، به ژن های پلشت 

ربیعی مصونیت داده است. 
بازی با مترسک ها و کشاندن آن ها به دادگاه  از سوی »ابراهیم رئیسی«، 
تنها شوآف مضحک و کاریکاتوری از برقراری و اجرای عدالت است. قوه 
قضائیه اگر شهامت داشته باشد )که ندارد(، به سراغ پشت پرده ی مفاسد 

کالن مالی برود.

یکرمزگشاییساده
ازکتاب»روایتیکاستعفا«
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زندگیبهاییاندرایران:
ترسمداومازهجوم،دستگیری،بازداشتوحبس

بر اساس اعالم گزارشگر ویژه سازمان 
ملل در امور حقوق بشــر ایران، در 
به عنوان  بهاییان  اخیر  40 ســال 
بزرگ ترین اقلیت دینی غیرمسلمان 
نوع  »ناعادالنه ترین  از  ایــران  در 
سرکوب، تضییقات و قربانی شدن« 

رنج برده اند.

رادیو زمانه- جاوید رحمان همچنین 
در آخرین گزارش خود مجموعه ای 
از موارد نقض حقوق انســانی جامعه 
بهاییان ایران و دیگر اقلیت های قومی 
و دینی را ترســیم کــرده و چندین 
توصیه به مقامــات ایرانی ارائه کرده 

است.
او با اشــاره به اعدام بهاییان در ایران 
گفته اســت: »از ســال ۱۹۷۹ تا به 
حال بیــش از 200 ایرانــی بهایی 
صرفا بر مبنــای باورهای دینی خود 
اعدام شده اند که تقریبا نیمی از آنها 
از نمایندگان انتخاب شده شوراهای 
بهایــی در ســطح محلی یــا ملی 
بوده انــد. از آنجا که مقامات ایرانی و 
نظام عدالت کیفری ایران بهاییان را 
“کافر حربی” به شمار می آورند، قتل 
بهاییان با مصونیت قضایی همراه بوده 
و نقض حقوق انسانیشان پیگیری و 

بررسی نشده است.«
در جای دیگری از این گزارش آمده 
است: »از آنجا که آیین بهایی با عنوان 
“فرقه ضاله” شناخته می شود و شعائر 
و مراســم دینی بهایی کفر قلمداد 
می شود، بهاییان اغلب با اتهاماتی از 
قبیل “اقدام علیه امنیت ملی”، “تبلیغ 
علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
یا “فعالیت های تبلیغی علیه  ایران” 

مجید محمدی

چرامدیرانجمهوریاسالمی
عاشقجلسه

وصندلیچرمنماهستند؟

مدیران جمهوری اســالمی طیف متنوعــی دارند: برخی 
اصالح  طلــب و برخی اصول گرا، برخــی عملگرا و برخی 
ســنت گرا، و برخی سوپر ثروتمند و برخی کمتر ثروتمند 
هســتند. به همین دلیل نمی توان آنها را یک کاسه کرده 
و همه را از یک جنس و قماش دانست. اما وجوه مشترک 
آنها کم نیســت، مثل قرض گرفتن خودروی اختصاصی 
دولتی، سفر خارج با ارز دولتی و منابع ویژه، درست کردن 
کار برای اقوام و خویشــان، باالخص برای اقوام و خویشان 
همســر، کارچاق کنی برای رفقا و توصیه شده ها و نیز تن 
دادن به هر گونه خفت برای حفظ مقام. آنها بدون اســتثنا 
زمانی که در مقام خود تثبیت می شوند، می روند به دنبال 
تثبیت وضعیت اقتصادی )اختصاص منابع دولتی به خود از 
طرق گوناگون مثل خصولتی سازی یا کسب قرارداد به اسم 
خویشاوندان( و ارتقای منزلت اجتماعی خود )کسب مدرک 

باالتر در حین مدیریت(.
دو ویژگی دیگر، که از جمله ویژگی های مشترک رایج اکثر 
مدیران جمهوری اسالمی است، عشق به برگزاری جلسه با 
مشاوران و مدیران )به ندرت با کارکنان زیر دست( در حدی 
فراتر از تصور است و دیگری نشستن بر روی صندلی های 
ظاهرا چرمــی چرخدار که ارتفاع زیــادی دارند و در آنها 
می توان فرو رفت. چرا برگزاری جلساتی که در بی حاصلی 
اکثر آنها شکی نیست و صندلی هایی خاص تا این حد برای 

آنها مهم است.

جلسه برای هیچ

مدیران جمهوری اسالمی )به استثنای مدیران بخش هایی 
بــا خدمات ضــروری مثل بیمارســتان ها یــا اورژانش و 
آتش نشــانی( عمال کاری انجام نمی دهند و کار آنها صرف 
منابع کشــور برای هیچ و پوچ اســت. فرض کنید همین 
امروز همه  نهادهایی مثل رادیو و تلویزیون دولتی، شورای 
نگهبان، سازمان تبلیغات اســالمی، سازمان اوقاف، وزارت 
ارشاد، مجمع تشخیص مصلحت، دستگاه رهبری و صدها 
تشــکیالت و ســازمان دیگر تعطیل شــوند. هیچ اتفاقی 
در کشــور نمی افتد و هیچ وجهی از زندگی مردم تعطیل 
نمی شــود، به جز آن که هزاران میلیارد تومان در بودجه 

صرفه جویی می شود. 
در چنین شــرایطی مدیران باید به خود، کارکنان و مردم 
نشان دهند که دارند کاری می کنند و کار آنها مهم است. 
برگزاری جلسه یکی از این »نشان دادن« هاست. کارهای 
دیگر مدیــران دولتی و حکومتی برگزاری مراســم نماز، 
بازدیدهای بدون قصد و هدف، حســاب کشی های صوری 
با گیر دادن به کارکنانی که خوشایند آنها نیستند و اخراج 
افرادی اســت که باید موقعیت های شغلی را برای اقوام و 
خویشان خالی کنند. اگر از روی صندلی خود تکانی هم می 
خورند برای پیاده روی و گردهمایی های سیاسی و مناسبتی 
یا شرکت در راهپیمایی های کلیدی برای حفظ نظام و رفتن 

به دیدار رهبر یا مقامات باالتر است. 

تغییر دکوراسیون

از مخارجی که مدیران جمهوری اســالمی بدون اســتثنا 
در ابتــدای مدیریت یا حین آن انجــام می دهند تغییر 
دکوراسیون اتاق خود است به اضافه  یک اتاق جنبی بزرگ 
برای جلســات. برخی از مدیــران در مقیاس های میلیارد 
تومانی برای این کار خــرج می کنند. برخی از آنها )مثل 
رئیس دولت( حتی برای خود حمام ســونا هم در محیط 
کار می ســازند تا جلسات ویژه  خود را آنجا برگزار کنند و 
زیر دســتان هر روز غبطه  آنها را بخورند و اگر کسی به   آن 

راه داده شد، خود را از مقربان درگاه تصور کند و احساس 
خوبی به او دست دهد. 

صندلی چرمی

صندلــی ظاهرا چرمی چرخدار از منظر مدیران جمهوری 
اسالمی نماد تشخص، بزرگی، هیبت و اقتدار است. مدیرانی 
که اکثرا از حراســت و پاســداری می آیند و دیپلم ردی 
هستند و مدارک قالبی و پولی گرفته اند، باید به نحوی برای 
خودشان ابهت بســازند. صندلی برای آنها ابهت آور است. 
البته آنها کسانی را هم استخدام می کنند که صندلی چرمی 
مقهورشان می کند. این مدیران از همان نسلی هستند که 
در محیط عمومی دمپایی می پوشیدند و پیران هایشان را 
روی شلوارهای چند ماه نُشسته می انداختند و روی زمین 
می نشستند تا »خلقی« باشند. بنا به تصور آنها چرم نشانه  
اشرافیت و طبقه  باالست، در حالی که این صندلی ها اساسا 
چرمی نیستند و در واقع پالستیکی اند. همین پالستیک 
ظاهر چرمی به آنها احســاس خوبی می دهد. اشــرافیت 
اسالمی امروز در پالســتیک چرم نما، آی فون، خودروی 

»اس یو وی« و ویال خالصه شده است. 

نردبان ترقی

صندلی ریاست نماد نردبان ترقی یک شبه بدون هیچ گونه 
شایســتگی نیز هست و هرچه با شــکوه تر باشد، خریدار 
بیشــتری پیدا می کند. کســب شــغل مدیریتی ارتقای 
اجتماعی را در جمهوری اسالمی تضمین می کند، چون با 
آن آنقدر امتیاز و امکانات می آید که دیگر بازگشت فرد به 
موقعیت گذشته را غیر ممکن می کند. یکی از این امتیازات 
حقوق مدیریتی مادام العمر است. وقتی حقوق دولتی کسی 
در جمهوری اسالمی باال رفت دیگر پایین نمی آید، حتی اگر 
شغلی پایین تر به او واگذار شود. البته مدیری در جمهوری 
اسالمی نیست که به شغل ســابق پایین تر خود برگشته 
باشــد؛ آنها یا بازنشسته می شوند، یا به شرکت های دولتی 
می روند یا جایی برای مشاوره و عضویت در هیئت امنا پیدا 

می کنند که پرداخت حقوق مدیریتی را تضمین کند.

طبقه  جدید

کسب عنوان مدیریتی در جمهوری اسالمی مساوی است 
با تغییر طبقه اجتماعی. بسیاری از مدیران آن قدر تغییر 
پیدا می کنند که سبک زندگی شان کامال عوض می شود. 
آنها ممکن است برای تضمین منابع و امتیازات در مراسم 
مذهبی و سیاسی شرکت کنند و حلقه های سابق را داشته 
باشند؛ اما نحوه  مسافرت، تغذیه، مسکن، محله، خودرو، و 
هزاران چیز دیگر آنها تغییر پیدا می کند.  جمهوری اسالمی 
با همین روش یک طبقه  حاکم برخوردار، مســلط، دارای 
نفوذ در حوزه  کســب و کار و سیاست و نهادها ایجاد کرده 
است. بســیاری از شهروندان عادی مذهبی در چهل سال 
گذشته ریزش کرده اند، اما این طبقه مدیران ریزش نکرده 
چون هر چه دارد از نظام است. خامنه ای به خوبی از نقش 
امتیازات در به هم پیوسته نگاه داشتن قشر حاکم آگاه است 
و از هرچه ســخن بگوید در باب امتیازات این قشر ساکت 
است. به همین دلیل مبارزه با فساد و سوء استفاده از قدرت 

در جمهوری اسالمی یک لطیفه  سوگناک است.

صندلی ظاهرا چرمی چرخدار از منظر مدیران جمهوری 
اسالمی نماد تشــخص، بزرگی، هیبت و اقتدار است. 
مدیرانی که اکثرا از حراست و پاسداری می آیند و دیپلم 
ردی هســتند و مدارک قالبی و پولی گرفته اند، باید به 
نحوی برای خودشــان ابهت بسازند. صندلی برای آنها 
ابهت آور است. البته آنها کسانی را هم استخدام می کنند 
که صندلی چرمی مقهورشان می کند. این مدیران از همان 
نسلی هستند که در محیط عمومی دمپایی می پوشیدند 
و پیران هایشــان را روی شــلوارهای چند ماه نُشسته 
می انداختند و روی زمین می نشستند تا »خلقی« باشند.

رژیم و به نفع فرقــه بهایی” روبه رو 
هستند.«

گزارشگر ویژه ســازمان ملل با اشاره 
به اعمال فشــار و سختگیری مداوم 
دســتگاه های قضایی و امنیتی علیه 
بهاییان ایران گفته اســت از ســال 
20۱۳ تا به حال بیش از ۸00 مورد 
نقض حقوق اقتصادی بهاییان وجود 
داشته که پلمب خودسرانه مغازه ها، 
اخراج ناعادالنه از شغل و حرفه و لغو 
یا تهدید به لغو مجوز تجاری بهاییان 

را نیز شامل می شود.
همچنیــن  گــزارش شــده که در 
ســال 20۱۸ جمعــا ۹5 شــهروند 
بهایی دســتگیر شــده اند. شــمار 
بازداشت شدگان بهایی در سال 20۱۷ 

حداقل ۸4 نفر و
در ســال 20۱۶ حداقل ۸۱ نفر بوده 
است: »این نشــان می دهد هر چند 
تعداد بازداشت های خودسرانه در این 
سال ها نوسان داشــته، تضییقات از 

میان نرفته است.«

در ایــن گــزارش در زمینــه اعمال 
قوانیــن تبعیض آمیز علیــه بهاییان 
و دیگــر اقلیت های دینی از ســوی 
آمده  اســالمی  جمهوری  حاکمیت 
اســت: »فقدان به رسمیت شناختن 
قانونی اقلیت های غیر رسمی در قانون 
اساسی، محرومیت پیروان آن اقلیت را 
از حقوق اساسی خود به همراه دارد. 
عدم مشمولیت اقلیت های غیر رسمی 
مانند بهاییان، نوکیشــان مسیحی و 
دراویش در چارچوب قوانین ملی، آنها 
را هدف اعمال قوانین تبعیض آمیز قرار 

می دهد.«
جامعه جهانــی بهایی به عنوان یکی 
از ســازمانهای غیر دولتی وابسته به 
سازمان ملل که فعالیت خود را از اواخر 
دهه 20 میالدی آغاز کرده اســت، 
ضمن استقبال از انتشار این گزارش 
از سوی جاوید رحمان، گزارشگر ویژه 
سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران 
از مقام های جمهوری اسالمی خواسته 
اســت به توصیه های مندرج در این 

گزارش، عمل کند.
بانــی دوگال، نماینده ارشــد جامعه 
جهانی بهایی در سازمان ملل پس از 
انتشار این گزارش با اشاره به سرکوب 
وسیع بهاییان در ایران گفت: »مقامات 
ایران به طور مکرر در مجامع سازمان 
ملــل و در جاهــای دیگری تکذیب 
کرده اند که سرکوب بهاییان بر مبنای 
دین آنهاســت. این گزارش جدید و 
بسیار مستند، واقعیت هایی را که به 
وضوح رخ داده نمایان می کند. امید 
خالصانه ما این است که حکومت ایران 
سرانجام به آن توجه کند و ظلمی را 
که با اصول اســالمی و تعهد آنها به 
حقوق بشر در تضاد است، جبران کند. 
شمار وقایعی که در گزارش آمده تنها 
نمونه ای از وسعت حقیقی سرکوبی 
است که ده ها هزار شهروند بهایی را از 
تحصیالت دانشگاهی و تعداد زیادی از 
خانواده ها را از منابع مالیشان محروم 

کرده است.«
به گفته بانــی دوگال، بهاییان ایران 
هدفی جز بهزیســتی همکیشان و 

هموطنان ایرانی خود ندارند.
این عضو ارشد جامعه جهانی بهایی 
همچنین گفت: »جامعــه بهایی در 
انتظار روزی است که این تضییقات 
بی معنی علیه بهاییان به پایان برسد و 
بهاییان و اقلیتهای دیگر با صلح و صفا 
در کنار هموطنان خود زندگی کنند.«
با آغاز شــکل گیری آیین بهایی در 
دوران قاجار در ایران، پیروان و رهبران 
این آیین همواره از ســوی دستگاه  
حکومتی مورد تبعیض و ســرکوب 

واقع شده اند.
از بدو حیات جمهوری اســالمی و با 
مبنا قرار گرفتن ایدئولوژی شیعه در 
عرصه های حکومتی در ایران، پیروان 
بهایی بیش از گذشــته و به صورتی 
سیستماتیک از سوی نهادهای امنیتی 

و قضایی تحت آزار و اذیت هستند.

عیسیکالنتریمیگوید
منتقدانشاگر»پرروبازی«دربیاورند،

آنهارالومیدهد!
عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست درباره بازداشت غیرقانونی 
۸ فعال محیط  زیست که از یک ســال و نیم پیش تا کنون ادامه دارد 
می گوید »وقتی دستگاه قضایی رسما به ما اعالم کرده که حق ورود به 
این مسئله را نداریم چه کاری از دست من برمی آید؟« رئیس سازمان 
محیط  زیست منتقدانش را »توده ای « دانسته و گفته که اگر »پرروبازی « 

در بیاورند، اسم شان را لو می دهد!

کیهان لندن- عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط زیست روز دوشنبه 
۱۱ شهریور در گفتگویی با وبسایت خبرآنالین درباره بازداشت غیرقانونی ۸ 
فعال محیط زیست که از یک سال و نیم پیش تا کنون ادامه دارد می گوید 
»رئیس قوه ]قضاییه[ اعالم کرده که قاضی در این رابطه تصمیم می گیرد، 

امیدوارم قاضی بر مبنای واقعیت ها تصمیم بگیرد.«
وی اضافه کرد: »وزیر اطالعات رســما اعالم کرده است که این افراد وارد 
هیچ جرمی نشده اند اما دستگاه اطالعاتی موازی می گوید این افراد مجرم 
هســتند. من موظفم نظر وزارت اطالعات را اعــالم کنم، چون در قانون 
اساســی تعریف شده که جاسوس کسی است که وزارت اطالعات او را به 

عنوان مجرم شناسایی کند.«
کالنتری همچنین در این باره که امنیتی شدن محیط  زیست تا چقدر باعث 
عقبگرد می شود، می گوید: »بستگی دارد چقدر در چارچوب قانون عمل 
کنیم، چقدر تهمت بزنیم، چقدر دوســتدار واقعی محیط زیست باشیم، 

چقدر کاسب هستیم و…«
همزمان با افزایش انتقادها به عملکرد عیسی کالنتری و اعتراض گروهی 
از روزنامه نگاران حوزه محیط  زیست به دولت از سازمان مربوطه، کالنتری 
در این گفتگوی خود، منتقدانش را »توده ای« خوانده و گفته است: »حاال 
اینکه این افراطی های محیط  زیستی که در توده ای ها ریشه دارند طومارنامه 
درســت می کنند که این رئیس  جمهور محیط  زیســتی نیست، درست 
نیست. من با رییس  جمهورهای زیادی کار کردم، هیچکدام به اندازه این 

رئیس جمهور محیط  زیستی نبودند!«
وی با بیان اینکه توده ای بودن منتقدان توسط وزارت اطالعات تایید شده، 
گفته اســت: »این حرف من نیست، این موضوع را وزارت اطالعات رسما 
به ما اعالم کرده اســت. من اســم نمی آورم اما اگر »پرروبازی« دربیاورند 
اسمشان را هم اعالم می کنم. نباید نادرست قضاوت کنیم، رئیس  جمهور 
هنگامی که کاندید ریاست جمهوری شد قول داد که دریاچه ارومیه را احیا 
می کند، من این حرف ها را باور نکردم اما االن می بینیم این اتفاق در حال 

وقوع است. من وارد اتفاقات دیگر نمی شوم چون به نفع کشور نیست!«
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»مزهشیرینعدالت«
باطعم»دادگاههایمرگ«

 تقریبــا نزدیک به شــش مــاه از 
آغاز دوران ریاســت یکی از اعضای 
دادگاه هــای مرگ بر قــوه قضاییه 

می گذرد.
زمانی که حکم ریاســت بر این قوه 
توســط آیت اهلل خامنه ای صادر شد، 
عده ای امیدوار بودند که رییس جدید 
روشــی متفاوت پیشه کند. رییسی 
قاضی القضات  ابتدایــی  روزهای  در 
شدن خود وعده داد که آمده تا »مزه 

شیرین عدالت« را به مردم بچشاند.
در این میان حتی برخی از چهره های 
اصالح طلب نیز از ریاســت ابراهیم 
رئیسی استقبال کردند و در مجامع 
خصوص تاکید می کردند که »هرچه 
که بد باشد، بدتر از صادق الریجانی 

که نخواهد بود.«

بازداشت  های متصل به محکومیت

پیش از  آغــاز دوران زعامت ابراهیم 
رئیســی بر قوه قضاییــه، به صورت 

معمول بــرای متهمین پس از پایان 
دوران بازداشــت موقت ـ بازجویی، 
قرار وثیقه صادر می شد و زندانی این 
امکان را داشــت که تا زمان قطعی 
شــدن حکم، خارج از زندان به ســر 
برد. همچنین مبالغ وثیقه های تعیین 
شــده نیز، نه در همه موارد، اما اغلب 
بــا درآمد زندانی حداقل همخوانی را 

داشت و در نهایت قابل تهیه بود.
در دوران رییس جدیــد این قوه اما 
در اکثر مــوارد یا قرار بازداشــت به 
وثیقه تغییر نمی کند، یا مبلغ وثیقه 
آنچنان باالســت که خانواده زندانی 
امــکان تودیع آن را ندارند و یا وثیقه 
صادره از سوی دادگاه مورد قبول واقع 

نمی شود.
از بیــن نمونه های فراوان، می توان به 

مسعود کاظمی اشاره کرد.
برای مســعود کاظمی، روزنامه نگار، 
در ابتدا قرار وثیقه ای یک میلیاردی 
تعیین شــد. تامیــن چنین مبلغی 
برای یــک روزنامه نگار بــا درآمدی 

محدود،غیر ممکن بود.
البته این قــرار پس از مدتی به 200 
میلیون کاهش یافت اما روند تامین 
این مبلغ وثیقه تا زمان تایید حکم او 

به طول انجامید.
قرار وثیقه دو میلیاردی عسل محمدی 
و یک میلیاردی عاطفه رنگریز نیز به 
رغم مبلغ بســیار باال، پس از آنکه به 
سختی فراهم شــد، از سوی قاضی 

پذیرفته نشد.
قاضی دادگاه در اکثر موارد با تعیین 
وثیقه باال، مدت زمان فراهم آمدن آن 
را طوالنی تر می کند و پس از تهیه نیز 
به بهانــه نزدیک بودن زمان دادگاه و 
صدور حکم، از قبول آن سرباز می زند.
حتــی در موارد غیرسیاســی، مانند 
محمدعلی نجفی، به رغم صدور قرار 
وثیقــه و تامین آن، به ناگهان در روز 
جمعــه نظر قاضی تغییر و دســتور 

بازگشت او به زندان صادر شد.
در دوران رییس پیشین قوه قضاییه، 
یکی از سیاست های ناگفته ی این قوه 
سوق دادن فعالین سیاسی و اجتماعی 

به خروج بی بازگشت از کشور بود.
برخی از فعالین بازداشت شده، پس از 
تامین وثیقه و خروج موقت از زندان، 
به صورت قانونی یا غیرقانونی، از ایران 
خارج می شدند و زندگی در تبعید را 

به زندان رفتن، ترجیح می دادند.
در دوران ابراهیــم رئیســی اما حق 
انتخاب بین زندگی در تبعید یا زندان 
نیز از فعالین گرفته شــده و عموما 
حتــی فعالین با کمترین ســابقه یا 
اتهــام نیز چاره ای جز رفتن به زندان 

و تحمل مدت حبس را ندارند.
پیش از این تنها در طول ســال های 
ده شــصت بود کــه زندانیان پس از 
بازداشت تا زمان اتمام حکم، در زندان 
می ماندند و نمی توانستند از فرصت 
تبدیل قرار بازداشــت به قرار وثیقه 

استفاده کنند.

حبس های طویل المدت

روزگاری خبــر محکومیــت یــک 
فعال اجتماعی یا سیاســی به شش 
ماه حبس »خبر« ارزیابی می شــد. 
حکم هایی که پس از سال ۸۸ صادر 

شدند، بلند مدت تر بودند اما آن زمان 
نیز، بــه رغم هجمه همه جانبه برای 
سرکوب مردم، باز هم تعداد حکم های 
زندان بیش از پنج – شــش سال به 

عدد انگشتان دست می رسید.
ثمره دوران ریاســت ابراهیم رئیسی 
اما تکرار صدور حکم های ده ساله یا 

بیشتر بود.
طی ماه های اخیر چندین فعال مدنی، 
کارگری و روزنامه نــگار محکوم به 

حبس های بیش از ده سال شده اند.
عاطفه رنگریز و مرضیــه امیری، دو 
تن از بازداشــتی های روز کارگر طی 
هفته های اخیر هر کدام به بیش از ده 

سال زندان محکوم شدند.
از ســوی دیگر سیســتم قضایی با 
ســکان داری ابراهیم رئیســی، برای 
برخی دیگر از فعالین اجتماعی دیگر 
نیز حکم هایی ناباورانه بلندمدت، صادر 

می کند.
از جمله صبا کرد افشاری، فعال حقوق 
زنان و از مخالفان حجاب اجباری، که 
در دادگاه انقــالب از جمله به اتهام 
تشویق به فساد و فحشا، در مجموع 

به 24 سال زندان محکوم شد.
همچنین یاســمن آریانــی، منیره 
عربشــاهی و مژگان کشاورز فعاالن 
مخالف حجاب اجباری که در زندان 
قرچک ورامین تحت بازداشــت بوده 
انــد، از ســوی دادگاه انقالب تهران 
مجموعا به 55 سال و شش ماه حبس 

تعزیری محکوم شده اند.
در ســال های دهه شصت نیز عموم 
فعالین سیاسی در صورتی که اعدام 
نمی شدند، به زندان های طویل المدت 
از ۱0 ســال تا حبس ابــد محکوم 

می شدند.

مورد عجیب نوشین جعفری

اگرچه نوشین جعفری، عکاس تئاتر، 
همچنان تحت اختیار اطالعات سپاه 
اســت، اما این نهاد به عنوان ضابط 
قضایی، بازوی اجرایــی قوه قضاییه 

است.
بازداشت نوشین جعفری نه از مبادی 
رسمی که توسط چند اکانت توییتری 
اطالع رسانی شد. همزمان به انتشار 
خبر بازداشت نوشین جعفری و پیش 
از اظهار نظر قــوه قضاییه، صاحبان 
چند حساب کاربری در توییتر دست 
بــه »اطــالع رســانی« در خصوص 

جزئیات پرونده او زدند.
هنــوز افکار عمومــی درگیر چرایی 
نحوی انتشــار خبر نوشین جعفری 

و پرونده ســازی برای او در شــبکه 
اجتماعی توییتر بودند که خبر تماس 
نوشین جعفری از طریق اینستاگرام با 
یکی از دوســتانش در خارج از ایران 

منتشر شد.
نوشــین جعفری، زندانی سیاســی، 
روز ۳0 مــرداد از بازداشــتگاه و از 
طریق حساب اینســتاگرامی خود با 
شیوانظرآهاری، یکی از فعالین حقوق 
بشر تماس گرفته اســت.  او با حالی 
بد از او درخواســت کرد که پسورد و 
ایمیل اکانت توییتری »یار دبستانی« 

را به بازجوها بدهد.
نوشین جعفری در تماس با این فعال 
حقوق بشر که مدتی است در خارج 
از کشور به ســر می برد، گفته است 
در صورتی که این پســوردهای این 
حســاب کاربری در توییتر در اختیار 
نیروهای امنیتی قرار نگیرد، خانواده 
شیوا نظرآهاری در ایران تحت فشار 

قرار خواهند گرفت.
این اولیــن بار بود که یــک زندانی 
سیاســی در دوران بازداشــت و در 
انفرادی از طریق حساب کاربری اش 
در شبکه اجتماعی اینستاگرام برای 
یک فرد دیگر فایل صوتی می فرستاد.

و عجیب تــر آنکــه ســخنگوی قوه 
قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاران 
در خصــوص چرایی این صدور اجازه 
برقراری این تماس و »حال بد نوشین 
جعفری« گفت کــه این حق زندانی 
اســت که با کســانی که می خواهد 

تماس بگیرد.
در حالی که تجربه مشــترک تمامی 
کســانی که بازداشــت شــده اند یا 
نزدیکانشان مدتی را در زندان سپری 
کرده اند گویای این موضوع است که 
اجازه تماس با خانواده درجه یک نیز 
در طول مدت بازداشــت به سختی 

صادر می شود.
از سوی دیگر تهدید خانواده نوشین 
جعفــری و بازداشــت خواهرش، در 
جهت اعمال فشار برای اعتراف گیری  
هم می تواند مشــخصه این دستگاه 
قضا در هماهنگی با ضابط قضایی اش 

باشد.
به نظر می رسد به رغم گذشت نزدیک 
به ســی ســال از زمانی که ابراهیم 
رئیسی در قامت معاون وقت دادستان 
تهران، یکی از قضات دادگاه های مرگ 
بود، او همچنان قصد دارد که به همان 
روش »سرکوب« کند و با ایجاد ترس 

»عدالت« را برقرار کند.

به نظر می رسد به رغم گذشت نزدیک به ســی سال از زمانی که ابراهیم 
رئیسی در قامت معاون وقت دادســتان تهران، یکی از قضات دادگاه های 
مرگ بود، او همچنان قصد دارد که به همان روش »سرکوب« کند و با ایجاد 

ترس »عدالت« را برقرار کند.

در دوران ابراهیم رئیسی اما حق انتخاب بین زندگی در تبعید یا زندان 
نیز از فعالین گرفته شده و عموما حتی فعالین با کمترین سابقه یا اتهام 

نیز چاره ای جز رفتن به زندان و تحمل مدت حبس را ندارند.

سولماز ایکدر )زیتون(

فراخوانبرایثبتنامونشانناپدیدشدگانقهریدرایران

رادیو زمانه- سازمان عدالت برای ایران 
قصد دارد با همــکاری خانواده های 
و  قهــری  ناپدیدشــده  قربانیــان 
اعدام شــدگان دهه ۶0، به ثبت نام 
و نشــان قربانیان یکی از تاریک ترین 
نقاط نقض حقــوق بشــر در ایران 

بپردازد. 
به گفته این سازمان تاکنون تحقیقات 
گروه های  تمامــی  دربــاره  جامعی 
سیاسی، اتنیکی و مذهبی که هدف 
ناپدیدشدگی قهری در ایران بوده اند 
انجام نشــده و هدف این ســازمان، 
آگاهی رسانی به جامعه درباره کسانی 
اســت که سرنوشتشان ماه ها و حتی 
سال هاست از نزدیکانشان مخفی نگه 

داشته شده:
»عکس های ناپدیدشدگان قهری باید 
از تاقچه خانه ها بــه فضای عمومی 
آورده شــوند و زندگی و سرنوشــت 
نامعلوم آنها، به یکی از مباحث اصلی 
نقض حقوق بشر در ایران بدل شود. 
سرنوشــت ناپدیدشدگان قهری باید 
مشخص شــود و مســئوالن نقض 

حقوق آنها و خانواده های شــان باید 
پاسخگو شوند.«

عدالــت بــرای ایران از کســانی که 
از خانواده اعدام شــدگان هســتند و 
همچنان نمی دانند عزیزانشــان کجا 
دفن شده اند و مایلند نام و سرگذشت 
آنان در یــک مرجع بین المللی ثبت 
شود، خواسته است تا با این سازمان 
تماس بگیرند. قرار اســت ســازمان 
ملل در جریان سرنوشــت  این افراد 
قرار داده شود تا از جمهوری اسالمی 

پاسخ بخواهد.
در چند سال  گذشته چندین شکایت 
را از طــرف خانواده ها در گروه کاری 
ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل ثبت 

کرده  است.
فــرزاد کمانگر، شــیرین علم هولی، 
علی حیدریان، فرهــاد وکیلی، رقیه 
و عبدالرضا اکبری منفرد و حســین 
و گلرو راحمی پور از جمله کســانی 
هستند که پس از ثبت شکایت عدالت 
برای ایران در سازمان ملل، توسط این 
سازمان به عنوان ناپدیدشده قهری به 

رسمیت شناخته شده اند.
با به  رســمیت شناخته شــدن آنان 
به عنوان ناپدیدشــده قهری، سازمان 
ملل جمهوری اسالمی ایران را موظف 
کرده اســت در مورد سرنوشتشــان 
پاسخگو باشد و اشــخاصی را که در 
سربه نیست کردنشان مسئول بوده اند، 

تحت تعقیب قرار دهد.
جمهوری اســالمی تاکنون در مورد 
حســین راحمی پور و دخترش گلرو، 
به سازمان ملل پاسخ داده است. این 
پاسخ ها اما برای مقامات سازمان ملل 
قانع کننده نبــوده و به همین دلیل 
پرونــده این دو همچنــان نزد گروه 
کاری ناپدیدشــدگان قهری سازمان 

ملل باز است.
ناپدیدشــدگی قهری نقــض مداوم 
حقوق بشــر و یک جرم بین المللی 
اســت و تا زمانی که فرد ناپدیدشده 
پیدا یا سرنوشتش به طور کامل معلوم 
نشــود، حتی با وجود گذشت چند 

دهه، مشمول مرور زمان نمی شود.

اتهاماتامنیتیبهامضاکنندگان
نامهحمایتازنوشینجعفری

رادیــو زمانه- به دنبال انتشــار نامه 
حمایــت بیــش از 200 هنرمند از 
نوشین جعفری یک سایت امنیتی در 
ایران به امضاکنندگان این نامه و  این 
عکاس بازداشــت شده، اتهامات تازه 
امنیتی زده است. سایت مشرق نیوز 
مدعی شــده که نوشین جعفری در 
یک مهمانی که برخی عوامل سفارت 
انگلســتان و چند تــن از بازیگران 
سرشــناس سینما و تلویزیون در آن 
حضور داشته اند دستگیر شده است. 
بنا بر ادعای این سایت و سایت های 
مشــابه نظیر جهان نیوز، گروهی از 
هنرمنــدان مرتــب در مهمانی های 
»زنجیــره ای« شــرکت می کنند و 
نوشــین جعفری »از خصوصی ترین 
لحظات آنــان، از اغلب واکنش های 
سیاسی شــان، فیلم تهیه  کرده و در 
اختیار سفارت خانه های خارجی قرار 

داده« است.
نوشــین جعفری عکاس ســینما و 
تئاتر از سوی سخنگوی قوه قضاییه 
بــه اتهاماتی همچــون »توهین به 
مقدسات« و »تبلیغ علیه نظام« روبه 
رو شــده، از ۱0 مرداد در بازداشــت 
است. غالمحسین اسماعیلی پس از 
تایید بازداشت این عکاس گفته بود: 
»بازداشــت این فرد به دلیل شغلش 
نبود بلکه به دلیل اهانت به مقدسات 

و سید الشهدا ]حسین بن علی، امام 
سوم شــیعیان[ و تبلیغ علیه نظام 
بوده که تحت تعقیــب کیفری قرار 
گرفته است.« او همچنین گفته بود از 
منزل و امکانات فنی مرتبط با نوشین 
جعفری »مســتنداتی کشــف شده 
است« که »این مستندات دور از شأن 

افراد شاغل در برخی حرفه هاست.«
با اســتمرار بازداشــت این عکاس و 
انتشــار فایل صوتــی او از زندان که 
حاکی از فشــار بازجویان بر نوشین 
جعفری برای پذیرش مسوولیت یک 
جساب کاربری با نام »باردبستانی« 
در توییتر ست، بیش از 200 هنرمند 
با نوشتن نامه ای از او حمایت کردند. 
آنــان در این نامه تاکیــد کردند که 
با »باور به اصــل برائت و با توجه به 
نحوه دستگیری، اطالع رسانی موارد 
اتهامــی از طرق غیررســمی و عدم 
دسترسی به وکیل« درباره وضعیت 
نوشین جعفری نگران هستند. اصغر 
فرهادی، رخشان بنی اعتماد، فاطمه 
معتمدآریا، مهناز افشار و بسیاری از 
چهره های سرشناس سینما و تئاتر از 

امضاکنندگان این نامه هستند.
عالوه بر نوشــین جعفــری، خواهر 
او شــهرزاد جعفری هم کــه درباره 
وضعیــت او اطالع رســانی می کرد 

بازداشت شده است.
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امیرحسن چهلتن: انگیزه واکنش سیاسی مردم ایران قوی است، اما برای تحول زود است
امیرحسن چهلتن، نویسنده ایرانی 
که بســیاری از رمان های او تاکنون 
به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده 
اســت، روز دوم سپتامبر به عنوان 
»نویه  روزنامه  میهمان«  »نویسنده 
تسورشر تســایتونگ« تصویری از 

اوضاع جاری در ایران به دست داد.

دویچه وله- روزنامه سوئیسی »نویه 
تسورشر تســایتونگ« در مقدمه ای 
کوتاه بر مقاله امیرحســن چهل تن 
نوشت: »مالها چهل سال است قدرت 
را در ایران در دســت دارند. آنچه به 
عنوان یک انقالب موفق علیه شــاه 
آغاز شــد، به یک رژیم اســالمگرای 
تنــدرو انجامیــد که شــهروندان را 
تحقیر و ســرکوب می کند. ایرانی ها 
نه تنها از مشکالت اقتصادی و فساد 
خسته شده اند، بلکه تشنه آزادی نیز 

هستند«.
پس از این مقدمه، مقاله چهل تن با این 
پرسش ها آغاز می شود که »رای مردم 
ایران جبهه جنگ واقعا کجا اســت؟ 
در خلیج فــارس؟ در تنگه هرمز؟ یا 
در خیابان های کالن شهرهای کشور؟ 
دشــمن در هر یــک از صحنه های 
جنگ کیست؟ ایاالت متحده آمریکا؟ 
اســرائیل؟ عربستان ســعودی یا آن 
اقلیت ۱۵ درصدی که به نام اکثریت 

همه قدرت را قبضه کرده است؟
پس از طرح این پرسش ها می خوانیم:

بــر اســاس تازه تریــن نتایــج یک 
نظرسنجی جامعه شناختی، ۳۰ درصد 
ایرانی ها به مهاجرت می اندیشند، آن 
هم پس از آن که تاکنون حدود هشت 
میلیون ایرانی کشــور خــود را ترک 
کرده اند. اغلــب، نیروهای متخصص 
به امید دسترسی به امکانات و کسب 
درآمد بیشتر و موقعیت حقوقی بهتر 
در خارج، به کشــور پشت می کنند، 
زیرا اینجا در داخل کشــور هیچکس 
به فکر حقوق شهروندی یا حق تعیین 
سرنوشت مردم نیست. یک کارشناس 
اقتصادی از وضعیــت فعلی ایران به 
عنوان »بحران ارگانیک«ی نام می برد 
که چرخش یا دســت کم نرمش آن 

غیر ممکن شده است.
هیچکس در ایران جنگ نمی خواهد. 
حتی اگر آن را »مقاومت مقدس« یا 
»دفاع مقدس« بنامند. در پی چهل 
ســال تحمل بی وقفه رنــج، مردم به 
لحاظ روانی چنان تحت فشــار قرار 
گرفته انــد که گوییی هر شــب آژیر 
جنــگ را تحمل می کننــد، هر روز 
ساعت ها در صف تهیه کاالهای مورد 
نیاز خود می ایستند، یا چشم دوختن 
به کاروان های طوالنــی تابوت را بار 
دیگر در راه گورســتان تاب می آورند. 
احتماال مســئوالن در این سرزمین 

همه این ها را به خوبی می دانند.
دولــت آمریکا هم جنگ نمی خواهد. 
در هر حال دونالد ترامپ در مبارزات 
انتخاباتی خود از جمله بر این نظر بود 
که  آمریکایی ها در عراق، افغانستان و 
جاهای دیگر وارد جنگ های بی معنا 

شده اند.

تنازع بقای روزانه

اما این دو حقیقت ما را از ترس جنگ 
آزاد نمی کند، زیرا وضعیت در منطقه 
طور دیگری به نظر می رسد. معنای 
اعزام نیروهــای آمریکایی، هواپیماها 
و کشتی های جنگی به خلیج فارس 
چیست؟ چرا کشتی های نفتی توقیف 
می شــوند؟ آیا سلسله ای از تهدیدها، 
توقیف ها و تحریم های بی پایان ادامه 
خواهند یافت؟ یا وضعیت قدم به قدم 

به لحظه انفجار نزدیک می شــود تا 
تنش نظامی اجتناب ناپذیر شود؟

مردم به اندازه کافی انگیزه دارند که 
به وضعیت موجود واکنش سیاســی 
نشــان دهند، اما هنوز برای این که 
خودمان را در نقطه تحول ببینیم زود 
است. اگر یک جنگ در خلیج فارس 
یا تنگه هرمز، با همه اما و اگرها، دیر 
یا زود، اما احتماال آغاز شــود، مردم 
ترجیــح می دهند که خودشــان را 
روی آن متمرکز نکنند، بلکه بیشتر 
روی جنگــی متمرکز شــوند که در 
کالن شهرهای ایران مجبورند روز به 

روز درگیر آن باشند.
تصمیم گیرنــدگان ایران بــه مردم 
می گویند: »مــا می خواهیم زندگی 
را بــرای شــما راحت تر کنیــم، اما 
آمریکایی ها مانع ما می شوند. به خاطر 
آن ها قیمت ها افزایــش یافته، تورم 
ایجاد شده و ما مجبور شده ایم ارزش 
پول ملی مان را پایین بیاوریم«. مردم 
در مقابل می گویند: »شــاید درست 
باشد، اما ما چطور باید مشکل تفاوت 
درک هایــی را حل کنیم که با توجه 
به روش زندگی ما به وجود آمده اند؟«

تنها نگاهی کوتــاه به زندگی روزمره 

مردم اختالف بزرگــی را میان نحوه 
زندگی مردم در شــهرهای بزرگ و 
روش معاشــی کــه روحانیت حاکم 
موعظه می کند آشــکار می ســازد. 
مردم می پرسند: »اگر در کنار حجاب 
رعایت مقررات برقرارشــده  از سوی 
باالدستی ها در شمار تعهدات مذهبی 
هستند، پس تکلیف برخورد با دزدی 
و فســاد چیســت؟ آیا گســترش و 
پشتیبانی از آن ها نیز یک مسئولیت 

مذهبی است؟«
روزی نمی گــذرد کــه رســانه ها از 
چیزهایی خبر ندهند که اصوال تنها 

هیچکس در ایران جنگ نمی خواهد. حتی اگر آن را »مقاومت مقدس« یا »دفاع مقدس« بنامند. در پی چهل سال تحمل بی وقفه رنج، مردم به لحاظ روانی 
چنان تحت فشار قرار گرفته اند که گوییی هر شب آژیر جنگ را تحمل می کنند، هر روز ساعت ها در صف تهیه کاالهای مورد نیاز خود می ایستند، یا چشم 

دوختن به کاروان های طوالنی تابوت را بار دیگر در راه گورستان تاب می آورند. احتماال مسئوالن در این سرزمین همه این ها را به خوبی می دانند.

به دلیل مناســبات ویژه در سرزمین 
ما ارزش خبری می یابند. کســی که 
از نزدیک تر شاهد باشد چه اتفاقاتی 
به تنهایی در دو ماه گذشته تیترها را 
ساخته اند، تصور دقیق تری از خطوط 
تنشی کسب می کند که ایرانی ها باید 
در مسیر آن ها از پس زندگی روزمره 

خود برآیند.

هنجارشکنی های پیاپی

در آســتانه تابستان برخی روزنامه ها 
درباره پیشــامدی در یــک دریاچه 
شمال کشــور گزارش دادند. چیزی 
که رســانه های بنیادگرا بــه عنوان 
هنجارشــکنی از آن یاد کردند، این 
بود که چند زن و مرد جوان با لباس 
شنا در دریاچه شنا کرده بودند. خبر 
چنین ادامه یافته بود که این گروه این 
بخش از سرزمین اسالمی را با آنتالیای 
ترکیه عوضی گرفته اند. از مسئوالن 
خواسته شده بود که واکنش مناسب 
نشان بدهند. چند روز بعد، روزنامه ها 
درباره واقعه مشابهی در یک دریاچه 
دیگر باز هم در شمال کشور نوشتند. 
معاون استاندار اعالم کرد که تکرار این 
»برخورد دور از انتظار« عواقب بدی 

خواهد داشت.
در حالی که این وقایع در شبکه های 
اجتماعی موج بلندی گرفته بود، خبر 
دیگری توجه ها را به خود جلب کرد: 
یک راننده تاکســی »اسنپ« وسط 
اتوبان از یک مسافر زن خواسته بود 
از خودروی او پیاده شــود. ظاهرا زن 
جوان روســری خــود را منطبق بر 
مقررات بر ســر نکرده بود. او خبر را 
در توییتر گذاشــت و خواستار اخراج 
راننده اســنپ شد. اما راننده یک روز 
بعد به خاطر رفتار اسالمی نمونه خود 
به طور رسمی مورد تقدیر قرار گرفت. 
روزنامه ها در توضیح عمل تند راننده 
نوشــتند که او از زن مسافر خواهش 
کرده بود روسری خود را جلو بکشد 
و او از پذیرش این خواست خودداری 
کرده بود. او هم از زن خواسته بود از 

خودرو پیاده شود.
در شبکه های اجتماعی خشم چنان 
اوج گرفــت کــه برخــی از کاربران 
خواســتار تحریم اســنپ شدند. زن 
جوان روز بعد توییت کرد که مدیران 
شرکت در واقع تلفنی از او عذرخواهی 
کرده اند، اما اندکی بعد پوزش خود را 

پس گرفته اند. در این میان، راننده در 
یک برنامه تلویزیون دولتی مورد تقدیر 
قرار گرفت، در حالی که یک روحانی 
حاضر در برنامه توضیح می داد که زن 
جوان بــا بی توجهی به حجاب خود، 
خطر مجازات زندان را پذیرفته است. 
اندکی بعد گفته شــد کــه راننده به 
دیدار خانواده زن جوان رفته، از آن ها 
پوزش خواســته و یک جلد قرآن و 
متون اسالمی دیگری را به آن ها هدیه 
داده اســت. عکســی که در اینترنت 
منتشر شد در کنار دو شخص دیگر، 
زن جوان و مادرش را نشان می داد که 

خشم آن ها آشکار بود.
خبرها درباره مسافر متمرد و راننده 
تاکســی مسئولیت شــناس هنوز از 
رونق نیافتاده بودند که یک نماینده 
مجلس با انتقاد خــود از برنامه های 
شــبانه بی شــمار در نمایندگی های 
سیاسی خارجی مســتقر در تهران 
تیترساز شــد. او در ضمن این را که 
در فضاهای متعلق بــه آن ها در ماه 
الکل مصرف شــده اســت  رمضان 
خشــم آفرین دانست. رئیس مجلس 
کمیســیون امنیت داخلــی و روابط 
خارجی را مامور پی گیری ماجرا کرد. 
تقریبا همزمــان رئیس پلیس تهران 
خبر از تعطیل ۵۶۷ رستوران لوکس 
در پایتخت داد و دلیل آورد که آن ها 
سنت ها و مقررات اسالمی را با اجرای 

موسیقی غیرمجاز نقض کرده اند.

بستنی لیسیدن برای زنان ممنوع!

ممنوع کــردن زنــان از لیس زدن به 
بســتنی در مالء عام خشــم بسیار 
بیشــتری برانگیخت. اندکی پس از 
اعالم این دستورالعمل، در شبکه های 
اجتماعــی عکس هــای زنانی ظاهر 
شــد که لذت لیس زدن به بستنی را 
به گونــه ای اغراق آمیز، هوس انگیز و 
اروتیک نشان می دادند. توفان درهم 
شکننده خشم، رئیس گردان بسیج 
زنان طرفدار رژیم را که دستورالعمل 
به ابتکار او صادر شده بود، مجبور کرد 

آن را پس بگیرد.
چنین خبرهایــی برای مدت چندان 
زیــادی مــردم را به خود مشــغول 
نمی کنند. هــر کدام به ســرعت با 
تیترهــای تازه پس رانده می شــود. 
هفتاد زن به خاطر دوچرخه ســواری 
در یک میدان مرکزی تهران دستگیر 
شــدند. ۲۰ زن دیگر بــه این دلیل 
بازداشت شدند که در میهمانی های 
خود منطبق بر عادات زندگی غربی به 
راحتی جشن گرفته و رقصیده بودند.

دولت انقالبی ۴۰ ســال دوام آورده 
اســت. برای همه شــهروندان زن و 
مرد روشــن شده اســت که دولت 
به شــکرانه درآمد سرشــار ناشی از 
فروش نفت فهمیده است که قدرت 
را در دست خود نگه دارد، متمرکز و 
مستحکم کند، ده ها سال فساد را در 
همه رشته های سیاست و اقتصاد جا 
بیاندازد، همه رسانه ها را تحت کنترل 
قرار دهد و از انتخابات آزاد تنها پوسته 
آن را باقی بگذارد. در ســایه تهدید 
جنگ و زیر فشــار بیکاری، افزایش 
شدید قیمت ها، تورم چهل درصدی 
و شــرایط فاجعه بار اقتصادی که در 
آن رسانه ها هر زور بر خبرهای بدی 
از فساد در سطوح باال پرتو می افکنند، 
مردم به انــدازه کافــی انگیزه برای 
نشــان دادن واکنش سیاسی به این 
وضعیت دارند. اما هنوز برای این که 
خودمان را در حال تحول ببینیم زود 

است.

قطع ارتباط تلفنی جعفر عظیم زاده و سایر زندانیان سیاسی
 بند ۸ زندان اوین با خارج از زندان

ایران وایر- از روز شنبه 9 شهریورماه 
جــاری تماس تلفنــی جعفر عظیم 
زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد 
کارگران ایران و سایر زندانیان سیاسی 
بند ۸ زندان اویــن، با خارج از زندان 

قطع شده است.
بنا به گــزارش اتحادیه آزاد کارگران 
ایران، به تازگی فرمی در اختیار تمام 
زندانیان زنــدان اوین قرار گرفته که 
مطابــق آن زندانیان اجازه دارند تنها 
۷ شــماره تماس را به مقامات زندان 
اعالم نموده و با دریافت کارت تلفنی 
بنام »کارت هوشمند تلفن زندان« که 
به جز شماره های از قبل تعیین شده 
امکان تماس با شماره دیگری ندارد را 

دریافت کنند.
 زندانیان سیاســی حاضــر در بند ۸ 
زندان اوین از جمله جعفر عظیم زاده 

از تکمیل این فرم خوددار کرده اند.
 مســئوالن زندان از این طریق قصد 
دارند تا تماس های زندانیان با خارج 
از زندان کنترل شده و زندانیان امکان 
هیچ گونه ارتباطی با رسانه ها را نداشته 
باشند. توزیع و امضای فرم کار تلفن 
هوشــمند زندان توسط زندانیان این 
امکان را به مقامات زندان می دهد تا 
از انتشار اخبار داخل زندان جلوگیری 

کنند.
برابر این گزارش با خودداری زندانیان 
سیاســی از تکمیل فرم طرح کارت 
هوشمند تلفن، دیگر هیچ کارت تلفنی 
در اختیار ایــن زندانیان قرار نگرفته 
است و از روز شنبه هیچگونه تماسی 

با خانواده و خارج از زندان نداشته اند. 
این موضوع موجبات نگرانی خانواده 
زندانیان سیاســی محبوس در بند ۸ 

زندان اوین را پدید آورده است.
هفته گذشــته پیام صوتــی جعفر 
عظیم زاده از زندان اوین در موضوع: 
»محکومیت کارگران شرکت نیشکر 
هفــت تپه«، »نســرین جــوادی«، 
»حسن سعیدی« و »مرضیه امیری« 

به زندان و شالق منتشر شده بود.
او در پیــام خود  با انتقــاد صریح از 
حکومت گفتــه بــود: »کارگران در 
نتیجه سیاســت های ضد کارگری و 
ویران گرایانه اقتصادی حکومت گران و 
شرایط معیشتی فقر و طاقت فرسایی 
گرفتارند. این نه تنها باعث استعفا و 
یا شرمســاری و کوتاه آمدن سیستم 
حاکم در مقابل اعتراضات حق طلبانه 
کارگری نشــد بلکه نهادهای امنیتی 
و انتظامی با تشــدید سرکوب دهها 
کارگر معتــرض را در طول ماه های 
گذشته بازداشت و احکام ظالمانه ای 
را علیه کارگران شرکت نیشکر هفت 
تپه و شــرکت کنندگان در مراســم 

روز جهانــی کارگر در مقابل مجلس 
صادر کردند. کارگر  بازنشسته نسرین 
جوادی، حسن سعیدی  کارگر شرکت 
واحد و مرضیه امیری خبرنگار روزنامه 
شرق را با وارد کردن اتهامات سنگین 
امنیتی بــه زندان های طویل المدت 
محکوم  و به طور بی شرمانه ایی اقدام 
به صدور حکم قرون وسطایی شالق، 
علیه نسرین جوادی، مرضیه امیری و 
هجده کارگر شرکت نیشکر هفت تپه 

کردند.
با صــدور ایــن احــکام ظالمانه بار 
دیگر بیش از پیش روشــن شــد در 
این مملکت برگزاری و شــرکت در 
مراسم روز جهانی کارگر و باال بردن 
پالکاردهای مطالباتی حق طلبانه از 
ســوی کارگران و  انعکاس اخبار آن 
توســط خبرنگاران، جرمی امنیتی و 
تبلیغ علیه نظام جمهوری اســالمی 

است.«
او مقامات جمهوری اسالمی را خطاب 
قــرار داده و گفته بود: »بدانید و آگاه 
باشید محکومیت کارگران رنج دیده 
شــرکت هفت تپه و مرضیه امیری 
به زندان و شــالق و کارگر بازنشسته 
نسرین جوادی که اینک پس از سی 
ســال رنج و محنت و با تنی رنجور و 
مریض توســط بی دادگاه های شــما 
به دلیــل اعتراض به فقر و فالکت به 
زندان و حکم قرون وســطایی شالق 
محکوم شــده اســت نــه پایانی به 
اعتراضات ما کارگران بلکه پایانی بر 

کار شما ستمگران خواهد بود.«   
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سالهاست که عده بسیاری از ایرانیان 
در گوشه و کنار ایران و جهان با رژیم 
جمهوری اســالمی، قوانیــن و رویه 
های آن مخالف و خواهان حکومتی 
سکوالر با قوانینی دموکراتیک برای 
ایران هستند. عده ای که همه ما آنها 
را با نام کلِی »اپوزیســیون جمهوری 
اسالمی« می شناسیم. افراد مخالفی 
که علیرغم داشــتن هدفــی واحد و 
مشــترک اما، هرگز نتوانستند به راه 
حلی عملــی، و اقدامی مفید و موثر 
در مبارزه بر علیه جمهوری اسالمی 

دست یابند.
در این روزها شــاید سوالی که یافتن 
پاسِخ آن بیشــتر از هر زمان دیگری 
اهمیت پیــدا کرده، این اســت که 
»آیــا ما خواهان برکنــاری و گذار از 
جمهوری اسالمی هستیم یا خیر؟« 
برای داشتن ایرانی دموکراتیک، آزاد و 
آباد برای تمامی ایرانیان، فارغ از دین 
و مذهب و قومیت، شرط اول گذار از 
دیکتاتوری غیر قابل اصالحی به نام 

»جمهوری اسالمی« است.
جمهوری اسالمی اینک در موقعیت 
بسیار ضعیفی، به مراتب بسیار ضعیف 
تر و شــکننده تر از هر زمان دیگری، 
قرار دارد. تحریمهای اقتصادی از یک 
سو و مشکالت اقتصادی- معیشتی 
کشور و مردم، و درگیری های میان 
ســران نظام بر ســر قدرت و سهم 
بیشتر از سفره  ی کوچک تر شده ی 
انقالب از سوی دیگر. به این بن بست 
ها مشکالت حقوق بشری، مبارزات 
مدنی مردم، بویژه زنان و خواستهای 
به حــق و اولیه آنها کــه در تضاد با 
ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسالمی 
قرار دارد؛ را نیز بیافزایید. حال خواهیم 
دید که جمهوری اسالمی در شرایطی 
بسیار بد، و تنگنایی به شدت سخت 

قرار گرفته است.
آنچه که مسلم و قطعی است، سقوط 
دیکتاتورِی مطلق شیعه در ایران است. 
دیکتاتورِی مذهبی ای با نام متناقِض 
جمهورِی اسالمی، که تا کنون تنها با 
سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت 
توانسته به حیاتش ادامه دهد. اما حاال 

آیا خواهان گذار از
 جمهوری اسالمی هستیم

 یا خیر؟
در این روزها شاید ســوالی که یافتن پاسِخ آن بیشتر از هر زمان دیگری 
اهمیت پیدا کرده، این است که »آیا ما خواهان برکناری و گذار از جمهوری 
اسالمی هستیم یا خیر؟« برای داشتن ایرانی دموکراتیک، آزاد و آباد برای 
تمامی ایرانیان، فارغ از دین و مذهب و قومیت، شرط اول گذار از دیکتاتوری 
غیر قابل اصالحی به نام »جمهوری اسالمی« است. اما چرا و چگونه است 
که علیرغم تمام نارضایتی ها، اعتراضات مردم علیه جمهوری اسالمی، و 

تحریم های متعدد این رژیم هنوز به حیات خود ادامه می دهد؟

ســرکوب کردن مردم تهیدست که 
سفره هایشان نه از زندگی در کشوری 
فقیر و بی سرمایه، بلکه از دزدی ها و 
بی لیاقتی های مسئولین جمهوری 
اسالمی خالی شده است، دیگر کارایی 
ندارد. جمهوری اسالمی در حقیقیت 
رژیمی اشغالگر است که ثروت کشور 
را به یغما برده و میبرد، سرمایه های 
ملی را تــاراج کرده و می کند. مردم 
منتقد و مخالف را به بدترین شــکل 

ممکن سرکوب کرده و می کند.
اما بــرای مردمی که تحت ســلطه 
جمهوری اسالمی، آنچنان از زندگی 
زیر خط فقر و بی عدالتی ها خســته 
و درمانده شــده اند که از جان- این 
عزیزتریــن و برگشــت ناپذیرترین 
ســرمایه زندگی- می گذرند و دست 
به خودکشی و خودسوزی می زنند؛ 
سرکوب دیگر معنا و مفهومی ندارد. 
برای پدری که فرزندانش شب گرسنه 
سر بر بالین می گذارند، یا مادری که 
کودکانش را شب در خیابان و درون 
چادر می خوابانــد؛ زندگی کردنش 
دیگر چیزی ندارد که از دست دادنش 

او را بترساند. پدر یا مادری که از سر 
بی پولی نمیتوانند پسر یا دخترشان 
را به دانشگاه یا خانه بخت بفرستند، 
دیگر حتی از مرگ هم نمیترسند که 
دست به خودکشی می زنند. برای آن 
خانواده زلزلــه زده ای که عزیزش را 
از دســت داده و بعد از گذشت قریب 
به دو ســال هنوز در کانکس و چادر 
زندگی مــی کند، و یا مردم ســیل 
زده ای که سیِل نادانی و ناکارآمدِی 
مســئولین جمهوری اسالمی آنها را 
بی خانمان کرده و عزیزانشــان را از 
آنها گرفته است، ابزار سرکوب دیگر 

کارآمد نیست.
حامیان و موافقان جمهوری اسالمی 
چه بخواهنــد، چه نخواهنــد، این 
دیکتاتــوری اســالمی در آســتانه 
فروپاشی است و یقینا سقوط خواهد 
کرد. کشــتِی سوراخ شــده ی نظاِم 
اسالمی همچون تایتانیک در آستانه 
غــرق شــدن قــرار دارد. جمهوری 
اســالمی در یک بحران عظیم و بن 
بست سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
قرار گرفته است که همین بن بست 
می تواند مســبب و آغازگر فروپاشی 
هر چه سریعتر آن شود. تنها تفاوتش 
در زمان ســقوط و میزان خرابی ها، 

نابودی محیط زیســت و منابع ملی، 
و عهدنامه های ترکمانچایی ای است 
که از خود بر جای خواهد گذاشــت. 
ایــن رژیم ایدئولوژیک کــه نه آب و 
خاک ایران، نه سرمایه های ایران و نه 
مردم ایران برایش کوچکترین ارزشی 
نداشته و ندارد، برای ماندن در قدرت 
و جلب حمایت های خارجی از همه 
چیز کشــور مایه خواهد گذاشت. تا 
کنون دریای مازندران، قشم، چابهار، 
دریای عمان، خاک و آب ایران را برای 
بقایش به چین، هند، روسیه و دیگران 
بخشــیده و برخی را نیز بنا به گفته 
خودشــان اجاره داده اســت، باز هم 
خواهد بخشید و به تاراج خواهد برد 
تا به هر طریق ممکن بر ســر قدرت 

بماند.
واقعیت این اســت کــه تنها نیرویی 
که قادر اســت جمهوری اسالمی را 
برکنار کند، »مردم ایران« هســتند. 
و تنها نیرویی کــه می تواند آن را بر 
سر قدرت نگه دارد باز هم مردم ایران 

هستند.
نارضایتی مردم ایران تهدیدی جدی 
و خطرناک برای جمهوری اســالمی 
اســت. تهدیدی به مراتب خطرناک 
تــر از تحریمهــای آمریــکا و حتی 
تحریم های بین المللِی شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد کــه جمهوری 
اسالمی پیشــتر آنها را تجربه کرده 
اســت. جمهوری اســالمی در طول 
حیاتش تا به امــروز، هرگز تا به این 
اندازه منفور، غیر قابل اعتماد، شکننده 
و آسیب پذیر نبوده است. جمهوری 
اس المی اکنــون در چنان موقعیت 
شکننده ای قرار گرفته است که از سر 
ناچاری حتی دســت کمک به سوی 
اپوزیسیون نیز دراز کرده است. تا آنجا 
که ظریف در جمع ایرانیان حاضر در 
میهمانی سفارت جمهوری اسالمی در 
سوئد می گوید همه ما، حتی سلطنت 
طلب ها در یک کشــتی هســتیم. 

کشتی ای به نام ایران.
امــا چرا و چگونه اســت که علیرغم 
تمام نارضایتی هــا، اعتراضات مردم 
علیه جمهوری اسالمی، و تحریم های 
متعدد این رژیم هنوز به حیات خود 

ادامه می دهد؟

در حال حاضــر مبارزات مدنی مردم 
ناهماهنگ و نامتحد اســت. نیروی 
موازنه ای از ســوی یک اپوزیسیون 
متحد، قدرتمنــد و کارآ وجود ندارد. 
عــده ای مخالف وجــود دارند که به 
صورت پراکنــده و ناهماهنگ، حتی 
در مبارزه با دشــمنی که همگی آنها 
آن را دشمن میشمارند، اتحاد نظری 
و عملی ندارند و به واقع، در یک جبهه 
نیستند. اعتراضات مردم برای گرانی و 
مشکالت اقتصادی، سیاستهای داخلی 
و خارجی جمهوری اسالمی، جنایات 
او علیه مخالفان و حتی منتقدان رژیم 
اغلب به صورت اعتراضات پراکنده در 
کشور، توفان های توییتری و یا مطالب 
اعتراضی در فیسبوک ختم می شود. 
آیــا اینچنین نامتحــد و ناهماهنگ 
می توان دیکتاتوری اسالمی را وادار به 
عقب نشینی کرد و یا انتظار براندازی 

آن را داشت؟
اگــر هدف ما گذشــتن از جمهوری 
اســالمی اســت؛ برای گــذار از این 
دیکتاتــوری در وهله اول باید متحد 
شــد، هدف مشترک داشــت، آینده 
ای مشخص پیش رو داشت، و برای 
آن برنامه ریزی کرد. هدف مشترک 
همه برانــدازان، برانــدازی و گذار از 
جمهوری اسالمی است برای رسیدن 
به دموکراســی و برابری برای ایران و 
همه ایرانیان، از ترک و بلوچ و کرد تا 

ارمنی و بهایی و زرتشتی و ...
اگر مــا خواهان گــذار از جمهوری 
اسالمی هستیم باید با یکدیگر متحد 
شویم. برای ترســیم و برنامه ریزی 
آینده، ابتــدا باید فــارغ از تفاوتها و 
اختالف سلیقه ها به یک اتحاد عملی 
دســت یابیم تا بتوانیم علیه دشمن 
مشــترک تمامی ایرانیــان راهکاری 
عملی برنامه ریزی کنیم. این ضرب 
المثل زیبای فارســی که می گوید 
»قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا 
شود.« به خوبی گویای اهمیت اتحاد 
و دریا شدِن قطره های اپوزیسیون و 

ملت است.
ایران کشوری است پهناور، ثروتمند، 
و به لحاظ استراتژیکی خاص و ویژه. 
همین مساله اهمیت ایران را در جهان 
دو چندان کرده اســت. مردم ایران با 

چنین ثروت و شرایطی می توانند و 
شایسته آن هســتند که در بهترین 
شرایط و با باالترین امکانات رفاهی و 

اقتصادی زندگی کنند.
اپوزیســیون متحد،  وجود احزاب و 
هدفمند و قدرتمنــد، همراه با اتحاد 
مردم، و مبــارزات مدنِی بــه دور از 
خشــونت و خشونت پرهیز می تواند 
به گذار سریعتر و کم هزینه تر از این 

رژیم کمک شایانی کند.
این راهی دشــوار، اما ممکن اســت. 
اتحاد، حمایتگــری و رواداری کلید 
این درِ بســته اســت. اگــر هدف ما 
رسیدن به دموکراســی است » باید 
دموکراتیزاسیون را از خودمان شروع 
کنیــم.« در اول قــدم بــاور کنیم و 
بپذیریم که تمرین و مشِق دموکراسی 
را پیــش از هرچیــز و هر کس، باید 
از خود شــروع کرد. باید باور کنیم، 
بپذیریــم و بیاموزیــم کــه گام اول 
دموکراسی پذیرفتن این حقیقت است 
که نظرها، دیدگاهها و باورهای دیگری 
به غیر از دیدگاه و باور من نیز وجود 
دارد و لزوما نباید همه مردم همانند 
من فکر کنند. ما می توانیم متفاوت 
بیاندیشیم، متفاوت بنگریم، اما با هم 
متحد باشــیم. یک ملت باشیم. می 
توانیــم در کمــال متفــاوت بودن 
دیدگاههایمان همچنان با یکدیگر در 
یک جبهــه، در یک جناح، و در یک 
اجتماع زندگی کنیم و برای دستیابی 
به اهــداف و ارزش های مشــترک، 
همســو و همراه با یکدیگربایستیم و 
برای رسیدن به برابری و دموکراسی 

مبارزه کنیم.
باید به کســانی که بر ســنگ تفرقه 
میکوبند با دقتی مضاعف نگریست و به 
صداقِت برانداز بودن و همراه بودنش با 
جنبش آزادی خواهانه ی مردم با تردید 
نگاه کرد. وجود یک اپوزیسیون متحد 
می تواند از جمهوری اسالمی ای که 
امروزه بیش از هــر زمان دیگری در 
حیات چهل ســاله اش آسیب پذیر 

شده است، گذر کند.
اگر مــا خواهان گــذار از جمهوری 
اسالمی هستیم، نباید فراموش کنیم 
که »راه براندازی از اتحاد می گذرد«. 
تنها برنده ی نبود اتحاد میان مردم و 
اپوزیسیون، کسی نیست جز دشمن 
دیکتاتوری  یعنــی  ایرانیان،  خانگی 
جمهــوری اســالمی. و در این بین، 
بازنده ما ملت ایران هســتیم با عمر 
و جوانی ای به تباهی رفته و کشوری 
به یغمــا برده. دعوای بی ســرانجاِم 
جمهوری خواه و مشروطه خواه تنها 
یک راه حــل دموکراتیک دارد و آن 
رای مــردم ایران پس از گذشــتن از 
جمهوری اسالمی است. برای رسیدن 
بــه آن روز باید همگی مــا ایرانیان، 
متحد و همراه در یک سوِی جبهه ی 

براندازی بایستیم.
مهناز همدانیان - شبکه بیان

عذرخواهی صادق الریجانی
 از نگارش نامه تند به آیت اهلل یزدی

رادیو فردا- صادق الریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، 
می گویــد که در جریان نگارش نامه بــه محمد یزدی قلم و زبانش »دچار 
لغزش« شده و »باید نامه با لحن درست تر و دقت بیشتری نگاشته می شد«.
او این مطلب را در بیانیه ای عنوان کرد که روز چهارشنبه، ۱۳ شهریورماه، 
در پاسخ به نامه جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کرده 
است. این افراد در نامه خود نوشته بودند که نامه صادق الریجانی به محمد 

یزدی، آنها را »شگفت زده و دل آزرده« کرده است.
آقای الریجانی در این بیانیه گفته است از بسیاری از »دلسوزان« که به خاطر 
نامه او »مکدر شــدند« عذرخواهی می کند، ولی به طور مستقیم از محمد 

یزدی عذرخواهی نکرده است.
صادق الریجانی در نامه تازه خود گفته اســت که او و محمد یزدی در یک 

صف هستند و »دشمن بی جهت خیال باطل تفرقه افکنی نکند«.
او همچنیــن خبرهای مربوط به نگارش نامه گالیه آمیز به رهبر جمهوری 
اســالمی و تهدید به خــروج از ایران و رفتن به نجــف را تکذیب کرده و 
گفته اســت تصویری که در شبکه های اجتماعی از این نامه منتشر شده، 

»صددرصد جعلی« و »القای شایعه اختالف مسئوالن با رهبری بود«.



32 Issue 1440 Friday September 6, 2019شماره ۱440 جمعه ۱5 شهریور  32۱۳۹۸

»عروسکی که لباسش از همان ابتدا سیاه است«
دویچه وله- روزهای پایانی سال 9۷ 
بود که ماجرای زندگی یک کودک در 
رسانه ها پیچید؛ داستان دختری ۱۱ 
ساله، ساکن ایالم، که به عقد مردی 
۵۰ ســاله درآمده بود. بــه گزارش 
جمعیت امــام علی، ایــن دختر را 
خانواده  معتادش در برابر ۱۵ میلیون 
تومان به عقد مردی ۵۰ ساله با هفت 
فرزند و همســری دیگر درآورده بود. 
پیگیری های این سازمان مردم نهاد و 
سازمان بهزیستی جواب داد و دختری 
که نام »رها« بر او گذاشــتند، از این 

زندگی بیرون کشیده شد.
داستان همسر شدن »رها« اما آخرین 
داستان غم انگیز کتاب کودک  همسری 
در ایــران نبــوده و نیســت. از روز 
گذشته، انتشــار یک کلیپ کوتاه در 
شبکه های اجتماعی، بار دیگر موضوع 
کودک همســری را به بحثی داغ در 
شبکه ها تبدیل کرده است. در فیلمی 
که گفته می شود مربوط به یک هفته 
پیش اســت دختربچــه ای در کنار 
جوانی نشسته، در میانه بستگانی که 
جمع اند و شادند و دخترک را به عقد 

آن جوان درمی آورند.
جــواد حیدریــان، روزنامه نگاری در 
ایران کــه یکی از انتشــاردهندگان 
این فیلم در توییتر است، می نویسد: 
»فیلم متعلق به مراسم »عقد موقت« 
دخترکی معصوم در منطقه بهمئی در 
استان کهگیلویه و بویراحمد است.« 
او در توییتش از دادســتان کشور و 
استان خواسته، »جلوی این فاجعه« 

را بگیرند.
در حالی کــه فرماندار شهرســتان 
بهمئــی در واکنش به این ویدیو، آن 
را »مسئله تلخی« خوانده بود که »به 
دالیلــی ترجیح می دهد در خصوص 
آن صحبت نکند«، رئیس دادگستری 
این شهرســتان خبر از »ابطال این 

عقد« داده است.
انتشار این ویدیو اما موجی از واکنش ها 
را در پی داشــت. یکــی از کاربران 
توییتر، کودک همسری را »جنایت« 
نامیده اســت و دیگری از دادستانی 
خواسته، »به عنوان مدعی العموم وارد 
شود و از این ازدواج جلوگیری کند«.

دختر  می نویسد،  تابناک  خبرگزاری 
۱۰ ساله و داماد ۲۲ ساله است.

آمارها چه می گویند؟

طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان 
مجلس، با استناد به آمار ثبت احوال 
می گوید، در شــش ماهه نخســت 
۱۳9۷ میزان ازدواج دختران )۱۰ تا 
۱۴ سال( حدود ۷ درصد از ازدواج ها، 
یعنی ۱۷ هــزار و ۴۸۶ مــورد بوده  
اســت. بر پایه گزارش دفتر مطالعات 
فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس، 
در فاصله سال های 9۱ تا 9۵ بین 9/۴ 
تا ۶/۵ درصد ازدواج هــای دختران، 
در گروه ســنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده 
است. مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه 
و بویراحمــد، پیش تر از ثبت 9 مورد 
ازدواج کمتر از ۱۰ ســال در سال 9۶ 

در این استان خبر داده بود.
البته آمار دقیقــی از این ازدواج ها در 
دست نیست، چرا که بسیاری از آنها 

ثبت نمی شوند.

قانون چه می گوید؟

ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران 
همچنان ممنوعیت قانونی ندارد.

ماده ۱۰۴۱) مصــوب ۱/۴/۱۳۸۱ ( 

می گویــد، عقد نکاح دختــر قبل از 
رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی 
و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال 
تمام شمســی ممنوع است و منوط 
اســت به اذن ولی به شــرط رعایت 

مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
طرح اصالح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی 
در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
رد شــد و الیحه افزایش سن قانونی 
ازدواج کودکان، در زمســتان 9۷ به 
دلیل »جامع و کامل نبودن«، از سوی 
کمیسیون قضایی رد شد. کمیسیون 
اعالم کرد که این طرح هم به لحاظ 
فقهی و هم به لحاظ اجتماعی دارای 

اشکاالتی است.
آخرین وضعیــت تالش های قانونی 
در این راه این اســت که نمایندگان 
مجلس در تاریــخ ۲۴ تیر ۱۳9۸ در 
جلســه علنی با ارجاع رد طرح یک 
فوریتی اصالح مــاده )۱۰۴۱(  قانون 
مدنی پیرامون افزایش سن ازدواج به 

کمیسیون قضایی موافقت کردند.

علت مخالفت با طرح چیست؟

طیبــه سیاوشــی در گفت وگــو با 
رســانه های ایــران می گویــد، علل 
مخالفــت با طرح کودک همســری 
»به صورت شفاف مشخص نیست«. 
او  »سیاسی کاری بعضی نمایندگان 
مخالف طــرح«، »فرض نوعی ابتذال 
اجتماعی از ســوی برخی نهادها« و 
همچنین »خالف شرع تعبیر گردیدن 
از سوی افرادی که اعتقادی به پویایی 
فقه ندارند« را برخی علل مخالفت با 

این طرح عنوان می داند.
با گشــت و گــذاری در توییتر هم 
می توان با برخی دیدگاه های مخالفان 
این طرح آشــنا شــد. زهره الهیان، 
نماینــده پیشــین مجلــس و عضو 
گــروه آینده نگــری و نظریه پردازی 
فرهنگســتان علوم پزشکی، یکی از 
مخالفان باال بردن سن ازدواج است. 
او معتقد است باال بردن سن ازدواج یا 
به عبارتی ممنوعیت کودک همسری، 
باعث کاهش آمار ازدواج و در نتیجه 

کاهش فرزندآوری می شود.
پروانه سلحشــوری، عضو فراکسیون 
امیــد و از طرفداران باال بردن ســن 
ازدواج، صــدا و ســیمای جمهوری 
اســالمی ایران را به باد انتقاد گرفته 
است که »برای ضربه زدن به منتقدان 
خود تبلیــغ می کنند کــه موافقان 
طرح کودک همسری مخالف افزایش 
جمعیت هستند«.  او به آمار »یازده 
میلیون پســر و دختر مجرد در سن 
ازدواج« در ایــران اشــاره می کند و 
می گوید: »خب اگر به دنبال افزایش 
جمعیت هســتند برای این ها فکری 

افزایش جمعیت  بکنید. چرا بــرای 
متوسل به کودکان شده اید؟«

فقــر اقتصــادی و فرهنگــی و 
کودک همسری

رضا جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی 
که پیوســته با موارد و آســیب های 
کودک همسری سر و کار دارد هم در 
گفت وگویی با رسانه های درون ایران 
راهکار  »کودک همســری  می گوید: 
قابــل قبولی برای باال بــردن ازدواج 
نیســت. به جای اختالف سن شاید 
بهتر باشد که بگوییم اختالف نسل. 
این در حالی اســت که می بایســت 
آسیب های ناشی از این ازدواج را که 
گریبان خانواده های اغلب آسیب پذیر 
را گرفته، در نظر گرفت.« و به گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اســالمی، کانون این قبیل ازدواج ها 
مناطق روستایی، عشایری و حاشیه 

شهرهاست.
دبیراجتماعــی  مختــاری،  آزاده 
خبرگــزاری برنــا، فقــر را عامل آن 
می داند که »هر روز کودکی فروخته 

می شود و عروس!«

»خودکشی دارد روزانه می شود«

انتشــار این ویدیو برای بســیاری از 
کاربران هم زخم کهنه  آســیب های 
جســمی و روحــی را کــه پدیــده 
کودک همســری با خود بــه همراه 
می آورد، تازه کرده اســت. بسیاری از 
قربانیان کودک همسری هنوز به بلوغ 
جسمی، جنســی و فکری الزم برای 

ازدواج نرسیده اند.
یکی از کاربران توییتر که در اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد در زمینه 
کودکان فعالیت می کند، از خودکشی 
زنان روستایی در این منطقه محروم 
ایران می نویسد؛ از خودکشی دختران 
۱۴ ساله و »از خودکشی ای که دارد 
روزانه می شــود«. این فعال مدنی در 
برشــمردن عوامل خودکشــی زنان 
»دیشــموکی« به مــوارد متعددی 
اشاره می کند، از جمله به بی سوادی 
و تحصیــالت پایین زنان، به نظام به 
شدت مردساالر، به فقرمادی؛ عواملی 
که می توان به جرأت گفت، سن پایین 

ازدواج هم در آنها نهفته است.
خودکشــی یکی از پایان های تلخی 
اســت که در انتظار برخی از قربانیان 
کودک همسری نشسته است. بسیاری 
از کارشناسان نسبت به اعتیاد، فرار از 
خانه و خودکشی به عنوان مهم ترین 
خطراتی کــه این کــودکان را پس 
از ازدواج تهدیــد می کند، هشــدار 
می دهند. کارشناسان در گفت وگو با 

رسانه های داخلی می گویند: »بیشتر 
این کودکان در زندگی زناشویی خود 
دچار مشــکل می شوند و چون راهی 
برای بازگشت به خانه ندارند، به سمت 

خودکشی یا فرار از خانه می روند.«
کاربری می نویسد: »اولین چیزی که 
به ذهنم می آید، یادآوری زنانی است 
که بارها در کودکی، ســابقه اقدام به 
خودکشی دارند به همین دلیل ازدواج 
اجبــاری یا بارداری های ســن کم و 
خشونت خانگی، و زنان معتادی که 
وقتی می پرسیم چه شد معتاد شدی، 
یک جمله مشــترک دارنــد: »زود 
شوهرم دادن، طرف معتاد بود، من را 

هم معتاد کرد«.«
هرچند بسیاری از کودک همسری ها 
در ایران ثبت نمی شوند، هرچند برای 
زدودن ننگ پدیده  کودک همسری به 
کار فرهنگی و آمــوزش و کنار زدن 
ســنت های غلــط در برخی مناطق 
ایران نیاز است، اما به اعتقاد بسیاری 
از فعاالن عرصه حقوق کودک و زنان، 
تصویب اصالحیه افزایش سن قانونی 
ازدواج می تواند، جلوی بســیاری از 

کودک همسری ها را بگیرد.
معصومه ابتکار بالفاصله پس از انتشار 
ویدیو، در کامنتی در توییتر خطاب 
انتشــاردهنده ویدیو، خواســتار  به 
»اطالعات دقیق تر« برای رســیدگی 

شد.
انتشاردهنده ویدیوی کودک همسری 
می گوید: »مســئله در دســتور کار 
جدی نهادهای دولتی و قضایی است 
و خانم ابتکار معــاون زنان و خانواده 
پیگیر  خودشان  نیز  رئیس جمهوری 
بودنــد و اطالعــات در اختیــار آنها 

گذاشتیم.« 
در آخرین لحظات تهیه این گزارش، 
تابناک نوشت: »علی سعیدی، رئیس 
دادگســتری شهرســتان بهمئی، از 
ابطال عقد موقت دختر ۱۰ ســاله با 
پسر ۲۲ ساله در این شهرستان خبر 
داد.« این مقام مسئول با خبر ابطال 
این عقد، گفته اســت:»طبق رســم 
طایفه ای و عشیره ای و رسومات محلی 
که در شهرستان بهمئی رایج است، 
دختر را برای پسر نامگذاری کرده اند 
تا بعد از گذشت ۶ سال که دختر به 
ســن قانونی برای همسر داری برسد، 

ازدواج کنند.«
شاید با پیگیری ها، کار فرهنگی، رشد 
اقتصــادی و تصویب قانون های الزم، 
روزی برســد که »فاطیما«  )آنگونه 
که ایــن دختربچــه در فیلم نامیده 
می شــود(، آخرین قربانی این سنت 
غلط باشد؛ ســنتی که جسم و روح 
کودکان را در آغازین سال های زندگی 

می کشد.

آزار جنسی در محل کار 
 جرمی  خاموش و در حال رشد

در جمهوری اسالمی

آزار جنســی در تمام دنیا پدیده ای شایع است که می تواند هر فردی را 
تهدید کند، فرقی نمی کند که این فرد زن باشد یا مرد. هر چند در چند 
دهه اخیر و با حضور گسترده زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، 
آنها بیشترین آسیب را در زمینه آزار جنسی در محل کار خود دیده اند. 
آزار جنسی محدوده وسیعی از رفتارها را در برمی گیرد که طبق تعاریف 
علمی  »عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به 
شخصیت یک فرد، خواستار دریافت التفات جنسی یا تحقیر جنسیتی با 
توسل به آزار کالمی  می شوند«. در برخی جوامع مردساالر، »آزار جنسی 
زنان« به اندازه ای نهادینه شده  است که اکثریت مطلق زنان آن جامعه در 

طول زندگی شان قربانی آزار جنسی شده اند.
در جامعه های رو به رشد مثل ایران نیز زنان فارغ از این آسیب نبوده اند. 
متاســفانه در ایران هیچ گونه قوانین پیشــگیرانه و محافظتی در مورد 
آزارهای جنســی در فضای کاری وجود ندارد، در صورتی که این مساله 
از اهمیت باالیی برخوردار است. آزار جنسی به طور مستقیم با اعصاب 
و روان زنان ارتباط دارد و می تواند آثار منفی زیادی بر آنها وارد کند، به 
طوری که هر چه شدت این آزار و اذیت ها افزایش یابد، اثرات منفی آن 
بیشتر آشکار خواهد شد. افسردگی، وســواس، داشتن خواب نا آرام، از 
دســت رفتن اشتها، کاهش و یا افزایش وزن و سردرد از بارزترین اثرات 

منفی آزارهای جنسی به شمار می روند.
اما واکنش ها به این اتفاق تلخ از ســوی زنان در کشورهایی مثل ایران 
کامال متفاوت با زنان در غرب است. زنان در ایران معموال به دلیل ترس 
از برچســب های ناروا، ازدست دادن شــغل، بی آبرویی و انزوا در مقابل 
این جرایم ســکوت می کنند و در بهترین حالت سعی می کنند محیط 
کار خود را عوض کنند و در بدترین شــکل ممکن تسلیم خواسته های 

مجرمان گردند.
قربانیان آزار جنســی در محل کار، عمدتا زنان جوان و تحت سلطه ای 
هستند که از سوی روسا و مردان دارای قدرت و منزلت باالتر مورد آزار 
جنسی واقع می شوند. آن ها عمدتا در بخش های خصوصی فاقد نظارت و 

کنترل مورد آزار واقع شده اند.  
نهادهای انتظامی  و قضایی هم زنان قربانی را مسئول اثبات جرم می دانند 
و از آنها مدرک می خواهند، به عبارت دیگر نیروی انتظامی  و دســتگاه 
قضایی وظیفه خود را به دوش قربانیان می اندازند در حالی که حتی قانون 

مشخصی برای استناد به آن وجود ندارد.
آزار جنسی در محیط کار را می توان به دو دسته تقسیم کرد: آزار جنسی 
مستقیم که در قبال نوعی عمل جنسی، یا به زنان وعده پاداش و ترفیع و 
امثال آن داده می شود یا اینکه تهدید می شوند که اگر خواسته آزاردهنده 
را برآورده نکنند با اخراج، کسر حقوق یا تنزل رتبه مواجه می شوند. در 
نوع غیر مستقیم، محیط کار چنان مملو از ارجاعات و رفتارها و گفتارهای 
جنسی است که باعث معذب شدن، احساس ناامنی و آزار زنان می شود.

امیرمحمود حریرچی، جامعه شناس و رفتارشناس اجتماعی، با بیان این 
که بیشترین آزارهایی که زنان گزارش کرده اند آزارهای کالمی  است، در 
این باره به خبرگزاری برنا گفته است: »اگرچه آزارهای فیزیکی در محیط 

کار وجود دارد اما گزارش آن کمتر از انواع دیگر است«.
وی ادامه داد: »به نظر می رســد در مواردی نیز پیشروی های بیشتری 
وجود داشته باشد، اما زنان به دلیل حیا، ترس از سرزنش شدن و سایر 

هزینه های احتمالی تمایلی به سخن گفتن درباره آن ندارند«.
حریرچی با اشاره به اینکه بارزترین ویژگی مشترک این زنان، که آنها را 
برابر آزارهای جنسی آسیب پذیر ساخته، جوان بودن آنهاست، ادامه داد: 
»بر اساس آمارها اکثر آزارهای جنسی در سنین زیر ۲۷ سال اتفاق افتاده 
و با افزایش سن از میزان آزار جنسی کاسته شده است زیرا زنان جوان به 
دلیل حمایت کمتر و آگاهی کمتر از آزارهای جنسی بیشتر در معرض 
آسیب قرار دارند و به دلیل عدم شناخت و آشنایی با روش های مقابله، 

میزان آزارهای جنسی در میان آنها بیشتر است«.
وی گفت: »اکثر قربانیان آزار جنسی نه تنها لب به سخن نمی گشایند، 
بلکه شیوه اجتناب یا انکار را در پیش می گیرند زیرا زنانی که از آزارهای 
جنسی به شدت رنج می برند، به دلیل ترس از تحقیر یا اخراج شدن از 

شغل شان سکوت را انتخاب می کنند«.
این جامعه شناس شناســایی چنین جرایمی  را به این دلیل که کمتر 
گزارش، کشــف یا علنی می شوند، دشــوار توصیف کرد و توضیح داد: 
»مخفی ماندن این جرایم عمدتا ازآن جهت اســت که نگرش غالب در 
جامعه، مقصرانگاری زنان و ســرزنش آنها به هنگام وقوع آزار جنســی 

است«.
حریرچی عنوان کرد: »چنین جرایمی  پیامدهای زیان بار بسیاری همچون 
از دست دادن شغل و درآمد ناشی از کار، احساس گناه، ترس و بی آبرویی 

دارد که زمینه محدودسازی زنان را در جامعه فراهم می سازد«.
در ایران قانون ویژه ای درباره آزار جنســی، به ویژه در محیط کار، وجود 
ندارد. آنچه باید بدانیم چگونگی اســتفاده از حقی است که قانون برای 
بانوان در مواجهه با خشونت جنسی قائل شده است. بر اساس ماده ۶۱9 
قانون مجازات اســالمی  که در سال ۱۳۷۵ به تصویب رسیده است، هر 
کس در اماکن عمومی  یا معابر با الفاظ و حرکات مخالف شئونات اسالمی، 
متعرض، مزاحم و موجب توهین به کودکان و زنان شود، مجازاتش دو تا 

شش ماه حبس و تا ۷۴ ضربه شالق خواهد بود.

مهدیه مصطفایی )ایندیپندنت فارسی(
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S
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"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.

حقیقتی اعجاب برانگیز 
روسپیگری در تهران

روزنامــه اعتماد - بر اســاس نتایج 
پژوهش هــای اطلس کیفیت زندگی 
در شــهر تهران که معاونت فرهنگی 
و اجتماعی شــهرداری تهران آن را 
منتشر کرده است، شهروندان مناطق 
۱۷، ۲۰ و ۲ بیشــترین آمــار زنان 
خیابانی را در مناطــق خود گزارش 
کرده اند و در مقابل مناطق ۳، ۱ و ۲۱ 
دارای کمترین تعداد زنان خیابانی از 

دیدگاه شهروندان بوده اند.
این گزارش تصریــح می کند که در 
۳۳۵ محلــه مورد بررســی، در ۲۴ 
محله فراوانی زنان خیابانی از دیدگاه 
شــهروندان بیشــتر از حد متوسط 
بوده اســت. این گــزارش، اما الگوی 
خاصی را در مورد زنان خیابانی ارایه 
نمی کند، چراکه به گفته این گزارش، 
هم مناطق شمالی )منطقه ۲( و هم 
مناطق جنوبی شــهر )۱۷ و ۲۰( در 
زمره مناطقی هســتند که بیشترین 

آمار زنان خیابانی را داشته اند.
حسین ایمانی  ، جامعه شناس شهری 
در این مورد گفت: متاسفانه ماهیت 
و جایگاه خانواده در محله های ما هر 
روز کمتر و کمتر می شود، نمی توان 
این مسائل را درچارچوب خانواده ها 
حل و فصل کرد و برای همین هر روز 
بیشــتر به سطح محالت و خیابان ها 
کشیده می شود. شــرایط جامعه ما 
به گونه ای اســت که در مورد برخی 

رخداد هــا یا آســیب های اجتماعی 
کســی جرات صحبت کردن ندارد. 
مثال ســگ گردانی هم از این دست 
پدیده هاست. مسووالن ما نمی خواهند 
قبول کنند که به دلیل تغییر شرایط 
زندگی، چنین پدیده ای رو به افزایش 
اســت و باید در مورد آن فکری کرد.  
برای همین در حــال حاضر مالکان 
سگ های خانگی هر کاری که دل شان 
می خواهد می کنند و برخوردهای شان 
هم قلدرمآبانه است! زنان خیابانی هم 
چنین وضعیتی را دارند. این عجیب 
نیست که در شــهر های بزرگی که 
تــورم و گرانــی در آن موج می زند و 
بیداد می کند و جوانان فرصت خاصی 
برای ازدواج ندارند و این همه ســرباز 
و کارگر و... که دور از خانه های شــان 
هســتند داریم، شاهد رشد روزافزون 

آسیب های اجتماعی باشیم.
 روسپیگری در هر بخش از شهر ما به 
نوعی خاص، خودش را نشان می دهد. 
در مناطق شمالی شهر فعالیت اکثر 
این زنان اصال به شکل خیابانی نیست، 
بلکه بیشتر به شکل تلفنی است در 
حالی کــه در مناطق جنوبی که فقر 
و اعتیاد در آن ها بیشــتر است، زنان 
روسپی به شکل خیابانی بیشتر دیده 
می شوند. از سویی دلیل روسپیگری 
در مناطق شمالی بیشتر تنوع طلبی 
و لذت جویی عرضه کننده و متقاضی 

»روسپیگری در هر بخش از شهر ما به نوعی خاص، خودش را نشان می دهد. 
در مناطق شمالی شهر فعالیت اکثر این زنان اصال به شکل خیابانی نیست، 
بلکه بیشتر به شکل تلفنی است در حالی که در مناطق جنوبی که فقر و 
اعتیاد در آن ها بیشــتر است، زنان روسپی به شکل خیابانی بیشتر دیده 
می شوند. از سویی دلیل روسپیگری در مناطق شمالی بیشتر تنوع طلبی 
و لذت جویی عرضه کننده و متقاضی است، در حالی که در مناطق جنوبی 

مهم ترین دلیل آن فقط فقر است.«

است، در حالی که در مناطق جنوبی 
مهم ترین دلیل آن فقط فقر است.

 باید بپذیریم که در جامعه ما هم مثل 
تمام جوامع چنین مشکلی وجود دارد 
و بعد، با انجــام پژوهش هایی علمی 
دالیل آن را ریشه یابی کنیم و درصدد 
رفع آن برآییم وگرنه تا وقتی که کسی 
جرات صحبت در این مورد را نداشته 
باشد و موضوع به مساله ای زیرزمینی 
تبدیل شــود، هیچ وقــت نمی توان 
قدمــی برای حل منطقــی و قطعی 
آن برداشــت. ســایت جامعه ایرانی 
هم نوشته است درآمد روزانه زنان و 

مردان تن فروش چقدر است؟
زنان تن فروش عمدتا ۲ الی ۳ هفته 
در ماه را کار می کنند و بســتگی به 
سن، ظاهر و سایر ویژگی ها برای هر 
بار رابطه جنسی مبلغی از ۱۵۰ هزار 
تومان تا ۲۵۰ هــزار تومان دریافت 
می کنند، البته هســتند زنانی که با 
توجه به ویژگی هــای ظاهری بارزی 
که دارند، دریافتی های بیشتری هم 

کسب می کنند.
امیرمحمود حریرچی فعال اجتماعی و 
آسیب شناس می گوید: من ابتدا باید 
بگویم که با واژه روسپیگری مخالف 
هستم، زیرا این کار اکنون به عنوان 

یک صنعت در دنیا شــناخته شــده 
اســت. معتقدم ایــن کار بزرگترین 
تبعیض علیه زنان به حساب می آید. 
اگر زنان مورد حمایت قرار نگیرند و 
خواسته هایشان تامین نشود ممکن 
است به تن فروشی روی بیاورند. زنانی 
که تن فروشی می کنند زنانی هستند 
که اغلب مورد آزار جنسی قرار گرفته 
اند. واسطه گر یک مرد است، معامله 
گر یک مرد است، اما قربانی این ماجرا 
یک زن اســت، این زن است که در 
جامعه به واسطه این کار طرد می شود 
و در محاکم با او برخورد می شود. من 
زمانی که در ســوئد بودم نیز بر روی 
این موضــوع تحقیق کردم و اگر این 
اتفاق رخ دهد به جای زن به ســراغ 
آن مردی که به سمت زن آمده است 

می روند و با او برخورد می کنند.
حریرچــی ادامــه داد: بحث تجاوز و 
تعدی به زنان در کشور ما بسیار شایع 
است، اما برای حفظ و ترس از آبرو این 
مســائل را عنوان نمی کنند و اگر هم 
اعالم کنند حمایتی از آن ها نمی شود. 
طبق آماری که دارم حدود ۲۰ هزار 
زن در تهران هســتند که مشغول به 
این کار هستند. تن فروشی هم البته 
شــیوه های متفاوتی دارد. مثال یک 

نوع از آن که زیاد شــایع نیست دیت 
گذاشتن )قرار گذاشتن( بدون رابطه 
جنسی است. به این صورت که آقا به 
خانم پول می دهد و با او برای صرف 
شــام به رستوران می رود و در آخر از 
هم جدا می شوند. حس تنهایی باعث 
می شود تا مردان به این قرار ابتدایی 

امید ادامه دار شدن داشته باشند.
این آســیب شــناس با بیان اینکه 
معاشــقه و برقراری ارتباط صرفا در 
رابطه جنسی نیست، گفت: زنانی که 
به اینگونه قرار ها میروند طبیعتا باید 
زیبایی خوبی داشــته باشندو مردان 
به امیــد ادامه دار شــدن ارتباط با 
خانمی که زیبا است، اینگونه قرار ها 

را میگذارند.
حریرچــی ادامه داد: زنــان ما دیگر 
حقوق جنســی خود را میشناسند و 
معتقدند آن ها نیــز همچون مردان 
باید در رابطه جنســی لذت را تجربه 
کننــد، حال زن متاهلــی که به این 
لذت دســت پیدا نمیکند چه کاری 
باید انجام دهد؟ طی تحقیقی که یکی 
از دانشــجویانم از زوج های که طالق 
گرفته بودند انجــام داده، ۷۰ درصد 
از آن ها به علــت نارضایتی از رابطه 
جنسی از همدیگر جدا شدند. طالق 
عاطفی هــم که اکنون زیــاد درباره 
آن میشنویم هم اســاس آن از عدم 
رضایت جنسی می آید. متاسفانه این 
عدم رضایت به تدریج خیانت را هم 

به دنبال دارد.
این جامعه شــناس با بیان اینکه در 
ایــران و برخی از کشــور های دیگر 
متاســفانه حقوق زنان نادیده گرفته 
میشــود، گفت: اینکه زنان در اغلب 
موارد حمایت نمیشوند و حقوقشان 
نادیده گرفته میشود، باعث میشود تا 
اینگونه مشاغل )روسپیگری( افزایش 
پیدا کند. حریرچی با اشاره به درآمد 
اینگونه افراد، گفت: برخی به علت فقر 
و برخی برای تجربه لذت تن به اینکار 
میدهند، در حاشیه های شهر قیمت ها 

به ۲۰ هزار تومان هم میرسد و افرادی 
که در مناطق مختلف شهر میبینید 
هــم ۱۵۰ تا ۲۵۰ تومــان برای تن 
فروشی دریافتی دارند. البته هستند 
افرادی که از راه دور و فضای مجازی 
و فیلــم وصرفا برای ارضا شــدن تن 
فروشی می کنند و مبلغی را دریافت 

می کنند.
حریرچی ادامه داد: مشتریان این زنان 
اغلب مردان متاهل هستند، مردانی 
که برخــی از آن هــا خواهان تجربه 
مدل هایی از رابطه جنســی هستند 
که زنشــان تن به آن کار نمی دهد. 
رابطه زن و مرد رابطه فاعل و مفعولی 
نیست، هر دو طرف نیاز جنسی دارند.
حریرچــی با بیــان اینکــه حداقل 
میانگیــن ســنی دخترانــی که تن 
فروشــی میکنند به ۱۳ سال رسیده 
است، خاطرنشان کرد: این سنی که 
میگویم برای مناطق بسیار فقیر نشین 
اســت و حتی گزارش مجلس هم در 
این باره بوده اســت. نکته کلیدی در 
این باره این اســت که این دخترانی 
که سن کمی دارند اغلب مورد تجاوز 
قرار گرفته اند و یا مواد مخدر مصرف 
میکنند، از همین رو اکنون این کار را 
انجام میدهند. یا اصال دختری که در 
سن پایین ازدواج میکند آیا این ازدواج 
است؟ خیر این فروختن دختر است 
و مردی که او را به همسری میگیرد 
صرفا برای تامین نیاز جنســی خود 
اســت. باز هم باید بگویم ریشه همه 
مشکالت این زنان به یک مرد میرسد، 
مردی کــه از زن حمایــت نکرده و 

حقوق او را نادیده گرفته است.
حریرچی ادامــه داد: موضوع دیگری 
که اکنون زیاد شــایع نشده است تن 
فروشــی مردان است، البته نه رابطه 
مــرد با مرد، بلکــه مردانی که ظاهر 
جذاب و هیکل خوبی دارند از سوی 
زنان پولدار اغلب مسن اجاره می شوند 
که قیمــت آن ها به ۵۰۰ هزار تومان 

هم می رسد.
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افشاگری فدراسیون جهانی جودو
 علیه سفارت و مقامات جمهوری اسالمی ایران

فدراسیون جهانی جودو طی اقدامی 
بی سابقه در ورزش جهان، گزارشی را 
از اِعمال فشار جمهوری اسالمی ایران 
به ورزشــکارانش برای عدم مبارزه با 

حریفان اسرائیلی منتشر کرده است.
این گزارش با اشــاره ای به دستور به 
تمام ورزشــکاران در همه رشــته ها 
»برای خرد کردن رویاهایشان« آغاز 
می شود. این گزارش به ویژه به موضوع 
ســعید ماّلیــی، جــودوکای ایرانی 

می پردازد.
سعید مالیی که سه بار ناچار شد به 
دستور مقام های جمهوری اسالمی از 
رویارویی با رقیب اســرائیلی انصراف 
دهد، در پایان مســابقات جهانی در 
ژاپن، از بازگشــت به ایران خودداری 
کرد. ســعید مالیــی، دارنده طالی 
جهان، پس از پایان مسابقات جهانی 
جــودو در ژاپن، به آلمــان رفت و به 
رادیو فردا گفت قصد بازگشت به ایران 

را ندارد.
فدراســیون جهانی جودو همچنین 
عنــون صفحه رســمی توئیتر خود 
را بــه »از مالیــی حمایت می کنم« 
تغییر داده اســت. فدراسیون جهانی 
جودو در گزارش خود می نویسد که 
»دقایقی قبل از آغاز مبارزه ســعید 
مالیی با خالمورزایف، قهرمان المپیک 
از روسیه، محمدرضا داورزنی، معاون 
وزیــر ورزش ایران، بــا مربی اعزامی 
تماس گرفت و عــالوه بر تهدیداتی 
درباره ســعید و خانواده اش، دستور 
داد کــه او نباید مبارزه کند. ســعید 
فرو ریخت. گریه می کــرد و همه را 
متأثر کــرده بود. او بــه اتفاق وحید 
سرلک ســرمربی ایرانی تاجیکستان 
برای ترجمه صحبت هایش، به خانم 
لیزا آلن مســئول برگزاری مسابقات 

آی جی اف )IJF( مراجعه کرد و کمک 
خواست.«

این گــزارش ادامه می دهــد: »ژان 
لــوک روژه دبیر فدراســیون جهانی 
و سایر مســئولین مانند ژرارد بنون 
و عبداهلل مرادوف نزد ســعید رفتند. 
او خواســتار مالقات با ماریوس ویزر 
رئیس فدراسیون جهانی شد. مرادوف 
می گوید تمام روز در کنارش ماندم. 
ترس را در چشــمانش می دیدم. او 
کامالً درمانده بود. اوضاع وحشتناکی 
بود که نباید برای هیچ ورزشکاری رخ 
دهد. آقای ویزر در دفترش از سعید 
اســتقبال کرد و گفت باید مهم ترین 
تصمیم زندگی ات را بگیری. اطاعت 
کنی و به کشــورت برگردی، یا تن 
به خطر بدهی و برای آزادی و عزتت 

مبارزه کنی.«
گــزارش ایــن فدراســیون جهانی 
می افزاید: »مالیــی مبارزه را انتخاب 
کرد و به روی تاتامی رفت. با وجودی 

که رســانه ها اعالم کــرده بودند به 
خاطر مصدومیت کنار کشیده است، 
او به رقابت هایش ادامه داد. از دیدگاه 
مقامــات ایران، مالیــی زیادی جلو 
رفته بود. از ایران تماس های مکرری 
گرفتند برای اعمال فشــار. هیاتی از 
سفارت جمهوری اســالمی ایران در 
توکیو به محل مسابقات آمدند. یکی 
از آنهــا به طور غیرقانونــی با مجوز 
مربــی ایران به محوطــه گرم کردن 
ورزشکاران آمد تا پیام های تهدیدآمیز 
را به سعید منتقل کند. قبل از نیمه 
نهایی، صالحی امیری رئیس کمیته 
المپیک ایران با مجید زارعیان مربی 
ایران تمــاس ویدیوی گرفت و او هم 

صدا را روی بلندگو گذاشت.«
فدراسیون جهانی، تصویری از مربی 
ایران که مشــغول مکالمه اســت را 

ضمیمه گزارش خود کرده است.
در ادامه گزارش می خوانیم: »صالحی 
امیری به سعید مالیی گفت مقامات 

امنیتی در خانه پدر و مادرت بودند. 
دوســتان ســعید هم بــه او پیامک 
فرستادند که عده ای به خانه تان آمده 
و به پــدرت گفتند از ســعید بخواه 
قوانین کشــور را رعایت کند وگرنه 
دچار مشکل خواهد شد. سعید برای 
تردد، از اسکورت و حمایت فدراسیون 
جهانی و مأموریــن محلی برخوردار 
می شود. آنها وسایل و گذرنامه سعید 
را }از مربی ایران که امتناع می کرد{ 

می گیرند.«
ســعید در گفت وگوی اختصاصی به 
فدراسیون جهانی گفت می توانستم 
قهرمان شــوم اما به خاطــر قوانین 
کشورم نمی توانستم مبارزه کنم. زیرا 
از عواقــب قهرمانی ام بــرای خودم و 

خانواده ام می ترسیدم.
مالیــی گفت وزیــر ورزش و رئیس 
کمیته المپیــک ایران به من گفتند 
مبارزه نکن. من می خواهم در جایی 
زندگی کنم که اجازه مبارزه داشــته 
باشم. رئیس فدراسیون جهانی هم به 
من تضمین داد که از رؤیای حضورم 

در المپیک حمایت خواهد کرد.
در بخش پایانی گزارش آمده اســت: 
»امروز ســعید در معرض خطر است 
و نمی توانــد به کشــورش برگردد؛ 
در انتظــار زندگــی در تبعید و عدم 
خانواده اش.  آینــده  درباره  اطمینان 
تمام آنچه او می خواست این بود که 
در جــودو فعالیت کند و به قهرمانی 
برسد. می خواست کشورش را با افتخار 
در میادین بین المللی، نمایندگی کند. 
ســعید در توکیو باخت اما جودو را 
انتخاب کرد و در مســابقه زندگی، با 

ضربه فنی برنده شد.«
فدراسیون جودو ادامه می دهد: »سعید 
مالیی در حال حاضر در معرض خطر 
است و فدراسیون جهانی، بهترین راه 
حل را انتخاب خواهد کرد. جنگیدن 
او برای زندگی تازه آغاز شده. سعید 
تنها نخواهد ماند و تمام خانواده جودو 

کنارش خواهند ایستاد.«
ماریوس ویــزر، رئیس فدراســیون 
جهانی، می گویــد ما طرفدار یا علیه 
هیچ کشــوری نیســتیم. ما اینجا از 
تمامیت ورزش، منشــور المپیک و 
ارزش هــای ورزش در توســعه صلح 
و وحدت و دوســتی در جهان دفاع 

می کنیم.
آقای وزیر با حســاب رسمی خود در 
پرســش و پاســخ با کاربران توئیتر، 
درباره عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی 
تأکید کرد که آی جی اف این مشکل را 
حل خواهد کرد. سپس ابراز امیدواری 
کرد سایر فدراسیون های جهانی هم 

موضوع را دنبال کنند.

رزمی کار گرجستانی )سفید( پس از باخت »اجباری« سعید مالیی،  نخستین مدال جهانی خود را به دست آورد

مهدی رستم پور )رادیو فردا(

یک ورزشکار دیگر ایرانی پناهنده شد

بی بی سی- پوریا جاللی پور، ورزشکار 
ایرانی که برای شــرکت در مسابقات 
تیروکمان به هلند اعزام شــده بود، 
با پایان بازی ها از بازگشــت به ایران 

خودداری کرد.
بهــار، رییس  غالمرضــا شــعبانی 
فدراسیون تیروکمان رئیس فدراسیون 
تیروکمــان با اعالم ایــن خبر گفت: 
»پوریا جاللی پور، ورزشکار پارالمپیکی 
تیروکمان بــا وجود تالش ما تمایلی 
برای بازگشت به ایران ندارد و رحیمی 
جایگزین او در بازی های پارالمپیک 

۲۰۲۰ توکیوست«.
پوریا جاللی پور پیــش نیز بارها به 

مسابقات بین المللی رفته بود.
مجیــد کهتــری رییــس انجمــن 
تیروکمان معلــوالن درباره جزئیات 
این خبر گفت: »بعد از پایان مسابقات 
پوریا با هماهنگی که با امید نجاری 
سرپرست تیم انجام داده بود، خواست 
همراه برادرش چــون ناهار نخورده 
بود بیرون برود و بعد از ناهار به هتل 
بازگردد. زمانی که به هتل برگشــتم 
سراغ جاللی پور را گرفتم که متأسفانه 

نیامده بود.«
آقــای کهتری پس از آنکــه از آقای 
جاللی پور خبری نشد، آنها با نماینده 
حراست وزارت ورزش و جوانان تماس 
گرفتند تا موضوع را به صورت قانونی 

پیگیری کند.
او می گوید: »حتــی پلیس محلی و 
سفارت ایران در هلند را نیز در جریان 
گذاشتیم و پلیس فردای آن روز به ما 
زنگ زد و گفت آدرس منزل برادرش 
را پیدا کرده و طی صحبتی که با پوریا 
داشتند وی به آنها گفته بود به مدت 
یک ماه ویــزا دارد و می خواهد چند 
روزی را پیش برادرش بماند و سپس 

به ایران بازمی گردد«.
ایــن مســئول ایرانی گفته اســت: 
»مادرش در ایران است و طی تماسی 
که با او داشتیم گفت قرار نبود پسرش 
در آنجــا بماند و قطعــاً برمی گردد. 

ما امیدواریم که بــه ایران بازگردد و 
همه چیز ختم به خیر شود تا شرایط 
برای بقیه کمانــداران جهت اعزام به 

مسابقات سخت تر نشود«.
در ســال های گذشته شــمار زیادی 
از ورزشــکاران ایرانی پس از اعزام به 
مســابقات بین المللی از بازگشت به 

ایران خودداری کردند.
در آخرین مورد سعید مالیی، قهرمان 
جودوی ایران پس از مسابقات دیگر به 

ایران باز نگشت.
در مســابقات قهرمانی جهانی جودو 
کــه هفته گذشــته در توکیو برگزار 
شــد، مالیی به نیمه نهایی رسید اما 
هر دو مســابقه  بعدی اش را باخت تا 
با حریف اسرائیلی مواجه نشود. این 
اتفاق به گفته آقای مالیی به دستور 
مسئوالن ایرانی رخ داد. مقامات ایران 

این موضوع را تکذیب کردند.
پیش از این، سامان طهماسبی برنده 
دو مدال برنز کشتی فرنگی جهان و 
طالی قهرمانی آسیا، صباح شریعتی 
برنــده مــدال نقره کشــتی فرنگی 
بازی هــای اروپایی، راحله آســمانی 
تکواندو کار ایرانی، میالد بیگی سینا 
بهرامی هــر دو تکواندوکار، الشــن 
مرادی استاد بزرگ شــطرنج ایران، 
شــروین پاکدل ملی پوش قایقران از 
جمله ورزشکاران ایرانی بودند که از 

بازگشت به ایران خودداری کردند.
خودسوزی دختری که می خواست وارد ورزشگاه آزادی شود

ایران وایر- دختری که اســفند سال 
۱۳9۷ برای تماشــای دیدار تیم های 
»اســتقالل« ایران و »العین« امارات 
به ورزشگاه »آزادی« رفت و از سوی 
نیروی انتظامی بازداشت شد، مقابل 
یکی از دادســراهای تهران اقدام به 

خودسوزی کرد.
به گــزارش پایگاه خبــری »رکنا«، 
عصر دوشنبه ۱۱ شــهریور، گزارش 
خودســوزی دختری در مقابل یکی 
از دادسرهای تهران به اورژانس اعالم 

شد. 
بــا اعزام تیم های امــدادی به محل، 
مشخص شد این زن پس از خروج از 
دادسرا، در حالی که فریاد می کشید و 
به روند دادرسی خود اعتراض داشت، 
با ریختن بنزین خودش را آتش زده 

است.
او ۲9 ســال ســن دارد و یکــی از 
هواداران تیم استقالل است. این دختر 
سال گذشته برای تماشای دیدار تیم 
محبوبش در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا، به ورزشگاه آزادی  رفته بود. سه 
ماه پیــش از آن، »مازیــار ناظمی«، 
رییس روابط عمومــی وزارت ورزش 
و جوانــان در حســاب توییتر خود 
نوشته بود: »وقتی »جیانی اینفانتینو« 
)رییس فیفا( برای تماشای فینال لیگ 
قهرمانان آسیا به تهران آمد، از این  که 
همسر و دخترش را با خود به تهران 
و ورزشگاه آزادی نیاورده بود، حسرت 

خورد.«

سه ماه بعد اما دختری مقابل ورزشگاه 
آزادی دســتگیر  شــد. خواهــر این 
دختر به رکنا گفته اســت: »خواهرم 
اســفند ۱۳9۷ بــرای دیــدن بازی 
اســتقالل و العین به ورزشگاه آزادی 
می رود که هنــگام ورود خواهرم به 
ورزشگاه، ماموران متوجه می شوند و 
وقتی خواهرم مقاومت می کند، او را 

بازداشت می کنند.«
او گفتــه خواهرش از بیمــاری »دو 
قطبی« رنــج می برد و از دو ســال 
قبل تحت درمان پزشــک متخصص 
است: »ما در مورد بیماری خواهرمان 
مدارک کاملی داریم که به دادســرا 
ارایه کردیم. اما بعد از این که خواهرم 
با رفتار ماموران روبه رو شد و به آن ها 
ناسزا گفت، متاســفانه او را مثل آدم 
سالم مورد بررسی قضایی قرار دادند.«

به گفته خواهر این دختر، قاضی او را 
به زندان ورامین فرستاده که همین 
باعث تشــدید بیماری روحی  او شده 
اســت: »خواهرم به شــدت ترسیده 
بــود تا این که با وثیقه آزاد  شــد. اما 
وقتی برای پس گرفتن گوشی خود 
به دادسرا  می رود، در آن جا به صورت 
اتفاقی  می شنود که باید شش ماه به 
زندان برود. خواهرم در شرایط سخت 
بیمــاری روحی و روانــی، خودش را 
آتش می زند و حاال در بیمارســتان 

شرایط بدی دارد.«
یک مقام قضایی البته به رکنا گفته 
است که در پرونده این دختر، مواردی 

مانند »بدحجابی«، »توهین به مامور 
نیروی انتظامی« و »جریحه دار کردن 
عفت عمومی« هم به چشم می خورد!

این مقام قضایی گفته اســت: »روز 
دوشنبه ۱۱ شــهریور، این زن برای 
نخستین جلسه رسیدگی به دادگاه 
مراجعه کرد اما بــا توجه به این که 
در زمان مراجعــه وی، رییس دادگاه 
به  خاطر فوت یکی از بســتگانش در 
مرخصی بــود، زمان دیگــری برای 
رسیدگی به پرونده او تعیین شد. ولی 
زن جوان در اعتراض به این موضوع، 
پس از خروج از دادسرا، با بنزینی که 
از قبل تهیه کرده بود، خودش را آتش 

زد.«
دکتر »مصطفی ده مرده ئی«، رییس 
بیمارســتان ســوانح و ســوختگی 
»مطهــری« درصد ســوختگی این 
دختر را 9۰ درصد اعالم کرده و گفته 

است که او با دستگاه تنفس می کند.
»مهدی تــاج«، رییس فدراســیون 
فوتبــال ایران پیش از این به مقامات 
فدراسیون جهانی فوتبال وعده داده 
بــود که ورود زنان به ورزشــگاه های 

کشور آزاد خواهد شد. 
امــا طی یک مــاه اخیــر گروهی از 
دخترانی که برای حضــور در آزادی 
تالش می کنند، از ســوی اطالعات 
ســپاه و به درخواســت مهدی تاج 
بازداشت شده اند و گروه های دیگری 
که از پیش بازداشــت شــده بودند، 

منتظر احکام قضایی خود هستند.

فوربس:  ایران در سخت ترین
 گروه انتخابی جام جهانی در آسیا

سایت فوربس در گزارشی به بررسی گروه های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا 
پرداخت و گروه ایران را سخت ترین گروه در آسیا توصیف کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از فوربس، رقابت های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا 
از روز پنجشنبه آغاز  شده و تیم ملی فوتبال ایران در هفته دوم رقابت ها میهمان 

تیم ملی فوتبال هنگ کنگ خواهد بود.
بیش از ۳ ســال و دو ماه تا شــروع جام جهانی باقی مانده است و رقابت ها در 
آسیا آغاز می شود. البته در مرحله نخست شش تیم از آسیا حذف شد ولی بقیه 
تیم های آسیایی کارشان را از فردا آغاز می کنند. ایران در حالی اولین دیدار خود 
را در هنگ کنگ برگزار می کند که در هفته های اخیر اعتراضات گسترده زیادی 
در این کشور رخ داده است و حتی به ورزشگاه های این کشور نیز کشیده شده 
و به همین خاطر بازی با ایران می تواند فرصت اعتراضات گسترده بیشتری را 
در اختیار معترضان قرار دهد و فضای امنیتی در ورزشگاه را تشدید کند. گفته 
شده ایران درخواست کرده است که مکان این دیدار تغییر کند و بازی در زمین 
بی طرف برگزار شود. بحرین، کامبوج و عراق دیگر تیم های این گروه هستند 
و بر مبنای رده بندی فیفا این گروه، سخت ترین گروه انتخابی جام جهانی در 

قاره آسیاست.
به گزارش ایســنا، تیم ویلموتس تاکنون دو دیدار دوستانه داشته و در بازی با 
هنگ کنگ برای اولین بار در یک تورنمنت رسمی به میدان خواهد رفت تا کار 

سخت و طوالنی خود را برای رسیدن به جام جهانی آغاز کند. 
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وزارت خارجه ایتالیا پیگیر شرایط غیرعادی »استقالل« و استراماچونی

کیهان لندن- بعد از تعطیلی موقت 
لیگ برتر فوتبال ایــران به مدت دو 
هفته و آغــاز اردوی تیم ملّی آندره آ 
استراماچونی، عصر سه شنبه ۲9 اوت 
)هفتم شهریور(، به همراه سباستین 
لتو دســتیار خود قصد بازگشت به 
ایتالیا را داشت اما نتوانستند از کشور 

خارج شوند.
این خبر ابتدا به صورت شــایعه در 
فضای مجازی مطرح شــد اما چند 
رسانه ایتالیایی آن را تایید کرده اند و 
در رسانه های داخلی نیز بازتاب پیدا 

کرده است.
خانواده اســتراماچونی از مدتی قبل 
به ایتالیا بازگشــته بودنــد و او نیز 
قصد بازگشــت داشت اما در فرودگاه 
تهران به دلیل منقضی شدن ویزای 
توریستی اش مانع از خروج وی شدند.

اما مسئله اینجاست که استراماچونی 
به مدیران استقالل )تاج( خبر نداده 
بود که می خواهد ایران را ترک کند. 
او به هیچ عنوان از شرایط خود و تیم 
و مدیریت راضی نیست و حتی پیش 
از آغاز رقابت های لیگ مطرح شد که 
می خواهد قید فعالیت در ایران را بزند 
و به کشــورش بازگردد. این مسائل 
سبب شد که شایعات بار دیگر قّوت 
بگیرند و حاال اعالم شده که او قصد 

ترک ایران را داشته است.
در واکنش بــه این موضوع خلیلزاده 
رئیس هیات مدیره باشگاه استقالل 
تایید کــرد که فتحی مدیرعامل این 
باشــگاه با سرمربی تیم اختالف دارد 
اما مدعی شــد استراماچونی اصالً به 
فرودگاه نرفته است! امیرحسین فتحی 
مدیرعامل استقالل نیز مدعی شد که 
استراماچونی اصالً به فرودگاه نرفته و 
این باشــگاه نیز جداگانه در بیانیه ای 
رسمی خبر رفتن اســتراماچونی به 
فرودگاه و همچنین درخواســت این 
مربــی ایتالیایی بــرای مرخصی را 

تکذیب کرد!
اما خود اســتراماچونی روز یکشنبه 
دهم شهریور، بیانیه باشگاه را تکذیب 
کرده و گفته است که مدیران باشگاه 
در جریان »ســفر کوتاه« او به ایتالیا 

بوده اند.
روز دوشنبه، مرکاتوی ایتالیا نوشت: 
»آنــدره آ اســتراماچونی ســرمربی 
استقالل در یادداشتی که در اختیار 
بیانیه ی روز شنبه ی  ANSA درباره 
باشگاه استقالل قرار داده، آورده است 
که بعد از بازی با فــوالد و با در نظر 
گرفتن اینکــه وقفه ای در رقابت های 
باشگاهی وجود داشت، من به همراه 
دستیارم سباســتین لتو به فرودگاه 
رفتیم تا ســفر چند روزه ای به ایتالیا 
داشــته باشــیم و بعد از دو ماه کار 
فشــرده و بی وقفه کمی اســتراحت 
کنیم. باشگاه می دانست که من برای 
یک ســفر کوتاه به ایتالیــا می روم و 
کامال آگاه بود و حتی زمینه انتقال ما 
به فرودگاه و برنامه ریزی ســفر را نیز 
بر عهده داشــت. متاسفانه به دالیل 
اجرایی و اداری نتوانســتیم از کشور 
خارج شویم و باشگاه استقالل امروز 
برای حل این مشکل اقداماتی انجام 

داد.«

مدیرعامــل  پریشــان گویی های 
استقالل

مســئله اما فقط این نیست و فتحی 
مدیرعامل باشــگاه، دوشنبه شب در 
برنامه »فوتبال برتــر« بار دیگر ادعا 
کرد که استراماچونی اصال به فرودگاه 
نرفته اســت! او گفت، »متاســفانه 
فضای مجــازی، فضــای ملتهبی را 

برای هواداران ایجاد می کند. کسانی 
که آرامش استقالل را دوست ندارند، 
در فضــای مجــازی التهــاب ایجاد 
می کنند و ما پیگیر این ماجرا هستیم. 
اســتراماچونی از زندگی در ایران با 
خانواده اش راضی اســت و فرزندش 
هم در مدرســه ثبت نام کرده است. 
خانــواده او بامداد دوشــنبه به ایران 

آمدند.«
در همیــن مصاحبه مجری از فتحی 
می پرسد علت غیبت سرمربی تیم در 
نشست های خبری چیست و به نظر 

می رسد حال این مربی در ایران خوب 
نیســت؛ فتحی می گوید، »این مربی 
هنوز با سیستم کشور ما آپدیت نشده 
و از شرایط تیم بسیار راضی است اما 
روز بــه روز و هفته به هفته بهتر می 
شود. شــیطنت هایی هم در فضای 
مجازی انجام می شود که قطعا به آنها 

پاسخ خواهم داد!«
باالخره معلوم نشــد اســتراماچونی 
از زندگی در ایران راضی اســت یا با 
سیستم کشــور آپدیت نشده و چرا 
نشده؟! اصال »سیستم کشور« چگونه 

است که یک سرمربی فوتبال باید با آن 
»آپدیت« بشود؟! البته احتماال منظور 
مدیرعامل اســتقالل از »آپدیت« به  
معنی »به روز« می بایست »اداپت« یا 
»اداپته« به معنی تطبیق یافتن باشد!

اما آنچــه حتمی اســت دروغگویی 
اســت! چون  اســتقالل  مدیرعامل 
شماری از شهروندان استراماچونی و 
دستیار و حتی دســتیارانش او را در 
فرودگاه دیده اند. همچنین رسانه های 
رســمی داخلی تایید می کنند این 
مربی ایتالیایی با سفارت ایتالیا برای 
حــل مشــکل ممنوع الخروجی اش 

تماس گرفته است.
اکنون خبر می رسد مسئله جدی تر از 
اینهاست و پای وزارت خارجه ایتالیا 

نیز به میان کشیده شده است.
اســتراماچونی در ماه ژوئن با امضای 
قراردادی دو ســاله با قابلیت تمدید 
برای ســال ســوم هدایت استقالل 
)تــاج( را بر عهده گرفــت. او به ازای 
هر فصل دستمزد ۱٫۶ میلیون یورو از 
استقالل دریافت خواهد کرد و بندی 
در قراردادش وجود دارد که در صورت 
استعفا از سمت سرمربیگری  این تیم 
ایرانــی باید ۳ میلیــون یورو غرامت 

بپردازد.
تمامی شــواهد نشــان می دهد که 
وضعیت استراماچونی در ایران خوب 
نیســت و تقریباً از همه چیز اظهار 
اوضاع مدیریت  نارضایتی می کنــد. 
باشگاه اســتقالل هم بحرانی است. 
هــواداران و پیشکســوتان تیــم از 
بی لیاقتی های فتحی شاکی هستند و 
نمی خواهند او به کارش ادامه دهد اما 
فتحی و عوامل اش با حمایت وزارت 

ورزش از استقالل دست بر می دارند.

پیش کسوتان  مطبوعات ایران:
 آقای تاج! تذکر به خبرنگار وظیفه شما نیست

ایران وایر- در پی پخش اظهارنظری 
از »مهدی تاج«، رییس فدراســیون 
فوتبال مبنی بر این که اگر خبرنگاری 
پرســش بی ربط کند، چهار سال از 
کار خبری محروم  می شــود، اعضای 
پیش کسوتان   »انجمن   مدیره  هیات  
مطبوعات« با ارســال نامــه ای، از او 
خواستند که بهتر است به مشکالت 
فوتبــال بپــردازد و امــور مربوط به 
خبرنــگاران را به مرجــع ذی صالح 

بسپارد.
اگرچه تاج پــس از دیدن واکنش ها، 
با انتقــاد از صداوســیما، گفته های 
خود را به نوعــی اصالح کرد اما این 
روزنامه نگاران باســابقه در نامه خود 
نوشــته اند فــردی در ایــن مقام به 
هیچ عنوان حــق اظهارنظر و تذکر 
درخصــوص عملکرد خبرنــگاران را 

ندارد.
به گزارش ایسنا، در نامه هیات مدیره 
مطبوعات  پیش کســوتان  انجمــن 
متشــکل از »محمد بلوری«، »بهروز 
قوی فکر«، »مسعود  بهزادی«، »رضا 
مهاجر«، »علی اکبــر قاضی زاده« و 
»محمــود هجرت« خطــاب به تاج 
آمده است: »جناب آقای تاج، رییس 
فدراســیون فوتبــال! بیانــات اخیر 
جناب عالــی خطاب بــه خبرنگاران 
ورزشــی داخلی موجــب تعجب و 
اسباب تاســف فراوان اهالی رسانه ها 
شــد. این که تهدیــد فرموده اید اگر 
خبری  نشســت های  در  خبرنگاری 
با مســووالن، مربیان و ورزشــکاران 
این ورزش پرسشی خارج از موضوع  

طــرح کنــد، کارت حضــور وی در 
این نشســت ها ضبــط و طرح کننده 
پرســش از حضــور بعــدی در این 
نشست ها محروم خواهد شد، براساس 
کدام قانون صنفی، جزایی یا به موجب 
کدام عرف معمول، در اطالع رســانی 

داخلی و خارجی است؟«
آن ها نوشته اند:»بر ما روشن  نیست که 
کدام مشاور به شما چنین توصیه ای 
کرده اســت. مســلم این که چندان 
حیثیت و آینده شغلی شما را در نظر 
نگرفته است. به  نظر شما دامنه اجرایی 
عنوان کلی »بی ربط« ممکن نیست 
شــمول هر سوالی بشــود که از دید 
جناب عالی و همکاران تان نباید طرح  
می شد؟ آیا این سنتی نمی شود که هر 
کســی هر پرسشی را که برابر میل و 
سلیقه خود نیافت، آن را بی ربط اعالم 
کند؟ خود شما از متن همین حرفه به 
جامعه معرفی شدید و سپس به این  
مسوولیت رسیدید. این تلقی از نظر 
شــما پذیرفتنی است که خبرنگاران 
فقط برای خودنمایی، تسویه حساب با 
شما و همکاران یا کنجکاوی شخصی 

پرسشی را مطرح کنند؟«
در  مطبوعــات  پیش کســوتان  این 

نامه خود افزوده انــد: »انصاف دهید. 
این نظر درست نیست که همکاران  
جوان ما وقتی شما و همکاران تان را 
در دسترس و پاسخ گو نمی بینند، هر 
وقت شــما را در برابر خود می یابند ، 
می خواهند برای انبوه پرســش های 
در ذهن مانده خــود جوابی دریافت 
کنند. جناب آقای تاج! پرســش حق 
حرفه ای و طبیعی خبرنگار و پاسخ، 
مسوولیت قانونی و عرفی هر مسوول 
اســت؛ اگر چه شــما آن را بی ربط 
تلقی کنید. از این گذشــته، مسوول 
رســیدگی به تخلف ها، نارسایی ها و 
مشکالت  مطبوعات را قانون مشخص 
کرده است. اجازه دهید همان مراجع 
و مســووالن به این امور رســیدگی 
کنند تا شــما و فدراسیون  مربوطه با 
فراغت بیشــتر به اموری که تصدیق 
می فرمایید مشکالت ریز و درشت کم  

ندارد، بپردازید.«
ابراز تاســف  نامه  نویســندگان ین 
کرده اند که فضای حرفه ای مطبوعات، 
از جمله مطبوعات ورزشی چنین باید 
بدون  مدافع بماند که تاج به خود حق 
دهد مقررات تــازه ای برای تهدید و 
تحدید فعالیت های صنفی این حرفه 
وضع کند:»اهــل این حرفه، تهدید و 
تحدید بسیار دارند، لطفا شما چیزی 

بر آن  نیافزایید.«
آن ها در انتها نوشته اند:»آرزو می کنیم 
پیش از اعــالم این گونه تصمیم ها و 
محدودیت ها، ابعاد پیامدها و آثار آن 
را بر جامعه ما و مجموعه فوتبال مان 

بسنجید.«

کی روش بالگردان بود
چرا کسی به ویلموتس اعتراضی نمی کند؟ فرق او با کی روش چیست؟

به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: »بازی های دوستانه 
ضعیف بــا تیم هایی مثل منتخب محالت ســیرالئون و دیگر تیم های 
ناشناخته آفریقایی و آمریکای مرکزی، یکی از آن کلیدواژه های معروف 
حمله به کی روش بود. گفته می شد سرمربی پرتغالی تیم ملی از ترس این 
که ایران جایگاهش را در رنکینگ آسیا از دست بدهد، حاضر به برگزاری 
بازی دوستانه با تیم های قدرتمند نیست. شایعاتی بود که برخی تیم های 
ملی بزرگ مثل ایتالیا و اسپانیا آماده برگزاری بازی دوستانه با ما هستند 
و حتی حاضرند هیچ مبلغی هم دریافت نکنند. گفته می شد قطر حاضر 
اســت به تیم ملی ایران امکانات کافی بدهد تا در کمپ اسپایر با برخی 
تیم های ملی بزرگ جهان دیدار دوستانه داشته باشد اما کی روش زیر بار 
نمی رود که نمی رود. هر بازی دوستانه ضعیفی که برگزار می شد، تیری از 
طرف منتقدان به سمت کی روش پرتاب می شد و او را مقصر این وضعیت 
نابسامان می دانستند. حاال بیش از هفت ماه از رفتن کارلوس کی روش 
می گذرد و تیم ملی ایران ویلموتس را به عنوان سرمربی روی نیمکت خود 
می بیند اما همچنان خبری از بازی های دوستانه نیست. حتی دیگر همان 
تیم های ضعیف هم حاضر به بازی مقابل ایران نیستند. فدراسیون گویا 
حتی پول ندارد که یک بازی دوستانه دیگر با سیرالئون برگزار کند. پس 

چرا کسی به ویلموتس اعتراضی نمی کند؟ فرق او با کی روش چیست؟
گویا اوضاع از این قرار است که کی روش از فدراسیون نشین ها بازی خورده 
بود. او گمان می کرد همه کاره تیم ملی است و تصمیمات اوست که در 
تیم اجرا می شود. او چنین چهره ای از خودش برای رسانه ها ساخته بود 
اما واقعیت این است که فدراسیون با استفاده از فضای موجود، ضعف های 
خودش را زیر سایه کی روش پنهان می کرد. مرد پرتغالی اگر پاهایش را 
توی یک کفش می کرد و از فدراسیون می خواست تا با آرژانتین یا برزیل 
بازی دوستانه بگذارد، امکان پذیر نبود؛ چراکه فدراسیون فوتبال ایران از 
پس برآورده کردن خواســته های اولیه مثل کمپ تمرینی استاندارد و 
درجه یک پیش از شــروع تورنمنت های مهم هم برنمی آمد. در چنین 
شرایطی بدیهی است که فدراسیون مهدی تاج که توانی برای درآمدزایی 
از ایونت های مهم را هم ندارد، پیشــنهاد بازی دوستانه با بزرگان دنیا را 
رد می کند اما صحنه سازی رسانه ای به گونه ای انجام شده بود که گویی 
کی روش نمی خواست ایران بازی درست و درمانی با تیم های ملی بزرگ 

داشته باشد.
در زمان حضور کی روش در ایران هم گفته می شد که فدراسیون از جو 
علیه کی روش استفاده می کند تا کاستی های خودش را بپوشاند. در آن 
وضعیت که دو قطبی برانکو - کی روش تمام چیزی بود که رسانه ها به 
آن می پرداختند، عملکرد فدراســیون و مدیران ارشد آن از موضوعات 
کم اهمیت رسانه ها بود. همه  چیز زیر سایه آن دوقطبی بود و فدراسیون 
به بهترین نحو از شرایط موجود استفاده کرد تا پیکان انتقادات را از خود 
دور کند. اما حاال که کی روشــی در کار نیست و برانکو هم به عربستان 
سعودی رفته، فدراسیون می خواهد با ضعف هایش که از همیشه آشکارتر 
است چه کار کند؟ فدراسیون مهدی تاج، چه بهانه ای برای فراهم نکردن 
شرایط بازی دوســتانه برای آماده سازی تیم ملی دارد؟ ویلموتس کجا 
باید بازیکنانش را بشناســد؟ در بازی دوستانه با تیم امید؟ اوضاع بسیار 
وحشتناک است و فوتبال ایران سال هاست بازی دوستانه درخوری برگزار 

نکرده است.
مسئوالن فدراسیون هزینه باالی برگزاری بازی دوستانه را بهانه می کنند. 
اما چرا فدراسیون نمی تواند از بلیت فروشی و کمپین های تبلیغاتی هزینه 
این بازی را تامین کند؟ چرا فدراسیون هرگز سراغ صداوسیما نمی رود تا 
برای برخی بازی های دوستانه خاص حداقل با کمک این سازمان بخشی 
از هزینه ها را جبران کند و مابقی هزینه ها را هم با درآمدهای روز مسابقه 
و تبلیغات کنار زمین تامین نمی کند؟ با فروش بلیت های ۵۰ هزار تومانی 
که مبلغ چندان زیادی برای یک بازی بزرگ نیست، می توان ۴ میلیارد 
تومان تنها از طریق بلیت فروشــی درآمدزایی کرد. ضعف فدراسیون در 
بازاریابی و پیدا کردن شرکای تجاری، عامل اصلی برگزار نشدن بازی های 
دوستانه است اما ســال ها از کارلوس کی روش انتقاد می شد. کی روش 

گوشت قربانی فدراسیون برای پوشاندن ضعف های آشکارش بود.
باید دید ادامه مسیر چطور خواهد بود. آیا قرار است مارک ویلموتس هم 
به سرنوشت کی روش دچار شود؟ آیا در آینده نزدیک شاهد این خواهیم 
بود که ویلموتس قرار است مقصر نابسامانی های فدراسیون معرفی بشود؟ 
چطور در شرایطی که می توان ستاره ای مثل لوئیز فیگو را برای قرعه کشی 
جــام جهانی به ایران آورد و به گفته فردوســی پور تمام هزینه ها را هم 
توسط اسپانســر تامین کرد، نمی توان یک تیم ملی را به کشور آورد و 
با استفاده از امکان تبلیغاتی بسیار بیشتر برگزاری یک بازی دوستانه به 
نسبت پخش مراسم قرعه کشی، هزینه ها را تامین نکرد؟ فدراسیون گاهی 
تحریم ها را بهانه می کند. اما خوب می دانیم که تحریم ها شــامل حال 
ورزش نمی شود و به عنوان مثال تیم ملی والیبال ایران به راحتی با تیمی 
مثل فرانسه بازی دوستانه برگزار می کند، تیم ملی فوتسال زنان ایران با 
ایتالیا و روسیه بازی دوستانه برگزار می کند و حتی تیم ملی کشتی ایران 

با تیم ملی کشتی آمریکا جام دوستی برگزار می کند.
باید دید آیا در آینده هم گفته می شود خواست ویلموتس این است که با 
تیم های بزرگ دنیا بازی نکنیم؟ قرار است چند سال دیگر هم به همین 
منوال طی بشود و ایران فرصت محک زدن خودش در بازی های بزرگ 
را از دســت بدهد و سر بزنگاه های تاریخی مثل بازی با ژاپن کارش گیر 

کند؟«
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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»کمی بهار« 
رونمایی رمان جدید

 شهرنوش پارسی پور در فرانکفورت

شــهر فرانکفــورت در آلمــان بعد 
از ظهــر روز شــنبه ۳۱ اوت )نهــم 
شهریور( میزبان شهرنوش پارسی پور، 
رمان نویس سرشــناس و خالق آثار 
ادبی ای چون »سگ و زمستان بلند«، 
»زنان بدون مردان« و »طوبا و معنای 

شب« بود.
شــهرنوش پارســی پور پس از سفر 
به دانمارک و ســوئد به آلمان آمده 
بود تا در ســه شهر کلن، فرانکفورت 
و ماینتــس آخریــن رمانش »کمی 
بهار« را رونمایی کند، بخش هایی از 
آن را بــرای عالقمندان برخواند و به 

پرسش های آنان پاسخ دهد.
»وارش«  هنــری  فرهنگی  کانــون 
با همــکاری نشــر باران در ســوئد 
سازمان دهندگان برنامه معرفی کتاب 
شهرنوش پارســی پور در فرانکفورت 
بودند. عنوان این برنامه »در ستایش 

ادبیات تبعید« بود.
با وجود هوای داغ نیمروز فرانکفورت 
شمار زیادی از عالقمندان به ادبیات 
در ســالن محــل برگزاری مراســم 
جمع شــده بودنــد. رحمت غالمی، 
از ســازمان دهندگان برنامه، شــمار 
حاضران را ۸۰ نفر برآورد کرد و گفت 
که این تعداد برای مراسم معرفی یک 
کتاب تعداد قابل توجهی اســت. به 
گفته او بیشتر حاضران اهل قلم  و نیز 
عالقمندان به ادبیات ایران، بخصوص 
»ادبیــات زنان« بودند. دوســتداران 
نوشــته های پارســی پور همچــون 
پروانه گرد او را گرفتــه بودند و از او 
می خواستند که امضایی و نوشته ای 
بر کتابی کــه خریده بودند به یادگار 

بگذارد و او با مهربانی درخواست شان 
را پاسخ می گفت.

شهرنوش پارسی پور از ۲۱ اوت که وارد 
دانمارک شد تا روز معرفی کتابش در 
فرانکفورت در راه بود. او همان گونه که 
در مصاحبه با دویچه وله گفته است 
به دعوت موزه  لوییزیانا در دانمارک 
به این کشور سفر کرده بود و در آنجا 
دو برنامه موفق با حضور ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
عالقمند به ادبیات داشت، زیرا کتاب 
»زنــان بدون مردان« بــه دانمارکی 
ترجمه و در ماه ژوئن منتشر شده و 
تا اواسط اوت به چاپ چهارم رسیده 
و هم اکنون جزء سه کتاب پرفروش 

این کشور است. 
پارســی پور در دانمارک مورد توجه 
بسیار رسانه های مختلف این کشور 
قرار گرفت. مســعود مافــان، مدیر 
انتشــارات باران، که ناشر کتاب های 
شهرنوش پارسی پور است در همکاری 
با مقامات فرهنگی دانمارکی سفرهای 
پارسی پور به سوئد )مالمو، یوتیبوری، 
را  آلمــان  و  اســتکهلم(  اوپســاال، 

سازماندهی کرد.
در مراســم رونمایی از کتاب »کمی 
بهار« در فرانکفورت نخســت منیره 
برادران، نویسنده و فعال حقوق بشر، 
به عنوان مجری برنامه، درباره زندگی 
و آثار پارسی پور سخن گفت. برادران 
که از زندانیان سیاســی ســابق در 
دوره جمهوری اسالمی است بخشی 
از کتــاب خاطرات زنــدان خودش، 
»حقیقت ســاده« را بــرای حاضران 
خواند که به شــهرنوش پارســی پور 
و مــادر وی در زنــدان می پــردازد.  

شهرنوش پارسی پور که دانش آموخته 
رشــته علوم اجتماعی است چهار بار 
در ایران زندانی شده، برای نخستین 
بار در ســال ۱۳۵۳ که در اعتراض به 
سرکوب آزادی عقیده و بیان از شغل 
خود به عنوان تهیه کننده برنامه زنان 
روســتایی تلویزیون ملی استعفا داد. 
او همچنیــن در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ 
زندان های جمهوری اسالمی را تجربه 
کرد و بعدها در »خاطرات زندان« به 

آن پرداخت. 
به گفته برادران، پارســی پور نه تنها 
با مشکالت شــغلی در ایران مواجه 
بود بلکه »دام های کثیفی برای بدنام 
کردن او بر ســر راهش در ایران قرار 
دادند«. برادران سپس شرح مختصری 
درباره خروج پارسی پور از ایران، اقامت 
 گزیدنش در آمریکا و همکاری اش با از 
جمله رادیو زمانه و ساخته شدن فیلم 

»زنان بدون مردان« از روی کتاب او 
توسط شیرین نشاط داد.

»زنانی که مالک تن خویشــند« در 
رمان های پارسی پور

سپس اسد سیف، منتقد ادبی، به نقد 
ادبی نشست و از پارسی پور به عنوان 
یکی از شــاخص ترین نویســندگان 
ادبیات معاصر ایران و چهره ای ماندگار 
بر تارک ادبیات تبعید ایران نام برد. او 
گفت که ادبیات پارسی پور در داخل 

ایران نیز ادبیاتی تبعیدی بود.
سیف افزود که به دلیل پربار و حجم 
بودن آثار پارسی پور در سخنانش خود 
را به چند اثــر او محدود می کند که 
موضوعی ویژه و مشترک دارند. او با 
اشاره به جنبش مشروطیت ایران که 
برای همگام شــدن با دگرگونی های 
جهان معاصــر پدید آمد، گفت که با 
این همه، جامعه ایران در اواخر قاجار 
و آغاز پهلوی فاقد تفکری مدرن بود و 
درگیری میان سنت و مدرنیته میراثی 
است از دوره مشروطه و محتوای آثار 
پارســی پور به همین درگیری ها باز 

می گردد.
به نظر اسد سیف، پارسی پور می کوشد 
تا آنچه برای خودش پرسشی بوده را 
از طریق داستان با خواننده در میان 
بگذارد و شــاید به همین علت است 
که بیشتر داستان های او در چند الیه 
روایت می شــوند. همچنین به گفته 
سیف، جدال نســل ها بخشی بزرگ 
از محتوای آثار پارسی پور است و »او 
بدون آنکه به قضاوت بنشیند از عقیم 

بودن فکر و ایســتایی آن در چنین 
فرهنگی می نویسد«.

اسد سیف در ادامه گفت که مفاهیم 
خودیابی، مبارزه، مرگ و هستی زنانه 
را می توان در بیشتر آثار پارسی پور پی 
گرفت. او درباره کتــاب »ماجراهای 
کوچک و  ساده روح درخت« گفت: 
»عشق در این رمان قصد آن دارد تا به 
عصر غیبت جسم در ادبیات داستانی 
ما خاتمه بخشد. حضور چنین عشقی 
بی هیچ احساساتی گری رایج و هیچ آه 
و ناله ای همراه است و این حضور نه 
تنها تا آن تاریخ، یعنی زمان نوشتن 
رمان، بلکه اکنون نیز در تاریخ ادبیات 
داستانی ما بی سابقه است. »ماجراهای 
ساده« اولین رمان فارسی است که به 
این صراحت موضــوع تن و مالکیت 
بر آن را مطرح می کنــد. این همان 
عشقی اســت که فروغ فرخزاد چند 
سال پیشتر از او آن را در شعر مطرح 
کرد و تکفیر شده بود. در هیچ داستان 
فارسی شــخصیتی چون چیچینی 
]شــخصیت اصلی داســتان[ از تن 
خویش دفاع نکرده اســت. چیچینی 
جســم و جان خویــش را پیکره ای 
واحد می بیند و از ما که خواننده رمان 
هستیم می خواهد تا به رابطه جنسی 
نه از نگاه تا کنون حاکم سنتی بلکه از 

دریچه دنیای مدرن بنگریم.«
از دیگر خصوصیاتی که اســد سیف 
برای آثار پارســی پور برشمرد » گریز 
از موقعیت خویش« بود و »مسئله دار 
بودن« زن های داســتان ها، و نقش 
ویژه ای که طبیعــت ایفا می کند. به 
گفته ســیف، آنجا که شخصیت های 

داســتان نتوانند به عنوان انسان در 
جامعه هویتی داشــته باشــند گیاه 

می شوند.
سیف در پایان سخنانش گفت شکی 
نیســت که آثار پارســی پور یکی از 
گنجینه های ادبی ایران است که نگاه 
زن ایرانی را بر ادبیات فارسی تحمیل 
کرد و این تاثیر ســرانجام در نگرش 
مردان داستان نویس در خلق زنان غیر 
کلیشه ای در داستان دگرگونی ایجاد 

خواهد کرد.

زندگی در آمریکا و پس از آن

سپس شــهرنوش پارســی پور چند 
صفحه از رمان خود را برخواند. او در 
مورد انگیزه نوشــتن این رمان گفته 
است: »انگیزه نوشــتن رمان »کمی 
بهار« بررســی یک خانواه گســترده 
ایرانی در چند نسل است. کوشش من 
این است که تحوالت زن ایرانی را که 
منجر به تحول مردان نیز می شود در 

این رمان بررسی کنم.«
خانم پارسی پور سپس به پرسش های 
حاضــران پاســخ گفــت. او درباره 
پرفروش شــدن کتابش در دانمارک 
گفت که خوشحال است کتاب »زنان 
بدون مردان« در این کشور با استقبال 
روبرو شده، زیرا این راه را برای ادبیات 
ایران باز می کند و آثار دیگر فارســی 
می تواند به دانمارکی ترجمه شــود 
و مردم ایران در این کشــور شناخته 
شوند. او در ضمن به اهمیت ترجمه 
خوب اشاره کرد و گفت مترجم خوب 
فارســی به زبان های دیگر بسیار کم 
اســت و تازگی ها برخی ایرانی هایی 
که سال ها در آمریکا و آلمان و سوئد 
مانده اند توانســته اند ایــن زبان ها را 
بیاموزند و آثار فارسی را ترجمه کنند. 
پارسی پور تاکید کرد که فکر می کند 
دلیل موفقیــت کارش در دانمارک 

مترجم خوب اثرش بوده است.
شــهرنوش پارســی پور در پاسخ به 
پرســش دویچه ولــه در این باره که 
درباره تاثیــر زندگــی در آمریکا بر 
ســوژه ها و سبک نوشــتنش گفت: 
»حقیقت آن اســت کــه از وقتی به 
آمریکا آمده ام، همیشــه از نظر روانی 
در محیــط ایران زندگــی می کنم. 
ادبیات ایران را می خوانم، به خبرهای 
ایران گوش می دهم، درباره کتاب های 
فارسی نقد می نویسم، رمان می نویسم 
که محیط زندگی اش در ایران است. 
محیط آمریکا چندان روی من تأثیری 
نگذاشته، چون من با آمریکایی های 
زیادی دوست نیستم. دوستان من باز 
هم از بین ایرانی ها هستند. در حقیقت 
یک جور زندگــی ایرانی را در آمریکا 
اجرا می کنم. نه، چندان روی من تاثیر 
نگذاشته و به همین جهت االن ذهنم 
خالی است از نوشتن، چون از محیط 
ایران دور شده ام، دیگر آنجا نیستم و با 
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سیستم ھای ساختمان و بازرسی 

بازرس فنی ساختمان
Certified Home Inspector CHI(P)

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید 

مھندس مھدی صانعی

Architect 
778-708-0520

abchi.bc@gmail.com 
www.abchibc.com

CPBC License # 76927 
ASTTBC  PI0534 

CACB

 ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی 
Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

 

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 سازى و باغبانى

مشاوره، طراحى، اجرا، نگهدارى

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

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

باغبانى:  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

محیط آمریکا هم زیاد قاطی نشده ام. 
این است که دیگر چیزی برای نوشتن 
ندارم. حاال باید سعی کنم این مشکل 

را برطرف کنم.«
او درباره اینکه آیا زندگی در کشوری 
آزاد به او امکانات بیشتری برای نوشتن 
می دهد یا تاثیر چندانی ندارد گفت: 
»ادبیات من وقتی در ایران می نوشتم 
حالت سوررئالیســتی پیدا می کرد و 
می شد ادبیات جادویی. برای اینکه از 
سانسور بگریزیم وارد عالم سوررئالیسم 
می شدیم. اما از وقتی در آمریکا هستم 
همیشه واقع گرایانه می نویسم، چون 
دیگر انگیزه ای برای این نیست که به 

دنیای سوررئال وارد شوم.«
رمان نویس برجسته درباره آشنایی و 
برخوردی که با عالقمندان به آثارش 
در ســه کشــور دانمارک و سوئد و 
آلمان داشته نیز گفت: »خیلی مردم 
به من انــرژی می دهند. در گرما، در 
سرما می آیند، در حالت های مختلف 
جمع می شوند، سالن را پر می کنند، 
گاه ســر پا می ایســتند تا بتوانند با 
من حرف بزنند و این ها انرژی بخش 
اســت. من در آمریکا تنها هســتم و 
در تنهایی خــودم زندگی می کنم و 
گاه فکر می کنــم کاش زندگی تمام 
شــود. بس است دیگر به اندازه کافی 
زندگی کرده ام. ولی این استقبالی که 
مردم می کنند به شدت به من روحیه 

می دهد.«
شهرنوش پارســی پور گفت که این 
روزها و در حین سفرهایش این فکر 
برایش آمــده که قصه ای درباره یکی 
از زندانیان بنویســد. او مایل است نه 
یک قهرمان بلکه آدمی معمولی را با 
نقص های یک آدم معمولی بسازد. و 
خوب می دانــد اگر بتواند در این باره 

رمانی بنویسد.

********

به گزارش کیهان لندن پس از خواندن 
فرازی از کتاب، جمشید برزگر رئیس 
بخش فارسی رادیو آلمان )دویچه وله( 
که قبال به عنوان همکار بی بی سی با 
بســیاری از هنرمندان و روشنفکران 
ایرانی مصاحبه کرده است، در حضور 
جمع با پارسی پور به گفتگو نشست. 
او ابتدا درباره رمان تازه پارســی پور 
توضیح داد که داســتان این کتاب از 
دوران کشف حجاب در سال ۱۳۱۴ 
خورشیدی آغاز می شود و تا انقالب 
بهمن ۱۳۵۷ تداوم می یابد. در نتیجه 
از آن می تــوان به عنــوان یک رمان 
تاریخی نام برد که رویدادهایی نظیر 
اشغال ایران به وسیله متفقین و تبعید 
رضاشــاه را در کنار دغدغه های خود 

نویسنده در بر می گیرد.
برزگر خطاب به پارســی پور افزود: 
»تازه ترین رمان شــما سرنوشت یک 
خانواده بزرگ را حکایت می کند. در 

این رمان چند شخصیت شناخته شده  
از جمله احســان طبری و نورالدین 
کیانوری به نام حضور دارند، اما سایر 

شخصیت ها را تغییر نام داده اید.«
پارسی پور در توضیح این نکته گفت: 
»من بسیاری از شخصیت های کتاب 
را از میان دوســتان و آشنایان خودم 
برگزیــده ام، اما برای آنکه مشــکلی 
پیش نیاید اســامی دیگری روی آنها 

گذاشته ام.«
جمشید برزگر گفت که رمان »کمی 
بهار« به لحاظ فضا و شــخصیت ها تا 
حدودی رمان دیگر پارسی پور، »سگ 
و زمســتان بلند« را تداعی می کند. 
پارســی پور پاســخ داد: »من چنین 
شباهتی نمی بینم، اما اگر شما چنین 

می بینید، نگاه شما درست است«.
برزگر به حاضران توصیه کرد که اگر 
کتاب »خاطرات زندان« شــهرنوش 
پارســی پور را تا کنــون نخوانده اند 
حتما بخوانند، زیرا این کتاب آنها را 
با آنچه در ایران گذشته به خوبی آشنا 
می کند. او بار دیگر به این نکته اشاره 
کرد که »شخصیت ها به نظر من در 
دو رمان اول و آخر خانم پارســی پور 

تکرار می شوند«.
وی ســپس بــه پارســی پور گفت: 
»شما در طول زندگی تان شخصیت 
معترضی بوده اید و انتشار آثارتان هم 
در ایران بی دردســر نبوده است. در 
رمان های جدید هم شــما به شرایط 
جامعه و مسائل اجتماعی توجه دارید. 

ایــن ویژگی در همه کارهای شــما 
هست. اما در بعضی آثار هم وارد حوزه 
سورئالیستی می شوید و برخی جاها 

زبانتان شاعرانه می شود.«
پارسی پور توضیح داد: »شما وقتی در 
جامعه دیکتاتــوری زندگی می کنید 
ممکن اســت بعضی جاهــا مجبور 
شــوید از زبان سورئالیستی استفاده 
کنید. مــن در آمریکا همــواره زبان 
رئالیستی داشته ام. اما در رمان »عقل 
آبی« که می خواستم در ایران منتشر 
کنم، از زبان سورئالیســتی استفاده 
کردم«. نویسنده اضافه کرد: »در این 
رمان هیچیک از شخصیت ها شراب 
نمی نوشند، بلکه همه شان فقط چای 

می نوشند.«
رد پــای عرفان در بســیاری از آثار 
شــهرنوش پارســی پور حضور دارد. 
جمشید برزگر در همین زمینه از او 
پرسید: »شما تصوف را هنوز هم یک 

راه حل می شناسید؟«
پارسی پور با یک توضیح خصوصی به 
این پرسش پاسخ داد: »مادربزرگ من 
درویش بود و در مقایســه با دیگران 
آدم جالبی بود. آرام بود و حرف های 
جالبی می زد. کتابخانه کوچکی داشت 
و نقاشی هم می کرد. »طوبا و معنای 
شب« درواقع داستان مادر بزرگ من 
است. در برخی آثار دیگر من هم این 

شخصیت تکرار می شود«.
در پایان شــهرنوش پارســی پور به 

پرسش های حاضران پاسخ داد.

یکــی از حاضران با اشــاره به اینکه 
داستان های  شــخصیت های  عمده 
متعدد پارســی پور را زنان تشــکیل 
می دهند، دلیل ایــن گزینش را از او 
پرسید. پارســی پور توضیح داد: »هر 
انسانی خالق است و خالقیت اصوال 
زن اســت، چون آدم خالق به لحاظ 
جسمی  ضعیف اســت. بدن زن نرم 
اســت برای اینکه بتواند فرزند را در 

خود نگه دارد«.
یکی از حاضران زن در نشست به این 
توضیح اعتراض کرد و گفت: »من با 
دیدگاه شما درباره ضعف زن مشکل 

دارم«.
در پاســخ به پرســش یکی دیگر از 
حاضران، پارسی پور به این نکته اشاره 
کرد که کتاب »زنان بدون مردان« او 
تا کنــون به بیش از ۲۰ زبان ترجمه 
شده اما در دانمارک بیش از همه جا 

مورد استقبال قرار گرفته است.
در برابر این پرســش که آیا تا کنون 
عالوه بر داستان »زنان بدون مردان«، 
تالشــی برای ســاختن فیلم بر پایه 
داستان های پارسی پور صورت گرفته 
اســت یا نه، وی گفــت: »من خیلی 
دوســت دارم کتاب »شیوا«ی من به 

سریال تبدیل شود«.
پارسی پور همچنین گفت: »من فکر 
می کنــم رمان غربی از هــزار و یک 
شب سر برافراشته است. فکر می کنم 
گارسیا مارکز هم هزار و یک شب را 
خوانده و متاثر از آن بوده است. شاید 
به همین دلیل اســت کــه ایرانی ها 
کارهــای او را خیلی دوســت دارند. 
توصیه می کنم برای شناخت تحوالت 
زبان فارسی رمان بیشــتر بخوانید. 
بعضی آثار ادبی قابل ترجمه نیستند. 
مثال چه کســی می تواند شــعرهای 
حافظ را با آن زبان پر رمز و راز و بارور 

به آلمانی ترجمه کند؟«
یکی از حاضــران از گوته نام برد اما 
پارسی پور گفت: »گوته هم نتوانسته 
است«. وی در ادامه به جوانان ایرانی 
در خارج از کشور توصیه کرد که زبان 
فارسی را فراموش نکنند و برای حفظ 

رابطه با زبان مادری خود بیشتر کتاب 
بخوانند.

شــرکت کننده دیگری پرســید که 
آشــنایی با اســطوره ها تــا چه حد 
می تواند به رشد استعداد نویسندگی 

عالقمندان کمک کند؟
پارسی پور پاسخ داد: »دنیای اسطوره 
نویسنده ساز است. اسطوره ها نخستین 
داستان هایی هســتند که انسان به 
وجــود آورده. خیلی از مفاهیمی  که 
امروز در روانشناسی، جامعه شناسی و 
ادبیات وجود دارند از همین اسطوره ها 
برخاسته اند. هرچه بیشتر کتاب های 
اسطوره ای بخوانید برای نوشتن تواناتر 
می شوید. اما شما نباید بطور مستقیم 
از اســطوره ها اســتفاده کنید، بلکه 
می توانید از آنها برای نوشتن آموزش 

بگیرید«.
وی درباره رمان دیگرش گفت: »رمان 
»بر بال باد نشســتن« از سال ۱۳۳۰ 
شروع می شود تا انقالب. این کتاب از 
روزشمار تاریخ ایران گرفته شده و به 
این دلیل یک کتاب تاریخی است. اما 
شخصیت های آن تخیلی هستند. من 
این شخصیت های تخیلی را در زمینه 

واقعیت قرار داده ام.«
شرکت کننده ای پرســید: »شما آثار 
نویســندگان تبعیدی ایران را تا چه 
حد دنبــال می کنید؟« پارســی پور 
پاسخ داد: »من خودم را یک نویسنده 
جهان وطن می دانم، و نه نویســنده 
تبعیدی. برخی از کتاب هایی که در 
خارج از کشــور نوشته می شوند هم 
جدیداند و هم بسیار جالب. کارهای 
فوق العاده خوبی در خارج از کشــور 
آفریده شده که می توانند ادبیات ایران 

را به جهانیان بشناسانند«.
در پاســخ به این پرسش که »نسل 
جوان مهاجر چقدر جذب آثار شــما 
شــده اســت؟« وی گفت: »میزان 
مهاجــرت ایرانیــان بــه آمریکا در 
سال های اخیر کمتر شده است. اما تا 
آنجا که من برخورد داشته ام، بسیاری 
از مهاجران نسل جدید فارسی را بد 
حرف می زنند و مسائل ایران را دنبال 

نمی کنند«.
در زمینــه جایگاه زنــان در ادبیات 
داستانی، نویســنده »طوبا و معنای 
شــب« گفت: »من دومین زنی بودم 
که در ایران رمان نوشــتم. اما امروز 
حــدود ۴۰۰ زن در ایــران داریم که 
رمان می نویسند و برخی هاشان هم 

خیلی خوب کار می کنند«.

یک نویسنده جنجال برانگیز؟

شهرنوش پارسی پور یکی از پرکارترین 
و موفق ترین نویســندگان زن ایرانی 
است. از او تاکنون ۶ رمان، ۴ مجموعه 
قصه ۴ تالیف در زمینه های مختلف و 
هفت ترجمه روانه بازار شده است. با 
این حال او دوران سالخوردگی خود 
را در آمریکا به ســختی می گذراند. 
پارسی پور در ســال ۱۳9۷ با انتشار 
ویدئوئــی در شــبکه های مجازی از 
دوستداران آثار خود خواست که به او 
کمک مالی کنند تا بتواند آپارتمانی 
تهیه کند. ایــن اقدام جنجال زیادی 
برانگیخت، اما ســبب شد که مقدار 

معتنابهی برای او جمع آوری شود.
پیشتر پارسی پور در اقدام جنجالی و 
غیرمنتظره دیگری صیغه یا متعه را 
مورد دفاع قــرار داده و گفته بود که 
اگر مردانی هســتند که از این قانون 
اســالم سوء اســتفاده می کنند باید 
به عنوان موضوعی جداگانه بررســی 
شــود. این موضع وی بــه ویژه زنان 
و مدافعان حقوق زنــان را در ایران و 
خارج از کشور علیه نظرات پارسی پور 

برانگیخت.
در میان رمان های منتشــر شــده از 
از همه  پارســی پور بیش  شهرنوش 
»طوبا و معنای شب« و »زنان بدون 
مردان« ســبب شــهرت او شده اند. 
شــیرین نشــاط عکاس و فیلمساز 
هنرمنــد ایرانی چند ســال پیش با 
برداشــتی از داســتان »زنان بدون 
مردان« فیلمی  به همین نام ساخت 
که شــیر نقره ای شصت و ششمین 
فستیوال فیلم ونیز را از آن خود کرد.

شهرنوش پارسی پور یکی از پرکارترین و موفق ترین نویسندگان زن ایرانی 
است. از او تاکنون 6 رمان، 4 مجموعه قصه 4 تالیف در زمینه های مختلف 
و هفت ترجمه روانه بازار شده است. با این حال او دوران سالخوردگی خود 

را در آمریکا به سختی می گذراند.
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فیلم »متری شیش و نیم« در جشنواره ونیز

دویچه وله- در سی و هفتمین دوره 
جشنواره فیلم فجر به روی پرده رفت 
و برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم 
از نگاه تماشاگران شــد، چهره های 
مطرح این روزهای سینما چون پیمان 
معــادی، نوید محمــدزاده و پریناز 
ایزدیــار در آن نقش ایفــا کرده اند و 
دست اندرکاران فیلم از جمله سعید 
روستایی، کارگردان جوان آن، حتی 
امیدوار بودند که فیلم شان به عنوان 
نماینده سینمای ایران به اسکار رود؛ 
سخن از فیلم »متری شیش و نیم« 

است.
این فیلــم که در ایران با تحســین 
بســیاری از منتقــدان و اســتقبال 
تماشــاگران روبرو شــده است، در 
بخت آزمایی خــارج از مرزهای ایران، 
مهمان جشــنواره ونیز است. »متری 
شــیش و نیم« به کارگردانی سعید 
روستایی تنها نماینده سینمای ایران 

در ونیز ۲۰۱9 است.
سه شنبه شب گذشته )۳ سپتامبر(، 
این فیلم در جشنواره ونیز به نمایش 
درآمد و گفته می شود که بعد از پایان 
نمایش، سازندگان و بازیگران فیلم که 
در ســالن حضور داشتند، با تشویق 
چنددقیقه ای تماشاگران روبرو شدند.
داستان فیلم »یک دغدغه اجتماعی«

کارگــردان و بازیگــران ایــن فیلم 
ســپس به پرســش های مخاطبان 
درباره فیلم پاســخ دادند. روستایی با 
اشاره به »موقعیت جغرافیایی خاص 
ایران« و »همســایگی بــا بزرگترین 
تولیدکنندگان مــواد مخدر جهان«، 
گفت که اعتیاد کامال شکل جدیدی 
به خود گرفته است. کارگردان »متری 
شیش و نیم« همچنین گفت که این 
فیلم »نه بر اساس یک قصه که بر پایه 

یک دغدغه اجتماعی شــکل گرفته 
است.«

داســتان این فیلم، داستان مأمورین 
پلیس مبــارزه بــا مواد مخــدر به 
سردســتگی صمد )با بــازی پیمان 
معادی( است که به دنبال فروشنده 
بزرگ شیشــه در تهران به اسم ناصر 
خاکــزاد) با بازی نویــد محمدزاده(، 
می گردند. فیلم نــه تنها اعتیاد را به 
عنوان یکــی از بزرگترین معضالت 
اجتماعی حال حاضــر ایران، تا حد 
ممکن عریان، پیش چشــم بیننده 
می گذارد، که داستان دور باطل فقر 

است و اعتیاد.
سعید روستایی برای ساخت این فیلم 
با صدهــا کارتن خواب و معتاد واقعی 
کار کرده است که ماه ها فیلمبرداری و 
بازی گرفتن از آنها، یا دقیق تر بگوییم، 
حضور داشتنشــان در برابر دوربین، 
چالشــی بزرگ برای سازندگان بوده 

است.
به گزارش خبرآنالین، پیمان معادی 
پس از نمایش »متری شیش و نیم«، 
در حضــور تماشــاگران در ونیز، در 
مورد شرایط کار در این فیلم، گفت: 
»پنج مــاه فیلمبــرداری می کردیم 
و خیلی لوکیشن ســختی داشتیم. 
بعضی روزها در کنار هفتصد، هشتصد 
معتاد واقعــی کارتن خواب بودیم که 
این ها بیماری هایی داشتند و ما باید 
در نزدیکی این ها کار می کردیم.« او 
»سخت ترین بخش کار« را بازی در 
نقشــی می داند که »برای اولین بار با 
ارائه تصویر یک پلیس واقعی«، سعی 
شده در آن »خط قرمزها را رد« شوند.

نوید محمــدزاده کــه در این فیلم 
نقش ناصر خاکزاد، فروشــنده بزرگ 
شیشــه در تهران را بازی می کند، از 

پیچیدگی ها و ویژگی های این نقش 
گفت. در این فیلم همه به دنبال ناصر 
خاکزادند که نام واقعی اش این نیست 
و اسمش را پیش تر تغییر داده. ناصر 
خاکزاد که فقر و نداری را با جان و تن 
خود لمس کرده، برای خواهر و برادر و 
بچه هایشان و برای پدر و مادرش یک 
آرزو دارد: آنها زندگی بهتری داشــته 

باشند.
نام فیلم، برگرفته از دیالوگی است که 
میان میان ناصر خاکسار و وکیلش رد و 
بدل می شود. در این صحنه، فروشنده 
بزرگ شیشه تهران می گوید: »وقتی 
داداشــم مرد، بــراش کفن خریدیم 
متری شیش و نیم. مامانم پارچه سیاه 

پیرهن خرید، متری ۴ تومن.«
فرهاد اصالنی دیگر بازیگر این فیلم که 
در دقیقه های کوتاهی از فیلم در نقش 
قاضی ظاهر شده، درباره نقش خود با 
تماشاگران در ونیز گفت.»فکر می کنم 
قسمت آسان بازی در این کار، به من 
افتاد. چون به نظر می رسد این روزها 
قضاوت کردن بــه ویژه در ایران، کار 

آسانی شده .«
»متری شیش ونیم« در بخش افق های 
جشنواره ونیز با فیلم های دیگر رقابت 
می کند. نوید محمدزاده برای بازی در 
فیلم »بــدون تاریخ، بدون امضا« که 
در همین بخش در این جشنواره به 
نمایش درآمد، در سال ۲۰۱۷ برنده 

جایزه بهترین بازیگر مرد شد.
جشــنواره فیلم ونیز قدیمی ترین و 
یکــی از بزرگ ترین جشــنواره های 
ســینمایی جهان است که نخستین 
بار در ســال ۱9۳۲ وارد فعالیت شد. 
هفتاد و ششمین دوره جشنواره ونیز 
امسال از روز ۶ شهریور ماه )۲۸ اوت( 

آغاز به کار کرد.

سنگ قبر ناصر ملک مطیعی را هم تخریب کردند

رادیو زمانه- امیر علی ملک مطیعی، 
فرزند ناصــر ملک مطیعــی بازیگر 
سرشناس سینمای ایران چهارشنبه 
۱۳ شــهریور از تخریب ســنگ قبر 
پدرش و روبیک منصوری خبر داد. به 
گفته ملک مطیعی، تخریب کنندگان 
اســم روی سنگ قبر را با گچ و رنگ 
پوشانده بودند. امیر علی ملک مطیعی 
به رســانه های داخلی گفت: »واقعاً 
متأســفم. نمی دانم پشت این ماجرا 
چه قصد و نیتی وجــود دارد. ما تازه 
متوجه شدیم. ظاهراً دو سه روز قبل 

این اتفاق افتاد.«
ناصــر ملک مطیعی ۴ خرداد ســال 
گذشــته درگذشــت. او که در سال 
۱۳۰9 در تهران متولد شــده بود در 
طول دوران فعالیتش در ســینمای 
پیــش از انقالب در بیش از 9۰ فیلم 
ســینمایی بازی کرد و 9 فیلم را نیز 
به عنوان کارگردان جلوی دوربین برد. 
اما پس از انقالب به او و فردین دیگر 
اجازه ندادند در فیلم های ســینمایی 
بازی کنند. این ممنوعیت تا ســال 
۱۳9۲ ادامه پیدا کرد. در آن ســال 
ملک مطیعی برای نخستین بار بعد 

از انقالب در فیلــم »نقش نگار« به 
کارگردانی علی عطشانی نقش آفرینی 

کرد.
امیر علی ملک مطیعــی، فرزند این 
بازیگر فقید ســینمای ایران در ادامه 
از تخریب سنگ قبر روبیک منصوری 
هم خبر داد: »ســنگ قبر پدر من و 
آقــای روبیک منصوری کنار هم قرار 
دارد. این اتفاق برای سنگ قبر او هم 
افتاد. ما امــروز رفتیم و این آثار را از 

روی هر دو سنگ پاک کردیم.«
روبیــک منصوری آهنگســاز ارمنی 
صداگــذار فیلم بود. او که در ســال 
۱۳۱۶ متولد شده بود یک ماه بعد از 

ناصر ملک مطیعی درگذشت.
تخریب سنگ قبر ناصر ملک مطیعی 
و روبیک منصوری فقط بخشــی از 
تخریب زنجیره ای سنگ قبرهنرمندان 

و شاعران ایرانی است. 
دو سال قبل سنگ  قبر مدیا کاشیگر 

تخریب شد. 
سنگ قبر محمد علی سپانلو در مهر 
9۵ تخریب شــد. پیش از آن سنگ 
مزار ایرج افشــار ناپدید شــده بود و 
همزمان ســنگ مزار غالمحســین 

مظلومی و همایون بهزادی، دو بازیکن 
و مربی فوتبال ایــران را هم تخریب 

کرده  بودند.
 سنگ قبر سهراب سپهری را نیز به 
دلیل مخالفت متولیان امام زاده سلطان 

علی کاشان با او تخریب کردند.
نبش قبر شــاعران و جابجایی مزار 
آن ها و یا تخریب سنگ گور آن ها در 
ایراِن بعد از انقالب ســابقه دارد: علی 
اسفندیاری )نیما یوشیج( در امام زاده 
عبداهلل تهران دفن شده بود. قبر او را 
در ســال ۱۳۷۲ به زادگاهش یوش 

منتقل کردند.
احمد شــاملو در امام زاده طاهر کرج، 
در نزدیکی مزار هوشنگ گلشیری و 
محمد مختاری و محمد جعفر پوینده 
دفن شده است. سنگ مزار این شاعر 
نوپرداز ایرانی بارها تخریب شــد، تا 
اینکه کانون نویسندگان ایران در سال 
۱۳۸۵ به خانواده شاملو پیشنهاد داد 
که ســنگ مزار او را بازسازی نکنند 
و بگذرانــد در آرامگاه او نیز »شــعر 
انسان گرای احمد شاملو نقش خود را 

در افشای آلودگی ها ایفا کند.«

کشف یک »پستخانه« بزرگ ایران باستان 
در شمال ترکیه

رادیو فردا- باستان شناســانی که در 
شمال ترکیه سرگرم کاوش هستند 
اعــالم کردند کــه در ایــن منطقه 
بقایای یک »پستخانه« ایرانی و یک 
»آتشکده« زرتشتی را کشف کرده اند 
که مربوط به دوره هخامنشیان، یعنی 

۲۵۰۰ سال پیش است.
به گــزارش روزنامه های دیلی صباح 
و حریت ترکیه، این کشــف در تپه 
تاریخــی اولوز در نزدیکی روســتای 
توکلوجاک در استان آماسیا در منطقه 

دریای سیاه ترکیه انجام شده است.
پروفسور شوکت دونمز، استاد بخش 
باستان شناسی دانشگاه استانبول، که 
رهبری تیم حفر و کاوش در این تپه 
تاریخی را برعهده دارد به رسانه های 
می گوید که کاوش های این تیم طی 
چهار سال گذشته بر آثار دوره ایرانی 
آناتولی تمرکز پیــدا کرده و این تیم 
آثار بسیاری از این دوره به دست آورده 

است.
او توضیح داد که محل کشــف شده 
ایرانی ها  مرکــزی  چاپارخانــه  یک 
در منطقه بوده اســت و هیئت های 
نمایندگی در آن توقف کرده و اسبان 
خسته در این محل تعویض می شدند. 
به گفتــه او، از قرائن چنین برمی آید 
که این چاپارخانه بزرگ در تابستان و 
زمستان و به صورت شبانه روزی فعال 

بوده است.
به گفته پروفســور دونَمــز، در این 
چاپارخانه یک تاالر ســتوندار و یک 
آتشــگاه زرتشتی نیز کشف شده که 

اهمیت این محل را نشان می دهد.
»ایرانیان  می افزاید:  دونمز  شــوکت 
نخستین تمدنی هستند که سیستم 
پســتی را بــه آناتولی آوردنــد. آنها 
امپراتــوری عظیمی داشــتند که از 
یونان تا آســیای مرکــزی و مصر را 
دربر می گرفت و شاهنشــاهی خود 
را از طریق فرمانــداران محلی اداره 

می کردند.«
دونمز ادامه می دهد که به این خاطر 
»ایرانی هــا نیاز داشــتند که اخبار و 
اطالعات درســت را بــه طریقی از 
پایتخت به والیات بفرســتند و برای 

این امر شبکه ای از راه های مختلف را 
در قلمرو خود احداث کردند.«

ایــن باستان شــناس می گویــد که 
ایرانیان هخامنشــی در این شــبکه 
مواصالتی، مکان های ویژه ای را برای 
)چاپارخانه(  مرکزی  پستخانه  ایجاد 
اختصاص داده بودند که تاالر ستوندار 
تپه امروزی اولــوز یکی از این مراکز 

بوده است.
به گفته او تیم باستان شناســی وی 
بقایای جاده عظیمی را پیدا کرده اند 
که در این محل به یک پرستشگاه و 
تاالر ستوندار می رسد. شوکت دونمز 
اضافه می کند کــه »از دیدگاه طرح 
و شکل، کشــف این جاده نخستین 
کشــف در نوع خود مربوط به عصر 

آهن در آناتولی است.«
او در مورد بقیه سازه های هخامنشی 
این محل نیز توضیح می دهد »تاالر 
کشف شده شش پایه سنگی دارد که 
احتماالً ستون های چوبی بر آنها سوار 
بــوده و میان آنها محل همایش بوده 

است.«
او تأکیــد می کنــد که کشــف یک 
آتشــکده در این محل نیز به منزله 
کشف قدیمی ترین حضور یکتاپرستی 

در محدوده آناتولی است.
تپه تاریخی اولــوز )اولوز هویوق( در 
ســال ۱999 میالدی کشــف شد و 
کاوش های باستان شناســی در آن از 
سال ۲۰۰۷ آغاز شد. باستان شناسان 

تاکنون جمعاً ۱۰ سکونتگاه قدیمی را 
در این محل کشف کرده اند.

پنج کارشناس از پنج دانشگاه مختلف، 
سه باستان شــناس و ۱۵ کارشناس 
کاوش و مرمت هم اکنون سرگرم کار 
بر روی الیه ایرانی این محل هستند 
و کار آنها تا ماه سپتامبر امسال ادامه 

خواهد داشت.
پروفسور شوکت دونمز، استاد بخش 
باستان شناسی دانشگاه استانبول، سال 
گذشته نیز در مورد کشفیات تیمش 
در این محل به رسانه های گفته بود 
که اشاره مستقیمی در متون تاریخی 
به این محل دیده نشده اما هرودوت، 
مورخ یونان باســتان، در نوشته های 
خود به شهری به نام »کریتالس« در 
شرق آناتولی اشاره کرده که به گفته 
او مقر لشکر خشایارشا بوده است. به 
گفته او بعید نیســت این مقر همین 

تپه اولوز امروزی بوده باشد.
پیش از این از دوره ضمیمه شــدن 
آناتولی به خاک ایران در ۲۵۰۰ سال 
پیش آثار دیگری در آناتولی پیدا شده 
که از آن جمله است کشف بنایی در 

منطقه اژه ترکیه.
در غرب ترکیه نزدیک سواحل دریای 
اژه بنای نسبتاً سالمی بر جای مانده 
که بی شــباهت به آرامــگاه کوروش 
بزرگ در پاسارگاد یا آرامگاه موسوم به 

»گوردختر« در کازرون نیست.



39 Issue 1440 Friday September 6, 2019شماره ۱440 جمعه ۱5 شهریور  39۱۳۹۸

EDMONDS APPLIANCES - NORTH SHORE
503 15TH ST, WEST VANCOUVER BC V7T 2S6  |  604.926.0124

EDMONDSAPPLIANCES.CA

»جوکر«
 در ستایش تباهی

»جوکر« ساخته تاد فیلیپس در بخش مسابقه جشنواره ونیز چشم ها را خیره 
کرد و به عنوان یکی از اصلی ترین مدعیان اسکار امسال سر برآورد؛ یک فیلم 
به غایت سیاه و تکان دهنده درباره بیماری روانی که به »جوکر« بدل می شود.

این بــار با داســتان رویایی بتمن و 
جوکر روبه رو نیســتیم )که از جمله 
در فیلم هــای درخشــان تیم برتون 
روایت شده بود(، بلکه کمی به عقب 
بازمی گردیم و داستان پیدایش جوکر 
را می بینیم در حالی که نامی از بتمن 
نیست و فقط تماشاگران آشنا با این 
کتاب مصور و فیلم های مربوط به آن 
می دانند که بــروس وین کودک در 
این فیلم بعدها به بتمن بدل خواهد 
شــد و اینجا در صحنه ای نزدیک به 
پایان شاهدیم که در واقع قتل پدر و 
مادرش در برابر چشم او نه به دست 
جوکر بلکه به دست یکی از شورشیان 

با نقاب دلقک صورت می گیرد.
این جــا گتهــم ســیتی -کنایه از 
نیویورک- به شکل حیرت انگیزی با 
ســیاهی آمیخته است و صحنه های 
مختلف فیلم، نیویورکی را با ما قسمت 
می کند که سرشــار است از تلخی و 
تباهی و فقر و در آستانه آنارشیسم و 
ویرانی که لحظه به لحظه در سراسر 
فیلم سایه افکنده و در نهایت به وقوع 

می پیوندد.
روایت سقوط یک شهر- نماد جامعه 
مدرن ســرمایه داری؟- که با سقوط 
یک فرد پیوند می خورد؛ ویرانگری ای 
که بــه دلیل اختــالف طبقاتی باال 
می گیرد و یک بیمــار روانی -که در 
انتهای فیلم خودش را جوکر می نامد- 
خودبه خود به نمــاد و رهبر آن بدل 

می شود.

فیلم یک جهنم تمام عیار را ترسیم 
می کند کــه در آن گریز و گزیری از 
شر نیســت؛ از لحظه اول با شروعی 
قدرتمنــد، خشــونت جامعــه ای را 
می بینیم که در آن رنگ و نور جایی 
ندارد و راه برای جرم و جنایت باز به 

نظر می رسد.
رفته رفته با شــخصیت اصلی فیلم 
بیشتر آشنا می شویم؛ با بازی حیرت 
انگیز خوآکیــن فونیکس که از حاال 
مدعی اصلی جایزه اســکار بهترین 
بازیگر مرد اســت. با دنیــای درونی 
پیچیده او همراه می شــویم و رفته 
رفته با جنون او شــریک می شویم و 
علت و عللش را می کاویم تا رفته رفته 
در جهنمی که خلق می کند شرکت 
می کنیم و سیزیف وار جور خود را به 

دوش می کشیم.
هر نما با دقت فراوان طراحی شــده 
و هر عنصر صحنه به طرز حســاب 
شده ای به کار فیلم می آید تا روایتگر 
یک جنون تمام عیار باشد. با آن که 
فیلم به شدت درونی است و در واقع 
یک تریلر روانی اســت که تقریباً در 
تمام صحنه ها تنها شخصیت اصلی اش 
را دنبال می کنــد، با این حال کنایه 
روشنی است از جامعه بیمار کنار ما 
که در آن ظهور جوکر- دجال؟- امری 

گریزناپذیر به نظر می رسد.
این جا اما با فیلمی روبه رو هســتیم 
که ذره ای امید و روشــنایی و ایمان 
محمد عبدی )رادیو فردا(به آینده در آن به چشم نمی خورد. در 

فیلم های بتمن، در کنار جوکر/دجال، 
با بتمن/مسیح هم روبه رو هستیم که 
به فکر نجات بشریت است، اینجا اما 
شر بر همه چیز غلبه کرده و با نیرویی 
یک سویه مواجهیم که جهان اطرافش 
را به نابودی و شــرارت می کشد و در 
انتها تحسین هم می شود و قهرمانانه 

مورد ستایش قرار می گیرد.
تنها نقطه امید می ماند برای تماشاگر 
خوش بین که با صحنه انتهایی، تمام 
ماجرای رخ داده را تنها توهم های یک 
دیوانه تصور کند که هیچ گاه واقعاً رخ 

نداده؛ نوعی دلداری برای تماشــاگر 
عام؟

اما جز این، فیلمساز عامدانه از لحظه 
اول تا انتهــا می خواهد ما را به درون 
یک آخرالزمان بی نهایت ســوق دهد 
که در آن جز رنج و نیســتی نصیبی 
نیست. فیلم می خواهد با سیاهی اش 
ما را غرق کند در درون تباهی مطلق، 
و عجیب این که با قدرت شگفت انگیز 
فیلمساز موفق هم می شود. »جوکر« 
زیر پای تماشاگرش را سست می کند.

کتاب »کیشوت« سلمان رشدی
نقدی تیز و طنزآمیز بر آمریکای ترامپ

دویچه وله- سلمان رشــدی، نویسنده سرشناس »آیه های شیطانی« از 
نامدارترین نویسندگان عصر ماست. او در کتاب هایش اشاراتی بی شمار به 
آثار کالســیک و معاصر فرهنگی دارد. سه رمان آخر او هر کدام تقدیری 
اســت از یکی از آثار کالســیک جهان.  کتاب »دو سال، هشت ماه و ۲۸ 
شب« که در سال ۲۰۱۵ به بازار آمد ادای احترامی به داستان هزار و یک 

شب بود.
دو ســال بعد کتاب »خانه طالیی« او منتشر شــد که اشاره ای است به 
نویســنده باســتان آپولیوس و اثر ماندگار او »االغ طالیــی« که با نام 
»دگرگونی« نیز شناخته می شود و تنها رمان باستانی به زبان التین است 

که کامال حفظ شده است.
کتاب جدید ســلمان رشــدی که در آمریکا منتشر شــده »کیشوت« 
)Quichotte( نــام دارد. رمــان برداشــت مدرنی اســت از رمان »دون 
کیشوت« سروانتس که به عنوان نخستین رمان عصر جدید شناخته شده 
اســت. با این تفاوت که »کیشوت« رشدی نه در اسپانیا که در آمریکایی 
زندگــی می کند که ترامپ بر آن حکومت می کنــد. در دورانی که همه 
چیز به نظر شدنی می رسد. رشدی از عوام گرایی، نژادپرستی و دوران پسا 

حقیقت می نویسد.
کتاب داستان یک مرد هندی است. مردی مسن که فروشنده سیار لوازم 
پزشــکی و دارویی است. او در جستجوی زنی است که هنرپیشه بالیوود 
بوده و او عاشــقش شده و این هنرپیشه حاال یک مجری موفق تلویزیون 

در آمریکاست.
خود فروشنده و پسرش سانچو نیز هر دو شخصیت هایی داستانی هستند 
و پرداخته ذهن نویســنده   ای به نام ســام دوشــامپ که به طور معمول 
کتاب های ترســناک می نویسد و حال در چالش کنار  آمدن با مشکالت 

بحران میان سالی است.
رمان »کیشــوت« سلمان رشدی در فهرست نامزدهای جایزه بوکر سال 
۲۰۱9 است. با این حال در رسانه های انگلیسی زبان تنها نقد مثبت درباره 
این کتاب نوشته نشده است. یک منتقد ادبی »نیویورک تایمز« درباره این 
کتاب نوشته است که »فرمول«  رشدی در حال کهنه شدن است. به نظر 
»گاردین«، اگرچه کشف در هم تنیدگی واقعیت و داستان در رمان رشدی 
می تواند جالب باشد، اما »کیشوت« آنقدر خودشیفته و ناآرام است که فقط 

می تواند نشانه نابسامانی ها باشد.
اما روزنامه بریتانیایی »ساندی تایمز« از رمان سلمان رشدی به عنوان بیان 
»هوشمندانه ترین تمایالت فکری متافیزیکی پست مدرن« نام برده است.

مجله نقد ادبی Kirkus Reviews" در آمریکا نیز از »کیشوت« به عنوان 
زیباترین هجونامه ادبی یاد کرده است.
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
برای هر دردیدندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

 از مسکن استفاده نکنید

عارضه پریودنتال دقیقا چیســت؟ لثــه در اثر تراکم 
میکروب ها و جرم در اطراف آن دچار التهاب می شود 
و پــس از آن لثه به تدریج تحلیل می رود و بعد از آن 
تورم جرم ها در اطراف لثه استخوان لثه را احاطه کرده 
و بافــت هایی در اطراف آن به وجــود می آید که در 
نهایت موجب پوسیدگی و فرسایش تدریجی استخوان 
لثه می شود. این اتفاق باعث از بین رفتن استخوان نگه 

دارنده دندان و افتادگی دندان می شود.

عالئم این بیماری در بیماران چیســت؟ اولین عالمت 
احساس درد از سوی بیمار است که به خاطر نزدیک 
شدن عفونت و جرم به اعصاب لثه و تخریب آن است. 
بــه عالوه خونریزی لثه، بوی بــد دهان، از بین بردن 
زیبایی لثه، ترکیب دندان ها و حتی افتادن دندان ها نیز 

از عالئم »پریودنتال« است.

چه چیزهایی می توانند باعث ایجاد این بیماری در افراد 
بشــود؟ عوامل مختلفی می تواند باعث این بیماری 
باشند. مثل »دندان قروچه« در خواب، مسواک زدن 
غیر اصولی که باعث ضربه زدن به لثه شــود، مصرف 
شیرینی جات زیاد که مثال جالب است بدانید کسانی 
که در قنادی ها کار می کنند، زیاد به این بیماری دچار 
می شوند، حاال به خاطر قرار گرفتن در محیط و تبخیر 
اسیدی محیطشان است یا اینکه محصوالتشان را تست 
می کنند، به عالوه روکش های نامناسب دندان هایی که 
قبال پوسیده بوده اند، این بیماری را سرعت می بخشد. 
همچنین نامنظم بودن ترکیب دندان ها  و کج درآمدن 
دندان هــا  در بعضی افراد که باعث ایجاد فضای خالی 
مابین دندان ها  می شــود و باعث می شــود غذا بین 

دندان ها  به مرور زمان ایجاد جرم و میکروب کند.

پرودنتیال می تواند با پوکی استخوان نیز رابطه ای داشته 
باشد؟ بله، پوکی اســتخوان می تواند استخوان لثه و 
دندان ها  را هم تحلیل ببــرد. به عالوه در انجام عمل 
»ایمپلنت« هم اگر فرد پوکی استخوان داشته باشد، 
ممکن است استخوان فک بیمار توان نگهداری »پیچ« 
ایمپلنت را نداشــته باشــد. به عالوه پوکی استخوان 
ممکن است در دیر پر شدن جای سوراخ پیچ ایمپلنت 

در استخوان فک هم تاثیر بگذارد.

بسیاری نسبت به کارگذاری ایمپلنت و پیچ آن ابراز نگرانی 
می کنند، به نظر شما چقدر این موضوع مبنای علمی دارد؟

ایمپلنت در واقع عملی است برای ایجاد استخوان لثه 
مصنوعــی و پایه گذاری »پیچ« ایمپلنت تا در نهایت 
برای کاشــت دندان جدید روی آن اقدام شود. به این 
صورت که در بیماری پرودنتیال استخوان لثه به عنوان 
نگه دارنــده دندان از بین می رود و با از بین رفتن آن 
در واقع لثه فرد بیمار هیچ پایه ای برای ســوار کردن 
دندان جدید روی آن وجود ندارد. به همین خاطر ما 
با فروکردن پیــچ ایمپلنت )که جنس آن از تیتانیوم 

خالص است( در فک، عمال یک زیرساخت برای کاشت 
دندان روی آن ایجاد می کنیم.

درست است که افرادی که دیابت دارند، نمی توانند 
این عمل را انجام دهند؟

بله؛ البته بستگی به نوع دیابت و میزان قند خونشان 
دارد. در مواقعی که قند خون فرد بیشــتر از ۱۵۰ یا 

۱۶۰ است، نمی تواند این عمل را انجام دهند.
به خاطر میزان قند خونشان؛ بدن بیماران دیابتی به 
خاطر ایجاد اختالل در عروق انتهایی و خون رســانی 
خیلی کم، نمی تواند محل جراحی عمل ایمپلنت)در 
بیماران عادی ۲ تا ۳ ماه است( را به موقع ترمیم کند. 
این مدت، زمانی است که طول می کشد تا استخوان 

دوباره پرشود.

آیا خود دیابت رابطه ای با بروز بیماری پریودنتال دارد؟ بله. 
دیابت می تواند باعث ایجاد پالکت در لثه فرد شود. لثه 
فرد و بعد ازآن استخوان لثه را هم تحلیل ببرد و باعث 

ایجاد پرودنتیال شود.

آیا کسانی که فشار خون دارند هم می توانند این عمل را 
انجام دهند؟ در مواردی که فشار خون افراد خیلی باال 
باشد، به خاطر تاخیر در ترمیم زخم جراحی لثه، این 
افراد نمی توانند این عمل را انجام دهند. ترمیم زخم 
جراحی در فک و دندان ها ی پایین ۲ ماه است، اما در 
دندان ها ی باال به دلیل اسفنجی بودن، معموال ۳ ماه 

طول می کشد.

درست است که می گویند، کسانی که قبال عمل پروتز لثه 
داشــته اند، نمی توانند ایمپلنت شوند؟ در بعضی موارد، 
درســت اســت. چون کســانی که قبال در لثه پروتز 
کاشــته اند، این پروتز به مرور زمان در اثر فشاری که 
بــه الیه های زیرین لثه و فــک وارد می کند، موجب 
فرســایش اســتخوان فک در زیر لثه می شود. زمانی 
هم که اســتخوان فک تحلیل می رود، آن وقت عمال، 
استخوانی برای گیردادن پیچ ایمپلنت وجود ندارد، به 
همین دلیل باید پیچ را بلند کنیم که در این صورت، 
پیچ به کانال عصبی نزدیک می شود. به همین خاطر 
باید از استخوان جایی دیگر برای ترمیم استخوان فک 

استفاده کنیم.

یعنی از پیوند استخوان استفاده می کنید؟ بله. در مواردی 
که اســتخوان فک بیمار تحلیل مــی رود یا فرد به 
مدت زمان طوالنی در آن ناحیه دندان نداشته است، 
اســتخوان فک حجم و تراکم کافی برای ورود و نگه 
داشتن پیچ ایمپلنت را در خود ندارد. به این خاطر ما 
از استخوان لگن یا دنده برش داده و در استخوان فک 
آن قطر الزم بــرای پیچش پیچ ایمپلنت را به وجود 

می آوریم.

دویچه وله- داروهای مســکن حاوی 
اپیوئید ماننــد کدئین، کاربرد زیادی 
در پزشــکی دارند اما مصرف بی رویه 
آنها برای هــر ناراحتی، از ســردرد 
گرفته تا عادت ماهانه خطرناک است. 
پژوهشگران داروهای مسکن و مخدر 
می گویند با گلوله توپ به گنجشک 

شلیک نکنید. 
داروهای مســکن شــامل ترکیباتی 
هستند که اپیوئید خوانده می شود و 
مانند مرفین عمل می کنند. اپیوئیدها 
به گیرند ه های مخصوصی در سیستم 
عصبی -بــه ویژه در مغــز- متصل 

می شوند تا تأثیر خود را نشان دهند.
نوربرت ودارتس، پژوهشگری که در 
زمینه داروهای مســکن و اعتیاد در 
بیمارستان دانشگاه رگنزبورگ آلمان 
تحقیق می کند، به دویچه وله می گوید: 
مســکن هایی  قوی ترین  »اپیوئیدها 
هستند که به صورت دارو در دسترس 
هستند. قویتر از آنها داورهای بیهوشی 

است.« 
اپیوئیدها نوعــی ترکیبات روانگردان 
هســتند که به صــورت طیبعی از 
خشــخاش تهیه می شوند. سه تا ۲۳ 
درصد شــیره کاس بــرگ این گیاه، 

حاوی مرفین است.

مرفین قدیمی ترین و مهمترین ماده 
مخدریست که انسان می شناسد. اما 
این روزها به جای مشتقات طبیعی 
خشــخاش مانند تریاک از اپیوئیدها 
اســتفاده می شــود که در فرآیندی 
شــیمیایی از مرفین تهیه می گردد. 
مثــأ قرص هــای کدئیــن یکی از 

اپیوئیدهاست.
تأثیــر این ترکیبات در بدن انســان 
نوربرت  نیســت.  یکســان  همیشه 
اپیوئیدها  »برخی  می گوید:  ودارتس 
در قالب قرص مسکن در روده جذب 
می شــوند. آنها پس از بلع مدتی در 
معده هســتند تا به صورت محلول 
درآیند و بعد که به روده می رســند، 
جذب خون می شــوند و معموأل سه 
ســاعت زمان نیاز دارند تا اثر خود را 

نشان دهند.«
هر چه مصرف این داروها بیشتر باشد، 
تأثیر آنها کمتر می شــود. در نتیجه 
مصرف کننده باید مرتبــأ دوز آن را 
بیشــتر کند تا به آرامش رسد. او از 
نظر جســمی و روحی به آن وابسته 
می شــود. این وابستگی ممکن است 
به جایی  برســد که فرد برای هر درد 

کوچکی نیازمند مسکن باشد.
اپیوئیدها هرچند اغلب عوارض جانبی 

اندکی دارنــد اما مصرف بی رویه آنها 
باعث تهوع، اســتفراغ یا در درازمدت 
یبوست می شــود. از آن مهمتر آنها 
به کبد هم فشــار می آورند.  نوربرت 
ودارتــس تأکیــد می کند کــه این 
مســکن ها، داروهای بســیار مهمی 
هستند و تمام کسانی که دچار سانحه 
شدهاند، جراحی داشتند یا از سرطان 
رنج می برنــد می دانند که این داروها 
چه کمک بزرگی برای تســکین درد 

هستند.
اما مصرف دراز مــدت آنها، بیش از 
دو مــاه، برای بدن مخرب اســت. او 
می گوید: »این مسکن ها برای بیماران 
سرطانی ضروری هستند. البته آن هم، 
نه همیشه. حال تصور کنید فردی در 
۲۵ سالگی دچار درد مزمن کمر شده 
و پزشکان تشخیص دادند که او تا ۳۰ 
سال آینده از این درد رها نخواهد شد. 
در این صورت مصرف این مسکن ها 

اشتباه است.«  
او تأکید می کنــد که این مثال برای 
درد قاعدگــی هــم صادق اســت و 
استفاده از ایپویئدها برای تسکین این 
درد راه حلی کامالً اشتباه است. وودارز 
می گوید: »مثل این است که با توپ 

به یک گنجشک شلیک کنید«.

هورمون درمانی یائسگی
 خطر ابتالی به سرطان سینه را بیشتر می کند

بی بی ســی :افزایش خطر سرطان 
پستان ناشــی از هورمون درمانی تا 
بیش از یک دهــه پس از پایان دوره 

درمان وجود دارد.
پژوهشگران در دانشــگاه آکسفورد، 
بریتانیا، گفته اند که نتیجه تحقیقات 
آنــان در مورد ارتبــاط بین هورمون 
درمانــی و خطر ابتالی به ســرطان 
پستان »دو برابر آن است که تا کنون 

گفته شده است.«
آنان تخمین می زنند که ممکن است 
تا یک میلیون مورد از بروز ســرطان 
پستان در کشــورهای غربی از دهه 
۱99۰ تــا کنــون نتیجــه هورمون 
درمانی بوده باشد. موسسات خیریه 
گفته انــد که مدت تجویــز داروهای 
هورمون درمانی بایــد در حد امکان 

کوتاه باشد. 
یائسگی به معنی توقف قاعدگی و از 
میان رفتن امکان حاملگی به صورت 
طبیعی اســت. یائسه شــدن باعث 
کاهش قابل توجه در ســطح دو نوع 
هورمون در بدن می شود - استروژن 
و پروژســترون - که تاثیرات جسمی 
و روانی محسوسی را باعث می شود. 
حالت ُگرگرفتگی، عرق شبانه، تغییر 
در شــرایط روحی، خشــکی واژن و 
کاهش میل جنسی از عالیم یائسگی 

است.
درمــان هورمونی عوارض یائســگی 
که اصطالحا »درمــان با جایگزینی 
هورمونی« خوانده می شــود در واقع 
در صدد جبران یــا جایگزین کردن 
هورمون های از دســت رفته است تا 
بــه این نحو، عوارض را تخفیف دهد. 

البته این دوره درمانی معموال با درمان 
های هورمونی دیگر، شامل هورمون 
تیروئید، هورمون رشد و تستوسترون 

همراه است.
داروهای مورد اســتفاده در هورمون 
درمانی به شــکل های مختلف مانند 
قرص، ژل، پچ یا کرم های واژنی عرضه 
می شود و ممکن است شامل یک یا 
ترکیبی از هورمون های مختلف باشد. 
بعضی از آنها صرفا حاوی استروژن و 
بعضی عالوه بر آن، حاوی پروژستاژن 
)هورمون هــای ترکیبــی تحریــک 

پروژسترون( است. 
در هر حال، تمامی این داروها دارای 
عواقب جانبی از جمله افزایش خطر 

ابتالی به سرطان هستند.
تحقیقــات پژوهشــگران دانشــگاه 
آکســفورد نشان داده اســت که در 
شرایط عادی، از هر یکصد زن بین ۵۰ 
تا ۶9 سال که تحت هورمون درمانی 
قرار گرفتند شــش زن به ســرطان 
پستان مبتال شدند اما از میان یکصد 
زنی که به مدت پنج ســال هر روز از 
استروژن و پروژستاژن استفاده کرده 
بودند، این رقم به هشت زن افزایش 

یافت. 
به این ترتیــب، از هر پنجاه زنی که 
تحت هورمــون درمانی ترکیبی قرار 
گرفتند، یک نفر در نتیجه استفاده از 
این دارو به سرطان پستان مبتال شد.

روش های دیگر هورمون درمانی هم 
وجــود دارد اما طبق آمار موجود، در 
تمام موارد مصرف آنها باعث افزایش 

خطر ابتالی به سرطان پستان شد.
 روش تجویز غیرمستمر داروها )شامل 

مصرف روزانه استروژن اما استفاده از 
پروژســتاژن فقط برای نیمی از دوره 
ماهانه( به افزایش یک مورد ابتالی به 
سرطان پستان در هر هفتاد نفر منجر 
شد. البته تجویز استروژن به تنهایی 
باعث افزایش خطر ابتالی به سرطان 
رحم می شود و تجویز آن معموال فقط 
بعد از عمل برداشــتن رحم صورت 

می گیرد.
پژوهشگران دانشگاه آکسفورد گفته اند 
که از بیست میلیون مورد ابتالی به 
سرطان پســتان در کشورهای غربی 
از دهــه ۱99۰ تا کنون، یک میلیون 
مورد معلول هورمــون درمانی برای 

مقابله با عوارض یائسگی بوده است.
در حال حاضر، حدود دوازده میلیون 
نفر در کشورهای غربی تحت هورمون 
درمانی یائسگی قرار دارند. این ارقام به 
تفکیک منطقه ای عبارتست از حدود 
شــش میلیون در آمریکای شمالی و 
حدود شــش میلیون در کشورهای 
اروپای غربی، از جمله یک میلیون نفر 

در بریتانیا.
فقط  آکسفورد  دانشگاه  پژوهشگران 
به بررســی آمار موجود پرداختند اما 
خود تحقیق مستقلی در مورد ارتباط 
بین هورمون درمانی و سرطان پستان 

انجام ندادند.
در این پژوهش، آنان داده های موجود 
در ۵۸ پروژه تحقیق در کشــورهای 
مختلف مربوط بــه ابتالی یکصد و 
هشــت هزار مورد ابتالی به سرطان 

پستان را بررسی کردند.

آیا دیابت و فشار خون 
مانع درمان ایمپلنت است؟
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تغذیه

مطلبــی کــه می خوانیــد برگرفته 
از مقاله ای اســت که بــه قلم گری 
تابز دریکی از شــماره های نشــریه 
نیویورک تایمز به چاپ رسیده است. 
این مقاله شرح تکوین نظریه انقالبی 
دکتر اتکینز و مجادالت علمی موافقان 
و مخالفان رژیم غذایی کم چربی است. 

بازگشت نظریه اتکینز

اگــر قرار باشــد کــه روزی اعضای 
انجمن پزشکی آمریکا در مقابل مردم 
به اشــتباه بزرگ خود اعتراف کنند، 
زمان آن فرارســیده اســت. جامعه 
پزشکی آمریکا سی سال تمام تالش 
کرد که با مسخره کردن رابرت اتکینز 
نویسنده کتاب های پرفروش »انقالب 
اتکینــز« و »انقالب  غذایی دکتــر 
جدید غذایی دکتــر اتکینز« او را به 
متهم  شــارالتان بازی  و  فریب کاری 
کند؛ اما درنهایت به این نتیجه رسید 
که تمام آن چه که دکتر اتکینز بر آن 
اصرار داشــته درست بوده، یا حداقل 
توصیه هــای غذایی خود آن ها مبنی 
برخوردن چربی کمتر و کربوهیدرات 
بیشتر علت شیوع رو به افزایش چاقی 
در آمریکا بوده است. درواقع می توان 
گفت که به هر دو نتیجه فوق رسیدند.
وقتــی اتکینز برای اولیــن بار کتاب 
»انقــالب غذایی« خود را در ســال 
۱9۷۲ منتشر کرد، آمریکایی ها تازه 
این موضوع را مطرح کرده بودند که 
اشباع شده  بخصوص چربی  چربی ها 
موجود در گوشت و محصوالت لبنی 
اولین دشمن غذایی انسان بخصوص 
در رژیم آمریکایی اســت؛ اما اتکینز 
موفق شد میلیون ها نسخه از کتابی 
را به فروش برســاند که نوید می داد 
با خوردن غذاهای خوشمزه ای مانند 
اســتیک، کره و تخم مــرغ می توان 
وزن را کاهش داد. او می گفت چربی 
ضــرری نــدارد و کربوهیدرات هایی 
مانند پاستا، برنج، بیگل و قند هستند 
که باعــث چاقی و حتی بیماری های 

قلبی می شوند.
اتکینز بــه خوانندگانش توصیه کرد 
که هرقــدر می خوا هنــد از غذاهای 
گران قیمت مانند خرچنگ با ســس 
کره، استیک با سس بئارنز یا چیزبرگر 
با بیکن در برنامه غذایی خود داشته 
باشــند. ولــی هرگونه نشاســته یا 
کربوهیدرات تصفیه شــده را ممنوع 
 کرد تا جایی که ذره ای قند یا آرد در 
غذای آن ها وجود نداشته باشد. اتکینز 
حتی آب میوه را هــم ممنوع کرد و 
تنها مقدار اندکی سبزیجات را مجاز 
دانســت که آن هم در مراحل بعدی 

رژیم باید بررسی می شد.
اتکینز هرگز از راه رژیم پرچربی خود 
که کربوهیدرات ها را محدود می کرد 
به ثروت نرســید ولی توانســت ایده 
خود را تا جایی جلو ببرد که انجمن 
پزشکی آمریکا رژیم او را یک تهدید 

با غذاهای چرب
 الغر شوید

 بازگشت نظر انقالبی »اتکینز«

بالقوه برای ســالمتی تلقی کند و با 
عنــوان »یک رژیم عجیــب« که از 
مصرف نامحدود چربی های اشباع شده 
و غذاهای سرشــار از کلسترول دفاع 
می کند آن را موردحمله قرار دهد؛ تا 
جایی که اتکینز ناچار شــد در برابر 
اعضای کنگره از نظریه خود دفاع کند.
ســی ســال بعد آمریکا در رابطه با 
موضوع وزن بشــدت دوقطبی شد. 
سالمتی  دست اندرکاران  ازیک طرف 
از جراحان عمومی گرفته تا هرکس 
دیگر با یک اطمینان شبه مذهبی به 
مردم گفتند و همان باور شبه مذهبی 
را در آن ها به وجود آوردند که »چاقی 
در اثــر مصرف بیش ازانــدازه چربی 
به وجــود می آید و مصــرف کمتر 
چربی باعث کاهــش وزن و افزایش 
عمر می شــود«. از طرف دیگر، ما با 
پیام همیشــه مقاومت کننده اتکینز 
رژیمی  پرفروش تریــن کتاب های  و 
چندین دهه اخیــر مانند )۱(، )۲( و 
)۳( روبرو شــدیم که بر نسخه های 
مختلفــی از آن چه که دانشــمندان 
پافشاری  می نامند  جایگزین  فرضیه 
می کرد: »چربی ما را چاق نمی کند، 
بلکه کربوهیدرات ها هستند که باعث 
افزایش وزن می شــوند. بــا خوردن 
کربوهیدرات کمتر ما شــاهد کاهش 
وزن و طول عمر بیشتر خواهیم بود.«

نکته اساســی در فرضیــه جایگزین 
این اســت که چاقی در درجه اول به 
کربوهیدرات های تصفیه شــده مانند 
پاستا، برنج و نان مربوط می شود که 

در طبقه پائین هرم غذایی قرارگرفته 
و بخش عمده رژیــم کم چربی ما را 
تشکیل داده  اســت و در درجه دوم 
به قند یــا عصــاره ذرت موجود در 
نوشیدنی های غیرالکلی، آب میوه ها و 
ورزشکاران  مخصوص  نوشیدنی های 
که بــه دلیل فقدان چربــی و اینکه 
ذاتاً سالم هســتند در مصرف آن ها 
است.  تعریف نشده  محدودیتی  هیچ 
درحالی که ایــن اعتقاد کورکورانه به 
»چربی کمتر« که تنها لباس حقیقت 
به تن کرده و برای اثبات درستی اش 
صدها میلیون دالر هزینه بر روی دست 
دولت گذاشــته، تنها در این زمینه 
موفق بوده که پیــام »کربوهیدرات 
کمتر« را در حد یک تخیل غیرعلمی 

تنزل دهد.
 اما در طی پنج سال گذشته، تغییر 
کوچکــی در وفــاق علمــی صورت 
گرفــت. قبالً چنین بــود که نه تنها 
تحقیــق، بلکه حتی فکــر کردن به 
امکان درســتی »فرضیه جایگزین« 
نوعــی حقه بازی تلقی می شــد؛ اما 
حاال یــک گروه کوچک ولی در حال 
افزایش دانشمندان شروع کرده اند تا 
آن چه را که پزشــکان طرفدار رژیم 
کم کربوهیــدرات می گویند جدی تر 
بگیرند. والتر ویلت، رئیس دپارتمان 
تغذیه در دانشکده سالمتی عمومی 
برجسته ترین  شاید  هاروارد  دانشگاه 
اختالف برانگیز  نظریــه  این  طرفدار 

باشد.
ویلت در عمل سخن گوی طوالنی ترین 

مواد الزم: 

برنج: ۵۰۰ گرم
ماست: دو پیمانه

تخم مرغ: یک عدد
زرده تخم مرغ: سه عدد

زعفران: به میزان الزم
لوبیا سبز: ۲۰۰ گرم
پیازچه: نصف پیمانه

گشنیز و جعفری: یک پیمانه
روغن، نمک و فلفل: به میزان الزم

طرز تهیه:

لوبیا سبز های شسته شده را ریز خرد کرده و در کمی روغن تفت می دهیم. 
پیازچه، گشنیز و جعفری را نیز ساطوری کرده و کنار می گذاریم. برنج را 
به مرحله آبکش رسانده و با ماست، تخم مرغ، زرده های تخم مرغ، زعفران، 

نمک و فلفل خوب مخلوط می کنیم.
کف قابلمه یا قالب فر را چرب کرده، ابتدا یک الیه از برنج مخلوط با ماست 
و تخم مرغ را ریخته، سپس الیه سبزیجات را نیز روی آن می ریزیم و در 

مرحله سوم یا نهایی دوباره برنج را می ریزیم.
قالب را در فر به مدت ۴۵ الی یک ساعت با دمای ۱۷۰ درجه سانتی گراد 
می گذاریم تا دم بکشد یا این که مواد ته چین را به همان صورت الیه ای در 

قابلمه و با حرارت مالیم به مدت ۴۵ دقیقه قرار داده تا بپزد.

نکات:

این ته چین به عنوان غذای رژیمی مصرف میشود که عالوه بر مفید بودن، 
کم کالری نیز میباشد.

از این ته چین در کنار غذاهای ساده یا خورشی میتوانید استفاده کنید.
میتوانید در این ته چین از مرغ پخته و ریش شده نیز استفاده کنید. برای 
این کار مرغ را روی الیه سبزیجات ریخته و دوباره برنج مخلوط با ماست 

را بریزید.

ته چیـن سبزیجـات
و جامع تریــن تحقیقاتی اســت که 
تابه حــال دربــاره ســالمتی و رژیم 
غذایی انجام شــده و با بالغ بر یک صد 
میلیون دالر هزینه، اطالعات نزدیک 
بــه ۳۰۰۰۰۰ نفر را جمع آوری کرده 
است. بنا به گفته ویلت، این اطالعات 
به وضوح با پیام سالمتی »هرچه چربی 
کمتر، بهتر« منافات دارد و آن چه که 
باعث شــیوع چاقی شده است همان 
ایده بد بودن چربی و تمرکز بر اثرات 

منفی آن است.
این دانشمندان اشــاره می کنند که 
دالیل بســیاری وجود دارد که نشان 
می دهــد نظریه »هرچه چربی کمتر 
باشد بهتر است« به طور قانع کننده ای 
از امتحان زمان رد شده است. خصوصاً 
شــیوع چاقی که از اوایل دهه ۱9۸۰ 
شروع شــده به میانه راه خود رسیده 
اســت و این موضوع درســت با باال 
گرفتن اعتقــاد به رژیــم کم چربی 
هم زمان بوده است. )بعالوه دیابت نوع 
دو هم که شــایع ترین شکل بیماری 
است در این دوره فوران کرده است.( 
آن ها می گویند که رژیم های کم چربی 
کاهش وزن در مطالعات کلینیکی و 
هم چنین در زندگی واقعی با شکست 
روبرو شده اســت؛ و علی رغم این که 
درصد چربــی در رژیم آمریکایی در 
دو دهه اخیر کاهش یافته و ســطح 
کلسترول مردم پایین تر آمده و مصرف 
ســیگار هم کمتر شــده، بااین حال 
بیمــاری قلبی در حــدی که انتظار 
می رفت کاهش نیافته اســت. ویلت 
می گوید »این بسیار ناامیدکننده است 
و نشان می دهد که اتفاق بد دیگری 

در حال رخ دادن است.«
دانشی که در پشت فرضیه جایگزین 
قرار دارد انداکرینولوژی ۱۰۱ نام گرفته 
اســت. این نام را دیویــد لودویگ از 
محققان دانشگاه پزشکی هاروارد که 
سرپرســتی کلینیک چاقی کودکان 
در بیمارســتان کودکان بوستون را 
به عهده دارد و رژیــم کربوهیدرات 
محــدود مخصــوص به خــود را به 
بیماران توصیه می کنــد به آن داده 
اســت. انداکرینولوژی ۱۰۱ بر اساس 
اثــر کربوهیدرات ها  درک چگونگی 
بر هورمون انســولین و قند خون و 
متعاقب آن بر متابولیســم چربی و 

اشتها پایه گذاری شده است.
بنا به گفته دیوید لودویگ »مطالعه 
هورمون ها اساس علم انداکرینولوژی 
۱۰۱ است که هنوز به دیده رادیکال 
نگریسته می شــود؛ چون در تقابل با 
منطق رژیم کم چربی قــرار دارد که 
در سال های ۱9۶۰ از طرف محققین 
مطرح شــد و تنها براثــر چربی بر 
کلسترول و بیماری قلبی متمرکز بود. 
در آن زمان چون علم انداکرینولوژِی 
۱۰۱ به قدر کافی توســعه نیافته بود 
مورد غفلت قرار گرفت؛ اما امروز که 
این علم به قدر کافی پیشرفت کرده 
اســت باید با آن اعتقــاد تعصب آلود 

بیست وپنج ساله ضد چربی بجنگد«.

»فست فود« می تواند یکی از عوامل افسردگی 
در نوجوانان باشد

دوران نوجوانی که مرحله گذار فرد از کودکی به بزرگسالی محسوب می 
شــود همیشــه با تغییرات زیادی در ظاهر و اخالق وی همراه است. اما 
چیزی که در سال های اخیر بیش از پیش در میان نوجوانان گسترش یافته 

است، میزان ابتال به افسردگی است.
نتیجه مطالعات چند استاد و محقق دانشگاه آالبامای آمریکا نشان می دهد 
برنامه تغذیه ای سرشــار از »فست فود« و کمبود سبزیجات در نوجوانان 
می تواند منجر به افسردگی شود. به گزارش سی ان ان، این گروه از محققان 
با انجام آزمایشاتی بر روی نمونه های ادرار گروهی از دانش آموزان سال های 

پایانی دبستان میزان باالی سدیم و کمبود پتاسیم یافتند.
به گفته ســیلوی مراگ، سرمحقق این گروه پژوهشی، میزان زیاد سدیم 
نشان از مصرف بیش از اندازه فست فود، غذای آماده یخ زده و میان وعده های 
ناســالم است. از سوی دیگر، کمبود پتاسیم نیز نشان می دهد که برنامه 

تغذیه این نوجوانان خالی از میوه جات و سبزیجات است.
طبق این تحقیق، میزان باالی سدیم و کمبود پتاسیم در یک بازه زمانی 

یک سال و نیمه، با افزایش نشانه های افسردگی در افراد همراه است.
یافته های مرکز آمار ملی ایاالت متحده از افزایش شدید افسردگی در میان 
نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله خبر می دهد. بر اساس این آمار، میزان افسردگی 
در میان این گروه ســنی از نوجوانان از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷، ۵۲ درصد 
افزایش یافته اســت. از ســوی دیگر میزان افسردگی در میان جوانان در 

همین دوره، ۶۳ درصد افزایش داشته است. 
تحقیقات دیگری از جمله تحقیقی در دانشگاه الس پالماس اسپانیا از رابطه 
برنامه غذایی غنی از فست فود و مواد غذایی فر آوری شده و افسردگی در 

میان بزرگساالن خبر داده است.
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خادم بيک فرماندار خوزستان و بين النهرين جنوبي شد
شاه اسماعيل صفوي 12 شهريور 887 هجري خادم 
بيك را به سمت فرماندار ايالت خوزستان منصوب كرد. 
 شاه اسماعيل يكم حكومت منطقه شيعه نشين جنوب 
بين النهرين از جمله بصره را هم به خادم بيك سپرد، بدون 
اينكه از لحاظ تقسيمات كشوري، ماهيت اداري جداگانه 

اين منطقه را تغيير دهد. 
آغاز کار نوسازي آرامگاه فردوسی در توس

12 شهريور 1307كار نوسازي آرامگاه فردوسي، ايراني 
بزرگي كه خود را وقف خدمت به ايران و زبان پارسي كرده 
بود در توس خراسان آغاز شد. اين ساختمان باشكوه پس 
از تكميل و آنگاه تزيين مجدد، بيستم مهرماه سال 1313 
هجري طي مراسمي كم نظير با حضور رضاشاه پهلوي و 
مستشرقين و ايرانشناسان سراسر جهان، اديبان كشور و 

مقامات فرهنگي و دولتي گشايش يافت.
متهمان به قتل افشارطوس آزاد شدند!

12 شهريور 1332 دادسراي تهران متهمان به ربودن و 
قتل سرتيپ افشارطوس رئيس شهرباني حكومت اورا 
بدون صدور اعالميه و ذكر دليل آزاد كرد كه باعث تعجب 
مردم شد. برخي از اين متهمان كه دربازداشت بودند قبال 
اعترافهايي هم كرده بودند و اين اعتراف ها و داليل جرم 
در روزنامه ها انتشار يافته بود. اصحاب نظر همان زمان 
آزاد شدن آنان را يك مداخله عريان سياست در امر قضاء 

خوانده   بودند.
 بهای يک خانه 2هزارمتری در قلهک در 1324

در صفحه سوم شماره پنجشنبه يكم شهريورماه 1324 
روزنامه اطالعات يك آگهی مربوط به معرض فروش 
گذاردن يك باغ دوهزارمتری با شش اطاق، آب جاری، 
تلفن، و برق درج شـــده بود كه واسطه فروش )كوشانـ  
يك بنگاه معامالت مستغالت تهران، مستقر در خيابان 
الله زار( بهای آن را 40 هزار تومان تعيين و تاكيد كرده بود كه 

از اين مبلغ، تخفيف هم داده می شود .
استقالل مهاجرنشينان 13گانه در آمريكاي شمالي

سوم سپتامبر سال 1783 دولت انگلستان با امضاي 
قرارداد پاريس، اســـتقالل 13 مهاجرنشـــين خود در 
آمريكاي شمالي را به رسميت شناخت، ولي از خصومت 
دست نكشـــيد و در 1812 با آنها به جنگ پرداخت و دو 
سال بعد و در جريان اين جنگ، شهر واشنگتن را تصرف 
و كاخ سفيد، عمارت كنگره و وزارت دارايی دولت فدرال 

را آتش زد.

امروز در تاريخچهل سال پيش...
قاب امروز 

هنگامی كه در شـــادی به روی انسان بسته 
می شـــود بالفاصله در ديگری باز می شود اما 
آنقدر به در بسته خيره می شويم كه در باز شده 

را نمی بينيم.
 هلن کلر

سه شنبه 12 شهریور 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27370    

 سرايه

گر زخم خورم ز دست چون مرهم دوست
يا مغز برآيدم چو بادام از پوست

غيرت نگذاردم كه نالم به كسی
تا خلق ندانند كه منظور من اوست
سعدی

فروش ارز به مسافران خارج از کشور مشروط ميشود
براي فروش ارز به مســـافران خارج از كشور 
حداقل زمان سفر در نظر گرفته خواهد شد. بر اين 
اساس بزودي اســـتفاده از ارز دولتي براي مسافران 
خارج از كشـــور به حداقل اقامت آنان كه مدت آن 
در آينده نزديك تعيين ميشود مشروط خواهد شد. 
مدت در نظر گرفته شـــده احتماال كمتر از 20 روز 

نخواهد بود.
يك مقام آگاه در بانـــك مركزي ايران در اين 
مورد گفت: چون مدت مسافرت اكثر مسافران خارج 
از كشور با ميزان ارزي كه دريافت مي دارند متناسب 
نيست و بعضي از مسافران پس از يك اقامت كوتاه در 
خارج از كشور مبادرت به فروش مازاد ارز دريافتي 
مي كنند. لذا تصميم جدي بر اين است كه نظارت 
دقيق تري بر فروش ارزهاي مسافرتي و دانشجويي 
اعمال شود زيرا ذخاير ارزي كشور متعلق به بيت المال 

است.
پيشروي ارتش بسوي مهاباد آغاز شد

خبرگزاري پـــارس، بعدازظهر ديروز، گزارش 
داد: سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي 
ساعت 20 ديروز، طي اطالعيه اي اعالم كرد ارتش 
جمهوري اسالمي ايران و پاسداران انقالب با پيروزي 
كامل عصر ديروز )يكشنبه( وارد پيرانشهر شدند و 
ستون اعزامي از مياندوآب به بيست كيلومتري مهاباد 
رســـيد و تمام راههاي منتهي به بوكان را پاكسازي 
كردند. بخشـــي از متن اطالعيه ستاد مشترك باين 

شرح است: ...
ستون اعزامي از مياندوآب به مهاباد، پس از يك 
درگيري سخت و سنگين با همكاري نيروي هوايي و 
هوانيروز و آتش توپخانه هاي سنگين مواضع مستحكم 
و پيوسته ضد انقالبيون را واقع در بيست كيلومتري 
مهاباد درهم شكسته و هم اكنون بسوي مهاباد پيش 

ميرود.
اصل اول قانون اساسي تصويب شد

اولين اصل از فصل اول قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران در جلسه عصر ديروز مجلس بررسي 
نهائي قانون اساســـي مورد بررسي قرار گرفت و 

تصويب شد.
بموجب اين اصل، حكومت ايران جمهوري 
اسالمي است كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه اش 
به حكومت حق و عدل قرآن در پي انقالب اسالمي 
پيروزمند خود به رهبري امام خميني، در همه پرسي 
دهم و يازدهم فروردين ماه ســـال يكهزار و سيصد 
و پنجاه و هشت هجري شمسي، برابر با اول و دوم 
جمادي االولي ســـال يكهزار و سيصد و نود و نه 
هجري قمري، با اكثريت 2ر98 درصد كليه كساني كه 

حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
نمايندگان ام�ام در مذاکرات ايران و کنسرس�يوم نفت 

شرکت ميكنند
حســـن نزيه رئيس هيات مديره و مديرعامل 
شركت ملي نفت ايران خواستار شركت نمايندگان 
رهبر انقالب در مذاكرات ايران و كنسرسيوم نفت 
شـــد.خبرگزاري پارس گزارش داد چون دور دوم 
مذاكرات هيات نمايندگي شركت ملي نفت ايران با 
نمايندگان كنسرسيوم از چند روز قبل در لندن آغاز 
شده است رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت 
ملي نفت ايران نظـــر به اهميت مذاكرات از مهدي 
بازرگان نخست وزير دولت موقت درخواست كرد 
يك يا چند نفر به نمايندگي از سوي رهبر انقالب در 

اين مذاكرات شركت نمايند.
تلفن »فرقان« و دو اطالعيه درباره ترورها

دقايقي، قبل از ظهر ديروز، يكي از تلفن هاي 
داخلي هيات تحريريـــه روزنامه اطالعات به صدا 
درآمد و آقايي، از آنسوي سيم گفت: اگر مي خواهيد، 
اطالعاتي در مورد گروه فرقان داشته باشيد، بسته اي 
حاوي اين اطالعات، در يكي از كيوسك هاي تلفن 
عمومي ســـاختمان اطالعات، قرار داده شده است.

با قطع ارتباط تلفني، يكي از همكاران كيوسك ها را 
بازديد كرد و پاكتي كه روي آن جمله: »هيئت تحريريه 
اطالعات« نوشته شده بود، يافت. در اين پاكت دو 
اطالعيه با نام »فرقان« و تحت عناوين »اعدام انقالبي 
مهدي و حســـام عراقي« و »اعدام انقالبي حسين 

مهديان« قرار داشت.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 12 شهریور ماه 
1358 )برابر با 11 شوال 1399، 3 سپتامبر 1979( نقل شده است.

خوش  سليقگي دامداران سوباتان ) تالش( در آرایش گوسفندان/عکس از: خدیجه نادری
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خادم بيک فرماندار خوزستان و بين النهرين جنوبي شد
شاه اسماعيل صفوي 12 شهريور 887 هجري خادم 
بيك را به سمت فرماندار ايالت خوزستان منصوب كرد. 
 شاه اسماعيل يكم حكومت منطقه شيعه نشين جنوب 
بين النهرين از جمله بصره را هم به خادم بيك سپرد، بدون 
اينكه از لحاظ تقسيمات كشوري، ماهيت اداري جداگانه 

اين منطقه را تغيير دهد. 
آغاز کار نوسازي آرامگاه فردوسی در توس

12 شهريور 1307كار نوسازي آرامگاه فردوسي، ايراني 
بزرگي كه خود را وقف خدمت به ايران و زبان پارسي كرده 
بود در توس خراسان آغاز شد. اين ساختمان باشكوه پس 
از تكميل و آنگاه تزيين مجدد، بيستم مهرماه سال 1313 
هجري طي مراسمي كم نظير با حضور رضاشاه پهلوي و 
مستشرقين و ايرانشناسان سراسر جهان، اديبان كشور و 

مقامات فرهنگي و دولتي گشايش يافت.
متهمان به قتل افشارطوس آزاد شدند!

12 شهريور 1332 دادسراي تهران متهمان به ربودن و 
قتل سرتيپ افشارطوس رئيس شهرباني حكومت اورا 
بدون صدور اعالميه و ذكر دليل آزاد كرد كه باعث تعجب 
مردم شد. برخي از اين متهمان كه دربازداشت بودند قبال 
اعترافهايي هم كرده بودند و اين اعتراف ها و داليل جرم 
در روزنامه ها انتشار يافته بود. اصحاب نظر همان زمان 
آزاد شدن آنان را يك مداخله عريان سياست در امر قضاء 

خوانده   بودند.
 بهای يک خانه 2هزارمتری در قلهک در 1324

در صفحه سوم شماره پنجشنبه يكم شهريورماه 1324 
روزنامه اطالعات يك آگهی مربوط به معرض فروش 
گذاردن يك باغ دوهزارمتری با شش اطاق، آب جاری، 
تلفن، و برق درج شـــده بود كه واسطه فروش )كوشانـ  
يك بنگاه معامالت مستغالت تهران، مستقر در خيابان 
الله زار( بهای آن را 40 هزار تومان تعيين و تاكيد كرده بود كه 

از اين مبلغ، تخفيف هم داده می شود .
استقالل مهاجرنشينان 13گانه در آمريكاي شمالي

سوم سپتامبر سال 1783 دولت انگلستان با امضاي 
قرارداد پاريس، اســـتقالل 13 مهاجرنشـــين خود در 
آمريكاي شمالي را به رسميت شناخت، ولي از خصومت 
دست نكشـــيد و در 1812 با آنها به جنگ پرداخت و دو 
سال بعد و در جريان اين جنگ، شهر واشنگتن را تصرف 
و كاخ سفيد، عمارت كنگره و وزارت دارايی دولت فدرال 

را آتش زد.

امروز در تاريخچهل سال پيش...
قاب امروز 

هنگامی كه در شـــادی به روی انسان بسته 
می شـــود بالفاصله در ديگری باز می شود اما 
آنقدر به در بسته خيره می شويم كه در باز شده 

را نمی بينيم.
 هلن کلر

سه شنبه 12 شهریور 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27370    

 سرايه

گر زخم خورم ز دست چون مرهم دوست
يا مغز برآيدم چو بادام از پوست

غيرت نگذاردم كه نالم به كسی
تا خلق ندانند كه منظور من اوست
سعدی

فروش ارز به مسافران خارج از کشور مشروط ميشود
براي فروش ارز به مســـافران خارج از كشور 
حداقل زمان سفر در نظر گرفته خواهد شد. بر اين 
اساس بزودي اســـتفاده از ارز دولتي براي مسافران 
خارج از كشـــور به حداقل اقامت آنان كه مدت آن 
در آينده نزديك تعيين ميشود مشروط خواهد شد. 
مدت در نظر گرفته شـــده احتماال كمتر از 20 روز 

نخواهد بود.
يك مقام آگاه در بانـــك مركزي ايران در اين 
مورد گفت: چون مدت مسافرت اكثر مسافران خارج 
از كشور با ميزان ارزي كه دريافت مي دارند متناسب 
نيست و بعضي از مسافران پس از يك اقامت كوتاه در 
خارج از كشور مبادرت به فروش مازاد ارز دريافتي 
مي كنند. لذا تصميم جدي بر اين است كه نظارت 
دقيق تري بر فروش ارزهاي مسافرتي و دانشجويي 
اعمال شود زيرا ذخاير ارزي كشور متعلق به بيت المال 

است.
پيشروي ارتش بسوي مهاباد آغاز شد

خبرگزاري پـــارس، بعدازظهر ديروز، گزارش 
داد: سخنگوي ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي 
ساعت 20 ديروز، طي اطالعيه اي اعالم كرد ارتش 
جمهوري اسالمي ايران و پاسداران انقالب با پيروزي 
كامل عصر ديروز )يكشنبه( وارد پيرانشهر شدند و 
ستون اعزامي از مياندوآب به بيست كيلومتري مهاباد 
رســـيد و تمام راههاي منتهي به بوكان را پاكسازي 
كردند. بخشـــي از متن اطالعيه ستاد مشترك باين 

شرح است: ...
ستون اعزامي از مياندوآب به مهاباد، پس از يك 
درگيري سخت و سنگين با همكاري نيروي هوايي و 
هوانيروز و آتش توپخانه هاي سنگين مواضع مستحكم 
و پيوسته ضد انقالبيون را واقع در بيست كيلومتري 
مهاباد درهم شكسته و هم اكنون بسوي مهاباد پيش 

ميرود.
اصل اول قانون اساسي تصويب شد

اولين اصل از فصل اول قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران در جلسه عصر ديروز مجلس بررسي 
نهائي قانون اساســـي مورد بررسي قرار گرفت و 

تصويب شد.
بموجب اين اصل، حكومت ايران جمهوري 
اسالمي است كه ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه اش 
به حكومت حق و عدل قرآن در پي انقالب اسالمي 
پيروزمند خود به رهبري امام خميني، در همه پرسي 
دهم و يازدهم فروردين ماه ســـال يكهزار و سيصد 
و پنجاه و هشت هجري شمسي، برابر با اول و دوم 
جمادي االولي ســـال يكهزار و سيصد و نود و نه 
هجري قمري، با اكثريت 2ر98 درصد كليه كساني كه 

حق راي داشتند، به آن راي مثبت داد.
نمايندگان ام�ام در مذاکرات ايران و کنسرس�يوم نفت 

شرکت ميكنند
حســـن نزيه رئيس هيات مديره و مديرعامل 
شركت ملي نفت ايران خواستار شركت نمايندگان 
رهبر انقالب در مذاكرات ايران و كنسرسيوم نفت 
شـــد.خبرگزاري پارس گزارش داد چون دور دوم 
مذاكرات هيات نمايندگي شركت ملي نفت ايران با 
نمايندگان كنسرسيوم از چند روز قبل در لندن آغاز 
شده است رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت 
ملي نفت ايران نظـــر به اهميت مذاكرات از مهدي 
بازرگان نخست وزير دولت موقت درخواست كرد 
يك يا چند نفر به نمايندگي از سوي رهبر انقالب در 

اين مذاكرات شركت نمايند.
تلفن »فرقان« و دو اطالعيه درباره ترورها

دقايقي، قبل از ظهر ديروز، يكي از تلفن هاي 
داخلي هيات تحريريـــه روزنامه اطالعات به صدا 
درآمد و آقايي، از آنسوي سيم گفت: اگر مي خواهيد، 
اطالعاتي در مورد گروه فرقان داشته باشيد، بسته اي 
حاوي اين اطالعات، در يكي از كيوسك هاي تلفن 
عمومي ســـاختمان اطالعات، قرار داده شده است.
با قطع ارتباط تلفني، يكي از همكاران كيوسك ها را 
بازديد كرد و پاكتي كه روي آن جمله: »هيئت تحريريه 
اطالعات« نوشته شده بود، يافت. در اين پاكت دو 
اطالعيه با نام »فرقان« و تحت عناوين »اعدام انقالبي 
مهدي و حســـام عراقي« و »اعدام انقالبي حسين 

مهديان« قرار داشت.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 12 شهریور ماه 
1358 )برابر با 11 شوال 1399، 3 سپتامبر 1979( نقل شده است.

خوش  سليقگي دامداران سوباتان ) تالش( در آرایش گوسفندان/عکس از: خدیجه نادری
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جدول سودوکو

فروردین :هم اکنون ســاده ترین شیوه برای شما این است که سعی کنید بر 
برنامه های خود نظارت داشته باشید تا بتوانید کارهایی که افراد دیگر هم انجام 
می دهند را هم بررسی کنید و سعی کنید بر آنها هم تأثیر داشته باشید. وقتی 
که سخنان شما برای اطرافیان تان  الزم االجرا باشد آنها نصیحت شما را خواهند 

پذیرفت. اما زیاده روی هم نکنید. 

اردیبهشت: باوجود اینکه شما هنوز در حال رقابت کردن هستید و با سرعت به 
جلو پیشروی می کنید، در پیرامون شما همه چیز روال آرامی را طی می کند، 
و این موضوع کمی شما را عصبانی می کند. این سخن به این معنی نیست که 
شما نمی توانید از یک محیط آرام لذت ببرید. اگر احساس می کنید که نیاز به 

تحرک و هیجان دارید پس این کار را بکنید.

خرداد :  صحبت کردن در مورد بســیاری از موضوعات مورد عالقه تان از نظر 
احساسی دست یافتنی نیست. آشکار کردن احساساتتان می تواند برایتان مشکل 
ایجاد کند، اما اصرار ورزیدن در دســت یابی به آنها می تواند تأثیر داشته باشد. 
متأسفانه فقط نیات خوب شما کافی نیست؛ آنچه که شما به دیگران می بخشید 

می تواند برای آنها مشکل ساز باشد. 

تیر:  شما شاید کارهای زیادی برای انجام دادن داشته باشید و حتی هنگامی که 
یکی از آنها را تمام کنید، به نظر می رسد که کارآیی شما پیشرفت کرده است. 
کار هایی را انجام بدهید که بعد از تالش و سختی کشیدن بتوانید از آنها لذت 
ببرید. نیازی نیست که خواسته هایت را به منظور راحتی دیگران تعدیل کنید؛ 

مطمئناً شما شایستگی رسیدن به هدف هایتان را دارید.

مرداد : شــما باید کارها و فعالیت های تازه ای را آغاز کنید، فرصت ها و اتفاقات 
تازه ای برایتان پیش می آید که چشــم شــما را بیشتر به روی دنیا باز می کند. 
مراقب باشــید زیرا نرمش بیش از حد در کارهایتان به ضرر شــما می شود. هر 
پیش آمد یا اتفاقی برایتان رخ می دهد نباید راه شما را عوض کند، در زندگی تان 

پیگیر باشید. 

شهریور : زمانی که قوانین و محدودیتها به خوبی تعریف شوند شما به راحتی 
می توانید همان کارهایی را انجام بدهید که قصد انجام دادنش را داشــته اید. 
وقت خودتان را برای شناسایی کردن این مرزها تلف نکنید. فقط به قراردادهای 
اجتماعی توجه کنید، برای اینکه این کار مطمئناً می تواند شما را از دردسر دور 

نگه دارد.

مهر :  شــما کارهای زیادی برای انجام دادن در پشت صحنه دارید، اما ممکن 
است رویاهای جهان درونیتان تا حدی که شما دوست داشتید، تأثیری بر روی 
جهان واقع نداشته باشد. زمانی دچار مشکل می شوید که نتوانید ارتباط محکمی 
بین کارتان و رویاهایتان ایجاد کنید. تالش کنید کمی واقع نگر باشید و کم تر 

به رویا بپردازید.

آبان :  شــما ممکن اســت ادعا کنید که در این روزها زندگی تان در وضعیت 
اورژانس قرار گرفته اســت و برای اداره زندگی تان با مشکالت عدیده ای مواجه 
هســتید. اما این موضوعات، همه توهمات ساخته ذهن شما هستند .شما ذاتا 
فردی هستید که به سادگی می توانید زندگی تان را تحت کنترل داشته باشید. 

فقط باید به خودتان بیایید.

آذر : شــما با یک چشــم انداز جدید در مورد امور روزمره زندگی خود هیجان 
زده شده اید و آمادگی کامل برای ترقی کردن دارید. اما وقتی شما شروع به کار 
می کنید، ممکن اســت ناگهان آرزو کنید که روال کارها آرامتر پیش برود. اگر 
شما اولین قدم را برداشته باشید امکان برگشتن به عقب وجود ندارد. به یاد دشته 

باشید که شما می توانید امور را کنترل کنید.

دی :  اکنون کار کردن بر اســاس آنچه که قبالً انجام داده اید ساده تر است، اما 
پیدا کردن جایگاه جدیدی برای به ثمر نشــاندن تالشهایتان کار سختی است. 
اگرچه ریتم ناهماهنگ کاری شما ممکن است اطرافیان تان را عصبانی کند، اما 
اکنون برای به حداکثر رساندن سطح توانایی هایتان بهترین روش است. نگران 

اینکه دیگران چه فکری می کنند نباشید.

بهمن :شــما باید انتخابــی را انجام دهید اما در این انتخاب مردد هســتید و 
نمی دانید که کدام انتخاب از ســایر انتخاب ها متمایز است، کمی صبر داشته 
باشید ، انتخاب درست به زودی نمایان خواهد شد . هیجانات و روحیات فعال 
شما به تازگی فروکش کرده است، به دلیل کارهای زیاد از خود غافل شده اید، 

اما به این قسمت از احساسات و فکر خود بیش تر اهمیت بدهید.

اسفند : شمادر این روزها کمی نگران هستید و نگرانی هایتان بیش از روزهای 
قبل می باشد زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی شما رخ داده است به همین دلیل 
در قلب تان تشویش های زیادی را احساس می کنید. قدم هایتان را کمی آهسته 
تر بر می دارید، زیرا احساس می کنید باید جوانب احتیاط را بیشتر در نظر بگیرید، 

شما کامال درست فکر می کنید.
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول3731
  1ـ حسن پوراحمدـ  فسا
2ـ قاسم نوروزیـ  تهران

3ـ حسن جابریـ  قرچک 
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- نوع��ي فعاليت ورزش��ي كه هدف از آن 
بهبود سيس��تم مصرف اكسيژن است-گاه 
ن��گاري يا علم ق��رار دادن وقاي��ع در زمان 
وقوع2-خسيس � كنجد كوبيده � برآمدگي 
پش��ت ش��تر3ـ  هويدا � جزء قرآن � مطيع 
� اصفه��ان قديم4ـ  ش��هري در مازندران � 
اصطالحي اينترنتي � پوس��ت پيرا، چرمگر � 
مريض، بيمار5ـ  ش��كم بند الغري � دوبيني 
� س��خنور � فنا6ـ  ش��هري در استان تهران � 
مس��لك � قومي ايراني7ـ  از توابع اصفهان � 
يار حوا � مجسمه8ـ  نپخته � يكديگر را باطل 
ساختن � جانور وول خوردني � اشاره به دور9 
ـ ماده بيهوش��ي س��ابق � از نژادهاي باستاني 
انس��ان كه تا عهد حج��ر زندگي مي كردند � 
گوس��فندزاده10ـ  ضد م��اده � خانه � از هم 
ج��دا ك��ردن � قيمت11ـ  در ه��م پيچيده � 
طب��ق فلزي � خواهش كنن��ده12ـ  درياچه 
حمام � مركز عربس��تان � تندرو13ـ  شعله 
آتش � مفت خوار � بس��يار كش��نده � نوعي 
زغال س��نگ14ـ  كم بها � كبوتر صحرايي � 
پافشاري در عناد � مردم يك كشور15ـ  اثر 
رطوب��ت � جامه دان � ابله � كم عرض16ـ  
سياره زحل � سنگ ترازو � اهل روسيه17ـ  

روشنفكر � كشور اقبال الهوري

عمودي:
1ـ  از جش��ن هاي ايران باس��تان كه در روز 
ده��م از ماه آبان برگ��زار مي كردند � نوعي 

س��رما خوردگي شديد و مسري2ـ  نوعي تاير خودرو ويژه 
زمس��تان � س��تاره � از توابع استان بوشهر3ـ  پسر مازني � 
هوس خانم باردار � خدمتكار زن � ش��انه، كتف4ـ  محبت 
� گل��ي زيبا و معطر � داغ جگرس��وز � باكتري درازاندام و 
كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
مستمري14ـ  از حواس پنجگانه � دريا � موّذن معروف � از 

حرف )ن( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731
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گوس��فندزاده10ـ  ضد م��اده � خانه � از هم 
ج��دا ك��ردن � قيمت11ـ  در ه��م پيچيده � 
طب��ق فلزي � خواهش كنن��ده12ـ  درياچه 
حمام � مركز عربس��تان � تندرو13ـ  شعله 
آتش � مفت خوار � بس��يار كش��نده � نوعي 
زغال س��نگ14ـ  كم بها � كبوتر صحرايي � 
پافشاري در عناد � مردم يك كشور15ـ  اثر 
رطوب��ت � جامه دان � ابله � كم عرض16ـ  
سياره زحل � سنگ ترازو � اهل روسيه17ـ  

روشنفكر � كشور اقبال الهوري

عمودي:
1ـ  از جش��ن هاي ايران باس��تان كه در روز 
ده��م از ماه آبان برگ��زار مي كردند � نوعي 

س��رما خوردگي شديد و مسري2ـ  نوعي تاير خودرو ويژه 
زمس��تان � س��تاره � از توابع استان بوشهر3ـ  پسر مازني � 
هوس خانم باردار � خدمتكار زن � ش��انه، كتف4ـ  محبت 
� گل��ي زيبا و معطر � داغ جگرس��وز � باكتري درازاندام و 
كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
مستمري14ـ  از حواس پنجگانه � دريا � موّذن معروف � از 

حرف )ن( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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جد ول سود وکو 3742
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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طراح جدولها: د اود  بازخو
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و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.
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اسامی برندگان جدول3731
  1ـ حسن پوراحمدـ  فسا
2ـ قاسم نوروزیـ  تهران

3ـ حسن جابریـ  قرچک 
BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1- نوع��ي فعاليت ورزش��ي كه هدف از آن 
بهبود سيس��تم مصرف اكسيژن است-گاه 
ن��گاري يا علم ق��رار دادن وقاي��ع در زمان 
وقوع2-خسيس � كنجد كوبيده � برآمدگي 
پش��ت ش��تر3ـ  هويدا � جزء قرآن � مطيع 
� اصفه��ان قديم4ـ  ش��هري در مازندران � 
اصطالحي اينترنتي � پوس��ت پيرا، چرمگر � 
مريض، بيمار5ـ  ش��كم بند الغري � دوبيني 
� س��خنور � فنا6ـ  ش��هري در استان تهران � 
مس��لك � قومي ايراني7ـ  از توابع اصفهان � 
يار حوا � مجسمه8ـ  نپخته � يكديگر را باطل 
ساختن � جانور وول خوردني � اشاره به دور9 
ـ ماده بيهوش��ي س��ابق � از نژادهاي باستاني 
انس��ان كه تا عهد حج��ر زندگي مي كردند � 
گوس��فندزاده10ـ  ضد م��اده � خانه � از هم 
ج��دا ك��ردن � قيمت11ـ  در ه��م پيچيده � 
طب��ق فلزي � خواهش كنن��ده12ـ  درياچه 
حمام � مركز عربس��تان � تندرو13ـ  شعله 
آتش � مفت خوار � بس��يار كش��نده � نوعي 
زغال س��نگ14ـ  كم بها � كبوتر صحرايي � 
پافشاري در عناد � مردم يك كشور15ـ  اثر 
رطوب��ت � جامه دان � ابله � كم عرض16ـ  
سياره زحل � سنگ ترازو � اهل روسيه17ـ  

روشنفكر � كشور اقبال الهوري

عمودي:
1ـ  از جش��ن هاي ايران باس��تان كه در روز 
ده��م از ماه آبان برگ��زار مي كردند � نوعي 

س��رما خوردگي شديد و مسري2ـ  نوعي تاير خودرو ويژه 
زمس��تان � س��تاره � از توابع استان بوشهر3ـ  پسر مازني � 
هوس خانم باردار � خدمتكار زن � ش��انه، كتف4ـ  محبت 
� گل��ي زيبا و معطر � داغ جگرس��وز � باكتري درازاندام و 
كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
مستمري14ـ  از حواس پنجگانه � دريا � موّذن معروف � از 

حرف )ن( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731
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3ـ حسن جابریـ  قرچک 
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افقي:
1- نوع��ي فعاليت ورزش��ي كه هدف از آن 
بهبود سيس��تم مصرف اكسيژن است-گاه 
ن��گاري يا علم ق��رار دادن وقاي��ع در زمان 
وقوع2-خسيس � كنجد كوبيده � برآمدگي 
پش��ت ش��تر3ـ  هويدا � جزء قرآن � مطيع 
� اصفه��ان قديم4ـ  ش��هري در مازندران � 
اصطالحي اينترنتي � پوس��ت پيرا، چرمگر � 
مريض، بيمار5ـ  ش��كم بند الغري � دوبيني 
� س��خنور � فنا6ـ  ش��هري در استان تهران � 
مس��لك � قومي ايراني7ـ  از توابع اصفهان � 
يار حوا � مجسمه8ـ  نپخته � يكديگر را باطل 
ساختن � جانور وول خوردني � اشاره به دور9 
ـ ماده بيهوش��ي س��ابق � از نژادهاي باستاني 
انس��ان كه تا عهد حج��ر زندگي مي كردند � 
گوس��فندزاده10ـ  ضد م��اده � خانه � از هم 
ج��دا ك��ردن � قيمت11ـ  در ه��م پيچيده � 
طب��ق فلزي � خواهش كنن��ده12ـ  درياچه 
حمام � مركز عربس��تان � تندرو13ـ  شعله 
آتش � مفت خوار � بس��يار كش��نده � نوعي 
زغال س��نگ14ـ  كم بها � كبوتر صحرايي � 
پافشاري در عناد � مردم يك كشور15ـ  اثر 
رطوب��ت � جامه دان � ابله � كم عرض16ـ  
سياره زحل � سنگ ترازو � اهل روسيه17ـ  

روشنفكر � كشور اقبال الهوري

عمودي:
1ـ  از جش��ن هاي ايران باس��تان كه در روز 
ده��م از ماه آبان برگ��زار مي كردند � نوعي 

س��رما خوردگي شديد و مسري2ـ  نوعي تاير خودرو ويژه 
زمس��تان � س��تاره � از توابع استان بوشهر3ـ  پسر مازني � 
هوس خانم باردار � خدمتكار زن � ش��انه، كتف4ـ  محبت 
� گل��ي زيبا و معطر � داغ جگرس��وز � باكتري درازاندام و 
كش��يده5ـ  جنين � بس��يار حمله كننده � تيري كه با كمان 
اندازند6ـ  تصديق آلماني � پارچه قاب گرفته نقاش��ي � به 
راه بندان می گويند � قطع سينمايي7ـ  جزيره اي در درياي 
مديترانه � ساز كامل � ستاره دنباله دار معروف � دل آزار 
كهنه8ـ  از كنده برخيزد � پشيماني � كفيل9ـ  نوعي صمغ 
گي��اه كه بر اثر مالش خاصيت الكتريس��يته پيدا مي كند � 
فاصله � ابزاري در بنايي10ـ  ويران كننده � پادشاه � خزنده 
گزنده11ـ  قورباغه درختي � حميت � جاي سردسير � جام 
قهرماني12ـ  فروغ � پايتخت تايلند � مس��افرخانه مدرن 
� من و ش��ما13ـ  از نامهاي خداي تعالي � تازه، باب روز � 
مستمري14ـ  از حواس پنجگانه � دريا � موّذن معروف � از 

حرف )ن( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

رودهاي مرزي15ـ  خودروي كاروانه � از وسايل ارتباطي 
در مخابرات � خوب تر � جوانمردي16ـ  انبوه، بي شمار � از 
اقيانوسها � عبادتگاه مسيحيان17ـ  كنايه از فرزند منحصر 

به فرد � از سالطين غزنوي

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای شماره3731
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اسامی برندگان جدول3731
  1ـ حسن پوراحمدـ  فسا
2ـ قاسم نوروزیـ  تهران

3ـ حسن جابریـ  قرچک 
BAZKHOO @ yahoo.com
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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

جای شما  در این صفحه 
خالی است!
3 هفته آگهی 

 در نیازمندی های پیوند
  فقط 20 دالر

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

تـدریـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتى
با 20 سال تجربه آموزشى در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

۱۴۴۰ انجام کلیه کارهای
باغبانی، فنس کشی، دیوارکشی،

 شستشوی داخل و خارج منازل و نقاشی ساختمان
۲۳۶-۸۳۸-۲۶۷۱

سپهر

Flat Iron......................$20   
Brushing......................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

بند و ابرو 20 دالر

Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202 «نورت ونکوور»

تاتو ابرو 150 دالر، تاتو چشم 150 دالر،
TATTOO تاتو لب 120 دالر

استخدام
دفتر کار در وست ونکوور،

اتاقی درطبقه همکف
 یک ساختمان اداری جهت

 کارهای دفتری موجود می باشد.
۶۰۴-۸۳9-۰۲۴۴ ۱۴۴۰

------------------------------

استخدام
 به تعدادی نقاشی ساختمان

 نیازمندیم
778-223-6410

همخانه

اجاره

BACK 
TO 

SCHOOL

Since 2002موسسه آموزشى کپیالنو

جبران عقب افتادگى
 در انتهاى سال تحصیلى 

امکان پذیر نمى باشد.

از هم اکنون به فکرتقویت 
پایه درسى 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. 

۶۰۴-9۲۱-۴۷۲۶

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

۶۰۴-۳۶۸-۷99۵ ۱۴۴۱ 
------------------------------

 Iranian School (Farsi)

مدرسه ايرانيان (فارسی)
شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابی، پورت مودی، یو بی سی و ریچموند

  	www.iranianschool-farsi.com      (604) 551-9593 تلفن
                    		Iranianschool@hotmail.com

www.iranianschool-farsi.com 
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3 

E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953

 مدرسه ایرانیان (فارسى)
Iranian School (Farsi)

  شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابى، 
پورت مودى، یو.بى.سى و ریچموند

www.iranianschool-farsi.com     
Iranianschool@hotmail.com                     

604-551-9593
604-261-6564

به خانمی محترم برای کمک
 و نگهداری از مادر سالمندم نیازمندم.

اتاق مستقل و امکانات رفاهی
فراهم می باشد.

۶۰۴-۷۲۷-9۴۱۱ ۱۴۴۱ 
------------------------------

رستوران ایرانی در محدوده
 ویکتوریا درایو در ونکوور

نیازمند به نیروی کار وارد به امور آشپزی 
و پذیرایی می باشد.
۷۷۸-۳۱۶-۴۸۲9
۷۷۸-۳۱۶-۸۷۸۰

celeshmet@gmail.com ۱۴۴۲

------------------------------
Handy Man به یک

برای انجام کارهای ساختمانی
 با تخصص در زمینه لمینیت و نقاشی، 
و حداقل ۲ سال تجربه کار در کانادا 

نیازمندیم.
۶۰۴-۷۶۱-۷۷۴۵ ۱۴۴۲ 

------------------------------

استخدام
مدرسه ایرانیان برای شعبات خود

 به معلم خانم نیازمند است.
۶۰۴-۵۵۱-9۵9۳ ۱۴۴۲ 

------------------------------
Carpenter Helper استخدام
به تعدادی نیروی جوان و فعال

 جهت پروژه های داخلی ساختمان 
در منطقه برنابی نیازمندیم.
۶۰۴-۳۵۶-۳۸۳۰ ۱۴۴۲ 

------------------------------

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!
www.paivand.com



45 Issue 1440 Friday September 6, 2019شماره ۱440 جمعه ۱5 شهریور  45۱۳۹۸

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه
حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938
باوند زنجانى           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ادونسد                   604-971-6575
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474
توران ایزدى یار       604-734-2114

رادیو

فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
مهرناز کاووسى      604-779-4146
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
الهام معظمى         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایى            604-356-6032
باوند زنجانى           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعى     778-708-0520

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

(امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-944-9677

 akaveh9@hotmail.com  
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محبوبیت یک اپلیکیشن تغییر چهره چینی

نگرانی ها درباره حریم خصوصی را افزایش داد

اپلیکیشن  یک  اینترنشــنال-  ایران 
جدید چینی با نام Zao که به کاربران 
اجازه می دهد در یک ویدیو چهره خود 
را با صورت افراد مشــهور، چهره های 
ورزشی یا هر شخص دیگری جابه جا 
کنند، در روزهای گذشته میلیون ها 
بار دانلود شده اما به سرعت در رابطه 
با حریم خصوصی مورد انتقاد شدید 

قرار گرفته است.
افزایش محبوبیت این برنامه و واکنش 
ناگهانی برخی کاربران نشان می دهد 
هوش مصنوعی نگرانی های تازه ای را 
در خصوص مسئله تایید هویت ایجاد 

کرده است.
اپلیکیشــن Zao جمعه گذشته در 
فروشگاه اپ استور چین رونمایی شد 
و بالفاصله نظر کاربران را به خود جلب 
کرد. به گفته ســازندگان این برنامه، 
سرورهای Zao به دلیل ترافیک باالی 
ناشی از استفاده کاربران نزدیک بود 
از دسترس خارج شــود. استقبال از 
این اپلیکیشــن به حدی بود که روز 
یکشنبه Zao به محبوب ترین برنامه 

رایگان اپ استور چین تبدیل شد.
کاربــران پس از وارد کردن شــماره 

تلفن و ثبت نام در این برنامه می توانند 
تصویری از خــود را در آن بارگذاری 
کننــد. در مرحله بعد پس از انتخاب 
یکی از ویدیوهای افراد مشــهور، این 
برنامــه تصویر آن هــا را روی چهره 
شخص مورد عالقه شان قرار می دهد 
و فیلم نهایی آماده اشتراک با دوستان 
در شــبکه های اجتماعی می شــود. 
لئوناردو دی کاپریو و مریلین مونرو از 
جمله شخصیت های معروفی هستند 
که کاربران این برنامه می توانند صورت 
خود را روی چهــره آنان قرار دهند. 
همزمان با محبوبیت این اپلیکیشن، 
برخی کاربران درباره آســیب زا بودن 
حریم خصوصی آن ابراز نگرانی کردند.
در توافق نامــه کاربری ایــن برنامه 
بندی وجود داشت که اظهار می کرد 
مالکیت معنوی تصاویری که کاربران 
در این برنامــه بارگذاری می کنند به 
Zao منتقل می شــود و این کار به 
شرکت سازنده برنامه اجازه می دهد تا 
از این داده ها در جهت اهداف بازاریابی 

استفاده کند.
وجــود همین یک بنــد کافی بود تا 
جنجال ها به سمت ســازندگان این 

برنامه روانه شود. کاربران شاکی پس از 
اطالع از این موضوع به نوشتن نظرات 
منفی در صفحه اپ استور برنامه روی 
آوردند تا در نهایت، Momo، شرکت 
ســازنده این برنامه را راضی به حذف 

این بند از توافق نامه کاربری نمایند.
پس از ایــن اتفاق، شــرکت چینی 
Momo با انتشار یک بیانیه نسبت به 
موضوع واکنش نشان داد. در بخشی 
از این بیانیه آمده اســت: »ما نگرانی 
کاربران نسبت به حریم خصوصی را 
کامال درک می کنیــم. بازخوردهای 
ارسالی را دریافت کرده ایم و به زمان 
نیاز داریم تا نســبت به اصالح موارد 

نادرست اقدام کنیم.«
تیرماه گذشــته، با محبوب شــدن 
اپلیکیشن »فیس اپ« که با استفاده 
از هــوش مصنوعی چهره افراد را پیر 
می کرد، جنجال مشابهی در رابطه با 
حریم خصوصی ایجاد شده بود. همین 
مساله باعث شــد تا شرکت سازنده 
روســی آن برنامه نسبت به انتقادات 
واکنش نشــان دهد و برخی قوانین 
مربوط به ذخیــره تصاویر کاربران را 

به روز رسانی کند.

بیشتر مردم ترجیح می دهند یک ربات شغلشان را بگیرد تا یک انسان

ایران اینترنشنال- یک پژوهش نشان 
می دهد که بســیاری از افراد، اگر در 
آستانه از دست دادن شغلشان باشند، 
ترجیح می دهند یک ربات جای آن ها 
را بگیرد تا یک انســان؛ اما براساس 
همین پژوهش، اگر این افراد قرار باشد 
جایگزینی برای یکی از همکارانشان 
انتخاب کنند، یک انســان را به یک 

ربات ترجیح می دهند.
آرمین گرانولو، یکی از پژوهشــگران 
دانشگاه فنی مونیخ آلمان که به همراه 
همکارانــش در ایــن زمینه تحقیق 
نیوساینتیست  نشــریه  به  کرده اند، 
گفته است: »جایگزین کردن شما با 
تکنولوژی مدرن، در مقایسه با اینکه 
یک انسان دیگر را به جایتان بگذارند، 
عواقب روانشــناختی متفاوتی در پی 

خواهد داشت.«
این تیم پژوهشــی در آزمایشی برای 
شناســایی این عواقــب، از ۳۰۰ نفر 
می دهند  ترجیــح  که  پرســیده اند 
همکارانشــان با یک ربات جایگزین 

شوند یا با یک انسان دیگر؟
در پاسخ به این پرسش، ۶۲ درصد از 
افراد اعالم کرده اند که ترجیح می دهند 
یک انسان جایگزین همکارشان شود؛ 
اما زمانی که پای خودشان وسط آمد، 
تنها ۳۷ درصد افراد، یک انسان دیگر 
را برای گرفتن جایگاه شغلی شان به 

یک ربات ترجیح دادند.
گرانولــو و تیمــش در ادامــه ایــن 
ناراحتی،  مثل  احساســاتی  بررسی، 

عصبانیت و ناامیــدی را در ۲۵۱ نفر 
در موقعیت هایی که یکی از کارکنان 
با انسان یا ربات جایگزین شده بودند، 
مقایســه کردند. نتایج نشان می دهد 
زمانی که در رابطه با جایگزینی سایر 
کارکنان بــا ربات ها از آن ها ســوال 
شــد، در قیاس با موقعیتی که شغل 
خودشان را به یک ربات دهند، آن ها 

احساسات منفی بیشتری بروز دادند.
تیم تحقیقاتی آقــای گرانولو متوجه 
شدند زمانی که افراد شغل خودشان 
را بــه یــک ربات بدهند، احســاس 
احساساتی  دارند.  کمتری  بی هویتی 
مانند کم ارزشــی، بی هویتی، شک و 

زیر سوال بردن توانایی های خود، در 
صورت جایگزینی یک ربات با آن ها، 

کمتر بروز پیدا می کند.
به گفته گرانولو این مساله ممکن است 
به واسطه عدم احساس رقابت با یک 
ربات یا یک نرم افزار در قیاس با یک 

انسان دیگر به وجود آید.
در ادامه این بررســی، آقای گرانولو و 
تیمش یک نظرســنجی از گروهی 
۲9۶ نفره از کارگران صنعتی ترتیب 
دادند. در این نظرســنجی، مشخص 
شد که یک سوم کارگران فکر می کنند 
شغل آن ها می تواند در آینده نزدیک 
با تکنولوژی جایگزین شود، اما با این 

وجود، در این نظرســنجی، الگوهای 
حسی مشابهی در خصوص جایگزینی 
آن ها با یک ربات یا انسان، نسبت به 
گروه های آزمایش شده قبل دیده شد.

و  فــری  کارل   ،۲۰۱۳ ســال  در 
همکارانش در دانشــگاه آکســفورد، 
مشــاغل انســانی را از لحاظ امکان 
جایگزینی با ماشــین ها، گروه بندی 
کردنــد و متوجه شــدند که حدود 
نیمی از افراد شاغل در ایاالت متحده 
آمریکا ممکن است در ۲۰ سال آینده 

شغلشان را به ربات ها ببازند. 
در پژوهش های مشابه که در آن ها از 
جنبه های دیگری نیز به این مســاله 
پرداخته شده است، اغلب پژوهشگران 
با این نظریه که بســیاری از مشاغل 
در آینده نزدیــک به صورت خودکار 
و با کمک تکنولوژی انجام می شوند، 

هم نظر بوده اند.
کارل فــری در ایــن رابطه می گوید: 
»چیزی که ما متوجه شدیم، این بود 
که کارگران از دســت دادن کارشان 
به تکنولوژی را به جایگزین انســانی 
ترجیح می دهند، چرا که آن ها و افراد 
پس از آن ها مجبور به انجام کارهای 
سنگین نیستند. اما ذهنیت افراد در 
این رابطه متحول شده است؛ چرا که 
با ورود تکنولوژی و امکان جایگزینی 
آن برای انجــام کاری که آن ها انجام 
می دهند، نگرانی آن ها بیشتر از اینکه 
بر از دست رفتن شغل شان متمرکز 
باشد، متوجه کاهش مسئولیت است.«
بــه گفتــه فــری، برخی شــغل ها 
می توانند بــه راحتی به هماهنگی با 
تکنولوژی های پیشرفته عادت کنند. 
بــرای مثال، یک صندوق دار بانک در 
۴۰ سال پیش، احتماال حتی بیشتر 
از یک دســتگاه خودپــرداز امروزی، 
درگیر حساب و کتاب تراکنش ها بوده 
است. اما شــغلی مثل صندوق داری 
در بانک، کماکان وجود دارد. اکنون 
شــغل یک صندوق دار بیشتر شبیه 
یک مدیر روابط عمومی در باجه یک 
شعبه بانک است. شغل صندوق داری 
به نحوی ناپدید شده است، اما ما آن 
را شــغلی که نابود شده باشد، تصور 
نمی کنیم و مردم هم مادامی که شغل 
صندوق داری را انســان ها در اختیار 
دارند، این شــغل را یک شغل واقعی 

به حساب می آورند.
البته به گفته او، مشاغل کم درآمد که 
نیاز به مهارت خاصی ندارند، می توانند 
به سرعت و به طور کامل با تکنولوژی 
و دســتگاه های خــودکار جایگزین 
شــوند. شــغل هایی مثل انبارداری، 
تحویــل داری، رانندگــی کامیون و 
بسیاری شــغل های مشابه، در آینده 
بــا ربات ها یا شــکل های دیگری از 

تکنولوژی جایگزین می شوند.

»لبخند بزن و بپرداز«
 کاربرد تشخیص چهره

 برای خرید و فروش در چین

رادیــو فردا- اســتفاده از سیســتم 
تشخیص چهره برای خرید در چین با 
وجود نگرانی  از دسترسی به اطالعات 
خصوصی مردم در حال گســترش و 

محبوبیت یافتن است.
با وجود آن که چین از نظر پرداخت 
با تلفن موبایل یکی از پیشرفته ترین 
کشــورهای جهــان اســت، اکنون 
مشــتریان بــا گرفتــن عکــس در 
صندوق هــای مجهــز بــه دوربین 
می توانند مبلغ خرید از فروشگاه ها را 
بپردازند. این دستگاه ها با استفاده از 
سیستم تشخیص چهره حساب بانکی 
یا سیستم پرداخت دیجیتال مشتری 
را شناسایی کرده و مبلغ مورد نظر را 

از حساب آنها برمی دارند.
نرم افزارهای سیستم تشخیص چهره 
در چین به طور گســترده و معموال 
برای کنترل شهروندان مورد استفاده 
قرار می گیرد. به همین خاطر دولت 
به دلیل اســتفاده از ایــن نرم افزارها 
برای سرکوب مخالفان به خصوص در 
منطقه مسلمان نشین سین کیانگ که 
به شدت کنترل می شود مورد انتقاد 

قرار گرفته است.
گســترش  می گویند  کارشناســان 
استفاده عمومی از سیستم تشخیص 
چهــره خطــر پیگــرد و کنتــرل 
مخالفان، کنترل اطالعات عمومی و 
برنامه ریزی های پلیســی و امنیتی را 

افزایش می دهد.
با وجود این به نظر می رسد که بسیاری 
از مردم از گسترش سیستم تشخیص 
چهره برای خرید در فروشگاه ها هیچ 

نگرانی ندارند.
»علی پِی« بازوی مالی شرکت تجاری 
اینترنتی »علی بابا« با نصب این نوع 
دستگاه ها در بیش از صد شهر چین 
در این زمینه پیشرو است. این شرکت 
پیش بینی می کند که این روش خرید 
به سرعت رشــد خواهد کرد و اخیرا 
نسخه روزآمد شده دستگاه های خود 

موسوم به »لبخند بزن و بپرداز« را که 
تقریبا به اندازه یک آی پد است وارد 

بازار کرده است.
علی بابا قرار است طی سه سال آینده 
برای بهره برداری از این فناوری حدود 

۴۲۰ میلیون دالر هزینه کند.
شرکت تجاری اینترنتی دیگر به نام 
تِن ِســنت که مالک شبکه اجتماعی 
»وی چت« با ۶۰۰ میلیون کاربر است 
در مــاه اوت دســتگاه های خرید به 
وسیله سیستم تشخیص چهره خود 
به نام »فراگ پــرو« را رونمایی کرد. 
همزمان تعداد زیادی از استارت آپ ها 
نیز سعی می کنند به این بازار در حال 

رشد وارد شوند.
برخی از کارشناسان فناوری دیجیتال 
در چیــن مدعی انــد که سیســتم 
تشــخیص چهــره برای مشــتریان 
مطمئن تر است و از اطالعات شخصی 

آنها بهتر محافظت می کند.
بــه گفته آنهــا، هنــگام پرداخت با 
کارت های بانکــی و اعتباری ممکن 
است دیگران رمز مشتریان را ببینند 
ولی با اســتفاده از تشــخیص چهره 
جابه جایــی پول به روشــی بســیار 

مطمئن انجام می شود.
با این همه دلیل عدم تمایل بسیاری از 
مردم به استفاده از سیستم تشخیص 
چهره نه به خاطر نگرانی های مربوط 
به اطالعات خصوصی، بلکه ناراحتی 
از این مســئله است که ممکن است 

عکس شان خوب نیفتد!
بر اساس نتایج نظرسنجی که اخیرا 
توسط یک موسسه فناروی دیجیتال 
انجام شده ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان 
گفته اند که عکس آنها در دستگاه های 
خرید مجهــز به تشــخیص چهره 

»زشت« می افتد.
در واکنــش به این موضوع شــرکت 
علی بابــا اعالم کرده کــه در تمامی 
»فیلتر هــای  خــود  دوربین هــای 

زیباکننده« نصب خواهد کرد.

داغ آزار جنسی بر دست متجاوز

بی بی سی- دستگاهی با هدف مقابله با آزار جنسی در حمل ونقل عمومی، در 
ژاپن ساخته شده است.

این دستگاه به قربانیان اجازه می دهد که مهاجمان را با ُمهری به شکل یک 
دست و با جوهری نامرئی، نشانه گذاری کنند.

پس از آن می توان با استفاده از چراغ های نور سیاه، این افراد را شناسایی کرد.
شــرکت ژاپنی Shachihata می گوید که با ساخت این ُمهر می خواهد به 

مبارزه با چنین جرایمی کمک کند.
این شرکت در ماه مه گذشته و پس از آن که ویدیوی آزار جنسی دو دانش آموز 
در سکوی ایستگاه قطار داغ شد، اعالم کرد که این ُمهر را تولید خواهد کرد.

یکی از موسسات خیریه مبارزه با سوءاستفاده جنسی نگران این است که این 
فناوری برای قربانیان، عواقب دیگری به همراه داشته باشد.

یکی از سخن گویان »گروه بحران تجاوز در انگلیس و ولز« به بی بی سی گفت 
نگران شــرکت هایی است که در پس »ترس های مشروع از تجاوز و خشونت 

جنسی«، درآمدزایی و مسئولیت را متوجه قربانیان احتمالی می کنند.
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا 9:۳۰ 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،  شماره9۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷9-۴۴۲۲

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

ایرانیکا از آن همه ماست  و به تشویق
  و حمایت مالی همه ایرانیان نیاز دارد.

www.iranica.com

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 9، 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 ۲9۴
* سری کارگاه های آموزش الفبای امور مالی، 

سه شنبه ها ۳، ۱۰، ۱۷ و ۲۴ سپتامبر، 
۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۲9۴

* کارگاه سیستم سالمت و پزشکی بی سی، 
چهارشنبه ۴ سپتامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهرر اتاق ۲9۴

* 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 ۱9 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 اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

تجارت و رشد اقتصادی

پس از جنگ های  جهانــی اول و دوم  اقتصاد کانادا کم 
کم رو به روشد و شکوفایی گذاشت. شرکت کانادا در هردو 
جنگ جهانی اول و دوم باعث شد که برای اولین بار زنان 
در غیبت مردان که برای جنگ به اروپا اعزام شده بودند در 
تولید صنایع بنیادی کانادا و صنایع جنگی نقش عمده ای 
داشته باشــند. مالبات زمان جنگ روی صنایع بزرگ در 

سال ۱9۱۶ باعث شکوفایی بیشتر کانادا شد.
سیاســت های دســت وپا گیر تجارت در دوران »رکود 
بــزرگ« )۱9۲9-۱9۳۳(   که کانادا با کشــورهای دیگر 
داشت مانند »موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت« که 
در حال حاضر به»ســازمان تجارت جهانی« تبدیل شده 
است بازتر شد. در دهه ۱9۵۰ برای نخستین بار اکثریت 
مردم کانادا این توانایی را پیدا کردند که مسکن، خوراک و 
پوشاک خود را تأمین کنند. بین سالهای ۱9۴۵ تا ۱9۷۰ 
با گسترده تر شدن روابط با ایاالت متحده آمریکا و سایر 
شرکای تجاری، کانادا به یکی از قدرتمندترین اقتصادها در 

بین کشورهای صنعتی تبدیل شد.

نقش های بین المللی کانادا

جنگ سرد: جنگ سرد۱9۴۷-۱99۱   یا دوران رقابت یین 
آمریکا و روسیه شوری زمانی آغاز شد که چندین کشور 
آزاد شده در اروپای شرقی به بخشی از بلوک کمونیستی 
تبدیل شــدند که تحت کنترل اتحاد جماهیر شــوروی 
و رهبری اســتالین قرار داشت. با پیوستن کانادا به سایر 
کشورهای دموکراتیک تشــکیل و با همکاری دو کشور 
کانادا و آمریکا »یگان دفاع « )NATO( غرب »ســازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو« بوجود آمد. درسال  ۱9۵۷ 
یین کانادا و آمریکا قرار داد فرمائدهی سیستم دفاع هوایی 
آمریکای شــمالی یا نوارد )NORAD( ایجاد شد. در این 
قرار داد دو کشور تعهد داده اند که اگر یک نیروی جنگنده 
هوایی نزدیک مرزهای هوایی امریکا و یا کانادا بشود فورا 
هواپیما های جنگی دو کشــور برای از بین بردن متجاوز 
وارد عمل می شــودند. تحت این قرار داد در زمان وقوع 

حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برای چند روزی فضای هوایی 
آمریکا بر روی همه هواپیما بسته شد و  ۲۳9هواپیماهایی 
که به مقصد آمریکا بودند با بیش از ۳۰۰۰۰ مســافر در 
فرودگاه های کانادا فرود آمدند و برای ۴ روز مهمان کانادا 

بودند.

کانادا به عنوان حافظ صلح

در سالهای پس از جنگ جهانی کانادا به سایر سازما نهای 
بین المللی از جمله سازمان ملل متحد)UN(  نیزپیوست. 
در عملیات نظامی سازمان ملل در دفاع از کره جنوبی در 
جریان جنگ دو کره ) ۱9۵۰-۱9۵۳( کانادا حضور مؤثری 
داشــت که طی آن ۵۰۰ تن از سربازانش کشته و ۱۰۰۰ 
تن دیگر مجروح شدند. کانادا در عملیات نیروهای حافظ 
صلح ســازمان ملل در کشورهای مختلف از جمله مصر، 
قبرس و هائیتی و همچنین در عملیات امنیتی بین المللی 
در یوگوسالوی و افغانستان نیز نقش پر رنگی داشته است.

جامعه مدرن کانادا

با ورود مهاجــران کم کم ارزش هــای اجتماعی که در 
جریان شکوفایی اقتصادی پس از جنگ،  پایه گرفته بودند 
جامعه کانادا را به انعطاف پذیری را داشــت.  برابری زن و 
مرد  اهمیت داده شــد و جزو اعتقادات بدون تغییر کانادا 

محسوب میشود. 

به رسمیت شناختن حق شرکت در انتخابات 

تا سال ۱9۴۸ بسیاری از کانادای هایی اهل جنوب و شرق 
آسیا حق دادن رأی در انتخابات فدرال یا محلی را نداشتند. 
در سال ۱9۴۸ به آخرین دسته از این افراد یعنی کانادایی-
ژاپنی ها نیز حق رأی داده شد.  جالب است که بدانید که 
در سال ۱9۶۰ نیز به بومیان )سرخپوستان( حق رأی داده 

شد. بعنی دیرتر از آسیایی ها. 

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 

۲۰۱9 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 : ۶۰۴-۸۰۰-۱9۷۷
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 از ساعت ۵ تا 9 عصر
در کتابخانه مرکزی ونکوور ،  سالن آلیس مک کی

شماره ۳۵۰ خیابان وست جورجیا در داون تاون ونکوور 
تلفن تماس:  ۶۰۴۳۴۵۴۷۶۵ 

ایجاد انگیزه متعادل رفتاری

برای تجدید دیدار با یاران قدیمی و آشنایی با دوستان جدید، 
به جمع ما بپیوندید

* شناخت اهمیت تعادل در رفتار مراقبت کنندگان
* نکاتی که در مراقبت از خود و دیگران مورد توجه قرار 
می دهیم * شناسایی و به اشتراک گذاشتن توانمندیها و 

تجربیات * شناخت نیازها و مسئولیتها
برنامه شامل: نرمش، سخنرانی، موسیقی و پذیرایی
مجری طرح: خانم مهتاب منوچهری؛ مشاور خانواده

 و واقعیت درمانگر
در این برنامه با استفاده از روشهای نوین روانشناسی
 واقعیت گرا، با راههای دستیابی به شادمانی درونی

 و رضایت در روابط بین فردی آشنا می شویم.
سه شنبه ۱۷ سپتامبر  ساعت ۴ تا ۶
Room 203 at Capilano Mall, 

936 Marine Drive, North Vancouver
:تلفن تماس:  ۷۷۸-۶۸۱-۸۸۳۴

مدرسه ایرانیان )ترم پاییزی(

مدرسه ایرانیان برای آموزش زبان فارسی و ایجاد ارتباط 
بین نسل ها، دوره پاییزی خود را برای کودکان، نوجوانان و 

بزرگساالن ، در محیطی آموزشی و شاد آغاز می کند.
خدمات ما در سطوح پیش دبستانی، اول تا پنجم و پیشرفته، 
متناسب  با دانش و ظرفیت دانش آموزان با روش های متنوع 

شامل درس، قصه گویی )خوانی(، روزنامه و مقاله خوانی 
است. کتابخانه مدرسه ایرانیان نیز برای وسعت بخشیدن
 به دایره لغات و مطالعه بیشتر در دسترس دانش آموزان

 این مرکز قرار دارد.
یو بی سی: دوشنبه ها : )۴-۵:۳۰()۳:۳۰-۵(

University Hill Secondary School (Room 2A2)
3228 Ross Drive, Vancouver, BC V6S 0C6

پورت مودی: سه شنبه ها: )۴-۵:۳۰()۳:۳۰-۵(
Port Moody Recreation Complex (Room 3)
300 Ioco Road, Port Moody, BC, V3H 5M9

نورت ونکوور: چهارشنبه ها: )۴-۵:۳۰()۳:۳۰-۵(
N. Van. City Library (Board Room)

120 W. 14th. St. N. Vancouver
ریچموند: پنج شنبه ها: )۴-۵:۳۰()۳:۳۰-۵(

7700 Minoru Gate. Richmond
پورت مودی: جمعه ها: )۴-۵:۳۰()۳:۳۰-۵(

Port Moody Recreation Complex (Room 3)
300 Ioco Road, Port Moody, BC, V3H 5M9
کوکیتالم و برنابی: شنبه ها: )۱۱-۱۲:۳۰()۱۰:۳۰-۱۲(

Dogwood Pavilion (Cards Room)
640 Poirier St. Coquitlam

وست ونکوور: شنبه ها : )۲-۳:۳۰()۱:۳۰-۳(
W. Van. Community Centre 

(Dance/Fitness Room)
2121 Marine Dr. W. Vancouver

لطفا برای ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبایل
 9۵9۳-۵۵۱ )۶۰۴ ( یا ۲۶۱-۶۵۶۴)۶۰۴(

 با ژیال اخوان تماس حاصل فرمایید.



PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1440

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

BC License #77777

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید


	Paivand 1440(pages 1-29)
	Paivand 1440 (pages 30-48)

