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هر جمعه منتشر می شود

شبکه مخالفان
 حضور زنان در ورزشگاه ها 

در جمهوری اسالمی

اعضای این شــبکه که در چهار دهه 
گذشته مانع ورود زنان به ورزشگاه ها 
شده، چه افراد و نهادهایی هستند و 
چرا مخالفت آنها بــا حضور زنان در 
ورزشگاه ها مؤثر و تعیین کننده است؟

 مراجع تقلید در صف اول مخالفان 
حضور زنان در ورزشگاه ها

در صف اول مخالفــان ورود زنان به 
ورزشگاه ها مراجع تقلید هستند که 
عمدتاً در قم مســتقر هستند. تمام 
کســانی که خود را مخالــف ورود 
زنان به ورزشــگاه ها نشان می دهند 
یا مســئوالنی که به رغــم موافقت 
بــا ورود زنان به ورزشــگاه ها جرئت 
عملی کردن این نظر خود را ندارند، 
از مخالفت مراجع تقلید با این موضوع 

سخن می گویند.
اصل حرف مراجع تقلید این است که 
ورود زنان به ورزشگاه ها خالف شرع 
است. یکی از فعال ترین مراجع تقلید 
در این باره ناصر مکارم شیرازی است. 
این روحانی ۹۳ ســاله مستقر در قم 
می گوید، »جو حاکم در ورزشگاه ها 
برای حضور زنان مناســب نیســت، 
اختالط جوانان سرچشمه مشکالت 
زیــادی از نظر اخالقــی و اجتماعی 
می شود، در بعضی انواع ورزش مردان 
پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند 
و زنان موقعی کــه این برنامه ها را از 
رسانه ها می توانند ببینند حضور آنها 

در ورزشگاه ها ضرورتی ندارد«.
دیگــر مخالف جــدی ورود زنان به 
ورزشگاه ها لطف اهلل صافی گلپایگانی، 
روحانی ۱۰۱ ساله و از مراجع تقلید 
ذی نفوذ در قم است. او فراتر از بحث 
حضور زنان در ورزشــگاه ها می گوید 
»وضعیت زنان در ایران مطابق اسالم 
نیست« و تأکید می کند »اینکه زنان 
هم برای تماشای فوتبال به ورزشگاه 
بیایند، افتخار نیســت و حدود زن و 

مرد باید حفظ شود«.
از بین مراجع تقلید درگذشــته نیز 
محمد فاضــل لنکرانی و میرزا جواد 
تبریزی دو روحانی ارشــدی بودند 
که مخالف حضور زنان در ورزشگاه ها 
بودند. اهمیت مخالفت مراجع تقلید 
با ورود زنان به ورزشگاه ها نه فقط به 
نفوذ آنها بین مقلدان شان برمی گردد 
)که در این موضــوع اهمیت اندکی 
دارد( بلکه در این اســت که تقریباً 
جمهوری  مســئوالن  از  هیچ یــک 
اســالمی از جمله مسئوالن دولت و 

ورزشــی و فدراســیون های ورزشی 
در هیچ مسئله ای نمی خواهند خود 
را رویــاروی مراجع تقلید قرار دهند 
و ســمت و پســت خود را در خطر 
از دســت دادن قرار دهند. دولت ها 
در جمهوری اســالمی معموالً برای 
پیشبرد امور خود در حال نوعی باج 
دادن به مراجع و تأمین نظرات آنان 
در مســائل شرعی و فقهی در مقابل 
جلب سطحی از حمایت آنها از دولت 

هستند.

امامان جمعه و خطبه های ضد زن

امامان جمعه در شــهرهای مختلف 
ایــران یکی دیگــر از مخالفان مهم 
و مؤثــر در مخالفــت بــا ورود زنان 
به ورزشگاه هســتند. مخالفت امام 
جمعه های شــهرهای بزرگی مانند 
تهران، قم، مشهد و اصفهان در سطح 
ملی باعث تشدید فشار بر مسئوالنی 
شده که خود را موافق حضور زنان در 
ورزشگاه ها نشان می دهند یا به طور 
محدود و با احتیاط به این مســئله 

اشاره می کنند.
احمد علم الهــدی، امام جمعه تندرو 
مشــهد، می گوید »اینکــه یک عده 
دختر و پســر جمع شوند و یک عده 
دختــر و زن هیجان پیدا کنند، کف 
بزنند و سوت بکشند و به هوا بپرند، 
این می شود ابتذال و ابتذال مظهر گناه 
است«. محمد سعیدی امام جمعه قم 
نیز گفته است »مراجع تقلید مخالف 
حضور زنان در ورزشــگاه هستند و 

نباید این طرح مجدداً مطرح شود«.
تقریباً در این شهرهای بزرگ کمتر 
مســئولی جرئت کرده کــه خود را 
در برابر امامــان جمعه قرار دهد. در 
اســتان ها چنین امــری می تواند به 
معنای حذف یا تحریم آن مســئول 
از سوی امام جمعه و نماینده استانی 
آیت اهلل خامنه ای باشد. موضوعی که 
هیج مدیر استانی و شهرستانی مایل 
به قــراردادن خــود در آن موقعیت 
نیست. در شــهرهای کوچک تر که 
امامان جمعــه و نمایندگان  قدرت 
ولی فقیه بیشــتر از شهرهای بزرگ 
است، مسئوالن محلی برای موافقت 
بــا ورود زنان به ورزشــگاه ها تحت 
فشــار بیشتری هســتند اگرچه در 
موارد مشخصی این برخی مسئوالن 
شهرهای کوچک بوده اند که با تکیه 
بر عرف محلی اجازه حضور زنان در 

ورزشگاه ها را داده اند.

نمایندگان ولی فقیه در سپاه و شبکه 
سراسری سپاه در کشور

بخش مهم دیگری از شبکه مخالفان 
حضور زنان در ورزشگاه ها نمایندگان 
ولی فقیه در سپاه و ادارات حکومتی 
هســتند کــه منبرهــای متعدد و 
مؤثری را در اختیــار دارند. عبداهلل 
آیت اهلل  نماینــده  حاجی صادقــی، 
خامنه ای در سپاه پاســداران، سال 
گذشــته اعالم کرد حضور زنان در 
ورزشگاه ها »مقدمه ای برای گناهان« 
است و صادرکنندگان مجوز این امر را 
متهم کرد که می خواهند کاری کنند 
که دیگران   به وسیله حضور زنان در 

ورزشگاه ها شاد  شوند.
مخالفت نماینده ولی فقیه در سپاه با 
حضور زنان در ورزشــگاه ها به لحاظ 
مذهبــی در خارج از ســپاه اهمیت 
اندکی دارد، ولی در درون سپاه بسیار 
مؤثر اســت. مخالفت او عمالً به این 
معناست که سپاه پاسداران با تمامی 
زیرشاخه ها و نهادهای گسترده تحت 
پوشش خود سد بزرگی برای حضور 
زنان در ورزشــگاه ها ایجاد می کند. 
بویژه آنکه نماینده ولی فقیه در سپاه، 
برای اجرایی کردن این نظرات خود 
هم در سپاه و هم در همه شهرهای 
کشور که سپاه در آنها فعال است، از 
ابزارها و امکانات و ساختارهای کافی 

برخوردار است.

دادستان کل کشور و دادستان های 
اصلی  حکم کنندگان  اســتان ها، 

بازداشت زنان

محمدجعفر منتظری، دادستان کل 
کشور، یکی از مخالفان جدی حضور 
زنــان در ورزشگاه هاســت. او گفته 

حضور زنان در ورزشگاه ها از مصادق 
نفوذ دشمن است و هدف از آن از بین 
بردن مقاومت است و اگر این موضوع 
ادامه یابد با آن برخورد قضایی خواهد 

شد.
اهمیت مخالفت دادستان کل کشور 
با حضور زنان در ورزشگاه ها فقط در 
تأثیر سیاســی و روانی سخنان او به 
عنوان یکی از تریبون داران مهم کشور 
نیست، بلکه او شبکه ای از دادستان ها 
را در سراسر کشور رهبری می کند که 
هر یک از آنها قادرند ظرف چند دقیقه 
دستور بازداشت هر کسی را از جمله 
زنانی که برای ورود به ورزشــگاه ها 

تالش می کنند، صادر کنند.
در واقــع عمده بازداشــت های زنان 
در ورزشــگاه ها و اطراف ورزشگاه ها 
به حکم شــبکه دادستان های تحت 
امــر محمدجعفر منتظــری صورت 
می گیــرد، اما آنها یــک ضابط مهم 
در بازداشــت زنــان خواهان حضور 
در ورزشگاه ها نیز دارند و آن نیروی 

انتظامی است.

نیــروی انتظامــی؛ هــم مخالف 
حضور زنان در ورزشــگاه ها و هم 

بازداشت کننده زنان

اول  صــف  در  انتظامــی  نیــروی 
بازداشــت زنان خواهــان حضور در 
ورزشگاه هاست. یکی از بزرگترین این 
بازداشت ها در اسفند ۹۶ هنگام تالش 
زنان برای ورود به ورزشگاه آزادی رخ 
داد. زنان و دخترانی که در سال های 
اخیر تالش کرده اند به طور خاص از 
جمله برای تماشای دربی تهران وارد 
ورزشگاه آزادی شوند، از سوی نیروی 
بازداشت شده اند. دخترانی  انتظامی 
که بــه دلیل تکرار ایــن موضوع به 

»دختران آزادی« مشهور شده اند.

البته نیروی انتظامــی نیز به همان 
میــزان روش هــای خــود را برای 
بازداشــت زنــان خواهــان ورود به 
ورزشــگاه ها ســخت تر کرده است. 
بیشتر این بازداشت ها از سوی نیروی 
انتظامی در اطراف ورزشگاه ها، هنگام 
ورود به ورزشگاه ها و یا حتی در درون 

ورزشگاه ها صورت می گیرد.
فرماندهان نیــروی انتظامی معموالً 
در موضوع ممانعــت از حضور زنان 
در ورزشگاه ها، خود را مجری قانون و 
نه تصمیم گیرنده معرفی می کنند اما 
موارد مشخصی نیز وجود دارد که از 
تمایل آنها به نگاه حکومت در این باره 
خبر می دهد. سرتیپ پاسدار حسین 
اشــتری، فرمانده نیــروی انتظامی، 
بــا دفــاع از این تصمیــم می گوید 
»ممانعت از حضور زنان در کنسرت ها 
و ورزشــگاه ها و پاسداری از ارزش ها 
ناشی از وظیفه ذاتی و شرعی نیروی 
انتظامی اســت«. در واقع فرماندهان 
پلیس در مواردی مجری قانون و در 
مواردی خود مخالف حضور زنان در 

ورزشگاه ها هستند.

بســیج، همکار نیروی انتظامی در 
بازداشت زنان

رد پــای بســیج به عنــوان یکی از 
گســترده ترین نهادهای شبه نظامی 
در ایــران تقریباً در تمام مواردی که 
یک جریان اجتماعی منتقد حکومت 
وجــود دارد دیده می شــود. جدا از 
همکاری بســیجی های زن و مرد با 
نیروی انتظامی در برخورد با زنانی که 
خواهان ورود به ورزشگاه ها هستند، 
بسیج توجیه گر مخالفت با این حضور 
نیز هســت. در همیــن ارتباط یکی 
از فعال تریــن بخش های بســیج در 
مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه ها، 

بسیج زنان بوده است.
مینو اصالنی، رئیس بسیج زنان، ضمن 
مخالفت با ورود زنان به ورزشــگاه ها 
می گوید: »حضور زنان در ورزشگاه ها، 
آســیب های زیادی به دنبال خواهد 
داشت و اگر ناموس مردم در شرایط 
غیراخالقی استادیوم های ورزشی به 
تاراج برود چه کسی پاسخگو خواهد 

بود؟«
در واقــع رئیس بســیج زنان نه تنها 
به عنوان یک زن بــا حضور زنان در 
بلکه  ورزشــگاه ها مخالفت می کند، 
از نگاه بســیج نیز به مخالفت با این 
موضوع می پردازد. بسیجی که طبق 
قوانین و عرف جمهوری اسالمی در 
بســیاری از امــکان و مراکز در کنار 
نیروی انتظامی یا بدون حضور نیروی 
انتظامی در اموری که الزم تشخیص 
بدهد، وارد شــده و به عنوان ضابط 
قضایی اقدام به بازداشت شهروندان از 

جمله زنان می کند.

قضات و بازجوها

بخش دیگری از شــبکه مخالفت با 
حضور زنان در ورزشگاه ها، بازجوها و 
قضاتی هســتند که به پرونده زنان و 
دخترانی می پردازند که در حال تالش 
بازداشت  برای ورود به ورزشــگاه ها 

شده اند.
در پرونده اخیر مرگ سحر خدایاری 
آن گونه که گزارش شده صدور حکم 
شــش ماه حبس برای او از ســوی 
قاضی و به نتیجه نرسیدن اعتراضش، 
بخش مهمــی از دلیل تصمیمش به 
خودسوزی بوده که به مرگ او منجر 

شده است.

شورای تأمین استان ها، صدور مجوز 
برای حضور زنان در دستان شورایی 

امنیتی

شــورای تأمیــن در هــر اســتان و 
شــهر وظیفه تصمیم گیــری درباره 
امــور امنیتی یا جنبه هــای امنیتی 
رویدادهایی را دارد که فی نفسه امنیتی 
نیستند، مانند حضور تماشاگران در 
ورزشگاه ها بویژه در بازی های مهم. در 
سراسر ایران شوراهای تأمین که بنابر 
نام شان ترکیبی به شدت اطالعاتی و 
امنیتی دارند، از مخالفان جدی حضور 

زنان در ورزشگاه ها هستند.
صدور مجوز حضور زنان در ورزشگاه ها 
یا مخالفت با آن در دست این شورای 
امنیتی اســت. اهمیت مخالفت این 
شورا با حضور زنان در ورزشگاه ها در 
این است که بدون موافقت آنها هیچ 
تصمیمی از جمله اجازه حضور زنان 
در ورزشــگاه ها ممکن نیست و آنها 
تقریبــاً در تمامی موارد به جز برخی 
اســتثناها حکم به عدم ورود زنان به 
ورزشگاه ها می دهند و نیروی انتظامی 
و سایر نیروهای مسلح و اطالعاتی این 

تصمیم را به اجرا می گذارند.
نکته مهم آنکه شورای تأمین برخالف 
رویه عمومی کــه مخالفت با حضور 
زنــان در ورزشگاه هاســت در موارد 
اســتثنا همانند صدور مجــوز برای 
حضور شــماری از زنان در ورزشگاه 
آزادی در بازی تیم های ملی فوتبال 
ایران و و بولیوی ایــن موافقت را به 
طور پر رنگی و در تبلیغ خود به کار 

می گیرد.

مخالفان حضور زنان در ورزشــگاه ها در ایران یک فرد یا یک گروه 
و نهاد نیستند. آنها شــبکه ای از مقامات ذی نفوذ، روحانیون ارشد، 
مراجع تقلید، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، دادستان ها و قضات، 
رسانه های همســو با حاکمیت، سخنرانان توجیه گر، امامان جمعه و 
نمایندگان رهبر جمهوری اسالمی در نهادهای مختلف هستند که در 
برابر ورود زنان به ورزشگاه ها مقاومت می کنند. حتی مقامات دولت و 
مسئوالن وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال نیز اگرچه در مواردی خود 
را موافق ورود زنان به ورزشگاه ها نشان می دهند، اما در موارد دیگر با 
مواضع مبهم و دو پهلوی خود به طور تلویحی و غیرمستقیم به شبکه 
مخالفان ورود زنان به ورزشگاه ها کمک می کنند و حتی در مواردی که 

فضا را آماده تر می بینند به مخالفت با این موضوع می پردازند.

ادامه در صفحه 2۸
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ترس و نگرانی دستگاه امنیتی کانادا از تاثیر خارجی
 بر روند انتخابات فدرال

 ،SCRS اداره اطالعات امنیت کانادا
 GRC ژاندارمری ســلطنتی کانــادا
و اداره امــور جهانی کانادا به منظور 
تضمین تمامیت روند انتخاباتی کشور، 
کلیه تالش ها و اقدامات خود را با اداره 
انتخابات کانادا هماهنگ خواهند کرد.

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
انتخابات سراســری 2۰۱۹ کانادا که 
کارهای آماده سازی آن از چهار سال 
پیش شروع شــده است، در شرایطی 
منحصر به فرد برگزار خواهد شد. بیم 
از دخالت هــای خارجی در انتخابات 
سراســری و روند دموکراتیک کانادا، 
بــرای اولین بار تالطمی در کشــور 
ایجــاد کــرده و بیش از هــر زمان 
ضرورت همکاری و هماهنگی هر چه 
بیشتر سرویس های اطالعاتی و آژانس 
انتخابات کشور را نمایان ساخته است.

استفان پرو مدیرکل انتخابات کانادا در 
گفتگو با برنامه »پشت پرده قدرت« 
اعالم کرد: »همه دیدیم که در آمریکا 
و اروپا چه اتفاقی افتاد. بنابراین تامین 
امنیت انتخابات کانادا برای ما اهمیت 
ویژه ای پیدا کرده اســت. این مسئله 
ما را بر آن داشــته است تا با شرکای 
دولت که در گذشته رابطه نزدیکی با 
آنها نداشتیم، روابط و همکاری های 

تنگاتنگی ایجاد کنیم.«
ســرویس اطالعات امنیتــی کانادا، 
ژاندارمری سلطنتی و اداره امور جهانی 
کانادا در اقدامی بی ســابقه با هدف 
تضمین امنیت انتخابــات و مصون 
نگه داشــتن روند دموکراتیک کشور 
تالش های  خارجــی  دخالت های  از 
خود را هماهنگ کرده اند. در همین 
راستا دولت فدرال کانادا ژانویه گذشته 
اعالم کرد یک سلول بحران متشکل 
از کارکنان عالی رتبه تشــکیل داده 
است که ماموریت دارد هر گونه تالش 
عوامل خارجی را برای دخالت در امور 
انتخاباتی کشــور بالفاصله به اطالع 

مقامات مسئول برساند.
نتایج یک مطالعــه فدرال نیز حاکی 
از آن است که در سال 2۰۱۸ تقریبا 
نیمی از نظام های دموکراتیک جهان 
که انتخابات سراسری برگزار کردند، 
با تهدیدهایی سایبری که روندهای 
دموکراتیک آنها را هدف قرار داده بود، 

مواجه شدند.
آیا در این شــرایط استفان پرو نگران 
آن اســت که یک کشور خاص مثل 
روسیه یا چین در روند انتخابات کانادا 
دخالت کنند و روند ســالم و منظم 

انتخابات را بر هم بزنند؟
مدیرکل انتخابــات کانادا در این باره 
جانــب احتیاط را حفــظ می کند و 

می گوید در این باره بیشــتر نگران 
اخباری اســت که در رابطه با تاریخ 
انتخابات، مشــخصات رای دهندگان 
و همچنین نشــانی مراکز اخذ رای 

منتشر خواهد شد.
اســتفان پرو تصریح کرد نگرانی من 
اساسا این نیست که منشاء خطراتی 
که می تواند متوجــه روند انتخاباتی 
کشور باشد، داخلی است یا خارجی. 
نهادهــا و آژانس هایی مثل اداره امور 
جهانی یا اداره اطالعات امنیت کانادا 
مسئولیت رسیدگی به این امور را بر 
عهده دارند. تالش و توجه من اساسا 
این اســت که اطالع رســانی درباره 
روند انتخاباتی کشــور درست باشد. 
اگر تحریف اطالعات درباره مســایل 
دیگری صورت گیرد و منشاء خارجی 
داشته باشد، رسیدگی به آن وظیفه 

افراد یا نهادهای دیگر است.
نهادها ، آژانس های و کلیه بازیگران 
دخیل در انتخابات کانادا از دو سال 
پیــش به طور منظم بــا یکدیگر در 
تماس هســتند و هر کــدام نقش و 
وظیفه مشخصی را در این زمینه ایفا 
می کنند. مدیر کل انتخابات کانادا به 
همه شهروندان اطمینان داد که در 
روند انتخاباتی کشور هیچ چیز به قضا 

و قدر واگذار نشده است.
اســتفان پرو ادامه داد ســناریوهای 
مختلفی در سطوح مختلف در نهادها 
و ســازمانهای دخیــل در انتخابات 
کشور به طور منفک یا مشترک تهیه 
شــده است تا هیچ چیز در انتخابات 

آینده مورد غفلت واقع نشود.
در فاصلــه یک ماه مانده تا انتخابات 
فــدرال کانادا، دفاتــر اداره انتخابات 
کانادا در گاتینو همواره با یکدیگر در 

ارتباط هستند.
 گروهی از کارکنان این نهاد با دقت 
و از نزدیک هر آنچه را که به بیست 
زبان مختلف در شبکه های اجتماعی 

درباره انتخابات کشور منتشر می شود، 
دنبال می کند. اداره انتخابات کانادا با 
ابزارهای انفورماتیک مختلفی که در 
اختیار دارد، برخی واژه های کلیدی را 
در فضای مجازی و ارتباطات به دقت 

رصد می کند.
استفان پرو افزود می دانیم که سرعت 
انتشار اطالعات در رسانه های اجتماعی 
بســیار باالســت بنابراین زمانی که 
متوجه شدیم اطالعات دروغین ابعاد 

گسترده ای پیدا کرده یا به سرعت در 
حال توسعه است، بالفاصله وارد عمل 
می شویم و با ارسال پیام هایی در این 
شــبکه ها، اخبار صحیح را در اختیار 

رای دهندگان می گذاریم.
مدیر کل اطالعات کانادا در عین حال 
ابراز اطمینان کرد که اداره انتخابات 
فقــط بر اظهارنظرها و تفســیرهای 
عمومــی که در فیســبوک و توئیتر 

منتشر می شوند، نظارت می کند.

 کانادا علیه چین
 به سازمان تجارت جهانی

 شکایت کرد
دولت کانادا اعــالم کرد علیه چین 
 )WTO( به ســازمان تجارن جهانی
درباره تعلیق واردات کلزا توسط پکن 

شکایت کرده است.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی 
بی ســی، وزیر تجارت بین الملل، با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد نخستین 
مرحلــه از فرآینــد این شــکایت، 
تقاضای رایزنی دو جانبه اتاوا با پکن 
در چارچوب سازمان جهانی تجارت 
اســت؛ به دلیل آنکه کانادا نتوانسته 
اســت اختالفات خود را با چین به 
طور مستقیم حل و فصل کند. جیم 
کار در این اطالعیه خاطر نشان کرد 
کانادا پیش از شورای عمومی سازمان 
جهانی تجارت در ماه مه، نگرانی های 

خود را در این رابطه ابراز کرده بود.
چین تا سال گذشته بزرگترین بازار 
صادرات برای کلــزای کانادا بود، اما 
پکن در ماه مارس به این بهانه که در 
کلزا وارداتی از کانادا حشره های مضر 
وجود دارد واردات چندین میلیادری 
کلزا از کانــادا را به حالت تعلیق در 

آورد. چیــزی که کانادا آن را همواره 
رد کرده است.

کلزا گیاهی دانه روغنی اســت که در 
مناطق معتدل رشد می کند.

جیم کار وزیر تجارت بین الملل، در 
بخش دیگر از ایــن اطالعیه خاطر 
نشان کرد کانادا به نظام سخت گیرانه 
نظارتی که بر محصوالت کشاورزی 
و غذایــی دارد کامال مطمئن و این 
اتهامــی که چین وارد کرده اســت، 

معتبر نیست.
روابط میــان اتاوا و پکن از زمانی که 
»منگ وانژو«، مدیر شــرکت بزرگ 
هوآوی در کانادا بازداشت شد، دچار 

بحران بی سابقه ای شده است.
از زمانی که منگ بازداشت شد، چین 
دو کانادایی را بازداشــت کرده است. 
یکی از این دو کانادایی یک دیپلمات 
سابق ویک رایزن بود که پکن او را به 
جاسوسی متهم کرده است. کانادا این 
بازداشت ها را خودسرانه توصیف کرده 
و از چند ماه پیش تاکنون خواستار 

آزادی آن ها شده است.

کانادا حضور نظامی خود در قطب شمال را تقویت می کند
بر اساس یک برنامه استراتژیک ۱۰ 
ســاله که دولت جاستین ترودو روز 
سه شنبه ۱۰ ســپتامبر 2۰۱۹ از آن 
رونمایی کرد، کانادا قصد دارد حضور 
نظامی خود را در قطب شــمال که 
منطقه ای غنی از منابع طبیعی است 
و تغییرات آب وهوایی دسترســی به 
آنجا را آســان تر کرده است، تقویت 

کند.
به گزارش هفته، به نقل از خبرگزاری 
فرانســه، اوتــاوا در ایــن برنامه که 
»چارچوب اســتراتژیک برای قطب 
شــمال و شــمال کانادا« نام دارد و 
تا ســال 2۰۳۰ ادامه پیدا می کند، 
توضیح داده است که منطقه شمالگان 
کانادا بیش از پیش عالقه بین المللی 
را به خود جلب کرده است و موضوع 
رقابتــی فزاینده از ســوی بازیگران 
دولتی و غیردولتی قرار گرفته است 
که به دنبال بهره بردن از منابع غنی 
طبیعــی و موقعیت راهبــردی این 

منطقه هستند.
این ســند که محصول رایزنی های 
متعدد در منطقه گران نور )شــمال 
دور( کاناداســت، منطقه ای که 4۰ 
درصد ســطح کانادا را پوشانده است 

و تنهــا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، 
خاطر نشان می کند: »رقابت فزاینده 
و دسترســی روز افزون، چالش هایی 
در زمینه امنیتی به شمار می رود که 
کانادا آماده است به آنها پاسخ دهد.«

قطب شــمال غنی از معادن و منابع 
ســوخت اســت و از طریق گذرگاه 
شمال غربی که از میان مجمع الجزایر 
کانادا می گذرد، به کشــتی ها امکان 
می دهد بیش از هفت هزار کیلومتر 
ناوبری بین اروپا و آسیا را کوتاه کنند.

دولــت کانــادا همچنین یــادآوری 
می کند که کشــتی های گردشگری 
دیگر در شــمالگان کانــادا کمیاب 
نیســتند و به ویژه در سال 2۰۱۶، 
یک کشــتی کروز مدرن خارجی با 
یک هزار مسافر از یک سوی گذرگاه 

شمال غربی به سوی دیگر آن رفت.
در این شرایط، اتاوا می گوید مصمم 
است حاکمیت خود را بر این آبراه که 
بسیاری از کشــورها از جمله آمریکا 
آن را یک تنگه  بین المللی آزاد تلقی 
می کنند، اعمال کنــد. کانادا به این 

طرز تلقی اعتراض دارد.
بنابراین کانــادا روند »ترخیص از راه 
دور کشــتی های خصوصــی« را به 

منظــور مجبور کردن کشــتی های 
خارجی به شناساندن و معرفی خود 

آغاز می کند.
نخستین کشتی چینی به ویژه سال 
2۰۱7 از گذرگاه شــمال غربی عبور 

کرد بی آنکه به اتاوا اطالع دهد.
دولت جاستین ترودو در طرح خود 
تأکید می کند: »بنابراین اولویت دارد 
که حضور نظامی کانادا و پیشگیری از 
حوادث امنیتی در قطب شمال و در 
شمالگان کانادا افزایش یابد تا کانادا 
در صورت مقتضی امــکان مداخله 

داشته باشد.«
به ویژه آنکــه در آنســوی اقیانوس 
منجمد شمالی، روسیه چندین پایگاه 

نظامی باز کرده است.
اتاوا توانمندی های نظارت و کنترل 
خــود را نیز بــه ویژه با اســتفاده از 
ماهواره های جدید تقویت خواهد کرد.

دولت جاســتین ترودو خاطر نشان 
می کند کانــادا همچنین می خواهد 
همکاری با متحدان و همســایگان 
شمالی خود شامل آمریکا )آالسکا( 
و دانمارک )گرینلند( را افزایش دهد 
و امــا در عین حال می خواهد امکان 
همکاری با نروژ، کشوری که آن نیز 
عضو ناتو اســت، به منظــور افزایش 
نظارت بر منطقه قطب شمال به طور 

کلی بررسی کند.
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قول میلیون دالری نیودموکرات ها
 برای ادغام مهاجران در کبک

جاگمیــت ســینگ رئیــس حزب 
نیودموکــرات اعــالم کــرد اگر در 
انتخابــات آینده به پیروزی برســد، 
دولتی که احتماال تشکیل خواهد داد 
هفتاد و سه میلیون دالر دیگر برای 
حمایت از زبان فرانســه و روند ادغام 
مهاجران تــازه وارد در جامعه کبک 

سرمایه گذاری خواهد کرد.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
رئیس حزب نیودموکرات کانادا قصد 
دارد با کمک به مســئله مهاجرت از 
امتیــازات این پدیده بــرای جبران 
کمبود  های موجود در زمینه نیروی 
انسانی کارآمد در بخش  های مختلف 

اقتصاد کانادا استفاده کند.
در طول ســال مالی 2۰۱7-2۰۱۸ 
دولت فــدرال کانــادا در چارچوب 
طرح ها و پروژه   های مختلفی که در 
راستای حمایت از مهاجرت در کشور 
به اجرا گذاشته شد، چهارصد و نود 
میلیون دالر به اســتان کبک کمک 

کرد.
جاگمیت ســینگ که روز شنبه به 
دروموندویل رفته بود، دولت لیبرال 
جاســتین ترودو را مورد انتقاد قرار 
داد و گفت دولت فــدرال در پرونده 
مهاجرت به استان کبک پشت کرده 

است.
جاگمیــت ســینگ افــزود: »اما ما 
می خواهیم شریک بهتری برای کبک 
باشیم و به اندازه کافی سرمایه گذاری 
کنیم تا همــه آن  هایی که به کبک 
مهاجرت می کنند بتوانند زبان مولیر 
را به خوبی صحبت کنند و به آسانی 
جایگاه مناسب خود را در جامعه این 

منطقه به دست آورند.«
رئیــس حزب دموکــرات همچنین 
تصریح کرد الزم اســت که تدابیر و 
سازکار  های مناسبی به اجرا گذاشته 
شود تا مهاجران تازه وارد به مناطق و 

بخش   هایی که نیاز به نیروی انسانی 
در آن هــا بیشــتر از جا  هــای دیگر 

احساس می شود، هدایت شوند.
دولت اســتانی کبــک در نظر دارد 
امسال حدود چهل هزار مهاجر جدید 
جذب کند که البته این بیست و سه 
درصد کمتر از پانصد و بیســت هزار 
مهاجری است که سال گذشته وارد 
اســتان کبک شدند. دولت کبک در 
عین حال قصد دارد در ادامه ســقف 

پذیرش مهاجران را باالتر ببرد.
فرانســوآ لوگو نخست وزیر کبک بر 
این عقیده است که کارگران خارجی 
موقت می توانند کمبود نیروی کار در 

استان را جبران کنند.
دولت لوگــو به تازگــی برنامه های 
بیست و یک میلیون دالری به منظور 
تسهیل اســتخدام کارگران خارجی 
در بنگاه ها و شرکت  های کوچک به 
اجرا گذاشــته است. در این برنامه از 
یارانه   های دولتی که به آن اختصاص 
یافته اســت، برای تامین هزینه   های 
جذب نیروی کار برای شــرکت  های 
کبکی در خارج اســتفاده می شــود 
ضمن این که مبلغ یک هزار دالر نیز 
برای پوشش هزینه جابجایی کارگران 

خارجی در نظر گرفته شده است.
دولت اســتانی کبک همچنین برای 
اجرای برخی تدابیــر که به منظور 
تسهیل ورود و ادغام مهاجران جدید 
به بازار کار اســتان تهیه شده، سی و 
چهار میلیــون دالر اختصاص داده 

است.
نرخ بیکاری در اســتان کبک از نرخ 
بیکاری در عرصه ملی پائین تر است ) 
7/4 درصد در برابر 7/5 درصد(. این 
اشتغال زایی باال در عین حال موجب 
افزایش مشاغل خالی در استان شده 
که تعدادشان بالغ بر یکصد و شانزده 

مورد برآورد می شود.

کارنامه اقتصادی چهار ساله دولت ترودو در یک بررسی مهم
 نخست وزیر لیبرال کانادا که خود را 
برای انتخابات بیست ویکم اکتبر آینده 
آماده می کند، در شــرایطی به پایان 
دوره فعلی خود نزدیک می شــود که 
شاخص های اقتصادی کانادا وضعیت 
خوبــی دارند با این حال ســایه یک 
تردید عمیق و یک نااطمینانی بزرگ 
که از تنشهای تجاری میان آمریکا و 
چین تغذیه می  شود، بر اقتصاد کانادا 

سنگینی می کند.
در عصر حاضر بر هیچکس پوشیده 
نیست که شــرایط اقتصادی به طرز 
عمیق و تعیین کننــده ای بر رفتار و 
انتخاب رای دهندگان تاثیرگذار است.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
کاتلین وین در استان انتاریو و فیلیپ 
کوئیار در اســتان کبک درســت در 
شرایطی در انتخابات شکست خوردند 
که وضعیت اقتصادی استان های آنها 
خوب بود. اما راشــل ناتلی در رقابت 
انتخاباتی با جیسون کنی در شرایطی 
شکســت را متحمل شد که اقتصاد 
اســتان آلبرتا تالش می کرد ) و البته 
همچنان در تالش است( از پیامدهای 

سقوط بهای نفت رهایی یابد.
کارشناسان اقتصادی شرکت خدمات 
مالــی و بانکداری کانــادا CIBC در 
یادداشــتی تحقیقی که روز جمعه 
منتشر شد، اعالم کردند رای دهندگان 
نسبت به هزینه های عمومی، مخارج 
و  اجتماعی  چالش هــای  مســکن، 
سیاست های دیگر دل خوشی ندارند. 
به همین علت این احتمال وجود دارد 
که شــهروندان کانادایی به مســایل 
مرتبط با اشــتغال و رشد اقتصادی 
رغبت چندانی نشان ندهند و بر روی 
مســایل و دغدغه های دیگر متمرکز 

شوند.

وضعیت مناسب اقتصاد کانادا

طبق شــاخص های اقتصادی گفته 
می شــود اقتصاد کانادا اکنون حال و 
روز خوبی دارد. اگر این چنین است 
باید گفت جاستین ترودو در انتخابات 
آینده یک کارت کمتر در آستین دارد.
نرخ بیکاری پائین 7/5 درصدی فعلی 
کانادا بــه پائین ترین نرخ بیکاری در 
چهل ســال اخیر در کشــور نزدیک 
است. از ابتدای سال تاکنون بیش از 
سیصد هزار شغل ایجاد شده و دولت 
ترودو از این لحاظ بهترین هشت ماه 
ابتدایی ســال را در هفده سال اخیر 
به نام خود ثبت کرده اســت. از آغاز 
نخســت وزیری جاستین ترودو یک 
میلیون و دویست هزار شغل در کشور 
ایجاد شــده که در ســال های اخیر 

امری بی سابقه اســت. عالوه بر این 
رشد اقتصادی کانادا پس از چندین 
فصل ضعف و نوســان شدید، در سه 
ماهه دوم سال 2۰۱۹ در 7/۳ درصد 
تثبیت شد. این آمار نشان می دهد که 
به رغم همه ابهامات و نااطمینانی ها 

که به تدریج ابعاد بزرگتری هم پیدا 
می کنند، وضعیت اقتصاد کانادا نسبتا 

خوب است.
تحلیلگران امور اقتصادی پیش بینی  
می کنند که رشد اقتصادی کانادا تا 
پایان ســال کند خواهد شد و عالیم 

اولیــه این کنــدی از همین حاال در 
بخــش تولید نمود پیدا کرده و بانک 
کانادا ممکن اســت برای کاهش نرخ 
ســود مرجع خود وارد عمل شــود. 
بازارهای ســهام در کانادا درســت 
همانند آمریکا، نشــانه هایی از رکود 
برای سال های 2۰2۰ و 2۰2۱ ارسال 

می کنند.

دوره نخست وزیری جاستین ترودو 
تحت تاثیر سیاست های ترامپ

بــدن تردیــد تنشــهای تجــاری 
میان آمریــکا و چیــن نگرانی ها و 
نااطمینانی های اقتصادی زیادی برای 
کانادا به وجود آورده است. برای خارج 
کردن اقتصاد کانادا از این شــرایط ، 
دولت جاستین ترودو نیز کار چندانی 

از دستش ساخته نیست.
واقعیت این است که به قدرت رسیدن 
دونالد ترامپ در آمریکا دوره زمامداری 
لیبرالها را در کانادا آشفته کرد. روابط 
تجاری میان کانادا و آمریکا در دوره 
ترامــپ بیش از پیش پیچیده شــد 
و مذاکرات دشــوار و طوالنی بر سر 
تجدید آلنا یا نفتا ) توافق نامه تجارت 
آزاد آمریکای شــمالی( و تعرفه های 
گمرکی بحث برانگیز ترامپ بر فوالد 
و آلومینیوم آشفتگی روابط مناسبت 

آمریکا و کانادا را نمایان ساخت.

رقابت های انتخاباتی پارلمان کانادا از روز چهارشنبه آغاز شد
مداد- قابت های انتخاباتی برای چهل 
و ســومین دوره مجلــس )پارلمان( 
کانــادا از امروز و با ارائه درخواســت 
انحــالل مجلــس چهــل و دوم به 

فرماندار کل کانادا رسما آغاز شد.
چهارشنبه،  صبح  ترودو  جاســتین 
یازدهم ســپتامبر به دیــدن ژولی 
پی یــت، فرماندار کل کانــادا رفت و 
رســما از او به عنوان نماینده ملکه 
درخواست کرد تا مجلس چهل و دوم 
را منحل و اجــازه برگزاری انتخابات 

بعدی را صادر نماید.
به این ترتیــب کارزار چهــل روزه 
انتخاباتی از امــروز آغاز  تبلیغــات 
می شود تا کانادایی ها روز 2۱ اکتبر به 
پای صندوق های رای بروند و ترکیب 
نمایندگان خود را برای پارلمان چهل 

و سوم انتخاب کنند.
در زمــان انحالل، حــزب لیبرال به 
عنــوان حزب حاکــم صاحب ۱77 
کرسی مجلس بود. محاظه کاران ۹5 
کرســی، نئودموکرات ها ۳۹ کرسی، 
بالک کبکوآ ۱۰ کرسی و حزب سبز 

دو کرسی در اختیار داشتند.
از مجموع ۳۳۸ کرســی مجلس، ۸ 
کرسی در اختیار نمایندگان مستقل 
بود که در میان آنها جودی ویلسون 
ریبولد و جین فیلپات، دو عضو سابق 
حزب لیبــرال که بر ســر ماجرای 
رســوایی »اس.ان. ســی الوالین« از 
حزب متبوع خود بیرون انداخته شده 

بودند نیز به چشم می خورد.
»مردم  تازه تاسیس  حزب  همچنین 
کانــادا« PPC کــه نیز با داشــتن 
فقط یک کرســی که به رهبر حزب، 
ماکســیم برنیه تعلق دارد، به نتایج 
انتخابــات امســال و افزایش قدرت 

حزب خود چشم دوخته است. 
روز چهارشــنبه و در زمــان انحالل 
مجلس چهل و دوم، 5 کرسی مجلس 

خالی بودند.
رهبران ۶ حزب کشــور نیــز از روز 
چهارشنبه کمپین تبلیغاتی 4۰ روزه 
خود را در شهرهای مختلف کانادا آغاز 
کردند. همه آنها امید دارند تا بتوانند 
بــا ارائه برنامه هــای جدید و مطابق 

خواســت مردم کانادا، بتوانند تعداد 
بیشــتری نماینده به پارلمان کانادا 

بفرستند.
جاســتین ترودو، رهبر حزب لیبرال 
پس از دیدار با فرماندار کل کشــور 
در اتاوا، به ونکوور پرواز کرده است تا 
از آنجــا فعالیت خود را برای مجلس 

چهل و سوم شروع کند.
حــزب  رهبــر  شــی یر،  انــدرو 
محافظــه کاران، کمپیــن تبلیغاتی 
خود را از شهر تروآ ریوی یر در ۱5۰ 
کیلومتری شرق مونترال شروع کرد. 

جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
نئودموکرات فعالیت خود را از شــهر 
کوچک لندن در اســتان انتاریو آغاز 

نمود.
 ایو فرانسوآ بالنشه، رهبر بالک کبکوآ 
برای نخستین بار برای تصاحب یک 

کرسی مجلس مبارزه می کند. 
الیزابت می، رهبر حزب سبز نیز شهر 
ویکتوریا در اســتان بریتیش کلمبیا 
را برای آغاز کمپیــن 4۰ روزه خود 

انتخاب کرد.
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حضور گرتا، فرشته ی 16 ساله 
در مونترال  برای مبارزه برای طبیعت

گرتا ترنبرگ نوجوان ســوئدی فعال 
محیط زیســت یکشنبه شب هشت 
ســپتامبر 2۰۱۹ تأیید کــرد اواخر 
ماه برای شــرکت در تظاهراتی که 
در چارچوب اعتصــاب جهانی برای 
طبیعت در مونترال برگزار می شود، 

در این شهر خواهد بود.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، گرتا ترنبرگ در پیامی توئیتری 
نوشــت: »بیستم و بیســت و هفتم 
سپتامبر، جهان بار دیگر در اعتصاب 
خواهد بــود. از همه در این جنبش 
جهانی استقبال خواهد شد، حضور 
همگان ضروری اســت. من بیستم 
سپتامبر در نیویورک و بیست و هفتم 
سپتامبر در مونترال خواهم بود. پیام 

را منتقل کنید.«
او همچنین پیام های مشــابهی در 
فیس بوک و اینستاگرام منتشر کرد.

این نوجوان ۱۶ ســاله پیش تر گفته 
بود که می خواهد 27 ســپتامبر در 
روز جهانی بســیج برای آب و هوا در 
تظاهراتی در مونترال شرکت کند اما 

آمدنش را هنوز تأیید نکرده بود.
گرتــا ترنبرگ در حــال حاضر برای 
گفتگو دربــاره اهمیت مبارزه با علل 
تغییرات آب و هوایی در نیویورک به 
ســر می برد. او برای این سفر با قایق 
بادبانی از اقیانوس اطلس عبور کرد که 
حدود ۱5 روز سفرش طول کشید. او 
قرار است در نشست سازمان ملل در 
باره شرایط اقلیمی و تغییرات آب و 
هوایی که 2۳  تا 2۹ سپتامبر برگزار 

می شود، شرکت کند.
این فرشته ی مبارزه با تغییرات آب و 
هوایی به مناسبت سفرش به کبک 
همچنین ممکن است برای سخنرانی 
در جمع نمایندگان به پارلمان استانی 

دعوت شود.
منــون مســه ســخنگوی حــزب 
همبســتگی کبک درخواســتی را 
در این خصوص به فرانســوا پارادی 
رئیس مجمع ملی ارائه کرده است. اما 
رئیس پارلمان هنوز در این خصوص 

تصمیمی نگرفته است.

از چنــد مــاه پیــش، جنبشــی 
ســازماندهی می شــود با این هدف 
که 27  ســپتامبر اعتصابی عمومی 
در ســطح جهان به منظــور به فکر 
واداشتن تصمیم گیرندگان سیاسی در 
مورد پیامدهای تغییرات آب و هوایی 

برپا شود.
تقریبــا در همه جــای جهان، چند 
جنبش اتحادیــه ای و چند انجمن 
دانشــجویی تأیید کردند که در این 

اعتصاب عمومی شرکت می کنند.
گرتا ترنبرگ تابستان 2۰۱۸ تظاهرات 
مقابل پارلمان سوئد را در استکهلم 
آغاز کرد. او اعتصاب کرد و به مدرسه 
نرفت. از آن پس، جنبشــی جهانی 

پشت سر او شکل گرفت.

آمار امیدوارکننده برای بازارهای مسکن تورنتو و ونکوور در ماه آگوست
بازارهای  گران قیمت تریــن  ایرونیا- 
مسکن کانادا یعنی تورنتو و ونکوور در 
ماه اگوست همچنان بهتر شدند، اما 
در حالی که تورنتو شاهد بازگشت به 
رشد قیمت متوسط بود، کاهش های 

شدید قیمتی ونکوور ادامه یافت.
در آگوســت در ونکوور بزرگ میزان 
فروش مســکن ۱5.7 درصد افزایش 
داشــت اما این در حالی اســت که 
آگوست پارسال شاهد عملکرد بسیار 

ضعیفی بود. 
اشلی اســمیت رییس انجمن امالک 
ونکوور بزرگ گفت: »با توجه به اینکه 
تقاضا بیشــتری از خریــداران دیده 
می شــود، عرضه خانه هایی که برای 
فروش ثبت شده اند مثل اوایل امسال 
روی هم انبار نشده است. این تغییرات 
دارد وضعیــت متوازن تری برای بازار 

خلق می کند.«
این افزایش فروش در حالی رقم خورد 
که فروشــندگان قیمت های فروش 
خود را پایین تر  آوردند. قیمت معیار  
اوایل امسال به زیر یک میلیون دالر 
ســقوط کرد و به ۹۹۳۳۰۰ دالر در 

آگوست رسید که ۸.۳ درصد پایین تر 
از یک سال قبل بود. قیمت خانه های 
مستقل ۹.۸ درصد کم شد و به ۱.4 
میلیون دالر رســید و کاندوها هم با 
کاهشــی 7.4 درصدی به ۶54 هزار 

دالر رسیدند.
ماجرا در تورنتو متفــاوت بود چون 
بهبود فروش خانه ها به معنی افزایش 
دوباره قیمت مسکن هم بود. قیمت 
فروش متوسط تمام انواع خانه ها در 
آگوست 7۹2۶۱۱ دالر بود که نسبت 
به یک سال قبل ۳.۶ درصد افزایش 

پیدا کرده بود. میزان فروش نســبت 
به ســال قبل ۱۳.4 درصد بیشــتر 
شده بود. از طرفی تعداد خانه های در 
دسترس برای فروش نسبت به سال 

قبل ۱۱ درصد کمتر شده بود.
جان مرسر اقتصاددان انجمن امالک 
تورنتو گفت رقابت بیــن خریداران 
دارد دوباره داغ می شود اما فعال رشد 
قیمتی متوســط باقی مانده است. او 
گفت: »با این حــال اگر تقاضا برای 
مالکیت خانه نســبت به عرضه ثبت 
خانه های جدید افزایش پیدا کند، نرخ 

ساالنه رشد قیمتی بیشتر هم خواهد 
شد.«

بازار ونکوور هنوز نرم تر از یک ســال 
گذشته  اســت و تعداد خانه های در 
دســترس برای فروش ۱۳.۳ درصد 
نســبت به آگوســت 2۰۱۸ افزایش 
داشته است. به طور متوسط 55 روز 
طول می کشد تا یک خانه مستقل در 
ونکوور بزرگ به فروش برســد و این 
بازه برای فــروش کاندوها حدود 4۰ 
روز اســت که نسبت به ۳۰ روز سال 

iroonia.ca .قبل بیشتر شده است

ایرونیا- جامعه سرطان کانادا می گوید 
تعداد رو به رشــدی از افراد به خاطر 
شــیوه های درمانی بر پایه ژن ها یا 
دیگــر روش های نویــن می توانند 
از ســرطان جان ســالم به در ببرند. 
آمارهــای جدیدی که چهارشــنبه 
منتشر شد نشان می دهد نرخ بقا در 
بیماران مبتال به ســرطان های خون 
دارد از بقیه سرطان ها پیشی می گیرد.
روی هم رفته نرخ بقای ســرطان ها 
۶۳ درصد بهبود پیدا کرده که هشت 
درصد آن مربوط به بازه زمانی از اویل 
دهه نود میالدی تا به حال بوده است. 
اما بیشترین پیشرفت در انواع سرطان 
خون مشاهده شده که نرخ بقای افراد 
مبتال به آن هــا بین ۱۶ تا ۱۹ درصد 

افزایش پیدا کرده است.
انتظار می رود حدود 2۱ هزار کانادایی 
در سال 2۰۱۹ مبتال به سرطان خون 
بشوند که نمایانگر حدود ۱۰ درصد 
از تمام تشــخیص های سرطان سال 

است.
جامعه ســرطان کانادا همچنین در 
گزارش خود به این نکته اشــاره کرد 
که نرخ مرگ و میر سرطان پستان در 
زنان از ســال ۱۹۸۶ که به اوج خود 
رسیده بود تا به حال حدود 4۸ درصد 
کاهش داشــته و دلیل اصلی این امر 
هم پیشــرفت در شناسایی و درمان 

سریع این نوع از سرطان بوده است. 
این رقم نسبت به گزارش سال 2۰۱7 
گروه هم بهبود داشته چون آن موقع 
میزان کاهش نرخ مرگ و میر سرطان 

پستان 44 درصد گزارش شده بود.
با این حال ســرطان لوز المعده دارد 
تبدیل به ســومین سرطان کشنده 
اصلــی در کانــادا در ســال 2۰۱۹ 
می شــود. به دالیلی از جمله اینکه 

این نوع از سرطان دوازدهمین نوعی 
است که به طور رایج تشخیص داده 
می شــود خیلی در مورد آن صحبت 
نمی شود اما این نوع سرطان یکی از 

پایین ترین نرخ های بقا را دارد. 
نرخ بقای پنج ســاله برای ســرطان 
لوزالمعده حدود هشت درصد است 
که کمی نسبت به پنج درصد دیده 
شده در اوایل دهه نود میالدی بهبود 

پیدا کرده اما مشخصا هنوز کارهای 
بیشــتری باید در مــورد آن صورت 

بگیرد.
سرطان روده بزرگ دومین دلیل اصلی 
مرگ و میر در میان بیماران سرطانی 
اســت و ســرطان ریه هنوز با فاصله 
در کانادا بزرگ ترین کشنده بیماران 
سرطانی است و میزان مرگ و میر آن 
از تعداد قربانیان ســرطان های روده 
بزرگ، پســتان و پروستات روی هم 

رفته بیشتر است.
نرخ مرگ و میر مبتالیان به ســرطان 
ســینه طی چند دهــه اخیر کاهش 
داشــته اســت اما این اتفاق بیشتر 
در میان مردان دیده شــده اســت. 
مطالعه ســال 2۰۱۹ جامعه سرطان 
کانادا نخســتین مطالعه ای است که 
توانســته کاهش در قربانیان سرطان 
ریه در میان زنان را شناســایی کند 
که بــه احتمال زیاد دلیــل این امر 
هم جلوگیری از ســیگار کشیدن و 
همچنین برنامه های برنامه های قطع 
سیگار و ارایه آموزش درباره آن است.

هنوز مشخص نیســت که استفاده 
از ســیگارهای الکتریکــی در میان 
کودکان و نوجوانان چــه اثری روی 
نرخ مرگ و میر قربانیان سرطان سینه 
خواهد داشت اما جامعه سرطان کانادا 
نگران است که ارقام قربانیان ممکن 
اســت دوباره باال بــرود. این نگرانی 
مخصوصا به این دلیل وجود دارد که 
مقبولیت اجتماعی رو به رشد استفاده 
از سیگارهای برقی دارد باعث دوباره 
نرمالیزه شدن سیگار کشیدن می شود.
امسال تخمین زده می شود که 745۰ 
نفر در کانادا جان خــود را به خاطر 

سرطان خود از دست بدهند.
iroonia.ca

افزایش امید به زندگی بیماران سرطانی در کانادا
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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

مداد- به گزارش گلوبال نیوز، پدیده آزار جنســی در دانشگاه موضوع جدیدی 
نیســت. بر اساس آمار اعالم شده از ســوی اتحادیه دانشجویان کانادا، از هر 5 

زنی که وارد محیط دانشگاه می شوند، یک نفر مورد آزار جنسی قرار می گیرد.
در این میان، دانشــگاه مک گیل راهکاری جدید را برای کاهش آمار مربوط به 
آزارهای جنســی در محیط دانشــگاه در پیش گرفته است. این دانشگاه یک 
دوره جدید آنالین را برای آموزش مسائل مربوط به آزار جنسی، حقوق انسانی 
مرتبط با آن و نیز شیوه های مداخله در صورت مشاهده مصداق های این پدیده 
تهیه کرده است. همه استادان، کارمندان و دانشجویان باید پیش از آغاز سال 
تحصیلی این دوره را بگذارنند. همچنین امکان انتخاب واحد بدون گذراندن این 
دوره 45 دقیقه ای آنالین برای دانشجویان وجود ندارد. گفتنی است دوم سوم 
رفتارهای ناخوشایند جنسی در محیط دانشگاه در ۸ هفته اول حضور خانم ها 

در آنجا روی می دهد.

راهکار جدید دانشگاه مک گیل مونترال 
برای مبارزه با آزار جنسی

می خواهید ماریجوانا بکارید؟ 
در دوره آنالین دانشگاه گوئلف شرکت کنید!

ایرونیا- دانشگاهی در انتاریو یک دوره  
آنالین برای افرادی برگزار می کند که 
می خواهند یاد بگیرند چطور می توانند 
بهتر ماریجوانا بکارند. دانشگاه گوئلف 
می گوید دوره تولید ماریجوانا از هفته 
آینده آغاز می شــود و از همین حاال 
۶۰ دانشجو در آن ثبت نام کرده اند و 

ظرفیتش پر است.
این دانشــگاه می گوید این دوره که 
قیمتــش حداقل 545 دالر اســت 
بخشی از یک دوره تخصصی ماریجوانا 
در برنامه اهدای مــدرک باغبانی و 
رویش گیاه دانشــگاه است. گوئلف 
همچنین در ژانویــه دوره ای درباره 
قوانین ماریجوانا و اطمینان از کیفیت 

آن برگزار می کند.
دانشــگاه می گویــد دوره هــا هم با 
محوریت افــرادی که می خواهند در 
خانه ماریجوانا بکارند و هم افرادی که 
می خواهند وارد این صنعت بازرگانی 
رو به رشــد بشوند، تشکیل می شود. 
این دوره ها از تخصص های تحقیقاتی 
دانشــگاه بهره می برند و دانشجوی 
فارغ التحصیل برندون یپ تدریس را 

برعهده دارد.
یــپ در بیانیه ای گفــت: »این دوره 
حقایق را از افســانه ها جدا می کند و 
اطالعاتی با پشتوانه علمی درباره تولید 
ماریجوانا در اختیار شرکت کنندگان 

قرار می دهد«.
او گفــت این دوره شــامل تدریس 
اطالعات پایه ای رشد دادن ماریجوانا 
از جمله سیســتم های نوررســانی 
و آب دهــی، مدیریــت حشــرات و 
بیماری هــا و درمان و بســته بندی 
پس از برداشت می شــود. این دوره 
همچنین شــامل بحث هایی درباره 
کاشت گیاه، استفاده های پزشکی از 
ماریجوانا و صنعت تولید آن در کانادا 

iroonia.ca .خواهد شد

افزایش 40 درصدی سوپرشارژرهای تسال 
درسطح کانادا

ایرونیا- گزارشی جدید نگاهی عمیق تر به شبکه سوپرشارژرهای تسال انداخته و 
مشخص شده کانادا یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد سوپرشارژرهای 

در دست ساخت را دارد.
در کانادا در حال حاضر 2۳ موقعیت شارژ ماشین های الکتریکی در دست ساخت 
است که از 52 ایستگاه شارژ در دست ساخت در ایاالت متحده کمی عقب تر 

است، اما بیشتر از تعداد ایستگاه های در حال ساخت در بیشتر کشورهاست.
وقتی که تمام این ایستگاه ها ساخته شوند کانادا سومین کشور در سطح جهان 
خواهد بود که بیشترین تعداد سوپرشارژرها در جهان را دارد و فقط پشت آمریکا 
و چین قرار می گیرد. در حال حاضر کانادا ۶4 شارژر فعال دارد و ۱۱ شارژر دیگر 
هم در مرحله دریافت مجوز ساخت وساز هستند. آمریکا ۶۹۳ شارژر فعال دارد 

iroonia.ca .و تعداد شارژرهای فعال چین 27۳ عدد است

دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر، پناهنده حامی داعش را 
با وثیقه 2 هزار دالری در بریتیش کلمبیا آزاد کرد

ایرونیا- بعد از اینکــه دادگاه فدرال 
تالش دولت برای نگه داشــتن یک 
مظنــون بــه حمایــت از داعش در 
وضعیت دســتگیری در حین تالش 
برای دیپورت کردن او را رد کرد، حاال 

انتظار می رود این فرد آزاد شود.
با وجود اینکه اتمن حمدان به عنوان 
خطری برای امنیت کانادا شــناخته 
شده، سه شنبه دادگاه تصمیم پیشین 
انجمن مهاجرت و پناهندگی مبنی 
بر آزادســازی او را تایید کرد. دادگاه 
در رای خــود آورد: »با توجه به تمام 
شــرایط گذشــته و کمبود خطر در 
آینده، تصمیم آزادسازی آقای حمدان 

منطقی بوده است«.
به دالیل امنیتی به این شهروند اهل 
اردن دستور ترک کشور داده شده اما 
او می گوید اگر به خاورمیانه بازگردد 
در خطر خواهد بود و به این ترتیب در 

کشور باقی مانده است. 
با وجود اینکه حمدان از سال 2۰۱7 
تا به حال دســتگیر بــوده، روز دوم  
آگوســت انجمن پناهندگان دستور 
داد او آزاد شــود تا بتواند در مناطق 

روســتایی اندربــی بریتیش کلمبیا 
همراه با دوستی که پیشنهاد پرداخت 
2 هــزار دالر وثیقه او را داده زندگی 
کند. اما سازمان خدمات مرزی کانادا 
گفت آزادی او باعث به خطر افتادن 
کانادا می شود و دادگاه را متقاعد کرد 
تا زمان جلســه تجدید نظر او را آزاد 

نکند. 
اما حاال دادگاه فدرال دســتور آزادی 

او را به شرط رعایت مواردی بسیار از 
جمله ممنوعیت استفاده از اینترنت و 

داشتن سالح را داده است.
حمدان نخستین بار وقتی مورد توجه 
پلیس سلطنتی قرار گرفت که بعد از 
حمالت تروریســتی سال 2۰۱4 که 
در آن ها دو سرباز کانادایی در کبک 
و انتاریو کشته شــدند »پست های 
از داعش«  فیس بوکی در حمایــت 

منتشر کرد. دو سال پیش یک قاضی 
گفت حمدان مجرم تروریستی نیست 
اما به خاطر اینکه شــهروند خارجی 
اســت دســتگیر شــد و در پروسه 

دیپورت شدن قرار گرفت.
سازمان خدمات مرزی گفت حمدان 
باید تا موقع دیپورت شدن در حبس 
باقی بماند و مخصوصا رها شدن او در 
اندربی را زیر سوال برد چون کمتر از 
۹۰ دقیقه با سد Revelstoke فاصله 
دارد. این ســد یکی از اهدافی بود که 
مشخصا در پست های فیس بوکی او 
به عنوان یک هدف تروریستی خوب 

مورد اشاره قرار گرفته بود.
این ســازمان همچنین گفت فردی 
که به عنوان همراه او انتخاب شــده 
وقتی که پســت های آنالین را ثبت 
می کرده هم اتاقــی او بوده و حمدان 
تعدادی از ویدیوهای خشن داعش را 
به او نشان داده بوده است. اما وکیل 
حمدان گفته اتهام های علیه او فقط 
مربوط به »چیزهایی می شوند که او 
در گذشته نوشــته و فکر کرده« و او 

هیچ تاریخچه ای از خشونت ندارند.

در صورت عدم تغییر سیاست های مالی 
بدهی دولت آلبرتا طی چهار سال به 100 میلیارد دالر خواهد رسید

ایرونیا- پنلی که به امور مالی آلبرتا 
نگاهی انداخته می گوید اســتان بر 
حســب عــادت بیش از حــد روی 
خدمات خود خرج می کند و باید در 
ارتباط با مدارس سخت گیرتر بشود،  
کاری کند دانشجویان دانشگاه ها پول 
بیشــتری پرداخت کنند و پزشکان 
را مجبــور کند پول کمتری از مردم 

بگیرند.
ایــن پنل کــه به ریاســت جنیس 
مک کینون وزیر اسبق وزارت اقتصاد 
ساسکچوان تشکیل شد در گزارشی 
گفته مخارج ساالنه آلبرتا می تواند تا 
۱۰.4 میلیارد دالر کمتر شــود؛ اگر 
استان بتواند به اندازه بریتیش کلمبیا، 
انتاریو و کبک خرج هر فرد بکند. با به 
عبارت دیگر  اگر آلبرتا هزینه سرانه 
مشابه استان های دیگر داشته باشد، 
امسال به جای اینکه کمبود بودجه ای 
۶.7 میلیارد دالری داشــته باشــد 
می تواند مازادی ۳.7 میلیارد دالری 

داشته باشد.
 آلبرتابیشــترین هزینه سرانه را در 
کانادا داراســت و بدهی های آن  با 
ادامــه روند کنونی طی چهار ســال 
آینده به ۱۰۰ میلیــارد دالر خواهد 

برای متوازن کردن بودجه  رســید. 
تا ســال 2۰22-2۳ آنطور که دولت 
محافظه کاران متحد استان قول داده، 
پنل می گوید نباید مخارج دولت در 
چهار سال آینده هیچ افزایشی پیدا 
کند و باید هزینه های عملیاتی حداقل 

۶۰۰ میلیون دالر کاهش یابد.
در این گزارش که به تازگی منتشــر 
شد آمده: »جدی بودن چالش مالی 
استان غیرقابل انکار است. این چالشی 
چشــمگیر اســت و دولت الزم دارد 
درباره نحــوه ارایه خدماتش بازتفکر 

کند.«
جیسون کنی نخســت وزیر استان با 
فاصله کمی پس از انتخاب شــدن 
حزبش در آوریل دستور انجام گرفتن 
ایــن گــزارش را داد. در میــان 2۶ 
پیشنهاد مطرح شده در این گزارش 
گفته شــده باید بخش های مراقبت 
از سالمت و آموزش شاهد تغییرات 

چشمگیری شوند.
این گزارش پیشــنهاد داده استفاده 
بیشتری از کلینیک های خصوصی یا 
غیرانتفاعی برای ارایه خدمات سالمت 
که الزم نیست در بیمارستان ها ارایه 
شود، صورت بگیرد. همچنین گفته 

شــده هزینه هایی که پزشکان برای 
خدمــات دریافت می کننــد باید از 
طریق مذاکره یا قوانین جدید کاهش 

پیدا کنند.
هزینه های  کاهش  خواستار  گزارش 
اداری و حاکمیتی در بخش  آموزش 
و برنامه های تشویقی برای هیات های 
مدیره مدارس برای رسیدن به نتایج 
آموزشــی بهتر شده است. همچنین 
پیشنهاد شده قفل شدن هزینه های 
آمــوزش برای دانشــجویان فراتر از 
دوره آموزشــی ثانویه به پایان برسد 
و دولت ســریع تر بتواند بــه آینده 
نهادهای آموزشی رسیده کند که در 
سناریوهای تامین سرمایه آینده وجود 

آن ها محتمل به نظر نمی رسد.
در زمینه بخش عمومی هم گزارش 
می گویــد بایــد محدودیت هایی بر 
حقوق ها در سراسر کارمندان دولت 

و قوه مقننه اعمال بشود. 
ترویــس تووز وزیر اقتصــاد گفته از 
گزارش برای آماده کردن نخســتین 
بودجه دولت در ماه اکتبر اســتفاده 
خواهد کرد. او گفــت: »باید همین 
حاال عمل کنیم. نســل های بعدی و 
آلبرتایی های امروز روی ما حســاب 
می کنند تا تصمیم هایی بگیریم که ما 
را دوباره در یک مسیر مالی سالم قرار 

iroonia.ca ».می دهند
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امتیاز شما برای اکسپری انتری کافی نیست؟
 با یک روش ساده تر برای اقامت کانادا اقدام کنید

در ســال جاری، حداقل امتیاز مورد 
نیاز برای دریافت دعوتنامه از طریق 
سیستم اکسپرس انتری، از 4۳۸ به 

47۰ رسیده است.
در ســال جاری، حداقل امتیاز مورد 
نیاز برای دریافت دعوتنامه از طریق 
سیستم اکسپرس انتری، از 4۳۸ به 

47۰ رسیده است.
از متقاضیــان نمی دانند  بســیاری 
که برای دریافت اقامــت دائم کانادا 
گزینه هــا ی ســاده تری نســبت به 

سیستم اکسپرس انتری وحود دارد.
سیستم اکسپرس انتری منبع اصلی 
پذیرش متخصصین ماهر خارجی در 
این سیستم متقاضیان  کانادا  است؛ 
را در ســه بخش متخصصین ماهر، 
متخصصین نیمه ماهر و افارد دارای 
تجربــه ی کار در کانــادا مدیریــت 

می کند.
متقاضیان حوزه رقابتی اکســپرس 
انتری بر اســاس عواملی مانند سن، 
تحصیالت، تجربــه کار و مهارت در 
زبان انگلیسی و یا فرانسوی، امتیازات 
خــود را تحت سیســتم جامع رتبه 
بندی )CRS(  دریافت کرده و پس از 
آن این سیستم از طریق قرعه کشی، 
برای تعداد مشــخصی از متقاضیان 
اقامت دائمی که دارای باالترین امتیاز 
در حوزه رقابتی اکســپرس اینتری 

بودند، دعوتنامه صادر می نماید.
در ســال جاری، حداقل امتیاز مورد 
نیاز برای دریافت دعوتنامه از طریق 
سیستم اکسپرس انتری، از 4۳۸ به 

47۰ رسیده است.
از ۱5  قرعه کشی ها ی صورت گرفته 
آگوســت 2۰۱۹ نشــان دهنده این 
است که تنها ۱۳ درصد از متقاضیان 
در حوزه رقابتی  سیســتم اکسپرس 

اینتری دارای امتیازات باال هستند. 
برای طیف وسیعی از متقاضیانی که 
امتیازشــان پایین تر از حداقل امتیاز 
قرعه کشی ها ی انجام شده  در سیستم 
اکســپرس اینتری  است و یا تا کنون 
نسبت به تشــکیل پروفایل به علت 
داشتن امتیازات پایین اقدام نکرده اند، 
برنامه ها ی اســتانی گزینه به مراتب 

مناسب  تری هستند. 
در طی سال 2۰۱۹ تا کنون برنامه ها ی 
استانی دارای گزینش فعالتری نسبت 

به اکسپرس انتری بوده است.

 از اول سال 2۰۱۹ تا به امروز، بیش 
از ۱۶۰ قرعه کشــی برنامه منتخبین 

استانی صورت گرفته است. 
از اول ســال 2۰۱۹ تا به امروز، بیش 
از ۱۶۰ قرعه کشــی برنامه منتخبین 

استانی صورت گرفته است. 
برنامه هــا ی منتخبین اســتانی، به 
اســتان ها  و قلمروها، اجازه می دهد 
تا متخصصین مورد نیازخود را مورد 

گزینش قرار دهند.
به گفته یکــی از صاحب نظران امور 
مهاجرت »اگر امتیاز شــما  پایین تر 
از حداقل امتیاز در سیستم اکسپرس 
اینتری باشــد، هنوز هم فرصت ها ی 
بالقــوه دیگــری وجــود دارد. حتی 
اگر قــادر به ورود در حــوزه رقابتی 
اکسپرس اینتری نباشید، برنامه ها ی 

منتخبین استانی می توانند راهی برای 
اخذ اقامت دائم کانادا را فراهم کنند.«
دو نوع برنامه منتخبین استانی وجود 

دارد:
برنامه گزینش پیشرفته که با سیستم 

اکسپرس اینتری مرتبط است.
برنامــه گزینش پایه که با سیســتم 

اکسپرس اینتری مرتبط نیست.
تمامی ۹ استان و دو قلمرویی که در 
برنامه منتخبین استانی عضو هستند، 
در برنامه گزینش پیشرفته عالوه بر 
اینکه از طریق سیســتم اکســپرس 
انتری نیــز می تواننــد متخصصین 
مورد نیازشــان را برگزینند خود نیز 
از طریق قرعه کشــی ها ی مســتقل 
برای متقاضیان مورد نیاز خود حتی 
با حداقل امتیاز، دعوتنامه درخواست 

اقامت صادر می نمایند.
متقاضیانــی کــه از طریــق برنامه 
منتخبین استانی مرتبط با سیستم 
اکســپرس انتری مورد گزینش قرار 
گرفتند، برای درخواست اخذ اقامت 
دائم اســتان ها ، دعوتنامــه دریافت 
افــراد در صورت  ایــن  می کننــد. 
امتیــاز اضافی در  موفقیــت، ۶۰۰ 
سیستم جامع رتبه بندی و سیستم 
اکسپرس انتری دریافت خواهند کرد 
که درخواست اقامت دائم کانادا را به 

طور موثر تضمین می کند.
این افراد در صــورت موفقیت، ۶۰۰ 
امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه 
بندی و سیســتم اکســپرس انتری 
دریافت خواهند کرد که درخواســت 
اقامت دائــم کانادا را بــه طور موثر 

تضمین می کند.
الزم به ذکر است تمامی  استان ها و 
قلمرو ها ی کانادا، عالوه بر برنامه ها ی 
گزینش پیشرفته دارای برنامه گزینش 
پایه نیز میباشند که که مستقل و جدا 
از سیستم اکسپرس انتری متقاضیان 
واجد شــرایط را مورد گزینش قرار 
میدهند.  بدین ترتیب متقاضیانی که 
واجد شرایط برنامه سیستم اکسپرس 
انتری نمی باشــند اما دارای مهارت 
و یا تحصیالتی مورد نیاز اســتان ها  
هســتند،  می توانند درخواست خود 
را از طریق برنامه منتخبین اســتانی 
پایه برای مهاجرت به استان مربوطه 
ارســال نمایند. بدیهی است گزینش 
اصلی برنامه ها ی گزینش پایه به روی 
متقاضیانی متمرکز شده که هم اکنون 
اکثــرا در کانادا دارای ویزا ها ی اقامت 

موقت کاری و یا تحصیلی هستند.
بســیاری از اســتان ها  دارای برنامه 
متقاضیان پایه هستند که صالحیت 
ارزیابی مشاغلی خاص مانند پزشکان، 
کارمندان مهد کودک و یا رانندگان 

کامیون را برعهده دارند.
معصومه علی محمدی،
 مشاور رسمی مهاجرت )هفته(

ایرونیا- تازه ترین آمار حاکی اســت 
کبک بــه وعده خود بــرای کاهش 
چشــمگیر ســهمش از پذیرفتــن 
مهاجــران در ســال 2۰۱۹ عمــل 
می کند با این تفاوت که دولت استانی 
به شدت از گروه مهاجران  متخصص 
کاستهو این  دقیقا برخالف اهداف از 

پیش اعالم شده  است!!!
در شش ماه اول سال 2۰۱۹، تعداد 
مهاجرانی که در بخش اقتصادی وارد 
کبک شدند ۳2 درصد نسبت به بازه 
مشابه سال 2۰۱۸ کاهش پیدا کرد. 
داخل این دســته بندی، اســتان تا 
اینجا 4۱ درصد مهاجران متخصص 
کمتری نسبت به شش ماه اول سال 

گذشته دریافت کرده است.
این ارقام توسط جک جدواب رییس 
انستیتو هویت ها و مهاجرت کانادا با 
استفاده از داده های وزارت مهاجرت 

فدرال جمع آوری شده اند.
نخست وزیر کبک فرانسوا لگو اکتبر 
گذشــته با قــول کاهــش درجات 
مهاجــرت به میــزان 2۰ درصد در 
ســال 2۰۱۹ در مقایســه با ســال 
2۰۱۸ انتخاب شــد. او گفت تعداد 
بســیار زیــادی از تازه واردها در پنج 
سال نخست ورود به کشور کار پیدا 
نمی کردند و تعداد بســیار کمی از 
آن ها فرانســوی صحبت می کردند. 
اما لگو و وزیر مهاجرت او ســیمون 
ژولن-بــرت بارها گفتة انــد با وجود 
اینکه کبک روی هم رفته در ســال 
2۰۱۹ و سه سال بعد از آن مهاجران 
کمتری دریافت خواهد کرد، افرادی 
که پذیرفته می شوند وضعیت بهتری 

برای کمک کردن به اقتصاد اســتان 
خواهند داشت.

کبک از کمبود نیــروی کار در تمام 
مناطق استان رنج می برد و گروه های 
تجــاری از دولت خواســته اند تعداد 
مهاجران ورودی را به ۶۰ هزار نفر در 

سال افزایش بدهد.
جدیدترین  گفته  همچنین  جدواب 
ارقام مهاجرتی نشــان می دهند که 
مهاجرت به این کشور از کشورهای 
فرانسوی زبان از جمله هاییتی، تونس 
و فرانســه که اکثریت شان تا به حال 
در کبک ساکن شده اند به شدت در 
نیمه اول ســال 2۰۱۹ کاهش پیدا 
کرده اند. حدود 4۳ درصد هاییتی ها، 
۳4 درصد فرانســوی ها و 2۳ درصد 
تونســی های کمتری در این بازه در 
مقایسه با بازه مشــابه سال گذشته 

وارد کانادا شده اند.
جدواب می گوید داده های تحلیل شده 
نشــان می دهد کــه برنامه کاهش 
مهاجــران کبک دلیــل اصلی ورود 

تعداد بســیار کمتــری از مهاجران 
فرانســوی زبان به کشــور است. او 
گفت اگر دولت می خواهد مهاجرانی 
را جذب کند که فرانســوی صحبت 
می کنند و با سرعت بیشتری شغل 
پیدا می کنند دارد کار اشتباهی انجام 

می دهد.
وزارت  وزینــا ســخنگوی  امیلــی 
مهاجرت کبک گفت آمارهای فراهم 
شده توسط دولت فدرال برای نیمه 
نخست امسال داستان کامل را تعریف 
نمی کنند. او گفت تعداد کل مهاجران 
2۰۱۹ هم راســتای اهــداف دولت 

خواهد بود.
او گفت: »اهداف ســاالنه ترســیم 
می شــوند نه ماهانه. بــه طور مثال 
خانواده هایی که در بخش اقتصادی 
وارد اســتان می شــوند  اغلــب طی 
بازه تابســتان و پیش از آغاز مدرسه 
وارد می شــوند. در نتیجه ورود این 
افراد در داده های شناســایی شــده 
برای شــش ماه نخســت سال دیده 
نمی شــود. به همین دلیل است که 
استفاده از داده های ساالنه تصویری 
واقع گرایانه تر را به نمایش می گذارد.«
مهاجــرت بــه کانــادا تحت ســه 
اسپانسری  اقتصادی،  دســته بندی 
انجام می شود.  خانواده و پناهندگی 
کبک می خواهــد مهاجرت را در هر 
بخش حدود 2۰ درصد کاهش دهد 
و تعداد کل را به 4۰ هزار نفر برساند. 
استان گفته به آرامی طی چند سال 
آینده این رقم را افزایش خواهد داد تا 
به حدود 525۰۰ نفر در سال 2۰22 
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کبک در نیمه اول 2019 
حدود 41 درصد کمتر مهاجر متخصص پذیرفت

ایرانیــان کانادا- همــه کانادایی ها 
میدانند که فصل سرماخوردگی چقدر 
میتواند بد باشد، به خصوص وقتی که 
دمــا رو به کاهش اســت. مرخصی 
اما  طبیعی ست،  امری  اســتعالجی 
گزارشی منتشر شده که نشان میدهد 
کارکنان بعضی بخش ها بیشتر از آن 
اســتفاده میکنند. در واقع، مشخص 
شــده که کارکنان دولت رکورددار 

دریافت مرخصی استعالجی هستند.
 Canadian در گزارشــی که توسط
Taxpayers Federation منتشــر 
شــده اســت تعداد دقیق روزهایی 
کــه کارمنــدان در ســال 2۰۱۸ از 
مرخصی اســتعالجی استفاده کرده 
اند مشــخص شده اســت، و به نظر 
میرسد دولت راجع به تعداد روزهایی 
کــه کارمندانش می توانند مرخصی 

بگیرند راحت تر است.
در این مطالعه مشــخص شد که در 
ســال 2۰۱۸، کارمنــدان دولت 77 
درصد بیشتر از ســایر کارمندان در 

بخش های دیگر مریض بوده اند.
این به این معنی است که کارمندان 
دولــت به صورت میانگین ســالیانه 
۱2.2 روز در ســال مریض هستند، 
ولی این رقــم برای کارمندان بخش 
غیر دولتی به ۶.۹ روز در سال میرسد.

این رویه در همه کانادا صادق است، 

و در تمامی اســتان ها، در مقایسه با 
بخش خصوصی، کارمنــدان دولت 
بیشــتری  اســتعالجی  مرخصــی 

میگیرند.
با این حــال اوضاع برخی جاها بدتر 
اســت، در آلبرتا کارمندان دولت با 
داشتن ۱4.7 روز مرخصی استعالجی 
رکورد دار هســتند. ایــن عدد برای 

کارمندان دیگر به 5.7 میرسد.
کمترین عدد متعلق بــه کارمندان 
دولت بریتیش کلمبیا میباشد )۹.4 
روز در سال(. با این حال این عدد باز 
هم بیشتر از کارکنان بخش خصوصی 
اســت. تعــداد روزهــای مرخصی 
استعالجی کارمندان دولت هر سال 
بدتر میشود، در سال 2۰۱7 میانگین 

این عدد ۱۰.7 روز بود.
با این حال مطالعه دیگری انجام شد 
که نشــان میدهد برخی کانادایی ها 
احساس خوبی نسبت به استفاده از 
مرخصی استعالجی ندارند، از هر 5 
کانادایی تنهــا ۱ نفر هنگام مریضی 
در خانه میماند. 5۰ درصد کانادایی 
ها هم نســبت به این کار احســاس 
گناه دارند. در نهایت، به نظر میرسد 
کارکنان دولت همان یک نفر از میان 
پنج نفر هستند که در هنگام مریضی 

در خانه می مانند.

کارکنان دولت بیش از سایر کارکنان 
مرخصی استعالجی می گیرند

کدام استان کانادا
 دارای باالترین شهریه دانشگاهی است

ایرانیان کانادا- گــزارش جدید اداره 
آمــار کانادا نشــان داده اســت که 
دانشجویان برخی استان ها نسبت به 
سایر استان ها مبلغ قابل توجهی را به 
عنوان شهریه سال تحصیلی 2۰۱۹- 
2۰2۰ مــی پردازند. بــه طور مثال، 
شهریه دانشــجویان انتاریو، در سال 
جدید ۹.۹ درصــد کاهش یافته، در 
حالی که شهریه دانشجویان یوکان، 
در واقع شاهد افزایش ۸.5 درصدی 

بوده است.
در این گزارش جدید همچنین دامنه 
شهریه پرداختی دانشگاه های سراسر 
کشور، نیز منتشــر گشته، در حالی 
که هزینه های دانشــجویان و فارغ 
التحصیالن انتاریــو به ترتیب ۹.۹ و 
۹.۱ درصد کاهش یافته، و شــهریه 
ســایر دانشجویان سراســر کشور یا 
افزایش یافته و یا یکسان باقی مانده 
اســت. اگرچه به نظر می رســد که 
انتاریو ارزانترین شــهریه کانادا را در 
اختیار داشــته باشد، اما در واقع این 

طور نیست.
دو استانی که در سال جاری بیشترین 
افزایش شــهریه را در کانادا مشاهده 
نموده انــد، یــوکان و نیوبرانزویک 
بوده، که شــهریه دانشجویان مقطع 
کارشناسی آنان به ترتیب ۸.5 درصد 
و 7.۳ درصد افزایش یافته اســت. با 
وجود این، یوکان با هزینه دوره های 
مربوط به مشــاغل حــدود ۳.۸۱۰ 

دالر در ســال، یکــی از ارزان ترین 
دانشگاه های کانادا به شمار می رود.

افزایش شــهریه سال 2۰2۰-2۰۱۹ 
در نیوبرانزویــک، این اســتان را با 
7.۸۰5 دالر هزینه دوره های مربوط 
به مشــاغل، به یکــی از گران ترین 
دانشــگاه های کانــادا تبدیل نموده 

است.
در سراســر کانــادا، تنها شــهریه 
دانشــجویان آلبرتا در سال 2۰۱۸-

2۰۱۹ بدون تغییــر باقی مانده، در 
حالی که در سایر نقاط کشور، البته به 
غیر از انتاریو، شاهد حداقل افزایش 2 

درصدی در این زمینه بوده اند. 
علی رغم اینکه انتاریو تنها اســتانی 
اســت که حدود ۱۰ درصد از هزینه 
های خود را کاهــش داده، اما هنوز 
هم یکی از استان های گران قیمت 
در زمینه دانشــگاه محسوب گشته، 
اما در واقع، برای دانشــجویان دوره 
های تجاری یا مشابه، متوسط هزینه 
ساالنه ۹.5۰۳ دالر برآورد شده است.

ارزان تریــن مکان بــرای تحصیل 
در دوره ای مشــابه در نیوفاندلند و 
البرادور بــوده، که هزینه آن به طور 
متوســط تنها 2.75۹ دالر در سال 
می باشد. بدان معنی که دانشجویان 
بازرگانی در انتاریو بــرای یک دوره 
مشــابه ســاالنه ۶.744 دالر بیشتر 

هزینه می کنند.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

ایرونیا- یک نظرسنجی جدید به این 
نتیجه رسیده که بسیاری از والدین 
کانادایــی نگــران این هســتند که 
کودکان شان دارند بیش از حد وقت 
صرف آی فون ها و دیگر دستگاه های 

الکترونیک می کنند.
 Angus Reid نظرســنجی  در 
Institute آمده که بــا وجود اینکه 
۸۹ درصد از والدین اقرار می کنند که 
این دستگاه ها می توانند ابزار آموزشی 
ارزشمندی باشند، 4۶ درصد از آن ها 
نگــران بیش از حد وقــت گذراندن 
فرزندان شــان پای این دســتگاه ها 
هستند. برای کودکان بین ۱۰ تا ۱2 
سال، این نگرانی بیشتر و 52 درصد 

است.
نظرســنجی به این نتیجه رســید 
که در یک آخــر هفته معمولی ۳۱ 
درصــد از کــودکان کانادایی ها بین 
یک تا دو ســاعت وقت را صرف زل 
زدن به صفحه های نمایش می کنند،  
۳4 درصــد بین دو تا چهار ســاعت 
وقــت می گذارنــد و ۱4 درصد بین 
چهار تا شش ســاعت به تلفن ها یا 
کامپیوترهای شــان نــگاه می کنند. 
هشــت درصد از کودکان هم هر روز 
بیش از شش ساعت وقت صرف این 

کار می کنند.
گزارش این انستیتو اشاره می کند که 
کودکانی که انواعی از معلولیت ها را 
دارند بیش از دو برابر بیشتر از دیگران 
احتمال استفاده باالی چهار ساعت در 
روز آن ها از وسایل الکترونیکی وجود 
دارد. کــه البته این گزارش می گوید 
این افراد می توانند از مزایای آموزشی 
این دستگاه ها استفاده بیشتری ببرند.

در گــزارش آمــده اســت: »به نظر 
کــودکان  فعالیت هــای  می رســد 
بر اســاس جنســیت و ســن آن ها 
متفاوت باشد. احتمال اینکه پسرها 
از دستگاه های شــان برای گیمینگ 

نگرانی والدین کانادایی
 نسبت به وقت گذراندن بیش از حد 
فرزندان شان با دستگاه های الکترونیک

تقریبا  کنند  اســتفاده  غیرآموزشی 
دو برابر بیشــتر از دخترهاســت که 
گروه اصلی آن ها هم پسران پیش از 
دوران نوجوانی است. از طرف دیگر، 
دخترهــای پیش از ســن نوجوانی 
گروهی از کودکان هستند که بیشتر 
از همه برای فعل و انفعال اجتماعی و 
ارتباط برقرار کردن از دستگاه های شان 

استفاده می کنند«.
گزارش انستیتو نشــان می دهد که 
نیمی از والدین باور دارند دستگاه ها 
معتادکننــده هســتند و یــا باعث 
می شوند کودکان شان به اندازه کافی 

تمرین ورزشی نداشته باشند.
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ایرانیان کانــادا- داگ فورد در اوایل 
سال جاری پس از اعالم دولت انتاریو 
مبنی بر ایجاد تغییرات متعدد در طرح 
کمک دانشجویی انتاریو )OSAP( در 
ســال تحصیلی آتی، با جنجال های 
بسیاری مواجه گشــت. بنا بر اتکاء 
 OSAP شدید دانشــجویان به طرح
در دوره تحصیالت دانشگاهی، افراد 
بســیاری پس از آگاهی از تغییرات 
جدید و حذف طرح شــهریه رایگان 
برای دانشجویان کم درآمد، به شدت 
خشمگین گشتند. هم اینک، برخی 
دانشجویان نیز مدعی گشته اند که 
تغییــرات OSAP آن چنان افتضاح 
بوده، که دیگر از پس مخارج و هزینه 

های دانشگاه بر نخواهند آمد.
 OSAP برخی از تغییرات قابل توجه
تحصیلی 2۰2۰-2۰۱۹،  ســال  در 
حذف طرح شــهریه رایــگان برای 
دانشجویان کم درآمد و لغو دوره بی 
بهره ۶ ماهه پس از فارغ التحصیلی 

ترک تحصیل و عدم بازگشت دانشجویان به دانشگاه انتاریو

بوده، کــه با تخفیــف ۱۰ درصدی 
در شــهریه تعویض گشــته، گرچه 
که چنــدان رضایت دانشــجویان را 
جلب ننموده و آنان را با اســترس و 

سردرگمی مواجه نموده است.

برخــی نیز معترض گشــته اند که 
بودجه دریافتی امســال آنان بسیار 
کمتر از بودجه دریافتی سال گذشته 
بوده و کمــک چندانی به آنان نمی 
کند. بسیاری نیز اعالم نموده  قادر به 

ادامه تحصیل و برگشت به دانشگاه 
نمی باشند.

بنا بر گزارشات موجود، دانشجویان 
دانشــگاه اتاوا در واقع امســال را با 
تعطیلی تحصیالت خود را ســپری 
خواهند کرد، چرا که در طرح جدید 
OSAP قــادر بــه پرداخت هزینه 
شهریه خود نمی باشند. برخی نیز 
به اجبار بایستی ترم هایی سبک تر 
اتخاذ نموده و به دنبال شــغل های 

پاره وقت باشند.
در کشــاکش بحث هــای موجود  
Taylor Swift، ســتاره پاپ، پس از 
اعالم عمومی یک دانشجو مبنی بر 
عدم توانایی پرداخت شهریه، ۶.۰۰۰ 
دالر به وی جهت پرداخت شــهریه 

خود کمک نمود.
با این حال، بــا وجود اعتراض ها و 
نظــرات منفی دانشــجویان به این 
برنامه، انتظار نمــی رود در آینده، 

تغییری در این طرح ایجاد گردد.

بانک مرکزی کانادا  تا چه زمان می تواند نرخ بهره را ثابت نگاه دارد؟

ایرونیا- بانک مرکزی کانادا با وجود 
افزایش تنش های تجــاری که دارد 
روی اقتصاد کشــور اثــر می گذارد، 
تصمیم گرفت نرخ بهره معیار خود را 

۱.75 درصد نگه دارد.
بانک مرکزی به تازگــی اعالم کرد 
تصمیم گرفته نرخ بهره خود را پایین 
نیاورد و باور دارد اقتصاد دارد با وجود 
عدم اطمینان درباره تجارت بین الملل 
بــا وضعیت خوبی بــه جلو حرکت 
می کند. این بانک گفت صادرات در 
حال رشد اســت، بازار مسکن دارد 
نشــانه هایی از بهبود بــروز می دهد 
و حداقل دســتمزدها رو به افزایش 

هستند.
اما از آن طرف سرمایه گذاری تجاری 
به خاطر جنگ تجاری تضعیف شده 
که به همین دلیل است که این بانک 
فکر می کند اقتصاد به احتمال زیاد در 
نیمه دوم امسال کند می شود. بانک 
مرکــزی گفــت: »در حالیکه تنش 
تجاری ایاالت متحده و چین افزایش 
می یابد، تجارت جهانی افت کرده و 
سرمایه گذاری تجاری تضعیف شده 

است.«
قانون گذار اضافه کرد: »اقتصاد کانادا 
دارد نزدیک به پتانسیل هایش عمل 
می کند و تورم روی هدف اســت. با 
این حال افزایش تنش های تجاری و 
عدم اطمینان های مرتبط با آن دارند 
روی اقتصادهــای جهانی و کانادا اثر 

می گذارند. در این شــرایط، وضعیت 
درجه انگیزش سیاست گذاری پولی 

مناسب باقی مانده است.«
هشــت بار در ســال بانک مرکزی 
مالقاتی برای تعییــن وضعیت نرخ 
بهره برگــزار می کند. آخرین بار این 
بانک نرخ بهره خود را در اکتبر 2۰۱۸ 
افزایــش داد و از آن موقع تا به حال 
در آن تغییری ایجاد نکرده است. اما 
در این بازه زمانی بانک های مرکزی 
سراســر دنیا در تالش برای مقابله با 
اثرات جنگ تجاری ادامه دار آمریکا و 
چین نرخ بهره خود را کاهش داده اند.

تا اینجا بانک مرکزی کانادا توانسته 
خــود را در میان ایــن وضعیت قرار 
ندهد اما ممکن اســت این شرایط تا 
مدت خیلی زیادی ادامه نداشته باشد.

به صورت کلی، بانک مرکزی معموال 
نرخ بهره معیار خود را کاهش می دهد 
تا بتواند به اقتصاد انگیزه بیشــتری 
بدهد. در مقابــل، بانک مرکزی نرخ 
بهــره خــود را افزایــش می دهد تا 
بتواند نــرخ تورم را مهار کند. به این 
ترتیب نــرخ بهره بانــک مرکزی از 
طریق اثر گذاشــتن روی نرخ هایی 
که با استفاده از آن ها وام گیرندگان و 

پس اندازکنندگان می توانند چیزهایی 
مثل وام مســکن دریافــت کنند یا 
سرمایه گذاری هایی داشته باشند که 
تحت تاثیر نرخ بهره هستند، می تواند 

روی اقتصاد کلی اثرگذار باشد.
مدتی پیــش بانک مرکــزی ایاالت 
متحده برای نخســتین بــار از زمان 
بحران مالی سال 2۰۰۸ تا به حال نرخ 
بهره معیار خود را در پاسخ به عواقب 
تنش هــای تجاری بــا چین کاهش 
داد. این مسئله باعث شد بحث های 
بسیاری در کانادا سر این مسئله شکل 
بگیرد که آیا بانک مرکزی کانادا هم 
باید از همتای آمریکایی خود پیروی 

کند یا خیر.
 TD Bank برایان دپراتــو اقتصاددان
از جمله کسانی است که فکر می کند 
بانک مرکزی کانادا به زودی نرخ بهره 
خود را کاهــش خواهد داد. او گفت: 
»شواهد نشــان می دهند که تقریبا 
تمام نکات مثبــت بیانیه امروز یک 
نقطه مقابل داشــت. حتی اگر بانک 
مرکــزی از همین حــاال تصمیم به 
کاهش نرخ در اکتبر نگرفته باشــد، 
باور داریم پس زمینه فعلی به این معنا 
خواهد بود که این اتفاق محتمل ترین 

نتیجه است.«
پیــش از این تصمیــم، تاجران فکر 
می کردند فقط شــانس کمی برای 
کاهش نرخ بهره وجود دارد. اما حاال 
ســرمایه گذاران می گوینــد احتمال 
کاهش نرخ بهره در ماه آینده 5۰/5۰ 

است.
اما همه باور ندارند این اتفاق می افتد. 
جیمز لرد رییس شــرکت کارگزاری 
  Canwise Financial وام مســکن
چهارشنبه گفت چیزی در بیانیه بانک 
ندید که نشــان بدهد بانک مرکزی 
عجله ای برای کاهش نرخ بهره دارد. او 
گفت: »این بیانیه باید کمی آب سرد 
روی پیش بینی هایی بریزد که معتقد 
هستند ماه آینده شاهد کاهش نرخ 

بهره خواهیم بود.«
سرمایه گذاران ارز هم به همین حالت 
شک دارند. معموال کاهش نرخ بهره 
برای ارز یک کشــور بد اســت چون 
ارزش ســرمایه گذاری ها در آن ارز را 
کاهش می دهد. بنابراین اگر کاهشی 
در کار باشد نرخ ارز هم باید تضعیف 

بشود.
اما این اتفاقی نیست که چهارشنبه 
افتاد. دالر کانادا بعد از انتشار تصمیم 
بانک مرکزی یک سوم سنت نسبت 
به دالر کانادا افزایش قیمت داشــت. 
این نشان می دهد سرمایه گذاران ارز 
فکر نمی کنند کاهــش نرخ بهره به 

iroonia.ca .زودی اتفاق بیفتد
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جوانان کانادایی
 چه انتظاراتی از شغل خود دارند؟

ایرانیان کانادا- طبق آخرین تحقیقات، 
هنگامی که جوانان کانادایی به دنبال 
شغل هستند، در واقع به دنبال شغلی 
با امکان پیشرفت می باشند. مشاغل 
جوانان کانادایی یک صنعت در حال 
رشد است که سبب می شود شما تا 
آخر عمــر در یک بخش گیر نکنید. 
در واقع، جوانان این نســل می دانند 
چه انتطاری از شغل خود دارند و آن 

پیشرفت های بی نهایت است.
تحقیقــی  در تابســتان 2۰۱۹ و بر 
روی 2.۰۰۰ جــوان کانادایی انجام 
شده است، و به خصوص بر انتظارات 

جوانان از مشاغل تمرکز می کند.
۶۸٪ پاســخ دهندگان بیان داشتند 
قصد دارند در سازمانی مشغول به کار 
شــوند که فرصت پیشرفت فراوان و 

مزایای مالی خوبی داشته باشد.
با توجه به اینکه نرخ بیکاری در کانادا 
به کمترین میــزان خود طی 4 دهه 
اخیر رسیده است، مناسب است که 
کارفرمایان مزایای شغلی را پررنگ تر 

کنند.
طبــق تحقیق انجام شــده، جوانان 
این نسل اگر در یک موقعیت شغلی 
امکان رشد نداشته باشند، حتی اگر 

شرکت حقوق بیشتر و مزایای مالی 
برای این موقعیت به آنان پیشــنهاد 

دهد، آن شغل را نخواهند پذیرفت.
۶۳٪ شرکت کنندگان در این تحقیق 
اعالم کردند تمایل دارند در بخشی از 
صنعت مشغول به کار شوند که رشد 
چشمگیری داشته و همچنان به این 

رشد ادامه می دهد.
طبق گــزارش IBISWorld، برخی 
صنایــع در حال رشــد در جهان در 
سال 2۰۱۹، شامل تولید ماری جوآنا، 
آموزش زبــان و صنایع تولیدی می 

باشد.
در میان آن ها یکی از صنایع در حال 
رشد کانادا در سال جاری، انرژی پاک 

می باشد.
همچنین ۶۱٪  شــرکت کنندگان 
اظهــار داشــتند بــه کار در بخش 
تکنولوژی، و ارتقای کیفیت زندگی 

روزمره مردم، عالقه دارند.
این تحقیق همچنین نشان می دهد 
5۹٪ جوانان از طریق سایت مشاغل 
 LinkedIn و تنها ۳۰٪ آنان از طریق
به جستجوی شــغل مورد نظر خود 

می پردازند.

میزان کالری دریافتی از نوشیدنی های الکلی در کانادا
ایرانیــان کانادا- مطالعه ای نشــان 
می دهــد کــه کانادایــی هایی که   
مشروبات الکلی مصرف میکنند بیش 
از یک دهم کالــری روزانه خود را از 
مشــروبات الکلی دریافت می کنند، 
اما این قضیه روی برچسب مشروبات 

الکلی درج نشده است.
محققان دانشگاه ویکتوریا داده های 
مرکز آمــار کانادا را در مورد فروش و 
مصرف الکل بین سال های 2۰۱5-
2۰۱۶ بررسی کردند تا میزان کالری 
که کانادایــی ها با نوشــیدن الکل 

دریافت می کنند را محاسبه کنند.
این مطالعه که ابتدا در ماه فوریه در 
مجله علمی و پژوهشــی رژیم های 
غذایی کانادایی منتشر شد، تخمین 
می زند که به طور متوسط کانادایی ها 
روزانه  25۰ کالری الکل مصرف می 
کنند -  که معادل یک بسته چیپس 

می باشد.
آدام شرک، نویسنده این مقاله، بیان 

میکند وقتی صحبت از نوشــیدنی 
الکلی میشود و چهار تا پنج بار در هر 
نوبت نوشیدنی الکلی میخورید، مقدار 

کالــری اضافی دریافتــی در روز به 
55۰ )در حدود 25 درصد از کالری 
دریافتی روزانه توصیه شده( افزایش 

می یابد.
یکی از محققان در دانشگاه ویکتوریا 
عنوان میکند: مطالعات قبلی نشــان 
می دهد که افراد تمایل ندارند الکل 
را بخشی از کالری کلی خود در نظر 

بگیرند.
شرک اظهار داشت این یافته ها نشان 
مــی دهد که نیاز بــه درج اطالعات 
غذایــی الزم روی برچســب هــای 
مشروبات الکلی وجود دارد، همانطور 
که تقریباً برای سایر مواد غذایی بسته 
بندی شــده و نوشیدنی ها نیز وجود 

دارد.
سخنگوی مرکز بهداشت کانادا بیان 
میکند الکل از زدن چنین برچسبی 
مستثنی اســت زیرا با توجه به تأثیر 
کلی آن بر سالمتی، انجام این کار یک 

مسئله پیچیده است.
همچنین اثرات کوتاه مدت و طوالنی 
مدت الکل بر ســالمتی جســمی و 
روحی و همچنین ویژگی های اعتیاد 
آور آن و عــوارض جانبــی احتمالی 
آن همه مالحظات مهمی اســت که 
با کیفیــت تغذیه ای این محصوالت 

مرتبط نیست. 
امــا برخی از کارشناســان معتقدند 
اطالعات مواد غذایی باید روی تمامی 

برچسب های مواد غذایی درج شود.
شــرک  مــی گوید از برچســب ها 
برای اطالع از سایر خطرات سالمتی 
الکل، از جمله سرطان، سکته مغزی 
و بیمــاری های قلبی نیــز می توان 

استفاده کرد.
وی همچنین بیان کــرد »آنچه در 
اینجا مطرح می کنیم این اســت که 
ما به عنوان یک مصرف کننده، حق 
داریم دربــاره چیزهایی که مصرف 

می کنیم، آگاهی داشته باشیم.«
وی ابراز کرد، درنهایت، تصمیم با خود 
مصرف کنندگان میباشــد که با این 

اطالعات چه کنند.

 3 شهر کانادا در میان  20 شهر برتر دنیا برای زندگی جوانان

ایرانیان کانادا- اگر قادر باشید در هر 
نقطه از دنیا زندگــی کنید، کجا را 

انتخاب می کنید؟
 طبــق آخرین مطالعات موسســه 
Nestpick کــه بــر روی بهتریــن 
شــهرهای دنیا برای زندگی جوانان 
تمرکز دارد، ۳ شــهر کانادا جزء 2۰ 
شــهر برتر دنیا برای زندگی جوانان 

رتبه بندی شده است.
در حالی که لندن به عنوان بهترین 
شهر دنیا برای زندگی جوانان انتخاب 
شده است، بزرگترین شــهر کانادا، 
تورنتو، پس از استکهلم و لس آنجلس 
رتبه چهارم را در این تحقیق به دست 

آورده است.
ونکوور و مونتــرآل نیز به ترتیب در 

جایگاه های دهم و پانزدهم قرار دارند. 
در این لیست اسامی شهرهای فوق 
العاده ای همچون پاریس، آمستردام، 

و برلین نیز به چشم میخورد.
منظــور از جوانــان در این تحقیق 
افرادی میباشــد که بین سال های 
۱۹۹7 تــا 2۰۱2 متولد شــده اند. 
مقوالتی مانند تــوان مالی، امنیت، 
تنوع، برابری اجتماعی، وضعیت آب 
و هوا، دسترســی و میزان دیجیتالی 
بودن از فاکتورهای مورد بررسی در 

این تحقیق می باشد.
دسترسی و دیجیتالی شدن به عنوان 
تمایل شهر به استفاده از تکنولوژی 
های جدیــد، میزان دسترســی به 
پرداخت های دیجیتالی و استفاده از 

امکانات دیجیتالی مانند اوبر، تعریف 
می شود.

در این رتبه بندی تنها شهرهایی که 
رتبه باالی ۱۰۰ به دســت آوردند به 
عنوان شــهر مناســب برای زندگی 

جوانان انتخاب شدند.
با توجه به این نکته که کانادا به عنوان 
یکی از بهترین اماکن برای گردشگری 
در سال 2۰۱۹ نیز انتخاب شده است، 
ظاهرا قابلیت های این کشور خیلی 
بیشــتر از آن چیزی است که بدان 

افتخار می کنیم.
بنابراین، اگر جوان هستید و در کانادا 
زندگی مــی کنید، خــود را خوش 
شانس بدانید! اینجا یکی از بهترین 

مناطق روی کره زمین است.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل براى صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

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

FLY FREE TO ASIA*

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

Book by August 31st, 2019

Contact your Transat Travel Professional to book your next vacation.

Majestic Mekong
13 days Ho Chi Minh City to Siem Reap

cruise from

$5095 CAD
per person1

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
تکتيآرش سبز و یان و کارشناسان فضاين مجرياز مجربتر یسال تجربه و بهره مند 25ش از يبا ب  

ق و ي، برکه و آبنما  ، آالچ یوارکشي، د ی، فنس کش ی( کفساز یمحوطه ساز
ها )يقاتر یزکاريدک ، پاور واشر و تم  

، درخت ، گل ،  یوند ، کوددهيسبزموجود ، هرس ، پ ی( اصالح فضا یباغبان
سبز ) یفضا یدوره ا یچمن ، نگهدار  

C: 604-724-9645            O:778-855-9645 
E: greatspaceslandscaping@gmail.com 

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

محوطه سازی: کف سازى، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
آالچیق، دك، پاور واشر و تمیز کردن گاترها

باغبانی:  اصالح فضاى سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهى، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهدارى دوره اى فضاى سبز

Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

انتشار فصل سوم سریال »13دلیل برای اینکه« و نگرانی ها از افزایش خودکشی نوجوانان
مداد- یکی از نگرانی های والدین در 
کانادا و البته هر نقطه دیگری از جهان، 
تاثیر منفی محتوای عرضه شده در 
رسانه ها به کودکان و نوجوانان است. 
با وجود اینکه در بسیاری از کشورهای 
دنیا، استانداردهای تعیین حداقل سن 
برای تماشــای انواع فیلم وجود دارد 
دارد و نهادهــای ناظر متعددی نیز 
این روند را مدیریت می کنند، اما باز 
هم گاهی به نظر می رسد که برخی 
فیلم ها و ســریال ها همچنان برای 

مخاطب زیان بار باشند.
سریال »۱۳ دلیل برای اینکه« )13 
Reasons Why( از جمله اینهاست 
که ســروصدای زیــادی را در میان 
برخی کارشناسان حوزه سالمت روان 
به پا کرده و حتی شرکت سازنده آن 
)نتفلیکس( را نیز به واکنش واداشته 

است.
فصل سوم این ســریال به تازگی از 
طریــق نتفلیکس کانــادا در اختیار 
شهروندان قرار گرفته است و همین 
امر سبب شده، بار دیگر نظرات مخالف 
متعددی درباره اثرات ناخوشایند این 
فیلم بر کودکان و نوجوانان ارائه شود.

دکتر ناتالی موتا و دکتر کیرســتین 
و  بالینی  روانشــناس  هنریکســن، 
استاد روانشناسی در دانشگاه مانیتوبا 
هستند. پژوهش های این دو بیشتر 
روی اثــرات عوامل تنش زا و تروما بر 
ســالمت روانی و طراحی شیوه های 
مداخله به منظور کاهش رفتارهای 

مرتبط با خودکشی است.
ایــن دو پژوهشــگر در مقاله ای در 
سی بی سی به تشریح دالیل احتمالی 
زیان بار بودن این سریال برای نوجوانن 
پرداخته اند که ترجمه آن را در ادامه 

می خوانیم:
چند ســال پیش، وقتــی فصل اول 
ســریال »۱۳ دلیــل بــرای اینکه« 
از طریــق نتفلیکس در دســترس 
نگرانی های  قرار گرفــت،  مخاطبان 

گسترده ای درباره نمایش صحنه های 
مربوط به خودکشی در آن مطرح شد. 
خودکشــی در واقع اساس داستانی 
است که در این سریال روایت می شود 
و می تواند تماشاچیان کم سن تر این 
سریال را به سمت رفتارهایی مشابه 

سوق دهد.
چند ســال از آن زمــان می گذرد و 
اکنون به شواهدی دست یافته ایم که 
نشــان می دهد این نگرانی ها بیهوده 
نبود. با این وجود، نتفلیکس اکنون 
فصل سوم این سریال را منتشر کرده 

است.
اثر تقلیدی )copycat effect( یکی 
از موضوعات جدی در حوزه سالمت 
روان به شمار می رود. بر این اساس، 
نمایش صحنه خودکشــی ســبب 
افزایش احتمال توجه نوجوانان به این 
موضوع و در نتیجه، افزایش احتمال 
خودکشــی در میان آنها می شــود. 
مطالعاتی در دســت داریم که نشان 
می دهد آمار خودکشی پس از انتشار 
فصــل اول این ســریال حتی تا 2۹ 

درصد افزایش یافت.
در ایــن مطالعات، آمــار مربوط به 
مرگ ومیر در ســطح ملی در کانادا 
مورد بررسی قرار گرفت. پژوهشگران 
با بررســی این آمارها متوجه شدند 
که نرخ خودکشی در میان نوجوانان 
در ماه های پس از انتشــار فصل اول 
ســریال »۱۳ دلیل برای اینکه« به 
طور غیرمنتظره ای افزایش یافت. این 
افزایش با وجود در نظر گرفتن عوامل 
محیطی نظیر اثــرات فصل ها و نیز 
روند افزایشی آمار خودکشی صورت 

گرفت.
مرتبط  همچنین سایر شاخص های 
با ریســک خودکشی، نظیر پذیرش 
در بیمارســتان های ویژه کودکان به 
خاطر رفتارهای خودآسیب زننده و یا 
جستجوی عبارت هایی نظیر »چطور 
خودکشی کنیم؟« یا »چطور خودمان 

را بکشیم؟« نیز پس از انتشار فصل 
اول این سریال با افزایش روبرو شد.

همزمــان، جســتجوی عبارت هایی 
اینترنت درباره خودکشی  مثبت در 
نظیــر »جلوگیری از خودکشــی« 
و یــا »خط تلفن ویژه اعــالم موارد 
خودکشی« نیز بیشــتر شد. برخی 
مطالعــات نیــز از تاثیــرات مثبت 
مشاهده این سریال مثل کاهش میل 
به خودکشــی پس از تماشای فصل 
دو و یا درک بهتر ریسک فاکتورهای 
خودکشی پس از تماشای فصل اول 

سریال خبر می دهند.
با ایــن وجــود، وزنه اثــرات منفی 
همچنان ســنگین تر از اثرات مثبت 

بوده است.
اینکه مطالعــات صورت  با وجــود 
گرفته در این زمینه شاید متناقض و 
گیج کننده به نظر برسد، اما واقعیت 
این اســت که پژوهش هــای زیادی 
هستند که نشان می دهند مشاهده 
این سریال برای آن دسته از نوجوانانی 
که دارای مشکالت مرتبط با سالمت 

روان و یا افکار خودکشــی هستند، 
بیشــتر از اینکه ســودمند باشد، به 

آسیب جسمی می انجامد.
نتفلیکس پــس از روبرو شــدن با 
نگرانی های متخصصان حوزه سالمت 
روان، پذیرفت کــه یک صحنه را از 
یکــی از اپیزودهای فصــل اول که 
خودکشــی را به تصویر می کشــید 
حذف کند. اما واقعیت این است که 
آن صحنه در مقایسه با سایر بخش ها، 

چندان هم مساله دار نبود.
بسیاری دیگر از بخش های این سریال 
با دستورالعمل رسانه ای در زمینه ارائه 
اطالعات درباره خودکشــی سازگار 
نیست. رسانه ها دستورالعملی دارند 
که نحوه درست پرداختن به موضوع 
خودکشی را مشــخص می سازد. در 
یکی از بخش های سریال »۱۳ دلیل 
برای اینکه« می بینیم که شخصیت 
اصلی برای دریافت کمک به ســراغ 
مشــاور می رود و مشــاور نمی تواند 
کمــک چندانی بــه او کند. چنین 
صحنه هایی ایــن پیام را به مخاطب 

منتقل می کند که درخواست کمک 
از مشاور فایده ای ندارد.

یکی دیگــر از توصیه هایــی که به 
رســانه ها می شــود این است که در 
خودکشــی،  به  مربوط  گزارش های 
و  نکننــد  احساســی  را  موضــوع 
خودکشــی را به عنوان راه حلی برای 
چالش های زندگی مطرح نسازند. اما 
در فصل اول و دوم سریال می بینیم 
که خودکشــی به عنوان ابزاری برای 
انتقام از کسانی که شخصیت اصلی 
داســتان را مورد آزار قرار داده اند به 
تصویر کشیده شده است. راه حل های 
موثــر گوناگونی بــرای کاهش افکار 
خودکشی وجود دارد که البته پشتوانه 
علمی نیز دارد. معرفی خودکشی به 
عنوان تنها راه حل مشکالت پیچیده، 
به هیچ وجه درست و منطقی نیست.

عالوه بر مــوارد باال، دو صحنه تجاوز 
جنسی در این سریال وجود دارد که 
با توجه به اینکه بیشــترین مخاطب 
این سریال در قشر نوجوان قرار دارند، 
به هیچ وجه مناسب نیست. تردیدی 
نیست که این صحنه ها برای کسانی 
که قربانی خشــونت جنسی بوده اند، 

آزاردهنده است.
در پایــان فصل دوم نیز شــاهد این 
هستیم یکی از شخصیت های داستان 
به برنامه ریزی برای استفاده از اسلحه 
و تیرانــدازی در مدرســه می پردازد 
که دلیلــش نیز به آزارهایی اســت 
کــه از برخی دیگــر از دانش آموزان 
دیده اســت. این بخش نیز می تواند 
بــه الگوبرداری مخاطــب بیانجامد. 
پژوهش ها نشان داده اگر رسانه ها در 
انتشار اخبار مربوط به تیراندازی های 
گســترده، به ارائه اطالعــات درباره 
هویت فرد تیرانداز، داســتان زندگی 
و انگیــزه اش از این جنایت بپردازند، 
احتمال تقلیــد برخی افراد از چنین 
رفتاری افزایش می یابد. با این وجود، 
هنوز نمی دانیم آیا این مساله درباره 

یک سریال داستانی نیز صدق می کند 
یا خیر.

نتفلیکس در پاسخ به برخی انتقادات 
صورت گرفته، هشداری را در ابتدای 
هر اپیزود در فصل دوم قرار داده و در 
آن اعالم می کند که برخی صحنه ها 
برای بیننــدگان می تواند آزاردهنده 
باشــد. با وجود اینکه شاید متن این 
هشــدار مندرج در ابتدای هر اپیزود 
به بینندگان کمک کند تا درباره ادامه 
تماشا یا عدم تماشــای آن تصمیم 
بگیرند، باز هم پژوهش ها حکایت از 
آن دارد که این هشدار نمی تواند فرد 
را در برابر واکنش های منفی هیجانی 
در طول تماشای آن محافظت کرده و 

یا از حجم این واکنش ها بکاهد.
پس از انتشار فصل سوم این سریال، 
احتماال شاهد ارائه نتایج پژوهش های 
دیگری باشــیم که جنبه هایی دیگر  
پیامدهــای این ســریال را آشــکار 
می سازد. با این حال، همین داده های 
موجود نیز می تواند هشداری جدی 
برای افراد در زمینه تماشای آن باشد. 
ما روان شناســان بالینی به شدت بر 
این باوریم که بینندگان باید از نتایج 
مطالعات صورت گرفته درباره اثرات 
روانی فصل های پیشــین این سریال 
آگاه باشند و سپس برای دیدن فصل 

سوم تصمیم بگیرند.
تردیدی نیست که نتفلیکس برخی از 
انتقادات درباره صحنه های مشکل دار 
این ســریال را جــدی گرفته و برای 
نمونه، پیامی دربردارنده منابع سالمت 
روان را در هر اپیزود جای داده است. 
امیدواریم کــه افراد نیازمند یاری در 
این زمینه به متخصصان سالمت روان 
مراجعه کنند. همچنیــن امیدواریم 
که در فصل ســوم شــاهد مراجعه 
نوجوانان مشکل دار در این سریال به 
کارشناســان سالمت روان باشیم. در 
این صورت، احتمــاال با کاهش آمار 

خودکشی روبرو می شویم.
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 مصاحبه با اندرو ساکسون، 
کاندیدای حزب محافظه کار 

از ناحیه نورت ونکوور

نشریات »پیوند« و »فرهنگ بی سی«  برای آشنایی شما خوانندگان با برنامه 
انتخاباتی احزاب سراسری مصاحبه هایی با کاندیداهای این احزاب تا قبل از 
انتخابات ) 21 ام اکتبر 2019(، خواهد داشــت. اولین سری از این مصاحبه ها 
با آقای اندرو ساکســون کاندیدای حزب کانسرواتیو فدرال در ناحیه نورت 
ونکوور بود. امیدواریم با این مصاحبه ها بتوانیم شما را بیشتر با این احزاب و 
کاندیداهای آنها اشنا کنیم تا بتوانید به نماینده ای که بتواند منافع شما را بهتر 

تامین کند رای دهید.

کیقباد اسماعیل پور
خبرنگار آزاد،  مســئول کانون 
همکاری های اجتماعی ایرانیان 
لیاقت  نشان  برنده   ،)Civic IC(

)MSM( کانادا

از شما که  با تشــکر  آقای ساکسون، 
دعوت ما را بــرای مصاحبه پذیرفتید. 
برنامه  اولین سوال می خواهیم  بعنوان 
حزب محافظه کار برای انتخابات 2019 را 

برای خوانندگان ما تشریح کنید. 
دولت محافظه کار برای حل مشکل   
بحران اقلیمی  )تغییــر آب و هوا( ، 
روی ســرمایه گذاری در تکنولوژی 
های جدیــد و نه مالیات های جدید 
تمرکز خواهد کرد. این تکنولوژی های 
قدیمی بودند که ما را به اینجا رسانده 
اند و امروز برای حل این مشــکل ما 
نیاز به تکنولوژی های جدید داریم.

عــالوه بر ایــن، ما در قالــب برنامه 
»اعتبار مالیاتی مسکن سبز«، کمک 
های مالی بالعوض را برای تشــویق 
شــهروندان کانادایــی  اختصــاص 
خواهیم داد تا شــهروندان بتوانند به 
منظور  بهینه سازی خانه های خود 
با تکنولوژی هــای  جدید که منجر 
به کاهش انتشــار گازهــای آالینده 

می شود اقدام نمایند.
دولت محافظه کار با لغو مالیات کربن، 
حــذف GST از صورتحســاب های 
هزینه گرمایش خانــه)گاز( و حذف 
مالیات بر مزایــای خانواده هایی که 
فرزند دارنــد ،   هزینه های زندگی را 
برای کانادایی ها مقرون به صرفه تر 

خواهد کرد. 
ما با استانها و شهرداری ها همکاری 
خواهیم کرد تا با از میان برداشــتن 
موانع موجود ساختن خانه های جدید 
را ترغیب کنیم. ما شرایط دریافت وام 
مسکن )اســترس تست( را بازنگری 
خواهیم کــرد تا دسترســی به وام 
مســکن برای متقاضیان خرید خانه 

آسانتر شود.
کانادا یک کشور تجارتی است و ما از 
این نظر به کشورهای دیگر نیز متکی 
هستیم یک دولت محافظه کار دنبال 
توافق نامه هــای جدید تجارت آزاد 
با کشورهایی اســت که اقتصاد آنها 
مشابه کشورما است  نه با کشورهای 

دیکتاتوری. 
ما فشــار را بر روی کشــورهایی که 
حقوق بشــر را نقض میکنند ادامه 
خواهیــم داد تــا روزی برســد که 
شهروندان آنها از همان آزادیهایی که 
ما از آنها بهره میبریم برخوردارشوند.

یک دولت محافظه کار بالفاصله برای 
بازگشــت به یک سیستم مهاجرت 
منصفانه که مبتنی بر نظم و شفقت 

است عمل خواهد کرد.
 مــا از مهاجرت اقتصــادی حمایت 
خواهیــم کــرد، و به  خانــواده ها 
اطمینان خواهیــم داد که والدین و 
فرزندان می توانند در کنار هم زندگی 
کنند. ما همیشه کمک به افرادی را 
که در معرض آزار و ستم قرار دارند، 

در اولویت قرار خواهیم داد.

آقای ساکســون، شــما قبال دو دوره 
نماینده حزب محافظــه کار از منطقه 
نورت ونکوور بــوده اید، این بار نیز که 

کاندیدای این حزب برای انتخابات 2019 
هستید، چه اولویت هایی در برنامه های 

خود برای این حوزه انتخاباتی دارید ؟
در صورت انتخاب به عنوان  نماینده 
مجلس برای نــورث ونکوور ، اولویت 
های من بهبود زندگی افرادی است 
که در این شهر زندگی می کنند، تا 
بتوانم حافظ منافع آنها در اتاوا باشم. 
من بر روی کمک به حل مشــکالت 
ترافیکی ما در ساحل شمالی تمرکز 
خواهم کرد تابــا کاهش زمان رفت 
وآمد روزانــه، اهالی نــورث ونکوور 
بتوانند زمان بیشــتری را با خانواده 
خود داشته باشند. عالوه بر این من 
با دولت فدرال همکاری خواهم کرد 
تا ســازند ه گان مسکن را تشویق به 
ساختن مساکن اجاره ای ارزان کنیم 
و از این طریق کمک به حل مشکل 

گرانی مسکن شود.

پایین  از  کار همیشــه  محافظه  حزب 
نگهداشتن مالیات ها دفاع می کند، می 
توانید به زبان ساده توضیح دهید که این 
موضوع چه تاثیری در زندگی افراد طبقه 
متوسط جامعه ؛ بطور مثال برای مالک  
یک بیزیس کوچک، کارمند یک اداره، 
یک پزشک،  یک مهندس و یک کارگر 

ساده  خواهد داشت ؟
یک دولت محافظــه کار بر این باور 
است که شما بهتر از سیاستمداران و 
بوروکراتهای ساکن اتاوا می دانید که 
چگونه درآمدی را که با تالش بدست 
آورده اید خرج کنید. بنابراین ، ما به 
دنبال کاهش مالیات ها خواهیم بود 
تا از این راه پول بیشــتری برای شما 

باقی بماند.

حزب محافظه کار از رشــد اقتصادی 
جامعه و کاهش بدهی بودجه ســخن 
می گوید، برنامــه های اقتصادی حزب 
محافظه کار چطور می تواند نسبت به 
برنامه های اقتصــادی احزاب دیگر و 

ازجمله حزب لیبرال کارآ تر باشد؟
ما می دانیم که خانواده های کانادایی 
مجبورند در محدوده توان مالی  خود 
زندگی کنند و انتظار دارند دولت نیز 
همین کار را برای آنها انجام دهد. یک 
دولت محافظــه کار به دنبال تعادل 
بودجه در طی پنج سال آینده خواهد 
بود. ما ایــن کار را نه با حذف برنامه 
های دولتی بلکــه با کاهش اتالف و 
دوبــاره کاری در ادارات دولت انجام 

خواهیم داد.

از مالحظات عمــده مهاجرین ایرانی، 
و صدور  و شهروندی،  مهاجرت  قوانین 
ویزا برای خانــواده های ایرانیان مقیم 
کانادا می باشــد، ایرانیان مهاجر بویژه 
در این قســمت خاطرات بدی از دوران 
صــدارت هارپر دارند، ممکن اســت 
بفرمایید سیاســت های جدید حزب 

محافظه کار در این زمینه چیست ؟ 
مادر گذشته اهمیت ویزای ویزیتوری 
برای اعضای خانواده را به رســمیت 
شــناختیم ، و از این رو ویزای فوق 
العاده ۱۰ ســاله را ارائــه کردیم. ما 
همچنــان به دنبــال راه هایی برای 

تســهیل صدور ویزا برای خانواده ها 
خواهیم بود.

از مسائل مورد عالقه ایرانیان، دانستن 
برنامه حزب محافظه کار در مورد روابط 
کانادا با ایران می باشد. نداشتن سفارت 
و عدم وجود دفتر ارائه خدمات کنسولی 
در دو کشور ایران و کانادا مشکالتی را 
برای بعضی از هموطنان ایرانی کانادایی 
فراهم آورده است. در مورد دالئل بسته 
شدن ســفارت و امکان بازگشایی آن 

باختصار توضیح دهید.
در سال 2۰۱2 دولت کانادا به دلیل 
موضوعات خطیر، روابــط خود را با 
جمهوری اســالمی ایران قطع کرد. 
این موارد عبارتند از: حمله به سفارت 
انگلیس در ســال 2۰۱۱ و نگرانی از 
توانایی ما در تأمین امنیت پرســنل 
دیپلماتیک ما در تهران. عدم پایبندی 
دولت ایران به قطعنامه های سازمان 
ملل در مورد برنامه تسلیحات هسته 
ای این کشــور ، و همچنین کمک  
رژیم ایران به رژیم اســد در جریان 
جنگ داخلی سوریه.در داخل کانادا 
ســفارت ایران در اتاوا عمال به عنوان 
یک مرکز جاسوســی برای نظارت و 
تهدید شهروندانی که به کانادا آمده 
بودند شــده بود. تعطیلی ســفارت 
اقدامی علیه رژیم ایــران، و نه ملت 
ایران، بود که همچنان به ستم وآزار 

مردم خود ادامه می دهد.
 در آینده ، ماراه حل های مختلف برای 
افزودن به کارایی پروسه در خواست 
ویــزا بین اتــاوا و تهران را بررســی 
خواهیم کرد، از جمله استفاده از دیگر 
سفارتخانه ها یا کنسولگری ها. با این 
حال ، بازگشایی سفارت تا زمانی که 
اوضاع در تهران ناپایدار باشد ، چالش 
برانگیز اســت و جمهوری اســالمی 
همچنان به ســرکوب خود ادامه می 
دهد و ایرانیان را در داخل و خارج از 

کشور تهدید می کند.

موضع دولت محافظه کار در قبال حمایت 
از حقوق بشر در ایران چه خواهد بود ؟ 

رژیــم ایــران باید بخاطــر حمایت 
از تروریســت هــا و تهدیــد دائمی 
شهروندان خود و کشورهای همسایه   
پاسخگو باشد. کانادا باید تمام تالش 
خود را بکند تــا مردم ایران از همان 
آزادیهایــی برخوردار شــوند که ما 
در کانادا از آنهــا برخورداریم. حزب 
محافظه کار کانادا همواره یک منتقد 
سرسخت رژیم های ســرکوبگر در 
خارج از کشــور خواهد بــود. کانادا 
بایدهمواره در کنار کسانی باشد که 
به آزادی ، دموکراسی ، حقوق بشر و 

حاکمیت قانون احترام میگذارند.

در گفتگویی که قبل از مصاحبه داشتیم؛ 
ما از طرف کانون همکاری های اجتماعی 
ایرانیان )Civic IC( پیشنهاد کردیم تا 
در جهت رفاه هموطنان ایرانی کانادایی 
در ایران و در کانادا، حزب محافظه کار،  
در صورت به قدرت رســیدن اقدام به 
بازگشــایی دفتر خدمات پستی خاص 

در تهــران بنماید تا هموطنان در ایران 
بتواننــد مدارک خود را بــه این دفتر 
تحویل دهند و ویزا هایشــان را از این 
ترتیب  این  بــه  بگیرند.  تحویل  دفتر 
مورد  در  ما  هموطنان  عمده  مشــکل 
خدمات کنسولی رفع خواهد شد. بنظر 
شما این طرح  چقدر عملی خواهد بود ؟ 
من شــخصا حاضر هســتم هرگونه 
پیشــهادی راکه  از طرف نمایندگان 
کشورها ارائه شود و بتواند روند صدور 
ویزا بین دو کشــور ایــران و کانادا 
را تســهیل کند٫ حمایت و بررسی 
کنم.  همانطور که قبالً هم گفته ام 
، یــک دولت محافظه کار خانواده ها 
را در اولویت قرار خواهد داد و تالش 
خواهد کرد تا همســران و فرزندان 
ایرانیان در کانادا به آنها بپیوندند. در 
عین حال، نمایندگی که برای تسهیل 
ویزا ایجاد شده، نباید بتواند به ابزاری 
برای تهدید امنیت شهروندان ایرانی 

کانادایی در کانادا تبدیل گردد.  

مهاجرین ایرانی اکثرا مهاجرینی تحصیل 
کرده با تخصص های مختلف می باشند، 
ایــن مهاجرین وقتــی وارد کانادا می 
شــوند عمال با موانع عظیمی در جهت 
برسمیت شناختن مدارک تحصیلی خود 
و یا هدایت آنها در کانال تخصصی خود 
روبرو هستند. همچینین میدانیم که بکار 
گیری تخصص مهاجرین از عمده وظایف 
دولت های اســتانی است، ممکن است 
بفرمایید برنامه دولت محافظه کار برای 
تعیین یک اســتراتژی ملی و همکاری 
با دولت های اســتانی برای بکار گیری 

تخصص های مهاجرین چیست ؟
حزب کانسرواتیو تالش خواهد کرد 
تا پروسه به رسمیت شناختن مدارک 
تحصیلی مهاجران را بهبود ببخشد 
،و رونــد کاری را برای کانادایی های 
جدید که دارای مهارت های موجود 
و مطابق با استانداردهای ما هستند 
، تسهیل کند.همه ما وقتی پزشکان 
و مهندســان مهاجر قادر به تمرین 
حرفــه های خود در اینجا نباشــند 
،ضــرر میکنیم. در صــورت انتخاب 
شــدن به عنوان نماینده شما  برای 
پارلمان فدرال ، برای تسیل و تسریع 
و افزایش به رسمیت شناختن مدارک 
تحصیلی ایرانیان اقدام کنم٫ چرا که 

به نفع همه ما خواهد بود.

آمریکا در چند سال اخیر با سیاست های 
تعرفه گذاری بر کاالهای وارداتی، موانعی 
برای واردات کاالهــای کانادایی فراهم 
آورده است. این تعرفه ها چه تاثیری در 
اقتصاد کانادا خواهد داشت ؟ و سیاست 
دولت محافظه کار بــرای مقابله با این 

تعرفه ها چه خواهد بود ؟
کانادا برای ایفای نقش خود به عنوان 
یک رهبر جهانی باید به ترمیم روابطه 
خود با ایاالت متحــده اقدام نماید.  
تردیدی نیســت که  رابطه با دولت 
فعلی آمریکا برای همه رهبران جهان 
امری چالش برانگیز بوده است. رئیس 
جمهور فعلی آمریــکا چندین دهه 
سیاســت خارجی آمریکا، به ویژه در 
رابطه با متحدینش، را واژگون کرده 

اســت . با این وجود ، روابط کانادا و 
آمریکا دوام خواهد یافت و کانادا در 
این رابطه بردباری بخرج خواهد داد. 
نخست وزیر ترودو بارها و بارها اهداف 
سیاسی حزبی خودرا به مدیریت این 
رابطه، که بسیاری از مشاغل کانادا به 
آن بستگی دارد،ترجیح داده. در مورد  
NAFTA )پیمان همکاری منطقه ای 
آمریکای شــمالی (، وسواس ترامپ 
در مورد دســتیابی به بهترین توافق 
برای آمریکایی ها با میزان مشابهی 
از قاطعیــت از ســوی دولت فعلی 
کانادا روبرو نشد. برخالف لیبرال ها 
، یک دولت محافظه کار برای رهبران 
خارجی درمورد موضوعات اجتماعی 
که ارتباطی با تجارت ندارند موعظه 
نخواهد کــرد. ما همچنین به دنبال 
روابطی خواهیم بود که برای دو طرف 
سودمند باشد . یک دولت محافظه کار 
هرگز برای خشنود کردن گروه های 
درگیربازی های  کانــادا  در  خــاص 

سیاسی حزبی نخواهد شد.

کانادا همیشه پیشرو  حفظ محیط زیست 
و توسعه انرژی ها سبز بوده است، ممکن 
اســت توضیح دهید تفاوت طرح های 
توســعه حزب محافظــه کار با احزاب 
لیبرال و دموکرات نوین و یا حزب سبز 
درمورد حفظ محیط زیســت و توسعه 
انرژی های نو در چیســت ؟ بطور مثال 
در صورت حاکمیت حزب محافظه کار، 
کانادا کماکان به تعهدات کنوانســیون 
محیط زیســتی پاریس پایبند خواهد 

بود ؟
من می خواهم روشن کنم ، اهدافی 
که در حال حاضر توســط لیبرال ها 
برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه 
ای  مورد اســتفاده قــرار می گیرد ، 
در ابتدا توســط دولت محافظه کار 
قبلی طرح ریزی   و شــروع شــده 
بود. ما همیشه به اهداف واقع گرایانه 
و دســت یافتنی باور داشته ایم و نه 
فقط شــعارهایی غیر واقع بینانه که 
ممکن اســت احساس خوبی هم در 
ما ایجاد کند. نخست وزیر ترودو قول 
داده بود که قهرمان سبز کانادا شود 
، اما در واقع تنها دســتاورد او اعمال 
مالیاتهای بیشــتر بوده است. واضح 
است که مالیات کربن به عنوان یک 
سیاست زیست محیطی ، شکستی 
در ابعاد حماسی است. این سیاست  
عمال هیچ کمکی به مبارزه جهانی با 
تغییرات آب و هوا نکرده و تنها هزینه 
زندگی را برای خانواده های کانادایی 

و مشاغل کوچک باال برده.
برای اینکه روشهایی مانند »مالیات 
کرین« کارآ شــوند، باید کشورهای 
دیگر نیز مشــارکت داشــته باشند، 
کشــورهایی مثل هندوستان، چین 
و آمریکا.  کانادا تنها بخش مســئول 
تولید بخش کوچکــی از »گازهای 
گلخانه ای« است، چیزی حدود %2 . 
به این خاطر ما فکر می کنیم سیاست 
وضع »مالیات کربن« بتنهایی  کارآیی 

ندارد.
 یک دولت محافظه کار روی تحوالت 
واهداف واقعی از جمله تحقق اهداف 
موافقنامه پاریس تمرکز خواهد کرد. 
برنامه ما ســاده اســت ، ما به دنبال 
ترویج و ســرمایه گذاری در فناوری 
های سبز ، تمرکز بر روی یک محیط 
طبیعــی تمیزتر و ســبزتر خواهیم 
بود و مبارزه بــرای تغیر آب و هوا را 
به سطح جهانی خواهیم برد. برنامه 
محافظه کار مــا دارای پنجاه و پنج 
تعهد خاص و واقع بینانه اســت. این 
موارد شامل یک اعتبار مالیاتی برای 
مسکن سبز برای تشویق شهروندان 
کانادایی ها بــرای انجام تغییرات در 
خانه های خود با هدف سبزتر کردن 
خانه هایشان، پایان دادن به ریختن 
فاضالب خام به رودخانه ها و اقیانوس 
های ما، و مجبور کردن عاملین بزرگ 
آلوده کننده دنیا به سرمایه گذاری در 
فن آوری ســبز در صنایع خود برای 
جبران انتشــار گازهای آتی اســت. 
کانادا باید نقش یک رهبر جهانی در 
فن آوری های سبز را داشته باشد و 
با ســایر کشورها همکاری کند تا در 
سطح جهانی تغییر واقعی ایجاد کند.

در پایان چه پیامی برای هموطنان ایرانی 
کانادایی در رابطه با انتخابات اکتبر 2019 

دارید؟
پیام من روشــن اســت ، به عنوان 
نماینده ســابق مجلــس در نورت 
ونکوور ، من همیشه منتظر شنیدن 
نظریات رای دهندگان بوده ام و برای 
حقوقشان با نهایت توانم دفاع کرده 
ام . من افتخار می کنم که در نورت 
ونکوور یکی از بزرگترین جوامع ایرانی 
در کانادا ساکن هستند. ببسیاری از 
شما صاحبان مشاغل هستید و می 
توانم بگویــم که یک دولت محافظه 
کار  بــا تغییر در قانــون مالیات بر 
درآمــد و کاهش مالیات های حقوق 
و دستمزد ،آسیب هایی را که لیبرال 
ها به بار آورده اند ترمیم کرده و برای 

منافع  شما خواهند جنگید.
برای شما کارمندان که در حال حاضر 
شاهد کاهش دستمزد خود به دلیل 
CPP افزایش مالیات حقوق از طریق

هستید، چنانچه به نمایندگی مجلس 
از طرف شــما انتخاب شوم کوشش 
خواهم کرد که با حذف بخش زیادی 
از مالیات بر درامد شــما که توسط 
دولت لیبرال تصویب شده اقدام کنم 

تا پول بشتری برای شما بماند. 
ما همچنین بــه ترویج صدور ویزای 
فوق العاده ۱۰ ساله ای که در گذشته 
تصویب کرده ایم ادامه خواهیم داد و 
همچنین به دنبال راهایی خواهیم بود 
که به گردهمایی خانواده های ایرانی 

تسهیل بخشد.

با تشکر از شــما برای شرکت در این 
مصاحبه. 
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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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برنامه جدید محافظه کاران: 
گواهی امنیت سایبری کانادا

مداد- اندرو شی یر )رهبر حزب محافظه کار( اعالم کرد در صورت روی کار 
آمدن حزبش در انتخابات فدرال، برنامه جدیدی را با نام »گواهی امنیت 
سایبری کانادا« در پیش می گیرد که هدفش حراست از حریم خصوصی 

کاربران و محرمانگی داده های آنالین آنها خواهد بود.
بــه گزارش گلوبال نیوز، آقای شــی یر اعالم کرد در صــورت پیروزی در 
انتخابات، یک کمیته ویژه که شامل کارشناسانی از بخش خصوصی نیز 
می شود را مسئول تعیین معیارهای امنیت سایبری محصوالت و خدمات 
بخش خصوصی و نیز دولتی خواهد کرد. الزام شــرکت ها برای استفاده از 
زبان غیرپیچیده و شفاف در تدوین توافق نامه های کاربری پیش از دریافت 
اطالعات شخصی کاربران از جمله دیگر برنامه های حزب محافظه کار برای 

حراست از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی است.
گفتنی است پس از سرقت اطالعات شخصی ۶ میلیون کانادایی مشتری 
موسسه مالی کپیتل وان، نگرانی ها درباره موضوع امنیت در فضای سایبری 

در کانادا شدت یافته است.

هرآنچه باید درباره رای  دادن در انتخابات فدرال 2019 بدانید
مداد- چــه وقت و کجا می توانم رای 
بدهم؟ چه مدارک احراز هویتی باید 
به همراه داشته باشم؟ آیا امکان رای 
دادن پیــش از 2۱ اکتبر هم فراهم 
است؟ اگر خارج از کانادا بودم چه؟ …

در این مطلب تالش شده تا به همه 
این پرسش ها پاسخ داده شود.

جاستین ترودو به عنوان نخست وزیر،  
روز چهارشــنبه، یازدهم ســپتامبر 
2۰۱۹ انحــالل پارلمــان را از ژولی 
پی یت )فرماندار کل کانادا( درخواست 
کــرد تا به این ترتیــب، زمینه برای 
آغاز فعالیت هــای احزاب برای چهل 
و سومین دوره انتخابات فدرال کانادا 

فراهم شود.
به گزارش مونترال گزت؛ طبق قانون، 
انتخابات باید حداکثر بیســت و یکم 
اکتبر امســال )2۰۱۹( انجام شــود. 
نخست وزیر می تواند با توجه به شرایط 
روز کشور درخواست خود برای انحالل 
مجلس و اغاز رقابت های انتخاباتی را تا 
دو هفته زودتر نیز تقدیم فرماندار کل 
کانادا کند. حقی که جاستین ترودو 
امسال از آن استفاده نکرد و بنابراین 
احزاب رسما از همان روز چهارشنبه، 
یازدهم سپتامبر مبارزه انتخاباتی خود 

را آغاز کردند.
همه چیز گویای این است که احزاب 
فدرال، آماده آغــاز ماراتن انتخاباتی 
هستند. در این میان، دو حزب اصلی 
یعنی لیبرال و محافظه کار از بیشترین 
اقبال در میان شــهروندان کانادایی 
برخوردارند و شانه به شانه هم حرکت 
می کنند. البته آخرین نظرسنجی ها 
گویای این اســت که حــزب لیبرال 
اندکی از رقیب دیرینه محافظه کارش 
پیش افتاده اســت. گفتنی است اگر 
لیبرال ها با همین نتایج پیروز نهایی 
انتخابات باشــند، دولتی حداقلی به 

روی کار خواهد آمد.

دولت حداقلی و  دولت حداکثری

در سیســتم قــدرت کانــادا،  مردم 
نمایندگان مجلس را انتخاب می کنند 
و نماینــدگان مجلــس از بین خود 
دولت تعیین می کنند. بدیهی است 
به عنوان نخســت وزیر  رهبر حزبی 
مسیولیت تشکیل کابینه را بر عهده 
خواهد گرفت که حــزب متبوعش 
حداکثر کرسی های مجلس را اشغال 

کرده باشد.
در حال حاضر مجلــس کانادا ۳۳۸ 
کرسی دارد. بنابراین حزبی که بتواند 
حداقل ۱7۰ )۱۶۹+۱( کرســی را به 
دست آورد، مرز دولت حداکثری را رد 
کرده است. اگر در انتخاباتی هیچ کدام 
از احزاب به حداکثر کرسی های الزم 
دست پیدا نکنند، حزبی که بیشترین 
آرا را به دســت آورده تالش می کند 
تا با ائتالف با سایر احزاب کوچک تر،  

دولت تشکیل دهد.
اما بیایید به بررسی مواردی بپردازیم 
که به عنوان یک شــهروند کانادایی 
باید در انتخابات پیش رو از آنها مطلع 

باشید.

آیا می توانم رای بدهم؟

برای اینکه بتوانیــد در این انتخابات 
شــرکت کنید، باید در روز انتخابات 
)2۱ اکتبر( شــهروند کانادا و حداقل 

۱۸ ساله باشید.
برای بررســی اینکه آیــا نام تان در 
فهرســت الکترال ثبت شده یا نه، به 
مرکز ثبت نام آنالیــن رای دهندگان 
سر   )ereg.elections.ca( کانادایی 
بزنید و یا با شــماره تلفن این آژانس 

فــدرال )۱۸۰۰4۶۳۶۸۶۸( تمــاس 
بگیرید.

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، می توانید از 
وب سایت مربوطه و یا شماره تلفن آن، 

نسبت به ثبت نام اقدام کنید.
راه دیگر این اســت کــه در یکی از 
 Elections( اداره های انتخابات کانادا
Canada( و یا مراکز رای دهی در روز 
انتخابات و یا رای گیری های قبل از آن 

ثبت نام کنید.

چه وقت می توانم رای بدهم؟

فرصت های زیادی بــرای رای  دادن 
وجود دارد.

می توانید در روز انتخابات )2۱ اکتبر( 
از ســاعت ۹:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ شب 
در هر یک از مراکز رای دهی نزدیک 
به خودتــان، رای  خود را به صندوق 

بیاندازید.
در  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  راه 
رای گیری هــای زودهنگام شــرکت 
کنیــد. این رای گیری هــا در برخی 
ایســتگاه های خاص اخذ رای انجام 
می شــود و شــرکت در آن فقط از 
ســاعت ۹ صبح تا ۹ شب امکان پذیر 
است. رای دهی زودهنگام در روزهای 
جمعه، یکشــنبه و دوشنبه در طول 
هفته پیــش از روز موعود انتخابات 

برگزار خواهد شد.
همچنین تا پیش از سه شــنبه قبل 
از انتخابات نیــز می توانید در ادارات 
انتخابات کانادا، رای تان را به صندوق 

بیاندازید.
افزون بــر این، همــه رای دهندگان 

ثبت نام شــده )از جمله شــهروندان 
کانادایــی کــه در خارج از کشــور 
هستند( می توانند رای شان را از طریق 

ایمیل ارسال کنند.

برای رای  دادن به چه مدارک احراز 
هویتی نیاز است؟

برای اثبــات هویت تان در مراکز اخذ 
رای، سه گزینه پیش رو دارید:

گزینه اول: با یک مدرک احراز هویت 
شامل گواهینامه رانندگی یا هر کارت 
دیگر که توسط دولت کانادا )فدرال، 
استانی یا محلی( صادر شده است و 

دارای عکس، نام و نشانی باشد.
گزینه دوم: با دو مدرک متفرقه شامل 
کارت اطالعات رای دهی، یک گواهی 
ســپرده بانکی، یک قبض )آب، برق 

و…( یا کارت دانشجویی
یا گزینه ســوم: در صــورت عدم در 
دست داشــتن مدارک احراز هویت 
باید هویت و نشــانی تان را مکتوب 
کرده و به فردی دیگر بدهید تا آن را 
تائید کند. فرد تائیدکننده باید شما را 
بشناسد و نام خودش برای رای  دادن 
در همان مرکز رای دهی ثبت شــده 

باشد.

بیشتر  اطالعات  به  از کجا می توانم 
دست یابم؟

برای اطالعات بیشتر درباره انتخابات 
فدرال می توانید به وب سایت انتخابات 
کانــادا )elections.ca( ســر بزنید 
و یا با شــماره تلفن آژانس انتخابات 

)۱۸۰۰4۶۳۶۸۶۸( تماس بگیرید.
سه هفته مانده به روز انتخابات، اداره 
اطالعات  کارت های  کانادا،  انتخابات 
رای دهندگان را به نشانی ثبت شده 
پستی آنها ارســال خواهد کرد. این 
کارت شامل اطالعات مختلفی شامل 

مکان و زمان رای دهی خواهد بود.

انتخابات امسال چه تغییری نسبت 
به سال های پیش دارد؟

در مجموع، ســه تغییــر عمده در 
انتخابــات فدرال امســال روی داده 
کــه آن را تا حدی از دوره های پیش 

متفاوت می کند.
برگه های رای دهی امســال متفاوت 
هســتند. هــدف از تغییر شــکل 
ظاهــری برگه هــای رای، راحتــی 
بیشــتر رای دهندگان برای خواندن 
نوشته های روی آن است. برگه های 
جدید پنج ســانتی متر عریض تر از 
اندازه  برگه های قدیمی هســتند و 
فونت به کار رفتــه در متن آنها نیز 
افزایش یافته است. پس زمینه برگه ها 
نیز خاکستری است، در حالی که در 

گذشته مشکی رنگ بود.
ساعات کار مراکز اخذ رای نیز بیشتر 
شده است. در انتخابات سال 2۰۱5، 
رای دهی از ساعت ۱2 ظهر تا ۸ شب 
امکان پذیر بود. اما امسال صندوق ها 
بــه مدت ۱2 ســاعت )۹ صبح تا ۹ 

شب( باز هستند.
دانشــگاهی،  مراکــز  بیشــتر  در 
صندوق های اخذ رای مستقر خواهند 
شد. امسال در مجموع ۱۱5 صندوق 
اخذ رای در دانشــگاه های کانادا قرار 
دارد، در حالی که در سال 2۰۱5 این 

میزان فقط ۳۹ صندوق بود.

سه تاریخ کلیدی در انتخابات فدرال 
2019

7 اکتبر: مناظــره رهبران احزاب به 
زبان انگلیسی

۱۰ اکتبر: مناظره رهبران احزاب به 
زبان فرانسه

2۱ اکتبر: روز انتخابات

 
اعداد جالب در انتخابات فدرال 2019

۳۳۸: تعــداد حوزه های انتخاباتی در 
کانادا

۶۸ درصد: درصد مشارکت کانادایی ها 
در انتخابات فــدرال 2۰۱5 – دوره 

قبل تر ۶۱ درصد بود

نماینده برجسته حزب سبز: 
کبک باید هر چه سریع تر از کانادا 

جدا شود
مداد- به گزارش سی بی ســی، پی یر 
از  کــه   )Pierre Nantel( ننتــل 
نمایندگان پارلمان کانادا و نیز اعضای 
سرشــناس حزب ســبز اســت، در 
مصاحبه ای اعالم کرد اگر همه پرسی 
اســتقالل کبک برگزار شود، رای او 
مثبت خواهد بود. او همچنین گفت 
که کبک باید هر چه سریع تر از کانادا 

جدا شده و استقالل یابد.
آقای ننتــل در ســال 2۰۱۱ و نیز 
2۰۱5 بــه عنوان نماینــده جنوب 
مونترال از حــزب نئودموکرات وارد 
پارلمان کانادا شد. با این وجود، پس از 
اینکه اعضای این حزب متوجه حضور 
همزمانش در حزب سبز شدند، او را 
در اوت امسال اخراج کردند. الیزابت 
می در اواخر همان ماه تائید کرد که 
آقای ننتل از اعضای این حزب است.

این نماینده سرشــناس در پاسخ به 
اینکه چرا به حزب اســتقالل طلب 
بلوک کبکواز نپیوســته گفت: »اگر 

می خواستم به فکر کار اجرایی برای 
جدایی کبک باشــم، وارد ســاختار 
سیاســی استان می شــدم. ما اینجا 
درباره سیاســت های فدرال صحبت 

می کنیم.«
جالب اســت بدانید بــا وجود اینکه 
حزب سبز از استقالل کبک حمایت 
نمی کنــد، نامزدهــای ایــن حزب 
می تواننــد در ایــن زمینه موضعی 

مخالف موضع حزب را اتخاذ کنند.

کانادایی ها از خود می پرسند
 آیا زمان تغییر دولت فرا رسیده است؟

ایرونیــا- در حالیکه همــه منتظر 
راه اندازی رســمی کمپین انتخابات 
فدرال اکتبر هستند، یک نظرسنجی 
جدید توسط شــرکت نانوس به این 
نتیجه رسیده که کانادایی ها در مورد 
اینکه آیا وقت تغییر دولت فرا رسیده 
یا خیــر اتفاق نظر ندارنــد و تقریبا 
یک پنجم افراد گفتند هنوز تصمیم 

نگرفته اند.
نخســت وزیر جاســتین تــرودو تا 
پانزدهم ســپتامبر وقــت دارد تا به 
فرماندار کل ســر بزند و از او بخواهد 
رســما بازه انتخابات فــدرال را آغاز 
کند و به رهبران احزاب اجازه بدهد 
در کشــور ســفر کنند و خودشان، 
کاندیداهای شان و پلتفرم های شان را 
پیش از باز شــدن صندوق های رای 
در بیست و یکم اکتبر به مردم معرفی 

کنند.
تعــداد کانادایی هایی کــه گفته اند 
برای تغییر آماده انــد از آن هایی که 
گفته اند نه بیشتر است. 44 درصد از 
پاسخ دهندگان گفتند خواستار تغییر 
در دولت هستند و ۳۹ درصد چنین 
فکری نمی کنند. ۱۸ درصد دیگر هم 

هنوز تصمیم نگرفته اند.
در استان های منیتوبا و ساسکچوان 
بیشترین پاسخ دهندگان گفتند فکر 
می کنند وقت تغییر از راه رســیده و 
5۸.۹ درصد در اتاوا گفتند دوســت 
دارنــد شــاهد شــکل گیری دولت 
جدیدی باشــند و بعــد از آن ها 44 
درصد از انتاریوهایی ها چنین حرفی 
زدنــد. کانادایی های آتالنتیک کمتر 
از همه چنین حرفــی زدند و 5۱.5 
درصــد از آن ها گفتنــد حاال وقت 
تغییر نیست. بعد از آن ها هم بریتیش 
کلمبیایی ها بــا 4۱.۶ درصد گفتند 

می خواهند دولت بماند.
مردهــا بیشــتر از زنان خواســتار 

شــکل گیری دولتی جدید بودند و 
جوانان بین ۱۸ تا ۳4 سال کمترین 
میزان عالقه برای تغییــر را از خود 

نشان دادند. 
در پاسخ به اینکه مهم ترین مسایلی 
که روی این مسئله تاثیر می گذارند 
که مردم به کــدام کاندیدا یا حزب 
رای می دهنــد کدام هــا هســتند، 
پاســخ دهندگان بیشــتر از همه به 
محیط زیســت و تغییــرات اقلیمی 
اشاره کردند و 27 درصد از کل آن ها 

از این فاکتورها نام بردند.
محافظــه کاران،  لیبرال هــا، 
دموکرات های نــو و گرین ها همگی 
برنامه های خود برای مقابله با تغییرات 
اقلیمــی را معرفی کرده اند و هر یک 
گفته اند ایــن برنامه ها بهترین برای 
کانادا در مقابله با این مسئله جهانی 

هستند.
بعــد از محیط زیســت، بزرگ ترین 
مســئله ای که روی نحوه رای دهی 
کانادایی ها اثر می گــذارد اقتصاد با 
۱۹.5 درصد بود. بعد از آن تمامیت، 
قابل اعتماد بودن و اخالقیات دولت 
با ۸.4 درصد، ســالمت و مراقبت از 
سالمت با 5.۸ درصد، بودجه، بدهی 
و مخارج با 4.2 درصد و مالیات ها با 
4.۱ درصد دیگــر رتبه ها را به خود 

اختصاص دادند.
تنها ۳.۹ درصد از پاســخ دهندگان 
گفتند رهبر سیاسی یا حزبی خاص 
مســئله اصلی اثرگــذار روی نحوه 

رای دهی آن ها خواهد بود. 
دیگر مسایلی که اهمیت خیلی باالیی 
در اذهان رای دهندگان نداشتند هم 
شامل مهاجرت با ۳.5 درصد، مسایل 
اجتماعی با ۳.۱ درصد، هزینه زندگی 
و مسکن با 2.7 درصد و خطوط نفتی 

و انرژی با ۱.۹ درصد بودند.
iroonia.ca
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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

ماه گذشته 80,000 شغل در کانادا 
ایجاد شده است

ایرانیــان کانادا- برخــالف آنچه که 
ممکن است در بعضی شهرها به نظر 
برسد، مشاغل جدید با سرعت زیادی 
در کانــادا در حال رویش هســتند. 
ســازمان آمار کانادا اعالم کرده است 
که در ماه آگوســت 2۰۱۹، بیش از 
۸۰.۰۰۰ شغل ایجاد شده است. بهتر 
از آن نیز این است که بیش از نیمی از 
این مشاغل توسط جوانان پر شده اند.

مطابق اعالم سازمان آمار کانادا، بعد 
از سه ماه که تغییرات زیادی رخ نداد، 
ماه گذشته ۸۱.۰۰۰ شغل ایجاد شد. 
بخش عمده این مشاغل نیمه وقت 
بودنــد، و افراد بین ۱5 تا 24 ســال 
42.۰۰۰ مورد آنها را به دست آوردند.

بیشــتر این 42.۰۰۰ شــغل توسط 
زنان جوان اشغال شده اند، که نشان 
دهنده این اســت که زنان در کانادا 

قدرت دارند.
زیاد شدن مشاغل، باعث شده که نرخ 
اشتغال دانش آموزان بین 2۰ تا 24 
سال در تابستان ۳.4 درصد افزایش 

یابد. با این حال، اغلب این مشــاغل 
نیمه وقت بودند، که مناسب افراد بین 
۱5 تا 24 سال است که غالبا دانش 

آموز و دانشجو هستند.
بخش عمده این مشــاغل در انتاریو 
و کبک بودنــد، و انتاریو با 5۸.۰۰۰ 
مورد در صدر قرار گرفت. کبک نیز با 
2۰.۰۰۰ شغل در رده دوم قرار گرفته 

است.
 اما بریتیش کلمبیا و نوا اسکوشــیا 
مانند بقیه کانادا خوش شانس نبودند 
و نــرخ بیکاری در آنجــا ۰.۶ درصد 
افزایش یافت. نرخ بیکاری در کشور 

کانادا 5.7 درصد است.
با ایجاد ۸۱.۰۰۰ شغل در ماه آگوست 
مشخص شد که بیشتر این مشاغل در 
بخش اقتصاد، بیمه، امالک، خدمات 

تحصیلی و خدمات فنی بودند.
امــا افرادی کــه در بخش بیزینس، 
ســاختمان ســازی و دیگر خدمات 
پشتیبانی بودند شاهد کاهش مشاغل 

بودند.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

93 درصد از بریتیش کلمبیایی ها خواستار حذف تغییرات فصلی ساعت هستند

ایرونیا- نخست وزیر بریتیش کلمبیا 
جــان هورگان گفتــه »همین حاال 
این اســتان  زمانش رســیده« که 
تصمیم خود را برای تغییر ســاعت 

زمستانی بگیرد. 
دوشــنبه هورگان بــه گلوبال نیوز 
گفت کــه ۹۳ درصــد از بریتیش 
کلمبیایی هایی که در مشــاوره های 
عمومی دولت شرکت کردند حامی 
کنار گذاشتن تغییرات فصلی ساعت 
و استفاده از سیستم DST  هستند.

هورگان گفت: »باور دارم این چیزی 
کلمبیایی ها  بریتیــش  که  اســت 
می خواهند اتفاق افتادنش را ببینند و 
مدت ها پیش هم باید عملی می شد. 
گروه هایی هســتند کــه مدت های 
بسیار زیادی حامی این تغییر بوده اند 
و همین حاال زمانش رســیده است. 
حمایت بسیار شدید چیزی است که 
در مورد مســایل بسیار زیادی آن را 
مشــاهده نمی کنیم. به نظرم اگر در 
این مورد به حرف عموم مردم گوش 

نکنم اشتباه کرده ام.«
بیش از 22۳ هزار نفر یک نظرسنجی 
آنالین را پر کردند که با هدف فهمیدن 
تفکرات بریتیش کلمبیایی ها درباره 
تغییرات زمانی فصلی تهیه شده بود. 
نتایج کامل نظرسنجی توسط دولت 

استانی منتشر می شود.
هورگان همچنین قرار اســت اواخر 

این ماه با سندی سیلور نخست وزیر 
یوکون صحبت کند تا درباره حرکت 
این منطقه به سمت DST هم بحث 

بشود. 
یکی از مسایلی که بریتیش کلمبیا 
با آن مواجه است این بوده که حتی 
اگر کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن هم 
این تغییر را اعمــال نکنند باید این 
کار را انجام بدهــد یا خیر. هورگان 
دوشــنبه با جی اینســلی فرماندار 
واشینگتن صحبت کرد و به او درباره 
بازخوردهای مطرح شده در بریتیش 

کلمبیا اطالع داد.
هــورگان گفت نتایج نظرســنجی 
عمومــی درباره اینکــه آیا بریتیش 
کلمبیا باید منتظــر ایاالت متحده 
بماند یا نه برابر بود. هیچ تاریخی برای 
نظرسنجی کنگره تعیین نشده است. 
واشینگتن، اورگان و کالیفرنیا همگی 
اســتفاده از DST در درجه ایالتی را 

تصویب کرده اند.
دولــت بریتیش کلمبیا حدود ســه 
یــا چهار هفته صبر می کند تا ببیند 
حرکتی در کنگره انجام می شود یا نه 
و در ادامه تصمیم نهایی خود را برای 
بریتیش کلمبیا می گیرد. قرار است 
سوم نوامبر ســاعت ها عقب کشیده 

شوند.
تحقیقات قابل توجهــی وجود دارد 

که نشــان می دهد تغییرات ساعت 
اثرات  نیمه ســاالنه می توانند چــه 
ســالمتی بدی داشــته باشند. یک 
تحقیق که در سال ۱۹۹۶ در ژورنال 
پزشکی نیوانگلند منتشر شد نشان 
داد که در سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹2 
در دوشنبه بعد از جلو کشیدن ساعت 
در بهار تعــداد تصادف های رانندگی 
هشــت درصد افزایش داشته است 
و بعد از اینکه در پاییز ســاعت عقب 
کشیده شد تعداد تصادف ها به همان 

اندازه کمتر شد.
مطالعه ای در سال 2۰۰۸ که توسط 
محققان انســتیتو کارولینســکا در 
استکهلم انجام شد نشان داد که در 
هفته بعد از تغییرات ساعتی هم در 
بهار و هم در پاییز ریسک حمله قلبی 

پنج درصد افزایش داشته است.
امــا در عین حال محققــان آلمانی 
کــه به 25 هزار مورد حمله قلبی در 
آلمان بین سال های ۱۹۹5 و 2۰۱۰ 
نگاه کردند به این نتیجه رسیدند که 
هیچ تغییر چشــمگیری در حمالت 
قلبی در میان عمــوم مردم صورت 
نگرفته است. این محققان فقط شاهد 
افزایش ریسک حمالت قلبی در میان 
زیرگروه های خاص بودند که از جمله 
آن ها می توان به مردانی اشاره کرد که 
قبال حمله قلبی را تجربه کرده بودند.

دردسرهای قانون سکوالریسم
 هفت زن به دلیل حجاب استخدام نشدند

اولین آثار و نشانه های قانون الئیسیته 
حکومت در استان کبک که به موجب 
آن اســتفاده از عالئــم و نمادهــای 
مذهبی برای متصدیان برخی مشاغل 
بخش دولتی ممنوع اســت، خود را 
نمایان ساخته اند. در منطقه مونترال 
دست کم هفت نفر که متقاضی یک 
شــغل معلمی بودند به علت این که 
حاضر نشــدند از نشانه های مذهبی 
خود چشم پوشی کنند، با استخدام 

آنها در این شغل مخالفت شد. 
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، طبق اطالعاتی که کمیسیون 
تحصیلی الوال و کمیسیون تحصیلی 
پوئنت-دو-لیل جمع آوری کرده است، 
تقاضای دست کم هفت داوطلب این 
شــغل که حاضر نبودند نشانه های 

مذهبی خود را کنار بگذارند، رد شد.
مدیریت کمیسیون تحصیلی الوال با 
ارسال رایانامه ای به رادیو کانادا اعالم 
کرد ما پنج تقاضا برای شغل معلمی 
از طرف افرادی دریافت کردیم که از 
نشانه های مذهبی استفاده می کردند. 
از آنها خواستیم برای استخدام شدن 
این نشانه ها را کنار بگذارند اما حاضر 
به این کار نشــدند بــه همین علت 

تقاضای آنها رد شد.
الپوئنت-  تحصیلی  کمیســیون  اما 
دو- لیل نیز تقاضای دو نامزد شــغل 

معلمی را که حاضر نشــدند از نشانه 
های مذهبی خود چشم پوشی کنند، 

رد کرد.
میویــل بــودرو رئیس کمیســیون 
تحصیلی الپوئنــت- دو- لیل اعالم 
کرد: »منع اســتفاده از نشــانه های 
مذهبی بر روند استخدام در منطقه 
تاثیر گذاشته است. دو نفر از شرایط 
الزم برای معلمی در منطقه برخوردار 
بودند اما با توجه به این که یک نشانه 
مذهبی با خود حمــل می کردند و 
حاضر نبودنــد آن را کنار بگذارند، از 
استخدام محروم شــدند. ما مطابق 

قانون عمل می کنیم.«
کمیســیون های تحصیلی چاره ای 
ندارند جز این که قانون الئیســتیه 
حکومت کــه طبق آن اســتفاده از 
نشانه های مذهبی ممنوع است، این 
در حالی است که برخی از آنها مثل 
کمیســیون تحصیلی الپوئنت- دو- 

لیل با کمبود معلم روبرو است.
یک خانم معلم جوان که کمیسیون 
تحصیل مونترال پیشنهاد قرارداد کار 
چند هفته ای را بــه او داده بود، دو 
هفته پیش هشداری از طرف مقامات 
دریافت کرد که در آن اعالم شده بود 
برای این که بتواند به عنوان معلم کار 
کند باید تا یازدهم سپتامبر حجاب 

خود را کنار بگذارد.
مشخص نیست که آیا این زن جوان 
تحصیلی  کمیســیون  تصمیــم  به 
مونترال که مطابق با قانون الئیسیته 
حکومت عمل کرده  اســت، اعتراض 

خواهد کرد یا خیر.
کاترین بووه ســن- پــی یر رئیس 
اتحادیه معلمان مونتــرال می گوید: 
»در وضعیتی قرار گرفته ایم که واقعا 
غم انگیز و تاسف بار است. مسلما ما 
می خواهیم به معلمانی که در چنین 
وضعیتی قــرار دارند، کمک و از آنها 
حمایت کنیم اما قانون دست و پای 

ما را بسته است.«

اجرای قانون الئیسیته حکومت برای 
برخی از کارآموزان معلمی در مدارس 

دولتی نیز دردسر ساز شده است.
کمیســیون تحصیلی الپوئنت- دو- 
لیل قصــد دارد کارآموزان معلمی را 
که حاضر نیستند نشانه های مذهبی 
خود را کنار بگذارند، رد کند هر چند 
قانون الئیسیته حکومت شامل حال 

آنها نمی شود.
میویل بــودرو در این باره گفت: »ما 
ترجیح می دهیم معلمانی را به عنوان 
کارآموز قبول کنیم که بتوانیم آنها را 

به استخدام خود درآویم.«
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حقایق جالب در مورد سیستم اقتصادی کانادا
ایرانیــان کانادا- کانادا در قرن ۱5 به 
استعمار فرانســوی ها و انگلیسی ها 
درآمــد، و امروزه یکــی از قویترین 
اقتصادهای دنیا است. این کشور خانه 
صنایع غذایــی دریایی و همچنین 
شامل یکی از بزرگترین مراکز تولید 
در دنیا می باشــد. در واقع سیستم 
اقتصادی کانادا بســیار جالب است 
و در اینجــا قصد داریــم ۱۰ مورد 
از جالب ترین حقایــق در مورد این 
سیستم را با شما به اشتراک بگذاریم.

کانادا 33.2 تریلیون دالر منابع طبیعی 
دارد: کانادا سومین کشور دنیا از نظر 
منابع طبیعی می باشد. همچنین نه 
تنها یکی از بزرگترین کشــورها در 
زمینه تولید محصوالت نفتی اســت 
بلکه منابع معدنی غنی مانند سنگ 
نمک، ذغال سنگ و اورانیوم دارد که 
در بازارهای جهانی حرف اول را می 

زنند.
 

کانادایی ها بیش از همســایگان خود 
در ایــاالت متحده خریــد می کنند: 
شهروندان کانادا نیز مانند بقیه مردم 
دنیا عاشــق خرید کردن هستند. در 
واقع طبــق آمار، ۸۹٪ مــردم کانادا 
در ســال 2۰۱۶ حداقل یک کارت 
اعتباری داشــتند! نکته ای که اکثر 
مردم کانادا نمی دانند این اســت که 
بسیاری از محصوالت مانند گاز، تایر، 
کتاب و غیره در ایاالت متحده گران 
تر است. کانادایی ها عموما گمان می 
کنند اجناس کانادا گران تر اســت 
بدون اینکه دلیــل خاصی برای این 

طرز تفکر داشته باشند.
 

بانک های کانادا با بیــش از 1 میلیون 
تجارت کوچک در کشــور رابطه کاری 
دارند: تا آخر دســامبر 2۰۱7، بانک 
های کانادا بیش از 225 بیلیون دالر 
در بازار تجارت های کوچک سرمایه 
گذاری کرده بودند. این رقم نسبت به 

سال 2۰۱2، 22٪ رشد داشته است.

ثروتمندترین خانواده هــای کانادا در 
بریتیش کلمبیا هستند: بریتیش کلمبیا 
و انتاریو محل سکونت ثروتمندترین 

سقط  جنین،
 بحث اصلی انتخابات کانادا

»یک ســگ مگر چند تا دست و پا 
دارد؟ حتــی وقتی بگویی دمش هم 
یک پا است، جوابش مثل قبل خواهد 
بود: فقط چهار تا. چون وقتی به دم 
بگویی پا، معنایش این نمی شود که 
حاال دم، واقعا یک پا شده باشد. اگر 
قانــون )ازدواج همجنس ها( تصویب 
شــود، دولــت و کانادایی ها مجبور 
می شوند تا به دم بگویند پا، بیشتر از 

این نخواهد شد!«.
این بخشی از نطق اندرو شیِیر در سال 
2۰۰5 میالدی است، وقتی پارلمان 
کانادا قانــون »ازدواج همجنس ها« 
را تصویــب کرد، ولی چــرا باید این 
جمالت بعد از ۱4 سال دوباره شنیده 
شود؟ چون چند هفته دیگر، انتخابات 
پارلمانــی کانادا برگزار خواهد شــد 
و»شیِیر« حاال رهبر حزب محافظه کار 
کانادا اســت و یکی از حمالت حزب 
حاکم لیبرال به حزب او، این اســت 
که محافظه کاران می خواهند قوانین 
ســقط  جنین و حقوق دگرباشان را 
دوباره به صحن پارلمــان بیاورند و 

تغییر دهند.
حــزب محافظه کار در پاســخ گفته 
هر دو مورد، قانون مســتحکم کانادا 
شــده اند و بحث آن ها پایان گرفته 
اســت، اما آنچه نگرانی ایجاد کرده، 
ایــن نقل قول از شــیِیر اســت: »به 
نمایندگان محافظه کار اجازه خواهیم 
داد تا در موضوعات اجتماعی، طبق 
باورهایشــان رای دهند«. این تفاوت 
او با استیفن هارپر، رهبر پیشین این 
حزب اســت که بیــش از یک دهه، 
نخســت وزیر کانادا بــود. در آخرین 
دولــت هارپر، نزدیک به ۸۰ نماینده 
پارلمان، مخالف قوانین سقط  جنین 
موجــود در این کشــور بودند، اما او 
اجازه نمی داد تا نمایندگان برخالف 
نظر حزب رای دهند و چندین قانون 
در مخالفت با سقط  جنین یا محدود 
کردن آن، به همین شــکل در نطفه 

خفه شد.
سقط  جنین 5۰ ســال است که در 
کانادا قانونی شده و در سال ۱۹۶۹، 
همزمــان بــا قانونی شــدن بدون 
محدودیت سقط  جنین در این کشور، 
از رابطــه با همجنس هم جرم زدایی 
شــد. در کانادا، ۱4 ســال است که 
ازدواج همجنس ها هم قانونی است، 
پس چــرا در انتخابات امســال آن 
کشــور، دوباره صحبت از این است 
که شــاید پارلمان آینده، دوباره این 

قانون ها را بررسی کند؟
نماینده   ۵0 برای  ســرمایه گذاری 

مخالف سقط  جنین

»وقتی به آمار سقط  جنین هر سال 
کانادا نگاه می کنی، عموما به عددی 
نزدیک به ۱۰۰هزار مورد سقط  جنین 
می رسی که فکر می کنم معادل یکی 
از هر چهار حاملگی در کشور است. به 
باورم، این معادل هر روز ۳۰۰ تا بچه 
اســت که در کانادا سقط می شوند، 
یعنی بین هر پنج تا ۱۰ دقیقه، یک 

نفر سقط شده است«.
این را اسکات هی وارد گفته است. او 
یکی از فعاالن مخالف سقط  جنین در 
کانادا است. این فعاالن در آمریکای 
شمالی خودشان را »طرفدار زندگی« 

)pro life( می خوانند.
بیشتر آن ها عقاید مذهبی وابسته به 
کلیساهای مســیحی دارند و به باور 
آن ها، از زمانی که نطفه در رحم شکل 
گرفته باشد، او یک انسان محسوب 

می شود. برای همین آن ها می گویند 
سقط  جنین، معادل کشتن یک آدم 
است. هرچند در کانادا، بیشتر سقط 
 جنین هــا، در ابتــدای حاملگی رخ 

می دهند.
برخالف قوانین شــیعه که می گوید 
تا ســه ماهگی جنین، روح به بدن او 
وارد نمی شــود و بر همین اساس، در 
ایران قوانین ســقط  جنین، به نسبت 
برخی ایالت های آمریکا، سخت گیرانه 

نیستند.
هی وارد یکی از موسســان ســازمان 
 Right( »غیر انتفاعی »همیــن االن
Now( اســت. این موسسه می گوید 
هدفــش این اســت کــه نامزدهای 
»طرفدار زندگی«، وارد سیاست کانادا 
شوند تا بتوان در آن کشور، »قوانین 
طرفدار زندگی را به تصویب رساند« 

و سقط جنین را محدود کرد.
هی وارد می گوید در انتخابات 2۰۱5 
و با پیروزی لیبرال هــا، نیمی از ۸۰ 
نماینــده طرفدار زندگــی، از صحنه 

سیاســت فدرال کانادا حذف شده اند 
و برای انتخابات امسال، »همین االن« 
امیدوار است که دست کم 5۰ نماینده 
مخالف ســقط  جنین را وارد پارلمان 

کانادا کند.
ســرمایه گذاری گروه هایــی ماننــد 

»همین االن« بیشــتر بــر نامزدهای 
حزب محافظه کار کانادا است. حزبی 
که در نظرسنجی های هفته های اخیر، 
شانه به شــانه حزب لیبرال، شانس 

بردن انتخابات پیش رو را دارد.
در کانادا، نظام حزبی برقرار است و نظر 

خانــواده هــای کانادایی هســتند. 
تحقیقی که در سال 2۰۱۶ انجام شد 
نشان می دهد ونکوور بیشترین تعداد 
میلیونرها را دارد که میانگین ثروت 
هر کــدام از آن ها ۱.۰۳۶.2۰2 دالر 

است.
 

بیشــترین میزان پول جعلی در سال 
2004 در کانادا بوده اســت: در ســال 
2۰۰4، شاهد رکورد جدیدی از ورود 
پول جعلی به سیستم اقتصادی کانادا 
بودیم. در واقع در آن ســال به ازای 
هر یــک میلیون پــول اصلی، 5۰۰ 
پول جعلی وجود داشت. در مجموع 
55۳.۰۰۰ پول جعلــی در این بازه 

زمانی وارد بازار شد.
 

دو زبانه بودن سالیانه 2.4 بیلیون دالر 
احتماال  دارد:  کانادا خرج  برای  آمریکا 
شــما هم در مورد دو زبانه بودن در 
کانادا شــنیده اید، مردم کانادا به دو 
زبان انگلیســی و فرانسوی صحبت 
می کنند. آیا می دانید همین مساله 
سالیانه 2.4 میلیون دالر برای دولت 
خرج دارد؟ چرا که دولت مجبور است 
تمامی فرم ها، تبلیغــات، و عالئم و 
نشانه ها را به هر دو زبان انگلیسی و 

فرانسوی چاپ کند.
 

اقتصاد  وزیر  برای  کانادا سنتی عجیب 
دارد: در کانادا مرســوم است که وزیر 
اقتصاد در روز تحویــل بودجه یک 
جفت کفش جدیــد بخرد و آن ها را 
بپوشد. علت دقیق این مساله روشن 
نیست، و اولین بار یکی از نشریات در 

دهه ۱۹۶۰ به این مساله اشاره کرد.
 

صاحبان مشاغل در کانادا قانونا مجبور 
نیستند پول خاصی قبول کنند: خرده 
فروشان در کانادا قانونا مجبور نیستند 
چک بانکی و یا پــول واحد خاصی 
را قبــول کنند. در واقــع آنان از این 
موقعیت اســتفاده می کنند و برای 
قبض های بــاالی ۱۰۰ یا 5۰ دالر 
پول نقد قبول نمی کنند تا ریســک 

جعلی بودن پول کمتر شود.

سیســتم بانکداری در کانــادا به طرز 
استثنایی قوی است: سیستم بانکداری 
کانادا نسبت به آمریکا بسیار قوی تر 
و قابل اعتمادتر اســت. به طور مثال 
در زمان رکود بــزرگ ۹.۰۰۰ بانک 
آمریکایی ورشکسته شدند، در حالی 
که تک تــک بانک های کانادا از این 
دوران با موفقیت عبور کردند. در واقع 
از سال ۱۹2۳ تا به امروز تنها دو بانک 
در کانادا ورشکسته شده اند، در حالی 
که در همین بــازه زمانی ۱7.۰۰۰ 
بانک در ایاالت متحده تعطیل شدند.

91٪ مردم کانادا معتقدند تکنولوژی های 
جدید سبب سهولت خدمات بانکداری 
شده است: تکنولوژی به معنای واقعی 
کلمه ســبب نوســازی بانکداری در 
کانادا شــده است. امروزه حدود ٪7۶ 
مردم کانــادا از بانکداری اینترنتی و 
همراه اســتفاده می کنند. و بیش از 
5۳٪ مردم اذعان دارند که بانکداری 
الکترونیک رایج ترین شیوه بانکداری 

برای آنان است.

حزب، بر نظر فرد نماینده تقدم دارد. 
حزب لیبرال کانادا، به نمایندگان این 
حزب در پارلمــان گفته نمی توانند 
علیه سقط  جنین یا حقوق دگرباشان 
موضع بگیرند یا تالش کنند تا قوانین 

موجود را تغییر دهند.
این حــزب، در موضــوع اختصاص 
بودجه های دولتی به بخش خصوصی 
هــم این نظــر را وارد کرده اســت. 
امسال 2۶ گروه در بخش خصوصی 
کانــادا، بودجه کمکی فــدرال برای 
مشاغل فصل تابستانی دانشجویان و 
دانش آموزان را دریافت نکردند، چون 
حاضر نشدند بگویند با سقط  جنین و 

حقوق دگرباشان مخالفتی ندارند.
»همیــن االن«  مثــل  گروه هایــی 
امیدوارند که شــیِیر، به نمایندگان 
مخالف ســقط  جنین اجازه دهد تا 
قوانین موردنظرشــان را به پارلمان 
بیاورند و سپس همان طور که شیِیر 
گفته، بتواننــد به جای نظر حزب، بر 

پایه اعتقاد شخصی شان رای دهند.

تنها رهبری که در راهپیمایی افتخار 
دگرباشان حاضر نشد

مونترال در پایان تابســتان امسال، 
یکی از آخرین شــهرهای کانادا بود 
که راهپیمایی افتخار دگرباشــان در 
آن برگزار می شــد. پنج سال پیش، 
جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا، 
اولین رهبر این کشور بود که در یک 
راهپیمایی افتخار دگرباشان شرکت 
کرد. امســال، رهبران احزاب اصلی 
پارلمان، همه در راهپیمایی های کانادا 
حاضر شده بودند، البته به جز رهبر 
حزب محافظه کار کانادا که در تمامی 

آن ها غایب بود.
مونترال  افتخار  راهپیمایی  امســال 
صحنه هایی  داشت که آن را از دیگر 
راهپیمایی ها متفاوت کــرد؛ از یک 
ســو رهبران حزب لیبرال، ســبزها 
و دموکرات نویــن در کنار همدیگر 
ایســتاده بودند و از آن ســو رهبران 
احــزاب جدایی طلب کبــک هم در 
راهپیمایی حاضر بودنــد. ترودو در 
میان آن ها ایســتاد و گفت: »اینجا 
اختالف هایمان را کنار می گذاریم« و 
در موضوع دفاع از حقوق شهروندان، 

»کنار همدیگر می ایستیم«.
ترودو خطاب به مقامات ارشد حزب 
محافظه کار گفت: »متاســفانه آن ها 
انتخاب کرده اند تــا کنار متعصبان 
بیاســتند تا آنکــه همــراه جامعه 

دگرباشان کانادا باشند«.
غیبت شــیِیر حــاال بحــث اصلی 
رسانه های کانادا شده بود و همراهش 
گفته شــد که در دهه های گذشته، 

»او در راهپیمایی های مخالفان سقط  
جنین حاضر شده است«.

شیِیر می گوید به شیوه های دیگری 
همــراه جامعــه دگرباشــان کانادا 
خواهد بــود. او در پاســخ به ترودو 
گفت که حمالت لیبرال ها برای آن 
است که »توجه ها را از رسوایی های 
این حــزب و نتایج اقتصادی ضعیف 

سیاست هایشان پرت کند«.
حزب محافظــه کار، حتی یک نامزد 
آشــکارا همجنس گــرا را به صحنه 
انتخابات ماه اکتبر آورده است اما این 
از انتقادها علیه او نکاسته است. یکی 
از دالیل امتداد این انتقدادها، سابقه 
او است. شیِیر در 2۰۰5 میالدی علیه 
قانونی شــدن »ازدواج همجنس ها« 
 2۰۱۶ در  همچنیــن  او  داد.  رای 
میالدی، او تنها یکی از 4۰ نماینده 
پارلمان کانادا بود کــه رای مخالف 
دادند تا »گرایش و ابراز هویت جنسی 
به موارد تحت حفاظت قانون حقوق 
بشــر کانادا« اضافه شود. قانونی که 
بسیاری از دیگر محافظه کاران کانادا 

به آن رای موافق دادند.
شیِیر می گوید »شخصا مخالف سقط  
جنین اســت«، اما تاکید می کند که 
قوانین کانادا در این مورد به تصویب 
رســیده اند و بحث بر سر آن ها تمام 

شده است.
بااین حال، بحث سقط  جنین در کانادا 
جدی تر شده و حاال دیگر احزاب هم 
از آن صحبت می کنند. الیزابت می، 
رهبر حزب سبزهای کانادا به تازگی 
در مصاحبه با شبکه سی بی سی گفت 
که »قهرمانش عیسی مسیح« است 
و در ادامــه گفت موافــق حق زنان 
برای سقط  جنین است، اما اگر یک 
عضو این حزب بخواهد موضوع سقط  
جنین را دوباره بــه پارلمان بیاورد، 
نمی تواند جلوی او را بگیرد.  الیزابت 
می ادعا کرد قوانین داخلی حزب او، 

چنین اجازه ای را نمی دهند.
به دنبال این سخنان، حزب سبزهای 
کانادا در بیانیه ای گفت: »هیچ شانسی 
برای این وجود ندارد که نماینده ای از 
این حزب بخواهــد چنین بحثی را 
مطرح کند«. با این حال تا زمانی که 
نتایج انتخابات اکتبر مشخص شود، 
نگرانــی از آینده حق ســقط  جنین 
و حقوق دگرباشــان در کانادا وجود 
دارد؛ آیا ترودو نخســت وزیر خواهد 
بود یا آنکه شیِیر می گذارد نمایندگان 
در  اعتقاداتشان«  »برابر  محافظه کار 
مباحث اجتماعــی، رای دهند. رای 
می تواند  کانادایی ها،  امســال  اکتبر 
پاسخ به تمامی این نگرانی ها را بدهد.

سیدمصطفی رضیئی 
ایندیپندنت فارسی
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تداوم روند افزایش قیمت آپارتمان 
در تورنتو

ایرونیا- ارقام گزارش انجمن امالک 
تورنتو نشــان می دهــد که قیمت 
مســکن شــهر در ماه جــوالی به 

حدنصابی جدید رسید.
قیمت یک آپارتمان کاندو در تورنتو 
بزرگ به حرکت افزایشی خود ادامه 
می دهــد و قیمت متوســط آن در 
جوالی به 54۳۱۰۰ دالر رســید که 
افزایشــی ۸.4۱ درصدی نسبت به 
ســال قبل داشت. قیمت معیار شهر 
تورنتو هم به 5747۰۰ دالر رسید که 
۸.۳2 درصد نسبت به پارسال بیشتر 
شــده بود. هر دو رقــم اوج جدیدی 

هستند.
قیمت فــروش میانه هــم افزایش 
داشت، اما رشــد آن کمی پایین تر 
از قیمت معیار بود. شــاخص قیمت 
فروش میانه در جوالی به 52۰ هزار 
دالر رســید که 7.2۱ درصد باالتر از 
پارسال بود. در شهر تورنتو این رقم به 
۶5۶ هزار دالر رســید که 7.72 دالر 
بیشتر از ماه مشابه سال قبل بود. این 
یعنی نیمــی از کاندوهای به فروش 
رفتــه قیمتی حداقــل 4.25 درصد 
پایین تر از قیمت معیار داشــتند. در 
شهر این شکاف کمتر و معادل ۱.۶۸ 

درصد بود.

قیمت میانگین فروش آپارتمان های 
تورنتو بــزرگ هم حرکتی مشــابه 
داشت. انجمن گزارش داد که قیمت 
میانگیــن فروش آن هــا در جوالی 
بــه 5۸4۰۱۹ دالر رســید که ۶.7 
دالر نســبت به سال قبل کمتر بود. 
میانگین شــهر تورنتو به ۶27۹27 
دالر رســید که نشانگر افزایشی 7.7 

درصدی بود. 
فروش آپارتمان های کاندو در تورنتو 
افزایشی بزرگ داشتند که برای این 
ماه غیرعــادی بــود. روی هم رفته 
2277 واحــد در جــوالی به فروش 
رفت کــه ۱۳.7۳ درصد بیشــتر از 
پارســال بود. شــهر تورنتو مسئول 
۱۶۱7 عــدد از آن فروش ها بود که 
افزایشــی ۱4.2۸ درصدی نسبت به 

سال قبل داشت.
تعــداد واحدهــای آپارتمانی کاندو 
ثبت شــده جدیــد در تورنتو بزرگ 
کمی افزایش داشت. تعداد آن ها در 
جوالی به ۳۳۹۱ رســید که ۰.2۳ 
درصد نسبت به سال قبل بیشتر بود. 
شهر تورنتو مســئول 24۰۱ عدد از 
آن ها بود که نشان از افزایشی ۱.7۳ 

درصدی نسبت به سال قبل داشت.

ایرونیا- گفته می شود یک صاحب خانه 
در تورنتــو رابطه ای عاطفی را با یک 
غریبه جعل کرده تا بتواند به صورت 
غیرقانونی دو مستاجر خود را بیرون 
بیندازد. این صاحب خانه حاال تا سقف 
25 هزار دالر بــه خاطر آزار و اذیت 
و به خاطر اینکه نگذاشته مستاجران 
بتواننــد از زمان خــود در خانه اش 

استفاده کنند جریمه خواهد شد.
لوســی کولهــپ و رابــرت چپمن 
مســتاجران این صاحب خانه پرونده 
خود را در یکی از جلســات انجمن 
که  مســتاجران  و  صاحب خانه هــا 
چهارشنبه برگزار شــد ارایه کردند. 
آن ها به ازای ماهــی 2۳۰۰ دالر در 
آوریــل 2۰۱۸ یک خانــه دوخوابه 
نیمه مستقل را در تورنتو اجاره کرده 
بودند. صاحب خانه آن ها کریستا بیکر 
در مارس به آن ها ایمیل زد تا بگوید 

قراردادشان تمدید نخواهد شد.
بعد از اینکه مستاجران توضیح دادند 
که به صورت قانونی حق ادامه اجاره 
ماه به ماه خانه را دارند و بعد از اینکه 
پیشنهاد بیکر برای ماندن در خانه به 
ازای ۱5۰ دالر پول بیشــتر در ماه را 

رد کردند، صاحب خانه با یک اطالعیه 
تخلیه استفاده شخصی N12 پیش 
آن ها برگشت. این فرم به صاحب خانه 
اجازه می دهــد به صــورت قانونی 
اجاره نشینی فردی را به خاطر اینکه 
یک عضو خانواده می خواهد شروع به 
زندگی در خانه بکند به اتمام برساند.

در سال های اخیر استفاده از این فرم 
بحث برانگیز شــده چون گفته شده 
بعضــی صاحب خانه هــا از آن برای 
افزایش اجاره خانه ها استفاده می کنند. 
کولهپ و چپمن هم می گویند بیکر 
همین کار را کرده و »دوست دختری« 
که حرفش را زده یک مستاجر بالقوه 
جدید اســت که هرگز با او مالقات 

نکرده است.
ویوین دو بوئر دوست دختر جعلی او 
حتی با وجود اینکه از نظرش عجیب 
بود که باید وانمود کند دوست دختر 
صاحب خانه است قبول کرد وارد خانه 
بشود اما وقتی که در ماه مه فهمید 
جلسه دادگاه قرار است برگزار بشود 
آشنایی با صاحبخانه را کتمان کرد 
و در جلسه دادگاه به نفع مستاجران 

شهادت داد.

صاحب خانه تورنتویی متهم به جعل دوست دختر 
برای بیرون انداختن مستاجرهایش شد

شیوع تقلب در میان جوانان کانادایی برای دریافت وام مسکن
ایرانیــان کانادا- نظرســنجی جدید 
Equifax نشان می دهد که افزایش 
قیمت خانه ها و فشار شدید اجتماعی 
در خرید خانه ممکن اســت به بافت 
آســیب  کانادایی  جوانــان  اخالقی 
رســانده و آن ها را متقاعد نماید که 
دروغ گفتن به هنگام درخواست وام 

مسکن چندان کار اشتباهی نیست.
آژانس اعتبارسنجی دریافته 2۳ درصد 
از هــزاره ها یعنی دو برابر ۱2 درصد 
جمعیت کل، معتقدند دروغ گفتن در 
مورد درآمد خود در فرم درخواســت 

وام مسکن، قابل قبول است.
تقریباً یک پنجم )۱۹ درصد( این گروه 
ها در مقایسه با کل ۱2 درصد پاسخ 
دهندگان، معترف بــه جعل و دادن 
اطالعات اشــتباه در فرم درخواست 
وام گشته، در حالی که این تعداد در 
نظرسنجی مشابه 5 سال گذشته تنها 
۹ درصد از کل پاسخ دهندگان بوده 

است.

جولی کازمیک، مدیر مشاوره مصرف 
کنندگان در Equifax کانادا، در این 
باره اظهار داشته است: به سختی می 
توان دلیلی بــرای این که چرا جوان 
ها به تقلب در وام مسکن روی آورده 
انــد ذکر نمود، اما محتمالً این امر با 
فشــارهای موجود در خرید خانه در 

برخی بازارها در ارتباط است.
وی افزود: »مردم نگران این هستند 
که ایــن فرصت را از دســت داده و 
چنانچه برای خرید خانه دلخواه خود 
واجد شــرایط نگردند، ممکن است 
هرگز قادر به خرید خانه نباشــند. و 
همچنین ممکن است احساس کنند 
مسکن  وام  دریافت  اســتانداردهای 
بیش از حد ســخت بوده و یا خود را 
وام گیرنده مسئولی تلقی نمایند، یا 
دســتورالعمل های وام دهندگان را 
بسیار سختگیرانه دانسته، و با درگیر 
شــدن در بدهی های باال مشــکلی 

نداشته باشند.«
بنا بر این نظرسنجی جمع کثیری از 
پاسخ دهندگان - 4۸ درصد – موافق 
اند که کانادا بایست تست استرس وام 
را از بین ببرد، درحالی که ۳4 درصد 
همچنان خواستار حفظ آن می باشند.

به گفته  کازمیک امــا، بدهی باال با 
ریسک باال نیز همراه است.

به گفتــه وی، یکی از مــواردی که 
بالفاصله به ذهــن مردم خطور نمی 
کند، خطر افزایش نرخ بهره است. این 
ریسک وجود دارد که شخص با هزینه 
های غیر منتظــره ای روبه رو گردد، 
که مالکیت خانه را از آنچه انتظار می 
رفــت گران تر جلوه دهــد. که البته 
شامل موارد فاجعه بارتر نظیر از دست 
دادن شغل یا مشکالت سالمتی می 

گردد.
در این بررســی همچنین مشخص 
گشــت کــه اکثریــت - ۶۱ درصد 
- معتقدنــد که خریــداران خارجی 
دلیل اصلی باال رفتن قیمت خانه ها 
می باشند. اکثریت بیشتر - 7۸ درصد 
– نیز معتقدند که دولت می بایست 
بــه خریداران کمــک نماید، که 7۰ 
درصد آنان نیز بر این باورند که تمرکز 
اصلی بایستی بر روی خریدارانی باشد 
که برای اولین بار اقدام به خرید خانه 

می کنند.

جوانان کانادایی روزانه بیش از 13 ساعت به صفحه نمایش خیره می شوند

ایرانیان کانــادا- آیا تا به حال به این 
فکر کرده اید که روزانه چند ساعت به 
صفحه نمایش گوشی تان یا دستگاه 
های دیگر نگاه میکنید؟ آیا از عوارض 
جانبی مختلف استفاده از این گوشی 
ها اطالعی دارید و میدانید تا چه حد 
برای سالمت بینایی تان مضر هستند.
 Alcon جدیــد  مطالعــه  طبــق 
Canada، پاسخ به این سوال خیلی 
زیاد اســت! آخریــن تحقیقات آنها 
حاکی از آن است که به طور متوسط 
نیمی از کانادایی ها تا ۱۳.۱ ساعت در 
روز به نوعی به صفحه ی نمایش  نگاه 
میکنند و این مقدار زمان بیش از حد 
نگاه کردن به صفحه نمایش در واقع 

شروع مشکالت سالمتی شماست.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است 
کــه در حال حاضر نیمی از   کانادایی 
ها روزانه حدود ۱۱ ســاعت را صرف 
نگاه کردن انواع صفحه نمایش های 
دیجیتالی می کند. چه صفحه نمایش 
رایانه، چه تلفن هوشمند، چه تبلت یا 
صفحه تلویزیون باشد، Alcon نشان 
داده است که اســتفاده بیش از حد 
از صفحه نمایش ها به صورت روزانه 
تأثیــرات جدی روی چشــم ما می 
گذارد. خشــکی چشم از نگاه کردن 
دائم به این دســتگاههای هوشمند 

بروز میکند.
دکترجــودی پارکز، اپتومتریســت 
توضیح داد: »هر روز بیشتر از دیروز، 
مــن در کلینیک خــود بیمارانی را 

معاینه میکنم که دچار چشــم درد، 
خستگی چشم و تاری دید شده اند. 
در واقع آنها از خشکی چشم ناشی از 
ساعتها خیره شدن به صفحه نمایش ، 
که بر سالمت چشم و بینایی در همه 

سنین تأثیر می گذارد رنج میبرند.«
در حقیقت، این مطالعه نشان داد که 
بیــش از 25 درصد از کانادایی ها به 
دلیل استفاده بیش از حد از صفحه 
نمایــش های دیجیتــال در زندگی 
روزمره خود، با خشکی چشم زندگی 

می کنند.
تحقیقات Alcon همچنین نشان داد 
که بیش از ۸5 درصد از کانادایی ها 
در زندگی خود عالئم خشکی چشم، 
از جمله خیس شــدن چشــمان، 
تاری دید، قرمزی چشم و مشکالت 

رانندگی در شب را تجربه کرده اند.
وقتی صحبت از زمــان بیش از حد 

نگاه کردن به صفحه نمایش میشود، 
کانادایی ها قطعــاً بدترین مجرمان 
هســتند. در حالی که افراد ۶5 سال 
و باالتر به طور متوســط روزانه   ۸.4 
ســاعت به صفحه نمایش خیره می 
شــوند، افراد ۱۸ تا ۳4 سال به طور 
روزانه ۱۳.۱ ساعت به صفحه نمایش 

خیره میشوند.
روزانه ۱۳.۱ ساعت قطعاً خیلی زیاد 
 ،Alcon به نظر می رسد. طبق گفته
کانادایی ها تقریباً 4.2 ساعت در روز 
از مانیتور استفاده میکنند، ۳.۱ ساعت 
تلویزیون تماشا میکنند، 2.4 ساعت 
به تلفن هوشمند خیره میشوند و ۱.5 

ساعت با تبلت وقت می گذرانند.
اگر وقــت زیادی را صرف دیدن یک 
  Alcon ،صفحه نمایش می کنیــد
برای محافظت  راهکارهای مختلفی 
از چشــم در مقابل این دستگاه های 

هوشمند دارد که تا حدودی جلوی 
آسیب های جدی بینایی را میگیرد. 
این مطالعه پیروی از قانون 2۰-2۰-
2۰ را توصیه می کند، به این صورت 
که هر 2۰ دقیقــه حداقل 2۰ ثانیه 
صفحه نمایش را کنــار بگذارید وبه 
نقطــه ای در فاصله 2۰  قدمی نگاه 
کنید و پلک بزنید و به این شکل به 

چشمانتان استراحت دهید.
همچنین این تحقیق پیشنهاد میکند 
همیشه کامال هیدراته شوید، به طور 
منظم ویتامین مصرف کنید و مرتباً 
به اپتومتریست محل خود سر بزنید!

اگر خود را مقصــر میدانید و روزانه 
۱۳ ســاعت به صفحه نمایش خیره 
میشوید، نترســید و برای چند روز 
از رسانه های اجتماعی دور شوید و 

استراحت کنید!
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روحانی: آمریکا باید از فشار حداکثری دست بردارد

حســن روحانی می گوید آمریکا باید بفهمد که جنگ طلبی سودی 
ندارد و از سیاست فشــار حداکثری علیه جمهوری اسالمی دست 
بردارد. شــماری از اعضای ارشد دولت گفته اند کنار گذاشتن جان 

بولتون به معنای شکست این سیاست است.

دویچه وله- حسن روحانی در نشست 
روز چهارشنبه، بیستم شهریور هیئت 
دولت با اشــاره بــه تنش های میان 
تهران و واشنگتن که با خروج آمریکا 
از توافق هسته ای شدت گرفته گفت، 
منطق جمهوری اسالمی استفاده از 
فناوری صلح آمیز هسته ای است و در 
برجام نیز منطق ایران »تعهد در برابر 

تعهد« است.
جمهوری اسالمی ۱۸ اردیبهشت و در 
نخستین سالروز خروج آمریکا از توافق 
هسته ای میان ایران و کشورهای پنج 
به عالوه یــک، اعالم کرد در صورتی 
که کشورهای اروپایی برای بهره مند 
شدن تهران از مزایای اقتصادی برجام 
گام ملموســی بر ندارند هر ۶۰ روز 
اجرای بخشی از تعهدات برجامی خود 

را متوقف می کند.
ایــن کاهش تعهدات پیشــتر در دو 
مرحله، بــه صورت رعایــت نکردن 
سقف مجاز درصد غنی سازی و میزان 
ذخیره اورانیوم غنی شده انجام شد و 
مرحله ســوم آن از ۱5 شهریور آغاز 

شده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، روحانی در 

نشست هیئت دولت گفت: »گام سوم 
کاهش تعهدات برجامی مهم ترین گام 
جمهوری اسالمی محسوب می شود 
و قابل مقایسه با دو گام قبلی نیست 
و اگر ضرورت داشــته باشد در آینده 
باز هم گام های دیگــر را برخواهیم 

داشت.«
به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی ایران، گازدهی 
یکی  پیشرفته   ســانتریفیوژهای  به 
از محورهای اصلی ســومین مرحله 
کاهش تعهــدات برجامی جمهوری 

اسالمی است.
پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای، 
تحریم های لغو یا تعلیق شــده علیه 
جمهوری اسالمی دوباره اعمال شد. 
واشــنگتن هدف از این تحریم ها که 
در ماه های اخیر تشدید شده را وارد 
کردن »فشار حداکثری« بر ایران برای 

تغییر رفتار تهران عنوان می کند.
مســئوالن ایران تحریم های تشدید 
شــده را »تروریســم اقتصــادی« و 
انگیزه آن را سیاست های تهاجمی و 
جنگ  طلبانه دولت آمریکا، به خصوص 
برخی از دولتمردان آمریکایی مانند 

جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ 
ســفید می دانند که روز سه شــنبه 

برکنار شد.

سیاست ادامه دار فشار حداکثری

رئیس دولت دوازدهم می گوید آمریکا 
که سیاست جنگ طلبی  بفهمد  باید 
سودی ندارد و باید این سیاست ها و 
فشــار حداکثری بر ایران را رها کند. 
او بدون اشــاره به بولتون تاکید کرد 
که دولت آمریکا باید »جنگ طلبان« 

را کنار بگذارد.
شماری از مقامات ارشد دولتی، از جمله 

علی ربیعی، سخنگوی دولت، محمود 
واعظی، رئیس دفتر و حســام الدین 
آشنا مشــاور حســن روحانی، جان 
بولتون را جنگ طلب ترین شخصیت 
دولت ترامپ خوانده و کنارگذاشتن 
او را نشــانه شکســت سیاست فشار 

حداکثری ارزیابی کرده اند.
با ایــن همه مایــک پمپئــو، وزیر 
خارجه ایاالت متحده روز سه شنبه، 
۱۹ شــهریور در یک نشست خبری 
تاکید کرد که کنار گذاشتن بولتون 
به معنای تغییر سیاســت های دولت 

دونالد ترامپ نیست.
وزیر خزانــه داری آمریکا، اســتیون 
منوچین نیز در این نشســت تصریح 
کرد کــه رئیس جمهــوری ایاالت 
متحده و همکاران ارشدش در مورد 
ادامه سیاســت فشــار حداکثری بر 
جمهوری اسالمی »همسویی کامل« 

دارند.

هشدار نســبت به افزایش »غصه و 
سختی« مردم

روحانی با توجه به افزایش مشکالت 
اقتصادی و شــرایط دشــوار زندگی 
مردم، نسبت به افزایش اختالف های 
داخلی و فشار بر شهروندان هشدار داد 
و گفت: »امروز در شــرایطی هستیم 
که باید حرف و نــدای مردم را بهتر 

بشنویم.«
رئیس جمهور افزود: »در شرایطی که 
دشمن همه فشــارهای اقتصادی را 
به کار گرفته نباید برخی از تندروی ها 
و مسیرهای غیردقیق که مردم را آزار 
می دهد در جامعه اجــازه بروز پیدا 
کند، چرا کــه مردم به اندازه کافی با 
غصه و سختی مواجه هستند و نباید 
اجازه داد که براساس بی دقتی ها غصه 

جدیدی بر مردم وارد شود.«
حسن روحانی می گوید به رغم افزایش 
فشارها، »عالئم مثبتی« به خصوص 
در زمینه اقتصادی به چشم می خورد 
که »بسیار دلگرم کننده« است و نشان 
می دهد که »با ایستادگی و مقاومت 
خــود می توانیم دشــمن را مأیوس 

]کنیم[ و به پیروزی برسیم«.
با وجود ایــن خوش بینی ها، مطابق 
گزارش های بانک مرکزی میزان تورم 
در اردیبهشــت ۹7 و هنگام خروج 
آمریــکا از برجام اندکــی بیش از ۹ 
درصد بود و این میزان در ماه گذشته 
بیش از چهار برابــر و به فراتر از 4۰ 

درصد رسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی اردیبهشت امسال با توجه به 
ادامه رکود و رشــد منفی اقتصادی و 
افزایش شدید قیمت ها، برآورد کرده 
بود که حدود 4۰ درصد شــهروندان 
ایران زیر خط فقر مطلق قرار خواهند 

گرفت.

دونالد ترامپ احتمال کاهش تحریم ایران
 برای مالقات با روحانی را رد نکرد

ترامــپ،  دونالــد  بی بی ســی- 
رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه، 
احتمال کاهش تحریم ایران در برابر 
مالقات با حسن روحانی، را رد نکرد 
و افزود که تهران به دنبال توافقی با 

واشنگتن است.
به گزارش خبرگــزاری رویترز، آقای 
ترامپ در پاســخ به این پرسش که 
آیا ممکن است برای مالقات با حسن 
روحانی، از تحریم ایران بکاهد، گفت: 

»ببینیم چه اتفاقی می افتد.«
در پی استعفای جان بولتون، مشاور 
امنیــت ملی آمریکا که به داشــتن 
مواضــع ضد ایرانی شــهره بود، این 
گمانه مطرح شــد که واشنگتن در 
سیاست خارجی خود در قبال برخی 
کشورها از جمله ایران، تغییراتی ایجاد 

کند.
آقای بولتون از جمله سیاستمدارانی 
بود که پیش از ورود به کاخ سفید از 

تغییر رژیم در ایران حمایت می کرد.
اما روز چهارشنبه، آقای ترامپ درباره 
این موضوع گفت: »ما به دنبال تغییر 

رژیم نیستیم.«
وی همچنین تاکید کرد که معتقد 
است طرف ایرانی به دنبال رسیدن به 

یک توافق است.
روز چهارشنبه روزنامه جروزلم پست 
نیز گــزارش داد که دونالد ترامپ در 
حال بررسی کاهش تحریم های ایران 
اســت. در این گزارش آمده بود که 
اســتیون منوچین، وزیر خزانه داری 

آمریکا نیز با این ایده موافق است.
بــه گــزارش وب ســایت آمریکایی 
با  ایران  »بلومبرگ«، کاهش تحریم 
هدف مالقات با حســن روحانی، با 
مخالفت جدی جــان بولتون روبه رو 
بــوده و اندکی بعــد از این مخالفت 
بســیار شــدید، دونالد ترامپ از او 
خواسته تا از مقامش کناره گیری کند.

به نوشــته بلومبرگ، ایــن ایده که 
آمریــکا تحریــم ایــران را کم کند 
تا رئیس جمهــور آمریــکا بتواند با 
رئیس جمهور ایران مالقات کند، روز 
دوشنبه در جلســه ای در دفتر آقای 
ترامپ در کاخ سفید مطرح شده است 
و همان جا، وزیر خزانه داری حمایتش 

را از این طرح بیان کرده است.
روز چهارشنبه، حســن روحانی در 
یــک گفت وگوی تلفنــی با همتای 
فرانســوی اش گفــت تــا زمانی که 
اســت،  برقرار  آمریکا  تحریم هــای 
مذاکره با این کشور »بی معنی« است.
خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن 
تحریم های سخت گیرانه علیه ایران، 
به مشــکالتی اقتصادی برای ایران 

دامن زده است.
در مقابل ایران نیز تاکنون در ســه 
مرحله از اجرای برخی تعهداتش در 
برجام کاسته است. ایران می گوید این 
کار نقض برجام نیست و به دلیل عدم 
پایبندی طرف مقابل به تعهداتش، به 

این اقدامات دست می زند.
در عیــن حــال مقام هــای ایرانی 
می گویند که حاضر نیستند با دونالد 

ترامپ مالقات یا مذاکره کنند.
دائم  نماینده  تخت روانچــی،  مجید 
جمهوری اســالمی در سازمان ملل 
متحد در واکنش به اســتعفای جان 
بولتون گفت که ایــران همچنان با 

آمریکا مذاکره نخواهد کرد.
وی گفت: »ما بارها اعالم کرده ایم و 
رئیس جمهور ایران هم به صراحت 
نظرداده، تا زمانی که این تحریم های 
ظالمانه و تروریســم اقتصادی دولت 
آمریکا علیه مردم ایــران ادامه دارد، 

جای صحبت و مذاکره نیست«.
آیت اهلل خامنــه ای رهبر جمهوری 
اسالمی گفته به هیچ وجه به رئیس 
جمهــور و مقام هــای دولتی اجازه 
نخواهد داد تا با دولت ترامپ مذاکره 
کنند. او تماس با دولت کنونی ایاالت 
متحده را »ســم مضاعــف« خوانده 

است.

انتشار عکسی از مقتدی صدر
 در کنار آیت اهلل خامنه ای

به گزارش بی بی ســی دفتر آیت اهلل 
علی خامنه ای، عکسی منتشر کرده 
کــه مقتدی صدر از رهبران شــیعه 
عــراق را در کنار آقــای خامنه ای و 
سرلشکر قاســم سلیمانی در مراسم 
عزاداری رسمی نشان می دهد. رسانه 
های حکومتی ایــران می گویند که 
آقای صدر در چند روز گذشته در قم 

حضور داشته است.
مقتدی صدر در ســال های پس از 
سقوط صدام از رهبران تندروی عراق 
بوده که روابط بســیار نزدیکی هم با 
جمهوری اســالمی ایران داشت اما 
در جریان انتخابــات پارلمانی عراق 
از ایــران فاصله گرفــت و اعالم کرد 
که حاضر نیســت ایران با گروه های 
عراقی که به ایران نزدیک هستند، در 
پارلمان ائتــالف کند. پیش از این او 

سال ها در ایران اقامت داشته است.
حزب الدعوه، مجلس اعال و سازمان 
بدر از نهادهای پرنفوذ عراقی هستند 
کــه از حمایت تاریخــی جمهوری 
اســالمی ایران برخوردار بــوده اند. 
سپاه مهدی که زمانی مقتدی صدر 
آن را رهبــری می کرد و با نیروهای 
آمریکایی مســتقر در عــراق درگیر 

می شــد، تحت حمایــت جمهوری 
اسالمی ایران قرار داشته است.

مقتدی صــدر همچنیــن خواهان 
پرچیده شدن نیروهای حشد الشعبی 
یا بسیج مردمی عراق پس از نابودی 
کامل گروه موسوم به دولت اسالمی 
)داعش( در عراق بوده که نقطه مقابل 

دیدگاه رهبر ایران بوده است.
بــه گــزارش کیهــان لنــدن روز 
چهارشنبه روزنامه  های چاپ ایران از 
جمله کیهان تهران و اطالعات پس از 
دو روز تعطیلی به مناسبت »تاسوعا و 
عاشورا« در صفحه اول خود سخنرانی 
حسن نصراهلل دبیرکل حزب  اهلل لبنان 
را منتشــر کردند که در آن از رهبر 
جمهوری اسالمی حمایت کرده است. 
کیهان چاپ تهران به نقل از نصراهلل 
تیتر زد »امام خامنه ای، حسین زمان 
است لحظه ای تنهایش نمی گذاریم!« 
اطالعات هم به نقل از نصراهلل نوشت: 
»هرگز فرزند حسین ، امام خامنه ای 
را تنهــا نمی گذاریــم!« یک منبع و 
یک منبر با دو روایــت متفاوت: در 
یکی خامنه  ای »فرزند حسین« و در 
دیگری »حسین زمان« جا زده شده 

است.

اتحادیه اروپا: »نصب سانتریفوژهای تازه 
در ایران به شدت نگران کننده است«

دویچه وله- سخنگوی اتحادیه اروپا با 
اشاره به نصب دستگاه های پیشرفته و 
جدید سانتریفوژ در ایران که توانایی 
این کشــور در ساخت بمب اتمی را 
بسیار بیش تر می سازد از ایران انتقاد 
کرد و این گام را »ناسازگار« با توافق 

اتمی با ایران )برجام( خواند.
به گــزارش خبرگــزاری فرانســه، 
سخنگوی اتحادیه اروپا روز سه شنبه 
با اشاره به این توافق منعقد در سال 
2۰۱5 این گام را »کاهشی دیگر در 

تعهدات برجامی ایران« قلمداد کرد.
ایــران چنــد روز پیــش از نصــب 
ســانتریفوژهای جدیــد تحقیقاتی 
در قالب گام ســوم کاهش  تعهدات 

برجامی خود خبر داد.
کورنل فروتا، رئیــس موقت آژانس 
بین المللی انرژی اتمی که چند روز 
پیش از ایران بازدید کرد، نصب این 
سانتریفوژهای جدید را تأیید کرده و 
روز یکشنبه گفت: »این سانتریفوژها 
یا نصب شده اند یا در حال نصب اند.«

در گزارشــی که فروتا در سفرش به 
ایران در این زمینه داده آمده اســت: 
»تمام سانتریفوژهای نصب شده برای 
گازدهی آماده هســتند، اما هنوز به 

آن ها گاز تزریق نشده است.«
ســخنگوی اتحادیــه اروپــا نصب 
»به شــدت  را  ســانتریفوژها  ایــن 
نگران کننده«خوانده و تأکید کرده که 
»تعهد« این اتحادیه به توافق اتمی به 

»پایبندی کامــل ایران به تعهدات « 
برجامی بستگی دارد.

او از ایران خواســته اســت، »تمام 
برجام  بــا  ناســازگار«  فعالیت های 
را متوقــف کرده و بــه »هیچ اقدام 
دیگری« در جهت »تضعیف حفظ و 

اجرای کامل این توافق« دست نزند.
ایــران اعالم کرده اســت، با این که 
تعهــدات خــود را کاهــش داده به 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
همچنان اجازه بازرسی از برنامه اتمی 

این کشور را خواهد داد.
اسرائیل کاتص، وزیر خارجه اسرائیل، 
با توجه به سفر رئیس موقت آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی بــه ایران و 
صدور بیانیه ای از ســوی آژانس، از 
برجام  باقیمانــده در  امضاکنندگان 
)بریتانیا، فرانســه، روســیه ، چین و 
آلمان( خواســت، از مشی آمریکا در 
خروج از ایــن توافق و اعمال مجدد 

تحریم ها علیه ایران پیروی کنند.
نتانیاهــو، نخســت وزیر  بنیامیــن 
اســرائیل نیز دوشنبه ضمن نمایش 
تصاویــری که گفته شــد مربوط به 
»یک تأسیسات پنهانی در ایران برای 
تحقیقات هسته ای« است قدرت های 

اروپا را به ترک برجام فراخواند.
نتانیاهو خطاب به جامعه بین المللی 
گفت: »بیدار شوید و تشخیص دهید 
که ایران بــه طور قاعده مند در حال 

نقض این توافق است.«
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جمهوری اسالمی
 اتاق به اتاق آلوده به ویروس نفوذی  ها و جاسوس    هاست

کیهــان لنــدن- وزارت خزانه داری 
آمریکا، سه شنبه دهم سپتامبر )۱۹ 
شهریور(، شــبکه  ای از دالالن مالی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سپاه 
قدس را تحریم کرد که شاخه  هایی از 
آن توسط عوامل حماس و حزب  اهلل 

در لبنان و ترکیه   فعال بوده اند.
ظاهر جباریان رابط مستقیم حماس 
و نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی از جمله افرادی اســت که 
توســط آمریکا تحریم شد. جباریان 
در ترکیه مســتقر است و در گزارش 
وزارت خزانه داری آمده که وی رئیس 

دفتر امور مالی حماس است.
یکی از مدیــران صرافی »رِدین« در 
ترکیه نیز تحریم شده که گویا نقشی 
اساســی در انتقال پــول از ایران به 

حزب  اهلل و حماس داشته است.
هفته گذشــته آمریکا یک شــبکه 
گســترده برای دور زدن تحریم های 
رژیم ایران را در فهرست تحریم  ها قرار 
داد که نام شرکت  ها و افراد مرتبط به 
آن از ایران و امارات تا سوریه و لبنان 
و از سنگاپور و هند تا هنگ کنگ فعال 

بودند.
تحریم  های تازه   آمریکا آشکار می  کند 
که کاخ ســفید به کمــک نهادهای 
اطالعاتــی و امنیتــی داخلــی و با 
مشارکت کشورهای مختلف  دست 
روی شــبکه  های مالــی منطقه  ای و 
بین  المللی جمهوری اسالمی گذاشته 
که ســپاه پاســداران و شبه نظامیان 
وابسته اش از طریق آن اقدام به انتقال 
پول برای تامین اهداف تروریســتی 
می  کنند.   شــبکه  هایی که از طریق 
آنها پول  های هنگفت جابجا می  شود 
و از طریق کانال  هــای مخفی اقدام 
به تامیــن هزینه    های مورد نیاز برای 
خرابکاری  های سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی می  کنند.
در فهرست تحریم  های جدید فردی 
به نام محمدسعید ایزدی ثبت شده 
که گفته می  شود از مقام  های نیروی 

قدس سپاه و در لبنان ساکن است.
وزیر خزانه داری  منوچین  اســتیون 
آمریکا گفت که این تحریم ها شامل 
۱5 نفر از ســران نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی، حزب اهلل 

لبنان، حماس و القاعده می شود.
مایک پمپئــو وزیر خارجــه آمریکا 
نیز اعالم کــرد »۱2 رهبر گروه های 
تروریســتی« تحریم شدند که چهار 
عضو ارشــد حــز ب اهلل و حماس و 
رهبران گروه داعش و القاعده از جمله 

آنها هستند.
این دو مقام آمریکایی که پس از اعالم 
تحریم  ها در یک کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک شرکت کردند تاکید نمودند 
که برکناری جان بولتون تغییری در 
سیاست فشــار حداکثری علیه رژیم 

ایران ایجاد نخواهد کرد.
وزیر خارجه آمریکا همچنین در این 
نشست در پاســخ به پرسشی درباره 
تاثیر برکنــاری بولتون بــر افزایش 
احتمال دیدار روحانــی و ترامپ در 
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 
گفت رئیس جمهــور آمریکا قبالً به 
صراحت گفته که آماده اســت بدون 
هیچ پیش شــرطی با حسن روحانی 

دیدار کند.
ســکوت کاخ ســفید و نهادهــای 
اطالعاتــی آمریکا در مورد مســیر و 
جزییات شناســایی شبکه  های مالی 
مرتبط با ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی ظاهرا حســاب شده به نظر 
می رســد اما نباید این احتمال را از 

نظر دور داشت که بخشی از اطالعات 
مربوط به این شبکه  ها از درون خود 
جمهوری اســالمی و توسط عوامل 
جاسوســی و یا فرماندهان و مقامات 
سپاه پاســداران لو می  رود که اخیراً 

افزایش هم پیدا کرده است.
شناســایی این شــبکه    های تبهکار 
بین  المللی نیاز به ابــزار و اطالعات 
بســیار دقیق دارد و مشارکت وسیع 
خارجی و داخلی می  طلبد. اطالعات 
در ایــن خصوص محدود اســت و 
هر آنچه رســانه    ای می    شود حدس  
گمان و بر اســاس شنیده     هاست اما 
این احتمال که بخشــی از اطالعات 
در همکاری میــان عوامل نفوذی و 
آقازاده  های خارج    نشــین و بستگان 
به  اســالمی  مقامــات جمهــوری 
ســرویس    های اطالعاتــی و امنیتی 

غربی درز پیدا می    کند کم نیست.

مسدودنشــدنی  منفذهــای 
»فرارسازی« مســئوالن و مدیران 

فاسد

شــمار زیادی از مدیران فاسد نظام 
و فرزندان آنها در ماه  های گذشــته 
پول  های کالن بــه جیب زدند و هر 
آنچه توانســتند جارو کردند و پا به 
فرار گذاشتند اما جمهوری اسالمی 
نتوانسته روزنه    های فرار آنها را ببندد.

عبداهلل گنجی نویســنده نزدیک به 
محافل امنیتی رژیم، ۱5 شــهریور 
در مقاله  ای نوشت حکومت نمی  تواند 
منفذ هــای فراری  ســاز مدیــران و 
مســئوالن فاســد را شناســایی و 
کنترل کند. یکی از اختالسچی  های 
دانه درشــت محمودرضــا خــاوری 
مدیرعامل سابق بانک ملّی است که 
به کانادا فرار کرده اما با وجود اینکه 
جرم او محرز اســت این کشور اقدام 
به استرداد او نمی  کند. خاوری یکی 
از مدیران و مقامات فاسد جمهوری 
اسالمی است که با وجود آنکه رژیم 
بــرای بازگردانــدن وی از اینترپل 
کمک خواسته همچنان ظاهرا مقیم 

کاناداست.
اینترپل بهمن ســال ۹۱ نام خاوری 
را در فهرســت افــراد تحت تعقیب 
قرار داد اما مهر سال ۱۳۹5 نام او از 
این فهرست حذف شد.  همچنانکه 
وقتی رضا ضراب تاجر مشهور ایرانی- 
ترکیه  ای نیز حاضر بــه همکاری با 
نهادهــای قضایی و اطالعاتی آمریکا 
شد، در مجازات او تخفیف قائل شدند.

این احتمال که مدیران و سیاسیون 
نظــام بعد از فــرار در ازای همکاری 
با نهادهای اطالعاتــی امنیتی برای 

شناسایی شــبکه  های مالی مرتبط 
جمهوری  تروریستی  فعالیت    های  با 
اسالمی و سپاه حاضر به همکاری با 
نهادهای خاص شوند مردود نیست به 
ویژه آنکه آمریکا برای این اطالعات 
جایزه چند میلیون دالری نیز اعالم 

کرده است!
سیدمحمد صدر هاشمی نژاد صاحب 
بانک پیالتوس در جزیره مالت، سال 
2۰۱۸ در آمریکا به اتهام پولشــویی 
و دور زدن تحریم ها بازداشــت شد. 
احتمــال اینکه او بــه این فکر کرده 
باشد که برای نجات خودش بخشی از 
آنچه را که از پشت صحنه پولشویی  ها 
می  داند در اختیــار آمریکایی  ها قرار 

دهد کامال وجود دارد.
در ماه  های گذشته همچنین ادعا شد 
که پرونده جاسوسی تعدادی از عوامل 
نفوذی در نهادهای سیاسی و نظامی 
جمهوری اسالمی در دست بررسی 

است.

واقعیت این اســت کــه جمهوری 
اســالمی اتــاق بــه اتــاق مبتال به 
نفوذی  ها، جاســوس    ها و  ویــروس 
»پرستو«هاست. از لو رفتن اطالعات 
مربــوط به حــوزه نفــت و انرژی تا 
فعالیت    های محرمانه اتمی و موشکی؛ 
از فســادها و زد و بندهای مسئوالن 
رده باالی حکومتی تا اطالعات مربوط 
به تختخواب و جیب مدیران؛ اوضاع 
چنان وخیم است که محمود علوی 
وزیــر اطالعات جمهوری اســالمی 
۱۹ شهریور در یک سخنرانی گفت 
»برخی اقدامات به نام افشاگری انجام 
می شود؛ مگر افشاگری حرام نیست؟ 
رسول اکرم فرمودند؛ افشای سّر برادر 
خیانت است! خیال می کنیم به اسم 
آبروریــزی و دریدن آبروی این و آن 
کار خوبی کرده ایم، در حالی که این 
موضوع حرام است، این در حالیست 
که حرام خدا با تغییر عنوان تبدیل به 

حالل شده است.«

کپلر: میزان ذخیره نفت بی مشتری ایران به 120 میلیون بشکه رسید
بــر اســاس آمارهایی که شــرکت 
اطالعات انــرژی و ردیابی نفتکش، 
کپلر، روز چهارشنبه، 2۰ شهریورماه، 
در اختیار رادیوفردا گذاشت، میزان 
ذخیــره نفت بی مشــتری ایران در 
پایان ماه گذشــته میالدی، اوت، به 
عدد بی ســابقه ۱2۰ میلیون بشکه 

رسید.
در دوران قبلی تحریم ها )سال های 
2۰۱2 تــا 2۰۱۶(، کل ذخایر نفت 
بی مشتری ایران بنا بر آمارهای اداره 
اطالعات انرژی آمریــکا حدود 55 

میلیون بشکه تخمین زده می شد.
ترامپ، رئیــس  جمهوری  دونالــد 
آمریکا، در اردیبهشت سال گذشته، 
از  از برجــام خــارج شــد و   ،۹7
نفتی  معافیت  امســال  اردیبهشت 
به مشتریان جمهوری اسالمی را با 
هدف به صفر رســاندن صادرات آن 

لغو کرد. 
ترامــپ رویکرد ســخت گیرانه تری 
نســبت به دوران ریاست جمهوری 
باراک اوباما در قبال ایران و تحریم ها 

داشته است.
آمارهای کپلر نشــان می دهد که از 
ماه مه، اردیبهشــت، امسال تا پایان 
ماه اوت یعنی چهار ماه میزان ذخایر 
نفتی بی مشتری ایران دو برابر شده و 
به ۱2۰ میلیون بشکه رسیده است 
که 7۰ درصد آن روی آب و بر روی 

تانکرها ذخیره شده است.

کپلر می گوید سیاســت صفر کردن 
صادرات نفت ایران به تحقق نزدیک تر 
می شــود و جمهوری اسالمی در ماه 
گذشــته تنها ۱۸۰ هزار بشکه نفت 
توانسته بار کند و راهی بازارها نماید.

۱۳۸ هزار بشــکه راهی چین شده 
اســت، اما ۶۹ هزار بشــکه از آن در 
تاسیسات ذخیره سازی نفت جینجو 

ذخیره شده است.
ایران بخشی از نفت بی مشتری خود 
را در تاسیسات دالیان و جینجو چین 
ذخیره می کند و مالک آن خود ایران 
اســت. به عبارتی، ایــن محموله ها 

صادرات نفت حساب نمی شود.
۸۹ هزار بشکه نفت ایران نیز طی ماه 
گذشته به سوریه و ترکیه ارسال شده 

است.

این گزارش می گوید سوریه طی چهار 
ماه گذشته به طور متوسط روزانه ۳۳ 
هزار بشکه نفت از ایران تحویل گرفته 

است.
ترکیه در ماه اوت مشتری روزانه 22 
هزار بشــکه نفت ایران بود، اما کپلر 
می گوید محموله هایی که ماه جاری 
راهی ترکیه شده، احتماال خرید نفت 
این کشور از ایران در ماه سپتامبر را 

به ۶۸ هزار بشکه در روز برساند.
ترکیه قبل از تحریم های نفتی ایران، 
روزانه نزدیک 2۰۰ هزار بشکه نفت از 

جمهوری اسالمی می خرید.
تحویل نفت سوریه از ایران نیز انتظار 
می رود در ماه جاری، ســپتامبر، اوج 

بگیرد.
بر اســاس آمارهای دیگر شــرکت 

تانکرترکرز، در  نفتکش هــا،  ردیابی 
ابتدای ســپتامبر ایران یک محموله 
یک میلیون بشکه ای تحویل سوریه 
داده و دو نفتکش ایرانی، مجموعا با 
دو میلیون بشــکه نفت نیز در بندر 

طرطوس سوریه لنگر انداخته اند.
جز اینها،  نفتکــش »آدریان دریا ۱« 
که اخیرا از جبل الطارق رفع توقیف 
شــد، با 2.۱ میلیون بشکه نفت، در 
سواحل سوریه لنگر انداخته، اما هم 
کپلر و هم تانکرترکرز می گویند هنوز 
بار خود را خالی نکرده است و دقیقا 

معلوم نیست چه برنامه ای دارد.
اگر این نفتکش هــا، همگی بار خود 
را تخلیه کنند، میزان صادرات نفت 
ایران به سوریه در ماه جاری به ۱7۰ 

هزار بشکه اوج خواهد گرفت.

نماینده ایران در آژانس بین المللی اتمی:
 دسیسه ای در کار است

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در سخنانی در اجالس شورای 
حکام هدف اقدامات ســه روز اخیر آمریکا و اسرائیل برای اعمال فشار به 
آژانس را نابودی برجام به عنوان »نماد چندجانبه گرایی« و »ایجاد انحراف 
در افکار عمومی« دانست. کاظم غریب آبادی اعالم کرد ایران تحت تأثیر این 
فضاسازی ها قرار نمی گیرد و کاهش تعهداتش در توافق هسته ای را در هر 60 

روز دنبال می کند.

رادیو زمانه- آژانس بین المللی انرژی 
اتمی بر اساس توافق نامه هسته ای در 
ســال 2۰۱5 از اختیارات کافی برای 
بازرسی از تأسیسات هسته ای ایران 
برخوردار است. خبرگزاری رویترز به 
نقل از منابعی کــه نام آن ها را اعالم 
نکــرده گزارش داده بــود که ظاهراً 
بازرسان بین المللی در انبار تورقوزآباد 
آثار اورانیوم یافته اند. بنیامین نتانیاهو 
دو روز قبــل، بالفاصله بعد از ســفر 
کرنل فروتا، سرپرست موقت آژانس 
بــه تهران  این ادعا را مطرح کرد که 
ایران در آباده در اســتان فارس یک 
تأسیسات هسته ای دایر کرده بود اما 
پس از آنکه پی برد اسرائیل از وجود 
این تأسیسات آگاه است آن را منهدم 
کرد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
سابق کاخ سفید نیز به فروتا هشدار 
داده بود که ممکن است ایران »مواد 
رادیواکتیو« یا فعالیت های هسته ای 

مخفیانه داشته باشد.
 کاظم غریب آبــادی، نماینده ایران 
در آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
سخنانی در اجالس شورای حکام با 
اشاره به ســخنان نتانیاهو و بولتون 
گفت: »این اقدامات نمایشی با هدف 
اعمال فشــار به آژانس، وارد کردن 
آخرین ضربات به برجــام به عنوان 
نماد چندجانبه گرایی، و ارائه داده های 
انحرافی به کشــورها و افکار عمومی 
صورت می گیرد. جمهوری اســالمی 
ایران ارزشی برای این نمایش ها قائل 
نیســت و بر اســاس مصوبه شورای 
عالی امنیت ملــی، گام های تعیین 
شــده برای کاهش تعهدات برجامی 

را در دوره هــای ۶۰ روزه بــا جدیت 
دنبــال می نماید و تحــت تأثیر این 

فضاسازی ها قرار نمی گیرد.«
جمهوری اسالمی در واکنش به عدم 
اجرای تعهدات کشورهای اروپایی در 
قبال برجام در چارچوب اینستکس 
برای مبادالت بانکی و نفتی با ایران، از 
۱۸ اردیبهشت سال جاری تاکنون در 
سه گام تعهدات خود در برنامه جامع 
اقدام متشــرک را کاهش داده است، 
با این حال، بر اســاس گزارش های 
آژانس هنوز برجــام را نقض نکرده 
اســت. بر اســاس توافق هسته ای تا 
۱4 ماه آینده تحریم های تسلیحاتی 
ایران برداشــته می شود. از هم اکنون 
مذاکراتی بین ایران با چین و روسیه 
برای خرید تسلیحات در جریان است.
یوکیــا آمانو، دبیــرکل فقید آژانس 
اعالم کرده بود که برنامه هســته ای 
ایران تحــت دقیق ترین نظارت های 
بین المللــی قــرار دارد. غریب آبادی 
با اشــاره به این گزارش گفت: » در 
ســال 2۰۱۸، از 42۱ بازرسی انجام 
شــده در 5۰ کشــور که موافقتنامه 
جامع پادمان و پروتــکل الحاقی را 
اجرا می کنند، ۳5۸ مورد )معادل ۸5 
درصد( از ایران انجام شــده است. در 
همین سال، ۱۰۰۰ نفر- روز بازرسی، 
معادل ۸۸ درصد بازرسی ها بر اساس 
نفر-روز در این گروه نیز از ایران انجام 

شده است.«
نماینــده ایــران ســپس از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی خواســت بر 
برنامه هسته ای عربستان سعودی نیز 

مانند ایران نظارت کند.
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مجتبی واحدی

آیا روحانی 
عقل استعفا دارد؟

هنوز وعده های روحانی در تبلیغات انتخاباتی سال نود ودو 
در گوش ها طنین انداز است که هم از آزادی های سیاسی 
و اجتماعی می گفت هم بهبود شــرایط اقتصادی را نوید 
می داد. بهانه جویی های ســال نود و شش او نیز فراموش 
نشــده که مانع تراشاِن قدرتمند را ســد راه برنامه هایش 
معرفی می کرد و از مردم می خواست با افزایش آرای خود، 
او را در برابر کارشکنان، تقویت کنند. هنوز وعده های دهان 
پرکن هاشمی رفسنجانی، خاتمی و سران جبهه اصالحات  
در ذهن تک تک ایرانیان است که از ماه ها قبل از انتخابات 
سال نود و شش، دور دوم ریاست جمهوری روحانی را بسیار 
بهتر از دور اول مسئولیت او ارزیابی و پیش بینی می کردند. 
اما هنوز دور دوم ریاســت جمهــوری روحانی به صورت 
رسمی آغاز نشــده بود که فریب کاری او برای بسیاری از 
رای دهندگان آشکار شد. او که تبلیغات دور دوم خود را با 
محوریت حمله به سپاه و برخی نهادهای سرکوبگر حکومتی 
پیگیری می کرد بالفاصله پس از عبور از گردنه انتخابات، 
برادرِ صمیمی همان نهادها شد و خلف وعده با مردم را آغاز 
کرد.او دیگر نیازی به رای مردم نداشــت و لذا شیوه ای را 
در پیــش گرفت که بتواند تحقق آرزوی او برای تکیه زدن 
بر جایگاه رهبری را تسهیل کند.  روحانی از نخستین روز از 
دور دوم ریاست جمهوری تاکنون ، گامهای متفاوتی برای 
تحقق آرزوی محال خود برداشته است: توقف انتقادات از 
احکام قضایی، نزدیک شدن به سپاه و تمجیدهای بی سابقه 
از آن  نهاد، وادادگی بیشتر در گزینش وزیران و تغییر لحن 
در اظهارنظرهای بین المللی، برخی از گام های روحانی در 
این مدت بوده اســت. اما ظاهرا شــیرینی رویای رهبری، 
حافظــه روحانی و قدرت تحلیــل او را دچار اخالل کرده 
است . حسن روحانی بهتر از هر کس می داند تن دادن علی 
خامنه ای به دور اول ریاست جمهوری او، ناشی از الزامات 
و تعهداتی بود که در مذاکرات محرمانه با امریکا در عمان 

ایجاد شده بود.
در واقع ، خامنه ای برای جلب اعتماد امریکایی ها، تن به 
انتخاب کســی داد که مسئول تیم مذاکرات هسته ای در 
دولت خاتمی بود و طرف های خارجی، او را بر »گروه ِ شعار 
محور و بالتکلیِف جلیلی« ترجیح می دادند. روحانی بیش از 
اغلب سیاستمداران جمهوری اسالمی، با ویژگی های علی 
خامنه ای آشــنا بود. یکی از این ویژگی ها، کینه ورزی و 
عالقه به اننقام گیری اســت  . روحانی می دانست هر گاه 
خامنه ای در شرایط اجبار، به موضوعی تن دهد در اولین 
فرصت از هر فرد، گروه و پدیده ای که به او تحمیل شــده 
باشد انتقام خواهد گرفت. روند منجر به انتخاب روحانی ، 
یکی از آشکارترین اتفاقات سیاسی در ایران بود که به رهبر 
جمهوری اسالمی تحمیل شــد . البته روحانی در دور اول 
ریاست جمهوری و تا قبل از عبور خامنه ای از تحریم های 
اجماعی بین المللی، فرصت داشت برخی خواسته های خود 
و رای دهندگان را به رهبر تحمیل و برخی از آنها را برگشت 
ناپذیر کند. اما خودخواهی وی و وجود مدیران فاسد و ناکار 
آمد ، فرصت موجود را از روحانی ســلب کرد و او دور اول 
ریاست جمهوری را در حالی به پایان برد که دولت یازدهم 
جز »برجاِم لرزان« دســتاوردی نداشت. در واقع، روحانی 
چهار ســال فرصت خود و حامیانــش را صرف موضوعی 
کرد که رهبر جمهوری اسالمی، بیش از دیگران به آن نیاز 
داشــت. کمتر از شش ماه پس از روی کار آمدن روحانی ، 
در یادداشــت» آیا روحانی به طــرف مردم می آید« ، نیاز 
خامنه ای به روحانی را مورد اشــاره قرار دادم. در آن زمان ، 
گمان می کردم رئیس دولت از تجربیات دوران خاتمی و نیز 
از شناخت عمیق نسبت به رهبر، بهره می گیرد و با استفاده 
از نیاز خامنه ای به خود، امتیازاتی خواهد گرفت. در بخشی 
از آن یادداشــت که روز پنجم دی ماه نود و دو منتشر شد 
آمده بود : »نیاز رهبر به او- روحانی - با به سامان رسیدن 
مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها ، پایان می یابد و سپس 
او هم مشمول کینه توزی های ولی فقیه خواهد شد.«. اما 
متاسفانه دو عامل که در باال به آنها اشاره شد - خودخواهی 
روحانی و مدیران فاسد - چشمان روحانی را بر واقعیت ها 

بست و او همه فرصت ها را از دست داد.
آغاز دور دوم  ریاست جمهوری روحانی، با آشکار شدن نتایج 
شکستن تحریم های اجماعی بین المللی علیه جمهوری 
اسالمی و آزاد سازی وجوه بلوکه شده ایران هم زمان بود. 
خامنه ای با دادن امتیازات فراوان به روسیه و چین، از عدم  
بازگشت تحریم های اجماعی بین المللی ، اطمینان حاصل 
کرده بود و لذا نقش روحانی برای او ، پایان یافته تلقی می 

شد. ده ها میلیارد دالر در خزانه رهبر بود و او برای تقسیم 
و هزینه کردن آنها نیازی به دولت روحانی نداشت. در این 
مرحله نیز روحانی حاضر نشــد صادقانــه با مردم صادقانه 
سخن بگوید و آنان را از حجم واقعی وجوه آزاد شده، آگاه 
ســازد. اگر روحانی در این مورد با مردم ســخن می گفت 
می توانست بخشی از فشارهای رهبر برای تقسیم دالرهای 
آزاد شده مطابق شهوات سیاسی او - داخلی و خارجی - را 
کاهش دهد. اما روحانی مســت رویای جانشینی، به تنها 
چیزی که نمی اندیشید مصالح و منافع ملت بود. در مقابل 
، خامنه ای با هوشمندی، هم به میلیارد ها دالر دسترسی 
پیدا کرد هم با افزایش فشارها بر دولت، انتقام گیری از آنچه 
در انتخابات ســال نود و دو به او تحمیل شده بود را شدت 
بخشید.* افزایش فشارها بر فعاالن سیاسی ، تشدید مداخله 
ائمه جمعه و مانع تراشــی های آنان در برابر فعالیت های 
هنری و اجتماعی ، بازگشــت چهره های تندرو به تریبون 
های عمومی، افزایش نقش مخالفــان دولت در نهادهای 
باالدســتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهایتا 
انتصاب رقیب زخم خورده روحانی به ریاست قوه قضائیه 
، بخشی از اقدامات رهبر و وابستگان او برای انتقام گیری 
از انتخابات سال نود ودو بود.  از سوی دیگر، روی کار آمدن 
ترامپ در امریکا ، محاسبات روحانی و امیدهای او به تقویت 
موضــع داخلی از طریق کاهش تنش با امریکا را بر هم زد. 
کارشکنی های داخلی و فشارهای خارجی ، باعث وخامت 
بی سابقه وضعیت اقتصادی شد. کم کاری های روحانی در 
مقابله با فشارهای سیاسی و فرهنگی نیز مزید بر علت شد 
به طوری که با اطمینــان می توان گفت روحانی در حال 
حاضر منفورترین سیاستمدار عالیرتبه در ایران است. رفتار 
و گفتار مشمئزکننده برخی زیردستان روحانی - از جمله 

جواد ظریف - نیز بر این منفوریت افزود.
ظاهرا روحانی به صورت دیرهنــگام متوجه میزان نفرت 
عمومــی از خود شــده و به دنبال راه حلی برای آنســت. 
حرکت نمایشــی اخیر در اعالم آمادگی بــرای مذاکره با 
هرکس بخاطر منافع ملی، مهم ترین حرکت او در این زمینه 
بود که البته پیشاپیش، شکست آن آشکار بود. روحانی به 
زعم خود به دنبال القای این موضوع بود که او آماده مذاکره 
با امریکا برای کاهش مشــکالت اقتصادی کشور است اما 
دیگران مانع اجرای ابتکار او می شــوند. تنها یک روز بعد 
به دالیل نامشــخص، روحانی از موضع خود عدول کرد تا 
باردیگر، بی ارادگی یا بی اختیاری او برای ایرانیان آشــکار 
شود. کارنامه روحانی به ویژه در دور دوم ریاست جمهوری، 
حاوی سوابق متعدد از شعارهای فریبکارانه و قربانی کردن 
مصالح عمومی در تعامل با نهادهای قدرت است. لذا عشوه 
گــری اخیر او در موضوع مذاکره با امریکا، موجب همدلی 
مردم با او نشــد . از ســوی دیگر خامنه ای با علم به عدم 
همراهی افکار عمومی با روحانی، هر نوع شانس مذاکره با 
ترامپ - حتی مالقات تصادفی- را از بین برد تا از این ناحیه، 

امتیازی نصیب روحانی نشود.
اکنون ، روحانی دو راه در پیش دارد .نخســتین راه، ادامه 
کار و سقوط بیشتر در بدنامی و منفوریت و هموار کردن راه 
برای فرد مورد نظر رهبر و دومین راه، استعفا و سخن گفتن 
با مردم در مورد موانع است. آیا جاه طلبی روحانی، چنین 

اجازه ای به او خواهد داد؟
آنچه در باال آمد به معنــای موفقیت دراز مدت خامنه ای 
نیست. رسوخ سرطان فساد و بی کفایتی در اعماق نظام، 
مرگ این نظام حکومتی را اجتناب ناپذیر ســاخته و همه 
تالش ها، برای تاخیر این مرگ است. خامنه ای همچنین 
تالش می کند با انتســاب مفاسد و کژی ها به بخش های 
مختلف حکومت - به ویژه دولــت- دامان خود را از ننگ 
آلودگی ها مبرا کند؛ اگر چه او نیز بی راهه می رود. اما هر 
چه باشد سرنوشت روحانی، بسیار عبرت آموزتر از فرجام 
خامنه ای خواهد بود. مگرآنکه » عقل اســتعفا« به یاری 

رئیس جمهورِ بدنام و شکست خورده بیاید.

* پی نویس
نیاز به توضیح نیست که مقصود از تحمیل انتخابات سال 
نود و دو به خامنه ای، وجود تفاوت اصولی میان  خامنه ای 
و روحانی نیست. اما در آن سال ، رهبر تحت الزامات ناشی 
از مذاکرات محرمانه با امریکا، تن به انتخاب روحانی داد . 
کسانی که رفتار خامنه ای در سی سال گذشته را رصد کرده 
اند می دانند او پس از عبور از بحران ها ، انتقام تحمیل ها 

را می گیرد.

 علیرضا پناهیان
 طلبه ای مرموز که دنبال شفافیت است

منتقدان موســوم به ارزشــی، از 
ماشین  چرا  می پرســند  پناهیان 
»شهرک  در  می شود،  سوار  لوکس 
غرب« خانه دارد و آیا رشد اقتصادی 
داشته و اگر داشته، از چه راهی بوده 
اســت؟  پناهیان هم در واکنش به 
این پرســش ها، از سال ها پیش در 
پول دار  نظریه  خود  سخن رانی های 
شدن »بچه های حزب اهلل« را مطرح 
و آن ها را تشویق به کار اقتصادی و 

کسب درآمد می کند.

یکی  پناهیان«،  حرف های »علیرضا 
از روحانیون نزدیک به آیت اهلل »علی 
خامنه ای«، رهبر ایــران در انتقاد از 
رد دو فوریت »الیحه شفافیت آرای 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی« 

جنجال برانگیز شده است.
در این الیحــه که برخی نمایندگان 
مجلس بــا آن مخالفــت کرده اند، 
آمده اســت در تمام مواردی که به 
موجب این قانــون، رأی گیری انجام 
می شــود و مصادیــق آن در مــاده 
۱2۱ آن مشخص شده است، اسامی 
نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع 
جهت اطالع مردم منتشر خواهد  شد. 
بدین منظور، عالوه بر درج اســامی 
در مشــروح مذاکرات، هیأت رییسه 
مجلس موظف است نسبت به ایجاد 
ســامانه الکترونیکی بــه طوری که 
قابلیت دست رسی به آن برای آحاد 

ملت فراهم باشد، اقدام کند.
پناهیان چند شــب پیــش در یک 
ســخن رانی گفته بود: »هرچه قدر 
انتخاب می کنیم، کســانی  نماینده 
هســتند که بــه شــفافیت آرا رای 
نمی دهنــد و در اســتدالل بســیار 
ابلهانه می گویند تفتیش  جاهالنه و 

عقاید می شود.«
او نمایندگان مجلس را به باد انتقاد 
گرفته و افزوده است: »مگر برای رای 
دادن بــه عقاید آن جا رفته اید؟ غلط 
می کنید بر اساس عقاید رای دادید.
آهای مجلس شــورای اسالمی! آدم 

باش.«
این حمله بی سابقه با واکنش گروهی 
از نمایندگان مجلس هم مواجه شده 
اســت؛ به طوری که »حشــمت اهلل 
»کمیسیون  عضو  فالحت پیشــه«، 
امنیت ملــی« مجلــس از پناهیان 
خواســته اســت درباره »پاکت های 

میلیونی« شفاف سازی کند.
پاکت های میلیونــی اصطالحی در 
جامعــه روحانیون و مداحان اســت 
که اشاره دارد به پولی که آن ها بابت 
ســخن رانی ها یا مداحی های خود از 
هیات ها یا صاحبان مجالس مذهبی 

می گیرند.
ایــن پدیده در دو دهه گذشــته در 
جامعه مذهبی ایران رونقی اساســی 
گرفته اســت به طوری که از آن به 
عنوان »اقتصاد مداحی« یا »اقتصاد 

هیات« هم نام برده می شود.
علیرضا پناهیان، روحانی ساکن یکی 
از محــالت جنوب تهــران، از جمله 
روحانیونی اســت که طــی کمتر از 
2۰ ســال، پله های ترقی اقتصادی 
و اجتماعی را طی کرده و توانســته 
است خود را به منبع اصلی قدرت در 

جمهوری اسالمی نزدیک کند.
در پرونده سخن رانی های او، مجموعه 
زیــادی از حمــالت بــه »محمــد 
احمدی نژاد«،  »محمــود  خاتمی«، 
»حســن روحانی« و بسیاری دیگر 
از اصالح طلبــان را می تواند دید. این 
حمالت هر یکی در این سال ها و به 
بهنام قلی پور )ایران وایر(فراخور زمان خود، جنجال هایی هم 

به پا کرده اند.
ایــن جنجال ها امــا مانــع از ادامه 
حمــالت و اظهار نظر های تند و تیز 
پناهیان نشده اند. اما از حدود دو سال 
پیش برخی انتقاد ها از سوی گروهی 
از نیرو های »ارزشی« به او وارد شده 
که مربوط به خانه، ماشین و وضعیت 

اقتصادی او است.
منتقدان موسوم به ارزشی، از پناهیان 
می پرســند چرا ماشین لوکس سوار 
می شود، در »شــهرک غرب« خانه 
دارد و آیا رشد اقتصادی داشته و اگر 

داشته، از چه راهی بوده است؟
 پناهیــان هــم در واکنــش به این 
پرســش ها، از ســال ها پیــش در 
ســخن رانی های خود نظریه پول دار 
شدن »بچه های حزب اهلل« را مطرح 
و آن ها را تشــویق به کار اقتصادی و 

کسب درآمد می کند.
ایــن روحانی حتــی کار را به جایی 
کشــانده که به نیرو های ارزشــی یا 
همان »حزب اللهــی« توصیه کرده 
اســت دختر به کارمند ندهند! تمام 
این حرف های او البته بی حاشــیه و 

بی انتقاد هم نبوده اند.
پناهیان در شرایطی این حرف ها را زده 
است که خود در مظان ثروت اندوزی 
قرار دارد و دامادش »محمدحســین 
آیت اهلل »محمدرضا  نوه  میرلوحی«، 
مهدوی کنی« اســت کــه در حال 
حاضر مدیریت یکی از مدارس وابسته 
به »دانشــگاه امام صادق« را در سن 

27 سالگی در اختیار دارد.
فارغ از برخی ارتباط های خانوادگی 
پناهیان با اصحاب قدرت و نزدیکی او 
به بیت آیت اهلل خامنه ای و فرماندهان 
ســپاه، این روحانی میان ســال در 
ســال های اخیــر در مناصبی بوده 
اســت که از جزییات آن ها اطالعات 
چندانی در دســت نیست.او در حال 
حاضر مدیر موسسه »دارالحکمه« در 
شهرک غرب است؛ مدرسه ای دینی 
که همه ســاله اقدام به جذب طلبه 

می کند.
این مدرســه در یکی از نقاط گران 
قیمــت شــهرک غــرب در تهران 
راه اندازی شــده اســت و مشخص 
نیســت پول زمین، ســاخت و اداره 
آن از سوی چه فرد یا ارگانی تامین 
شده و می شود؛ موضوعی که پناهیان 
تاکنون درباره آن اظهار نظر روشنی 

نداشته است.
»عصــر بیــان معنــوی« از دیگــر 
موسســه هایی اســت کــه در این 
ســال ها با هدف ترویــج گفته های 
پناهیان راه اندازی شده است. ضبط، 
جمع آوری و آرشیو مباحث علیرضا 

پناهیان به صورت صوتی و تصویری 
و تنظیم حرف هــای او در قالب های 
مکتوب برای انتشار به صورت کتاب 
یــا در فضای مجــازی، از مهم ترین 
فعالیت های این موسســه است که 
مشخص نیســت بودجه آن چه طور 

تامین می شود.
پناهیان عالوه بر این، در هیات رییسه 
هفت موسسه فرهنگی و هنری عضو 
اســت که برخی از آن ها رابطه کاری 
تنگاتنگی با سپاه پاسداران و سازمان 

بسیج دارند.
موسســه فرهنگی  هنری »اندیشــه 
شــهید آوینی« که گفته می شــود 
وابسته به سپاه پاسداران است، یکی از 
موسسه هایی است که علیرضا پناهیان 
در هیات مدیره آن عضویت دارد. نام 
این موسسه در ماه های اخیر به عنوان 
حامی ساخت سریال جنجال برانگیز 
»گاندو« بر ســر زبان ها افتاده است. 
این موسسه از قرار معلوم فعالیت  های 
فرهنگی و هنری دارد اما از جزییات 
و نحوه تامین بودجه آن اطالعاتی در 

دست نیست.
»مهرنگار ماندگار« نام موسسه دیگری 
است که علیرضا پناهیان به تازگی به 
عضویت هیات مدیره آن درآمده است. 
این موسسه هدف خود را فعالیت در 

امور خیریه اعالم کرده است.
موسسه آموزشی »طلوع فرهیختگان 
سراج« که به »سراج« در شبکه های 
اجتماعی مشهور است و گفته می شود 
زیر نظر مســتقیم ســپاه پاسداران، 
فعالیت هــای گســترده آموزشــی، 
فرهنگی و هنری را در ایران پی گیری 
می کند، از دیگر موسســه هایی است 

که پناهیان در آن عضویت دارد.
از موسســه فرهنگی »رهپویان امام 
رضا« هم بایــد در این گزارش نامی 
برد که پناهیان در ردیف شرکای آن 
قرار دارد؛ موسسه ای که زمینه فعالیت 
خــود را »غیرتجاری« اعــالم کرده 
است. موسسه فرهنگی هنری »دفتر 
هنر و ادبیات دانشجویی« را نیز باید به 
فهرست مناصب پناهیان اضافه کرد. 
بررسی اسناد و مدارک نشان می دهد 
که پناهیان یکی از ســهام داران این 

موسسه است.
نام پناهیــان در بنیاد »آینده  ســاز 
محمدی« که فعالیت خود را »خدمت 
آموزشــی« به محرومان اعالم کرده 
اســت نیز دیده می شــود. او یکی از 
ســهام داران این بنیاد معرفی شــده 

است.
موسسه فرهنگی و دانشگاهی »هنر« 
از دیگر جاهایی است که نام پناهیان 

به عنوان سهام دار در آن آمده است.
بررســی فعالیت تمام این موسسه ها 
و بنیاد هــا نشــان می دهد که عمده 
فعالیت آن ها آموزشــی، فرهنگی و 
اجتماعی است اما گزارش دقیقی از 
نوع و چگونگی فعالیت آن ها در دست 
نیســت. حتی خود پناهیان هم در 
زندگی نامه کوتاهش چندان اشاره ای 
به حضور یا عضویت در این موسسه ها 

نکرده است.
علیرضــا پناهیــان یکــی از معدود 
روحانیون محافظه کاری اســت که با 
خشم و غیظ به نمایندگانی تاخته که 
چندان میانه خوبی با شفافیت ندارند. 
اما درباره این روحانی،  چون بسیاری 
از نمایندگان مجلس، پرســش هایی 
مطرح است که تاکنون به آن ها پاسخ 

روشنی نداده است.



2۳23 Issue 1441 Friday September 13, 2019شماره ۱44۱ جمعه 22 شهریور ۱۳۹۸

 زیر عنوان »حق الزحمه« جایگاه دار
 بنزین گران می شود

رادیو زمانه- هوشنگ عطاپور، رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت اعالم 
کــرد که هر لیتر بنزین ۱۰۰ تومان گران می شــود. او در این باره گفت: 
»تکلیف قانونی اســت که جایگاه دار حق الزحمه را از مردم بگیرد، جایگاه 
داران لیتری 2۰۰ تومان حق الزحمه را پیشــنهاد کرده بودند و در حال 
حاضر متقاعد شدند که ۱5۰ تا ۱۰۰ تومان بابت هر لیتر از مصرف کننده 
دریافت شود«.  او افزود: »مجلس تأکید دارد نباید قیمت بنزین و فرآورده 
باال برود اما در تبصره ۱4 قانون بودجه سال ۹۸ عنوان شده حق الزحمه و 
یا حق العمل جایگاه داران از مشتری دریافت شود. اکنون بحث این است 

که دولت متقاعد می شود که این قانون اجرا شود یا خیر«. 
به گفتــه او باید دید اگر نرخ بنزین تغییر نکند آیا مردم آمادگی پرداخت 
لیتری ۱۰۰ تا 25۰ بابت حق الزحمه جایگاه دار را دارند یا خیر. غالمرضا 
شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ۱۳ شهریور اعالم کرد که »موضوع 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای سال جاری منتفی 
است«. زمزمه افزایش نرخ بنزین و بازگشت به نظام سهمیه بندی از آغاز 
ســال جاری بارها از سوی مسئوالن دولتی و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی تأیید و تکذیب شد. افزایش نرخ بنزین به منظور جبران بخشی از 
کسری بودجه عنوان شده بود. از 22 مرداد سال جاری در شهرهای بزرگ 
و پرجمعیت ایران، اســتفاده از کارت سوخت شخصی در پمپ بنزین ها 
ضروری اعالم شــد. این رویه در آینده نزدیک در سایر شهرها نیز به اجرا 

درمی آید.

سخنگوی دولت:
 »نپذیرفتن اف.ای.تی.اف«

 خودتحریمی است«

دویچه وله- علی ربیعی، ســخنگوی 
دولت در نشســت خبــری هفتگی 
خود درباره موضوعاتی چون  مبارزه 
با فساد، عضویت در گروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( و کنار گذاشته شدن 
مشــاور امنیت ملی دولــت ترامپ 

اظهارنظر کرد.
در نشســت خبری چهارشنبه 2۰ 
شهریور، سخنگوی دولت اعالم کرد 
که یکی از محور های مهم جلسه اخیر 
سران سه قوه، اوضاع اقتصادی کشور 
و برنامه های مربوط به بهبود شرایط 
فعلی بود؛ اما توضیحی درباره جزییات 

این برنامه ها نداد.
علی ربیعی در پاســخ به پرسشــی 
پیرامون برنامه های دولت برای مقابله 
با فساد گفت: »اولین گام برای مقابله 
با فساد، از بین بردن زمینه های فساد 
یعنی تفــاوت قیمت هــا، یارانه ها و 
وام های بانکی و همچنین گلوگاه های 
فســاد مثل مزایده هــا و مناقصه ها، 
مجوزهــا و اختیــارات اســت.« او 
عنــوان کرد که دولت بــر گلوگاه ها 
و زمینه های فســاد متمرکز شده و 
قوانینی را که زمینه ساز فساد شده اند 

محدود می کند.
سخنگوی دولت ابراز تاسف کرد که 
»مبارزه با فســاد به مبارزه با فساد« 
محدود شــده و در توضیح امر گفت: 
»گاهی اسامی افرادی اعالم می شود 
که معلوم نیست اتهامی متوجه آنها 
باشد یا گاهی اسامی برخی فاسدان 
اعالم میشود و برخی اعالم نمی شود. 
به هر حال دولت در کنار قوه قضاییه 

با فساد مقابله می کند.«
او خبــر داد که وزارت کشــور آماده 
برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی 
اســت و اما تصمیم گیــری نهایی را 
متوجه شورای نگهبان دانست. ربیعی 
گفــت: »ما معتقدیم کــه انتخابات 
الکترونیک به شــفافیت، شــمارش 
ســریع و کاهــش هزینه ها کمک 
می کند و ضامن ســالمت انتخابات 

است.«
سخنگوی دولت بار دیگر تاکید کرد 
کــه کار با بانک های دنیا مســتلزم 
پذیرش FATF اســت و دولت برای 
اقــدام مالی  پیوســتن به کارگروه 
اصــرار دارد. او گفت: »فاتف آن قدر 
چکش کاری شده تا آثار منفی آن از 
بین برود... بدون فاتف مبادله بانکی 
انجام نمی شود. یعنی نپذیرفتن فاتف 

خودتحریمی است.«
از چهار الیحه مرتبــط با گروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( دو الیحه پیش تر 
به تصویب رسیده و دو الیحه پیوستن 
جمهوری اســالمی به کنوانســیون 
ســازمان ملل متحد برای مبارزه با 
)پالرمو(  فراملی  سازمان یافته  جرائم 
و کنوانســیون مقابله با تامین مالی 
تروریسم )CFT ( به مجمع تشخیص 
ارجاع شده است. این دو الیحه قبال 

در مجلس و هیئت دولت به تصویب 
رسیده اند و مهلت تعیین تکلیف آنها 

ماه اکتبر است. 
موافقــان پیوســتن ایــران بــه دو 
کنوانسیون یاد شــده  معتقدند که 
بدون این کار مبادالت مالی و بانکی 
بین المللی جمهوری اســالمی حتی 
در صورت برداشته شدن تحریم های 
آمریــکا نیز مختــل خواهــد بود. 
ســخنگوی دولت قبال نیز گفته بود 
که در صورت عدم تصویب این لوایح، 
»خود بهانــه ای می دهیم که حتی 
بانک های ایرانی در خارج از کشور هم 

نتوانند فعالیت کنند«. 
علی ربیعی در کنفرانس خبری خود، 
اخراج مشاور امنیت ملی دولت ترامپ 
را موضــوع داخلی آمریــکا خواند و 
گفت: »ما هیچ قضاوت خاصی نداریم 
که اســتعفای بولتون چه تاثیری بر 
سیاســت های امریــکا دارد اما این 
امکان را بــرای تصمیم گیران آمریکا 
فراهم می کند که با سوگیری کمتری 

مسائل ایران را مالحظه کنند.«
ربیعی در عین حــال بولتون را نماد 
تندروی دیپلماسی آمریکا و دشمن 

ایران توصیف کرد.

انتشار گزارش فعالیت  های مخفیانه اتمی جمهوری اسالمی
رضا تقی     زاده: ترامپ در مسیر عبور از رژیم پیش می رود

کیهاان لندن- نخست وزیر اسرائیل، 
دوشنبه نهم سپتامبر )۱۸ شهریور(، 
در یــک کنفرانس مطبوعاتی این بار 
ابعاد تازه ای از فعالیت    های اتمی رژیم 
ایران در بیابان   های منطقه »آباده« در 

استان فارس را افشا کرد.
بنیامیــن نتانیاهو گفــت، جمهوری 
اســالمی در این محــل فعالیت  های 
مخفیانــه و غیرقانونی داشــته که از 
آن برای توســعه سالح اتمی استفاده 
می    شــده اما بعد از آنکه تاسیسات لو 

رفته آنجا را تخریب کرده  اند.
او تاکید کــرده اطالعات در مورد این 
ســایت اتمی در میان اسنادی است 
که موســاد در یک عملیات سّری از 
مرکز محرمانه  ای در شورآباد در جنوب 

تهران خارج کرد.
به گفته نتانیاهــو، رژیم ایران در این 
تأسیســات فعالیت       هــای خطرناکی 
داشــته و در پی دســتیابی به سالح 

اتمی بوده است.
او خطاب به رهبران رژیم ایران گفت، 
»اسرائیل می   داند شما چکار می کنید، 
اســرائیل می داند کجا و درچه زمانی 
دارید چکار می کنید، ما دروغ های شما 
را برمال می    کنیم و به شما اجازه تولید 

سالح اتمی را نخواهیم داد.«
نخســت وزیر اســرائیل در پایان از 
بیدار  بین   المللی خواســت  جامعــه 
شوند و به کمپین فشــار حداکثری 
پرزیدنت ترامپ بپیوندند. وی هشدار 
داد، حکومت ایران دست به کارهای 
خطرناکی می زند و »فشار، فشار، فشار 
تنها راهی اســت که می   تواند رژیم را 

متوقف کند.«
ســاعاتی پیش از برگزاری کنفرانس 
نتانیاهو، تعدادی راکت و  مطبوعاتی 
خمپاره از غزه به خاک اسرائیل شلیک 

شد.
خبرگزاری رویترز، یکشــنبه شــب 

هشتم سپتامبر )۱7 شهریورماه( به 
نقل از دو دیپلمات نوشت که بازرسان 
آژانس انــرژی اتمی در نمونه  برداری 
از خاک انبــار تورفوزآباد در جنوب 
تهران که جمهوری اســالمی مدعی 
بود قالیشویی است آثار اورانیوم پیدا 

کرده اند.
ایــن در حالیســت کــه مقام  های 
جمهوری اسالمی و رسانه  های داخلی 
ایــران وانمود می  کنند ســفر فروتا 
سرپرســت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به تهران موضوعی عادیســت. 
او در گزارش مکتوب خود به شورای 
حکام آژانس تاکید کرده ایران باید به 
سرعت به پرسش های آژانس درباره 

فعالیت هایش پاسخ بدهد.
نتانیاهــو اطالعات جدیــد در مورد 
جمهوری  اتمی  مخفی  فعالیت  های 
اســالمی را پس از سفر کرنل فروتا 
سرپرســت آژانس بین المللی انرژی 
اتمی و جانشین موقت یوکیا آمانو به 
تهران منتشر کرد، درست در روزی 
که شــورای حکام آژانــس در وین 
تشکیل جلســه دادند. پیش از سفر 
فروتــا به تهران نیــز رویترز گزارش 
آژانس در مورد شناســایی آثار مواد 
رادیو اکتیو با غلظت کم در تورقوزآباد 
را رســانه  ای کرد که بالفاصله مورد 
توجه مقامــات آمریکا از جمله جان 

بولتون قرار گرفت.
نتانیاهو هنوز بطور دقیق به جزییات 
فعالیت  هایی که در تاسیسات »آباده« 
صورت گرفته اشــاره نکرده است اما 
تایید وجود آثار اورانیوم در تورقوزآباد 
و در پی آن رسانه  ای شدن تاسیسات 
مخفی »آباده« همزمان با سفر فروتا 
می  تواند حاوی پیامی جدی به تهران 

باشد.
دکتر رضا تقی  زاده نقــش اهداف و 
انگیزه  های سیاسی در انتشار همزمان 
این گزارش  هــا را تایید می  کند و به 
کیهان لندن می  گوید، در عین حال 
که باید منتظر گزارش رسمی دبیرکل 
موقت آژانس انــرژی اتمی در مورد 
فعالیت  های اتمــی ایران بود باید در 
نظر گرفت که هرکدام از طرف  های 
این ماجرا به دنبال منافع خودشــان 

هستند.
به گفته این تحلیلگر سیاســی »در 
شــرایط فعلی دونالد ترامپ نگران 
انتخابات ریاســت  پیروزی خود در 
به  نتانیاهو  آمریکاســت،  جمهوری 
دنبال پیروزی در انتخابات اســرائیل 
است، اروپا در شــرایط انتقالی قرار 
گرفته و ماکرون می خواهد در غیاب 
مرکل و جانسون نخست وزیر بریتانیا 
کــه درگیر دوران انتقالــی و اجرای 
برکسیت است رهبر بالمنازع اتحادیه 
اروپا باشد و در شــرایطی که نقش 
رهبری کشــورهای بزرگ اروپایی را 

به او داده اند بــه دنبال فراهم کردن 
شرایطی برای پیروزی مجدد خود در 
انتخابات آتی فرانســه است و درواقع 
همه در پی منافع خودشان از جمله 
منافع شخصی هستند که امسال همه 
با یکدیگر همزمان شده ضمن اینکه 
جانشینی خامنه  ای نیز مطرح است 
و همچنین انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در اسفندماه ۱۳۹۸ که همه 
اینها پیش    بینی تحوالت را سخت و 

پیچیده   می  کند.«
اما کفه ترازو به کدام ســو سنگینی 
خواهد کرد؟ به سوی سیاست  هایی 
که آمریکا در پیش گرفته و نتانیاهو 
از آن حمایت می  کند یا به طرف آنچه 
امانوئل ماکرون با حفظ برجام و زیر 
عنوان »مهار جمهوری اسالمی« در 
پی آن اســت؟ دکتر تقی زاده معتقد 
است برای ترامپ »مهار رژیم ایران« 
دیگــر موضوعیــت نــدارد و اکنون 

رهبران جمهوری اسالمی می  دانند او 
در مسیر عبور از رژیم پیش می رود. 
وی می گویــد، کفه ترازو به ســمت 
ترامپ و نتانیاهو ســنگین  تر است و 
زمــان به ضرر ماکــرون و جمهوری 

اسالمی پیش می  رود.
رضا تقی زاده در پاسخ به این پرسش 
کــه آیا این احتمال وجــود دارد که 
رویاپردازی  ماکــرون  آنچه  برخالف 
می  کند، ناکام بمانــد، می  گوید: »دو 
رئیس جمهور سابق فرانسه ساراکوزی 
و اوالند در انتخابات پیشــین هر دو 
شکست خوردند و بار دوم به ریاست 
جمهوری نرسیدند، این احتمال هست 
که شاید ماکرون می  خواهد تاریخ در 
مورد او تکرار نشود، اما مشهور است 
که فرانسوی  ها خوش استقبال  اند و بد 
بدرقه! و حاال ماکرون می  خواهد این 

چرخه را بشکند.«

افزایش بدهی های دولت به بانک ها
رادیو زمانه- بنا به آمار بانک مرکزی ایران، میزان بدهی بخش دولتی به 
شــبکه بانکی از خرداد ۹7 تا خرداد ۹۸، حدود 7۱ هزار میلیارد تومان 
رشــد کرده است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد ۹۸ به 
۳47 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
25.7 درصد رشــد داشته است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در 

خرداد ۹7 حدود 27۶ هزار میلیارد تومان بود.
در ایران بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به دلیل ســاختار بودجه و 
کسری های مکرر شرکت های دولتی همواره روندی افزایشی داشته است.
برخی از کارشناســان اقتصادی علت اصلــی بدهکاری دولت را جبران 
کسری بودجه می دانند. برخی دیگر بدهی باالی بخش دولتی به نظام 
بانکی را به دلیل تخصیص حجم باالیی از یارانه بدون وجود منابع پایدار 
برای تأمین آن می دانند. همچنین افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان 

خزانه یکی دیگر از دالیل بدهی های دولت عنوان شده است.
بر اساس قوانین داخلی ایران، دولت می تواند هر سال معادل سه درصد 
از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی قرض 
بگیرد و این بدهی را در پایان سال تسویه کند. همراه با افزایش رقم کل 
بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان هم 

افزایش پیدا می کند.
با افزایش میزان بدهی ها به شــبکه بانکی، بانک ها در تأمین منابع الزم 
برای ایفای نقش اصلی خود با مشــکل روبه رو می شوند و شبکه بانکی 
نمی تواند منابــع مالی الزم برای بخش های مختلف اقتصادی و تجهیز 
مالی آن ها را فراهم کند و قدرت وام دهی بانک ها هر روز کمتر می شود.

همچنین افزایش بدهی بانک ها چنین می تواند برداشت شود که دولت با 
استفاده از منابع مالی بانک مرکزی کسری های بودجه و نیازمندی های 
مالی خود را تأمین می کند که موجب رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی 

و در نهایت رشد نرخ تورم می شود.
نظام بانکی، مؤسســات و نهادهای عمومی غیردولتی، دارندگان اوراق 

بهادار و اشخاص خصوصی و تعاونی مهمترین طلبکاران دولت هستند.
این بدهی ها در ســال های اخیر چنان افزایش یافته که برخی دولت را 
بزرگترین بدهکار بانکی می دانند. حســن روحانی  بارها از بازپرداخت 
بدهی دولت به شــبکه بانکی سخن گفته است، اما میزان بدهی بخش 

دولتی از سال ۱۳۸4 تا کنون هر سال بیشتر شده است.
روز سه شنبه بانک مرکزی ایران اعالم کرد که بدهی های خارجی کشور 
در خرداد ســال جاری نسبت به ماه فروردین پنج درصد کاهش داشته 
است. ایران با مشکل سرمایه گذاری خارجی مواجه است و این مشکل بر 

کاهش بدهی های خارجی تأثیر گذاشته 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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جالل روح اهلل نژاد که فریبا عادلخواه برای آزادی او گروگان گرفته شده، کیست؟

 »جالل روح اهلل نژاد«، شــهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه است که با حکم دادگاه در معرض استرداد به امریکا است، استردادی که ممکن است 
نتیجه اش 60 سال زندان باشد.

دولت فرانســه از جامعه آکادمیک 
ایرانی فرانســوی ساکن این کشور 
خواســته اســت درباره بازداشت 
»فریباعادل خواه« ســکوت کنند تا 
مذاکره میان دو دولت به نتیجه برسد؛ 
مذاکره ای که احتماال بر سر مبادله او با 
یک شهروند ایرانی زندانی در فرانسه 
در جریان اســت. روزنامه »فیگارو« 

پرده از این ماجرا برداشته است.

این روزنامه دست راستی در تحلیلی 
به فرضیه های مربوط به علل بازداشت 
فریبا عادل خــواه، پژوهش گر ایرانی 
فرانســوی زندانی در ایران پرداخته 
اســت؛ از جملــه این که هــدف از 
بازداشــت عادل خواه، مبادلــه او با 
ایرانی  شهروند  روح اهلل نژاد«،  »جالل 
بازداشت شده در فرانسه است که با 
حکم دادگاه، در معرض اســترداد به 
امریکا قرار دارد. نتیجه این اســترداد 

ممکن است ۶۰ سال زندان باشد.
»جرج مالبرونــو«، روزنامه نگاری که 
این گزارش را نوشته است، می گوید 
مذاکره برای آزادی فریبا عادل خواه از 

کاخ »الیزه« هدایت می شود.
بــا در نظر گرفتن دیدگاه های نظری 
و برخی مواضع رســانه ای عادل خواه 
و این کــه او روز اول خــرداد ســال 
جاری، یعنی ۱5 روز پس از موافقت 
دادگستری فرانسه با استرداد جالل 
روح اهلل نــژاد بــه امریــکا، در ایران 
بازداشــت شــد و با نگاهی به سابقه 
جمهوری اســالمی، به نظر می رسد 
مذاکره ای که مالبرونو به آن اشــاره 
می کند، همــان مذاکره برای مبادله 

عادل خواه با روح اهلل نژاد باشد.
این نوع مبادله با ســابقه رفتارهای 
اســالمی هم خوانی دارد؛  جمهوری 
آزاد کــردن گروگان های فرانســوی 
در لبنــان در برابــر آزادی »انیــس 
نقاش«، عامل ترور ناموفق »شاهپور 
بختیار« در پاریس و ســپس آزادی 
»کلودیا رایس« در برابر آزادی »علی 
وکیلی راد«، قاتل شاپور بختیار، آزاد 
کردن گروگان های امریکایی در لبنان 
در برابر دریافت اســلحه از امریکا در 
جریــان »ایران کنتــرا«، آزاد کردن 
چهار شهروند ایرانی امریکایی در قبال 
آزادی هفت شــهروند ایرانی زندانی 
در امریــکا و دریافــت 4۰۰ میلیون 
دالر از اموال بلوکه شده ایران در آن 
کشور و اخیرا گروگان گرفتن کشتی 
بریتانیایی »استینا ایمپرو« در خلیج 
فارس برای آزاد کردن کشتی توقیف 
شده »گریس۱« که حامل نفت ایرانی 

در »جبل الطارق« بود.
یا  خارجی  شهروندان  گروگان گیری 
دوتابعیتی در ایــران یا در منطقه با 
کمک گروه هــای تحت کنترل ایران 
با هدف های گوناگونی انجام می شود؛ 
گاهی بــرای مبادله با دســته ای از 
شــهروندان ایرانی زندانی در ســایر 
کشــورها که به اتهام دست داشتن 
در ترورهای سیاســی، زیرپاگذاشتن 
قوانیــن تحریم ها و مــواردی از این 
دست محکوم و زندانی شده اند و برای 
همین برای جمهوری اسالمی اهمیت 
دارند. گاهی هم به منظور ناچار کردن 
دولت های خارجی برای آزادی اموال 
بلوکه شــده ایران و یــا حتی تامین 

نیازهای نظامی کشور.
نشــانه هایی وجود دارد که حاکی از 
نقــش احتمالی روح اهلل نــژاد در دور 
زدن تحریم ها برای ایران و خدمت به 
صنایع نظامی ایران هستند؛ خدمتی 
که نتیجه آن، اهمیت باالی فرد برای 

جمهوری اسالمی است.
جالل روح اهلل نــژاد، مهندس ایرانی، 

متولد ســال ۱۳57و فارغ التحصیل 
سال ۱۳72 کارشناســی فیزیک از 
»دانشگاه تبریز« است. او کارشناسی 
ارشــد فیزیک را از »دانشگاه تربیت 
مدرس« در فروردین ســال ۱۳۸2 
دریافت کرده و دکترای مهندســی 
فیزیــک نــور را در ســال ۱۳۹۶ از 
»دانشگاه علوم و فن آوری خواچون« 

در شهر »ُوهان« چین گرفته است.
روح اهلل نژاد به گواهی مقاالت منتشر 
شده اش به زبان انگلیسی و  فارسی، 
در دوران تحصیــل و پــس از پایان 
آن، به لحاظ علمی فردی فعال بوده 
اســت. از جمله مقــاالت او می توان 
به یک مــورد مربوط بــه فن آوری 
موشک های نظامی که در »سمینار 
دفاع الکترونیک« ارایه شــده است، 

اشاره کرد.
جالل روح اهلل نژاد عالوه بر همکاری با 
شرکت دولتی »صنایع علم الهدی«، 
در تاســیس چند شــرکت کوچک 
هم چــون »دیده بان نــور بصیرت« 
و »رایــان پردازش پــژواک« نقش 
و مســوولیت داشــته است. شرکت 
دیده بان نور بصیــرت در کار تولید 
تجهیزات نظامــی، از جمله دوربین  

عملیاتی دیده ور اســت. روح اهلل نژاد 
ریســت هیات مدیره این شرکت را 
برعهده دارد و در شــرکت دیگرش، 
یعنی رایان پردازش پژواک، به صورت 

حقوقی، عضو هیات مدیره است.
نکته قابل تامل این که محصوالت این 
شرکت در نمایشگاه های مختلف، از 
جمله »نمایشگاه بین المللی ایپاس« 
که بــه ارایه و فــروش تجهیزات و 
تسلیحات نظامی اختصاص دارد، با 
نام »شرکت رایان رشد افزار« معرفی 
و عرضه شده اند؛ شرکتی که از سوی 
امریکا تحریم شــده است و از جمله 
دالیل اصلی تحت تعقیب بودن جالل 

روح اهلل نژاد هم به شمار می رود. 
دو قاضی فدرال در ایالت کارولینای 
جنوبی امریــکا که جالل روح اهلل نژاد 
را به تالش برای خرید سیستم های 
مایکروویوهای صنعتی و سامانه های 
ضد پهپاد برای ارسال به ایران متهم 
کرده انــد، پیش تر حکــم جلب این 
مهندس ایرانی را صادر کرده بودند. 
به گفتــه آن ها، روح اهلل نــژاد تحت 
عنــوان معامالت تجاری بــا امارات 
عربی متحده، از طرف شرکت رایان 
رشد افزار ماموریت داشته است این 

سیستم های صنعتی ساخت امریکا را 
که قابلیت استفاده در صنایع نظامی 
و از جمله در سیســتم های موشکی 
ضد پهپاد را دارند، برای این شرکت 

خریداری کند.
وزرات خزانــه داری امریــکا پیش تر 
شــرکت رایان رشــد افزار و مدیران 
آن را تحــت تحریم قرار داده بود. در 
فضای عمومی و بر اســاس اسناد در 
دسترس، دو شرکت تحت مدیریت 
و مالکیــت مشــترک روح اهلل نــژاد 
محصــوالت نظامی خــود را با نام و 
زیر لیسانس شرکت رایان رشد افزار 
به فروش می رســاندند که به معنای 
همکاری حرفــه ای و تجاری جالل 
روح اهلل نژاد با این شرکت بوده است. 
عالوه بر این، او هم چنان که خودش 
هم در دادگاه گفته، به مدت ۱۰ سال 
برای سازمان صنایع هوافضا ایران کار 
کرده و از سال 2۰۰5 از سوی امریکا 

تحت تحریم قرار گرفته است.
روح اهلل نژاد هم چنین خــودش را از 
همکاران »شــرکت صنایع شــهید 
علم الهــدی« معرفی کرده اســت؛ 
شرکتی که از مهر ۱۳۹۶ در لیست 
تحریم های وزارت خزانه داری امریکا 

تایید خبر دستگیری
 سه شهروند استرالیایی و بریتانیایی در ایران

دویچه وله- این بار نخستین نیست که 
شهروندان خارجی و افراد دو تابعیتی 
در ایران دستگیر می شــوند. وزارت 
امور خارجه استرالیا خبر دستگیری 
سه شهروند استرالیایی را تایید کرده 
است. اعالم خبر دستگیری این افراد 

با تاخیر رسانه ای می شود.
خبرگزاری آلمان روز چهارشنبه 2۰ 
شهریور )۱۱ سپتامبر( خبر دستگیری 
سه شهروند استرالیایی را منتشر کرد. 
گفته می شود که دستگیر شدگان به 

زندان منتقل شده اند.
وزارت امور خارجه اســترالیا ضمن 
تایید خبر دســتگیری این سه نفر 
اعالم کرد که به امور کنسولی خانواده 
این دو زن و یک مرد دســتگیر شده 
رســیدگی شده اســت. وزارت امور 
خارجه اســترالیا توضیح بیشــتری 
پیرامون افراد دستگیر شده در ایران 

در اختیار رسانه ها قرار نداده است.
هشدار درباره سفر به ایران

وزارت امور خارجه اســترالیا در عین 
حال درباره سفر شهروندان این کشور 
به ایران هشــدار داد. در اطالعیه ای 

کــه وزارت امــور خارجه اســترالیا 
درباره خطرات سفر به ایران منتشر 
کرده آمده است: »خطر دستگیری و 
زندان شهروندان خارجی و از جمله 
شهروندان استرالیایی که به ایران سفر 

کنند، را تهدید می کند.«
بر اساس اخبار منتشر شده از سوی 
رسانه های استرالیا، موضوع دستگیری 
این دو شهروند استرالیایی به ده هفته 
قبل بازمی گردد. نفر سوم که تابعیت 
بریتانیایی دارد، حدود یک سال پیش 
دستگیر و زندانی شده است. این در 
حالی است که خبر دستگیری آن ها 

با تاخیر رسانه ای می شود.
گفته می شود که مســئوالن وزارت 
امور خارجه استرالیا ظرف این مدت 
پیگیــر وضعیت این افــراد در ایران 

بوده اند.
روزنامه »تایمز« با انتشــار گزارشی 
در همین رابطه نوشته است که یک 
و دوست  اســترالیایی  وبالگ نویس 
دختر اســترالیایی او ده هفته پیش 
در جریان سفر خود به آسیا در ایران 

دستگیر و زندانی شده اند.

همین روزنامه خبر از دستگیری یک 
شهروند بریتانیایی داده است که به 
عنوان استاد در دانشگاهی در استرالیا 
تدریس می کرده است. گفته می شود 
ایــن فرد حــدود یک ســال پیش 
دســتگیر شــده و به ده سال زندان 

محکوم شده است.
روزنامه »تایمز« در ادامه گزارش خود 
نوشته اســت که این فرد در سلول 
انفرادی به ســر می برد ولی اتهام او 

روشن نیست.
وزارت امــور خارجه بریتانیا، روزنامه 
»تایمــز« لندن و همچنین شــبکه 
تلویویونی )ABC( از افشــای نام و 
هویت این افــراد اجتناب ورزیده اند. 
تنها گفته شده اســت که این افراد 
به زندان اوین منتقل شده و در آنجا 

زندانی هستند.
در گزارشی که آسوشیتدپرس منتشر 
کرده به دســتگیری و حبس نازنین 
زاغری در زندان اوین نیز اشاره شده 
است. مسئوالن ایران ادعا کرده اند که 
شهروند استرالیایی به علت ورود به 
منطقه ای امنیتی دستگیر شده است.

قرار گرفته است.
این که چرا جمهوری اسالمی به یکی 
از چهره های شــناخته شده درگیر 
در صنایع نظامی ایران که مســتقیم 
و غیرمســتقیم با شرکت های تولید 
تجهیزات و تســلیحات نظامی تحت 
تحریم امریکا همــکاری کرده، اجازه 
داده اســت به کشوری سفر کند که 
با امریکا قرارداد اســترداد مجرمان را 
امضا کرده، موضوع عجیب و ســوال 
برانگیزی اســت. آن هم در حالی که 
نمایندۀ دادستانی فرانسه در دادگاه 
اعالم کرده که جالل روح اهلل  نژاد زیر 
نظر ســرویس های اطالعاتی امریکا 
بوده است و آن ها می دانسته اند او به 
فرانسه سفر می کند. به گفته نماینده 
دادستانی فرانسه، به محض رسیدن 
روح اهلل نژاد به این کشور، درخواست 
بازداشــت و اســترداد او را تســلیم 

مقامات فرانسه کرد ه اند.
دســتگاه قضایی امریکا مدعی است 
جالل روح اهلل نــژاد در فاصله خرداد 
۱۳۹5 تــا فروردیــن ۱۳۹7، درگیر 
انجام معامله برای انتقال سامانه های 
صنعتی ریزموج و ســامانه های ضد 
پهپاد به ایران از طریق امارات متحد 
عربی بوده اســت که کاربرد دوگانه 
دارند. در مقابل، جــالل روح اهلل نژاد 
مدعــی اســت در مدت ۱۰ ســال 
همکاری با سازمان هوافضا ایران، تنها 
در حوزه هــای غیرنظامی تحقیقات 
علمی انجام داده است و سفر اخیرش 
به فرانسه نیز در چارچوب همکاری 
با یک شــرکت فرانســوی در زمینة 
تجسس آب های زیرزمینی در خلیج 

فارس بوده است.
اما »سید عباس موسوی«، سخن گوی 
وزارت امــور خارجه ایــران به طور 
تلویحی نقش جــالل روح اهلل نژاد در 
دور زدن تحریم هــا را تاییــد کرده 
است. او بدون انکار نقش روح اهلل نژاد 
در دور زدن تحریم ها، تنها گفته است 
که این تحریم ها غیرقانونی هستند و 
ایران همه تالش خود را برای آزادی 

او انجام خواهد داد.
ســابقه عملکــرد نمایندگی هــای 
دیپلماتیــک جمهوری اســالمی در 
مورد شهروندان ایرانی بازداشت شده 
در خارج از کشــور و وظیفه معمول 
و قانونــی آن ها در این مــورد و نیز 
مقایسه آن با شــیوه برخورد آن ها با 
پرونده جالل روح اهلل نژاد، قابل توجه 
ماموران کنســولی جمهوری  است. 
اسالمی برای ایرانیان بازداشتی چهار 
کار مشخص انجام می دهند؛ تماس 
با مقامات محلی و مالقات با زندانی، 

تکمیل برگه اطالعــات زندانی برای 
پی گیری حقوقی، شرکت در دادگاه ها 
در صورت اقتضــا و تامین وکیل در 
صورت تامین هزینه وکیل از ســوی 
خانواده زندانی و اعالم اقدامات انجام 

شده به خانواده فرد بازداشت شده.
در قیاس با روش معمول، در این مورد 
خاص، کنســول ایران در فرانسه در 
تمام جلسات دادگاه روح اهلل نژاد به طور 
کامل حضور یافته، هزینه سه وکیل او 
را که یکــی از آن ها از معروف ترین و 
گران ترین وکالی فرانســه به شمار 
می رود، پرداختــه و هم چنین اعالم 
کرده است اگر دادگاه با آزادی موقت 
روح اهلل تــژاد موافقت کند، در پاریس 
آپارتمانــی برای ســکونت او در نظر 
خواهند گرفت. این توجه ویژه حاکی 
از اهمیت این مهندس بازداشتی برای 

جمهوری اسالمی است.
حمایــت از روح اهلل نــژاد به حمایت 
کنســولی محدود نمانــد؛ در داخل 
کشور هم رسانه های خبری نزدیک 
به گفتمان حکومت، بازداشــت او را 
به خاطر نقض تحریم ها بهانه خواندند 
و ایــن بازداشــت را گامی در جهت 
ایجاد ناامنی در ارتباط نخبگان ایران 
با مجامع علمــی و جایگزینی برای 
سیاست ترور دانشمندان ایرانی عنوان 

کردند.
روح اهلل نژاد  بازداشــت  رسانه ها،  این 
را هم چنیــن به عنــوان نمونه ای از 
عملیات گروگان گیــری امریکایی ها 
علیه متخصصان و دانشمندان ایرانی 
طرح کردند و فرانسه را در این مورد 
با امریکا هم دست  دانستند. آن ها این 
اقدام فرانسه را تالشی می دانند برای 
کاهش »سرعت رشــد روند حرکت 
علمی ایران« که مدعی هســتند ۱۱ 
درصد باالتر از نرخ متوســط جهانی 
است. در این رســانه ها اما سخنی از 
دانشــمندان، پژوهش گران و فعاالن 
خارجی یا دو تابعیتی زندانی در ایران 

به میان نیامد.
فریبا عادل خواه یکی از این زندانیان 
است که به نظر می رسد برای مقابله 
با آن چه رسانه های ایرانی »عملیات 
گروگان گیری دانشــمندان ایرانی از 
سوی امریکا« نامیده اند، از او استفاده 

خواهد شد.
 بنابر گزارشــی کــه »ایران وایر« ماه 
گذشته منتشر کرد، فریبا عادل خواه 
بر خــالف رویه معمــول نهادهای 
اطالعاتی در ایران، مدتی کوتاه پس 
از بازداشت توانسته بود با خانواده اش 
و هم چنین با کنسول فرانسه در تهران 

مالقات کند.
»محمدجــواد ظریف«، وزیــر امور 
خارجه کشــور شــش ماه پیش در 
گفت وگو بــا یک رســانه امریکایی 
گفته بود ایران آماده مبادله زندانیان 
امریکایــی در ایران با زندانیان ایرانی 
در امریکا اســت که به خاطر زیر پا 
گذاشتن قوانین تحریم های امریکا، در 
آن کشــور یا کشورهای دیگر زندانی 
شده اند؛ مبادله ای که به نظر می رسد 
اکنون برای یک بازداشتی ایرانی که 
در راه زندانی شدن در امریکا است، به 

جریان افتاده است.
فرانسه دســت کم در دو مورد سابقه 
معامله و مبادله شــهروندان زندانی 
و گروگان های فرانســوی در ایران با 
زندانیان ایرانی در فرانسه را دارد. شاید 
بتوان گفت ســومین مورد تاریخی 
چنین مبادله ای، در آینده ای نزدیک 
ُرخ خواهد داد. اگر چنین شــود، این 
یعنی پیروزی دیگری برای سیاست 

گروگان گیری در جمهوری اسالمی.

شاهد علوی )ایران وایر(
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ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

رضا تقی زاده

گام سوم ایران
 کاهش زمان »فرار اتمی«

 و ظرفیت ساخت بمب در چهار ماه؟

اعالم محتوای گام ســومکاهش تعهدات برجامی ایران در 
ارتباط با »تحقیق و توســعه«، مندرج در توافق ۱5 ژوئیه 
ســال 2۰۱5 می تواند »زمان فرار اتمی ایران« و ظرفیت 
ســاخت بمب را که پیشــتر ۱2 ماه پیش بینی شده بود 
به حدود چهار ماه کاهش دهــد؛ تحولی که به نوبه خود 
توازن قدرت کنونی در منطقــه را تحت تأثیر قرار داده و 

واکنش های گسترده ای را موجب می شود.
اگرچه دو گام پیشین به منظور کاهش تعهدات اتمی ظاهراً 
بلند نبود، اما تلفیق آن دو با گام سوم و لغو محدودیت های 
تولید و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته )آی آر ۶ و آی آر 

۸( در عمل می تواند گامی بلند دیده شود.
در توافق اتمی موسوم به برجام، که زمان دولت اوباما طراحی 
و به امضای اعضای گروه موسوم به 5+۱ رسید، پیش بینی 
شده که ایران مجاز به استفاده همزمان از حداکثر 5۰۶۰ 
دستگاه سانترفیوژ نوع »آی آر ۱« و ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم 

با غلظت پایین )۳.5 درصد( است.
بر اساس محاســبات مندرج در ســندی که خبرگزاری 
آسوشیتدپرس حدود چهار سال پیش انتشار داد، در صورت 
جایگزینی سانتریفیوژهای قدیمی با نوع سریع تر »آی آر 2«، 
زمان فرار اتمی ایران )ظرفیت ســاخت بمب( می تواند به 

هفت ماه کاهش پیدا کند.
دولت ترامپ متعاقب اعالم خــروج آمریکا از توافق اتمی 
که آن را بدترین توافق اتمی خوانده، به عنوان بخشــی از 
تحریم های علیه ایران، ضمن اعالم ممنوعیت برای خرید 
و نگهداری آب ســنگین تولیــدی اراک، دریافت اورانیوم 
غنی شده ایران را نیز ممنوع کرد و دولت روحانی در اقدامی 
متقابــل و در اولین گام در جهت کاهش تعهدات خود در 
قبال توافق اتمی، پایبندی به سقف ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم 

غنی شده را برداشت.
زمان فرار اتمی در برجام در فاصله سال های هشتم تا یازدهم 
که ایران مجاز به استفاده از تعداد بیشتری سانتریفیوژهای 
پیشرفته برای غنی سازی اورانیوم خواهد شد )حداکثر 2۰۰ 
دســتگاه نوع آی آر 2( یک سال پیش بینی شده و از سال 
یازدهم تا ســیزدهم این زمان می تواند حتی به هفت ماه 

تقلیل پیدا کند.

در صورت اســتفاده از سانتریفیوژهای نوع » آی آر ۶« و » 
آی آر ۸« که دولت روحانی مدعی است بازده آنها )غنی سازی 
اورانیوم( 2۰ برابر ظرفیت غنی ســازی سانتریفیوژهای » 
آی آر ۱« در بازه زمانی مشــابه است، طول زمان فرار اتمی 
ایــران می تواند حتی به چهار ماه کاهش پیدا کند، به این 
شرط که دست کم هزار تا هزار و 2۰۰ کیلوگرم گاز هگزا 
فلوراید )UF6( و یا به همین میزان اورانیوم غنی شــده با 

غلظت کم در اختیار داشته باشد.
ایران از سال 2۰۱5 تا سال گذشته بیش از 4۰۰ تن »کیک 
زرد« خریــداری و در چهار مرحله به کشــور وارد کرده و 
کارخانه یو ســی اف اصفهان قادر است در کمتر از 4 ماه 
با تبدیل پــودر اورانیوم خام میزان کافی گاز هگزا فلوراید 

)UF6( برای ساختن بیش از یک بمب تولید کند.
دو گام نخســت ایران در جهــت کاهش تعهدات اتمی به 
صورت مجزا محتاطانه تلقی شد و به این دلیل نه در گزارش 
فصلی آژانس پیرامون ادامه پایبندی ایران به تعهدات برجام 
انعکاس فوق العاده یافت و نه »مکانیســم ماشــه« را برای 
گزارش پرونده تخلف از مفاد توافق اتمی، به شورای امنیت 

فعال ساخت.
»گام سوم« کاهش تعهدات، با وجود محتاطانه دیده شدن 
در ظاهر، آن طور که روحانی نیز هنگام اعالم برداشتن آن 
به درســتی ولی بدون توضیح بیشتر و ذکر جزئیات مورد 
تأکید قرار داد، می تواند با اســتفاده از ظرفیت های موجود 
گامی بسیار بزرگ تلقی شود: تحولی که بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل، را وادار به تغییر برنامه سفر به هند و 
دیدار پیش بینی نشده از لندن و مذاکره با وزیر دفاع آمریکا 

و نخست وزیر بریتانیا ساخت.
چنانچــه دو گام قبلی دولت روحانی برای کاهش تعهدات 
اتمی دارای مصرف داخلی بود و به منظور قوی دیده شدن 
برداشته شــد، گام سوم ضمن تهدید مستقیم کشورهای 
منطقه و اروپا، ســمت و ســوی مصرف داخلی را از افکار 
عمومی، به بخشــی از حاکمیت که موافــق اعالم خروج 
ایران از برجام است معطوف ساخته و به این دلیل می تواند 

اقدامی با اهمیت و حساس تلقی شود.

بیانیه 260 فعال اجتماعی 
پیام دقیق به ما رسیده است: خفه می کنیم

فعاالن زنان و اجتماعی داخل ایران 
در یک بیانیه نســبت به سرکوب 
فعاالن  گســترده  و  روزافــزون 
این  کرده اند.  اعتــراض  اجتماعی 
قید  بی  آزادی  خواهان  کنشگران 
و  زندانیان سیاسی  تمامی  و شرط 

عقیدتی شده اند.

دویچه وله- 2۶۰ فعال زنان و ســایر 
کنشــگران اجتماعی داخــل ایران 
در بیانیه ای نســبت به »ســرکوب 
اعتراض  اجتماعی«  فعاالن  گسترده 
کرده انــد. این بیانیه بــا جمله ای از 
هوشنگ گلشــیری آغاز شده که در 
مراسم خاکســپاری محمد مختاری 
از کشته شدگان قتل های زنجیره ای 
سیاســی در پاییز ۱۳77 بیان کرده 
بود: »آن قدر عزا بر سرمان ریخته اند 
کــه فرصــت زاری کــردن نداریم، 
پیام دقیق به ما رســیده است: خفه 
می کنیم. ما هــم حاضریم! مگرقرار 
نیست که برای جامعه مدنی و آزادی 

بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم!«
نویســندگان این بیانیه با اشــاره به 
مشــکالت داخلی ماننــد »محدود 
کردن روزافزون خدمــات رایگان از 
جمله خدمات درمانی و آموزشــی، 
رانت و فســاد روزافزون داخلی« به 
بیشتر شدن خطر جنگ اشاره کرده 
و خاطرنشــان کرده اند که »شــاهد 
افزایش تشــکل یابی و اعتراض های 
مردمی« هستند اما »پاسخ نهادهای 
حاکــم در مقابل ایــن اعتراض های 
برحق چیزی نبوده است مگر افزایش 
فشــارهای ســازمان یافته بر اقشار 
مختلف مــردم و فعاالن اجتماعی و 
سیاسی و سلب حق هرگونه تجمع 

و تشکل یابی از آنان.«
نویسندگان این بیانیه با توجه دادن 
به روند رو به افزایش »احضار تلفنی 
و کتبی؛ تفتیش منازل؛ بازداشت به 

اتهامات واهی؛ اقدامات سازمان یافته   
رسانه ای برای پرونده سازی و تخریب 
چهره متهمان پیش از صدور احکام 
تضییع شــده  از حقــوق  نهایــی« 
زندانیان نیــز یاد کــرده و مواردی 
چون»محرومیــت زندانیان از حقوق 
اولیــه از جمله حق دسترســی به 
وکیل، دسترسی به خدمات درمانی و 
امکانات اولیه در زندان، تماس تلفنی، 
مالقات های منظم حضوری و استفاده 
از مرخصی، تمدید قرار بازداشت پس 
از اتمام دوره بازجویی، تحمیل بخش 
اعظــم هزینه های زنــدان به دوش 
زندانی و قطع منبع معیشتی زندانی، 
تعیین وثیقه  سنگین و نامتناسب با 
اتهامات فرد بازداشت شده و بعد عدم 
پذیرش همان وثیقه  از سوی قاضی 
و در نهایت صدور احکام ســنگین« 
را از جمله فشارهای وارده بر فعاالن 

زندانی عنوان کرده اند.
در این بیانیه ضمن انتقاد از عملکرد 
رییس جدید قوه قضاییه آمده است: 
»رئیس جدید قوه ی قضاییه با شعار 

»مزه ی شیرین عدالت« سرکار آمد، 
امــا تا به حال جز طعــم تلخ احکام 
سنگین و وثیقه های نجومی چیزی 
نصیب فعاالن نشده است. در همین 
مدت کوتاه فعاالن اجتماعی بسیاری 
با احکام طوالنی مدت همراه با مجازات 
شالق مواجه شده اند و بسیاری دیگر 
به ســر  بازداشــت  در  نیزبالتکلیف 

می برند.«
نویسندگان این بیانیه ضمن محکوم 
کردن تمامی این موارد »خواســتار 
برخورداری زندانیان از رویه دادرسی 
عادالنه و آزادی بی قید وشــرط تمام 
زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم 
که به دلیل طرح مطالبات واعتراضات 
برحــق مــردم عمر خود را پشــت 

میله های زندان سپری می کنند.«
روح  انگیــز کراچــی، زارا امجدیان، 
جلوه جواهری، بنفشه جمالی، ساناز 
محســن پور، طلعت تقی نیا، فاطمه 
صادقــی، فاطمه گوارایــی و فریبرز 
رییس دانا از جمله امضاکنندگان این 

بیانیه هستند.
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ابراهیم رئیسی،
 سوار بر  بولدوزر عدالت

امروز، شمشیر دست ابراهیم رئیسی است، دیروز دست احمدی نژاد بود؛ 
و هر دو، برآمده از اعماق تاریک دهه شــصت: یکی قرار بود تجسم زنده 
»رئیس جمهور شهید« رجایی باشد و دیگری، خود صحنه گردان خونبار ترین 
ماههای ده شصت و عضو هیأت مرک در کشتار زندانیان سیاسی تابستان 
67 بوده اســت. درست همچون اولی، دومی نیز با هر دستور و حکم ویژه 
دارد مرحله به مرحله گور خود را می کند، مگر بخت در هیأت مرگ رهبر 
به او روی خوش نشان هد و او خود بتواند بر تخت سلطان بشیند. در هر دو 

صورت اما، نام او را »در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ خواهند نوشت.«

کرونومتر صفر می شود. تقویم به عقب 
برمی گــردد. روحیه جهــاد و جنگ 
احضار شده، شــبح دهه ۶۰ دوباره 
به میدان می آید تا ضمن پاکســازی 
حریم »سلطان« و نوسازی »دربار« 
حاکم، جامعه را یکدست و البته فضا 
را برای موجی تازه از غارت و چپاول 

مهیا کند.
شش از ماه انتصاب ابراهیم رئیسی به 
ریاست قوه قضاییه می گذرد: کسی 
که وعده داده بود مــزه عدالت را به 
مردم بچشاند… و کارنامه او، به نقل 
از “هرانــا”، در یک جمله: هزار و 27 
ســال و شــش ماه حبس، و هزار و 
42۸ ضربه شالق برای فعالین مدنی 

و سیاسی.
مردی که دســتگاه تحــت امرش، 

آینــده بهترین فرزندان ایــران را به 
گروگان گرفته ، اکنون »دستور ویژه« 
برای برای »تجدیدنظر و رســیدگی 
منصفانه« در خصوص »احکام صادره 
در برخی پرونده هــای اخیر« صادر 
کرده اســت. عبارت »دستور ویژه« 
خود می تواند کلیدواژه ای برای فهم 
عملکرد رئیســی در مقام رئیس قوه 
قضاییه باشــد. بازنگــری در احکام 
»ویژه« یا استثنائی، طبعاً دستور ویژه 

و استثنائی می طلبد.

اجرای استثنائی قانون

شکی نیست چیزی استثنائی در مورد 
رئیسی وجود دارد؛ استثنائی و البته نه 

بی سابقه.

کارزار شکار اشرافیت تکنوکرات که 
رئیســی به نام مبارزه با فساد کلید 
زده، و ریز و درشت،  از رئیس سازمان 
خصوصی ســازی و مدیر عامل ایران 
خودرو تا شهردار خرم آباد در تور آن 
گرفتار آمده اند؛ صدور احکام سنگین 
برای فعاالن کارگری و روزنامه نگارانی 
که صدای آنها را منعکس می کردند؛ 
دســتور ویژه برای بازنگــری در این 

احکام، و حتی چلوقیمه »ســاده و 
خــالف عرفی« که او جلوی ســران 
قوا می گذارد )و باعث می شــود دل 
عاشــقان مدیریت جهــادی برای او 
برود( همــه از یک منطــق پیروی 

می کنند: منطق استثنائی قدرت.
معنای صدور احکام عجیب و غریب، 
دســتور ویژه برای بازنگری در آنها 
و بگیــر و بند گســترده درون نظام 

چیســت؟ به طور فشــرده، فراوری 
رئیســی از جایــگاه قانونی خویش، 
 تعلیق محتوای قانــون حین اجرای 
آن و در عیــن حال ســاختارزدایی 
از دســتگاه تحت امرش،  یعنی قوه 

قضاییه.
این به ســادگی به معنا نیســت که 
اعمال و احکام رئیســی غیرقانونی 
است. میان متن قانون و حکمی که 

اجرا می شود، همیشه فاصله  یا شکافی 
وجود دارد که باید با تصمیم و رفتار 
مجری قانون پر شــود. و این تصمیم 
یا رفتار، همچنان که در مورد رئیسی 
صدق می کنــد، می توانــد ماهیتی 
یا مافوق-قانونی داشته  خودســرانه 

است.
 رئیس قــوه قضایی با همین احکام و 
دســتورات حاد و ویژه  است که پا را 
از جایــگاه و وظابف حقوقی اش فراتر 
می گذرد. چه کسی شــک دارد که 
امروز ابراهیم رئیســی نه به سادگی 
رئیس قوه قضاییه بلکه چیزی بیشتر 

است.
با اعمال مجازات هــای حداکثری، با 
بروز »قاطعیت« جهــادی در مبارزه 
فســاد، و به همین ترتیب با نمایش 
ناگهانی و یک شــبه لبخند »رأفت 
اســالمی« اوســت که یک تنه دارد 
حدود و مرزهای قانــون را جابه جا 
می کند؛ اوســت که امــروز تعیین 
می کند چه چیز هنجارمند و چه چیز 
بحرانی، چه عملی غیر مجاز و مجرانه 
و چه مجازاتی قانوعی و عادالنه است.

مدیریت جهادی

کلمه جهاد و در واقع جنگ در اینجا 
مهم و معنادار است. عموماً در شرایط 
اســتثنائی جنگ اســت که زمینه 
بــرای چنین رفتارهــا و تصمیمات 
برای حاکمــان مهیا  اســتثنائی ای 

می شود.
در ســال ۶7 و پیش از نوشیدن جام 
زهــر، روح اهلل خمینی در پاســخ به 
نمایندگان مجلس سوم،  تنها توجیه 
و بهانه خــروج از چارچــوب قانون 
اساســی را در وضعیت خاص دوران 
جنگ دانســته و تفســیر کرده بود. 
کارنامه جمهوری اسالمی متأخر به 
خوبی نشان می دهد که چگونه و چرا 
»وضعیت خاص دوران جنگ« پس 
از پایان جنگ عــراق هنوز به پایان 
نرسیده است: جنگ ژئوپلتیک، جنگ 
نیابتی، جنگ اقتصادی… بله منطق 
جهاد ادامــه دارد، حتی به در مبارزه 

با سیل.
وقتی در فرودین سال ۹۸ سیل ایران 
را درنورید، طبل ها یک بار دیگر برای 
مدیریت جهادی به صدا درآمد. وزیر 
دفاع، سرتیپ امیر حاتمی به صحنه 
آمد و گفت: »پــس از صدور فرمان 
فرمانده معظم کل قوا، تمام امکانات 
نیروهای مســلح به صورت جهادی 
وارد میدان شده و در اختیار مدیریت 

بحران کشور قرار گرفته است.«
وانگهی، شــیوه و نتایج مداخله سپاه 
برای مهار ســیل اخیر خود بهترین 
گواه اســت که تا چه اندازه مدیریت 
جهادی همبســته تخریب نهادها و 
در واقع ساختارزدایی از ساختارهای 
نصفه نیمه حقوقی و مدیریتی موجود 

است.
کارکرد بولدوزر سپاه در جریان مهار 
ســیل یا بولدوزر رئیسی در مبارزه با 
فســاد چه چیســت؟ در یک کلمه: 
ویران کردن یا ســرپوش گذاشــتن 
بر غیــاب نهادهایی که موظف اند در 
حیطه وظایف قانونی شان  و به شکل 
نظام منــد و  حساب شــده، بحرانها، 
مشــکالت و ناهنجاری ها را مدیریت 

کنند.
این فرایند تخریب ساختارها پیوسته 
در جمهوری اسالمی تکرار شده است.

پاکسازی نظام

۱5 آبان 5۸، یک روز پس از استعفای 
دولــت موقت بــازرگاِن، تیتر اصلی 
روزنامه ها این بود که »: »پاکســازی 
مؤسســات و وزارتخانه هــا از عناصر 
فاســد در رأس طرح ضربتی شورای 

رسانه ها و خبرگزاری های همسو با 
حاکمیت

رســانه های همسو  و  خبرگزاری ها 
با حاکمیت، در بخــش تبلیغاتی و 
توجیه مسئله مقابله با حضور زنان 
در ورزشــگاه فعال هستند. معموالً 
موقعی که فشــار اجتماعی و افکار 
عمومی برای موافقت با حضور زنان 
در ورزشگاه ها باال می گیرد، این نوع 
رســانه ها که شــامل صداو سیما و 
خبرگزاری های نزدیک به حاکمیت 
می شوند با تهیه برنامه های ویژه، به 
طور مستقیم یا غیرمستقیم، به ضرر 
و زیان های حضور زنان در ورزشگاه ها 
و عدم تطابق آن با شــرع و یا آماده 
نبودن شــرایط برای حضور زنان در 

ورزشگاه می پردازند.
برخــی از این رســانه ها در مواردی 
چون مرگ سحر خدایاری موسوم به 
»دختر آبی«، تالش کرده اند با تهیه 
گزارش هایی در جهت تأیید روایت 
حاکمیت از موضــوع، در چارچوب 
نگاه رسانه ای-امنیتی به این پرونده 
نگاه کنند. نمونه این نگاه را می شود 
در خبرگزاری ها و رسانه های نزدیک 
به حاکمیــت در ذکر دالیلی غیر از 
مخالفت با حضور زنان در ورزشگاه ها 
برای خودســوزی ســحر خدایاری 
مشــاهده کرد و تأکیــد ویژه ای که 
این نوع رســانه ها بر دالیل شخصی 
و خانوادگی برای خودسوزی »دختر 

آبی« دارند.

و  ورزش  وزارت  مســئوالن 
مواضع  تا  سکوت  از  فدراسیون ها: 

مبهم و دوگانه

وزارت ورزش و ادارات کل تربیــت 
بدنی که زیــر نظر ایــن وزارتخانه 
هستند، اداره کننده اصلی ورزشگاه ها 
در ایران هســتند. مســئوالن ارشد 
وزارت ورزش و فدراســیون ها، بویژه 
فدراسیون فوتبال، در موضوع حضور 
زنان در ورزشگاه ها یک نقش دوگانه 

بازی می کنند. مهــدی تاج، رئیس 
فدراسیون فوتبال، از جمله مسئوالنی 
است که با وجود اینکه این موضوع 
بیش از هر مسئول دیگری به حوزه 
مســئولیت او مربوط است و خود را 
موافق حضور زنان در ورزشــگاه ها 
نشان می دهد، ولی معموالً به جمالت 

دوپهلو و مبهم هم پناه می برد.
او می گوید »حضور زنان در ورزشگاه ها 
از حقوق شناخته شــده فوتبال در 
جهان اســت« و یا »حضور زنان در 
تصمیم گیری  نیازمند  ورزشــگاه ها 
همه جانبه اســت« اما هنگامی که 
به دیدار سران حزب مؤتلفه می رود 
موضــع خــود را تغییــر می دهد و 
می گوید »ســاختار ورزشگاه های ما 
مناسب پذیرش بانوان نیست، ضمن 
اینکه این امر در حال حاضر اولویت 

بانوان و جامعه هم نیست«.
در واقع مسئولین ارشــد ورزش از 
یک سو عمدتاً خود را موافق حضور 
زنان در ورزشگاه ها نشان می دهند و 
می گویند این حق زنان اســت ولی 
در طــرف دیگر می گویند باید برای 
جلب رضایت مراجــع تقلید و رفع 
مسائل شرعی و قانونی این موضوع 
تــالش کــرد و از آنجا کــه از قبل 
موضع اکثر مراجــع تقلید ذی نفوذ 
و نیز مســئوالن قضایی در مخالفت 
با ورود زنان به ورزشگاه ها مشخص 
است، مسئوالن ارشد ورزش در عمل 
از اتخاذ تصمیمی اجرایی در راستای 
حضور زنان در ورزشگاه ها خودداری 

می کنند.

حسن روحانی و وعده های انتخاباتی 
و وظایف یک رئیس جمهور

یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتی 
حســن روحانی در انتخابات ریاست 
جمهوری بحث حقــوق زنان بوده 
است. حســن روحانی در سخنرانی 
انتخاباتی در اردیبهشــت ۹۶ خود 
مقابل زنانی که بــرای حمایت از او 
به سالن ۱2 هزار نفری آزادی آمده 

ادامه از صفحه 2شبکه مخالفان حضور زنان ...
بودند، گفت: »چرا این زنان پرشــور 
نباید حق حضور در ورزشــگاه ها را 

داشته باشند؟«
او در زمــان انتخابات می گفت »اگر 
زنان وارد صحنه انتخابات شــوند، ما 
پیروز خواهیم شد« اما بعد از انتخابات 
همانند مسئوالن ارشد وزارت ورزش 
و فدراســیون های ورزشــی هنگام 
روبه رو شــدن با موضوع ممنوعیت 
ورود زنان به ورزشــگاه ها از دو زاویه 
متفاوت به موضوع نگاه کرده اســت. 
زاویه اول اســتفاده از این موضوع به 
عنــوان یک رئیس جمهــور طرفدار 
حقوق زنان در دوران انتخابات و پس 

از آن در سخنرانی ها بوده است.
همان طور که در ســطور قبلی اشاره 
شــد تبلیغــات حســن روحانی در 
هــر دو دوره ریاســت جمهوری در 
سال های ۱۳۹2 و ۱۳۹۶ در بردارنده 
محورهای مهمی از تبلیغات انتخاباتی 
با موضوعات مرتبط با زنان و حقوق 
زنان اســت. وعده هایــی که معموالً 
طوری بیان شــده که رئیس جمهور 
در جریــان رقابت هــا و تبلیغــات 
انتخاباتی بتواند اســتفاده الزم را از 
آن برای کســب رأی زنان و دختران 
ببــرد ولی به حدی شــفاف و واضح 
نبوده که بعد از انتخابات او را از نظر 
پاسخگویی به مطالبات مطرح شده در 
دوران انتخابات در فشــار شدید قرار 
دهد. مانند برخی دیگر از وعده های 
انتخاباتی حسن روحانی در لغو حصر 
برخی سران اعتراضات سال ۸۸ که 
منتقدانــش می گویند به آن وعده ها 

عمل نکرده است.
در واقع پــس از انتخابات ودر دوران 
ریاســت جمهوری، ادبیات حســن 
روحانی در ســخنرانی هایش معموالً 
به گونه ای بوده که صرفاً به حق زنان 
برای ورود به ورزشگاه و دستورات به 
اعضای دولت در این باره اشاره کرده و 
به این نکته اشاره نکرده که او به عنوان 
رئیس جمهــور و رئیس قوه مجریه و 
رئیس تمامــی وزارتخانه ها از جمله 
وزارت ورزش، چــه گام عملی برای 
محقق کــردن ورود و حضور دائمی 
زنان به ورزشــگاه ها برداشته و اگر او 
خود را مسئول اجرای قانون اساسی 

می داند برای بی اثر کردن مخالفت ها 
با حضــور زنان در ورزشــگاه ها چه 

اقدامی انجام داده است؟
دولــت  جوانــان  و  ورزش  وزیــر 
روحانی نیز تقریباً در همین مســیر 
رئیس جمهور اعالم موضع کرده است. 
مسعود سلطانی فر در برابر فشارهای 
فیفا برای ورود زنان به ورزشــگاه ها 
اعالم کرده »همه کشــورهای دنیا 
قوانین داخلــی خود را دارند و عالوه 
بر این نهادهای بین المللی به قوانین 
و مالحظات فرهنگی داخلی کشورها 

نیز توجه می کنند«.
شهیندخت موالوردی، معاون پیشین 
امــور زنان و خانــواده رئیس جمهور 
می گوید: »دولت بــه احترام مراجع 
موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها را 
پیگیری نکرد«. معصومه ابتکار معاون 
کنونی امور زنان ریاست جمهوری نیز 
در تشریح اقدامات نهاد تحت امر خود 
برای پیگیری وضعیت سحر خدایاری 
پــس از خودســوزی به ایــن اکتفا 
می کند که بگوید یک دستیارش را 
برای مالقات به بیمارستان فرستاده 
و او گزارشــی مکتوب تهیه کرده که 
برای قوه قضاییه ارســال شده و در 
جلسه دولت نیز وزیر ورزش اقدامات 
برای حضور خانم ها در ورزشگاه ها را 

توضیح داده است.

آیت اهلل خامنــه ای، رهبر نهادها و 
شخصیت های مخالف حضور زنان در 

ورزشگاه ها

و ســرانجام موضــع آیــت اهلل علی 
خامنه ای رهبر و قدرتمندترین فرد 
جمهوری اسالمی درباره ورود زنان به 
ورزشگاه ها از دو زاویه بر این موضوع 
تأثیرگذار اســت. علی خامنه ای در 
دوران ریاســت جمهــوری محمود 
احمدی نژاد هنگامی که رئیس جمهور 
وقت از حضور زنان در ورزشــگاه ها 
ســخن گفت و مراجع تقلید با این 
موضوع به مخالفت پرداختند، گفت 
نظر مراجع تقلید محترم شمرده شود. 
در واقع در حالــی که مراجع تقلید 
مورد نظر با حضور زنان در ورزشگاه ها 
مخالف بودند، آیت اهلل خامنه ای هم 

به نفــع مخالفت با حضــور زنان در 
ورزشگاه ها رأی داد و هم این مخالفت 

را به پای مراجع تقلید نوشت.
زاویــه دیگر نقش رهبــر جمهوری 
اســالمی در این موضوع، جایگاه وی 
به عنوان هدایتگر عالی تمامی نهادها 
و شــخصیت های جمهوری اسالمی 
اســت که با موضــوع ورود زنان به 
ورزشگاه ها مخالف هستند. نگاهی به 
مجموعه نهادهای حاکمیتی که مانع 
اصلی ورود زنان به ورزشگاه ها هستند، 
نشان می دهد که این شبکه در عمل 
زیر نظر رهبر کار می کند و از او فرمان 

می برد.
آیت اهلل خامنه ای نه تنها از اختیارات 
و قــدرت بی حــد و حصر خــود در 
جمهوری اسالمی برای حل مشکل 
ورود زنان به ورزشــگاه ها اســتفاده 
نکرده بلکــه در عمــل تأییدکننده 
نظــرات و اقدامات منصوبان خود در 
نهادهایی بــوده که مانع حضور زنان 
در ورزشــگاه هســتند و بسیاری از 
منبری های اصلی کــه تغذیه کننده 
اصلی فکــر و ایده مخالفت با حضور 
زنان در ورزشگاه ها هستند منصوبان 

مستقیم و یا با واسطه او هستند.
نکتــه آخر آنکه نگاهــی به مجموع 
غیــر  و  حکومتــی  نهادهــای 
و  اطالعاتــی  و  حکومتی،نظامــی 
امنیتی، تبلیغاتی و مذهبی و دولتی 
و غیردولتی، تحت امر حسن روحانی 
یا علی خامنه ای نشــان می دهد که 
مخالفت با ورود زنان به ورزشــگاه ها 
و از جملــه مجموعــه رویدادهــای 
اخیــر که بــه خودســوزی و مرگ 
ســحر خدایاری »دختر آبی«، منجر 
شــد نه تصمیم یک فرد یا یک نهاد 
بلکه نتیجه مســتقیم و غیرمستقیم 
تصمیمات و اقدامات مجموعه های از 
افراد، مسئوالن و نهادها در جمهوری 
اسالمی است که به صورت یک شبکه 
در هــم تنیده عمل می کنند و نقش 
تکمیلی و پوششــی بــرای یکدیگر 
بازی می کنند که نتیجه آن در عمل 
همچنان محرومیت زنان و دختران از 

ورود به ورزشگاه هاست.

مراد ویسی )رادیو فردا(
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حکومت نمی  تواند »منفذ های فراری ساز« را شناسایی کند! 
»موج سوم« مهاجرت شامل مسئوالن و مدیران فاسد

کیهان لندن- معروف است که وقتی 
کشــتی در حال غرق شــدن است، 
موش ها زودتر از همه فرار می کنند؛ 
حــاال حکایــت اش را می تــوان در 
سرمقاله روزنامه »جوان« نزدیک به 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی خواند 
که با عنوان »موج سوم زین کرده ها« 

روز ۱5 شهریور منتشر شده است.
عبداهلل گنجــی مدیرمســئول این 
روزنامه به »موج سوم« مهاجرت   ها از 
ایران به خارج از کشور اشاره کرده و 
گفته مفسدینی هستند که عموماً در 
حال فرارند و حکومت نیز نمی  تواند 
جلوی آن را بگیــرد و با آنها برخورد 

کند!
به باور او موج فرارها شــامل کسانی 
اســت که تحت تعقیب قــرار دارند. 
جماعتی که به گفته او نه وابسته به 
نظام »طاغــوت و گروه های معاند« 
هســتند و نه اصالح طلبانــی که از 
نظام دینی عبور کرده اند بلکه کسانی 
هســتند که فسادشــان سرنوشت، 

هویت و آینده آنان را رقم زده است.
»پلشــتی های  می  نویســد،  گنجی 
اقتصادی آنان، هراس از عقوبت و اعدام 
و زندان را به مثابه کابوس در نظرشان 
نمایان می کند و رهایی از وضع موجود 
را در جالی وطن جست وجو می کنند 
و در غــرب نیز زندگــی مخفیانه ای 
دارند. حکومت از سوی افکار عمومی 
به دلیل بی عرضگی برای پیشگیری از 
فرار این ها به شدت زیر سؤال است و 
ظن همدستی و زمینه سازی فرار در 
بخش هایی از حاکمیت به باور مردم 

تبدیل شده است.«
او در ادامه نوشته »حکومت نه می تواند 
ضعف خود را در کنترل آنها بازگو کند 
و نه می تواند منفذ های فراری ساز را 

شناسایی و علناً برخورد کند.«
مدیر مســئول روزنامه جوان توصیه 
کــرده »هم افزایی« قــوه قضائیه و 
سیســتم های انتظامــی- امنیتی و 
اطالعاتی برای مواجهه با این پدیده 
بســیار مهم و ضروری است، زیرا به 
گفتــه ی وی، حاکمیت یک دفعه به 
خاطر این جماعت به فســاد متهم و 
یک دفعه دیگر به زد و بند برای فرار 

فاسدان متهم می شود!
در پایان این مقاله آمده، امید اســت 
حاکمیت برای پدیده »فرار مفسدان« 
چاره ای محکم و قابل قبول بیندیشد 
در  را  فــرار  راه  هموارکننــدگان  و 
دادگاه هــای علنی به مــردم معرفی 
کند. مدیرمسئول »جوان« وابسته به 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی توضیح 
نمی دهد که این »فاسدان« همگی در 
دامان نظام جمهوری اســالمی و در 
زد و بنــد با گروه های مافیایی حاکم 
به چنیــن درجه ی رفیعی از دزدی و 

فساد رسیده اند!
تقریبــاً همه مفســدان اقتصادی، یا 
مدیران بلندپایه ارشد نظام و معاونان 
آنها هستند و یا فرزندان و خویشاوند 
درجــه یک و دو آنهــا. درواقع آنچه 
عبداهلل گنجی به عنوان یک نویسنده 
نزدیک به محافــل نظامی- امنیتی 
دست روی آن گذاشته فرار مسئوالن 
نظام است! به همین دلیل نیز تاکید 
کرده حکومت نمی  تواند »منفذ های 

فراری ساز« را شناسایی کند!
شــرایط رژیم ایران بحرانی اســت 
و از مواضــع و اظهــار نظرهای خود 
مســئوالن مشخص است که همگی 
به شــدت نگران اعتراضات مردمی 
هســتند و از قرار معلوم اقدامات قوه 
قضائیــه را در »مبارزه با فســاد« در 

همین رابطه ارزیابی می کنند.
کم نیست خبرها و گزارش  هایی که 
شــمار زیادی از کارگزاران جمهوری 
اســالمی و یا خانواده  هــای آنها در 
ماه  های اخیر سرمایه     های خود را به 
خارج از کشــور منتقل کردند. یکی 
از در دســترس     ترین نقاط نیز ترکیه 
اســت. در این میان مســئوالنی که 
فرزندان آنها خارج از کشــور اقامت 
دارند »منفذهای فراری ساز« بیشتری 
برای خروج در مواقع اضطراری دارند.
از این روست که در داخل حاکمیت 
عده  ای که شمار آنها کم نیست تالش 
می  کنند جلوی خروج آنهایی را که 

خیال فرار دارند بگیرند. 
روز ۱4 شهریور، سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
اعالم کرد که طــرح دوفوریتی الزام 
بازگشت اعضای خانواده های مدیران 
و مســئوالن جمهوری اســالمی به 
کشور به هیئت رئیسه ارائه شده است.
نقوی حسینی از اعضای کمیسیون 
امنیت ملی مجلس پیشــتر در ۱2 
امرداد ســال جــاری در مصاحبه با 
روزنامه »رســالت« به موضوع نفوذ 
دوتابعیتی     هــا در بدنه نظام اشــاره 
کرده و گفته بود: »خانواده و فرزندان 
اغلب دوتابعیتی     ها خارج از کشــور 
زندگــی می     کنند بــه همین جهت 
تا مشــکلی پیش بیاید به راحتی و 
سریع می   توانند ایران را ترک کنند! 
ایــن نماینده توضیح نــداده بود که 
منظورش از »مشکل« چیست و مگر 
چه مســئله   ای قرار است پیش بیاید 
که احتمال دارد این افراد دوتابعیتی 

نظام، ایران را ترک کنند!«
طناز فریدون دختر حســن روحانی، 
مریم و علی فریدون فرزندان حسین 
فریــدون و برادرزاده هــای حســن 
روحانــی، آزاده حداد عــادل دختر 
غالمعلی حداد عادل، عیسی هاشمی 
پســر معصومه ابتکار، لیال، نرگس و 
عماد فرزندان محمد خاتمی، عارفه 
تاجــزاده دختر مصطفــی تاجزاده، 
احسان و نیلوفر نوبخت فرزندان علی 
برادرزاده های محمدباقر  و  نوبخــت 
نوبخــت، فاطمه اردشــیر الریجانی 
دختر علــی الریجانی، علــی الهام 
پســر غالمعلی الهام، نعیما طاهری 
دختر نعیمه اشــراقی و نوه روح  اهلل 

خمینــی، دو فرزند و دامــاد بیژن 
زنگنه وزیر نفت، یاســر نبوی پســر 
بهزاد نبوی، مرتضی موســوی الری 
فرزند عبدالواحد موسوی الری، شش 
فرزند شهردار قم، مریم دختر حسین 
فریدون برادر و مشاور حسن روحانی، 
مهدی ظریف پسر محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه جمهوری اسالمی، سجاد 
پسر غالمعلی خوشرو سفیر جمهوری 
اســالمی در ســازمان ملــل متحد 
شــماری از فرزندان مسئوالن نظام 
هستند که در آمریکا و اروپا زندگی 

می کنند.
تخمین زده می  شود حدود چهارهزار 
آقــازاده و »ژن خوب« خارج از ایران 
هستند. بخش عمده  ای از فرارهایی 
مدیرمســئول  عبــداهلل گنجی  که 
روزنامه »جوان« به آن اشــاره کرده، 
شامل ریزش  هایی است که از عالئم 
ترس کارگزاران نظام و مدیرانی است 
که به صورت شبکه    ای به مراکز قدرت 
و ثروت وصل  اند و اکنون اوضاع را برای 
ادامه ی فعالیت بحرانی می     بینند و به 
همین دلیل بساط خود را جمع کرده 
و با هرآنچه دستشــان می    رسد پا به 
فرار می    گذارند. آنها گمان می  کند اگر 
زیر آوار سقف  های لرزان رژیم نمانند 
راه نجات دارند. در این میان، مسئله 
فقط محدود به مسئوالن و مفسدان 
اقتصادی نیست بلکه جنایتکاران و 
ناقضان حقوق بشــر هم در صورت 
رشد جنبش اجتماعی، حاشیه امن 

نخواهند داشت.

مســئوالن و مدیرانی که اخیراً از 
ایران فرار کرده اند

-زمســتان ۱۳۹7 بهــزاد مریــدی 
مدیرکل پیشــین فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان تهــران و یکی از 
دوتابعیتی ها از ایــران گریخت و به 

کانادا رفت.
-اول مهرماه ۱۳۹7 یکی از مسئوالن 
دوتابعیتی شــرکت پاالیش و پخش 
فرآورده    های نفتی که مسئول فروش 
فرآورده    های نفتی به کشــتی    ها در 
)بانکرینگ( بود پس  منطقه بوشهر 
از اختالس چند ده میلیارد تومانی به 

گرجستان فرار کرد.
-هفتــم مهرماه ۱۳۹7، دادســتان 

تهران خبر داد کــه فرهاد زاهدی   فر 
متهم پرونده ی موسسه »سکه ثامن« 
یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی 
از کشــور فرار کرده است. این متهم 
چند روز پیش از آن همســرش را از 

کشور خارج کرده بود.
-در جریان رسیدگی به اتهامات باقری 
درمنــی معروف به »ســلطان قیر« 
مشخص شــد پنج نفر از همدستان 
مشــخصات  هســتند.  فــراری  او 
متهمان فراری افشا نشد اما به گفته 
مقام   های قضایی، 4 کارشناس رسمی 
دادگستری، 2 سردفتر اسناد رسمی 
و 2 کارمند بانک ملی با او همدست 

بوده   اند.
-هشتم آبان ۱۳۹۶، جبار کوچکی نژاد 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی خبر داد که 
متهم 5۰۰ میلیــارد تومانی پرونده 
»صندوق ذخیره فرهنگیان« از کشور 
گریخت. بیــش از 2۰ نفــر در این 

ارتباط دستگیر شدند.
ســخنگوی   ،۱۳۹۶ دی مــاه  -اول 
کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرد 
یکی از مدیران مالی بخش اکتشافات 
وزارت نفت متهم بــه ۱۰۰ میلیارد 
تومان اختالس سه ســاعت پس از 
احضار از ایران گریخت. این فرد بیش 

از ۳۰ سال کارمند وزارت نفت بود.
-شــهرام جزایری از پیشکســوتان 
دزدی و اختالس اواسط سال ۹7 در 
مرز ایران و ترکیه در حالی که در یک 
کامیون پنهان شده بود و قصد خروج 

از کشور داشت دستگیر شد.
-چهارم شــهریور نیز محسنی   اژه ای 
اعالم کرد »م. ر« دســت راست وزیر 
صنعت، معدن و تجــارت در حالی 
که قصد خروج از کشــور را داشــت 

بازداشت شد.
-۱۶ امــرداد ۹7 خبرگزاری فارس از 
دستگیری استاندار کرمان به همراه 
چند تن دیگر هنگام خروج غیرقانونی 

از کشور خبر داد.
اینها فقط بخشی از فهرست فرارهای 
موفق و ناموفق اســت که رسانه     ای 
شده و یا خبر آن به بیرون درز کرده 
وگرنه احتمال اینکه شمار فراری    ها از 
جمله وابستگان نزدیک نظام بسیار 
بیش از اینها ســت اصالً دور از ذهن 

نیست.

کم نیســت خبرها و گزارش  هایی که شمار زیادی از کارگزاران جمهوری اسالمی و یا خانواده  های آنها در ماه  های 
اخیر ســرمایه     های خود را به خارج از کشور منتقل کردند. یکی از در دسترس     ترین نقاط نیز ترکیه است. در این 
میان مسئوالنی که فرزندان آنها خارج از کشور اقامت دارند »منفذهای فراری ساز« بیشتری برای خروج در مواقع 

اضطراری دارند.

امیر کیان پور )رادیو زمانه(

انقالب قرار دارد«. از آن زمان تا امروز، 
پاکسازی ضربتی کالبد نظام از فساد، 
شبحی حاضر در گفتار هسته سخت 
قدرت در ایران بوده است و به تناوب 

و دوره ای در دستور کار قرار گرفته.
در تاریخ جمهوری اسالمی، رئیسی 
اولین کسی نیست که با این توپ به 
میدان آمده است. نزدیک به دو دهه 
قبل از او، رئیس جمهوری »از جنس 
مردم« با شعار عدالت و مبارزه با فساد 
به صحنه آمد تا اشرافی گری و تجمل 
و »بنز سرمه ای« را از نظام جن گیری 
کند. و البته سالها بعد، خود متهم به 
دنیاطلبیِ ، ماده گرایی و اشرافی گرایی 
شــد. آنچه بــا آن روبرو هســتیم، 
چرخه ای است که حذف و پاکسازی 
اقتصادی و تکنوکرات های  اشرافیت 
صاحب امتیاز ویژه سیاسی —با نقش 
آفرینی شخصیتی با روحیه جهادی و 
البته تا پیش از این درجه دو— تنها 
یکی از جلوه های آن است. همچنان 
که مورد احمدی نژاد به خوبی نشان 
می دهــد، این روند، در عین حال، به 
منزله گشودن یا خالی کردن عرصه 
برای موجی تازه از انباشــت قهری، 
 سلب مالکیت و چپاول و غارت است.

در روایت لیبرال از فرایند نظام سازی، 
»نخبگان« با انباشت سرمایه و اعتبار 
سیاسی، در هیأت کارآفرین یا مدیر 
چرخ های تولید و اقتصاد را به حرکت 
در می آورند و از این طریق شــرایط 
مــادی را برای نهادینه شــدن یک 
نظام هنجارمنــد دموکراتیک فراهم 
می آورند. فارغ از اینکه چنین روایتی 
تــا چه اندازه کاذب اســت، بازتولید 
سیاسی-اقتصادی جمهوری اسالمی 
مطابق با ایــن الگو صورت نپذیرفته 
اســت. برعکس، نظام سیاسی ایران 

پس از انقالب بــه میانجی تخریب 
کالبد ساختاری خویش و در حریان 
سیاسی-اقتصادی  چرحه های  تکرار 
حذف و ســرکوب وغــارت بوده که 
حیــات خویش را تضمیــن کرده و 

تداوم بخشیده.
کرونومتر صفر می شود. تقویم به عقب 
برمی گــردد. روحیه جهــاد و جنگ 
احضار شده، شــبح دهه ۶۰ دوباره 
به میدان می آید تا ضمن پاکســازی 
حریم »سلطان« و نوسازی »دربار« 
حاکم، جامعه را یکدست کند و البته 
فضــا را برای موجی تــازه از غارت و 

چپاول آماده کند.
طی این روند اســت کــه ولی فقیه 
می تواند تضادهایی را که با آن درگیر 
است به بیرون خودش منتقل می کند 
و ســیمایی شبه-اسطوره ای و رنگی 

فراتاریخی به خود بگیرد.
امروز، شمشیر دست ابراهیم رئیسی 
است، دیروز دست احمدی نژاد بود؛ 
و هــر دو، برآمده از اعمــاق تاریک 
دهه شــصت: یکی قرار بود تجســم 
زنده »رئیس جمهور شهید« رجایی 
باشــد و دیگری، خود صحنه گردان 
خونبار تریــن ماههای ده شــصت و 
عضو هیأت مرک در کشتار زندانیان 

سیاسی تابستان ۶7 بوده است.
درست همچون اولی، دومی نیز با هر 
دســتور و حکم ویژه دارد مرحله به 
مرحله گور خود را می کند، مگر بخت 
در هیأت مرگ رهبر به او روی خوش 
نشــان هد و او خود بتواند بر تخت 
سلطان بشیند. در هر دو صورت اما، 
نام او را »در آینده جزو جنایتکاران در 

تاریخ خواهند نوشت.«

اعتراض عفو بین الملل
 به احکام سنگین علیه فعاالن صنفی

دویچه وله- ســازمان عفو بین الملل در بیانیه ای به احکام سنگین شعبه 2۸ 
دادگاه انقالب علیه 7 تن از کنشــگران صنفی مرتبط با پرونده اعتراض های 

کارگران مجتمع هفت تپه خوزستان واکنش نشان داد.
فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش ها و امور حقوقی خاورمیانه و شــمال آفریقای عفو 
بین الملل می گوید: »این احکام ظالمانه تازه ترین نمونه از عملکرد دســتگاه 
قضایِی بیدادگر در ایران است و بی اعتنایی کامل مقام ها و مسئوالن این کشور 

به حقوق روزنامه نگاران و کارگران را آشکارا نشان می دهد.«
دادگاه انقالب تهران، روز شــنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ )7 سپتامبر( برای هفت 
تن از متهمان  پرونده اعتراض های هفت تپه، در مجموع ۱۱۱ ســال زندان و 
74 ضربه شالق صادر کرد.  بر اساس این احکام؛ اسماعیل بخشی به ۱4 سال 
حبس تعزیری و 74 ضربه شالق، محمد خنیفر به شش سال حبس تعزیری، 
سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل 

محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
عفو بین الملل معتقد اســت محکوم شدگان صرفا به دلیل فعالیت هایشان در 
دفاع از حقوق کارگران و رســانه ای کردن موارد نقض حقوق بشر هدف قرار 
گرفته و مجازات شده اند.  فیلیپ لوتر می گوید: »این بی عدالتی شرم آور باید 
متوقف شود. ما از مقام ها و مسئوالن ایرانی می خواهیم که این احکام ناعادالنه 
و محکومیت های بی رحمانــه را لغو کرده و این هفت نفر را بی درنگ و بدون 

قیدوشرط آزاد کنند.«
عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود آورده است: »بخشی از جامعه ی بین المللی، 
از جمله کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا که با دولت ایران در ارتباط مستقیم 
قرار دارند، باید با تشدید تالش های خود در این زمینه به مقام ها و مسئوالن 
ایران اعالم کنند که این کشور باید مجازات روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشر 
را بالفاصله متوقف کند و به مبارزه ی هرچه بی رحمانه تر خود برای از بین بردن 

بقایای اندکی که از جامعه ی مدنی در ایران مانده خاتمه دهد.«
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امروز پس از چهار دهه حکومت دینی 
در ایران می توان به ســراغ کارنامه 
نهاد دین رفت  و  اخالقی روحانیون 
و پرســید اخالق عمومی و رابطه با 
دین در جامعه »اسالمی« شده در چه 
آیا میزان فساد در  وضعیتی است؟ 
جامعه کمتر از دوران پیش از انقالب 
یا کشورهای دیگر است؟ قوه قضائیه 
به عنوان مهم ترین نهاد مبارزه علیه 
فساد تا چه اندازه کارآ، پایبند قانون 
و پاسدار عدالت است؟ دستگاه غیر 
شــفاف »بیت رهبری« و مسئوالن 
دیگر نهادها تا چه اندازه پاکدست اند 

و از قانون پیروی می کنند؟

حافظا می خور و رندی کن و خوش 
باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

افشای فسادهای گســترده در رأس 
قوه قضائیــه و خبرهایی که پیرامون 
حکومت  »قاضی القضــات«  نقــش 
اسالمی در اختالس های بزرگ مالی 
و سوءاســتفاده وی از قدرت مطرح 
دیگر  روشــن  نشــانه های  می شود 
پدیده فساد نظام مند )سیستماتیک( 
به شــمار می روند که سال هاست در 
ایران مطرح شده اســت. پرونده های 
فساد در نهادهای رسمی حتی شامل 
برخی نمایندگان مجلس و نیز شورای 

نگهبان هم می شود.
وجود فســاد گســترده در باالترین 
نهادهــای حکومتی پیش از هر چیز 
حکایت از شکست بزرگ اخالقی نظام 
اسالمی در ایران می کند. اگر قرار بود 
دخالت گسترده روحانیون در سیاست 
و برپایــی حکومت دینی دســت کم 
یک امتیاز اساسی در مقایسه با سایر 
نظام های سیاســی دنیا داشته باشد 
بدون تردید این ویژگی می بایست در 
حوزه اخالقی کردن سیاست و جامعه 

خود را نشان می داد.
امروز پس از چهار دهه حکومت دینی 
در ایــران می توان به ســراغ کارنامه 
اخالقی روحانیــون و نهاد دین رفت 
و پرســید اخالق عمومی و رابطه با 
دین در جامعه »اســالمی« شده در 
چه وضعیتی است؟ آیا میزان فساد در 
جامعه کمتر از دوران پیش از انقالب 
یا کشورهای دیگر است؟ قوه قضائیه 
به عنوان مهم ترین نهاد مبارزه علیه 
فساد تا چه اندازه کارآ، پایبند قانون 
و پاســدار عدالت است؟ دستگاه غیر 
شــفاف »بیت رهبری« و مسئوالن 
دیگر نهادها تا چه اندازه پاکدست اند 

و از قانون پیروی می کنند؟

آرمان شهر حکومت دینی

۴۰ سال پیش آیت اهلل خمینی وعده 
حکومتــی را داد که قــرار بود در آن 
اخالق و معنویت حرف اول را بزند و 
اصول اسالمی راه پیشرفت و عدالت 
در جامعــه را بگشــایند. در کتــاب 
والیت فقیه بارها سخن از هم تنیدگی 
سیاســت و اخالق به میان می آید و 
حکومت دینی »وسیله ای برای اجرای 
احکام الهــی و برقراری نظام عادالنه 
اسالم« قلمداد می شود )والیت فقیه، 

۱۳۸۱، ص ۵۵(.
هم اوســت که با پیش کشیدن اصل 
»تعهد مکتبی« و قــرار دادن آن در 
برابر تخصص، معیــار دین داری را به 
شــرط اصلی گزینش مسئوالن در 
حکومت اســالمی تبدیل کرد. پیش 
از او نیز روشــنفکران و اندیشمندان 
مســلمانی بودند که راه نجات ایران 
را کنار گذاشــتن الگوی ســکوالر و 
»غربی« اداره کشور، »اخالقی کردن« 
حکومــت از طریق دخالــت دین و 
رهبران دینی در سیاست و پیروی از 

اصول اسالم می دانستند.
بدین گونه بود کــه در طول دهه ها 

آرمان شــهر برپایی »بهشــتی« که 
قرار بود بــا اصول اســالمی و الهی 
شــکل گیرد در ایران بازتولید شــد. 
همین بــاور به نقــش نجات بخش 
دین در دســتیابی به عدالت، توسعه 
و رفاه را می تــوان در برخی دیگر از 
کشــورهای مسلمان نشین مشاهده 
کرد. در فرهنگ توده های مردم این 
باور اسطوره گونه وجود داشت و دارد 
که گویا اســالم آخرین و کامل ترین 
دین آســمانی است و برای همه امور 
جامعه راه حــل دارد و دســتورات 
»الهی« و قرآن باید راهنمای سیاست 
حکومتی قرار گیرند. اسالم سیاسی 
و جنبش هــای اســالم گرای منطقه 
بر بســتر این زمینه فرهنگی و باور 
توده ای توانســتند بــه نیروی بزرگ 

سیاسی تبدیل شوند.
بــا وجود وعده های اولیه مســئوالن 
حکومت اسالمی در ایران کمتر کسی 
شاید در دنیا از حکومت دینی توقع 
معجزه اقتصادی و شکل دادن به یک 
جامعه با ســطح باالی رفاه را داشت. 
ایــن انتظار اما برای بســیاری وجود 
داشــت که دخالت دین و روحانیت 
در حکومت دست کم به شکل جدید 
از سیاســت ورزی، کاهش فســاد و 
اخالقی تر شدن جامعه یاری رساند. 
بدین گونــه بود که ایــران به اولین 

آزمایشگاه سیاســی پروژه حکومت 
اسالمی تبدیل شد.

نهاد دیــن و روحانیت با در دســت 
گرفتن کامل قدرت در کشــوری با 
ثروت های بزرگ طبیعی این فرصت 
تاریخی را داشــتند تا عیــار واقعی 
ادعاهای تاریخی خود را محک زنند 
و نشــان دهند حکومت دینی از نوع 
اســالمی اش می تواند بــرای جامعه 
پرهیزکاری سیاسی، سیاست همراه با 
اخالق، عدالت و نیز حکمرانی خوب و 
رهبران پاکدست و درستکار به ارمغان 

آورد.
اکنون ۴۰ ســال است که در ایران از 
اسالمی کردن سر تا پای جامعه، قوه 
قضائیه، فرهنگ و مدرسه، دانشگاه و 
علوم انسانی، سیاست خارجی، بانک 
و اقتصاد، دولت و مجلس ســخن به 
میان می آید. ۴۰ سال برای به انجام 
رســاندن پروژه سیاســی که در پی 
برپایی »ام القرای اسالمی« بود زمان 

کمی نیست.

کارنامه سه آیت اهلل در قوه قضائیه

اگر اسالمی کردن را مخرج مشترک 
همــه سیاســت های حکومتــی و 
دیــن داری را شــرط اول گزینــش 
مسئوالن بدانیم رابطه امروزی جامعه 

حکومت دینی
 در ایران 

چه فایده ای دارد؟

و مســئوالن آن بــا دیــن، اخالق و 
پاکدســتی  و  اجتماعی  پرهیزکاری 
شاخص خوبی برای سنجش عملکرد 
حکومت دینی در مقایسه با نظام های 
دیگر سیاســی به ویژه حکومت های 
ســکوالر و دموکراتیک اســت. اگر 
برای مثال به ســراغ دستگاه قضایی 
برویم می تواند این پرسش را به میان 
آورد که اسالمی کردن این دستگاه، 
بکارگیری روحانیــت و جاری کردن 
قوانین »الهی« چه کمکی به کاهش 
فساد در جامعه، اجرای دقیق قانون یا 
گسترش عدالت قضایی یا اقتصادی 

کرده است؟

در سه دهه گذشته سه مقام بلندپایه 
مذهبی نظام قضایی »اسالمی شده« 
ایــران را اداره کردنــد. اگر به ســیر 
صعودی پدیده اختالس و دزدی های 
کالن در جامعه و در خود دســتگاه 
قضایی نگاهی بیفکنیم شــاید بتوان 
گفت نتیجه کار ســه آیت اهلل چیزی 
نیست جز تبدیل شــدن این قوه به 
رشوه خواری  فســاد،  اصلی  هیوالی 
علنی و بی عدالتی. امروز رشوه و چرب 
کردن علنی سبیل قضات و اطرافیان 
آنها و دخالت صاحبان آشکار و پنهان 
قدرت، حــرف اول را در پرونده های 
کوچک و بزرگ مالی می زنند. همزمان 
کمتر دستگاهی در ایران تا این اندازه 
به قوانین رسمی کشور بی اعتنا بوده 
است به گونه ای که امروز سخن گفتن 
از عدالت، حقوق شهروندی و رعایت 
قانون در دادگاه ها همه معنای خود را 

از دست داده است.
نگهداشتن غیرقانونی افراد در زندان 
بدون محاکمه و وکیل، شــکنجه و 
آزار زندانیــان، اعتراف گیری با زور و 
شکنجه، بی اعتنایی به حقوق قربانیان، 
محدودیت برای وکال یا دستگیری و 
محاکمه آنها، دادگاه های غیر شفاف 
در عمل قــوه قضائیه را بــه بازیچه 
نهادهــای قدرت و بازوی ســرکوب 

نیروهای امنیتی تبدیل کرده است.
جالب این اســت که با وجود کارنامه 
بســیار منفی، هر سه رئیس روحانی 
قوه قضائیه پس از پایان دوره ریاست 
از سوی رهبری به نهادهای انتصابی 
مهم دیگر منتقل شــدند و دو تن از 
این سه نفر در شمار نامزدهای مقام 
ولی فقیــه آینده هم قرار داشــتند. 
همزمان نام هر سه آیت اهلل، همکاران 
یــا نزدیکان و خویشــاوندان آنها در 
پرونده هــای دزدی ها و اختالس های 

کالن مالی هم مطرح است.
حکومت دینی بــا ادعای اجرا کردن 
»دســتورات الهی« نه تنها نتوانسته 
مانع از گسترش فساد و سقوط اخالقی 

در جامعه شــود، که خود روحانیت و 
دین دارانی کــه گاه جای مهر به روی 
پیشانی دارند و نماز و روزه شان ترک 
نمی شــود به مهره های اصلی فساد 
تبدیل شده اند. فساد نظام مند بدون 
مشارکت گسترده مسئولین مکتبی، 
امامان جمعــه، قضات روحانی و غیر 
روحانی قوه قضائیه، شورای نگهبان، 
نمایندگان مجلس،  رهبری«،  »بیت 
دستگاه دولتی و سرداران و نظامیان 

و آقازاده ها نمی توانست شکل گیرد.

دین داری و معنویت تهی از معنا

تناقض بزرگ در جامعه ایران شکاف 
آشــکار میان حضور گسترده دین و 
نشــانه های آن در همــه عرصه های 
زندگی جامعه و همزمان گســترش 
بی اخالقــی، فســاد و دروغ اســت. 
روحانیت شب و روز در حال موعظه 
کردن مردم است، مناسک و آئین های 
دینی مانند نمــاز، روزه، ده ها و ده ها 
مراسم عزاداری، مناجات و دعاخوانی 
شــاید بیش از هر زمان و بیش از هر 
کشــوری در جامعه ایران به چشــم 
می خورد. صــف زائــران مکان های 
مقدس مذهبی مانند مشهد، کربال، 
نجف و مکه هر روز طوالنی تر می شود.
رســانه های سراســری پر اســت از 
حرف ها و مســائل دینــی و »امر به 
معروف« و »نهی از منکر«. همه زنان 
ناچارند به نام دین حجاب اجباری را 
رعایت کنند و تالش می شود تفکیک 
فضای های مردانه و زنانه همانگونه که 
در ســنت دینی مرسوم بوده صورت 
گیرد. بخشی از روحانیت با سماجت و 
حساسیت بی نظیری در پی جلوگیری 
از »گناهان کبیــره ای« مانند رابطه 
دختر و پسر، جشن و شادی و سبک 
لباس پوشــیدن جوانان، آب بازی در 
پارک ها، دوچرخه و موتور ســواری 
زنان یا رفتن آنها به مسابقات ورزشی 

است.
در ایــران امروز بــه برکت حکومت 
اسالمی مناسک و اصول دینی حضور 
حداکثری در همه عرصه های زندگی 
جامعه دارند. اما به گونه ای پارادوکسال 
همــه ایــن سیاســت ها، اجبارها و 
ممنوعیت ها، اعمال و مراسم رنگارنگ 
دینــی و حضور دیــن حداکثری نه 
تنها مانع از دزدی، اختالس و فســاد 
نمی شود که بر حجم و میزان آن هم 
افزوده می شود. این بدان معناست که 
دین حکومتی همان کارکرد سنتی 
دین در حوزه اخالق و معنویت را هم 
به بیراهه کشانده و زمینه را برای فساد 

بیشتر خود دین فراهم کرده است.
معنویت دین جای خود را به مناسک 

و آئین هــای دینــی تهــی از معنا 
داده است و کارکرد اخالقی و معنوی 
دین به مناســک ظاهری دینی فرو 
کاسته شده اســت. گویی دین برای 
بسیاری چیزی نیست جز نقابی برای 
ریاکاری و همنوایی با معنویت دولتی.
تجربه جهانی در نظام های ســکوالر 
و دموکراتیــک نشــان می دهد که 
شــفافیت، نظارت مدنی و نهادهای 
ضد قدرت، برخورد بــا رانت خواری، 
قضایی  دســتگاه  آزاد،  رســانه های 
مستقل پاکدست و احترام به قانون، 
سازوکارهای اصلی مبارزه با پدیده ای 

چون فساد هستند.
برخی پژوهش ها و گزارش های رسمی 
پیرامون فساد در ایران )محمد فاضلی، 
مرکز پژوهش های مجلس، ۱۳۸۸( در 
نقد ناکارایی روش های برخورد با فساد 
در ایران و بگیروببندهای دســتگاه 
قضایی در مقایسه با سایر کشورها به 
همین نکات مهم و موضوع حکمرانی 
خوب، شفافیت، نقش جامعه مدنی و 

حکومت قانون می پردازند.

به دنبال  دینی  اخالق  پیشــوایان 
ثروت اندوزی

زمانی سید حسن مدرس، سیاستمدار 
و روحانی شــیعه ایرانــی، به عنوان 
مخالــف در درون یک حکومت غیر 
دینی گفتــه بود: »دیانــت ما عین 
سیاســت ماست، سیاســت ما عین 
دیانت ماســت« )مذاکــرات مجلس 
چهارم، خرداد ۱۳۰۲(. اسالم سیاسی 
در ایران خود را وارث چنین ســنتی 
می دانست و ادعای جمهوری اسالمی 
و اولیــن رهبر آن هم آشــتی دادن 
سیاست و اخالق بود. دو مقوله ای که 
با یکدیگر بسیار متفاوتند و به آسانی 
با یکدیگر جمع شــوند.  نمی توانند 
سیاست در ایران اما نه تنها به واسطه 
حضــور دیانت و دیــن در حکومت 
اخالقی نشد که در حوزه دین نیز ما 
شاهد گسترش پدیده اخالق زدایی و 

معنویت بدون معنا هستیم.
دین آلوده به سیاست و سیاست آلوده 
به دین بر خالف انتظار و ادعای اولیه 
کمکــی به پاالیــش اخالقی جامعه 
نکردند. بخش بزرگــی از روحانیت، 
فقها و مراجع تقلید که می بایســت 
پیشوایان اخالقی جامعه باشند خود به 
برکت حکومت اسالمی و رانت خواری 
به کارهای پرســود اقتصــادی روی 
آورده انــد و با دفاع از سیاســت های 
حکومــت دینــی در بی اخالقی های 

موجود مشارکت می کنند.

حکومت دینی در بوته نقد؟

آنچه در ایران امروز می گذرد چیزی 
نیســت جز نمایش عریان و بی پرده 
تــراژدی تلــخ دخالت نهــاد دین و 
روحانیــت در حکومت. این ســخن 
را فقط منتقدان ســکوالر حکومت 
دینی به میان نمی کشند. بسیاری از 
اندیشمندان مسلمان و بخش هایی از 
روحانیتــی که به نقد حکومت دینی 
روی آورده انــد به همین جمع بندی 
مهم رســیده اند. ایــن گرایش در دو 
دهه گذشته به ویژه پس از گسترش 
بی سابقه آسیب های اجتماعی و فساد، 
شکست پروژه های اصالح طلبانه درون 
حکومتــی و نیز ناکام ماندن جنبش 
سبز رو به فزونی گذاشته است. نگاهی 
به نوشته های آنها نشان می دهد که 
شــماری سال هاســت به این نکته 
اساســی پی برده اند که دخالت دین 
در حکومت هــم جامعه را به تباهی 

می کشاند و هم دین مردم را.

سعید پیوندی )جامعه شناس
 و استاد دانشگاه در فرانسه(

منبع: رادیو فردا

وزیر آموزش و پرورش: 
تحصیل دانش آموزان پیرو ادیان غیررسمی 

ممنوع است
رادیو فردا- محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه جلسه 
هیئت وزیران در روز چهارشنبه، ۲۰ شهریور، درباره تحصیل دانش آموزان 
پیرو ادیان غیررســمی گفت: »اگر دانش آموزان اظهار کنند که پیرو ادیان 
دیگری به جز ادیان رسمی کشــور هستند و این اقدام آنها به  نوعی تبلیغ 

محسوب شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع است.«
به نظر می رسد این گفته آقای حاجی میرزایی در واکنش به خبری باشد که 
برخی منابع حقوق بشری در دو روز گذشته در مورد ممانعت از تحصیل یک 

دانش آموز بهایی در یکی از دبیرستان های سمنان منتشر کردند.
بنا بر گزارش این منابع، یک دبیرســتان در ســمنان، به  دستور آموزش و 
پرورش اســتان، از ثبت نام دانش آموزی »به نام برنا پیراسته در مقطع سوم 

دبیرستان به دلیل بهایی بودن« او خودداری کرده است.
وزیــر آموزش و پرورش درباره چگونگی اظهــار دین به  گونه ای که تبلیغ 

محسوب نشود توضیح بیشتری بیان نکرد.
بر اساس ماده ۳۰ قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران، »دولت موظف 
است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه 

فراهم آورد«.
این در حالی اســت که برخی شــهروندان بهایی در شبکه های اجتماعی 
می گویند صرف اعالم بهایی بودن باعث اخراج دانش آموزان و دانشــجویان 

از مراکز آموزشی می شود.
شهروندان بهایی در ایران طی چهل سال گذشته اغلب با فشارهایی ازجمله 
پلمب محل کســب، محرومیت از حق تحصیل، تخریب قبور و بازداشت و 

حبس مواجه  بوده اند.
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یک نامه نگاری در مورد زنی که در لس آنجلس
 علیه سینه زنان خامنه ای به پا خاست

دوست ارجمندی برایم نوشت:
۱- ما مطمئن نیســتیم آنها که این 
مراســم را به راه انداختــه اند مزدور 
جمهوری اســالمی باشند. گیرم که 
هستند! چنین رفتار غیر متمدنانه ای 

با آنان قابل دفاع نیست!
۲- ادبیات این زن و رفتار احمقانه اش 
وقتی زنان و مردان را به باد ناسزا می 
گیرد و بعد هم با آن انگلیسی مسخره 
اش از افسر پلیس کمک می گیرد و 
به دروغ ادعا می کنــد که مورد آزار 
قرار گرفته چنــدش آور و همچنین 
غیر قانونی اســت و به مظلوم نمایی 
طرف مقابل اگر هم دست نشانده ی 
جمهوری اســالمی باشند کمک می 

کند!
۳- شیر زن؟! شوخی می فرمایید!

۴- با آن ادبیات ســخیف نتوانستم 
فیلم را تا آخر ببینم. اگر ســندی در 
دقایــق بعدی فیلم برای مزدور بودن 

آنان هست ندیدم!
با احترام و دوستی

*****

برایش نوشتم:
سالم ... عزیز. معلوم است حسابی از 
این کار ناراحت شده ای. من بر عکس 
شما خوشحال شدم. نه به خاطر این 
که تمام آن ها که در این سینه زنی 
حضور دارند ماموران ج.ا. هستند، نه 
این که فحش های خانم معترض را 
می پســندم، نه این که فکر می کنم 
این کار باعث راه افتــادن مردم و بر 

افتادن حکومت می شود!
البد می پرســی پس چرا به این زن 
می گویی کســی که دل شیر دارد و 
کاسه کوزه ی ج.ا. را در هم می ریزد؟

االن عرض می کنم. من سال ها یک 
چیــز را در نظر نمی گرفتم و فقط با 
»منطق دو دو تا چهار تا و عمل منجر 

به نتیجه« جلو می رفتم.
وقتی امروز جسد پسرک جوان را روی 
تخت مرده شور خانه دیدم که چطور 
بــدن اش را در آگاهــی آش و الش 
کرده بودند، وقتی امشب خبر مرگ 
دختر آبی منتشر شــد، وقتی دیدم 
زنی را به خاطر اعتراض به حجاب به 
۲۴ سال زندان، یک طنزنویس را به 
۲۳ سال زندان، یک قاتل تمام عیار را 
به هیچ سال زندان محکوم کرده اند، 
وقتی دیدم عاشورا را تبدیل به سیرک 
و کارناوال کردنــد، وقتی دیدم ایران 
را تمام و کمال به لجن کشــیده اند 
و شــیرازه ی زندگی مــردم را از هم 

پاشیده اند، وقتی...

معنی توو سینه زدن و نفرین کردن 
حکومت و خمینِی خانمی چادری را 
که در تاکســی، در صندلی جلو بغل 
دست من نشسته بود و این ماجرا در 
سال ۱۳۵۹ بود برای من روشن شد 
و آن دل پُر ی بود که او داشــت و با 
آن توو سینه زدن و نفرین کردن آن 

را خالی می کرد...
آری. یادم افتاد زندگی فقط فلسفه و 
منطق نیست. دو دو تا همیشه و برای 

همه کس چهار تا نیست.
فحشی که نمی پسندم، درمان دردی 
ست بزرگ. مهم هم نیست که فحش 
را به انگلیسی قشنگ بدهی یا لهجه 

ات فارسی باشد و اهل زبان نپسندد.
دیدم جایی که همه را ترس برداشته 
و آنانی که تماشاگر هستند و البد به 
ایران رفت و آمد دارند، و احتماال در 
دل شان در حال فحش دادن هستند، 
این زن یــا دختر، آن طــور با تمام 
وجود، نیم ساعت تمام یک تنه فریاد 
می کشــد و درد خودش و مردم را با 
زبان »چوپان و شبانی« فریاد می زند 
و ظلم را فریاد می زند و دل خودش را 
با این فریاد ها می ترکاند و هیچکس 
هم با او یار و همیار نمی شــود، وقتی 
در مقابل لشــگر یزیدیان، که امروز 
تبلــورش را در همین دســته های 
ســینه زن دروغین و سپاهیان جهل 
و خرافات و شــربت و عدس پلو می 
بینیــم، این خانم به تنهایی کاری به 
قول مذهبی ها می کند »حسینی« 
و »زینبــی«، آری او را با صدای بلند 
تحسین می کنم. به او و حنجره اش 
درود می فرستم که در جایی که عده 
ای نام خود را »مرد« با هر دو معنی 
گذاشته اند، یک نفر و فقط یک زن، 
به تنهایی در مقابل لشگر سینه زنان 
و پلیــس امریکا و مــردم بی حال و 
تماشاچی بلند می شود و علیه ظلم 

و بیداد فریاد می زند.
من مــدت ها بــود ایــن چیزها را 
نمی دیــدم و به آن هــا کم توجهی 
می کردم ولی وقتی جنازه آن جوان 
را روی تخــت غســالخانه دیدم، بی 
اختیــار من هم فریاد کشــیدم و در 
دل ام همیــن فحش هــا را به جد و 
آباد حکومت و علی و حسین و باقی 
اشرار جهل گســتر هزار و چهارصد 
ســال پیش و امروز دادم و آن هم به 
فارسی، چون به اندازه ی همین خانم 
هم نمی توانســتم به انگلیسی الکن 
یا آلمانی الکن بروم ســر کوچه نعره 
بزنم که مردم! بیایید ببینید به خاطر 
فوتبال تماشا کردن و استادیوم رفتن، 
با یک دختر چــه کرده اند! به خاطر 
جرمی واقع شده یا نشده با یک جوان 
چه کرده انــد! این پاها را ببینید که 
چطور با باتون زیر و روی اش را کبود 
کرده اند! بدن این دخترک را ببینید 
که چطور ۹۰ در صد سوختگی اش 
را مثل مومیایی هــا با باند و تنزیب 

پوشانده اند.
نه ... عزیزم. شــوخی نمی فرمایم و 
خیلی جدی در حال تجدید نظر در 
نگاه به اعتراض مــردم عادی به این 

همه ظلم و جنایت هستم.
شاد باشی و تندرست

ف.م. سخنقربانت

»دستور بازداشت« یک هنرپیشه زن در 
ایران به اتهام »توهین به امام حسین«

بی بی سی- خبرگزاری فارس، وابسته 
به ســپاه پاســداران از صدور دستور 
بازداشــت صبا کمالی خبــر داده و 
نوشــته این بازیگر ســینما به علت 
انتشار مطلب توهین آمیزی نسبت به 
امام سوم شیعیان در اینستاگرام تحت 

تعقیب قرار گرفته است.
قوه قضاییه ایران هنوز به این ادعای 
خبرگزاری فارس واکنش نشان نداده 
است اما وبســایت هایی چون باشگاه 
خبرنــگاران جــوان واکنش هایی به 
این پست منتســب به خانم کمالی 

منعکس کرده اند.
در این پســت جنجالی که به خانم 
کمالی نسبت داده شده نویسنده در 
قالب یک گفتگوی خیالی با حسین 
بن علی، امام سوم شــیعیان، آورده: 
»غذای نــذری گرفتــم؟ آرزو کنم 
برآورده می کنی؟ شــوخی می کنی؟ 
ببین امام حسین. من دیگه مثل سابق 
حوصله این پارتی های شبانه رو ندارم، 
خیلی وقته مشکالت بزرگتر از مراسم 

تو، توی مغزمه....«
عصر چهارشــنبه، یازدهم سپتامبر، 

خبرگزاری فارس، وابســته به سپاه 
پاسداران ایران، در خبری تحت عنوان 
»دستور بازداشــت هنرپیشه هتاک 
صادر شــد« نوشــت: »ص.ک امروز 
با انتشار پســتی در حمایت از سحر 
خدایاری دختری که اخیرا خودکشی 
کرده است، در مطلبی بی شرمانه، به 
ساحت امام حسین)ع( توهین کرد.«

ایــن خبرگــزاری در ادامه نوشــته: 
»پیگیری خبرنگار فارس حاکی  است 
پس از توئیت این بازیگر، قرار بازداشت 

وی صادر شده است.«
ایــن در حالی اســت کــه تصاویر 
منتســب به این نوشته از یک پست 
اینستاگرامی مربوط به حساب کاربری 
به نام صبا کمالی حکایت دارد. پستی 
که به نظر می رسد اکنون پاک شده و 
به جای آن صاحب حساب با امضای 
صبا کمالی نوشته: »من مثل هر ایرانی 
به مذهبم معتقدم... اگر احساســت 
مذهبی مونین واقعی جریحه دار شده 
ازشون دلجویی می کنم، ایران کشور 

ماست و ما همه ایرانی هستیم....«

ایران در میان  ۱۰ کشور اول جهان
 در »سانسور رسانه ها« قرار دارد

از  صدای آمریکا- کمیتــه حفاظت 
روزنامه نگاران در جدیدترین گزارش 
خود از »سانسور رسانه ها«، فهرست 
۱۰ حکومتــی را منتشــر کرده که 
بدترین و بیشــترین محدودیت های 
رسانه ای را در کشورهای خود اعمال 

می کنند.
بنابر گزارش کمتیه حفاظت از روزنامه 
نگاران )CPJ( که روز سه شنبه ۱۹ 
شهریور منتشر شده است، »اریتره« 
در آفریقا بیشترین سانسور حکومتی 
را دارد. کره شمالی و ترکمنستان نیز 

در رده های دوم و سوم قرار دارند.
امــا ایــران در این فهرســت بعد از 
عربســتان، چین و ویتنــام در رده 
هفتم ۱۰ کشوری است که بیشترین 

سانسور حکومتی را دارند.
هچنین گینه اســتوایی، بالروس و 
کوبا نیز در ردهای بعدی این فهرست 

هستند.
کمیته حفاظت از روزنامه نگاران که 
یک ســازمان مستقل و غیر انتفاعی 
اســت در ســال ۱۹۸۱ در نیویورک 
آمریکا تأسیس شــده است، در این 
این حکومت ها  گزارش نوشــت که 
»استانداردهای بین المللی آزادی بیان 
را زیرپا گذاشته و با ارعاب خبرنگاران 

بــا اســتفاده از حبس، رســانه ها را 
بــه ســخنگوی حکومــت تبدیل و 
خبرنگاران مستقل را به تبعید وادار 

می کنند.«
همچنیــن در این گــزارش درباره 
سانســور در ایــران آمده اســت که 
»حکومت ایران خبرنگاران را بازداشت 
و وب ســایت های خبری را مســدود 
می کند.حکومت جمهوری اســالمی 
بــا آزار و اذیت و زیرنظــر قرار دادن 
خبرنگاران، خانواده و اقوام آنان، فضای 
ترس را بر جامعه حاکم کرده است.«

در گــزارش جدید کمیته حفاظت از 
روزنامه نگاران به موضوع آزادی بیان 
در فضای اینترنت نیز اشاره شده است: 
»مقامات ایران آزادی بیان در فضای 
اینترنت را با جاسوسی از خبرنگاران 
داخلــی و خارجی، فرســتادن امواج 
پارازیت به شــبکه های ماهواره ای و 
فیلتر کردن میلیون ها وب ســایت و 
شــبکه های اجتماعی تحت کنترل 

دارد.«
بارها نهادهای بین المللی از جمله عفو 
بین الملل و سازمان گزارشگران بدون 
مرز، گفته اند که جمهوری اســالمی 
ایــران ناقض آزادی بیــان و محدود 

کننده رسانه ها است.
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هادی خرسندی

  ز نیرو بود مرد را راستی
 شما هم پناهندگی خواستی؟ 

در مجلس عقد

عاقد هرچه تکرار می کند، صدای بله 
عروس نمی آید..... 

»دوشیزه مکرمه محترمه ......
 آیــا وکیلم که شــما را برای جناب 

آقای..... عقد کنم؟« 
 .... صدای عروس نمی آید. 

باالخره در پاســخ یکــی از تکرارها، 
صدایی از گوشه اتاق می آید:
-»عروس رفته گل بچینه«.

پشــت بندش صــدای زن دیگری 
می آید:

- »نه خیر، مامانش برده قنداقشــو 
عوض کنه!«

این حکایت مال امروز اســت، وگرنه، 
در راســتای عروش شــدن دختران 
برنامه هایی ریخته شده  خردســال، 
که از این پس، مراســم خواستگاری 
و عقد، یکجا در زایشگاه ها انجام شود 
که دیگر نــوزاد را به خانه نیاورند. از 
همان زایشــگاه یکراست ببرندش به 

خانه داماد.

باز هم ورزشکاری پناهنده شد!

به گمانم یک فدراسیون ورزشی هم 
باید در خارج کشــور تاسیس کنند 
برای نظارت بر فعالیت های ورزشــی 

ورزشکارانی که پناهنده می شوند.
یک مقام ورزشی به خبرنگار ما گفت:

- جلو خارجی ها خوبیت نداره وگرنه 
مــا راحت می تونیم زنجیر ببندیم به 

پای ورزشکارامون.
- شــاید باید تعداد بیشــتری مامور 

امنیتی همراهشون بفرستین.
- آخه اونوقت کنترل ماموران امنیتی 
سخت میشــه. البته وقتی ماموران 
امنیتی مــون پناهنده میشــن، ما 
صداشو در نمیاریم ولی خیلی مواقع 
هســت که باید به ورزشکاران مورد 
اعتمادمون سفارش کنیم مواظب فرار 

امنیتی ها باشند.
- تا حاال موفق بودین؟

- نه، اونا موفق بودند. یک ورزشکار و 
یک مامور امنیتی باهم پناهنده شدند!

- اهلل اکبر.
- خواهش می کنم!

تهمتن! بزن مثل قرقی به چاک

ز نیرو بود مرد را راستی --
شما هم پناهندگی خواستی؟

به خارج چو در هیاتی حاضری
همان به که از دستشان دربری!

دل همرهان خودت نرم کن
سر مرد امنّیتی گرم کن

خودت را همی در دلش جا بکن
بگو آنطرف را تماشا بکن!

چو ردگیر گردد ز انگشت تو
همان به که سهمش شود پشت تو!

به او پشت کرده، نه بیم و نه باک
تهمتن! بزن مثل قرقی به چاک

را  مستضعف  کنید،  رها  را  اورانیوم 
غنی کنید!

اینقدر که رژیم اسالمی امروز حرف از 
غنی سازی اورانیوم می زند، در آستانه 
انقالب، از این بیشــتر راجع به غنی 

سازی مستضعفین حرف می زد!
ناگفته نماند البته که امام خمینی از 
همان آغاز هم به غنی کردن اورانیوم 

توجه داشت.
 این نطق معروف ایشــان که فرمود: 
»شــاه اورانیوم مــا را غنی نمی کرد 
بلکه برعکس گشنگی می داد به اقشار 
اورانیوم ...« هنوز ســرلوحه اقدامات 

اتمی جمهوری اسالمی است.
وعده هایی  می گفتم.  را  مستضعفین 
کــه برای رفــاه حال مســتضعفین 
می دادنــد چندان بود کــه خیلی از 
مستکبرین آتش به مالشان زدند بلکه 
در طبقه مستضعفین نام نویسی کنند 
و این بار بطور قانونی و انقالبی دوباره 

مستکبر بشوند.
یکــی از برنامه هایی کــه برای غنی 
سازی مستضعفان پیاده کردند، طرح 
حساب صد امام خمینی بود که قرار 
شد مســتضعفین عزیز از گردنبند و 
گوشواره و النگو و ســیخ و سه پایه 
و دیگ و قابلمه، تا لحاف و تشــک و 
فرش زیر پایشان را بفروشند و پولش 
را بریزند در حســاب صد به نام نامی 
رهبر انقــالب و بنیانگذار جمهوری 
اســالمی حضرت آیــت اهلل العظمی 
دامت  الخمینی،  الموســوی  روح اهلل 

برکاته.
خوشــبختانه بعدش معلوم شد راه 
انداختن حساب صد امام، به منظور 
غنی کردن شــخص امــام خمینی 
بوده که وجودش از مستضعفان برای 

انقالب، الزم تر بود. 
متعاقبا مقامــات امنیتی با بعضی از 
مستضعفان که وجه کافی به حساب 
صد نریخته بودند، به شدت برخورد 

کردند.
ســروده ای که اینجا می آورم، سال ها 
پیش با دیدن عکسی از مستضعفی 
کاســه به دست، در انتهای صفی که 
معلوم نبود ســرش به کــدام قابلمه 

می رسد، به من الهام شد! 
کوتاهش کردم و تر و تازه. خوشحالم 
کــه نام دو تن از بــزرگان جمهوری 
اسالمی، زنده یادان آیت اهلل مشکینی 
و آیــت اهلل مهــدوی کنی، رؤســای 
مجلس خبــرگان، زینت بخش این 

مثنوی ناقابل شده است.

کاش من هم اورانیوم بودم

کاسه خالی اش به کف ته صف
اینچنین ناله کرد مستضعف:

کاش من هم اورانیوم بودم
محترم قدر یک اتم بودم

تا حکومت مرا غنی می کرد
مثل مشکینی و کنی می کرد

کاش عمامه بر سرم بودی
سهمی از نفت کشورم بودی

سهمی اندازه ی کف نانی
کمتر از حد درد، درمانی

گفت از دست خویش در خشمم
شست پایم هنوز در چشمم

بیخودی رفتم و زدم فریاد
خط میدان فوزیه – شهیاد

خلق حاضر به صحنه ها بودم
بهترین پابرهنه ها بودم

وعده کفش داد رهبر من
برد اما کاله از سر من

کاسه خالی اش به کف ته صف
اینچنین ناله کرد مستضعف

کاش من هم اورانیوم بودم
عشق آخوندهای قم بودم

یادم آید که آن اوائل کار
بود درباره ام خبر بسیار

همه جا بود حرف مستضعف
حرف ها هم به صرف مستضعف

وه چه عالیجناب بودم من
سوژه انقالب بودم من

پیش از این انقالب، یک مقدار
داشتم خانه و درآمد و کار

بعد مغلوب انقالب شدم
رفتم از خانه گورخواب شدم

پاک درمانده بودم و غمناک
معده ام خشک و دیده ام نمناک

تا که یکروز پر شدم ز امید
کلیه ام را مریض کلیه خرید!

روی تخت عمل ولو گشتم
پاره از قسمت جلو گشتم

شکمم پاره شد ز تیزی چک
شد دوتا کلیه ام بناگه یِک

من ازین داد و این ستد راضی
شده گرم خیال پردازی ......

که به زیر عمل طرف مردش
ورثه کلیه را پس آوردش!

در عمل یک قران نکردم دشت
کلیه از چک سریع تر برگشت!

گفت آن بدبیار مستضعف
که یکی کلیه داشت بی مصرف

کاش من هم اورانیوم بودم
بمب هیدروژن و اتم بودم

تا بیفتم به روی کاخ ستم
که از این بی عدالتی خسته م

کاسه خالی اش به کف ته صف
رفت از حال، گشنه مستضعف!

 نامه مسیح علی نژاد به صادق زیبا کالم

آقای زیباکالم! پیشــنهاد دادی یک 
دقیقه ســکوت در اولین بازی بعد از 

مرگ دختر آبی .
یعنــی اگر جــان و جهــان یک زن 
برای حق خواهی بسوزد، مردان غیور 
روشــنفکر ایرانی چون شما منت بر 
سر زنان میگذارند که یک دقیقه هوار 
نکشند؟ امثال شماها باید زن و مرد 
را فرا بخوانید که شانه به شانه بروند 
همان اســتادیوم و تمام قد بایستند 
برای همبســتگی با سحِر سوخته و 
اتفاقــا علیه ظلمی کــه جان گرفت 

سکوت نکنند.
ســحرخدایاری در آتِش بی غیرتی و 
بی تفاوتی برخی از روشنفکران مثل 
شما و تنها ماندن و تحقیر مطالبات 
زنان ایرانی در تمام این سال های »بد و 

بدتر« سوخت و ُمرد.
وقتی به شــما بــرای مصاحبه زنگ 
زدم گفتــم چــرا در مــورد حجاب 
اجباری سکوت کردید، گفتید اولویت 
نیست و ندانستید که اولویت ما هم 
یک تکه پارچه یا رفتن به اســتادیوم 
نیســت بلکه آپارتاید جنسیتی علیه 
زنان اســت و تحقیر چهل ساله . در 
همان مصاحبــه گفتید من به دختر 
خودم هم گفتم اگر گشــت ارشاد به 
خاطــر حجاب بازداشــتت کند من 
دنبال تو نمی آیم، همان زمان گفتم 
مشکل همینجاست که مردانی چون 
شــما کاش یاد می گرفتند با گل به 
اســتقبال دختران شــان می رفتند. 
مردان روشــنفکر وقتی چنین زنان 
را تنها می گذارند، جامعه را مرگ ما 
هم تلنگر نمی زند و دنباله  روی شما 
می شوند و با یک دقیقه سکوت بوی 
گوشت سوخته در استادیوم را حس 

نمیکنند.
ما انســانیم آقای زیباکالم! اما برای 
شما روشــنفکران فقط یک »برگه ی 
رای« هستیم که هر سال ما را دعوت 
می کنید میان بد و بدتر، رای بدهیم 

به برده داران خودمان.
ما در میانه ی همین بد و بد و بدترها 
به فاجعه رسیدیم و شما یک دقیقه 
بر سر این فاجعه ایستادی و سکوت 

کردی که چه شود؟
آن صندلی اســتادیوم های صد هزار 
پســری که مردان را دعوت می کنی 
بروند و سفت به آن بچسبند و فقط 
یک دقیقه سکوت کنند سهم سحر 
است که ســوخت سهم زینب است 
که ســینه هایش را محکم بست تا 
شناسایی نشود، سهم زهرا است که به 
خاطرش در قرچک تحقیر شد، سهم 
ماســت که از سوختن و مردن سحر 

مچاله شدیم.
شما روی صندلی های استادیوم زن 
و مرد با هم نشستید و برای روحانی 
و خاتمی شــعار انتخاباتی دادید، به 

#ســحر_خدایاری در کنار پدرش، عکس هایی که دوســتانش برایم 
فرســتادند و می گویند او دختری مهربان آگاه و شاد بود. دختری که 

بی تفاوت نبود، زورپذیر نبود، دختر تمام ایران است.
نامه ام به پدر داغدار سحر خدایاری که در تلویزیون گفت عاشق والیت 
و رهبر و نظام هســتم و از مسیح علی نژاد ناراحتم و گفت عکس های 
بی حجاب از دخترم منتشر می کنند با آبروی ما بازی می کنند؛ پدر! سحر  
شما مثل میلیون ها زن ایرانی از تک تک این کلمه  ها خسته بود، از نظام، 
از والیت، از مردساالری، از حجاب اجباری، از مصاحبه های اجباری از 
استادیوم های صد هزارپسری، از پدران و برادرانی که به هر دلیلی پشت 
دختران و خواهران شان را خالی کردند تا تنهایی برای حقش تالش کند. 
سحر منم، سحر میلیون ها زن ایرانی خسته از واژه هایی مانند »آبرو« 
است که برخی از پدران مان فکر می کنند انتشار عکس های بی حجاب 

یعنی بازی کردن با آبروی خانواده.
کدام آبرو پدر ! آبروی ایران را تار موی من و سحر نمی برد، آبروی ایران 
را رهبران فاسدش می برند که پول مملکت را به غزه و لبنان و فلسطین 
و سوریه می فرستند به کشورهایی که در آن زنان حق انتخاب حجاب، 
حق رفتن به اســتادیوم، حق رقص و شادی دارند اما همین رهبران ما 
زنان ایرانی را به خاطر اینکه همین حقوق ساده را طلب می کنیم خراب 

و فاسد و روانی و عصبی و جاسوس خطاب می کنند.
آبروی ایران را جمهوری اســالمی برده که یک ملت را گروگان گرفته 
و به کارگرانش که به خاطر نان اعتراض می کنند حکم سنگین زندان 
می دهد اما به مفسدان و اختالس گران و قاتالن صندلی قدرت! اتفاقا 
کسانی چون سحر #دختر_آبی به این ظلم و فساد اعتراض می کنند 

برای ایران آبرو می خرند.

محض پیروزی تان، صندلی ها دوباره 
مردانه شد تا ما را تکه پاره کنید از این 

حجم بی تفاوتی و بی مسؤلیتی.
مــا در آتــِش تحقیر شــدن های 
۴۰ ساله ی شــما، در آتِش استفاده ی 

ابزاری از زن سوختیم، هر روز.
 یک دقیقه سکوِت شما یعنی آبی بر 
آتش خشــم و بغض یــک ملت رنج 

دیده ریختن.
 فراخوان یک دقیقه ســکوت به جای 
دعوت برای یک دقیقه فریاِد شانه به 
شانه ی مردان و زنان، خیانت است به 
ســحر، به ما زنان که هر وقت فریاد 
زدیم، گفتید هیسسسس االن وقتش 

نیست

صفحه فیس بوک مسیح علی نژاد
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

فریاد دختر آبی در گوش های سنگین مردان استادیوم جانش را در آخرین فریاد گذاشت تا 
شاید شنیده شود. با تمام رمق باقی 
مانده از تن ستم دیده اش شعله کشید 
تا ظلمت را شده برای دمی، به نوری 
بشکافد. سحر خدایاری ملقب به دختر 
آبی در اعتراض به منع ورود زنان به 
استادیوم و در اعتراض به حکم زندان 

جان داد.
یکی از سوال هایی که این روزها زیاد 
مطرح می شود این است که آخر چرا 
زنی برای ورود به استادیوم خودش را 
آتش می زنــد؟ کنترل گری و تحقیر 
بــدن زن در جامعه مــا چنان عادی 
شــده که باورش سخت است که در 
راه اختیار بر بــدن خویش زنی عزم 
جزم کند تا هر طور شده به مکانی که 
شایسته خود می داند برود و باز عزم 
جزم کند تا هر طور شده به مکانی که 

سزاوار خود نمی داند نرود.
واقعیت این است که تا کسی تجربه 
زیستی یک زن در ساختاری به شدت 
زن ستیز را نداشــته باشد، نمی تواند 
درک کند که بر یک زن چه می تواند 
رفته باشــد تا به اینجا برسد. با مرگ 
سحر رســیدن به پاســخ این سوال 
ناممکن تر از قبل می شــود. ســوال 
دیگری که تکرار می شــود این است 
که آخر مگر رفتن به استادیوم چقدر 
مهم است که ما خودمان را درگیر آن 
کنیم؟ موضوع اما این است که گرچه 
چنین سوال هایی مهم هستند، ولی 
مسئله را درست طرح نمی کنند و در 
واقع باعث می شوند اعضای جامعه به 
جای قبول کردن مسئولیت و نقش 
خود به چون و چرا درباره خواست و 
اراده دیگری بپردازند. جامعه ای که 
شاهد ستم بر گروهی– اینجا بر زنان- 
است و می بیند که آن ستم برای زنان 
-حتی اگر نه تمامی آنها- مهم شده 
و برای رفع آن به شکل های مختلف 
و با پشتکار تالش می کنند و تا جان 
هزینه می دهند، الزم نیست که اول 
صبر و تعلل کند تا قانع شود که آن 

تبعیض واقعا مهم اســت یا نه تا بعد 
اقدامی کند. اگر وجدان مردان جامعه 
به درد آمده، ممکن تــر و مفیدتر از 
اینکه بخواهند آن زن را درک کنند، 
این است که به نقش خودشان در به 
وجود آمدن وضعیتی که زنان جامعه 
را بــه این حد از عصیــان و اعتراض 
می رساند، آگاه شوند تا شاید راهکاری 

بیابند.
 مهم ترین کاری که هر عضو جامعه در 
اینگونه مواقع باید انجام دهد این است 
که بر نقش خــود در به وجود آمدن 
یا عادی شــدن یا تثبیت آن تبعیض 
آگاه شود. از آنجایی که مردان کسانی 
هستند که در تبعیض ممنوعیت ورود 
زنان به استادیوم »سود« می برند این 
نوشــته بر نقش آنان در این وضعیت 

تاکید دارد.

نقش مردان در ســهمیه بندی حق 
حضور در استادیوم

هر انسانی به صرف انسان بودنش و هر 
شهروندی به صرف شهروند بودنش 
دارای یک ســری حقوق انســانی و 
شهروندی است. اینها حقوق مسلمی 

هســتند که برای همه صرف نظر از 
ویژگی هایی از قبیل نژاد و جنسیت 
و زبان و دین یکسان است- مثل حق 
تحصیل،  حــق کار، حق ازدواج،  حق 
شــادی. در صورتی که هر یک از این 
حقوق به گروهی از مردم تعلق بگیرد 
و گروهی دیگر از آن محروم شوند آن 
حق تبدیل به چیزی می شود که به 
آن »امتیاز« گفته می شود و گروهی 
که صاحب انحصاری آن حق هستند 
»صاحب امتیاز« محسوب می شوند. 
در این صــورت عــده ای از مردم به 
دلیلی مثل نژاد یا جنســیت یا دین 
خود از حقوق انســانی یا شهروندی 
محروم شــده و عــده ای دیگر طبق 
انحصاری  همان دسته بندی صاحب 
آن حق شــده اند. وقتی که حقی که 
باید متعلق به همه باشــد، تبدیل به 
امتیازی می شــود که تنهــا به گروه 
مردان اختصاص می یابــد دیگر آن 
امتیاز نوعی تبعیض محسوب می شود 
و هر زمان که صاحــب امتیاز از آن 
امتیاز استفاده کند، به نحوی دارد در 

اعمال تبعیض نقش بازی می کند.
استادیوم به عنوان یک فضای عمومی 
باید به همه شــهروندان تعلق داشته 

باشد. حضور در استادیوم برای تماشای 
مسابقات حق هر شهروندی است. اما 
با تقسیم بندی شــهروندان بر اساس 
جنســیت آنها و محروم کردن گروه 
زنان از ورود به استادیوم، حق حضور 
در اســتادیوم تبدیل به یک امتیاز یا 
به عبارتی تبدیل به یک تبعیض شده 
است. سیاستگذاران و عامالن اصلی 
چنین مقــررات تبعیض آمیزی برای 
انحصاری شدن اســتادیوم به مردان 
بــه دو نیرو نیاز دارنــد: یکی نیروی 
بازدارنده ای که تضمین گر منع ورود 
زنان به اســتادیوم باشــد، دوم خود 
حضور مردان در استادیوم برای تجلی 
بخشــیدن به امتیاز و عادی سازی و 
تثبیت تبعیض. به این شکل مردان 
خواسته یا ناخواســته، سهام داران و 
شریکان سیاستگذار می شوند و البته 
به این ترتیب، ســاختاری را تقویت 
می کنند که در جایی دیگر خودشان 

را گیر می اندازد.

مردان چه می توانند بکنند؟

امتیازی  برای گروهــی کــه دارای 
ناعادالنــه در جامعه شــده اند- اگر 

می خواهند که خود ابزار ظلم نشوند- 
دو رویکرد کلی وجــود دارد. رویکرد 
اول این است که از آن امتیاز استفاده 
نکنند. هر فرد با اســتفاده نکردن از 
امتیاز خود اجازه نمی دهد که تبدیل 
به ابزار اعمال تبعیض شود. این روشی 
اســت که برخی از مردان ایرانی در 
چند ســال اخیر پیش گرفته اند و به 
استادیوم نمی روند. مشکلی که برای 
روش تحریم مطرح می شود، این است 
که حتی اگر هزاران مرد استادیوم را 
تحریم کننــد در بین جمعیت چند 
میلیونی تهران همیشه چند هزار نفر 
پیدا می شوند که به استادیوم بروند و 
به این ترتیب عمل تحریم کنندگان 
را خنثی کنند. برای رفع این مشکل 
الزم اســت که تحریم به شکل هایی 
انجام شود که نتواند به راحتی نادیده 
گرفته شده یا خنثی شود؛ مثل اعالم 
علنی تحریم )به ویــژه از طرف افراد 
مشــهور؛ مثل عمل پوریا پورسرخ(، 
بلیت خریدن ولــی نرفتن،  همراهی 
زنان بیــرون از درهای اســتادیوم و 

روش های خالقانه دیگر.
رویکرد دیگر اما روش های غیرتحریمی 
ولی اعتراضی است. به این ترتیب که 
در ضمن حضور در استادیوم، بسته به 
امکانات و خالقیت افراد حرکتی شود 
که نشانگر اعتراض به تبعیض است. 
روش هایی مثل خالی نگه داشــتن 
بعضی از صندلی ها برای زنان غایب، 
بردن نوشــته و عالمت، شعار دادن 
دســته جمعی،  و نمایش نشانه های 
نمادیــن نمونه هایــی از این رویکرد 

هستند.

نقش قهرمانان ورزشی

نقش ورزشکاران، به ویژه فوتبالیست ها 
در شکســتن ممنوعیــت ورود زنان 

به اســتادیوم محوری است. جامعه 
از یک قهرمان ورزشــی انتظار دارد 
که این شــهامت و اراده و عاملیت را 
داشته باشد که در کنار مردم بایستد 
و در مقابــل ظلم ســکوت نکند، به 
ویــژه اگر این ظلــم در زمین او و بر 
هوادار او اعمال شــود. نمونه هایی از 
قبول مســئولیت را در این سال ها از 
مسعود شجاعی برای حمایت از حق 
ورود زنان به استادیوم و در این روزها 
از وریا غفوری و میــالد می دواودی 
پس از خبر تلخ خودســوزی دختر 
آبی دیده ایم. قهرمان ورزشــی زمانی 
تبدیل به قهرمان مردمی می شود که 
به ارزش های اجتماعی پیوند بخورد. 
چشم بستن قهرمانان بر ظلمی که بر 
هواداران ورزشی می شود و بی تفاوتی 
آنها نســبت به درد جامعه به اعتماد 
مردم و رابطه دوسویه بین قهرمانان 
با هواداران که بر اســاس شــعا هایی 
مثل »همدلی«، »عشــق به مردم«، 
»غیرت«، و »افتخار ملی« بنا شــده 
است به شــدت آسیب می زند. مرگ 
دختر آبی موجب نوعی عزای عمومی 
شده است. در این حال دیگر به ثمر 
نشاندن یک گل در دروازه تیم مقابل 
نه تنها »افتخار« نمی آفریند بلکه برای 
بسیاری حکم سیلی در صورت دارد، 
مگر اینکه به صراحت منعکس کننده 
یــاد و نام دختر آبی باشــد. در طول 
تاریخ ورزش جهان، ورزشکارانی خود 
را ملزم به موضع گیری و اعاده حیثیت 
از جایگاه نمادین خود یافته اند. کسانی 
مثل محمد علی )کلی(،  تامی اسمیت، 
جان کارلوس،  فیســا لیلسا، و البته 
غالمرضا تختی که صــدای مردم را 
شنیدند و به آن واکنش نشان دادند 
تبدیل بــه پرچــم داران ارزش های 
جمعی یک ملت شده اند. تاریخ ورزش 
ایــران در پیوند بــا دادخواهی زنان 
همین حاال در حال رقم خوردن است،  

باشد که سر بلند بیرون آید.
پروانه حسینی )رادیو زمانه(
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پنج اسرائیلی در قزاقستان
 بازهم باید ببازیم؟

پنج کشتی گیر ایرانی در رقابت  های جهانی قزاقستان درخطر هم قرعه 
شدن با کشــتی گیرهای اسرائیلی هســتند. این یعنی ضریب احتمال 
حذف های تعمدی و مصدومیت های احتمالی کشتی گیرهای ایرانی باالتر 

از قبل خواهد رفت.

رقابت هــای کشــتی آزاد و فرنگی 
جهانی قزاقستان از ۲۸  تا ۳۱ شهریور 
در شــهر »نورســلطان« این کشور 
برگزار می شــود. طبق اعالم اتحادیه 
جهانی کشتی، این مهم  ترین رویداد 
بــرای کشــتی گیران در راه انتخابی 
المپیــک ۲۰۲۰ خواهد بود. اتحادیه 
جهانی کشتی البته سازوکار انتخاب 
کشتی گیرهایی را که در این رقابت ها 
موفــق به کســب مدال و ســهمیه 
المپیک نشوند هم اعالم کرده است. 
اما ادامه راه برای حذف شده ها چندان 

ساده نخواهد بود.
حضور۵ کشــتی گیر اسرائیلی، برای 
کشوری که ورزشکارانش را طی چهار 
دهه اخیر از رقابت با ورزشکاران این 
کشور منع کرده است، دیگر فقط به 
معنی حذف، از دســت دادن مدال یا 
کسب نکردن سهمیه المپیک نخواهد 

بود.
»رســول خادم« فروردین ۱۳۹۸ در 
نامه ای سرگشــاده خطاب به شورای 
امنیت ملی کشور نوشت: »مطمئن 
هستم که در جریان مسئله افزایش 
محرومیت های قهرمانان ملی کشتی، 
در مواجهــه بــا نماینــدگان رژیم 
صهیونیستی هســتید. موضوعی که 
فراتر از محرومیت قهرمانان ملی این 
رشــته، که پرچم دار کسب افتخار و 
آبروی  ملی در میادین بزرگ المپیک 
و جهانی برای کشور بوده و هستند، 
کشتی کشــور را نیز با خطر تعلیق 

مواجه ساخته است.«
او به شورای امنیت ملی کشور اخطار 
داد که در جلســات مکــرر با »نناد 
اللوویــچ« رییس اتحادیــه جهانی 
کشتی متوجه شــده است که اصرار 

به مبارزه نکردن ورزشــکاران ایرانی 
با حریفان اســرائیلی، نه تنها کشتی 
ایران که کلیت ورزش ایران را درخطر 

تعلیق قرار خواهد داد.
رســول خــادم هم چنین همــراه با 
تعدادی از کشتی گیرهای پیشکسوت 
ایران نامه ای خطاب به آیت اهلل »علی 
خامنه ای« نوشــت و در آن از رهبر 
جمهوری اسالمی خواست تا به منع 
مبارزه با ورزشــکاران اسرائیلی پایان 
دهد. اما رهبر جمهوری اسالمی روز 
پنجم مهر۱۳۹۷ در ســخنرانی خود 
نسبت به این درخواست واکنش نشان 
داد و گفــت: »مقابل تهدید به اینکه 
اگر فالن مسابقه را ندهید یا کاری را 
انجام ندهید، فالن فدراسیون از شما 
ناراضی می شود، نباید تسلیم تهدیدها 
و هنجارهای غلط و تحمیلی شوید.«

حساسیت های اتحادیه جهانی کشتی 
و کمیته بین المللی المپیک از زمانی 
روی ورزشــکاران ایرانــی باال رفت 
کــه آذر۱۳۹۶»علی رضــا کریمی«، 
کشــتی گیر ایــران در رقابت هــای 
امیدهای جهان مجبور شد به دستور 
مربیانش کــه از کنار زمیــن فریاد 
می زدند »باید ببــازی« تن دهد. او 
در صــورت پیروزی بایــد با »یوری 
کالشنیکوف« اسرائیلی مواجه می شد.

همین یوری کالشنیکوف، بزرگ ترین 
و مهم ترین کابوس کاروان کشــتی 
ایران خواهد بود. او با »حسن یزدانی« 
نابغه کشتی  آزاد کشورمان در وزن ۸۶ 

کیلوگرم قرارگرفته است.
حســن یزدانی را قهرمــان بالمنازع 
کشــتی جهــان می داننــد. یــک 
قهرمانی المپیک، ســه قهرمانی جام 
جهانی کشــتی، یک قهرمانی، یک 

نایب قهرمانــی و یک برنز رقابت های 
کشــتی جهان، قهرمانــی بازی های 
آسیایی، قهرمانی بازی های کشورهای 
اســالمی، قهرمانی جوانان جهان و 
جوانان آسیا از او یک چهره خوفناک 

برای تمام رقبایش ساخته است.
او بدون تردید مسلم ترین بخت ایران 
برای کســب مدال طــالی المپیک 
۲۰۲۰ توکیــو خواهد بود. اما حضور 
کالشنیکوف اســرائیلی در این دوره 
از رقابت ها می تواند باعث هم آغوشی 
دوبــاره سیاســت و ورزش ایــران و 
حذف ناگهانی حسن یزدانی و حتی 
از دســت دادن سهمیه المپیک )در 

بدبینانه ترین حالت ممکن( شود.
یک طالیی دیگر ما هم باید از سایه 
یک اســرائیلی در گروهش بترسد. 
»ســعید عبدولی« در ۸۲ کیلوگرم 
فرنگی جهان، تمامی مدال های طالی 
جهــان را دارد و فقط در حســرت 
طالی المپیک است. او اما در همین 
وزن »ایگور پتریشــین« اسرائیلی را 
می بیند که در قد و قواره های مبارزه 
با سعید نیست. سابقه ایگور تپریشین 
را که مرور کنیم، متوجه می شویم که 
اگر سعید عبدولی با این کشتی گیر 
اســرائیلی، ده بار مبارزه کنند حتی 
یک بــار هم دســت پتریشــین باال 

نخواهد رفت. اما ممکن است همان 
هم آغوشی تکراری سیاست و ورزش، 
سعید عبدولی را حتی از المپیک دور 

نگه  دارد.
»بهمن تیموری« متولد سال ۱۳۷۳ 
از جوان ترین کشتی گیرهای  و یکی 
ایران در رقابت های جهانی قزاقستان 
خواهد بــود. او در وزن ۷۹ کیلوگرم 
کشــتی آزاد، یک مــدال طال و یک 
مدال برنز آســیایی را به دست آورده 
و حاال باید در رقابت های قزاقســتان 
در وزنــی مبارزه کند کــه »هانوک 
راچامین« اسرائیلی هم در آن حضور 
دارد. احتمــال برخــورد تیموری و 
این اســرائیلی در مراحل اول بسیار 
باالست. یعنی کار مربیان ایران برای 
فرمان »باید ببازی« کنار زمین سخت 

خواهد شد.
در وزن ۷۷ کیلوگرم فرنگی یک بخت 
مســلم مدال طال و کســب سهمیه 
گرایی«  »محمدعلی  داریم.  المپیک 
قهرمــان دو دوره جام باشــگاه های 
جهان، قهرمان کشــورهای اسالمی، 
قهرمان بازی هــای آســیایی، دارنده 
مدال برنز رقابت های جهانی فرانسه 
نایب قهرمان دو دوره کشتی قهرمانی 
آسیا حاال برای رسیدن به توکیو باید 
از کنار ســایه »رومن ژرنوفتسکی« 
اســرائیلی عبور کنــد. درصورتی که 
گرایی با این اسرائیلی هم قرعه نشود 
یا در مراحل بعد به هم نخورند شانس 
رسیدن او به ژاپن و المپیک بسیار باال 

خواهد بود.
اما »رضا اطری« کشتی گیر وزن ۵۷ 
کیلوگــرم آزاد ایــران در رقابت های 
قزاقستان در صورت هم  قرعه نشدن 
با »دنیل پوپوف« اســرائیلی بســیار 
باال خواهــد بود. اطــری یک طال و 
یک برنز قهرمانی آســیا و یک مدال 
برنز بازی های آسیایی را دارد و سال 
گذشته هم »بخبایار اردنبات« دارنده 
مدال برنز جهــان و طالی بازی های 
آسیایی از مغولستان را شش بر صفر 
شکست داد. می گویند در اوج آمادگی 
است، اما حضور دنیل پوپوف اسرائیلی 
می تواند در وزن او نگران کننده باشد.

اسرائیل تالش کرده در تمامی اوزانی 
که ایران شانس مدال و کسب سهمیه 

دارد، یک نماینده داشته باشد.
با توجه به اتفاقاتی که طی هفته های 
اخیر برای »ســعید موالیی« رخ داد 
و او به صورت رســمی اعالم کرد که 
مقامــات وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک ایران به او دستور داده بودند 
در رقابت های جهانــی جودو ببازد و 
با حریف اســرائیلی اش مواجه نشود، 
بین المللی  کمیته  حساســیت های 
المپیک روی ایران هم افزایش یافته 

است.

علیرضا کریمی کشتی گیر ایرانی مجبور شد ببازد تا با حریف اسرائیلی 
روبرو نشود

پیام یونسی پور )ایران وایر(

فیفا به زودی هیاتی به ایران می فرستد

بی بی ســی- فیفا روز چهارشــنبه اعالم کرد که »به زودی« هیاتی را به ایران 
می فرستد تا مساله ورود زنان به استادیوم های فوتبال را در این کشور بررسی 

کند.
این تصمیم فیفا اندکی بعد از آن گرفته شده که یکی از زنان هوادار فوتبال در 

ایران، در پی خودسوزی جان خود را از دست داد.
سحر خدایاری که به دلیل تالش برای ورود به ورزشگاه، تحت تعقیب قضایی 
قرار گرفته بود، دســت به خودسوزی زد. این زن طرفدار فوتبال در رسانه های 

اجتماعی به »دختر آبی« معروف شد.
فدراسیون فیفا به خبرگزاری فرانســه اعالم کرده است که هیات اعزامی آنها 
برای بررسی آماده ســازی استادیوم ها به ایران سفر خواهد کرد. به گفته فیفا، 
نمایندگان این فدراســیون بررسی خواهند کرد که آیا ایران برای ورود زنان به 

استادیوم در بازی مقدماتی جام جهانی آماده است یا نه.
نخســتین رقابت در چارچوب مسابقاتی که به شکل مستقیم تحت نظر فیفا 
برگزار خواهد شد، بازی تیم ملی ایران در برابر تیم کامبوج است که در روز ۱۰ 

اکتبر )۱۸ مهرماه( در تهران برگزار می شود.
بر اســاس گزارش خبرگزاری فرانسه، هیات اعزامی فیفا سه نفر عضو خواهد 
داشت. بنا بر این گزارش، هیات اعزامی با مدیران فدراسیون فوتبال ایران گفتگو 
خواهند کرد؛ روشــن نیست که آنها با مقامات بلندپایه تر در دولت نیز گفتگو 

خواهند کرد یا نه.

علی ربیعی: دولت موافق حضور زنان 
در ورزشگاه هاست

دویچه وله- علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود درباره 
موضوعاتی چون مطالبات اجتماعی و حضور زنان در ورزشگاه ها، اظهارنظر کرد.
ربیعی گفت که دولت موافق حضور زنان در استادیوم هاســت و به نقل از وزیر 
ورزش خبر داد که زیرساخت های الزم برای این حضور نیز در ورزشگاه ها آماده 
شــده اند. او خواســت زنان در جایگاه های اجتماعی را برحق دانست و افزود: 
»خانم ها فعال می توانند در همه بازی های ملی حضور یابند. با رعایت مالحظات 

شرایط دارد به سمتی پیش می رود که زنان در مسابقات لیگ حضور یابند.«
او در عین حال از مردها خواســت مالحظات اخالقی را رعایت کنند تا برخی 
نگرانی ها رفع شــوند: «ما برای این نگرانی ها احترام قائلیم. »ربیعی افزود که 
موضوع »مرحومه ســحر« در دولت مطرح شده و ابعاد خودسوزی او در دست 

بررسی است.
نگرانی مورد اشاره ربیعی متوجه مخالفت تمام عیار مراجع تقلید، دادستان کل 
و اصولگرایان تندرو با حضور زن ها در اســتادیوم های فوتبال است. ناصر مکارم 
شیرازی از جمله فقهای قم گفته است: »جو حاکم بر ورزشگاه ها برای حضور 

زنان مناسب نیست. این برنامه ها را از رسانه ها هم می  توانند ببینند.«

محمود واعظی: 
حضور زنان در ورزشگاه  به مصلحت نیست!

کیهــان لندن- رئیس دفتر حســن 
روحانــی می گوید حضــور زنان در 
ورزشــگاه ها به مصلحت نیســت و 
دلیل آن را »فضای نامناسب سکوها« 
اعالم کرده اســت. در حالی  که مرگ 
ســحر خدایاری که به »دختر آبی« 
معروف شد، بازتاب گسترده داخلی و 
بین المللی داشته و تیغ تیغ انتقادها 
را به سوی سیاست حکومت در قبال 
ممانعت از ورود زنان به ورزشــگاه ها 
گرفتــه اســت، صبح امــروز رئیس 
دفتر حســن روحانی حضور زنان در 
ورزشــگاه ها را منوط به وجود فضای 
»اخالقی و درســت« در ورزشگاه ها 

کرد.
محمــود واعظــی رئیــس دفتــر 
رئیس جمهوری صبح روز چهارشنبه 
۲۰ شــهریور در جمــع خبرنگاران، 
حضــور زنــان در ورزشــگاه ها را به 
مصلحت ندانســت. او گفت وقتی با 
ورود زنان به ورزشــگاه موافق است 
که وزیر ورزش و جوانان بتواند فضای 

سکوها را مناسب کند!
واعظی حضور زنان در ورزشــگاه ها 
را منــوط به مناسب ســازی فضای 
ورزشــگاه ها کرده و گفته اســت »با 
فضای فعلی که طرفداران تیم ها علیه 
یکدیگر فحــش می دهند و درگیری 
وجود دارد حضور زنان در ورزشگاه به 

مصلحت نیست.«
به گفته  وی قرار اســت وزیر ورزش 
با لیدرهای تیم های ورزشــی مذاکره 
کند تــا »فضا از نظــر اخالقی برای 
حضور زنان فراهم و عالوه بر این جای 
مناسبی برای ورود خانم ها، دستشویی 

و نشستن آنها آماده شود.«
علی ربیعی )عباد( ســخنگوی دولت 
نیــز در ارائه گزارش خود از جلســه 
هیات دولت به رسانه ها، بدون اشاره 
به خودسوزی و مرگ »دختر آبی« که 
موجب خشم و تأثر جامعه ایران شد، 
کشته شدن تعدادی از عزاداران مراسم 
عاشورا در کربال بر اثر ازدحام جمعیت 

را تسلیت گفت!
ســخنگوی دولت روحانی در پاسخ 
به پرسش خبرنگاران درباره تصمیم 
دولت نســبت به خواست زنان برای 
ورود به ورزشــگاه ها با توجه به مرگ 
»دختر آبی« اظهار داشت: »موضوع 
مرحومــه ســحر و حضــور زنان در 
ورزشــگاه  یکشــنبه پیش در دولت 
مطرح شد. دولت موافق حضور زنان 
در ورزشگاه هاســت و طبق گزارش 
وزیر ورزش، زیرساخت های الزم مثل 
معبر، مکان، سرویس های جداگانه در 
همه ورزشگاه ها که مسابقات ملی و 
لیگ برگزار می شــود، آماده است و 
ورزشگاهی نیست که این زیرساخت ها 

را نداشته باشد.«
ربیعی اعالم کــرد که »خانم ها فعال 
می تواننــد در همــه  بازی های ملی 
حضــور یابند. با رعایــت مالحظات 
شــرایط دارد به سمتی پیش می رود 
کــه زنان در مســابقات لیگ حضور 
یابند. تاکید شــد که تصمیم گیری 
ها باید ســرعت داشته باشد. توصیه 
می کنیم که مردان هم باید مالحظات 
اخالقــی را رعایت کننــد تا برخی 
نگرانی ها رفع شود. ما برای همه این 

نگرانی ها احترام قائل هستیم.«

برانکو ایوانکوویچ با درخواست پرسپولیس موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور 
محمدحســن انصاریفرد در پســت 
مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس شاهد 
تغییر در نگرش مسئوالن این باشگاه 
در پرونده پرداخــت مطالبات برانکو 

ایوانکوویچ بودیم.
سرمربی پیشین پرسپولیس که همراه 
با دســتیاران هموطن کــروات خود 
نزدیک به یک میلیون یــورو از این 
باشگاه طلب دارد پس از عدم توافق با 
ایرج عرب مدیرعامل وقت پرسپولیس 
اقدام به شــکایت از این باشــگاه در 
کمیته انضباطــی فیفا کرد تا آنها به 

این پرونده ورود کنند.

انصاریفرد بالفاصلــه پس از انتصاب 
به عنوان جانشــین عرب از معاونان 
خود خواســت تا مکاتبه با برانکو را 
برای توافق با وی قبل از حکم کمیته 

انضباطی فیفا آغاز کنند.
باشگاه پرسپولیس از برانکو خواسته 
بود بــا توجه به تغییــر مدیریت در 
باشگاه، مجددا پای میز مذاکره نشسته 

و به توافق الزم در این زمینه برسد.
خبرنگار مهر، کســب اطالع کرد که 
برانکو با پیشنهاد باشگاه موافقت کرده 
و عنوان داشــته است انصاریفرد را به 
عنوان یک مدیر ورزشــی کامال می 
شناســد و از او انتظار دارد که روی 

درخواست خود مبنی بر حل و فصل 
این مشکل مانده تا کادر فنی پیشین 

پرسپولیس به مطالبات خود برسد.
برانکو در پاســخ درخواست معاونان 
باشگاه پرســپولیس اعالم کرد برای 
مذاکره بــا این باشــگاه هیچ پیش 
شــرطی ندارد و حاضر است با توافق 
در آینده ای نزدیک، مشکالت را قبل 

از حضور در فیفا حل کند.
قرار است باشــگاه پرسپولیس تاریخ 
های پیشنهادی خود را برای جلسه با 
وکالی برانکو اعالم کرده تا توافق الزم 
درباره زمان برگزاری نشست صورت 

گیرد.
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بحران معیشت به ورزشکاران رسید
 برخی کشتی گیران پول رفت و آمد هم ندارند!

کیهان لندن- گسترده شدن بحران 
معیشــتی در ایــران موجب شــده 
ورزشکاران نیز با مشکالت مالی روبرو 
شــده و به گفته مدیر تیم های ملی 
کشتی آزاد ایران برخی کشتی گیران 
ملی پوش حتی پول کرایه تاکسی و 

اتوبوس هم ندارند!
محسن کاوه مدیر تیم های ملی کشتی 
آزاد ایران در حاشیه تمرینات تیم های 
ملی کشتی آزاد در جمع خبرنگاران 
با اشاره به مشکالت معیشتی برخی 
ورزشکاران گفته است: »اعتقاد دارم 
که باید فکر اساســی برای قهرمانان 
ورزشــی کرد. زمان آن رســیده که 
مجلس شــورای اســالمی قانونی را 
مصــوب کند کــه اگر ورزشــکاری 
در ســطح جهانی یــا المپیک مدال 
می گیرد مزایا و حقوقی را برایش در 
نظر بگیرند و یا اینکه مانند گذشــته 
در یکــی از ارگان هــا و وزارتخانه ها 
استخدام شوند. کشتی گیران از قشر 
ضعیف جامعه هستند و حتی برخی 
از کشتی گیران جوان و یا نوجوانانی 
که به اردو دعوت می شوند برای رفتن 
به شهر یا روستای خود نیز پول کرایه 

ماشین ندارند.«
او در توضیــح وضعیــت معیشــتی 
است: »کسی  افزوده  کشــتی گیران 
که وارد کشتی می شود همیشه با آن 
درگیر خواهد بود بطوری که شــاید 
نتواند به درس، کار و زندگی برســد 
و از سوی دیگر فدراسیون نیز منابع 
مالی کافی را ندارد که بتواند حمایت 

الزم را از آنها داشته باشد.«
قابل توجه آنکه وزیر ورزش و جوانان 

و رئیس کمیته ملی المپیک به تازگی 
از اردوی تیم های ملی کشتی بازدید 
کردند؛ محسن کاوه درباره بازدید آنها 
از اردوی تیم ملی کشــتی آزاد گفته 
است که »حضور مســئوالن از نظر 
روحی تاثیرگذار اســت اما به شرطی 

که از ملی پوشان حمایت شود!«
مدیر تیم های ملی کشتی آزاد ایران 
تأکیــد کرده اســت »با ایــن وجود 
کشتی گیران نشان داده اند که همیشه 
با حداقل ها به حداکثر رســیده اند و 
امیدوارم رقابت های جهانی قزاقستان 
که آغازی برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو 
است را با موفقیت پشت سر بگذاریم.«
گفتنی است بجز چند رشته ورزشی 
مانند فوتبال، دیگر ورزشــکاران در 
ایــران همــواره از بی مهــری و عدم 
حمایت مســئوالن گالیه داشته اند. 
مشــکالت معیشــتی ورزشــکاران 
حرفه ای که به کار دیگری جز رشته 
ورزشی نمی پردازند به عنوان یکی از 
انگیزه های آنها برای مهاجرت، در کنار 
دیگر فشــارهای اعمال شده از سوی 

جمهوری اسالمی، مطرح شده است.
محمد خالوندی ورزشکار دو میدانی 
و پرتاب نیزه معلوالن ایران که عنوان 
قهرمانی پارالمپیک ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ 
لندن و ریو را در کارنامه دارد تیرماه 
۱۳۹۸ در گفتگــو با خبرگزاری ایرنا 
گفته بود قصد دارد که در رقابت های 

انتخابی تیم ملی حضور پیدا نکند.
وی با بیان اینکه مسئوالن فدراسیون 
از نظــر مالی حمایت چندانی از ملی 
پوشــان معلــول ندارند گفتــه بود: 
»چون ملی پوش هســتیم، خیلی ها 

فکر می کنند روی گنج نشسته ایم و 
کمک های آنچنانی به ما می شود، اما 
واقعیت چیز دیگری است. از سه سال 
پیش که از مسابقات پارالمپیک ریو 
بازگشته ام کل حقوقی که فدراسیون 
در این ۲-۳ ســال به من داده حدود 

۲۰ میلیون تومان بوده است.«
محمد فتحی گنجی دیگر ورزشکار 
تیم ملی دو میدانــی معلوالن نیز از 
نبود ۱۰ میلیــون تومان برای ترمیم 

دست معلولش گالیه داشته است.
مسلم نیادوست دارنده مدال برنز دو 
و میدانی قهرمانی آســیا نیز خرداد 
سال گذشته به باشــگاه خبرنگاران 
جوان گفته بــود: »زمان هایی که در 
اردوی تیم ملی باشــیم فدراســیون 
به ورزشــکاران روزی ۷۰ هزار تومان 
حق الزحمــه و… پرداخت می کند 
و در بقیه مــوارد که اردوی تیم ملی 
تشکیل نمی شود هیچ پولی به ما داده 
نمی شود تا از طریق آن بتوانیم امرار 

معاش کنیم.«
امید احمدی صفا ملی پوش بوکس 
ایران نیــز در رابطه با وضعیت مالی 
بوکســورهای تیم ملی به باشــگاه 
خبرنگاران جــوان گفته بود که »هر 
اردویی که تیم ملی برگزار می کند و 
ما به اردو می آییم پس از پایان اردو ها 
تنها ۳۰۰ هزار تومان دریافت می کنیم 
آنهم شرایطی می شود که دو ماه است 
هیچ حقوقــی نگرفته ایم. همچنین 
هزینــه ایاب و ذهاب بوکســور های 
شهرستانی نفری ســی هزار تومان 
است که این مبلغ بطور حتم نمی تواند 

کفاف زندگی ما را بدهد.«

زن پرونده تجاوز نیمار
 متهم به کاله برداری شد

بی بی سی- پلیس برزیل، زنی که نیمار 
ستاره فوتبال این کشور را در ماه مه 
و در هتلی در پاریس متهم به تجاوز 
کرده بود، به گمراه کردن دادگاه متهم 

کرد.
ناجیال ترینداده و شــوهر ســابقش 
استینونس آلوز، متهم به دروغ گفتن 
به پلیس و تالش برای اخاذی از نیمار 
هســتند. نیمار که االن بازیکن تیم 
فوتبال پاری سن ژرمن است، پیش از 

این از هرگونه اتهامی تبرئه شده بود.
وکیل خانــم ترینداده گفــت که از 
شنیدن این اتهام متعجب شده است. 
کازمو آروخو، اتهامات پلیس را رد کرد 
و گفت که موکلش هرگز برای گرفتن 
پول از ستاره فوتبال برزیل با آقای آلوز 

تبانی نکرده است.
پرونده متهم کــردن نیمار به تجاوز 
برای چند هفته به تیتر روزنامه های 
برزیل و سایر نقاط جهان تبدیل شد.

اولیــن بــار در ژوئن بود که ســتاره 
هفــت  ویدئویــی  پاری ســن ژرمن 
دقیقه ای را در اینستاگرامش منتشر 
کرد و گفت که متهم به تجاوز شــده 

است.
او همچنین پیام ها و عکس هایی را که 
در واتس اپ با زن مورد نظر رد و بدل 

کرده بود، منتشر کرد.
در آن ویدئو نیمار گفت با این هدف 
که »ثابت شود واقعا هیچ کار اشتباهی 
رخ نداده است« به این موضوع واکنش 

نشان داده است.
او گفت که آن هــا در اینترنت باهم 
آشنا شدند، پول بلیت پرواز آن زن به 
فرانسه را پرداخت کرده و قبل از این 
که خانم ترینداده به برزیل برگردد و 
با حضــور در مرکز پلیس او را متهم 
به تجاوز کند، رابطه جنسی با رضایت 

طرفین داشته اند.
پس از آن خانم ترینداده یک مصاحبه 
تلویزیونی انجام داد و در آن ویدئویی 
منتشر کرد که حاوی تصویر درگیری 

دو طرف بود.
پلیس بعدا پرونــده ای را علیه خانم 
ترینداده با اتهام دروغ گفتن در مورد 
اجبــار در رابطه با نیمــار به جریان 

انداخت.
نیمار از شروع قضیه تمامی اتهامات 
را رد کرد و گفــت که هدف اخاذی 
قرار گرفته است. پلیس پرونده نیمار 
را اواخــر ژوئیه مختومــه اعالم کرد. 
دادستانی سائوپائو نیز گفت که پرونده 
به دلیل فقدان شــواهد کافی معلق 

شده است.

ریستیانو رونالدو از شرکت »نایکی« ساالنه 
۱۶ میلیون یورو برای تبلیغات می  گیرد

صدای آمریکا :جزئیات قراداد نجومی 
کریستیانو رونالدو، فوتبالیست مشهور 
پرتغالی، با شرکت ورزشی »نایکی« به 

رسانه های خبری درز کرده است.
ســایت اینترنتی »مارکا« به نقل از 
نشریه »اشپیگل« در گزارش مفصلی، 
ارزش این قرارداد ۱۰ ســاله را ۱۶۲ 

میلیون یورو اعالم کرد.
به نوشته این سایت، کریستیانو رونالدو 
در سال ۲۰۱۶ این قرارداد را با نایکی 
امضا کرد و از این شــرکت آمریکایی 
ساالنه بیش از ۱۶ میلیون یورو حقوق 

پایه دریافت می کند. 
البته با توجه به بندها و تبصره های 
موجود در قــرارداد، درآمد ســاالنه 
کریستیانو رونالدو به مراتب از این رقم 

بیشتر خواهد شد. 
این ســتاره بزرگ در صورت کسب 
عناوینــی چون بهتریــن بازیکن یا 

برترین گلــزن، و یــا تصاحب توپ 
طال، بسته های تشویقی مختلفی نیز 

دریافت می  کند. 
نشــریه اشــپیگل این گزارش را بر 
»فوتبال  ســایت  اطالعات  اســاس 

لیکس« تنظیم کرده است. 
مدیر برنامه های کریستیانو رونالدو و 
روابط عمومی شرکت نایکی هنوز در 
باره این گزارش، اظهار نظری نکردند. 
کریستین رونالدو، که بی تردید یکی از 
بهترین و محبوب ترین فوتبالیست های 
دو دهــه اخیر اســت، در تیم های 
بزرگی مانند منچستریوناتید و رئال 
مادرید توپ زده و در حال حاضر در 

یوونتوس ایتالیا بازی می  کند.
او یکی از مدل هــای جهانی نایکی 
است و پوشــاک، لوازم، و محصوالت 

این شرکت ورزشی را تبلیغ می  کند.

تحلیل فنی بازی تیم ملی با هنگ کنگ از نگاه چراغپور
 بدون نظم جدید، از نظم زمان کی روش هم دور شده ایم

جالل چراغپور، کارشناس فوتبال در 
گفت وگو با ایسنا درباره نحوه بازی تیم 
ملی با هنگ کنگ اظهار کرد: از این 
بازی چند فاکتور را می توانیم بگوییم 
که تمام تیم ملی را شامل بشود. اولین 
مورد ســرعت پایین بــازی در تمام 
جهات بود. ســرعت بازی ،کیفیت و 
کالس بازی را تعیین می کند. سرعت 
بازی ایران فوق العاده پایین بود. برای 
هر حمله بیش از ۷ بار توپ به عقب 
پاس داده می شــد یا در حیاتی ترین 
زمــان و در لحظــه ای کــه حفره ها 
برای حمله باز می شد، پاس به عقب 
داده می شد. سرعت تیم کم بود و با 
طمانینه بازی می کردند. حتی اگر به 
بازی با هنگ کنگ به چشم یک بازی 
دوستانه نگاه می کردیم نباید سرعت 

بازی این قدر پایین باشد.
او ادامــه داد: دومین مورد انســجام 
نداشــتن خط دفاعی در لحظه فشار 
حریف بود. ما این اشــکال را در دفاع 
زمانی کــه دفاع خطی می کنیم و نه 
دفاع تیمی از زمان کی روش داشتیم. 
حتی در بازی های جام ملت های آسیا 
از ۸ نفر در خط دفاع استفاده کردیم. 
در خط دفاعی پنالتی می دادیم، تک 
به تک به حریف می دادیم، پســت ها 
خالی می شد و دور می خوردیم. این 
انسجام نداشتن خط دفاعی را در بازی 
با هنگ کنگ که تیم بسیار ضعیفی 
بود، مشــاهده کردیــم. فکر می کنم 
هنگ کنگ در گروه آخر بشود چون 
احتماال به جز بازی اش با کمبوج در 
بقیه بازی ها شکست می خورد و معلوم 
نیست این نتیجه دو بر صفر ما چقدر 

ارزش داشته باشد.
 چراغپور به موارد سوم و چهارم اشاره 
کرد و گفت: سومین مورد شکاف در 
خط دفاعی به دلیل اشتباهات فردی 
بود. خط دفاعی خیلی راحت گسسته 
می شد و شکاف به وجود می آمد که 
حتی ممکن بود ایــن بازی دو بر دو 
یا دو بر یک شود. چون مرکز دفاع ما 
گسست داشت. چهارمین مورد بسیار 
ایســتا و غیر داینامیک بازی کردن 
همه نفرات تیم بود. تیم خیلی ایستا 
بود و توپ کشته می شد. با توجه به 
این که هم زمان فوتبال مقدماتی جام 
ملت های اروپا را می بینیم، این ایستا 
بازی کردن به چشم مان می آید. اگر 
قرار اســت تحولی ایجاد شود باید به 

همه این فاکتورها پرداخته شود.
او اضافــه کرد: پنجمیــن مورد اجرا 

نکردن حرکات نفوذی در طرح های 
حمله ای بود. درســت است که پاس 
گل دوم مــا از یک پــاس نفوذی و 
خالی کردن فضا ســاخته شــد  که 
روی خالقیت فردی باالی جهانبخش 
در آن صحنــه بود امــا به طور کلی 
پاس هایی که داده می شد زمان شان 
مــرده بود و زوایای تعریف شــده ای 

نداشت.
این کارشناس فوتبال موارد ششم و 
هفتم را هــم این چنین توضیح داد: 
مورد ششم، انتخاب نکردن کار با توپ 
بدون طرح و نقشــه و به دلخواه فرد 
بود. یعنی بدون این که نقشه تیمی 
در کار باشد هر کسی خودش انتخاب 
می کــرد که با توپ چه کار کند. این 
ادامه مورد پنجم است. هفتمین مورد 
هم دوندگی نامناســب در دو لحظه 

بازی بود. زمان کی روش دو لحظه ای 
بــازی می کردیم اما فوتبــال چهار 
لحظه ای است و االن هم دو لحظه ای 
بازی می کنیــم و دو مرحله دیگر را 

بازی نمی کنیم.
او در توضیح چهــار لحظه یا مرحله 
بازی هــم، گفــت: فوتبــال چهار 
مرحله دارد. یک مرحله زمان حمله 
کردن اســت. مرحله دوم وقتی است 
کــه حمله قطع می شــود و توپ لو 
می رود. در این مرحله فوتبالی تعریف 
می شود که به آن transition یا گذار 
می گویند. تیم های دنیا در آن لحظه 
تیم حریف را پرس می کنند تا توپ 
را پس بگیرند که به آن  پسا حمله یا 
پس گرفتن توپ می گویند. تیم هایی 
مثل لیورپول، منچسترسیتی، آلمان 
و هلند در مرحله پســا حمله شدیدا 
پرس می کنند تا توپ را پس بگیرند.

چراغپور ادامه داد: ما برای پس گرفتن 
برنامه ای نداریم و دوران پســا حمله 
ما طوالنی می شــود بــدون این که 
کاری بکنیم. تیم عقب عقب می آید 
و دوندگی ندارد. االن تیم ملی پســا 
حمله ندارد. مرحله سوم زمانی است 
که دفاع می کنیم که اشــکاالتی در 
خط دفاعی وجــود دارد اما در دفاع 
تیمی همه پشــت محوطه جریمه و 
فضای بیســت متر جمع می شوند. 
مرحله چهارم، مرحله پسا دفاع است. 
یعنی وقتی که توپ را در دفاع گرفتیم 
با آن چه کار کنیم. در این مرحله هم 
وقتی توپ را گرفتیم باید به سرعت 
ضد حمله بزنیم یا حمله سریع انجام 
بدهیم. در زمان کی روش خوب حمله 
می کردیم ولی در بازی با هنگ کنگ 
تیم ملی در پســا دفاع حمله سریع 
نمی کرد و زمان را می کشت و با توپ 

مرده حمله می کرد.
او اضافــه کرد: در نتیجــه تیم ملی 
دو مرحله مشــخص فوتبال را  بازی 
نمی کند. یعنی ضد حمله های زمان 
کی روش را هم دیگر انجام نمی دهد. 
گویا االن فرامین کی روش باالی سر 
تیم نیســت و آقــای ویلموتس هم 
نخواسته در پسا دفاع تیم ضد حمله 
بزند یا سریع حمله کند، در نتیجه ما 

هیچ ضد حمله ای هم نداشتیم.
این کارشــناس فوتبال به هشتمین 
مــورد از نحوه بازی تیم ملی اشــاره 
کرد و گفت: مــا االن به جای چهار 
مرحله ای بازی کــردن دو مرحله ای 

بازی می کنیم.
چراغپور بیان کرد: مورد نهم این است 
که از نظم زمان کی روش دور شدیم 
بدون این که نظم جدیدی دیده شود. 
تیم از نظم زمان کی روش رها شــده 
و خــودش را راحت حس می کند اما 
بدون این که نظم جدید بهش دیکته 

شود. 
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اتوبیوگرافی گروهی
 نسل تباه شده

 در یک انقالب ناکام
رمان »انقالب و کیک توت فرنگی« اثر جمشــید فاروقی نویســنده و 
روزنامه نگار ساکن آلمان و رئیس پیشین بخش فارسی رادیو آلمان )دویچه 
وله( اوایل ســال جاری میالدی از سوی انتشارات فروغ در کلن روانه بازار 
شد. این رمان نوعی اتوبیوگرافی است که نه از زبان اول شخص که از زبان 

سوم شخص نقل می شود.

جمشید فاروقی در سال های نخست 
حاکمیت جمهوری اسالمی در ایران 
یک نویسنده سیاسی چپگرا بود که 
بیشتر به نوشــتن متون تئوریک و 
تحلیلی می پرداخت، اما در سال های 
اخیر، ابتدا با انتشــار رمان کم حجم 
»ویــوا، ازدواج کاغــذی« و اکنون با 
انتشــار رمان »انقالب و کیک توت 
فرنگی« می رود تا جایگاه خود را در 
عرصه ادبیات داستانی خارج از کشور 

تثبیت کند.
کامران، شخصیت مرکزی این رمان، 
مردی اســت تنها که پس از جدایی 
از همســر و فرزندانــش بــه دوران 
بازنشستگی رسیده و اکنون سایه ی 
تنهایــی ناخواســته را بر ســر خود 
ســنگین می بیند. او که حاال تنها با 
دخترش ارتباط دارد و شــور زندگی 
را هنــگام داد و ســتدی عاطفی و 
کودکانه با نوه شیرین خود بازسازی 
می کند، پیشتر، نوع دیگری از تنهایی 
را تجربــه کرده بود، تنهایی ای که نه 
تنها او را آزار نمی داده، بلکه به غنای 
روحی او کمک می کرده اســت. اگر 
تنهایــی دوران بازنشســتگی، بنا به 
سرشــت اش تحمیلی است به او، اما 
تنهایی فیلسوف منشانه دوران جوانی 
و میانسالی را به اختیار برگزیده بوده 

است.
کامــران، در ایــن رمان نســلی را 
نمایندگی می کند که در دوران جوانی 

با سودای بهتر کردن جهان، آنچه را 
برای لذت بردن از زندگی فردی الزم 
بوده به فراموشــی مطلق سپرده اند. 
نســلی که در ایران، به امید شرایطی 
بهتــر، زیر پای حکومتی ســکوالر و 
آینده نگر را خالــی کرد تا حکومتی 
مذهبــی، متعصب و گذشــته گرا بر 
شانه هایش سوار شــود و آن را یا به 
خاک و خون بکشد و یا مثل کامران 
و دوستان معدود او، مجبور به فرار از 
کشورشان کند تا برای ریشه دواندن 
در ســنگالخ تبعید و مهاجرت تمام 
عمر بجنگند و سرانجام نیز، در خواب 
و بیداری این ریشه را که امکان عمیق 
و پهناور شــدن در غربت را نداشته 

است، آه کشان به دوش بکشند.
کامــران و همنســالن او، در دوران 
بازنشســتگی هم عاشــق نوشتن و 
خوانــدن و بحث های سیاســی روز 
هستند، اما در دوران جوانی این عشق 
چنــان به گرایش هــای ایدئولوژیک 
آلوده بوده که آنها را از همه لذت های 
طبیعی زندگی، از جمله کامجویی های 
زمینی باز داشــته بود. مرتضی یک 
نمونه روشن است: او، مدت ها عاشق 
دختری بوده و وقت بسیاری را هم با 
او سپری کرده، اما چنان محجوب و 
خجالتی بوده که هرگز جرات نکرده 
پرده از راز عشق خود نزد دلدار بردار تا 
سرانجام به زندان افتاد و شانس وصل 

یار را برای همیشه از دست داد.

»انقالب و کیک توت فرنگی« پازلی 
اســت که هــر خواننده ای بــا آغاز 
خواندنش حس می کند اینجا و آنجا 
به یکی از قطعه های این پازل بزرگ 
تبدیل شده اســت. به این ترتیب، از 
این رمان خواندنی و اثرگذار می توان 
به عنوان یک اتوبیوگرافی گروهی هم 

نام برد.
فاروقی، در رمان ۳۴۵ صفحه ای خود، 
که ۳۴ فصل مستقل و در عین حال 
پیوســته را در بر می گیرد، آیینه ای 
بزرگ در برابر نسل خود گرفته است 
تا خود را تمام قــد در آن ببیند و بار 
دیگر از خود بپرسد با زندگی خود چه 
کرده اســت؟ آیا به عنوان نسلی، که 
بسیاری مسئولیت سرنوشت تلخ خود 
را در چهار دهــه پس از یک انقالب 

نســنجیده به گــردن او می اندازند، 
خودآزارانی بوده  است که از درد و رنج 
لذت می برده و می خواسته همگان را 
مثل خود کند؟ یا انسان هایی بوده اند 
که همه چیز را در کتاب ها جستجو 
می کرده و در برج عاج تنهایی خود، از 
جمعی که به آن تعلق داشته به شدت 

فاصله گرفته بود؟
کامران، شخصیت محوری داستان، در 
جسم و روح و روان خود موجودیست 
که می توان گفت نویســنده از طریق 
نگاهــی جویا و پُرســا بــر یکایک 
هم نســالن خود او را آفریده اســت. 
فاروقی در مقدمه کوتاهی که بر کتاب 
نوشــته، درباره کامران و سه دوست 
دیگر وی می گویــد: »آنها را اینجا و 
آنجا دیده ایم و به خوبی می شناسیم. 
بیگانه هایی هســتند خویشــاوند و 
خویشاوندانی بیگانه. سالیان سال در 
کنارشان زندگی کرده ایم و گاهی نیز 
برخی از آنهــا را در کمال ناباوری در 

آینه دیده ایم«.
مهم ترین همــدم خیالی کامران در 
لحظه های تردید و تنهایی او، کسی 
نیست جز »گریگور سامسا« قهرمان 
داستان معروف »مســخ« کافکا که 
یک روز صبح وقتــی از خواب بیدار 
شد خود را در هیئت حشره ای بزرگ 
یافت. حاال این موجود مسخ شده در 
پشت پرده خانه کامران که می تواند 
خانه هر یــک از تنها ماندگان دوران 
سالخوردگی باشد، خزیده تا گهگاهی 
سرکی بکشد، نگاه پرمعنایی به کردار 

و رفتار و ذهنیت کامران بیاندازد، یا 
چیزی در گوش او نجوا کند که کسی 

نمی شنود و او را باز تنها بگذارد.
دانشگاه،  بازنشســته  استاد  کامران، 
دوســتان معــدودی دارد که گاهی 
به ســراغ آنها می رود و ساعاتی را با 
آنان ســپری می کند، اما این نشست 
و برخاســت های زودگذر از تنهایی 
عمیق او نمی کاهند. او در ســال های 
میانــه زندگی به دام عشــقی ناکام 
افتاده و همین عشــق ناکام سبب از 
زندگی خانوادگی اش  پاشــیدن  هم 
شــده اســت. حاال دیگــر وقتی در 
رمــان »انقالب و کیک توت فرنگی« 
سالیان دراز زندگی خود را از جوانی 
تا میانسالی و پیری مرور می کند، با 
همسر پیشین، دو فرزند دختر و پسر 
و معشوقه ها و دوستان دوران جوانی 
فرســنگ ها فاصله دارد و تنهایی را 
بــا همان عمقی لمــس می کند که 
بسیاری از همسایگان سالمند آلمانی 

او لمس می کنند.
سبکی که فاروقی برای نگارش کتاب 
خود برگزیده، با گزینش سرفصل های 
مجزا برای ۳۴ فصل کتاب، با تکیه بر 
نثری ساده و روان که حاصل سال های 
اشتغال در حرفه روزنامه نگاری است، 
خواندن کتاب را چنان راحت می کند 
که وقتی آن را به دســت می گیرید، 
مشــتاقید بدون وقفه به خواندنش 
ادامه بدهیــد. حتی اگــر به لحاظ 
دراماتیک پیچ و خم های هیجان انگیز، 
ماجراهای تو در تو و تخیل به عنوان 

عناصر مهم داستانسرایی در آن کمتر 
حضور داشته باشند. »انقالب و کیک 
توت فرنگی« یک داســتان روایی و 
رئالیست اســت که تنها در مواردی 
معــدود مثل برخوردهای جســته و 
گریخته »گریگور سامسا« با کامران 

از تخیل و سورئال چاشنی می گیرد.
دانش آموخته  فاروقی که  جمشــید 
رشــته های تاریخ و فلسفه است، در 
جای جای کتاب، به ســراغ برخی از 
فیلسوفان برجسته جهان نیز می رود 
و گاه از دیدگاه هــای متنــوع آنــان 
گرته برداری می کنــد، اما بزرگترین 
هنر او در آن است که در هیچ جایی 
از آفرینــش خود بر جایــگاه »دانای 
کل« تکیــه نمی زند، درس نمی دهد 
و نقش یک روشنفکر مدعی را برای 
خواننــده بازی نمی کند. او ســاده و 
صمیمی می نویسد. شاید یکی از معدود 
نویسندگانی باشد که آموخته است در 
نوشته های خود پیچیدگی های فلسفه 
را ســاده کند. هنری که بی گمان در 
دامان حدود ۲۰ ســال روزنامه نگاری 
آموخته اســت، زیرا دانش آموختگان 
فلسفه اغلب چنان می نویسند که میل 

خواندن را در خواننده می ُکشند.
»انقالب و کیک تــوت فرنگی« چه 
بسا بحث های تندی را نیز در برخی 
چهره ها و گروه های سیاسی برانگیخته 
باشد که اصرار دارند همچنان بگویند 
در کمک به زیر و رو شدن بنیادهای 
شهروندی ایران در چهل سال پیش 
برحق بوده اند و نباید خطاهای ناشی 
آن  کلی نگــری  و  ســاده پنداری  از 

سال های دور به آنها یادآوری شود.
رمــان فاروقــی، نوعــی بازنگــری 
داستانســرایانه در روند یک انقالب 
ناکام اســت. حرکتی که شــاید واژه 
»واژگونــی« برای آن مناســب تر از 

»انقالب« باشد.
برای کامران، درپایان مرور یک دوران 
۴۰ ساله، حاال شــیرین ترین لحظه 
هنگامی  اســت که در تنهایی عمیق 
دوران ســالمندی یک »کیک توت 
فرنگــی« برای نوه ی شــیرین خود 
می پزد. او در این تمثیل بی کالم پیام 
می دهد: تلخی های این واژگونی را من 
به تمام چشــیدم، شیرینی هایش در 
قالب این کیک توت فرنگی از آن تو. 
تویی که اگر آن واژگونی بنیادکن رخ 
نداده بود تــا مرا به تبعید پرت کند، 
حاال در این جهان حضور نداشــتی. 
شاید تو این شانس را داشته باشی که 
در فرداهایی نه چندان دور، سرزمین 
پدری خود را در شــمایل یک کشور 

آزاد و مستقل و سکوالر بشناسی.
نویسنده برای این رویا شعار نمی دهد، 
اما در طول داستان نشان می دهد که 

همواره تشنه چنین فرداهایی است.

جواد طالعی )کیهان لند(
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kinman Mulholland

دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
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 ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی 
Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

او زمانی که تنها یک ســال و نیم 
هلندی  خانواده  ای  توسط  داشت، 
به  تهــران  در  پرورشــگاهی  از 
به  و  شد  پذیرفته  فرزندخواندگی 
هلند آمد. »الینه فریده کونینگ«، 
یک ایرانی-هلندی است که اکنون 
فیلم مســتند داستان جستجوی 
و هویت  یافتن خانــواده  برای  او 
واقعی  اش با عنوان »داستان زندگی 
فریده« سینمای ایران را در اسکار 

2020 نمایندگی می  کند.

ســال ۱۳۵۵ زمانی که فریده چند 
ماه بیشتر نداشت، در حرم امام رضا 
توســط یکی از نگهبانــان حرم پیدا 
شد و به شــیرخوارگاهی در مشهد 
فرستاده شــد. در آنجا نام او را فریده 
می  گذارند. او پس از چند ماه از مشهد 
به شــیرخوارگاه دیگــری در تهران 
منتقل می شود و هنگامی که ۱۶ ماه 
داشــت، توسط خانواده ای هلندی به 
نام »کونینگ« به فرزندی پذیرفته و 

به همراه آنان به هلند می آید.
خانواده هلنــدی اش نام او را »الینه« 
گذاشــتند. او اکنون خــود را »الینه 
فریــده کونینگ« معرفــی می کند. 
زمانــی کــه هنــوز کودک بــود از 
خانواده اش می شنود که فرزند واقعی 
آنها نیســت و بعدها هرچه بزرگ تر 
می شود، متوجه تفاوت های بیشتری 

با خانواده و دیگران می شود.
او پس از ۳۷ ســال باالخره تصمیم 
گرفت که به دنبال هویت گمشــده 
و خانــواده اش برود. به همین منظور 
در روزنامه خراســان یک آگهی برای 
یافتن پدر و مادر ایرانی اش منتشــر 
می کند. او در نهایت با ســه خانواده 
آشنا می شود که ادعا می کنند دختر 
آنهاســت، به همیــن جهت تصمیم 
می گیرد به ایران بــرود، با آنها دیدار 
کند و برای یافتن خانواده واقعی اش 

آزمایش  دی ان ای انجام دهد.
فریده سعی می کند فارسی یاد بگیرد 
و مدت ها برای سفر به ایران خودش 
را آماده می کند تا این که دو فیلم ساز 
ایرانی بــه نام های آزاده موســوی و 
کورش عطائی با او تماس می گیرند و 
به او پیشنهاد می دهند که برای سفر 
به ایران همراهی اش کنند و داستان 
سفرش را در قالب یک فیلم مستند 

بسازند.
اکنون این فیلم مســتند داســتانی 
با عنوان »در جســتجوی فریده« از 
ســوی هیأت معرفی سینمای ایران، 
در جلســه ای که بر خالف دوره های 
پیشــین محرمانــه برگزار شــد، به 
عنوان فیلم برگزیده ســینمای ایران 
برای شرکت در مراسم اسکار ۲۰۲۰ 

انتخاب شده است.
فیلم »در جستجوی فریده« تاکنون 
جوایز متعــددی را از آن خود کرده 
اســت. از جمله در آخرین مورد، در 
جشــنواره فیلم زنان هــرات که در 

کابل برگزار شــد، به عنوان بهترین 
فیلم مســتند برگزیده شد. در مسیر 
اســکار فیلم »در جستجوی فریده« 
با موفقیت همچنان به راه خود ادامه 
می دهد و همگان منتظرند تا ببیند آیا 
خواهد توانست که سومین اسکار را 
برای سینمای ایران به ارمغان بیاورد؟

زمانه به همین مناسبت با الینه فریده 
کونیگ، گفت وگویی انجام داده است 

که در ادامه می خوانید:

چه حسی داشتید وقتی برای اولین بار 
دیگری  اهل کشور  اصالتا  که  فهمیدید 
هستید؟ می دانم زمانی که از این موضوع 

باخبر شدید سن کمی داشتید.
گمــان می کنــم همیشــه ایــن را 
می دانستم، شــاید آگاهانه نبود، ولی 
ســال های اول در ناخودآگاهــم بود. 
این همیشــه من را تحت الشعاع قرار 

می داد.
خانــواده دیگری در همــان خیابان 
)محل زندگی ما( دختری را از همان 
پرورشگاه در تهران )که من را از آنجا 
به فرزندخواندگی گرفته بودند( آورده 
بودند و می دانستم که او هم مانند من 
اســت. این اتفاق ۶ ماه بعد از آن بود 
که به هلند آمدم. در همین زمان برادر 
کوچک من به دنیا آمد. فرانک و من 
خیلی سریع با هم دوست شدیم. او در 
فیلم با من یوگا می کند و در فرودگاه 
هم هنــگام بدرقه با من خداحافظی 

می کند.

چه احساســی دارید در مورد این که 
داستان زندگی  شما به یک فیلم تبدیل 
شــده و اکنون این فیلم قرار اســت 
در  ایران  نماینده ســینمای  عنوان  به 

مهم ترین جشــنواره فیلم دنیا، یعنی 
اسکار شرکت کند؟  این فیلم چه تأثیری 

بر زندگی شما داشت؟
احساس افتخار می کنم، بسیار فروتن 

و در عین حال همراه با حس غرور.
واقعا شگفت انگیز است، چون من به 
کسی احتیاج داشتم تا من را به ایران 
بازگرداند، من به تنهایی قادر به انجام 
این کار نبودم، بنابراین وقتی کورش و 
آزاده برای من ایمیل فرستادند، دیدم 
الزم نیست دو بار فکر کنم تا به آنها 
جواب مثبت بدهم. من به واقعیت بله 
گفتم و این که باالخره می توانستم به 
ایران برگردم و آنها ایرانی هایی هستند 
که می خواهند من را برگردانند، این 

برای من یک اقدام معرکه بود.
در آن زمــان من هم ترســیده بودم 
و هم هیجــان زده بــودم. از این که 
مرکز توجه قرار بگیرم می ترســیدم 
زیرا به آن عالقــه ای ندارم، اگرچه از 
دیدن تصویــری بزرگ تر از همه چیز 

هیجان زده بودم.
این سفر برای من یک سفر شفابخش 
شد. من قبل از آشنایی با کوروش و 
آزاده با هر سه خانواده در تماس بودم، 
بنابراین دوست داشتم که همه آنها را 

در ایران مالقات کنم.
این جستجو )برای یافتن خانواده ام( به 
پروژه ای تبدیل شد که افراد نازنینی 
در آن حضــور داشــتند. احســاس 
فوق العاده ای دارم از این که توانستم 
سفرم را با دیگران به اشتراک بگذارم.

وقتی شــروع به جســتجو کردم، از 
لحاظ روحی و تعادل آماده بودم که به 
ایران برگردم. هشت سال طول کشید 
تا برای این ســفر آماده شوم… چرا 

که تقریبا سی  ساله بودم و هاله  سیاه 
بزرگی از گذشته ام به  دورم بود.

بعد از )اولین( اکران فیلم در سینمای 
هنر و تجربه، پیام های حمایتی بسیار 
دلپذیــری از ایرانیان دریافت کردم و 
قلبم را از این همه مهرورزی مملو از 
انرژی کرد و پذیرفتم که قلبی ایرانی 

و ذهنی هلندی دارم.
من بسیار افتخار می کنم و خوشحالم 
کــه خانواده هــا برای بازگــو کردن 
داســتان های خود راحت بودند. این 
یک نعمت اســت که بتوانیم دردها، 
آســیب ها و اشــک هایمان را با هم 
تقسیم کنیم. برای من شفابخش است 
که می دانم آنها چــه روح مهرورزی 

دارند.
فیلم »در جســتجوی فریده« جوایز 
زیــادی دریافت کــرد و اکنون برای 
اســکار انتخاب شــده اســت. این 
مانند یک رویا اســت که به حقیقت 
می پیوندد. در زمــان فیلم برداری در 
مورد این موضوع شوخی می کردیم و 

می گفتیم که اسکار منتظر ماست…
اگرچــه با هــر چیزی کــه دریافت 
می کنم کامال خوشحال خواهم بود، 
چراکه خود این برای من بزرگ ترین 
تایید از طرف همه است، با این وجود 
همیشه به خودم می گویم: »هاهاها… 
دوست دارم به همراه دوستان بی نظیر 
ایرانی ام به عنــوان عوامل فیلم »در 
جستجوی فریده« در فوریه ۲۰۲۰ به 
لس آنجلس آفتابی بروم. چقدر معرکه 

خواهد شد!«
این یک تأیید بزرگ برای کل عوامل 
فیلم »در جستجوی فریده« است، و 
همچنین یک تصدیق جهانی اســت 

برای تمام فرزندخوانده های ایرانی تبار 
که در خارج از کشور بزرگ شده اند، 
و در شکلی گســترده تر، برای همه 
فرزندخوانده ها در سراسر جهان برای 
و تمام خانواده هایی که به دلیل مسائل 
گذشته شان فرزندان خود را از دست 
داده انــد. این یک وضعیت پیچیده و 

دشوار در تمام سطوح زندگی است.
اگر لب به سخن باز کنیم و راجع به 
آن صحبت کنیم، قادر خواهیم شــد 
رشد کنیم و خودمان را درمان کنیم.

از تجربه تــان در مورد اولین باری که به 
ایران ســفر کردید بگویید. چه حسی 
داشتید وقتی برای اولین بار با یک کشور 
جدید، زبان جدید، فرهنگ جدید، دین 
جدید آشنا شــدید؟ یا وقتی که برای 

اولین بار روسری به سر  کردید؟
این اتفاق انفجار احساساتی جدید در 
من بود، ایران برای من چیز جدیدی 
نبود، اما اکنون می توانم در بزرگ سالی 
آن را تجربه کنم، در آنجا بایستم، راه 
بروم و صحبت کنــم، چیزهایی که 
در اولین ســال زندگیم قادر به انجام 

دادنش نبودم.
این زبان همیشه همچون یک ملودی 
شیرین برای من بوده، باعث می شود 
بخواهم چشــمانم را ببندم و صدای 
کلمات مرا تســکین می دهد و باعث 
می شود احســاس امنیت کنم. این 
همــان خاطره زبانی بــود که من با 

خودم حمل می کردم.
فرهنــگ ایران بخشــی از دی ان آی 
من اســت، هرچند برای دیدن ایران 
و تحقق همه این ها هیجــان زده ام. 
همچنان که دین و صدای مسجد نیز 
جزئی از من است… وقتی بیست و 

سه سال داشتم به مصر سفر کردم و 
این اولین بــاری بود که در کنار یک 
مسجد از خواب بیدار می شدم و وقتی 
صدای اذان صبح را شنیدم، این برای 
من خیلی آشــنا به نظر می رسید… 
صدای چیزی بود که قبالً می شنیدم. 
من عاشــق صدا هستم به طوری که 
به من احســاس مالیخولیایِی تلخ و 

شیرینی می دهد.
من در سفارت ایران در هلند روسری 
به سر کرده بودم، اما اکنون دیگر در 
ایران مجبور بودم کل زمان روســری 
به سر کنم. خب من به روسری عادت 
ندارم و معموال خیلی با موهایم بازی 
می کنم و آنها را لمس می کنم و حاال 
مجبور بــودم هر دو دقیقه یک بار آن 
را چــک کنم که اگر روســری هنوز 

سرجایش نبود آن را درست کنم.
برای من هنوز عجیب است که شما 
مجبورید موهای خود را بپوشــانید، 
چون من فرفری های خودم را دوست 
دارم. گرچه این موضوع کمی برای من 
سمبلیک است چون من با تصاویری 
از ایران در حال بزرگ شدن بودم که 
می دیدم زنان روسری به سر می کنند. 
بنابراین روسری سر کردن برای من 

نشانگر این بود که در ایران هستم.

 وقتــی که فیلم به اکــران عمومی در 
بازتابش در میان دوستان هلندی  آمد، 
و خانواده  شــما چگونه؟ چه واکنشی 

داشتند؟
خب اکنون فقط دو هفته است که از 
اکــران آن در هلند می گذرد، اگرچه 
نســخه نهایی فیلم را به دوســتان و 
خانواده ام نشان دادم وقتی که هنوز در 
سینماهای ایران داشت اکران می شد.

واکنش های عاطفی و بغل  کردن های 
زیاد و اشک ریختن از جانت اطرافیانم. 
خوشحالم که تمام هلند باالخره حاال 
می توانند بعد از ۴ ســال سفر من را 
ببینند! من مدت زیادی برایش صبر 

کردم.

 بعد از ســفر به ایران و ســاخت فیلم 
همچنان عالقه دارید که بیشتر در مورد 
ارتباط داشته  ایرانیان  با  ایران بدانید و 

باشید؟
بله بنابراین من منتظــر اکران »در 
جستجوی فریده« بودم چون که حاال 
دنیای مــن در اینجا هم می تواند آن 
را ببیند. من هنوز عاشق سفر به کل 
ایرانم و از مناظر زیبا و اماکن تاریخی 
لذت ببرم و ایرانیان بی نظیر را مالقات 
کنم. در آخر هم دوست دارم به زبان 

ایرانی صحبت کنم.

 یادگیری زبان فارسی چطور بود؟
من قبل از ســفرم به ایران شــروع 
یادگیری زبان کــردم، طوری که  به 
می خواســتم بــه خوبــی بخوانم و 
بنویسم، در نتیجه بین اهداف بزرگم 

گیر کردم!

گفت  وگو با الینه فریده کونینگ
»پذیرفتم که قلبی ایرانی
 با ذهنی هلندی دارم«

ادامه در صفحه بعد
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»اسرار رسمی«
 آن چه در مورد حقایق پشت پرده 

جنگ عراق باید بدانید
»اسرار رســمی« که از جمعه، 30 اوت، در نیویورک و لس آنجلس به اکران 
درآمده، بهترین فیلمی  است که تا به امروز در مورد چگونگی آغاز جنگ 
عراق ساخته شده است. فیلم به طرز شگفت آوری منطبق بر حقیقت است، و 
به همین خاطر، به  همان میزان الهام بخش، نوید دهنده، و خشم برانگیز است. 

اگر توانستید، این فیلم را تماشا کنید.

 هرچند امــروز فراموش کرده ایم، اما 
جنگ عراق و عواقب بسیار ناخوشایند 
آن »صدها هزار کشته، ظهور داعش، 
و تداوم این کابوس در سوریه، و حتی 
شاید رئیس جمهوری دونالد ترامپ« 

می توانست اتفاق نیافتند.
چند هفته پیــش از حمله به عراق 
به رهبــری آمریــکا، در ۱۹ مــارس 
۲۰۰۳، احتمــال درگرفتن جنگ از 
سوی آمریکا و انگلستان بسیار ضعیف 
شده بود؛ ماشین جنگ به ابوطیاره ای 
می مانست که موتورش دود می کرد و 
همین طور که سرگردان در هوا مانده 
بود، قسمت های بسیاری از آن  جدا 

شده و بر زمین می افتاد.
در آن زمان، که البته طولی نکشید، 
این طور به نظر می رســد که دولت 
جورج دابلیو بــوش پایش را از گلیم 
فراتر گذاشته  است. بسیار دشوار بود 
که آمریکا بدون حضور نوچه وفادارش 
در کنار خود، یعنی انگلیس، اقدام به 
حمله نظامی کند. ایده جنگ، بدون 
تأیید شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحد اصالً به مذاق انگستان خوش 
امــروزه می دانیم  به عالوه،  تمی آمد. 
که پیتر گلداســمیت، دادستان کل 
انگلستان، به نخستوزیر تونی بلر گفته 
بود که قطعنامه عراق توسط شورای 
امنیت )مصوب  نوامبــر ۲۰۰۲(، » 
اجازه مداخله نظامی در آنجا را، بدون 
تصدیق شورای امنیت نمی دهد.« بلر 
شــدیداً محتاج موافقت سازمان ملل 
متحد بود. با وجــود این و در کمال 
تعجب، ۱۵ کشور عضو شورای امنیت 

دراین مورد کوتاه نیامدند.
در یکم مــاه مارس، نشــریه آبِزروِر 
انگلستان نارنجکی وسط این میدان 
پرتاب کرد: افشــای ایمیلی به تاریخ 
۳۱ ژانویــه از ســوی مدیــر آژانس 
امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا. در 
این ایمیل، مدیر آژانس امنیت ملی 
آمریکا، از طرح جاسوســی از تمامی 
اعضای شورای امنیت »او البته به مزاح 
گفته بود »البته بــه غیر از آمریکا و 
انگلیس«« و نیز  از کشورهای خارج از 
شورا گفته بود که ممکن بود اطالعات 

مفیدی داشته باشند.
این ایمیل نشــانگر آن بود که بوش 
و بلــر هــر دو بلوف می زدنــد؛ آنها 
می  خواستند که شورای امنیت  زودتر 
در مورد قطعنامه  تأیید جنگ تصمیم 
بگیــرد. آنها می دانســتند که دارند 
می بازند. این ایمیل نشــان می دهد 
آنــان درحالی که ادعا می کردند برای 
حفظ کارآمدی ســازمان ملل متحد 
»باید« به عراق حمله کنند، ابایی از 
تحت فشار قرار دادن اعضای سازمان 
ملــل نداشــتند؛ بله، فشــار  تا حد 
جمع آوری اطالعات برای باج خواهی 
از آنها. این نقشــه آژانس امنیت ملی 
ایاالت متحده آمریکا آنقدر غیرعادی 
بود که در دنیای تودرتوی اطالعات و 
امنیت، یک نفر چنان نگران شود که 
خطر حبس طوالنی مدت را به جان 

بخرد و این مدرک را افشا کند.
آن شخص کســی نبود جز  کاترین 

گان.
کاتریــن گان –که کیرا نایتلی نقش 

او را به طرز ماهرانه در فیلم »اســرار 
رســمی« بازی کرده – مترجم ستاد 
کل ارتباطات، معادل انگلیسی آژانس 
امنیت ملی ایاالت متحده آمریکا، بود. 
می توان گفت که فیلم »اسرار رسمی« 
درامی سرراســت و پرتعلیق در مورد 

این شخصیت است.
با دیدن فیلم می فهمیم که او چگونه 
ایمیــل را دریافته کرده، چرا آن را به 
بیــرون درز داده، و چگونه این کار را 
کرده، و چرا خیلی زود اعتراف کرده 
است. ما پی به پیامدهای سهمناکی 
می بریم که پس از این اتفاق دامن گان 
را می گیرد، و همچنین به استراتژی 
حقوقی مشخص و منحصربه فردی 
که بــه موجب آن، دولــت انگلیس 
مجبور می شــود از طرح اتهام علیه 
او صرف نظر کند. در آن زمان، دنیل 
نظامی،  تحلیلگر مســائل  السبرگ، 
گفت کاری کــه گان کرد »مهم تر و 
به هنگام تر از اســناد پنتاگون بود… 
افشــای این چنیِنی حقایق می تواند 

منجر به توقف یک جنگ شود.«
فیلم بــا نگاهی موشــکافانه تر، این 
پرسش را مطرح می ســازد: چرا این 
افشاگری تغییری در وضعیت ایجاد 
نکرد؟ هرچنــد، این افشــاگری در 
مخالفــت اعضای شــورای امنیت با 
آمریکا و انگلیس نقش داشت، با  وجود 
این، بلر موضــوع را نادیده گرفت، و 
چند هفته بعد، توانست رای موافقت 
پارلمــان انگلیس بــرای جنگ را به 

دست بیاورد.
این پرسش یک پاســخ اصلی دارد، 
هم در فیلم »اســرار رسمی«، و چه 
در واقعیت: رسانه های جریان اصلی 

در آمریکا.
»اسرار رسمی« به خوبی نقش مخرب 
آمریکایی  رســانه های  ایدوئولوژیک 
را به تصویر می کشــد؛ رســانه هایی 
که مشــتاقانه خود را روی نارنجک 
انداختند تا جان رفقایشان را در سنگر 

دولت بوش حفظ کنند.
 به راحتی می تــوان تاریخی متفاوت 
از آنچــه گذشــت متصــور شــد. 
انگلیسی، همچون  سیاســت مداران 
همتایــان آمریکایی خــود، تمایلی 
بــه انتقاد از ســازمان های اطالعاتی  
کشورشــان ندارنــد. امــا پی گیری 

جدی داستان نشریه آبزرور از جانب 
می توانست  آمریکا  اصلی  رسانه های 
توجه اعضای کنگره آمریکا را به خود 
جلب کند. و این مسئله به نوبه خود، 
می توانست فضا و امکانی برای اعضای 
مخالف با جنگ در پارلمان انگلیس 
باز کنند تا اصل موضوع را به چالش 
بکشند. حتی یک تأخیر کوتاه در آغاز 
جنگ ممکن بود به تعویقی طوالنی و 
همیشگی بدل شود. بوش و بلر هر دو 
از این موضوع آگاه بودند، و به همین 

خاطر،  بی وقفه جنگ را آغاز کردند.
آنچه در جهان واقعی اتفاق افتاد، اما 
این بــود:  نیویورک تایمز عمالً هیچ 
اشــاره ای به این افشــاگری در مورد 
آژانس امنیت آمریکا –در فاصله انتشار 
آن تــا  آغاز جنگ ســه هفته بعد از 
آن— نکرد. واشنگتن پست صرفاً یک 
مقاله  ۵۰۰ کلمه ای کار کرد با عنوان 
»جاسوسی هیچ شــوکی به سازمان 
ملل متحد وارد نمی کند«. به همین 
تریبت، لس آنجلس  تایمز یک مقاله 
به وضعیت پیش از جنگ اختصاص 
داد که عنوان آن این بود: »جعل سند 
یا نه؟ برخی می گویند این داســتانی 
نیست که کسی را به هیجان بیاورند«. 
در این مقاله حتی یک افسر پیشین 
سی آی ای، ادعای جعلی بودن ایمیل 

را مطرح کرد.
همان طور که فیلم »اســرار رسمی« 

نشان می دهد، تلویزیون آمریکا بدواً 
عالقه زیادی نشــان داد تــا یکی از 
خبرنــگاران آبــزرور روی آنتن ببرد. 
اما این دعوت ها سریعاً رنگ باختند، 
پس از آنکــه دراج  ریپورت ادعاهایی 
مبنی بر ساختگی بودن ایمیل منتشر 
کــرد. چرا ســاختگی؟ چون بعضی  
لغات ایمیل مثل favourable امالء 
بریتیش )انگلیسی( داشتند و بنابراین 
چنین ایمیلی نمی توانست به دست 

یک آمریکایی نوشته شده باشد!
در واقعیت اما، ایمیلی که به دســت 
نشــریه آبزرور رســیده بــود، امالء 
آمریکایی داشــت، اما قبل از انتشار، 
کارمندان ویرایش روزنامه تصادفاً آن 
را به امالء انگلیســی بازنویسی کرده 
بودنــد، بدون آنکــه روزنامه متوجه 
این نکته شده باشد. و طبق معمول، 
شبکه های تلویزیونی آمریکا وقتی از 
سوی جناح راســت مورد حمله قرار 
گرفتند، به شــکل حقیرانه ای دچار 
ترس و تردید شدند. زمانی که مسئله 
جزئی امال روشــن شد نیز، آنها دیگر 
مایل ها از خبر داغ آبزرور فاصله گرفته 
بودند و عالقه ای به بازگشــت به آن  

نداشتند.
اندک توجهی که به این داستان شد، 
به لطف روزنامه نگار و فعال سیاسی، 
نورمن ســالمون بود و بنیادی که او 
جان شوارتز  )اینترسپت(بنیان گــذارده بود، یعنی مؤسســه  

منبع: رادیو زمانه

 ســفر با عوامل ایرانی فیلم )۷ نفر( 
برای من تجربه  کامال جدیدی بود چرا 
که آنها بیشتر مواقع، نه همیشه، با هم 
فارسی صحبت می کردند، بنابراین من 
کلماتی مثل »بدو بدو« و »بریم« را از 
آنها آموختم و آنها آهنگ های بسیار 
زیبایی را با هم خواندند. از استعداد و 

صدای آنها شگفت زده شدم.

آیا توانستید باالخره فریده را پیدا کنی؟ 
در  که  واقعی شماســت  منظورم خود 

جستجویش  بودید.
مطمئنا به پذیرش بیشــتری دست 
پیدا کردم که به عنوان یک شــخص 
چه کسی هســتم، از طریق سفر به 
ایران شباهت هایم با دیگران را دیدم 
که برایم یک احساس شوق به همراه 
دارد. با شــروع جستجو، من فریده را 
در خودم تصدیق کردم و از آن زمان 

تا اکنون رشد زیادی داشته ام.

چه پیامی برای ایرانیان داری وقتی فیلم 
شما زندگی شما به عنوان نماینده آنان در 

مراسم اسکار حضور پیدا می کند؟
)با خنده( من هنوز پنج ماه دیگر زمان 

دارم برای فکر کردن به آن…

 شما شعر هم می نویسید، فکر می کنید 
این تاثیر روحیه ایرانی باشد؟

خیلی مرتبط است، شعر راه برون ریزی 
احساسات من در زمان بلوغ و بزرگ 
شــدنم بود و هرگز دست از نوشتن 
نکشــیدم. در حساب توییتر من این 

شعر وجود دارد که من برای اولین بار 
نوشته بودم و هنوز هم دوستش دارم:
من نقاشی می کنم گلی را در دهانم،

لبخندی در مغزم
و بوسه ای بر پیشانی ام

من نقاشی می کنم واژه ها را با ترجمه
نامه ها را به بهشت

و جوهر روحم را

از  هیچ کدام  متوجه شدید  که  هنگامی 
آن خانواده ها، )خانواده هایی که در فیلم 
با آنها مالقات کردید( خانواده واقعی شما 

نیستند چه احساسی داشتید؟
دل شکســتگی، گرچــه در ابتدا من 
بیشتر از خودم نگران احساسات آنها 
بودم. دو ماه بعد از ســفرم غم و اندوه 

من شروع شد.

 آیا هنوز هم امید دارید که خانواده  تان 
را پیدا کنیــد و برایش همچنان تالش 

می کنید؟
امید همیشــه وجــود دارد، اگرچه 
ممکن اســت در واقعیت هرگز با هم 
روبه رو نشویم. من پیام های همدردی 
زیــادی به مادری که مــن را به دنیا 
آورد از طریق »در جستجوی فریده« 
می رسانم، به امید این که روزی این 
نام را در رویاها یا اخبار دریافت کند 
و قدرتش را برای بازگرفتن من پیدا 
کند، هــر کار غیــر ممکنی ممکن 
می شود، وقتی به قدرت معجزه باور 

داشته باشی.

صحت افکار عمومی )IPA(. سالمون 
درست چند ماه پیش از این ماجرا به 
بغداد ســفر کرده و به همراه شخص 
دیگری کتابی نوشته بود تحت عنوان 
» عــراق در آماح: آنچه رســانه های 
خبری به شــما نگفتند«. این کتاب 

اواخر ژانویه ۲۰۰۳ منتشر شد.
امروز سالمون به یاد می آورد که »من 
با هر کسی که خطر بزرگ افشای نامه 
غیر رسمی آژانس امنیت ملی ایاالت 
متحده آمریکا را پذیرفته بود، احساس 
البته،  قرابت و همبستگی می کردم. 
در آن زمان هیچ سرنخی نداشتم که 
چه کسی ممکن است آن کار را انجام 

داده باشد.«
 ۱۰ ماه بعد بــود از ماجرا در ژانویه 
۲۰۰۴ بود که تایمز به اسم گان اشاره 
کرد. اما ادامه داستان آنقدر پیچیده 
بود که حتی در »رازهای رسمی« نیز 

هیچ خبری از آن نیست.
چرا گان تصمیم گرفت ایمیل را افشا 
کند؟ اخیراً او از برخی از انگیزه های 

اصلی اش پرده برداشته است.
او می گویــد: »من خــودم از قبل در 
مــورد اســتدالل های موافق جنگ 
خیلی مشــکوک بــودم.« به همین 
خاطر،  او در آن زمان به کتابفروشــی 
رفته و دو کتاب در مورد عراق خریده 
و هر دو را به سرعت در طول یک آخر 
هفته خوانده بود. او می  گوید که این 
دو کتــاب » مرا متقاعــد کردند که 
هیچ مدرک و گواهی واقعی  برای این 

جنگ وجود ندارد.«
یکی از این کتــاب ها، »طرح جنگ 
عــراق: ده اســتدالل علیه جنگ در 
عراق« نوشــته میالن ری، و دیگری 
کتاب ســالمون بود؛ کتابی که تازه 
چند هفته  می شد که به کتابفروشی ها 
راه یافته بود و البته به لطف انتشارات 
کوچکی که کمی بعد ورشکست شد.

 چند روز بعد، مصادف با ۳۱ ژانویه، که 
گان در لیست ایمیل های دریافتی اش، 
با نامه آژانــس امنیتی آمریکا مواجه 
شــد، فوراً آن کاری را که می بایست 

انجام داد.
ســالمون می گوید: »من از شنیدن 
اینکه کتاب من روی او تأثیر گذاشته 
بود تا آن نامه را افشا کند، متحیر شده 

بودم. هیچ سر در نمی آوردم.«
همه اینها چه معنایی دارد؟

برای روزنامه نگارانی که روزنامه نگاری 
برایشــان اهمیــت دارد، این معنای 
روشنی دارد:  در همان حال که ممکن  
است احســاس کنید دارید بی هدف 
داد می زنیــد و کســی صدایتان را 
نمی شنود، نمی توانید پیش بینی کنید 
که اثر یا نوشته تان به دست چه کسی 
خواهد رســید و چگونــه او را تحت 
تاثیر قرار خواهــد داد. افرادی که در 
مؤسسه های بزرگ غول آسا و قدرتمند 
کار می کنند، همه اهریمن هایی شرور 
در حباب های نفوذناپذیر نیستند. بلکه 
اکثر آنها انسان هایی معمولی  اند که در 
همان دنیایی زندگی می کنند که بقیه 
آدمها. آنها نیز تالش می کنند کاری را 
انجام دهند که فکر می کنند درست 
اســت. پس فرصت و امکان ارتباط 
برقرار کردن بــا آنها را جدی بگیرد؛ 
آنها ممکن  است دست به کاری بزند 

که هرگز تصورش را نمی کنید.
گان، سالمون، و میلیون ها نفر دیگری 
که با جنگ با عراق مبــارزه کردند، 
به یک معنا شکست خوردند. اما هر 
کسی که آن زمان حواسش جمع بود، 
می دانســت که حمله به عراق، اولین 
گام آمریکا در فتــح خاورمیانه بود. 
آنها نتوانستند جلوی جنگ با عراق 
را بگیرند، اما حداقل به جلوگیری از 

جنگ با ایران کمک کردند.
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خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

هر کودکی تا سه سالگی بیســت عدد دندان شیری 
داشته باشــد. رویش دندان ها در چهار دوره مختلف 

کامل می شود:
- بدو تولد تا ۳ ســالگی که تمام بیست دندان شیری 

رویش پیداکرده و تکمیل می شوند.
- سه سالگی تا ۶ سالگی دندان های شیری تکمیل شده 
و در ایــن دوره تغییری به لحــاظ رویش و یا افتادن 

دندان شیری اتفاق نمی افتد.
- ۶ ســالگی تــا ۱۲ ســالگی که دوره آغــاز ریزش 
دندان های شــیری و رویش دائمی محسوب می شود 

و تا ۱۲ سالگی ادامه خواهد داشت.
- دوره بعد از ۱۲ سالگی که به طور معمول در این دوره 
هیچ دندان شــیری دردهان یافت نمی شود و معموالً 
تمامــی دندان های دائمی به جز دنــدان عقل رویش 

یافته اند.

از بدو تولد تا سه سالگی

هر کودکی در مجموع بایستی تا سه سالگی بیست عدد 
دندان شــیری داشته باشــد که در هر فکی ۱۰ عدد 
خواهد بود این بیست عدد دندان شیری معموالً از ۶ 
ماهگی شروع به رویش می نمایند و تا دو و نیم سالگی 
همه دندان های شیری به  مرور رویش پیدا می کنند و تا 
سه سالگی ریشه های این دندان ها هم تکمیل می شود. 
این دوره مسائل و مشکالت خاص خودش را دارد که 
متفاوت با دوره های بعد است. زود درآوردن و یا تأخیر 
دررویش دندان معموالً از دلواپسی های والدین در این 
مرحله است هم چنین مسواک زدن دندان ها نیز در این 

دوران به یکی از دغدغه های والدین تبدیل می شود.
به علــت نوع تغذیــه و زمان مصرف آن )اســتفاده 
شیر در طول شــب( در این سنین، کودکان مستعد 
پوسیدگی های دندانی هستند که برای جلوگیری از 
این موارد توصیه می شود بعد از مصرف شیر به کودک 
حتماً آب داده شود و در صورت امکان وعده های شیر 
شبانه کمتر و حذف شــود. بعد از رویش دندان نیز، 
به جای بطــری از لیوان به منظور نوشــیدن مایعات 
اســتفاده شــود و هرروز دندان های کودک توســط 

مسواک مخصوص کودکان )انگشتی( تمیز شود.

دوره سه سالگی تا شش سالگی

بین سه ســالگی تا شش ســالگی تغییر چندانی در 
دندان های شــیری به وجود نمی آید به این معنی که 
رویش بیست دندان شیری کودک در سه سالگی کامل 
شده و تا شش سالگی نیز به همین منوال خواهد بود. 
در این دوره ممکن است عاداتی مثل مکیدن انگشت 
ادامه پیدا کند و باعث به وجود آمدن مشــکالتی از 

قبیل ایجاد فضا در دندان های قدامی شود. 
ترک عادات دهانی در این دوران بســیار مهم اســت 
چون ادامه آن تا مراحل بعدی، ضایعات جبران ناپذیری 
را در شــکل صورت و رابطه دندان های کودک ایجاد 

می نماید.

 مســواک زدن کودک در این دوران و نحوه یادگیری 
طریقه مسواک زدن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 

است.

دوره شش سالگی تا 12 سالگی

شروع این دوره بارویش اولین دندان دائمی آسیای اول 
در پشــت دندان های شیری در شش سالگی است که 
به ترتیب ریزش دندان هاش شــیری بعدازآن به مرور 
اتفاق می افتد. ریزش دندان های شیری معموالً ترتیب 
خاصــی دارد و هریــک از آن ها در یک بــازه زمانی 
مشــخصی ریزش می یابد. اطــالع از ترتیب و زمان 
رویش دندان های دائمی در این دوره از اهمیت خاصی 
برخوردار است. توصیه می شود والدین اطالعات کافی 
در این زمینه داشته و در صورت مشاهده بی نظمی، به 

دندانپزشک مراجعه و کودک معاینه شود.
زمان رویش دندان های دائمی

- ثنایای میانی )سانترال( ۶ سالگی
- ثنایای کناری )لترال( ۷. ۵ سالگی

- نیش )کانین( ۱۰. ۵ سالگی
- آسیای کوچک اول )پرمولر اول( ۱۰. ۵سالگی
- آسیای کوچک دوم )پرمولر دوم( ۱۱ سالگی

- آسیای بزرگ اول )مولر اول( ۶ سالگی
- آسیای بزرگ دوم )مولر دوم( ۱۲ سالگی

- آسیای بزرگ ســوم )مولر سوم یا دندان عقل( ۲۰ 
سالگی

در ســنین ۶ تا ۱۲ سالگی به طور هم زمان دندان های 
شــیری و دائمی در داخل دهان وجود دارد. به همین 
دلیل این سنین ازنظر دندانی دوره پیچیده ای محسوب 
می شود. همان طور که ریزش منظم دندان های شیری 
اهمیت دارد، رویش به موقع دندان های دائمی نیز مهم 
اســت و هر نوع تأخیر دررویش این دندان ها بایستی 
جدی تلقی شود. بی توجهی به دندان های دائمی تازه 
رویش یافته، در ایــن دوره معموالً باعث ایجاد اولین 
پوسیدگی در دندان های دائمی بخصوص دندان آسیا 
اول دائمی )که در شش ســالگی رویش پیدا می کند( 
می شود که اکثر والدین به اشتباه آن را به عنوان دندان 
شیری در نظر می گیرند و با این نگرش به پوسیدگی 

آن زیاد اهمیت داده نمی شود.

دوره بعد از 12 سالگی

ریزش آخرین دندان شــیری بایســتی تا ۱۲ سالگی 
صورت گیرد. بعدازاین سن به طور معمول نباید هیچ 
دندان شیری دردهان وجود داشته باشد. باقی ماندن 
دندان شیری بعد از سن ۱۲ سالگی غیرطبیعی بوده و 

بهتر است این مسئله پیگیری شود.
قابل ذکر است منشأ مشکالتی که در این دوره ایجاد 
می شود ازجمله ردیف نبودن دندان ها، می تواند به دوره 
دندان های شیری مربوط باشد. برای رفع این مشکل، 
درمان های بی نظیر کشیدن دوره ای دندان ها با ترتیب 

خاص پیشنهاد می شود.

دندان های شیری
 و اهمیت آن

آن چه درباره سرطان پوست 
احتماال نمی دانید!

فرادی که از پوســتی بــا رنگ تیره 
برخوردار هستند، ممکن است کمتر 
به سرطان پوســت مبتال شوند، اما 
بــه طور معمول در زمان پیشــرفت 
چشمگیر بیماری این مساله تشخیص 
داده می شــود، که به معنای شرایط 

درمان دشوارتر است.
سرطان پوست یکی از شایع ترین انواع 
سرطان در جهان محسوب می شود. 
سرطان پوست سلول بازال، سرطان 
پوست سلول سنگفرشی و مالنوما سه 

نوع عمده سرطان پوست هستند.
به گزارش »ریدرز دایجست«، پوست 
بزرگترین اندام بدن محسوب می شود 
و به عنوان نخســتین سد دفاعی در 
برابر عوامل خارجی نیز عمل می کند. 
در همین راســتا، اکثریت موارد ابتال 
به سرطان پوست در نتیجه مواجهه 
با پرتو فرابنفش خورشید شکل می 

گیرند.
در ادامه برخی حقایق که باید درباره 
ســرطان پوست از آنها آگاهی داشته 

باشید، ارائه شده اند.

چشــم ها نیز می تواننــد گرفتار 
سرطان پوست شوند

 مالنومای چشمی می تواند در قالب 
یک خال در داخل چشم شکل بگیرد. 
محدوده پلک مــی تواند درگیر انواع 
دیگر سرطان پوست مانند سلول بازال 

و سلول سنگفرشی نیز شود.

ســرطان پوســت در جایی که با 
خورشــید مواجه نیست نیز شکل 

می گیرد

 بخش هایی از پوست که در معرض 
نور خورشید قرار ندارند، از جمله آلت 
تناســلی، نیز می توانند به سرطان 
پوست مبتال شوند. اگر هنگام معاینه 
برای ابتال به ســرطان پوست پزشک 
حتی انگشتان پا یا زیر بغل شما را نیز 
بررسی می کند، شگفت زده نشوید 
زیرا مالنوما یا سرطان پوست سلول 
بازال می تواند حتی این بخش ها را 
نیز تحــت تاثیر قرار دهند. بر همین 
اساس است که هر ساله باید شرایط 
پوســت نقاط مختلف بدن توســط 

فردی متخصص بررسی شود.

 افرادی با پوست تیره به طرز جادویی 
در برابر سرطان پوست محافظت نمی 

شوند

 افــرادی که از پوســتی با رنگ تیره 
برخوردار هستند، ممکن است کمتر 
به سرطان پوســت مبتال شوند، اما 
بــه طور معمول در زمان پیشــرفت 
چشمگیر بیماری این مساله تشخیص 
داده می شــود، که به معنای شرایط 
درمان دشــوارتر اســت. نــرخ ادامه 
زندگی پنج ساله برای افراد آفریقایی 
آمریکایی ۶۹ درصد است، در شرایطی 
که برای افراد سفید پوست ۹۳ درصد 
است. به طور معمول، افرادی با پوست 
تیره خطر ابتال به ســرطان پوست را 
دســت کم می گیرند. خودآزمایش 
های ماهانه، از جمله بررسی پوست 

بین انگشتان پا، و همچنین معاینات 
منظم پوست توسط متخصص پوست 
مــی توانند به تشــخیص زودهنگام 

بیماری کمک کنند.

نوع خوب از ســرطان پوست وجود 
ندارد

مالنوما مرگبارترین شکل از سرطان 
پوســت محســوب می شــود و بر 
همین اساس اســت که برخی افراد 
انواع دیگر ســرطان پوســت مانند 
سلول بازال یا ســلول سنگفرشی را 
به عنوان نوع خوب ســرطان پوست 
در نظر می گیرند. اما توجه داشــته 
باشید که نوع خوب از سرطان پوست 
وجــود ندارد. به طور ویژه، ســرطان 
های پوســت ســلول سنگفرشی در 
صورتی که درمان نشوند، می توانند 
رشد کرده و موجب ناراحتی و حتی 
گسترش به بخش های دیگر شوند. 
سرطان پوست ســلول بازال نیز می 
تواند در صورت عدم درمان به موقع 

موجب بدشکلی شود.

 پرتوهای فرابنفش خورشــید تنها 
دلیل ابتال به سرطان پوست نیستند

 قــرار گرفتن در معــرض پروتوهای 
فرانبفش خورشــید دلیل اصلی ابتال 
به سرطان پوست است و استفاده از 
دستگاه های برنزه کردن پوست نیز 
خطر را افزایش می دهند، اما ژنتیک 
نیز در این زمینه نقش دارد. اگر فردی 
در خانواده شــما با ســرطان پوست 
مبارزه می کند، شــما نیز می توانید 
در معرض خطر بیشــتری برای ابتال 
به این بیماری قرار داشته باشید. یکی 
دیگر از عوامــل خطر آفرین مصرف 
داروهای ســرکوب کننده سیســتم 
ایمنی بدن پس از انجام عمل جراحی 

پیوند عضو است.

ما هنوز به اندازه کافی از محصوالت 
ضد آفتاب استفاده نمی کنیم

 به رغم تمــام پیام ها و توصیه های 
ســالمت درباره خورشــید و خطر 
ســرطان پوست بیشــتر ما تنها ۲۵ 
تا ۵۰ درصد از میزان توصیه شــده 
محصوالت ضد آفتاب را استفاده می 

کنیم.

همواره محصوالتی را انتخاب کنید که 
از پوست در برابر پروتوهای فرابنفش 
A و پرتوهای فرابنفش B محافظت 
مــی کننــد و از SPF حداقــل ۳۰ 
از محصوالت ضد  برخوردار هستند. 
آفتاب در تمام طول سال باید استفاده 
کنید و تنها خود را به روزهای آفتابی 

و حضور در ساحل محدود نکنید.

پوست  سرطان  نشانه  تنها  ها  خال 
نیستند

 خال های در حال رشــد و با شکل 
نامنظم شــایع ترین نشــانه ابتال به 
سرطان پوست هســتند. در همین 
راستا، راهنمای خوبی برای شناسایی 

مالنوما وجود دارد:
عدم تقارن: خال بد شکل است.

مرز: لبه های خال نامنظم هستند.
رنگ: رنگ در تمام نقاط خال یکسان 
نیست و ممکن است سایه های قهوه 
ای و مشــکی، گاهی اوقات تکه های 
صورتی، قرمز، سفید یا آبی را شامل 

شود. 
قطر: انداره خــال بزرگتر از پاک کن 

انتهای یک مداد است.
تحول: خال از نظر اندازه، شــکل، یا 

رنگ تغییر می کند.
مالنوما ممکن است شــبیه به یک 
جوش دردناک نیز باشــد که خوب 
نمی شــود. این جوش مــی تواند با 
خارش، ترشــح، خونریزی یا آسیب 

همراه باشد.

 سرطان پوست در میان افراد جوان 
رو به افزایش است

  بنابر گزارش کلینیک مایو، مالنوما، 
نوعی بالقوه کشنده از سرطان پوست، 
از سال ۱۹۷۰ تاکنون، در میان زنان 
زیر ۴۰ سال هشــت برابر و در میان 
مردان جوان چهار برابر افزایش یافته 
اســت. افزون بر این، مالنوما در میان 
کودکان در شــرایطی که همچنان 
بســیار نادر اســت، اما در بازه زمانی 
۱۹۷۳ تا ۲۰۰۹ رشــد دو درصدی را 
در میان کودکان آمریکایی نشان داده 
است. البته این مساله تنها به مالنوما 
محدود نمی شــود و موارد سرطان 
بازال نیز مشاهده  پوســت ســلول 

شده اند.
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تغذیه

مواد الزم: 

مایه  خمیر ۵ گرم
شکر ۱۰ گرم

آب ولرم ۱۲۵ میلی لیتر
روغن مایع  ۲ قاشق سوپخوری

نمک به میزان الزم
آردسفید به میزان الزم

سس گوجه فرنگی ۲ قاشق سوپخوری
پنیر موزارالی رنده کرده ۲۵۰ گرم

پنیر گودای رنده کرده  ۵۰ گرم
کلم براکلی بخارپز کرده ۱۰۰ گرم
میگوی ریز تمیز کرده  ۲۵۰ گرم

گوجه فرنگی گیالسی ۱۰ عدد

طرز تهیه:

ابتدا مایه خمیر، شکر و آب ولرم را مخلوط کنید. آن گاه به مدت ۵ دقیقه 
در محیطی گرم بگذارید تا مایه خمیر عمل آید.

 -سپس روغن، مایه خمیر عمل آمده و نمک را در کاسه مناسبی بریزید 
و آرد را کم کم بیفزائید تا خمیر لطیفی حاصل شود.

 خمیر را روی سطح میز کار انتقال دهید، کمی آرد بپاشید، ورز دادن را 
ادامه دهید تا کامال یک دست شود.

 اینک خمیر را در کاســه  چربکرده قرار دهید، روی کاسه را بپوشانید و 
در جای مناسبی به مدت یک ساعت قرار دهید تا حجمش دوبرابر شود. 
آن گاه مقداری از خمیر برداشته روی سطح کار آرد پاشیده به شکل دایره 
باز کنید و در ســینی مخصوص قرار دهید حاال روی خمیر قدری سس 

گوجه فرنگی بمالید.
 ســپس نیمی از پنیرها را روی خمیر بریزید و روی آن براکلی، میگو و 
گوجه گیالسی را قرار دهید. اکنون باقیمانده پنیرها را رویش بریزید و به 
مدت تقریبی ۲۰ دقیقه در فر گرم کرده با دمای ۲۰۰ درجه ســانتیگراد 

آن را بپزید.
 

نکات:

* در هنگام ورز دادن، نچسبیدن خمیر به انگشتان شما نشانه آماده شدن 
خمیر است.

 * اگر به هر دلیلی خمیر مدت زمان بیشتری استراحت کرد با انتقال آن 
به یخچال از بیشتر شدن حجمش جلوگیری کنید.

پیتزا  میگو

آیا آب سرد به الغری و نمک به چاقی 
کمک می کند؟

ایــن مطلب بخــش دوم از مقاله ای 
اســت که به قلم گــری تابز در یکی 
از شماره های نشریه نیویورک تایمز 
به چاپ رســیده است. در این بخش 
به علت پیدایش نظریات متناقض در 
دنیای سالمتی و تغذیه اشاره می شود 
و تئوری های مختلف معرفی می گردد. 
منظور از فرضیه جایگزین فرضیه ای 
اســت که رژیم های کم چربی متکی 
بر کربوهیــدرات را عامل اختالالت 
هورمونی و شــیوع چاقــی و دیابت 

می داند.
فرضیــه جایگزیــن که در ســایه 
علــم انداکرینولــوژی ۱۰۱ مبانــی 
علمی  تازه ای پیدا کرده است، مفهوم 
تلویحی دیگری هــم دارد که گرچه 
می تواند به دستاویزی برای رد نظریه 
فوق تبدیل بشــود باید بیان شــود. 
اگر فرضیه جایگزین درســت باشد 
-که هنوز بــا کلمه »اگر« غیرقطعی 
و مشــروط بودن آن پیش کشــیده 
می شــود- موضوع دیگــری را قویا 
درکنار خود مطرح می کند که چاقی 
شایع رو به افزایش در امریکا و هرجای 
دیگر دنیا برخالف آنچه که همیشه به 
ما گفته شده است مساله ضعف اراده 
و تنبلی نیســت. بلکــه همان طور 
که اتکینز و بعد از وی بری ســییرز 
نویســنده کتاب The Zone  گفته 
است مشکل چاقی به این علت بوجود 
آمده اســت که مســئوالِن حوزه ی 
ناخواسته و  ســالمِت عمومی  بطور 
احتماال بی آن که نیت بدی داشــته 
باشند دقیقا همان غذاهایی را به مردم 
توصیه کرده اند که باعث چاقی آنها 
شده است. کربوهیدرات بدون چربی 
افراد را گرسنه تر و درنتیجه پرخورتر و 
سنگین تر کرده است. ساده تر بگوئیم 
اگر فرضیه جایگزین درســت باشد 
پــس رژیم کم چربی با تعاریف رژیم 
سالم هم خوانی ندارد. یک رژیم سالم 
نمی تواند کربوهیدرات فراوان داشته 
باشــد که درعمل به چاقی و احتماال 
بیماری قلبی منتهی شــود. الفتریا 
ماراتــوس فلییر مســئول تحقیقات 
چاقی در مرکز عالی دیابت جاسلین 
وابسته به دانشــگاه هاروارد می  گوید  
برای سی تا چهل درصد از جمعیت 
که رقم بسیار بزرگی است رژیم های 
کم چربی نتیجه عکس می  دهند و با 
پارادوکس اثر خود باعث می شوند که 

مردم افزایش وزن پیدا کنند.
دانشــمندان علی رغــم یــک قرن 
مطالعه هنوز بر سر چربی با یکدیگر 
اختالف نظــر دارند، چــون به نظم 
درآوردن اشتها و کنترل وزن در بدن 
انسان بطرزعجیبی پیچیده و ابزارهای 
مطالعــه آن بشــدت ناقص اســت. 
ترکیب این دو مســاله دانشمندان را 
در شــرایط ســختی قرار داده است. 
دانشــمندان برای آن که بتوانند کل 
سیســتم فیزیولوژیکی بدن انسان را 
مطالعه کنند باید اثــر غذای واقعی 

با غذاهای چرب
 الغر شوید

 بازگشت نظر انقالبی »اتکینز«
بخش دوم

را بر انســان های واقعی درطی ماه ها 
و سال ها مطالعه کنند که این امر از 
نظر تامین هزینه غیرممکن و از نظر 
اخالقی سوال برانگیز است )مثال اگر 
بخواهند تاثیرغذاهایــی را که عامل 
بیماری قلبی شــناخته می شــوند 
ایجاد  اندازه گیــری کنند(، بعــالوه 
شرایطی که بتواند اصول سخت گیرانه 
مطالعات علمی  را بر زندگی افراد تحت 
مطالعه اعمال کند تقریبا غیرممکن 
است. مگر آن که محققین موضوعات 
کم هزینه تــر و قابل کنترل تر را برای 
مطالعه انتخاب کنند که در آن صورت 
تحقیق به حد یک تجربه نزول پیدا 
می کند و آن قدر آسان می شود که از 
حقیقت فاصله می گیــرد. دراثر رواج 
همین مطالعات کوچــک و محدود 
اســت که متون مطالعاتــی تا بدین 
درجه گســترش یافته است تا جایی 
که در دفاع ازهر تئوری می توان دست 
کم چندین مقاله چاپ شده پیدا کرد. 
بنابراین شرایطی بوجود آمده است که 
بقول کورت ایزل باخر رئیس پیشین 
کرســی تغذیه و غذا در آکادمی  ملی 
علوم »گروه هــای مختلف، پراکنده ، 
بســیار لجباز و در بعضی زمینه ها با 
عقاید کامال متضاد« بوجود بیایند که 
دانشمندان آن ها بی هیچ کم وکاست 
به درست بودن پیش فرض ها اعتقاد 
دارند و حاضر نیســتند فرضیه های 
دیگــری غیر از فرضیه هــای خود را 

آزمایش کنند.
عالوه بر این، برپایه همان تحقیق اولیه 
تعداد سرســام آوری از تصورات غلط 
رواج پیدا می کند. محققین با نگاهی 
کامــال علمی   محدودیــت  مطالعات 
خــود را می پذیرند اما بعد به مطلبی 
که زمانی در یک مجله خوانده اند به 
عنوان یک حقیقت محض اســتناد 
می کنند. مثــال قدیمی  این موضوع 
جمله ای است که بارها شنیده شده 
است: »۹۵٪ افرادی که رژیم می گیرند 
هرگز وزن کم نمی کنند و ۹۵٪ افرادی 
که وزن کم می کنند نمی توانند آن را 
حفظ کنند.« انتســاب این جمله به 
آلبرت استانکارد روان پزشک دانشگاه 
پنسیلوانیا درســت است، ولی گفته 
نمی شود که استانکارد این نتیجه را 
تنها از مطالعــه یک صد بیمار که در 
به  آیزنهاور  ریاســت جمهوری  زمان 
کلینیک چاقی او مراجعه کرده بودند 

بدست آورده است.
با مالحظه این نکات هشــداردهنده، 
یکــی از چند حقیقت قابل اســتناد 
درباره شیوع چاقی شروع این پدیده از 
اوایل سال های ۱۹۸۰ است. براساس 
گفته کاترین فلگال، اپیدمیولوژیست 
مرکز ملی آمار سالمتی امریکا، تعداد 
افراد چاق امریکایی در دو دهه ۱۹۶۰ 
و ۱۹۷۰ بــر روی ۱۳٪ الی ۱۴٪ ثابت 
بود و بعد در ســال های دهه ۱۹۸۰ 
بطور ناگهانی هشــت درصد افزایش 

یافــت، به طوری کــه در اواخر دهه  
فوق تقریبا از هر چهار امریکایی یک 
نفر چاق بودند. بعد شیب تندتر شده 
و بخش های مختلف جامعه امریکا را 
فرا گرفت و به همان ترتیب در دهه 
۱۹۹۰ نیز ادامه یافــت تا جایی که 
به مشخصه خاص این اپیدمی  تبدیل 
شــد. بنابراین هر تئوری که بخواهد 
مساله چاقی در امریکا را توضیح دهد 
باید به ســیر تغییرات در این مقطع 
زمانی توجه کند. در همین حال تعداد 
کودکان مبتال به اضافه وزن نیز ســه 
برابر شــد و برای اولین بار پزشکان 
شروع به تشخیص دیابت نوع دو در 
نوجوانان کردند. دیابــت نوع دو که 
قبال به عنوان نوعی از دیابت شناخته 
می شد که از بزرگسالی شروع می شود 
معموال با چاقی همراه است، چیزی 
که امروز منحصر به بزرگساالن نیست.
چــرا چنین شــد؟ جــواب حاضر و 
مرســوم این ســوال را کلی برونل، 
روانشناس دانشگاه ییل به این شکل 
داده است: ما در»یک محیط غذایی 
مسموم« زندگی می کنیم، جایی که 
پــر از غذاهــای ارزان قیمت پرچرب 
با حجم زیاد و تبلیغــات اغواکننده 
اســت و تحــرک از زندگی ما رخت 
بربســته است. با این نگاه، ما موضوع 
تئوری انگیزه و پاســخ  پاولوف قرار 
گرفته ایم و به وســیله صنایع غذایی  
که ســاالنه حدود ده میلیــارد دالر 
صرف تبلیغات  غذاهای فرآوری شده 
بی ارزش و فست فود می کنند شرطی 
شده ایم. چون در برابر این غذاها که 
چربی زیــاد دارند و بطور مخصوصی 
چاق کننده هستند به سختی می توان 
مقاومت کــرد. این تئــوری چنین 
ادامه می دهد که باالتراز مســاله غذا 
موضوع فعالیت فیزیکی مطرح است 
که جامعه مدرن توانســته از زندگی 
روزانــه ما حذف کند. ما دیگر ورزش 
نمی کنیم، از پله باال نمی رویم و بچه ها 
به جای دوچرخه سواری و بازی کردن 
در خارج از خانه ترجیح می دهند که 
پای تلویزیون بنشینند و با بازی های 
ویدیویی مشغول شوند. سپس عنوان 
می کند که بعضی از ما برخالف بعضی 
دیگر بطور مشخصی مستعد افزایش 
وزن هستیم و این موضوع یک مولفه  
ژنتیکی با عنوان ژن ذخیره کننده دارد، 
چون ذخیره کردن کالری های اضافه 
به صورت چربی یکی از توانمندی های 
اجداد پالئولیتیک ما بوده که باید در 
مقابل گرسنگی های گاه و بیگاه دوام 
می آوردند، و ما این ژن ذخیره کننده را 
علیرغم قرارگرفتن در محیط مسموم 

امروز به ارث برده ایم.
این تئوری بخوبی قابل درک است و با 
تعصبات اصول گرایانه ما هم هم خوانی 
دارد که چربی، فست فود و تلویزیون 
دشمنان اصلی انسان هستند. اما در 
بررسی دقیق تر موضوع حقایقی وجود 
دارد که اجــازه نمی دهد موضوع به 

همین سادگی باشد.

آب سرد شما را الغر می کند؟  »نوشیدن آب سرد شما را الغر می کند چرا 
که بدن مجبور به صرف کالری بیشتر برای تعدیل دمای خود و رساندن به 
دمای معول بدن است و این فعالیت کالری می سوزاند.« این توجیه درست 
است اما این باور که شما با نوشیدن آب سرد الغر می شوید، اشتباه است. 
اختالف کالری که بدن بعد از نوشیدن آب سرد مصرف می کند تا دمای 
بدن بدون تغییر باقی بماند، مساوی هشت کالری یا تقریباً یک چهارم خیار 
است! آب سرد نه تنها شما را الغر نمی کند بلکه اگر بالفاصله پس از غذا با 
همراه با وعده غذایی مصرف شود، ممکن است در پروسه گوارش اختالل 

ایجاد کند و جذب مواد مغذی را کم کند.
نوشیدن آب عادت پسندیده ای است به خصوص زمانی که روز را با نوشیدن 

آب آغاز کنید و آب دمای محیط، مناسب ترین نوع نوشیدنی است.

 نمک شما را چاق می کند؟  ممکن است بسیاری از شما این جمله را شنیده 
باشــید که »نمک شــما را چاق می کند«. در واقع نمک کالری ندارد و 

الکترولیت مهمی است تا بدن فعالیت های حیاتی خود را انجام دهد.
مک به خودی خود شما را چاق نمی کند. چیزی که کار را خراب می کند 
نمک زیادی و غذاهای آماده نمکی است که سرشار از چربی و شکر هستند. 
بیشتر غذاهای آماده، اسنک ها، غذاهای فست فود یا قابل نگهداری، درصد 
باالیی نمک، چربی و شــکر دارند که باعث چاق شــدن افراد می شوند. 
در مقابــل، نمک باعث ذخیره آب در بدن می شــود که به آن، وزن آبی 
می گویند. با ایجاد اصالحات غذایی و رفتاری می شود وزن آبی را بالفاصله 

کاهش داد.
این اضافه وزن ناشــی از ذخیــره آب، چندان زیاد نیســت و نمی توان 
چاقی های زیاد را به آن مربوط دانســت. کاهــش وزنی هم که از طریق 
کاهش وزن آبی اتفاق می افتد زیاد نیســت و برای کاهش وزن مناسب 
الزم است تا کالری های دریافتی محدود شود و فعالیت بدنی افزایش یابد.
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درخواست يمني ها از خسروانوشيروان 
هشتم ســـپتامبر 562 ميالدي تني چند از سران يمن 
در تاالر معروف به طاق كســـري در شهر تيسفون پايتخت 
آن زمان ايران با خسروانوشيروان، شاه وقت ايران مالقات 
كردند و از او خواستند كه براي اخراج حبشي ها از وطنشان 
نيرو به يمن فرستد. اواين درخواست را پذيرفت و دستور 
داد كه ســـپاه كرمانـ  سيستان و سپاه پارس با كشتي به يمن 

فرستاده شوند.  
بركنارى و تبعيد عين الدوله

34روز پس از امضاي فرمان مشروطيت، مظفرالدين 
شاه قاجار در ظاهر براي جلب مشروطه خواهان و در باطن 
بر اثر فشار انگلستان، شهريور 1285 بالفاصله پس از تاييد 
آيين نامه انتخابات مجلس، حكم بركناري عين الدوله را از 

رئيس الوزرايي صادر و وي را از تهران تبعيد كرد. 
مردي كه ميهنش را به انگلستان فروخت

در اين روز از شهريور 1305 مجلس «حسين پيرنيا» را به 
نخست وزيري انتخاب كرد كه وي اين سمت را نپذيرفت. 
وي بعدا به اصرار رضاشاه تسليم شد وحاضر به تشكيل 
كابينه شـــد و فروغي (ذكاءالمك) و حسن وثوق (وثوق 
الدوله) را به ســـمت وزيران جنگ و دادگستري كابينه اش 
معرفي كرد كه با اعتراض شديد و پيگير دكتر محمد مصدق 
نماينده تهران رو به رو شد كه فروغي را بي ارتباط با بيگانه 
 (دولت لندن) نمي دانست و و ثوق الدوله را عامل انگليس و

 يك خائن.
تصويب نخستين قانون كيفرى ضِد پارتي بازي

در اين روز در شـــهريور 1312، مـــاده 238 مكرر با 
يك تبصـــره و دو بند بر قوانين كيفري ايران اضافه شـــد 
 كـــه در آن زمان يك انقـــالب اداري محدود به شـــمار

 آمده بود. 
طبق اين قانون كه از نيمه دوم شهريور همان سال به اجرا 
درآمد هركس كه از نفوذ خود و ديگرانـ ـ واقعي يا كاذبـ ـ 
در ادارات و سازمان هاي دولتي سوء استفاده كند به مجازات 
حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و جريمه نقدي از صد تا 

هزار تومان محكوم خواهد شد.
رويداد خونين ميدان ژاله شهر تهران

17شـــهريور 1357 كه در آن سال مصادف با جمعه 
بود روزي اســـت كه واحدهاي فرمانداري نظامي تهران در 
ميدان ژاله به سوي مخالفان نظام حكومتي وقت كه تظاهرات 
وســـيعي را به راه انداخته بودند آتش گشودند كه ضمن آن 
ده ها تن كشته يا مجروح شدند. دولت جمع تلفات را 308 
كشته و مجروح و فرماندارى نظامى تهران 58 كشته و 205 

مجروح اعالم كرده بود .

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

گنجينه  االسرار عمان ساماني 
ميرزا نوراهللا بن ميـــرزا عبداهللا بن عبدالوهاب 
چهارمحالى اصفهانى، ملقب به تاج الشعراء، مشهور 
به «عمان سامانى»،از شاعران معروف شهر سامان از 
توابع شهرستان شهركرد استان چهارمحال و بختيارى 
ايران است. وى از شـــاعران صاحب نام و پر آوازه 
سالهاى 1258 تا 1322 قمرى است كه نياكان او همه 
از درى سرايان، پارسى گويان و آذرى سرايان اعصار 

خود بوده اند.
از آثار عمان سامانى مى توان به«گنجينة االسرار» و 
«مخزن الدّرر»اشاره كرد. گنجينة االسرار شاهكار عمان 
است. حبيب اهللا فضائلى در وصف گنجينة االسرار 
آورده است كه اين كتاب، بحق كنز اسرار يا چنانچه 
خود سراينده ناميده، گنجينه اسرار است. اسرارى از 
ظهور عشـــق و جمال، اسرارى از راز و نياز عاشق و 
جذبه هاى معشوق، اسرارى از سير و سلوك و حاالت 
وجد و شوق، اســـرارى از سوز و گداز و هجران و 
وصل. اينك در آستانة عاشوراي حسيني،فرازي از اين 

اثر گرانسنگ را از نظر مي گذرانيم:

در بيان اينكه طـــّى وادى طريقت و قطع جاده  
حقيقت را هّمتى مردانه در كاراســـت كه آن جامه 
مناســـب براندام قابليت هر كس و پاى مجاهده  هر 
نااليق را پايه  دسترس نيســـت. و در اينجا بر كمال 
 همت حضرت عباس و نهايت قابليت آن زبده  ناس،

 سالم اّهللا عليه، بر مشرب اهل عرفان گويد:
آن شنيدستم يكى ز اصحاب حال

كرده روزى از در رحمت سؤال
كاندراين عهد از رفيقان طريق

رهروان نعمت اللهى فريق
كس رسد در جذبه بر نور على

گفت اگر او ايستد بر جا، بلى
الجرم آن قدوة اهل نياز

آن به ميدان محبت يكه تاز
آن قوى پشت خدا بينان از او

و آن مشوش، حال بى دينان از او
موسى توحيد را هارون عهد

از مريدان، جمله كامل تر به جهد
طالبان راه حق را بد دليل

رهنماى جمله بر شاه جليل
بد به عشاق حسينى پيشرو

پاك خاطر آى و پاك انديش رو
مى گرفتى از شط توحيد آب

تشنگان را مى رساندى با شتاب
عاشقان را بود آب كار از او

رهروان را رونق بازار از او
روز عاشورا به چشم پر ز خون

مشك بر دوش آمد از شط چون برون
شد به سوى تشنه كامان رهسپر

تير باران بال را شد سپر
بس فرو باريد بر وى تير تيز

مشك شد بر حالت او اشك ريز
اشك چندان ريخت بر وى چشم مشك

تا كه چشم مشك خالى شد ز اشك
تا قيامت تشنه كامان ثواب

مى خورند از رشحة آن مشك آب
بر زمين آب تعلق پاك ريخت

وز تعيّن بر سر آن، خاك ريخت
هستى اش را دست از مستى فشاند

جز حسين اندر ميان، چيزى نماند

روز شنبه 17 شهريور ماه 1358 تعطيل بود
 و روزنامه اطالعات منتشر نشد

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

عزادارى محرم در هيئت موج الحسين (ع) /عكس از :حميد وكيلى

سرد و سنگين ابرها را سوگوار آورده اند
شرحه شرحه ماجرايى ناگوار آورده اند

بازهم يك زخم كهنه ماجراى خير و شر
افتضاحى فاش را مردم به بار آورده اند

درد در جان ها نمى گنجد، قيامت مى كند
خون و آتش را به صحن  نيزه زار آورده اند

تيغ بر خورشيد و بر انوار مشرق مى زنند
كورهايى سنگدل، شب هاى تار آورده اند

نينوا در نينوا گويى جهنم پيش و روست
ذوالجناح غرق خون را بى سوار آورده اند

اشك مى بارد پياپى چشم عالم ناگزير
روى نيزه هاتفى را سر به  دار آورده اند

بغض و خون در سينه هاى پاره پاره يخ زده
چهره هاى كوفيان را شرمسار آورده اند

رنگ و رويى زرد بر ماه محرم مانده است
چشم ها را داغدار و زار زار آورده اند
ازگلوى دشت و صحرا آب خوش پايين نرفت
ناله هاى العطش از جويبار آورده اند

دل تهى كرده تمام آسمان ها و زمين
  سر به روى نيزه و نى آشكار آورده اند
محتشم ها را به ميدان مى كشد اين سوگ و غم
كس نمى فهمد چه ها بر روزگار آورده اند

كوچ بايد كرد از اين مردم نفرين شده
دسته دسته سارها را خاكسار آورده اند

گردو خاك تيره دل را نمى شويد زمان
ماه خون آلود را جاى بهار آورده اند
سيد مهدى نژادهاشمى

 سرايه
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در تاالر معروف به طاق كســـري در شهر تيسفون پايتخت 
آن زمان ايران با خسروانوشيروان، شاه وقت ايران مالقات 
كردند و از او خواستند كه براي اخراج حبشي ها از وطنشان 
نيرو به يمن فرستد. اواين درخواست را پذيرفت و دستور 
داد كه ســـپاه كرمانـ  سيستان و سپاه پارس با كشتي به يمن 

فرستاده شوند.  
بركنارى و تبعيد عين الدوله

34روز پس از امضاي فرمان مشروطيت، مظفرالدين 
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رئيس الوزرايي صادر و وي را از تهران تبعيد كرد. 
مردي كه ميهنش را به انگلستان فروخت

در اين روز از شهريور 1305 مجلس «حسين پيرنيا» را به 
نخست وزيري انتخاب كرد كه وي اين سمت را نپذيرفت. 
وي بعدا به اصرار رضاشاه تسليم شد وحاضر به تشكيل 
كابينه شـــد و فروغي (ذكاءالمك) و حسن وثوق (وثوق 
الدوله) را به ســـمت وزيران جنگ و دادگستري كابينه اش 
معرفي كرد كه با اعتراض شديد و پيگير دكتر محمد مصدق 
نماينده تهران رو به رو شد كه فروغي را بي ارتباط با بيگانه 
 (دولت لندن) نمي دانست و و ثوق الدوله را عامل انگليس و

 يك خائن.
تصويب نخستين قانون كيفرى ضِد پارتي بازي

در اين روز در شـــهريور 1312، مـــاده 238 مكرر با 
يك تبصـــره و دو بند بر قوانين كيفري ايران اضافه شـــد 
 كـــه در آن زمان يك انقـــالب اداري محدود به شـــمار

 آمده بود. 
طبق اين قانون كه از نيمه دوم شهريور همان سال به اجرا 
درآمد هركس كه از نفوذ خود و ديگرانـ ـ واقعي يا كاذبـ ـ 
در ادارات و سازمان هاي دولتي سوء استفاده كند به مجازات 
حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و جريمه نقدي از صد تا 

هزار تومان محكوم خواهد شد.
رويداد خونين ميدان ژاله شهر تهران

17شـــهريور 1357 كه در آن سال مصادف با جمعه 
بود روزي اســـت كه واحدهاي فرمانداري نظامي تهران در 
ميدان ژاله به سوي مخالفان نظام حكومتي وقت كه تظاهرات 
وســـيعي را به راه انداخته بودند آتش گشودند كه ضمن آن 
ده ها تن كشته يا مجروح شدند. دولت جمع تلفات را 308 
كشته و مجروح و فرماندارى نظامى تهران 58 كشته و 205 
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ميرزا نوراهللا بن ميـــرزا عبداهللا بن عبدالوهاب 
چهارمحالى اصفهانى، ملقب به تاج الشعراء، مشهور 
به «عمان سامانى»،از شاعران معروف شهر سامان از 
توابع شهرستان شهركرد استان چهارمحال و بختيارى 
ايران است. وى از شـــاعران صاحب نام و پر آوازه 
سالهاى 1258 تا 1322 قمرى است كه نياكان او همه 
از درى سرايان، پارسى گويان و آذرى سرايان اعصار 

خود بوده اند.
از آثار عمان سامانى مى توان به«گنجينة االسرار» و 
«مخزن الدّرر»اشاره كرد. گنجينة االسرار شاهكار عمان 
است. حبيب اهللا فضائلى در وصف گنجينة االسرار 
آورده است كه اين كتاب، بحق كنز اسرار يا چنانچه 
خود سراينده ناميده، گنجينه اسرار است. اسرارى از 
ظهور عشـــق و جمال، اسرارى از راز و نياز عاشق و 
جذبه هاى معشوق، اسرارى از سير و سلوك و حاالت 
وجد و شوق، اســـرارى از سوز و گداز و هجران و 
وصل. اينك در آستانة عاشوراي حسيني،فرازي از اين 

اثر گرانسنگ را از نظر مي گذرانيم:

در بيان اينكه طـــّى وادى طريقت و قطع جاده  
حقيقت را هّمتى مردانه در كاراســـت كه آن جامه 
مناســـب براندام قابليت هر كس و پاى مجاهده  هر 
نااليق را پايه  دسترس نيســـت. و در اينجا بر كمال 
 همت حضرت عباس و نهايت قابليت آن زبده  ناس،

 سالم اّهللا عليه، بر مشرب اهل عرفان گويد:
آن شنيدستم يكى ز اصحاب حال

كرده روزى از در رحمت سؤال
كاندراين عهد از رفيقان طريق

رهروان نعمت اللهى فريق
كس رسد در جذبه بر نور على

گفت اگر او ايستد بر جا، بلى
الجرم آن قدوة اهل نياز

آن به ميدان محبت يكه تاز
آن قوى پشت خدا بينان از او

و آن مشوش، حال بى دينان از او
موسى توحيد را هارون عهد

از مريدان، جمله كامل تر به جهد
طالبان راه حق را بد دليل

رهنماى جمله بر شاه جليل
بد به عشاق حسينى پيشرو

پاك خاطر آى و پاك انديش رو
مى گرفتى از شط توحيد آب

تشنگان را مى رساندى با شتاب
عاشقان را بود آب كار از او

رهروان را رونق بازار از او
روز عاشورا به چشم پر ز خون

مشك بر دوش آمد از شط چون برون
شد به سوى تشنه كامان رهسپر

تير باران بال را شد سپر
بس فرو باريد بر وى تير تيز

مشك شد بر حالت او اشك ريز
اشك چندان ريخت بر وى چشم مشك

تا كه چشم مشك خالى شد ز اشك
تا قيامت تشنه كامان ثواب

مى خورند از رشحة آن مشك آب
بر زمين آب تعلق پاك ريخت

وز تعيّن بر سر آن، خاك ريخت
هستى اش را دست از مستى فشاند

جز حسين اندر ميان، چيزى نماند

روز شنبه 17 شهريور ماه 1358 تعطيل بود
 و روزنامه اطالعات منتشر نشد

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

عزادارى محرم در هيئت موج الحسين (ع) /عكس از :حميد وكيلى

سرد و سنگين ابرها را سوگوار آورده اند
شرحه شرحه ماجرايى ناگوار آورده اند

بازهم يك زخم كهنه ماجراى خير و شر
افتضاحى فاش را مردم به بار آورده اند

درد در جان ها نمى گنجد، قيامت مى كند
خون و آتش را به صحن  نيزه زار آورده اند

تيغ بر خورشيد و بر انوار مشرق مى زنند
كورهايى سنگدل، شب هاى تار آورده اند

نينوا در نينوا گويى جهنم پيش و روست
ذوالجناح غرق خون را بى سوار آورده اند

اشك مى بارد پياپى چشم عالم ناگزير
روى نيزه هاتفى را سر به  دار آورده اند

بغض و خون در سينه هاى پاره پاره يخ زده
چهره هاى كوفيان را شرمسار آورده اند

رنگ و رويى زرد بر ماه محرم مانده است
چشم ها را داغدار و زار زار آورده اند
ازگلوى دشت و صحرا آب خوش پايين نرفت
ناله هاى العطش از جويبار آورده اند

دل تهى كرده تمام آسمان ها و زمين
  سر به روى نيزه و نى آشكار آورده اند
محتشم ها را به ميدان مى كشد اين سوگ و غم
كس نمى فهمد چه ها بر روزگار آورده اند

كوچ بايد كرد از اين مردم نفرين شده
دسته دسته سارها را خاكسار آورده اند

گردو خاك تيره دل را نمى شويد زمان
ماه خون آلود را جاى بهار آورده اند
سيد مهدى نژادهاشمى

 سرايه

جدول سودوکو

فروردین: زمانی که شــما انگیزه حرکت کردن و بــه جلو رفتن را دارید، می 
خواهید که بر اساس نظریات خودتان دست به عمل بزنید. گاهی وقتها عاقالنه 
اســت که کمی صبر کنید و ببینید که بعداً چه احساســی پیدا خواهید کرد. 
وقتی که شما با چنین موردی مواجه می شوید، با احتیاط شروع کردن بهترین 

استراتژی است.

اردیبهشت:ممکن است که شما معتقد باشــید کــه دیگران از شما حمایت 
نمی کنند، و یا حتی بدتر، به ضرر شما کار می کنند، و برای این باور خود دالیلی 
هم داشته باشید. اما دلیل این کار این است که شما از تسلیم شدن می ترسید. 

برطرف کردن سستی های خودتان مهم تر از تسلط داشتن بر افراد دیگر است.

خرداد :  افکار  بزرگی که طی این چند هفته گذشته داشته اید، اکنون واقعی تر 
می شــوند. این مثل برنامه ای می ماند که فکر می کردید در آینده ای دور تحقق 
پیدا می کند اما االن به نزدیکتر شده اید . اما اینکه شما به دنبال ایجاد هیجان 
در زندگی تان هستید دلیل بر رسیدن شما به اهدافتان نیست. هنوز خیلی کار 

دارید تا به آرزوهایتان پی ببرید بنابراین وقت را تلف نکنید.

تیر:  در حالی که که باالخره حقیقت کارهایی را که می خواهید به اتمام برسانید 
برایتان روشن می شود، خوشبینی موقتی شما نیز پایدارتر می شود. در مراحلی از 
زندگی که هدفهایتان به تعویق می افتند، شما دچار استرس می شوید. مدتی را 
استراحت کرده تا بتوانید برای شروع کردن به فعالیت, نیروی تازه ای کسب کنید.

مرداد : اخیرا مسئولیتها و قرارهایتان باعث می شود که شما احساس جدیت 
بکنید، برای اینکه شما قصد ندارید که انرژی تان را با فکر کردن در مورد کارهایی 
که باید در آینده انجام دهید تلف کنید. با مسائل بدیهی و غیرقابل اجتناب مقابله 
نکنید. فقط طبق یک برنامه از پیش مشخص شده به جلو بروید و تا جایی که 

می توانید از زندگی لذت ببرید.

شهریور : دیگــران احساسات شما و خودشــان را به آن اندازه که شما جدی 
می گیرید، جدی نمی گیرند. اگر که شــما بخواهید به آنها بگویید که روششان 
اشــتباه است بیشتر از شــما فاصله می گیرند. سعی نکنید که با مجبور کردن 
دیگران به همفکری با شما آنها را زیر نظر بگیرید. قبول کردن تفاوتهای انسانها 

جهان متفاوتی برای شما به وجود می آورد.

مهر :  حتی در سخت ترین شرایط نگرش شما کلید خوشبختی تان می باشد. 
اکنون کارهایی را انجام بدهید که باعث می شــوند احســاس خوبی نسبت به 
خودتان داشــته باشید، د. هنوز احساسهایی وجود دارند که نیاز است آنها را با 
دیگران سهیم بشوید. زیاد به خودتان سخت نگیرید، خودتان خواهید فهمید که 

چه زمانی برای این کار مناسب است.

آبان :  شما خود و فعالیت هایتان را بسیار محدود کرده اید و برای اطرافیان تان 
احســاس دل نگرانی و دل مشغولی دارید اما بهتر است نگرانی را کنار بگذارید 
زیرا هر شخصی مسئول زندکی خودش است و هر شخص باید به تنهایی زندگی 
خود را بسازد، زیرا شما قدرت الزم را ندارید و این کارتان باعث می شود از زندگی 

خودتان نیز باز بمانید.

آذر : شما تنها کسی نیستید که به حقایق توجه می کند، اما وقتی در شرایط 
سخت قرار می گیرید ممکن است روشتان عوض شود. خوشبختانه شما می توانید 
جنبه مثبت هر چیــزی را ببینید، حتی اگر موردی باشــد که مدتها برایتان 
دردسرساز بوده باشد. فقط فراموش نکنید که حل کردن مشکالت واقعاً به آن 

اندازه که به نظر می رسد ساده نیست.

دی :  شما این اواخر حالتهایی دوگانه دارید. از یک طرف می توانید جنبه های 
مثبت زندگی را ببینید. همه چیز به نظرتان خوب است و شما نقش خود را در 
این دنیای عظیم کامالً می دانید. اما از طرف دیگر شما از پیش آمدهای اخیری 
که به نظر تغییر ناپذیر هستند راضی نیستید. با تالش کردن برای رسیدن به 

هدفهایی غیر واقعی انرژی خودتان را تلف نکنید.

بهمن : ممکن است شما میان میل به بیشتر دانستن در مورد پیش آمدهایی که 
اتفاق افتاده است و سعی در تمیز دادن آن چیزهایی که حقیقت نامیده می شود 
گیر کرده باشید. به جای اینکه وقتتان را برای جستجو کردن در مورد اطالعات 
دست نیافتنی تلف کنید، فقط در مورد موضوعاتی که قبالً فهمیده اید بهترین 

کاری را که از دستتان بر می آید انجام دهید.

اسفند : اکنون شما می خواهید اطرافیان تان شما را درک کرده و به شما احتیاج 
داشــته باشند، اما ممکن است دوست نداشــته باشید هرکاری که آنها از شما 
می خواهند را انجام دهید. شــما در مرز بین جهان درونی و دنیای بیرونی تان 
گرفتار شــده اید. تا موقعی که شما کامالً کاری را شــروع کنید برآورده کردن 

انتظارات مردم راحت به نظر می رسد. 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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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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اسامی برندگان جدول  3840
1ـمجتبی محمدیـ  قم
2ـ زهره اسالمیـ  رشت

3ـ سید محمد علیزادهـ  آذربایجان غربی

افقي:
هدف  با  هجدهم  قرن  فرانسه  در  انقالبي  1. جنبشي 

جمهوري برابريـ  كاخ دیدني عهد صفوي در اصفهان 
2. خرگوشـ  كوچكترین جزء یك عنصر كه خواص آن 

عنصر را داشته و با چشم دیده نمي شودـ  داالنه
3. خط نه راست نه شكستهـ  بخشي از هر وزارتخانهـ  

فیل ماقبل تاریخ 
4. پدرـ  نیروي انتظامي سابقـ  بازرگان

5. چوب اعدامـ  نام عمومي كشورهاي اروپایي و گاهي 
آمریكاـ  حالج، پنبه زنـ  غذاي مریض

6. برهنهـ  از بیماریهاي ریهـ  ایستگاه قطارـ  شكل موهوم 
بچه ترسانـ  عدد ورزشي

7. شیر بیشهـ  لوله تنفسيـ  نوعي شیریني تر
8. خالصـ  لبنـ  اسمـ  صفحه نقاشي

9. درخت انگورـ  برچسبـ  واگذاشتن
10. جاي عمیق دریا كه آب در آن مي چرخد ـ شكلي 

هندسيـ  حیاـ  در تداول عامه ناگاه
11. اسب رام نشدنيـ  از حشراتـ  بلند

12. قومي ایرانيـ  عنوان اشرافي در هندـ  مال، دارایيـ  
پول ژاپنـ  خل، كم عقل

13. آساني ـ آلونك، كلبه ـ رخنه ـ مكاني مقدس در 
مكه مكرمه

14. نمناكـ  هر یك از مسابقات جهاني در زمینه علومـ  
كشتیبان، ناخدا

15. پاركي جنگلي و دیدني در گیالنـ  فزون ساز ولتاژ 
برقـ  مخالف

16. عنوان شاهان گذشته روسیهـ  چین و شكنـ  اسب 
باركش

17. راضي كنندهـ  شهري معروف در هلند
عمودي:

1. نام دیگر گیاه علف هزار برگـ  نوعي جلد كتاب
2. گیاهـ  ماده اي براي بیهوشيـ  معمول

3. گرماي سختـ  پرستیدن خداـ  قریه
4. چرم براقـ  دشنامـ  پوشنـ  رزق

5. تكنیكيـ  درخشـ  پرچم گلـ  بازنده شطرنجي
6. تیر پیكان دارـ  بديـ  میوه اي مقويـ  پچ پچ كردنـ  

از چاشنیهاي غذا
از  معروف  نمایشنامه اي  ـ  جاده  ـ  موسیقي  7. قطعه 

شكسپیر
8. میراث مادريـ  سرپرستارـ  باجناق

9. توانـ  كاركرد، نتیجه كارـ  سال گذشته
10. آبادانيـ  دوستـ  كشوري در آمریكاي جنوبي

11. استارت مكانیكيـ  جانوري موذيـ  شالوده
12. یك ورق كاغذـ  سرگرد قدیمـ  عنواني اشرافي در 

انگلستانـ  محبتـ  تصدیق انگلیسي
13. روزـ   سازي باديـ  سیاره سرخـ  حیران

حرف ) م ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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رمز جدول: عبارتی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. مجراي آب زیرزمینيـ  جمع واليـ  اشاره به دور 
ـ گذرگاه

15. كربن خالصـ  شهر شهریارـ  از توابع خرم آباد
16. هستيـ  اثر چربيـ  درختي بي میوه

17. ورزشي گروهي در آبـ  عنواني براي شاهزادگان
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2. خرگوشـ  كوچكترین جزء یك عنصر كه خواص آن 

عنصر را داشته و با چشم دیده نمي شودـ  داالنه
3. خط نه راست نه شكستهـ  بخشي از هر وزارتخانهـ  

فیل ماقبل تاریخ 
4. پدرـ  نیروي انتظامي سابقـ  بازرگان

5. چوب اعدامـ  نام عمومي كشورهاي اروپایي و گاهي 
آمریكاـ  حالج، پنبه زنـ  غذاي مریض

6. برهنهـ  از بیماریهاي ریهـ  ایستگاه قطارـ  شكل موهوم 
بچه ترسانـ  عدد ورزشي

7. شیر بیشهـ  لوله تنفسيـ  نوعي شیریني تر
8. خالصـ  لبنـ  اسمـ  صفحه نقاشي

9. درخت انگورـ  برچسبـ  واگذاشتن
10. جاي عمیق دریا كه آب در آن مي چرخد ـ شكلي 

هندسيـ  حیاـ  در تداول عامه ناگاه
11. اسب رام نشدنيـ  از حشراتـ  بلند

12. قومي ایرانيـ  عنوان اشرافي در هندـ  مال، دارایيـ  
پول ژاپنـ  خل، كم عقل

13. آساني ـ آلونك، كلبه ـ رخنه ـ مكاني مقدس در 
مكه مكرمه

14. نمناكـ  هر یك از مسابقات جهاني در زمینه علومـ  
كشتیبان، ناخدا

15. پاركي جنگلي و دیدني در گیالنـ  فزون ساز ولتاژ 
برقـ  مخالف

16. عنوان شاهان گذشته روسیهـ  چین و شكنـ  اسب 
باركش

17. راضي كنندهـ  شهري معروف در هلند
عمودي:

1. نام دیگر گیاه علف هزار برگـ  نوعي جلد كتاب
2. گیاهـ  ماده اي براي بیهوشيـ  معمول

3. گرماي سختـ  پرستیدن خداـ  قریه
4. چرم براقـ  دشنامـ  پوشنـ  رزق

5. تكنیكيـ  درخشـ  پرچم گلـ  بازنده شطرنجي
6. تیر پیكان دارـ  بديـ  میوه اي مقويـ  پچ پچ كردنـ  

از چاشنیهاي غذا
از  معروف  نمایشنامه اي  ـ  جاده  ـ  موسیقي  7. قطعه 

شكسپیر
8. میراث مادريـ  سرپرستارـ  باجناق

9. توانـ  كاركرد، نتیجه كارـ  سال گذشته
10. آبادانيـ  دوستـ  كشوري در آمریكاي جنوبي

11. استارت مكانیكيـ  جانوري موذيـ  شالوده
12. یك ورق كاغذـ  سرگرد قدیمـ  عنواني اشرافي در 

انگلستانـ  محبتـ  تصدیق انگلیسي
13. روزـ   سازي باديـ  سیاره سرخـ  حیران

حرف ) م ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3840 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3852

رمز جدول: عبارتی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. مجراي آب زیرزمینيـ  جمع واليـ  اشاره به دور 
ـ گذرگاه

15. كربن خالصـ  شهر شهریارـ  از توابع خرم آباد
16. هستيـ  اثر چربيـ  درختي بي میوه

17. ورزشي گروهي در آبـ  عنواني براي شاهزادگان
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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

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

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

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر
604-921-4726

همخانه

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

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم نیازمندم.

۶۰۴-۳۶۸-۷۹۹۵ ۱۴۴۱ 
------------------------------

 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.

۶۰۴-۷۲۷-۹۴۱۱ ۱۴۴۱ 
------------------------------

رستوران ایرانی در محدوده
 ویکتوریا درایو در ونکوور

نیازمند به نیروی کار وارد به امور آشپزی 
و پذیرایی می باشد.
۷۷۸-۳۱۶-۴۸۲۹
۷۷۸-۳۱۶-۸۷۸۰

celeshmet@gmail.com ۱۴۴۲

------------------------------
سورنتو پیتزا در وست ونکوور

به تعدادی راننده برای کار دلیوری
نیازمند است.

۶۰۴-۸۳۶-۴۸۳۴ ۱۴۴۲ 
------------------------------

به ۲ نفر نقاش ساختمان
با تجربه کار طوالنی  نیازمندیم.

۶۰۴-۷۲۷-۲۷۰۰ ۱۴۴۳ 
------------------------------

استخدام
مدرسه ایرانیان برای شعبات خود

 به معلم خانم نیازمند است.
۶۰۴-۵۵۱-۹۵۹۳ ۱۴۴۲ 

------------------------------
Carpenter Helper استخدام
به تعدادی نیروی جوان و فعال

 جهت پروژه های داخلی ساختمان 
در منطقه برنابی نیازمندیم.
۶۰۴-۳۵۶-۳۸۳۰ ۱۴۴۲ 

------------------------------

* منزل دوخوابه فوق العاده زیبا، کامال مبله
* اتاق هاى کامال مبله با تمامى امکانات مثل هتل

به صورت دراز مدت اجاره داده مى شوند.
اجاره شامل یوتیلیتى مى باشد.
تلفن : 604-931-5522

Coquitlam, Austin, V3K 5M2

محل مسکونى - تجارى
با گنجایش 14 وسیله نقلیه در داخل

و همچنین گاراژ و Office براى بیزنس و سکونت
مناسب براى استفاده تجارى، انبار و یا پارکینگ

تلفن : 604-931-5522

Coquitlam, Austin, V3K 5M2

Handy Man به یک
برای انجام کارهای 
ساختمانی با تخصص

 در زمینه لمینیت و نقاشی، 
و حداقل 2 سال تجربه کار 

در کانادا نیازمندیم.
604-761-7745 ۱۴۴۲ 
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه
حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938
باوند زنجانى           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ادونسد                   604-971-6575
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor
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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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

»من در مراسم خاکسپاری 
خودم شرکت کردم«

این روزها می توانید در مراســم خاکســپاری خودتان شرکت کنید، بله، 
باور کنید، اما آیا واقعاً تمایل دارید چنین کاری بکنید؟

برگزاری مراسم خاکسپاری»صوری« 
به شما کمک می کند تا دیدگاه تازه ای 
به زندگی پیدا کنید، با مرِگ ناگزیر 
رو  به رو شوید و برای کسانی که مبتال 
هستند  درمان ناپذیر  بیماری های  به 
فرصتی است برای وداع با کسانی که 
دوست شان می دارند و البته شنیدن 
همه آن گفته های زیبایی که ممکن 
است آدم ها پس از مرگ شما بر زبان 

بیاورند.
برگزاری مراســم با شکوه خاکسپاری 
یکی از کارهایی است که محبوبیت 

زیادی در بریتانیا پیدا کرده است.
برگزاری مراسم خاکسپاری در هنگام 
زندگی در کــره جنوبی و هم چنین 
ژاپن )که به آن شــیازنزو می گویند( 
مرســوم اســت و برگزار می شود. آیا 
عالقه ما به برگزاری چنین مراسمی 
نشــانه ای از تغییر نگــرش ما به تابو 
بودن مرگ اســت؟ اگر چنین باشد 
اتفاق مثبتی برای سالمت روانی افراد 
است، در پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ 
انجام شد دریافتند که روزانه ۵ دقیقه 
فکر کردن بــه مرگ، فقط برای یک 
هفته، افکار افسردگی آور را از ما دور 

می کند.
خاکسپاری  مراسم  برگزاری  افزایش 
در دوران زندگی بخشی از دگرگونی 
وسیع در فرهنگ ســوگواری است. 
مردم از مراســم مرســوم ســنتی و 
دینــی فاصلــه می گیرنــد و در پی 
جانشین های دیگری برای آنها هستند 
مثل خاکســپاری طبیعت دوستانه با 

تابوت های قابل جذب در طبیعت.
اوایل سال، ستاره هالیوود، لوک پری، 
با لباس »قارچی« دفن شد. این لباس 
ویژه از پارچه نخی طبیعی و قارچ ها 
ساخته شده است و تولید کنندگان آن 
می گویند باعث می شود مواد سمی و 
آلوده کننده بدن انسان که بر اثر تجزیه 
وسوزاندن جسد وارد طبیعت می شود 

کمتر به محیط زیست صدمه بزند.
شــما می توانیــد حتــی »مراســم 
خاکســپاری خراب کن« اســتخدام 
کنید، کسی که به او پول می پردازید 
تا در مراسم شما با پیام هایی از طرف 
شما حضور پیدا کند ) حتی پیام های 
انتقام جویانه، مثالً درخواست از بعضی 
آدم ها تا مراسم را ترک کنند و حتی 

بعضی پیام های خنده دار یا عاشقانه(.
البته این کارها با قوانین سفت و سخت 
موجود در مورد مرگ و ســوگواری 
و تدفیــن در تضاد اســت به ویژه با 

سخت گیری های دوران ویکتوریا.
از آن زمــان تاکنون آداب و رســوم 
می گویند کــه عــزاداران باید برای 
لباس  مدت زمان مشــخصی کامالً 
سیاه بپوشند و بنا بر میزان نزدیکی با 
شخص متوفی، برای مثل همسر فرد، 
انتظار می رود که حداقل دو سال به 
سیاه پوشــیدن ادامه دهد و به مدت 
یک سال از شرکت در گردهمایی ها 

و مجالس عمومی خــودداری کند. 
سوگواران هم چنین بافته ای از موهای 
شخص درگذشته را نگه می داشتند یا 
آن را در زیــور آالت مخصوص یادبود 

حفظ می کردند.
دیوید ویلیامســون، سرپرست بخش 
آسایشــگاه  در  معنوی  مراقبت های 
سنت لئونارد در یورک، تصمیم دارد 
تا از ســال آینده مراسم خاکسپاری 
در هنگام زندگی را به عنوان یکی از 

خدمات به بیماران ارائه دهد.
او می گوید: »من کشــیش کلیسای 
بریتانیا هســتم و بیش از ۳۰ ســال 
اســت که مراســم خاکســپاری را 
انجام می دهم، همیشــه از تعریف و 
تحسین هایی که دوستان و بستگان در 
مورد فرد فوت شده بر زبان می آورند، 
شگفت زده می شوم و از آنها می پرسم 
»آیا هرگز ایــن حرف ها را به خود او 
وقتی زنده بــود، زده اید؟ « و معموالً 
جواب منفی است. من همیشه در این 
فکر بودم که بهتر نیست آنچه در مورد 
افراد احساس و فکر می کنیم را وقتی 

زنده هستند بر زبان بیاوریم؟«
او دریافت که در فرهنگ کشوری مثل 
بریتانیا، که به طور معمول در زمینه 
بــروز عواطف و احساســات خوددار 
هستند، برگزاری مراسم خاکسپاری 
در زمان حیــات فرد »اجازه می دهد 
تا افراد عواطف خود را بدون احساس 
ترس یا شــرم بیان کنند و نشــان 

دهند«.
جورجیا مارتین، ۲۸ ســاله، پس از 
تجربه لحظه ای به یاد ماندنی و عاطفی 
در مراســم ســوگواری پدر بزرگش 
تصمیم گرفــت که به طور داوطلبانه 
سرویس برگزاری مراسم خاکسپاری 
برای افــراد زنده را راه بیاندازد: »یادم 
می آید که دوســتانش آنجــا بودند 
وخیلی غم انگیز بود که فکر می کردم 
خود او چقدر دلش می خواســت این 
آدم ها را ببیند، چرا این مراسم را وقتی 

خودش زنده بود برگزار نکردیم؟«
یــک ســال پــس از آن او موفق به 
خاکسپاری  مراســم  برگزاری شش 
بــرای افراد زنــده شــد و می گوید 
چون هر کــدام در نوع خود بی نظیر 
بوده اســت او فکر می کنــد که فرد 
درخواست کننده و خانواده  او هر دو با 
پذیــرش خود به او کمک کرده اند. از 
دیدگاه او، آنها از مرز ســوگواری های 

مرسوم و سنتی فراتر رفته اند.
از مرگ  جورجیــا می گوید:»پــس 
شــما همه در مراســم خاکسپاری 
شما شرکت می کنند، اما شما دیگر 
نیستید تا همه حرف های مهر آمیزی 
که درباره شما می گویند را بشنوید. 
همچنین فرصت مناســبی است که 
به همه بگویید پس از مرگ شــما به 

زندگی خود ادامه بدهند«.
برای بعضی ها تدارک خاکسپاری در 
زمان حیات برای کســانی که مبتال 

هستند  درمان ناپذیر  بیماری های  به 
امکانی برای احساس مفید بودن در 
آن دوران دشوار است. در سال ۲۰۱۶، 
تام هانی ویل، ۲۴ ساله، به پدر بزرگش 
در برگــزاری مراســم خاکســپاری 
در هنــگام زندگی کمک کــرد. به 
پدر بزرگش گفته بودند که فقط یک 
ماه دیگر زنده خواهد ماند و او مصرانه 
می خواست که آخرین مراسم جشن 
را با دوستانش برگزار کند. حدود ۸۰ 
نفر در این مراسم، در پلیموت، شرکت 
کردند. در این مراسم عکاس و غرفه ای 
برای عکاسی با زمینه ها و دکور های 
جالب و بامزه تدارک دیده شــده بود 
که افراد در برابر دوربین به سالمتی 
هم می نوشــیدند. تام می گوید:»من 
فکــر می کنم آدم بایــد خیلی قوی 
باشد که چنین مراسمی برای خودش 
بگیرد، خوب می دانــی که برای چه 
این مراســم را گرفته ای و خوب هم 

می دانی که به زودی می میری«.
هرچند دیدار دوستان و بستگان برای 
آخرین بار برای فردی که در آستانه 
مرگ است، ممکن است مفید باشد 
اما مواجهه بــا دلیل اینکه همه آنجا 

هستند، دردناک است.
تام می گوید: »روز بسیار پر احساسی 
بود؛ سوررئال بود، بزرگداشت زندگی 
او در حالی که خودش حضور داشت. 
این وضعیــت مردن را امری واقعی تر 
نشــان می داد. ایــن آرزوی او بود و 
می توانم بگویم خیلی ازاین مراســم 
لذت برد. یادبــود و خاطره دلپذیری 

بود«.
هر چند بیشتر افرادی که این مراسم 
بیدار بــاش زندگی را برگزار می کنند 
معمــوالً بیماری هــای درمان ناپذیر 
دارند، اما کســانی هم هســتند که 
این مراســم را به دلیل هوس و میل 
شخصی برگزار می کنند. مایکل هب، 
بنیانگــذار »دد اور دینر« )مؤسســه 
غیر انتفاعی که افراد را تشویق می کند 
با هم شــام بخورند و در حین صرف 
شــام در مورد موضوعات پیچیده ای 
مثل مرگ و مردن حرف بزنند( یکی 
از این مراسم را در سیاتل به مناسبت 
سالروز تولد ۴۰ سالگی اش برگزار کرد.

او و دوســت دخترش چنــد هفتــه 
پیش از آن از هم جدا شــده بودند . 
او نمی خواســت تنها باشد از این رو 

به ۵۰ نفر از دوســتانش ای میل زد 
و از آنها خواســت بیایند تا تولدش را 
با آنها جشن بگیرد. چهل نفر از آنها 
فــوراً جواب دادند کــه خواهند آمد 
و بین خودشــان قرار گذاشــتند که 
برای دوست شان که به »آقای مرگ« 
معروف بود، مراســم خاکسپاری در 

هنگام زندگی برگزار کنند.
من به شوخی این ایده را مطرح کردم 
اما فوراً جدی گرفته شــد: به غیر از 
مراســم خنده داری که تدارک دیده 
بودند لباس ســفیدرنگ تن مایکل 
کردند و در تابوت آماده و تزئین شده 
بدون دری قرار دادند که ناچار بود سه 
ساعت در آن وضعیت بماند. سپس بر 
دوش تشییع کنندگان به اتاق تاریکی 
برده شد که فقط با نور شمعی روشن 

شده بود.
مایــکل تشــییع کنندگان را چنین 
توصیف می کند: از دهان شــان بوی 
شــدید ویســکی می آمد و باید هم 
می نوشیدند چون برای این دیوانه بازی  

الزم بود.
یکی از دوستانش با اینکه می دانست 
این مراسم واقعی نیســت، با دیدن 
پیکر بی حرکت او در تابوت شروع به 
گریه کرد و شرکت کنندگان دیگر او را 
تحسین می کردند. یکی از دوستانش 
گفت:»می ترسیدم هیچوقت ندانی که 

چقدر دوستت دارم«.
پانزده ســاله مایکل مراسم را  دختر 
به پایان برد. مایــکل اینطور تعریف 
می کند:»او دستش را روی بدن من 
گذاشــت و جمله های عاشقانه ای در 
مــورد اینکه چقدر برایــش ارزش و 
اهمیت دارم گفت. همه با شنیدن آن 

به گریه افتادند«
مایــکل می گوید همیشــه ارتباط با 
دیگران برایش ســخت بوده اســت 
و دوره هــای طوالنی تنهایــی را در 
زندگــی تجربه کرده اســت. پس از 
تجربه خوابیدن در تابوت بدون اینکه 
بتوانــد هیچ حرکتی کنــد جز آنکه 
حرف ها و تحســین ها و نظرات افراد 
را در مورد خودش بشــنود، دیدگاه 
و دورنمــای تــازه ای در برابرش قرار 
گرفت. حاال او احساس می کند انگار 
»شــانس دوباره ای« به او داده شده 
اســت تا روابطش را با دیگران بهتر 
کند و بعضی اشــتباهات چهل سال 

گذشته اش را جبران کند.
پس از اینکه مارتین، کارگردان تئاتر 
و همکارانــش به فکــر تجربه زنده 
خاکسپاری و مراسم عزاداری افتادند، 
گورستان، کلیسا و ســرد خانه ای به 
عنوان بخشــی از برنامــه برای خود 
ساختند. هر فرد »متوفی« می توانست 
در مــورد چگونگی مراســم خود و 
کند.  مشــاوره  مراسم  »سرود« های 
)بیشتر آهنگ های دیزنی و ترانه های 
مشــهور انتخاب می شــد(. مرگ به 
مالقــات آنهــا می آمد و آنهــا را به 
سرد خانه می برد تا »مومیایی شدن« 
را تجربــه کنند، در همــان حال که 
حاضران خاطره ها و یادبود هایی از او 

را بر درخت یاد بود می آویزند.
مارتین می گوید این مراســم حدود 
۲۵ دقیقه طول می کشــد و همراه با 
تحسین و تعریف های »اغلب بامزه« از 
طرف دوستان است. سپس فرد باید 
در تابوت بخوابد. البته سوراخی در آن 
تعبیه شــده است تا بتواند همه جا را 
ببیند و بعد هم در عمق چند متری 

قبر قرار داده می شود.
با اینکه این نمایش بازی و شــوخی 
است اما مارتین قبول دارد که گاهی 
»خودپســندانه«  کمی  نمایش  این 
می شــود چون آدم ها بیشتر مشتاق 
و  مهرآمیــز  شــنیدن حرف هــای 
خوشایند در مورد خودشان از دهان 

دیگران هستند.
اما او می گوید کــه لحظه های واقعاً 
تأثیر گذار هم در این میان هســت. 
»یک بار ما زوج مسنی داشتیم که دو 
قبر پهلوی هم برای خودشان خریده 
بودند. آنها ایــن کار را کرده بودند تا 
حرف های همدیگر را بشــنوند. این 
نمایش هــا همه ما را تحت تأثیر قرار 

می داد«.
همه موافق نیســتند استفاده از واژه 
خاکســپاری فکر خوبی باشد. دیوید 
می گوید مردم اغلب این واژه را منفی 
می دانند و دوســت دارند این مراسم 
را »جشن پایان زندگی« بنامند. الرا 
گرین، اســتاد مراقبت های تسکینی 
در دانشگاه منچستر، می گوید اگر او 
بخواهد چنین مراسمی داشته باشد 
آن را »مهمانی خداحافظی« می نامد 
اما جورجیا فکر می کند که اصراری به 
پرهیز از کلمه مرگ ندارد. او می گوید: 

»باید آن را مربوط بــه مرگ بدانی، 
چون خواهی مرد«.

آیــا ظهور مراســم خاکســپاری در 
زمان حیات باعث می شود با میرایی 

خودمان راحت تر کنار بیاییم؟
الرا فکر می کند که این باعث می شود 
به ترکیبــی از فرهنــگ آزادانه تر و 
گفتگو هــای بازتر در مورد مســائل 
مربوط به پایان زندگی برســیم. در 
ســه دهه گذشته، هر روز کشور های 
بیشــتر و هم چنین ایــاالت متحده 
مرگ خودخواســته را قانونــی اعالم 
کرده انــد )هرچند هنــوز در بریتانیا 
قانونی نیســت(، وضعیتــی که فرد 
می توانــد زندگی خــود را با کمک 
پزشک به پایان برساند و در مورد نحوه 
مرگ خود گفتگو و تصمیم گیری کند. 
الرا می گوید: »من فکر می کنم کم کم 
با مشــورت و  مراسم خاکســپاری 
تصمیم گیری فرد متوفی انجام بگیرد، 
نه مراسمی که خانواده و بستگان پس 

از مرگ او تدارک ببینند«.
در جوامعــی کــه روز به روز بیشــتر 
ســکوالر می شــوند، بیش از پیش 
در مــورد چگونگی مراســم و آداب 
دلخواه مان برای مرگ و مردن به حال 

خود گذاشته می شویم.
الرا می گوید: »مدام ایده های بیشتری 
در مورد خواســته های گوناگون افراد 
و مراســم خاکســپاری متناسب با 
آن مطرح می شــود«. البته جورجیا 
می گوید وقتی به دیگران می گوید که 
خدمات خاکســپاری برای افراد زنده 
را انجام می دهد بیشــتر اوقات افراد 
ناراحت می شوند، چون نمی دانند این 
یکی از بهترین انتخاب ها برای زمانی 
اســت که یکی از عزیزان در آستانه 

مرگ باشد.
چه بخواهیم و چه نخواهیم شــرکت 
در مراسم خاکسپاری خودمان خیلی 
وسوسه انگیز است، شاید وجود همین 
انتخاب برای بســیاری آرامش بخش 
باشد. الرا می گوید:» این باور عجیبی 
است که خاکسپاری حتماً باید ساکت 
و بدون هیجان و همراه با شمع هایی 
با عطر اســطوقدوس و فضایی تیره و 
تاریک باشد، اگر اهل مهمانی و شادی 
باشید، شاید دل تان مهمانی بخواهد. 
آدم ها همانطور که زندگی می کنند، 

منبع: بی بی سیمی میرند«.
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

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

سازمان غیرانتفاعی
 خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند 

اگر دارای پی آر وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 
انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی زبانان 

هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت نیاز به 
مشاوره رایگان دارید، می توانید هرچه زودتر با 

مشاور فارسی زبان این مرکز آقای علیرضا در ساعات اداری از 
چهارشنبه تا شنبه تماس بگیرید.

alireza@rmcs.bc.ca                                                        
604-279-7160, ext.7271

* حلقه مکالمه انگلیسی ویزه افراد دارای پی آر،
 چهارشنبه های ۴،  ۱۱، ۱۸ و ۲۵ سپتامبر،

 ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر اتاق ۳۴۵
* کافه انگلیسی جستجوی شغل،  

دوشنبه ها ۹، ۱۶، ۲۳ و ۳۰ سپتامبر و ۷ اکتبر، 
 ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر، کتابخانه 

* گروه شبکه ارتباطی فارسی زبانان و دیگر تازه واردین، 
چهارشنبه های  ۱۱ و ۲۵ سپتامبر،

 ۲ تا ۴ بعد از ظهر اتاق ۳۲۰
* گروه حمایتی چند فرهنگی بانوان، چهارشنبه ۱۸ سپتامبر، 

۱۲ ظهر تا ۲ بعد از ظهر اتاق ۲۹۴
* سری کارگاه های آموزش الفبای امور مالی، 

سه شنبه ها ۳، ۱۰، ۱۷ و ۲۴ سپتامبر، 
۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۲۹۴

* کارگاه سیستم سالمت و پزشکی بی سی، 
چهارشنبه ۴ سپتامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهرر اتاق ۲۹۴

* کارگاه کمکهای دولتی برای تازه واردین، 
پنجشنبه ۱۲ سپتامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۳۴۰

* کارگاه راهبردهای شغل یابی ویژه افراد متخصص
 با مدارک از خارج از کانادا، جمعه ۱۳ سپتامبر،

 یک تا ۳ بعد از ظهر اتاق ۳۴۵
* کارگاه مراسم تدفین کانادایی،  پنجشنبه ۱۹ سپتامبر، 

۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۳۴۰
* کارگاه تبلیغات برای بیزنس شخصی، جمعه ۲۰ سپتامبر،

۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۳۴۵
*کارگاه حقوق و تکالیف هنگام کار کردن در کانادا، 

جمعه ۲۷ سپتامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۳۴۰

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

بنیاد کانادا و ایران 

برگزار میکند : سمینار آشنایی با 
- پوشش های بیمه ای برای مستاجرین و مالکین

- قوانین جدید ICBC و بیمه اتومبیل
با توجه به تغییر بعضی از قوانین بیمه ای که در ماه سپتامبر 

۲۰۱۹ اجرایی می شود , شرکت در این سمینار
توصیه می گردد. با حضور کارشناسان بیمه :

پیمان جاودان, لیال تبریزیان
زمان : ۱۵ سپتامبر از ساعت ۳ الی ۵ 

 John Braithwaite Community Centre 
145 1st West Street,North Vancouver 

 تلفن تماس : ۶۰۴-۸۰۰-۱۹۷۷
Email: info@cif-bc.com 

ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

مراسم یادمان جانباختگان در ونکوور

تابستان هر سال در ایران و کشورهای مختلف، انبوه انسانهای 
آزاده، زندانیان سیاسی سابق و خانواده های جانباختگان حیات 
خونبار و فاشیستی چهل ساله جمهوری اسالمی  بویژه دهه 
شصت - گردهم می آیند تا به اشکال گوناگون هم یاد دهها 
هزار عزیز از دست رفته را گرامی بدارند و هم تاکید مجددی 
داشته باشند بر اهمیت جنبش دادخواهی و افشای جنایات 
رژیم اسالمی ایران. در ونکوور نیز ما همچون سالهای گذشته 
مراسمی را بدین منظور تدارک دیده ایم که عالوه بر پیام 

کمیته برگزاری، شامل برنامه های زیر است:
- سخنران میهمان از سوئد : احمد موسوی ) از زندانیان 

سیاسی سابق و از جان بدر بردگان کشتار دهه خونین ۶۰ و 
از فعاالن جنبش دادخواهی(  موضوع سخنرانی: دادخواهی از 

منظر سهم )ما( و سهم )انان( در زندگی
- شعرخوانی مجید میرزایی ) شاعر و زندانی سیاسی سابق(

- آن سوی دیوار چه گذشت؟ پای سخِن بازماندگاِن 
جانباختگان و زندانیان سیاسی دهه شصت و بازگویی رنج هایی 
که متحمل شدند. شامل: پیامهای ودیویی منصوره بهکیش، 

علی دماوندی و فریبا ثابت - موسیقی و آواز با همکاری اردوان 
و محسن - اسالید شو و  ویدئوکلیپ

زمان: شنبه ۲۱ سپتامبر از ساعت ۵ تا ۹ 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
 ۹۵۹۳-۵۵۱ )۶۰۴ ( یا ۲۶۱-۶۵۶۴)۶۰۴(

 با ژیال اخوان تماس حاصل فرمایید.

بنیاد کانادا و ایران 

برگزار میکند  : سیمینار تدارک وصیتنامه                                                                                                                 
 در این سمینار،اقای  بیژن احمدیان ، وکیل رسمی بریتش 
کلمبیا از مجموعه حقوقی بیژن، اهمیت داشتن وصیت نامه
 در کا نادا و  نیز مطالب زیر دررابطه با این مورد را  مرور 

خواهند کرد.   اگر بدون وصیت نامه فوت کنید چه اتفاقی 
میافتد؟  فرق بین وصیت نامه ای که توسط وکیل و توسط 

دفتر اسناد رسمی نوشته شده است چیست؟
روشهای انتقال امالک به غیر از وصیت نامه چه میباشد؟

        آیا میتوانید در بیتیش کلمبیا وصیت نامه ای در مورد 
اموال در کشورهای دیگر تدارک دهید؟

 ۲۹ ماه سپتامبر  از ساعت  ۳ تا  -۵  بعد از ظهر                                                                        
  مکان:مرکزتفریحی جان بریت ویت  

شماره ۱۴۵ خیابان اول غربی در نورت ونکور           
 بعلت  محدودیت  جا لطفا از قبل رزرو بفرمایید.                   
تلفن: ۶۰۴-۸۰۰-۱۹۷۷                                                       

  admin@CIF-bc.com و ایمیل     
 این سیمینار رایگان و ورود برای همگان آزاد است

خیریه پردیس 

        »حمایت یا دخالت«
از حمایت سالم و اگاهانه فرزندان چه میدانیم؟

 -آیا در روابط با فرزندان مان مطمئن به انجام هیچ کاری 
نیستیم و با شک و تردید رفتار میکنیم ؟

-در آستانه سال تحصیلی جدید چه راهکارهایی برای روابط 
بهتر در خانواده و موفقیت بیشتر فرزندمان به نظرمان می رسد؟

تاریخ : دوشنبه ۱۶ سپتامبر  ساعت ۶:۳۰ تا ۸
آدرس : ساختمان شهرداری 

355 W Queen Rd، North Vancouver V7N 2K6
با حضور مشاوران خانم ها مینو اسدی و هاله شیرچیان

ورود برای همه عزیزان آزاد و رایگان است
۶۰۴۹۸۰۴۶۷۸ 

ـــــــــــــــــــ
خیریه پردیس و مرکز مشاوره روان پویا برگزار می کنند                                                                                                                                             
  با ما همراه باشید برای سالم تر سازی جسم و روان با آموزش
رقص های سماع و فولکلوریک، ورزش تای چی و مدیتیشن

همراه با پذیرایی
مربیان:   فرشته ذاکری-  الهام هاشمی - آذر ضیامنش

پنجشنبه۱۹ سپتامبر ساعت ۶ 
     به علت محدودیت جا لطفا تماس و ثبت نام فرمایید. 

۶۰۴-۷۱۹-۱۰۸۴
مکان : سالن ۲۰۳ واقع در کاپیالنو مال نورت ونکوور

ورود برای همه آزاد و رایگان است
ـــــــــــــــــــــ

دعوت به گفت و شنود  با موضوع: 
درس گفتاری درباره زندگی اخالقی ما به زبان ساده 
کارشناس برنامه: علی صافی, فوق لیسانس فلسفه علم

زمان :   دوشنبه ۲۳ سپتامبر ساعت۶:۳۰    
برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید:

۶۰۴-۷۱۹-۱۰۸۴
مکان : سالن ۲۰۳ واقع در کاپیالنو مال نورت ونکوور

ورود برای همه آزاد و رایگان است

مدرسه  نور دانش

 اطالعیه برگزاری کالس های رسمی در مناطق شهری  نورث 
ونکوور، برنابی، کوکیتالم و یو بی سی

 مدرسه ي نوردانش به عنوان اولین مدرسه ي رسمي ایراني 
در ونکوور کانادا آماده ي ارائه ي خدمات آموزشي و فرهنگي به 

فرزندان عزیزمان در آغاز سال تحصیلی جدید مي باشد. 
مدرسه ی نور دانش با مجوز رسمی برگزاری امتحانات پایان 

سال تحصیلی ایران و برخورداری از سی سال سابقه ی 
مدیریتی و آموزشی در مدارس دولتی و غیر انتفاعی داخل 
کشور و چندین سال فعالیت آموزشی در مناطق مختلف 
ونکوور بزرگ و بهره مندی از کادری مجرب و کارآزموده، 
دارای کالس های خصوصی و گروهی آموزش زبان فارسی 

برای خردساالن و بزرگساالن، آموزش تمامی دروس ابتدایی 
و راهنمایی و نیز آموزش تک درس دبیرستان می باشد. ما به 
میزبانی وخدمت رسانی به بیش از یکصد نفر از دانش آموزانی 

که  داوطلب شرکت در امتحانات پایان تحصیلی ایران در 
سال گذشته و جاری در حوزه ی ونکوور هستند  اعم از افراد 

توریست و یا هموطنان مقیم، مفتخریم.
 برنامه های سال تحصیلی جدید مدرسه در سه منطقه ي 

برنابي در روزهاي سه شنبه بعدازظهر، کوکیتالم در روزهاي  
شنبه و نورث ونکوور در روزهاي یک شنبه خواهد بود. تاریخ 
شروع کالس ها از هفته اول سپتامبر بوده و تا ماه می سال 

آینده ادامه خواهد یافت.   الزم به ذکر است که ثبت نام مدرسه 
براي سال تحصیلي جدید نیز براي پایه هاي اول ابندایی تا 
پیش دانشگاهي با ارائه کارنامه ي رسمي ایران شروع شده 

است..  عالقمندان مي توانند جهت ثبت نام و کسب اطالعات 
بیشتر با شماره تلفن  ۶۰۴۷۲۶۹۴۳۰  تماس حاصل فرمایند
محل تشکیل کالس هاي برنابي در کتابخانه کامرون و محل 
نشکیل کالس های نورث ونکوور در کالج آلکوین می باشد. 

نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی

 برگزار میکند: اطالعات کلی راجع به پر کردن فرمهای مالیاتی 
و سیستم مالیاتی کانادا

جهت دریافت پاسخ سواالت خود در این زمینه، در جلسه ای 
که بدین منظور تشکیل می گردد حضور بهم رسانید در این 

جلسه در مورد موضوعات زیر بحث خواهد شد.
 * فهرست درآمدهاي مشمول مالیات و معافیتهای مالیاتی

* مزایای حاصل از ارسال فرمهای مالیاتی  * چه کسانی باید 
فرمهای مالیاتی را پر کنند؟ * ُسوال و جواب
جمعه۲۷ سپتامبر ساعت ۳ تا  ۵ بعد از ظهر

           مکان: نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی
 اتاق ۲۰۷ - پالک ۱۲۳ خیابان پانزدهم شرقی

برای ثبت نام و در  صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن  ۲۹۳۱-۹۸۸-۶۰۴  تماس حاصل فرمائید.

کانون اندیشه

»کارگاه های آموزشی شهروندی«  را برگزار میکند
بمنظور جلب مشارکت و حضور فعال و آگاهانه شهروندان  

ایرانی، کانادائی  در عرصه های  فرهنگی،  سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی در کانادا  سلسله کارگاه های آموزشی شهروندی  

ترتیب داده شده است.
دومین  قسمت با  موضوع:  سوابق فعالیت احزاب در کانادا  و  

بررسی پلتفرم  احزاب مختلف  و اهداف و برنامه  هر یک
سخنران:  دکتر امیر حسن قاسمی نژاد

  زمان:  از ساعت ۱۸  الی ۲۰ جمعه  ۲۰ سپتامبر   
  مکان:   سالن ۲۰۳ کاپیالنو مال          

به دلیل حجم باالی اطالعیه ها
سلسه مقاالت شهروندی کاناد ا
که زیر نظر آقای باوند زنجانی

 هر هفته در این صفحه منتشر می گردد
در این شماره به چاپ نرسیده است.

با پوزش از خوانندگان عزیز
لطفا دنباله مطلب ایشان

را هفته آینده مطالعه فرمایید.
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1441

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

تولید، عرضه و خدمات کلیه فرشهای مدرن و کالسیک با سه نسل تجربه موفق

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

BC Licence #77777

604.998.4056

sales@vancotravel.ca
www.vancotravel.ca

131-901 3rd St,  W. North Vancouver BC, V7P 3P9

 قیمت مناسب بلیط هواپیما به ایران و سایر نقاط جهان
 رزرواسیون هتل در سراسر دنیا

 رزرواسیون پکیج های مسافرتی 
) VIA Rail ( نمایندگی فروش بلیط قطار کانادا 

) Rail Europe ( نمایندگی فروش بلیط قطارهای اروپا 

آژانس هواپیمایی ونکو

یونس احمدزادهاشکان چوگانیان

BC Licence #77777

604.998.4056

sales@vancotravel.ca
www.vancotravel.ca
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