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«کار را به کاردان بسپارید»

ظریف: اقدام نظامی علیه ایران یعنی آغاز یک جنگ تمام عیار
سی بی اس: طرح تالفی علیه ایران آماده است

به گــزارش رادیو زمانــه محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران پنج شــنبه 
2۸ شهریور در مصاحبه با شبکه خبری 
سی ان ان هشدار داد هرگونه حمله به 
ایران از ســوی آمریکا یا عربستان به 
یک جنــگ »تمام عیار« منجر خواهد 
شــد. ظریف گفت: چنانچه عربستان 
در پی پاســخ نظامی باشد، می بایست 
تا »آخرین سرباز آمریکایی« به جنگ 

ادامه دهد.
وزیر امورخارجه جمهوری اسالمی در 
ادامه ایــن مصاحبه گفت: »مایلم یک 
بیانیه جــدی درباره دفاع از کشــورم 

داشته باشم: ما طالب جنگ نیستیم. ما 
نمی خواهیم وارد یک درگیری نظامی 
شویم. ما می دانیم که یک درگیرنظامی 
بر اساس “فریب” )در مورد نقش ایران 
در حمله اخیر پهپادی و موشــکی به 
تاسیســات نفتی آرامکو( تلفات زیاد 
و نتایج بســیار بدی خواهد داشت اما 
در دفــاع از تمامیت ارضی خود درنگ 

نخواهیم کرد«.
ظریف در این مصاحبه امکان مذاکره 
با دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا را رد کرد و گفت تنها درصورتی 
مذاکــره خواهیم کرد که آمریکا طبق 

قولــی که در برجــام داده بود، تمامی 
تحریم ها علیه ایران را بردارد. 

به گزارش رادیو فردا ســاعتی پس از 
آن کــه وزیر خارجه آمریــکا تهران را 
به »اقدام جنگــی« علیه ریاض متهم 
کرد، یک شبکه تلویزیونی آمریکایی در 
گزارشــی خبر داد که حمله به آرامکو 
در خاک عربســتان سعودی با دستور 
مستقیم آیت اهلل خامنه ای انجام شده 
است. این گزارش همچنین حکایت از 
آن دارد که »طرح ضربات تالفی جویانه 
علیه تاسیسات نفتی ایران و سپاه آماده 

است«.

شــبکه تلویزیونی ســی بی اس که در 
گزارش چهارشنبه شب، 2۷ شهریورماه، 
بــه نام منبعش اشــاره نکرد می گوید 
رهبر جمهوری اسالمی به طرح حمله 
به تاسیسات نفتی عربستان چراغ سبز 
داده، اما با این شــرط که دخالت ایران 

»انکارپذیر باشد«.
خبرنگار سی بی اس در پنتاگون، وزارت 
دفاع آمریکا، در گزارش خود همچنین 
از وجود عکس هایــی ماهواره ای خبر 
داد که »نیروهای سپاه پاسداران را در 
حال آماده شدن برای این حمله نشان 

می دهد«.
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

رهبر جمهوری اسالمی
 و ناهنجاری شخصیتی 

تهاجمی- انفعالی

همواره ماه محرم فرصتی اســت برای علی خامنه ای تا با 
برگزار کردن مراسم تاســوعا و عاشورا سر در بغل گیرد و 
برای مظلومیت امام سوم شیعیان و همراهانش گریه کرده 
و بدین طریق خود و شیعیان همراهش را مظلومان تاریخ 
معرفی کند. قشــر حاکم در ایران حتی پس از در اختیار 
گرفتن حکومت مطلقه، کشتار ده ها هزار نفر و زندانی کردن 
صدها هزار نفر به دالیل سیاسی و مذهبی و مشارکت در 
کشتارهای منطقه هنوز این روایت مظلوم نمایی را رها نکرده 

است.
قشر حاکم فاســد و تمامیت خواه در ایران مدام فراموش 
می کند که قدرت انحصاری و ثروت عمده ی کشــور را در 
اختیــار دارد و هنوز از حیث زبان و بیان، خود را در دوران 
قبل از انقالب 5۷ دیده و ادای قربانی را در می آورد. از منظر 
روانشناسی اجتماعی اعضای این قشر دچار نوعی ناهنجاری 
شخصیتی تهاجمی- انفعالی هســتند: هم مدام با اتکا بر 
قدرت خویش دیگران را تهدید و بر آنها اعمال زور می کنند 
و هم ادای مظلومان و مستضعفان تاریخ را در می آورند. به 
این سخنان عزت اهلل ضرغامی  عضو شوراهای عالی فضای 
مجازی و انقالب فرهنگی در توییتر درباره تعطیلی روزنامه 
وطن امــروز نگاه کنیــد: »در روز خبرنگار، خود تعطیلی 
روزنامه وطن امروز خبر خوبی نیست. نمی توانم باور کنم 
که آنها حتی یک کیلو کاغذ یارانه ای هم نگرفته اند. البته 
خودشــان هم مقصرند. نباید به اسب شــاه چیز دیگری 

بگویند. مملکت صاحاب دارد.«
لحن و محتوای این نوشــته گواهی می دهد که از ســوی 
فردی بدون قدرت و یک ال قبا برای یک گروه یک ال قبای 
دیگر نوشته شــده است و اگر ندانید که ضرغامی  کیست 
نمی توانید حدس بزنید که فردی که ده سال رئیس سازمان 
صداوسیمای جمهوری اســالمی بوده و امروز دارد تالش 
می کند برای ریاســت جمهوری ۱4۰۰ خــود را و فضای 
بیرونی را آماده کند آن را نوشته است. همچنین روزنامه ی 
وطن امروز از روز اول با رانت دولتی منتشــر می شد تا روز 

آخر.

وخیم ترین نمونه: رهبر جمهوری اسالمی

نمونه ی اعالی این ناهنجاری را در ســخنان و رفتارهای 

علی خامنه ای می توان مشــاهده کرد. او چهار دهه است 
که از یکســو در روضه خوانی ها و خطبه های نماز جمعه و 
سخنرانی های »بیت« خود را در مقام امام سوم شیعیان در 
کربال، امام اول شــیعیان در زمان ضربت خوردن یا پیامبر 
اسالم در دوران محاصره و لذا مظلوم ترین شخصیت تاریخ 
می بیند و معرفی می کند. حسن نصراهلل حتی خامنه ای را 
»حسین زمان« معرفی می کند )ایسنا ۱۹ شهریور ۱۳۹۸(.
به گریه های وی در برابــر مردم توجه کنید که مقدمه ی 
کشــتار جمعی معترضان بود گویی قرار است خود وی را 
محاکمه کنند. از ســوی دیگر وی نه تنها صریحا دستور 
کشتار مردم را در خیابان می داد )2۹ خرداد ۱۳۸۸( بلکه 
رژیــم تحت نظر خود را یک قــدرت منطقه ای و در حال 
تبدیل شدن به یک قدرت جهانی معرفی می کرده است. او 
مدام ادعا می کند که به قدرت های بزرگ سیلی می زند و 
به آنها فحاشی می کند. معلوم نیست باید ادعای سیلی زدن 
وی به قدرت های جهانی را باور کرد یا ادای امام حســین 
درآوردنش را؟! کدام مظلوم تاریخ در کشــتار حدود 5۰۰ 
هــزار )که ۷۰ هزار نفر آنها زن و کودک بودند(، 2۱5 هزار 
بازداشــت و کشتار ۱4 هزار زندانی زیر شکنجه در سوریه 
مشارکت داشته اســت؟ تنها در اعتراضات پس از »بیعت 
۸۸« حدود ده هزار نفر بازداشــت شــدند. در طول تاریخ 
مظلومانی تا این حد جاه طلب و ســرکوبگر مشاهده شده 

است؟

نشانه ها

تقریبا همه ی نشانه های کتابچه ای ناهنجاری شخصیتی 
تهاجمی- انفعالــی در مقامات جمهوری اســالمی دیده 

می شود. این نشانه ها عبارتند از:
الــف. نگرش منفی به امور عالــم و بی توجهی به تحوالت 

مثبت در دنیا؛
ب. مقاومت منفعالنه یا فعال در برابر مســئولیت پذیری و 

کنش در موقعیت های اجتماعی و شغلی؛
پ. بازی در نقش قربانی و تکرار احساس مظلومیت در یک 

دوره ی طوالنی؛
ت. گریز از عقالنیت و ایجاد دشــواری برای کســانی که 
می خواهند در چارچوب های عقالنی با آنها سر و کار داشته 

باشند؛
ث. ابراز خصومت لفظی و ناسزاگویی به عنوان یک عادت.

هر پنج نشانه در مقامات جمهوری اسالمی آشکارا و به وفور 
و دائمی دیده می شود. آنها به عالم خارج )غیر از محدوده  ی 
تحت حکومت و تابع خود( نگاه منفی دارند و مدام تالش 
می کنند نقاط تاریک را برجســته سازند )سیاه نمایی(؛ در 
برابر هیچیک از اعمال خود مسئولیت نمی پذیرند و همه ی 
مشکالت را با نظریه ی توطئه بر گردن دیگران می اندازند؛ 
بــازی در نقش قربانی قدرت های ســلطه جو از نقش های 
دائمی  آنهاســت؛ عقالنیت اصوال جایی در نظــام اداره و 
سیاست گذاری آنها ندارد؛ بقا و حفظ منافع حرف اول را در 
امور آنها می زند؛ و خصومت و دشمنی با غرب و فرهنگ و 
تمدن غربی از زبان مقامات نمی افتد. روزی نیست که آنها 

به غربیان ناسزا نگویند.

روش حکومت داری

تهاجمی  و در عین حال انفعالی بودن شــخصیت مقامات 
یکی از نســخه های آنها بــرای حکومــت داری در نظام 
غیردمکراتیک، غیرپاســخگو و غیرشــفاف است. مقامات 
در برابر خودی ها انفعالی و در برابر غیرخودی ها تهاجمی  
هستند )تولی و تبری(. تغییر نقش بخشی از تاکتیک آنها 
برای سر و کار داشتن با بخش های مختلف جمعیت است. 
این رفتار آنها حتی اگر غیرآگاهانه باشــد که در بسیاری 
موارد چنین نیســت نشــان می دهد که شخصیت آنها بر 

اساس اراده  ی معطوف به قدرت شکل گرفته است.

ناهنجاری تا حدی عمومی

در جامعــه ی ایران نیز تا حدی این ناهنجاری به چشــم 
می خورد. مسئولیت ناپذیری، خود را قربانی معرفی کردن، 
عقالنیت گریزی، و خصومت و خشــونت لفظی به وفور در 
جامعه ی ایران به چشم می خورد. گروه هایی از یکسو برای 
»مظلومان« فلسطینی ناله می کنند و اشک می ریزند و از 
سوی دیگر برای حکومت خود که کودکان و زنان سوری را 
با همکاری بشار اسد سالخی می کند کف می زنند. گروهی 
دیگر از یکسو ابرقدرت ها را به چالش می کشند و از سوی 
دیگر منتظــر حمله ی آمریکا برای نجات خود هســتند؛ 
بخشی دیگر از یکسو خود را وارثان یک امپراتوری می دانند 
و از سوی دیگر دین اشــغالگران کشور خود را پذیرفته و 
خانــدان آنها را گرامی  می دارنــد. یک ملت نمی تواند هم 
مظلوم و هم قدرتمند باشد؛ هم قربانی باشد و هم متجاوز؛ 
هم برای مظلومیت متجاوزان به کشور خود اشک بریزد و 
هم ِعرق ملی داشته باشد مگر اینکه دوگانگی و دو چهره 

بودن را درونی کرده باشد.

فرهنگ عمومی  و سیاسی دوگانه

اینکــه ایرانیان کمتــر از این دوگانگــی مظلوم نمایی و 
قدرت نمایی تعجب می کنند ناشی از یک ویژگی تاریخی 
ایرانیان است: بازی در دو نقش قربانی و قاهر در صحنه ی 
واحد. این یک دوگانگی است اما بسیار پیچیده تر از ریاکاری 
که در میان ایرانیان بسیار ریشــه دار است. شما دو حس 
»قدرت قاهره ی جهانی« و »اشغال/ استعمارشدگی« را که 
روی هم بریزید و خوب هم بزنید دقیقا به ذهنیت خامنه ای 
و میلیون ها نفر مثل او در ایران خواهید رســید. خامنه ای 
شاید به این دوگانگی شخصیتی واقف نباشد اما این نقش 
را بازی می کند چون این بازی تاثیر دارد و جواب می دهد.

غفلت روانشناسان

مایه ی تاسف است که روانشناسان اجتماعی در چهل سال 
گذشته این ناهنجاری را با همه ی نشانه های واضح اش در 
شخصیت علی خامنه ای و دیگر مقامات تشخیص نداده و 
در باب آن نگفته و نشنیده اند. حداقل طرح پرسش در این 
زمینه مشروعیت دارد. چنین تشخیصی می توانست بر سر 
عقل آمدن افکار عمومی  را تسهیل کند و جامعه را از درد و 
رنج بیشتر محفوظ دارد. البته اگر چنین تشخیصی عرضه 
می شد مقامات جمهوری اسالمی همانطور که تحلیل های 
انتقادی سیاسی و اجتماعی را بر نمی تابند به روانشناسان 
اجتماعی نیز وقعی نمی گذاشــتند. ایــن موضوع در عین 
ارتباط با ویژگی های شخصیتی شهروندان ایرانی از نوعی 
روش برای تحت ســلطه قرار دادن یا گریز از مســئولیت 

اجتماعی نیز حکایت دارد.

قشر حاکم فاســد و تمامیت خواه در ایران مدام فراموش می کند که قدرت انحصاری و ثروت 
عمده ی کشــور را در اختیار دارد و هنوز از حیث زبان و بیان، خود را در دوران قبل از انقالب 
۵7 دیده و ادای قربانی را در می آورد. از منظر روانشناســی اجتماعی اعضای این قشر دچار 
نوعی ناهنجاری شخصیتی تهاجمی- انفعالی هستند: هم مدام با اتکا بر قدرت خویش دیگران 

را تهدید و بر آنها اعمال زور می کنند و هم ادای مظلومان و مستضعفان تاریخ را در می آورند.

پارلمان اروپا خواستار
 پایان دادن به سرکوب 

زنان در ایران شد

رادیو فردا- نمایندگان پارلمان اروپا روز پنج شنبه، 
2۸ شــهریورماه، به اتفاق آرا بــه قطعنامه ای در 
محکومیت کارنامه حقوق بشری جمهوری اسالمی 
رای داده و خواستار پایان دادن به »سرکوب زنان« 

در ایران شدند.
قطعنامه تازه مجلس اروپا با ۶۰۸ رای موافق و تنها 

هفت رای مخالف به تصویب رسید.
ایــن قطعنامــه از مقامات جمهوری اســالمی 
می خواهــد که تمام مدافعان حقــوق زنان را که 
در پی اعتراض به حجاب اجباری زندانی شده اند 

بدون قید و شرط آزاد کنند.
نمایندگان اروپایی در این قطعنامه عالوه بر تاکید 
بر لزوم آزادی برای زنان، همچنین خواســتار آن 
شده اند که تمام شهروندان دوتابعیتی ایران و اروپا 
که در ایران زندانی اند بدون فوت وقت آزاد شوند.

پارلمان اروپا در قطعنامه خود با نام بردن از نازنین 
زاغری رتکلیف، احمدرضا جاللی و کامران قادری 
تاکید کرده که این افراد یا »بالفاصله آزاد شوند« یا 
»مطابق قوانین بین المللی دوباره محاکمه شوند«.

نماینــدگان مجلــس اروپا همچنین خواســتار 
همکاری مقامات جمهوری اسالمی با سفارت های 
اروپایی در تهران شــده اند تا »فهرستی جامع از 
تمام دوتابعیتی هایی که در حال حاضر در کشور 

در حبس به سر می برند« تهیه شود.
نازنین زاغــری رتکلیف، کارمنــد بنیاد خیریه 
تامســون  رویترز، فروردیــن ۹5 هنگام خروج از 
ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت 
و به اتهام »تالش برای براندازی نرم« به پنج سال 
حبس محکوم شــد، اتهام هایی که او، وکیلش و 

بنیاد تامسون  رویترز به شدت رد کرده اند.
پژوهشــگر  و  پزشــک  جاللــی،  احمدرضــا 
ایرانی سوئدی، بیش از ســه سال است در زندان 
اســت و به اتهام »محاربه از طریق جاسوسی« با 

حکم اعدام روبه روست.
کامران قادری، تاجر ایرانی اتریشی، هم به ده سال 
زندان محکوم شده و،  به گفته عفو بین الملل، در 
دوران بازجویی تحت شــکنجه و فشار بوده تا به 
همکاری با دولت هــای متخاصم علیه جمهوری 

اسالمی ایران اعتراف کند.
اما در چند هفته گذشته خبری دیگر بیش از همه 
محدودیت های زنان در ایران را برجسته کرده و به 
گوش رسانه های خارجی رسانده است: دختر آبی.
ســحر خدایاری، معروف به »دختــر آبی«، ۱۱ 
شــهریور امســال، در واکنش به تشکیل پرونده 
قضایی به  خاطر ورود به ورزشــگاه آزادی، مقابل 
یکی از دادسراهای تهران خودش را به آتش کشید 

و بعد از چند روز درگذشت.
در واکنش به موج اعتراضی که این خبر برانگیخت، 
رسانه های حکومتی تالش کردند با تأکید بر این  
که او هنوز محکومیتی نداشته چنین وانمود کنند 
که خودسوزی او بر اثر »بیماری روحی و روانی« 
بوده و »ربطــی به رفتنش به اســتادیوم آزادی 

نداشته است«.
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Skilled Worker

بازداشت افسر بلندپایه پلیس فدرال کانادا به اتهام جاسوسی برای بیگانگان
اعضای ائتالف اطالعاتی »پنج چشم« 
که کانادا نیز یکی از آن هاست، نگران 
پیامدهای ماجــرای کامرون اورتیس 

Cameron Ortis هستند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
برخی منابع دیپلماتیک که نامشــان 
فاش نشــده اعالم کرده اند که ائتالف 
»پنج چشــم« که کانادا، اســترالیا، 
نیوزیلند، انگلیس و آمریکا اعضای آن 
را تشــکیل می دهند، نگران آن است 
که شاید کامرون اورتیس به اطالعات 
حساس و طبقه بندی شده دسترسی 

داشته است.
کامــرون اورتیــس روز پنجشــنبه 
دوازدهم ســپتامبر در اتاوا که دفاتر 
آژانس های امنیتی و اطالعاتی کانادا در 
آنجا قرار دارد، بازداشت شده و بعد از 
ظهر روز جمعه در دادگاه تفهیم اتهام 
شد. اورتیس قرار است بار دیگر جمعه 

2۰ سپتامبر به دادگاه احضار شود.
به موجب قانون کیفری کانادا و قانون 
حمایــت از اطالعات مرتبط با امنیت 
ملــی کانادا به ویــژه قوانین مبارزه با 
جاسوســی خارجی، پنج فقره اتهام 
از جملــه ارتباط غیرمجاز، خیانت در 
امانت و استفاده غیرقانونی از یک رایانه 
در پرونده کامــرون اورتیس گنجانده 
شده است. به عبارت دقیق تر اورتیس 
احتماال اطالعات در دسترس خود را 
در اختیار یــک موجودیت خارجی یا 

یک گروه تروریستی قرار داده است.
هنــوز درباره اطالعاتی که اورتیس به 
آن ها دسترسی داشــته و همچنین 
طرف یــا طرف هایی که این اطالعات 
را احتمــاال در اختیارشــان قرار داده 
اطالع دقیقی در دســت نیســت؛ اما 
برخی منابع که با کار اورتیس آشــنا 
هستند می گویند وی احتماال اطالعات 
مربوط به عملیات پلیس فدرال کانادا، 
پرونده هــای اطالعاتــی و همچنین 
اطالعات مربوط به متحدان کانادا را در 

اختیار داشته است.
شــبکه تلویزیونــی گلوبــال نیز به 
نقــل از منابــع امنیتی اعــالم کرد 
کامرون اورتیــس مدیر کل اطالعات 
ژاندارمری ســلطنتی کانادا بوده و در 
این سمت مسئولیت کنترل عملیات 
ضدجاسوســی پلیس کانادا را نیز بر 

عهده داشته است.
»پنج  قدرتمنــد  اطالعاتی  ائتــالف 
چشم« نگران ماهیت اطالعاتی است 
که کامرون اوتیس به آن ها دسترسی 
داشته و اکنون منتظر است تا وزارت 
امنیت عمومی کانادا نتیجه بررسی ها 
و ارزیابی هــای خــود را از زیان ها و 
لطمات احتمالی این ماجرا ارائه نماید. 
دولت کانادا اعالم کرده هنوز از دامنه 

و گســتردگی اطالعات به ســرقت 
رفتــه اطالع دقیق نــدارد اما وزارت 
امنیت عمومی کانادا به تحقیقات و 
بازپرســی های خود در این باره ادامه 
می دهد. سوال برخی اعضای ائتالف 
»پنج چشــم« این است که اورتیس 
چگونه توانسته است در پلیس فدرال 
کانادا اطالعات حساس را جمع آوری 

کند.
پیشین  تحلیلگر  دیویس  جســیکا 
ســرویس اطالعات امنیتــی کانادا 
مسلما جزییات  می گوید:»   SCRS
این ماجرا دردسرساز هستند. چنین 
نشــت اطالعاتی می تواند به امنیت 
ملی کانــادا و متحدانش لطمه وارد 

کند.«
با این حال برخی منابع در گفتگو با 
سی.بی.ســی اعالم کردند این ماجرا 
برای ائتــالف »پنج چشــم« جای 
نگرانی ندارد زیرا اتهامات مطرح شده 
بر ضد کامــرون اورتیس به گونه ای 
است که نشــان می دهد وی قبل از 
انتشــار اطالعات محرمانه ای که در 

اختیار داشته، بازداشت شده است.
طبــق ارزیابی های »مرکــز امنیت 
ارتباطات سرویس اطالعاتی امنیتی 
اورتیس  کانادا« SCRS  کامــرون 
که مدیــر کل مرکز ملی هماهنگی 
اطالعات پلیس فدرال بوده اســت، 
اطالعات حساسی را در اختیار گرفته 
بود که اگر در اختیار یک موجودیت 
خارجی یا گــروه تروریســتی قرار 
می گرفت، می توانست ضربه ای بزرگ 
به امنیت ملی کانادا و متحدانش وارد 

کند.
اســنادی که سی.بی.ســی به آن ها 

دسترســی پیدا کرده نشان می دهد 
که تجزیه وتحلیل اطالعات محرمانه 
و محتوای گزارش هایی که اورتیس 
در اختیار داشته است، می تواند این 
فرصت را به یک ســازمان اطالعاتی 
خارجی بدهــد که دربــاره اهداف، 
روش هــا، کیفیــت ، ظرفیت هــا و 
توانمندی های سرویس های اطالعاتی 
کانادا و متحدانش به اطالعات مهمی 

دست پیدا کند.
اطالعــات حساســی کــه کامرون 
اورتیس به آن ها دسترسی داشته از 
جمله اطالعات بسیار مهم و حفاظت 
شده امنیت ملی کانادا بوده و لو رفتن 
آن ها می تواند قلب امنیت ملی کانادا 
را هدف قرار دهد.  افشــای احتمالی 
این اطالعات می تواند به راحتی روابط 
کانادا با متحدانش را به شدت متشنج 

و متالطم کند.
در عین حال یک منبع دولتی کانادا 
نزدیک بــه این پرونــده اعالم کرد 
مقامات اتاوا نگران این قضیه هستند 
زیرا این افسر پلیس فدرال به عنوان 
»کارشناس چین« معروف بوده است.
در هر صورت مقامــات کانادا اکنون 
تــالش می کنند تــا به اهــداف و 
انگیزه های واقعی اورتیس پیش ببرند 
و دریابند وی قصد داشــته اطالعات 
محرمانه خود را در اختیار چه کس 

یا کسانی قرار دهد.
سی.بی.ســی گــزارش داد با توجه 
به این کــه کار اورتیس از اهمیت و 
حساســیت باالیی برای امنیت ملی 
کانــادا برخوردار بــوده، کلیه وزارت 
خانه های فــدرال درگیر این قضیه، 
خسارات داخلی احتمالی این پرونده 

را ارزیابی می کنند تا به یک ایده کلی 
در این زمینه دست یابند.

شــنیده ها حاکی از آن است که ماه 
گذشته محل زندگی اورتیس به طور 
مخفیانه به دقت مورد بازرســی قرار 
گرفته و ماموران اطالعاتی کانادا در 
این بازرسی یادداشت های دست نویس 
متعددی کشــف کردند که برخی از 
در  آن ها شامل دســتورالعمل هایی 
خصوص پاک کردن اسناد و مدارک 

در قالب پی.دی.اف بود.
اطالعات به دست آمده در تحقیقات 
مربوط به اورتیس نشان داد که این 
افسر بلندپایه پلیس فدرال کانادا که 
تحت پیگــرد قرار گرفته، بالغ بر نود 

هزار دالر بدهی دارد.
کامرون اورتیس چهل و هفت ساله 
که  از ســال 2۰۰۷ در پلیس فدرال 
کانادا مشغول کار است و کارشناس 
زیرساخت های راهبردی و ربات های 
دیجیتــال و همچنیــن متخصص 
امور کشــورهای جنوب شرق آسیا 
گذشته  می شــود، جمعه  محسوب 
برای پاسخگویی به هفت فقره اتهامی 
که علیه وی مطرح شــده اســت به 

دادگاه احضار شد.
در اختیار گرفتن غیرقانونی اطالعات 
عملیاتی، خیانت در امانت و استفاده 
غیرقانونــی از یک رایانــه از جمله 
اتهامات مطرح شــده علیه اورتیس 
است. اگر این اتهامات به اثبات برسد 
و اورتیس مجرم شناخته شود حداکثر 
به چهارده سال حبس محکوم خواهد 

شد.
قانون حفاظت از اطالعات در پرونده 
جاسوسی جفری دلیسل نیز مطرح 

شده بود. دلیســل که یک تحلیلگر 
اطالعاتی بود در سال 2۰۱۳ پس از 
ازدواجش، اطالعاتی را که  فروپاشی 
در اختیار داشت  در ازای ده هزار دالر 

آمریکا به روسیه فروخت.
در قضیه کامــرون اورتیس نیز پای 
قانون حفاظــت از اطالعات به میان 
کشــیده شده است چرا که این افسر 
بلندپایه اطالعاتی پلیس فدرال کانادا 
در این اواخر مســئول نظارت بر یک 
تحقیق درباره پولشویی روسها بوده 

است.
این خبــر را روزنامــه گلوب اندمیل 
 Bill منتشــر کرده و بیــل بــراودر
Browder کارشناس مالی آمریکایی 
که از فعاالن مخالف پوتین محسوب 

می شود، آن را تایید کرده است.
گلوب اندمیــل گــزارش داد تفهیم 
اتهام کامــرون اورتیس با یک پرونده 
مهم فساد مالی ارتباط پیدا می کند 
که برخی مســئوالن بلندپایه روس 
در آن دخیل بوده اند. ماجرای فســاد 
مالی مسئوالن بلندپایه روس را اولین 
 Sergueï بار ســرگئی ماگنیتسکی
Magnitski حقوقدان روس که سال 
2۰۰۹ در زندانی در مسکو جان باخت، 
بر مال کرد. سرگئی ماگنیتسکی که 
به علت فعالیتهای خود در مبارزه با 
فساد مالی به نماد مبارزه با فساد در 
روسیه تبدیل شده بود، سال 2۰۰۸ 
پــس از آن که ماجرای یک اختالس 
بزرگ مالی بــه ارزش پنج میلیارد و 
چهارصد میلیون روبل را افشــا کرد، 
بازداشــت شد. ماگنیتســکی در آن 
زمان اعــالم کرد این اختالس بزرگ 
را  برخی مســئوالن بلندپایه پلیس 
و اداره مالیــات از طریق بازپرداخت 
مالیات ها بــر ضد دولت روســیه و 
 Hermitage  شرکت هرمیتیج کپتال

Capital مرتکب شده اند.
یک منبع آگاه به روزنامه گلوب اندمیل 
اعالم کرد بیش از چهارده میلیون دالر 
کانادا )حدود نه میلیون یورو( اختالس 
مالــی کــه روس ها مرتکب شــدند 
احتماال با کانادا ارتباط داشته است. 
پلیس  مسئوالن  افزود  گلوب اندمیل 
فدرال کانادا از هر گونه اظهارنظر در 

این باره خودداری کرده اند.
برندا لوکی کمیسر ژاندارمری سلطنتی 
کانادا بعد از ظهر روز سه شــنبه در 
کنفرانســی مطبوعاتی اعالم کرد در 
تحقیق مشترک پلیس کانادا و اف.بی.

آی اسناد و شواهدی به دست آمد که 
نشان می داد یک ماجرای جاسوسی 

در میان است.
لوکــی ادامه داد پلیــس و نهادهای 
امنیتی بالفاصله پس از این کشــف، 

بازرســی های الزم را آغــاز کردنــد 
تا ماجرا کامال روشــن گــردد. این 
بازرسی ها شــک و ظن مقامات را به 
وجود فســاد داخلی در بدنه پلیس 
کانادا برانگیخت و در ادامه به بازداشت 
کامرون اورتیس در پنجشنبه گذشته 

دوازدهم سپتامبر منجر شد.
برندا لوکی که اولین کمیســر دائمی 
زن پلیس کانادا محســوب می شود، 
در کنفرانــس مطبوعاتی خود جانب 
احتیاط را در پیــش گرفت و از ارائه 
اطالعات مربوط بــه این پرونده و به 
ویژه ماهیت فســاد مطرح شده و نیز 
افراد دخیل در این رسوایی خودداری 

کرد.
ژاندارمری  بلندپایــه  مســئول  این 
سلطنتی کانادا تاکید کرد از اظهارنظر 
و تفســیر نظریه های و فرضیه های 
مطرح شده در این پرونده خودداری 
می کند تا به تحقیقاتی که همچنان 
در این بــاره ادامه دارد لطمه ای وارد 

نشود.
کمیســر پلیس کانادا در عین حال 
این تصور را که شــاید کمبود منابع 
در نیــروی پلیس کانــادا منجر به 
چنیــن رویدادی شــده اســت، رد 
کرد و خاطرنشــان ساخت همیشه 
نمی توان اقدامات افراد را کنترل کرد. 
ما می توانیم در تحقیقات جاری تمام 
رویه ها، سیاست ها و روندهای الزم را 
در دستور کار خود قرار دهیم؛ اما در 
پرونده فعلی ما با اقدام یک نفر روبرو 

هستیم.
برندا لوکی تصریح کرد مطابق با قانون 
کیفری و قانون حفاظت از اطالعات 
کانادا، کامرون اورتیس در این پرونده 
به »فعالیت هــای جنایی احتمالی« 

متهم شده است.
براندا لوکــی اذعان کــرد نمی توان 
انــکار کرد که اتهامات مطرح شــده 
بر ضد کامرون اورتیــس ژاندارمری 
سلطنتی کانادا را به تالطم انداخته و 
مایه نگرانی همه افرادی شده که در 
داخل کشور یا در سطح بین المللی با 

کامرون اورتیس کار کرده اند.
خانــم لوکی در عین حــال تصریح 
کرد که در حال حاضر همکاری های 
امنیتی و پلیسی کانادا با متحدانش 
تحت تاثیــر ماجــرای اورتیس قرار 
نگرفته است و تبادل اطالعات با این 
کشورها طبق روال معمول ادامه دارد.
وی افــزود به منظــور جلوگیری یا 
دســت کم محدود کردن پیامدهای 
نشت احتمالی اطالعات برای کانادا و 
متحدانش، تدابیر مقتضی اتخاذ شده 

است.
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وعده انتخاباتی ترودو:
تسهیالت جدید برای خانه اولی ها 

و دریافت مالیات از مالکان خانه های 
خالی سرتاسر کانادا

ایرونیا- در تعهدی که هدفش جذب 
رای دهندگان نسل جوان خواهد بود، 
جاستین ترودو رهبر لیبرال ها گفته 
بــه خانه اولی هایی کــه در بازارهای 
با قیمت هــای باال از جملــه تورنتو 
و ونکــوور زندگــی می کنند کمک 

بیشتری خواهد کرد.
لیبرال ها قول  داده اند برنامه انگیزش 
خانه اولی ها که همراه با بودجه امسال 
وارد شد را گسترش دهند. این برنامه 
برای خانه اولی هایی در دسترس است 
کــه کمتر از ســالی ۱2۰ هزار دالر 

درآمد دارند.
در قالب این برنامه، سازمان مسکن 
کانادا تا ســقف ۱۰ درصد از قیمت 
خریــد یــک خانــه را در صورتی 
وام گیرنده  کــه  می کنــد  پرداخت 
بتواند حداقل پنــج درصد از قیمت 
وام مســکن بیمه شــده را پرداخت 
کند. در حال حاضر تنها در صورتی 
درخواست دهندگان می توانند از این 
امکان اســتفاده کنند که ارزش کل 

وام مسکن و سهم سازمان مسکن از 
4۸۰ هزار دالر عبور نکند. ترودو امروز 
اعالم کرد که این سقف به ۷۸۹ هزار 
دالر بــرای تعدادی از بازارهای داغ از 
جمله ویکتوریا، ونکوور و تورنتو بزرگ 

افزایش پیدا می کند.
بودجه ماه مارس ۱.25 میلیارد دالر 
را طی ســه ســال برای این برنامه 
تعیین کــرد. ترودو اشــاره کرد که 
محافظه کاران با این کار مخالف بودند. 
یکــی از انتقادهــای اصلــی بودجه 
این است که ســقف آن بیش از حد 
پایین است که بتواند به خریداران در 
بازارهایی که منفجر شده اند کمکی 
بکند. ترودو گفــت این تعهد جدید 
نشــان می دهد که بعضی شهرها که 
قیمــت خانه باالتر از متوســط ملی 
هســتند کمی »کمک اضافه« نیاز 

دارند.
ســایمون جفریز ســخنگوی حزب 
محافظه کار گفت سیاســت مسکن 
لیبرال ها بــه احتمال زیــاد نتیجه 
نخواهد داد. او اضافه کرد: »جاستین 
ترودو هرگز نتوانسته بگوید چه تعداد 
کانادایی در عمل از این برنامه ســود 

می برند و هنوز هم نمی تواند.«
رهبــر  شــی یر  انــدرو  گفــت  او 
محافظه کاران بــه زودی برنامه خود 
برای مقرون به صرفه تر کردن مسکن 

را آشکار خواهد کرد.
تــرودو گفت دولت لیبرال در صورت 
دوبــاره انتخــاب شــدن گام هایی 
برمی دارد تا جلوی سفته بازی مسکن 
توســط خریداران خارجی را بگیرد 
که دارند قیمت هــا را باالتر می برند. 
این شــامل یک مالیات ســفته بازی 
و مســکن خالی یــک درصدی در 
سطح ملی می شــود که بر صاحبان 
خانه غیرساکن و غیرکانادایی اعمال 
خواهد شد. این مالیات بر پایه مدلی 
اجرایی خواهد شد که در حال حاضر 
در سطح استانی در بریتیش کلمبیا 

iroonia.ca .عملیاتی شده است

جاستین ترودو، غایب بزرگ نخستین مناظره تلویزیونی انتخابات ۲۰۱۹ 
در نخستین مناظره تلویزیونی چه گذشت؟

مــداد- در حالی که فقــط دو روز از 
آغــاز کارزارهــای انتخاباتی احزاب 
کانادا گذشــته بود، رهبران احزاب 
عمده کانادا برای شرکت در مناظره 
انتخاباتی به دفتر مجله مک لینز در 

تورنتو دعوت شدند.
مجله مک لینز، هفته نامه ی سیاسی، 
اقتصــادی معتبر کاناداســت که از 
حدود ۱۱5 ســال پیش تاکنون، با 
انتشار اخبار و تحلیل های کارشناسی، 
نقش و سهمی بزرگ در شکل گیری 
کانادای امروز داشته است. به همین 
دلیل اســت که وقتی پــای اولین 
مناظره انتخاباتی بــه میان می آید، 
چشــم ها بــه این مجله و شــریک 
تصویری آن در این برنامه یعنی کانال 

تلویزیونی سیتی. تی وی دوخته شد.
اولیــن مناظــره انتخاباتــی بیــن 
رهبران احــزاب عمده کشــور، در 
حالی کانادایی ها را ســاعت ۸ شب 
روز پنجشــنبه، ۱2 ســپتامبر پای 
گیرنده های تلویزیونی یا دستگاه های 
موبایل شان نشاند که جاستین ترودو، 
رهبر حزب لیبرال از شرکت در این 
مناظــره خودداری کــرده و ترجیح 
داده بود در شهر ادمونتون و در جمع 
هوادارانش سخنرانی کند. موضوعی 
که اندرو شی یر، جاگمیت سینگ و 
الیزابت می، ســه رهبر دیگر احزاب 
عمده کانادا با اشــاره به آن، تصمیم 

نخست وزیر را سرزنش کردند.
الیزابت می، رهبر حزب »سبز« حتی 
در اقدامی نمایشــی، زمانی که وارد 
ســالن شد، به ســمت محل تعیین 
شده برای ایســتادن ترودو رفت و با 
نخست وزیر خیالی احوال پرسی نمود 
و دســت داد. کاری کــه لبخند به 

صورت حضار آورد.

در این مناظره، اندرو شــی یر، رهبر 
حزب محافظه کاران کانادا، به عنوان 
رقیب اصلی جاســتین ترودو، تالش 
کرد در نبود نخســت وزیر در جلسه 
مناظره، چهره ای جدید از خود نشان 
دهــد. او که حدود دو ســال پیش، 
کاندیداتوری خــود را برای رهبری 
حزب محافظــه کار کانادا اعالم کرده 
بود، در شب مناظره دیگر آن خنده ی 
همیشــگی و معروفــش را بر چهره 

نداشت.
شــی یر تالش داشــت تا با قیافه ای 
جدی تر و نظراتی سیاست مدارانه تر، 
جای خالی نخســت وزیر را پر کند و 
چهــره ی یک رهبر را به خود بگیرد. 
هرچند هر جا که می شد از حمله به 
جاستین  ترودو و برنامه هایش کوتاهی 
نکرد. مخصوصا بر سر رسوایی اس.ان.

سی الوالین ، رفتار جنجالی ترودو در 
سفر به هندوستان، مالیات بر کربن و 
حاضر نشدن نخست وزیر در مناظره 

انتخاباتی.
اندرو شــی یر از آن طرف و در نبود 
جاســتین ترودو، به کیسه بوکسی 
تبدیل شده بود که رهبران دو حزب 
نئودموکرات و سبز تالش داشتند تا با 
ضربه زدن به آن خود را مبارز جلوه 
دهند. جاگمیت ســینگ و الیزابت 
می، رهبران دو حزب نئودموکرات و 
سبز در نظرسنجی ها بسیار عقب تر 
از دو حزب لیبرال و محافظه کار قرار 
دارند و مشــغول مبارزه با هم برای 

کسب جایگاه سوم هستند.
در این میــان و برای قدرت گرفتن، 
حملــه به رقیــب بــزرگ می تواند 
اســتراتژی مبارزاتی خوبی به شمار 
آیــد. کاری که هر دو نفــر با طرح 
ترامپ«،  »عروســک  مثل  اتهاماتی 

»عوام فریِب ضــِد مهاجر« و »حامی 
ثروتمندان« نســبت به اندرو شی یر 

سعی در انجام آن داشتند.
از اندرو شــی یر به عنوان رهبر حزبی 
کــه احتمــال دارد برنــده »دولت 
حداقلی« شــود، انتظار می رفت این 

حمــالت را تحمل کند تا بعدا بتواند 
با ائتالف با آنها، دولت تشــکیل دهد 
اما اندرو شــی یر از پاسخ به حمالت 
کوتاهی نکرد و مخصوصا چند باری 

به جاگمیت سینگ تاخت.

شهروندان خطاب به ترودو: 
در بحث الئیسیته استان کبک دخالت نکن!

نخست وزیر لیبرال کانادا یک بار دیگر 
مجبور شد موضع خود را درباره قانون 
کبکی الئیسیته حکومت به صراحت 
بیان کند و به ســواالت شهروندان 

کبک در این باره پاسخ گوید.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این بار روزنامه نگاران نبودند که ترودو 
را درباره قانون الئیســیته حکومت 
به سوال کشیدند بلکه یک شهروند 
عادی در رســتورانی در ماســکوش 
Mascouche  بــود کــه از ترودو 
خواست در بحث الئیسیته حکومت 
در استان کبک وارد نشود. ماسکوش 
در واقع اولین مرحله از سفر دوره ای 

جاستین ترودو به استان کبک بود.
جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال 
 Œuforie کانادا در رستوران اوفوری
ماســکوش که پر از مشــتری بود با 
عده ای از حاضران دست داد و عکس 

گرفت و با آنها به گفتگو پرداخت.
برخی از مشتریان مسن تر رستوران با 
ترودو درباره پدرش صحبت کردند؛ 
امــا برخی ترجیح دادنــد از فرصت 
دیدار با ترودو اســتفاده کرده و با او 
عکس بگیرند. اما ژک کوربی هفتاد 
ساله از فرصت سالم و احوالپرسی با 

ترودو اســتفاده کرد و از او خواست 
قول بدهد که اگر بار دیگر به عنوان 
نخست وزیر انتخاب شد، »در بحث 
الئیسیته در اســتان کبک دخالت 

نکند«.
ژک کوربــی کــه از اهالــی تربون 
Terrebonne است، به ترودو گفت: 
»خواســته من این است که همه به 
قانون الئیســیته در کبــک احترام 
بگذارند. قانون الئیســیته در کبک 
توسط نمایندگان مردم تصویب شده 
اســت و من فکر می کنــم که دیگر 

کسی نباید به آن دست بزند.«
جاســتین تــرودو نیز در پاســخ به 
خواسته این شــهروند، موضع خود 
را درباره قانون الئیســیته در کبک 
تشریح کرد و برایش توضیح داد که 
به چه دالیلی قصد دارد درها را برای 
اعتراضات قضایــی احتمالی به این 
قانون باز نگــه دارد. وی تاکید کرد: 
»در یک کشــور آزاد و دموکراتیک، 
باید امــکان رعایــت آزادی مذهب 
وجود داشته باشد. الئیسیته در کبک 
مسئله حساسی است؛ اما به نظر من 
یــک جامعه آزاد نباید شــرایطی به 
وجود آورد که زمینه ساز شکل گیری 

رفتارها و برخوردهای تبعیض آمیز بر 
پایه مذهب باشد. در این جا بحث یک 

آزادی بنیادین مطرح است.«
ترودو ادامه داد: »بله، جامعه، حکومت 
و انجام وظیفــه کارکنان دولت باید 
الئیک و به دور از دغدغه های مذهبی 
باشد؛ اما برای این کار نباید آزادی های 
بنیادین شهروندان را نقض یا محدود 
کرد. برای این کار باید مسیر درستی 

انتخاب کنیم.«
کوربی نیز پاسخ ترودو را قانع کننده 
دانست و گفت: »نخست وزیر نیز به 
ضرورت رعایت خواست جامعه و افراد 
اذعان دارد. این یک مســئله اساسی 
است که البته رعایت آن کار دشواری 
اســت. موضع او برای من قابل درک 
است. او منتظر است که دیوان عالی 

نظر خود را اعالم کند.«
اما کوربی تنها کسی نبود که درباره 
قانون الئیسیته با نخست وزیر گفتگو 
کرد. در قهوه خانه تیــم هورتونز در 
یک  نیــز  ســن-فلیکس-دو-الووآ 
شــهروند دیگرز ترودو درباره قانون 
الئیسیته در کبک ســوال کرد و  از 
ترودو خواســت در بحــث قانون2۱ 

الئیسیته از موضع خود کوتاه نیاید.
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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

با فروش امالک مصادره شده ایران در کانادا،
ده ها میلیون  دالر بین قربانیان تروریسم تقسیم شد

ایرونیــا- ده ها میلیــون دالر امالک 
مصادره شــده متعلق به دولت ایران 
در کانــادا به فروش رفته و پول آن ها 
به قربانیان گروه های تروریستی اهدا 
شده که تحت حمایت رژیم جمهوری 

اسالمی قرار دارند.
با اســتناد به اسنادی که ماه گذشته 
در دادگاه عدالت عالی انتاریو به ثبت 
رســید، قربانیان سهمی از پولی را به 
دســت آوردند کــه از طریق فروش 
ساختمان های ایران در اتاوا و انتاریو 

به دست آمد.
ایــن امــالک به ارزشــی بیــش از 
2۸ میلیــون دالر به فــروش رفت. 
گروه های  قربانیان  دریافت کنندگان 
تروریستی حماس و حزب اهلل بودند 
که از ایران حمایت مالی و اســلحه 
دریافــت می کننــد و تعلیــم داده 

می شوند.
شــرکت وکالت واقــع در تورنتویی 
به نــام آلبرت گلمن کــه به عنوان 
دریافت کننده تعیین شــده توســط 
دادگاه تعیین شده روز هفتم آگوست 
به قاضی اطــالع داد که »توزیع پول 
به قربانیان همانطور که توسط دادگاه 

اجازه داده شده بود انجام شده است.«
معموال چنین مسئله ای خیلی خاص 
نیســت اما این بار شــاکیان پرونده 
قربانیان تروریســم بودند و دارایی ها 
امالک کانادایی بودند که از رژیم ایران 
مصادره شده بودند. ملک واقع در اتاوا 
که قبــال مرکز فرهنگی ایــران بود 
مخصوصا باارزش بود. این ملک که به 
عنوان یک »اکازیون توسعه ترانزیتی 
در کنار دانشــگاه اتاوا« بازاریابی شد 
بــه ارزش 2۶.5 میلیون دالر به یک 
سازنده ساکن مونترال فروخته شد. 
ملک واقع در تورنتــو هم که تحت 
مالکیت شرکتی بود که توسط یک 
هدایت  سفارت خانه  رسمی  مسئول 
می شــد و به عنوان مرکز مطالعات 
ایرانی کار می کرد، بــه ارزش ۱.۸5 
میلیون دالر به فروش رسید. وکیل 
یکی از قربانیــان هم تایید کرده که 

فروش ها انجام شده است.
گروه ائتــالف کانادا علیــه ترور که 
برای تغییر دادن قوانین البی کرد تا 
از دولت های حامی  بتوانند  قربانیان 
تروریسم خسارت دریافت کنند گفته 
خوشــحال است که تهران این بها را 

پرداخت کرده است.
دنی آیزن سخنگوی این گروه گفت: 
»رژیم ایران بدون اینکه دست بردارد 
و شــرم داشته باشــد ده ها میلیارد 
دالر پول به سازمان های تروریستی 
می دهد کــه زندگی افــراد بی گناه 
سراسر دنیا از جمله زندگی کانادایی ها 

را نابود کرده اند.«
توزیع دارایی های ایران نشانگر پایان 
احتمالی پروســه ای است که هفت 
سال پیش در حالی آغاز شد که دولت 
محافظه کار وقت، جمهوری اسالمی را 

یک حامی دولتی تروریسم خواند. 
تحت الیحه عدالت بــرای قربانیان 
اعمال تروریستی که در سال 2۰۱2 

اجرایی شــد، قربانیــان می توانند از 
دادگاه ها استفاده کنند تا دارایی های 
اسپانسرهای دولتی تروریسم را از آن 
خود کنند. ایران و ســوریه در حال 
حاضر در لیست این دولت ها هستند.

معموال نمی توان از دولت های خارجی 
شکایت کرد اما این قانون مصونیت 
دولتی را از آن کشــورها گرفت. تنها 
دارایی های غیردیپلماتیک را می توان 
به قربانیان اهدا کرد که به این معنی 
است که ســفارتخانه ها و کنسول ها 

مشمول این قانون نمی شوند.
چند خانــواده آمریکایی که قبال به 
خاطر حمالت تروریســتی توانسته 
بودنــد برنده پرونده هــای دادگاهی 
بــزرگ علیــه ایران بشــوند هم در 
دادگاه هــای انتاریو و نووا اسکوشــا 
شکایت های جدیدی به ثبت رساندند 
و خواستار سهمی از دارایی های ایران 
شــدند. آن ها شــامل خانواده مارال 
بنت، شــهروند آمریکایی که در یک 
بمب گــذاری ســال 2۰۰2 حماس 
کشته شد و همچنین ادوارد تریسی 
و جوزف سیسیپیو می شوند که بین 
ســال های ۱۹۸۶ و ۱۹۹۱ توســط 

حزب اهلل به گروگان گرفته شدند.
دادگاه طــرف قربانیان را گرفت و به 
آن هــا دارایی های ایران را جایزه داد. 
قاضی گفت امالک »به صورت نیابتی 
تحت مالکیــت ایران بودند« و اضافه 
کرد شــواهدی وجود دارد که نشان 
می دهد ملک واقع در اتاوا با ســپاه 

پاسداران ایران ارتباط داشته است.
ایران در ابتدا ایــن پرونده را نادیده 
گرفت اما بعد یک شــرکت وکالت را 
اســتخدام کرد تا در تصمیم دادگاه 
انتاریــو تجدیدنظر صــورت بگیرد 
چون »انگیزه سیاســی« پشــت آن 
اســت. فروش و بازتوزیع دارایی های 
ایران بعد از این آغاز شــد که دادگاه 

عالی درخواســت تجدید نظر ایران 
را در ســال گذشــته رد کرد. حاال 
که فروش امالک کامل شــده، آن ها 
میان قربانیان توزیع شده اند. قربانیان 
همچنین سهمی از حدود 2.۶ میلیون 
دالر پول مصادره شده از حساب های 
بانکی ایران هم گرفتند و اسناد نشان 
از ثبت یک تویوتا کمری و یک مزدا 

ام پی وی هم داشتند.
کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران 
را به خاطر حمایت از بشــار  اســد 
رییس جمهــور ســوریه و همچنین 
برنامــه  هســته ای اش، تهدید علیه 
اســرائیل و حمایــت از گروه هــای 
تروریستی در سال 2۰۱2 قطع کرد. 
نخست وزیر جاستین ترودو قول داد 
روابط با ایران را دوباره برقرار کند اما 

این اتفاق نیفتاده است.

واکنش دولت جمهوری اسالمی

این اقدام با واکنش ایران روبرو شده 
است. سید عباس موسوی سخنگوی 
وزارت امــور خارجه ایران در واکنش 
به اجــرای حکم دادگاه کانادایی این 
اقدام را غیر قانونی و در تقابل آشکار 
با حقوق بین الملل دانست و به شدت 
آن را محکوم کرد. موسوی با اشاره به 
اینکه دولت جمهوری اسالمی ایران 
در حفظ حقوق مــردم خود با هیچ 
دولتی مماشات نمی کند، خواستار 
اعاده ســریع این امالک و دارایی ها 
شــد. او هشــدار داد در صورت عدم 
لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران 
خســارات وارده، جمهوری اسالمی 
ایران منطبــق با موازین بین المللی 
رأساً نسبت به استیفای حقوق خود 
اقدام کرده و در این صورت مسئولیت 
تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا 

خواهد بود.

هدهد- حشمت اهلل فالحت پیشه عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی با اشــاره به فــرش اموال 
مصادره شده ایران در کانادا پیشنهاد 
کرد، ایــران در اقدامی تالفی جویانه 
شناورها و کاالهای کانادا را در منطقه 

خلیج فارس باید توقیف کند.
حشمت اهلل فالحت پیشه تاکید کرد 
کــه این اقدام »باید در اســرع وقت 
انجام « و همچنیــن اموال کانادا در 

ایران نیز »باید مصادره شود«.
آقای فالحت پیشه در عین حال اضافه 
کرد: »باید محاسبه ای از میزان اموال 
و دارایی ها که کانــادا در ایران دارد 
انجام شــود، اما متاسفانه از آنجایی 
که در گذشته برخی از دیپلمات های 
ما هزینه هــای گزافی در کانادا انجام 
داده اند ایران دســت برتر نسبت به 

کانادا از لحاظ مقابله ندارد«.
وی با بیان اینکه اقدام متقابل ایران 
نباید تنهــا در زمینه مصادره امالک 
کانادا در ایران انجام شــود، پیشنهاد 
داد: این مقابله فقط در زمینه امالک 
نیست، معتقد هســتم اگر سیاست 
مقابله ای ایران به تصمیم در کشور 

تبدیل شود، باید به محاکم حقوقی 
چنین امکانی داده شــود تا مجاز به 
مصادره کشــتی هــا و کاالهایی که 
به مقصــد کانادا از منطقه خارج می 

شوند، باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی بــا بیان اینکه کشــورهای 
آمریکا و کانادا اموال ایران را مصادره 
مــی کنند تاکید کــرد: باید از همه 
امکان ها استفاده کنیم به ویژه باید 
دستور مصادره شناورها و کاالهایی 
که از منطقه هرمز به مقصد کانادا می 
روند، داده شود این اقدام باید در اسرع 

وقت انجام شود.

 عضو کمیسیون امنیت ملی ایران: 
شناورها و کاالهای کانادا را در اقدامی

 تالفی جویانه باید توقیف کرد!

ایرونیا- کارشناســان بازار مســکن 
معتقدند وعده های اخیر لیبرال ها با 
هدف دست یافتنی تر کردن مالکیت 
مســکن اثری چشــمگیر نخواهند 
داشــت و این مســئله مخصوصا در 
بازارهایی مانند ونکــوور، ویکتوریا و 
تورنتو بــزرگ  که قیمت خانه هنوز 
باالتر از دسترس بسیاری از افراد است 

، محسوس تر خواهد بود. 
لیبرال ها در قالب بخشی از کمپین 
انتخاباتی خود پیشــنهادهایی برای 
راه اندازی مالیات مســکن خریداران 
خارجــی و همچنین مالیــات برای 
واحدهــای خالی در ســطح ملی و 
گسترش برنامه کمک به خانه اولی ها 

در آن سه شهر را معرفی کردند.
ســور ســامرویل که یک متخصص 
امالک در مدرسه بیزنس سادر واقع 
در دانشــگاه بریتیش کلمبیاســت 
می گوید یک مالیــات یک درصدی 
خرید خانه بــرای خریداران خارجی 
می تواند بازدارنده سفته بازی باشد، اما 
جوامع کوچک تری مثل مون  ترمبالن 
واقــع در کبــک و ویســلر واقع در 
بریتیش کلمبیا که بر توریست های 
آمریکایی تکیه می کندن ممکن است 
در نهایــت از ورود مصرف کنندگان 
کمتر و افت قیمت مسکن ضرر کنند.
 BMO سل گالتیری اقتصاددان ارشد
Capital Markets هــم می گویــد 
پیشنهاد لیبرال ها برای افزایش ارزش 
خانه های مورد حمایت برنامه انگیزش 
خانه اولی ها به تقریبا ۸۰۰ هزار دالر 
از حــدود 5۰۰ هــزار دالر ممکــن 
اســت تقاضا را کمی باالتر ببرد، اما 
مسکن در تورنتو، ونکوور و ویکتوریا 
برای بیشــتر خانواده ها بیش از حد 
گران قیمت اســت که بتوانند از این 

برنامه بهره باالیی برند.
گالتیری می گوید خانه اولی هایی که 
دنبال کاندوهــا یا خانه های کوچک 
هستند ممکن است بتوانند استفاده 
بیشــتری از این برنامه ببرند. برنامه 

انگیزش اصلی خانه اولی ها که از روی 
اول ســپتامبر اجرایی شد، سازمان 
مســکن کانادا را متعهــد می کند تا 
ســقف ۱۰ درصد از قیمت یک خانه 
اول را در صورت به وقوع پیوســتن 

شرایطی پرداخت کند.
انجمن امالک  اشلی اسمیت رییس 
ونکوور بزرگ می گوید ساکنان خاصی 
می توانند بهره بیشتری از انگیزش از 
طریق آپارتمان های اجاره ای و تسهیل 
قوانین اســترس تســت وام مسکن 

iroonia.ca .ببرند

در صورت انتخاب مجدد ترودو ،
بسیاری از کانادایی ها شانس استفاده از

 وعده های انتخاباتی لیبرال ها را 
در بازار مسکن نخواهند داشت
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چرا ترودو 
از برخورد با قانون ۲۱

 طفره می رود؟
کبک  سکوالریســم  قانــون  مداد- 
)موسوم به قانون 2۱( از زمان تصویب 
تاکنون، با مخالفان و موافقان زیادی 
روبرو بوده است. بیشتر رهبران احزاب 
مختلف در کانادا با این قانون مخالف 
کرده اند. جاستین ترودو نیز از جمله 
ایــن افراد بود. با ایــن وجود، به نظر 
می رسد آقای ترودو تمایلی به صحبت 
کــردن درباره این قانون در آســتانه 

انتخابات فدرال نداشته باشد.
ژان-فرانســوا لیزه که در گذشــته 
رهبری حزب پارتی کبکوا را بر عهده 
داشــته، در یادداشتی در سی بی سی 
به بیان دیدگاه هایش درباره این عدم 
تمایل دولت فــدرال به اعالم موضع 

شفاف علیه قانون 2۱ می پردازد.
واکنشــی  تصور«  »غیرقابل  عبارت 
بــود که جاســتین تــرودو در قبال 
طرح موضوع تدوین قانون ممنوعیت 
اســتفاده معلمان، قضات و افسران 
پلیس کبک از نشانه های مذهبی بیان 
کرد. او همچنین قول داد که از حقوق 
کانادایی هــا در برابر ممنوعیت های 
ناشی از این قانون حفاظت کند. وزیر 
دادگستری فدرال نیز بارها این قانون 
را »ناپذیرفتنی« دانست و اعالم کرد 
که در صورت تصویب، گام های بعدی 

را علیه این قانون برمی دارد.
البته نباید به مخالفت واقعی ترودو در 
برابر ایــن قانون و محتوای آن تردید 
داشت. ترودو همان کسی است که از 
حقوق زنان برای پوشیدن نقاب )که 
شدیدترین شکل سرکوب زنان است( 
در مراسم سوگند شهروندی دفاع کرد. 
جالب اینجاســت که در این مراسم، 
فرد مهاجر قرار است وفاداری خود را 
قانون اساسی کشوری که به شدت از 
برابری جنسیتی دفاع می کند را اعالم 
می کند. در حالی که تــرودوی پدر 
صرفــا در کالم از چندفرهنگی بودن 
و تنوع دفاع می کرد، ترودوی پسر با 
تمام وجود به این موضوعات باور دارد. 
تردیدی نیست که اگر جاستین ترودو 
یک بار دیگر به منصب نخست وزیری 
برسد، اقدامی علیه این قانون خواهد 
کرد. اما این اقدام در چه قالبی خواهد 
بود؟ در ادامه به بررســی این موضوع 

می پردازیم.
به هر حال، قانــون 2۱ در ماه ژوئن 
تصویب شــد و هنوز هیچ اقدامی از 
ســوی دولت ترودو علیه آن صورت 
نگرفته است. حتی شاهد این هستیم 
که دولت از بررسی این مساله گریزان 

است و صحبت درباره آن را به زمانی 
دیگر موکول می کند. اما چرا؟

واقعیــت این اســت که یــک مانع 
بــزرگ در برابر مبارزه بــا قانون 2۱ 
وجــود دارد و آن هــم افکار عمومی 
است. افکار عمومی در کبک طرفدار 
این قانون هســتند. همچنین نتایج 
نظرسنجی ها نشانگر نظر مشابه سایر 
کانادایی ها نسبت به این موضوع است. 
با وجود اینکه افکار عمومی از فردای 
روز برگــزاری انتخابات دیگر اهمیت 
چندانی نــدارد، اما تــا روز برگزاری 

انتخابات، بسیار مهم است.

قانــون 21 در خــارج از کبک هم 
طرفدارانی دارد

 Léger( موسســه لژه مارکتینــگ
Marketing( در آوریل امســال، یک 
نظرسنجی آنالین را در سطح کشور 
به انجام رساند. در این نظرسنجی از 
شرکت کنندگان خواسته شد مخالفت 
یا موافقت شان را با قانون ممنوعیت 
پوشیدن نشــانه های مذهبی توسط 
معلمان، افســران پلیــس و قضات 
در اســتان خود اعالم کنند. در این 
نظرسنجی همچنین گرایش سیاسی 
افراد در انتخابات فدرال نیز پرسیده 

شد.
4۰ درصــد از کانادایی ها در خارج از 
کبک با برقراری ممنوعیتی مشابه در 
استان خود موافقت کردند. به جز در 
آلبرتا، حــدود5۰ درصد از طرفداران 
حزب محافظه کار بــا چنین قانونی 

موافق بودند.
ماجرا خیلی ساده است.

بخش زیــادی از رای دهنــدگان به 
حزب لیبرال از چنین قانونی حمایت 
می کنند. اعداد و ارقام به خوبی گویای 
این وضعیت است. در آتالنتیک کانادا 
2۸ درصــد، آلبرتا ۳۱ درصد، انتاریو 
۳2 درصــد، بریتیــش کلمبیا ۳4 
درصد، مانیتوبا و ساسکاچوان ۶2 از 
حامیان حزب لیبرال با قانونی مشابه 
قانون 2۱ در استان خود موافق بودند. 
جالب است بدانید که این ارقام برای 
حزب نئودموکــرات حتی از این هم 

بیشتر است!
لیبرال ها بــه خوبی از ایــن اعداد و 
ارقام آگاهــی دارند. آنها می دانند که 
بر اساس این نظرسنجی، 5۰ درصد 
از حامیــان این حــزب در کبک با 
این قانون موافقند. آنها می دانند که 

بی توجهی به این جمعیت به معنای 
از دســت دادن اکثریت احتمالی در 

پارلمان آینده خواهد بود.
گفتن  بــرای  مجالــی  انتخابــات، 
واقعیت هاســت. اگر ترودو واقعا فکر 
می کند کــه قانــون 2۱ »غیرقابل 
تصور« اســت )که البته فکر می کنم 
واقعا چنیــن بــاوری دارد(، باید به 
رای دهندگان بگویــد که در صورت 
انتخاب مجدد، قصد دارد چه سیاستی 
را در قبال این قانون در پیش بگیرد.

گزینه های ترودو برای مقابله با قانون 
21

جاستین ترودو در مجموع با ۳ گزینه 
اصلی روبروست. شدیدترین تصمیمی 
که می تواند بگیرد این اســت که از 
اختیاری کــه قانون اساســی برای 
جلوگیــری از اجرای یک قانون به او 
داده استفاده کند. این اختیار آخرین 
بار در ســال ۱۹4۳ برای جلوگیری 
از اجــرای قانونی در آلبرتا که حقوق 
مالکیت کلونی های هاترایت را محدود 

می کرد به کار گرفته شد.
البته در صورتی که ترودو بخواهد از 
این گزینه استفاده کند، یک مهلت 
قانونی نیز دارد که آن هم ظرف یک 
ســال پس از تصویب قانون اســت. 
خالصه اینکه او تا ژوئن 2۰2۰ فرصت 

دارد از این اختیارش استفاده کند.
گزینه دوم که شدتش از گزینه اول 
کمتر است، بردن این پرونده به دیوان 
عالی اســت. برخی از کارشناســان 
متخصص در زمینه قانون اساســی، 
آوریل گذشته در یک گردهمایی در 
تورنتو اعالم کردند که اصول حقوقی 
ایجاب می کند که دادگاه این قانون 
را نادرســت تشخیص دهد، هر چند 
که در قانون 2۱ به مســتثنی بودن 

آن از شــمول آزادی هــای مدنی در 
قانون اساسی اشاره شده است. گزینه 
سوم نیز این اســت که دولت فدرال 
از تالش هایــی که توســط اتحادیه 
آزادی های مدنی کانادا و نیز انجمن 
ملی مســلمانان کادا برای به چالش 
کشیدن حقوقی این قانون و بردن آن 

به دیوان عالی کشور به انجام می رسد 
حمایت کند.

آیا این گزینه ها روی میز جاســتین 
ترودو قرار دارد؟ ترودو باید طی دوره 
تبلیغات انتخاباتی به این سئوال مهم 

پاسخ دهد.

به اروپا نگاه کنید، نه اتاوا!

کســانی که بــر ایــن باورنــد که 
چندفرهنگــی بــودن در کانادا تنها 
پاسخ به چالش های تنوع در جامعه 
است، بر مخالفت با این قانون تاکید 
دارند. برای نمونــه، روبین ارباک به 
تازگی در مقاله ای، قانون 2۱ را »مایه 
ســرافکندگی ملی« خوانــد و آن را 
»ســرکوب نظام مند و مورد حمایت 
حکومت« نامید. او از جاستین ترودو 
خواست همان طور که سیاست های 
نادرست گذشــته نظیر اعدام سران 
قبایل بومی کانادا را محکوم کرده، به 

مخالفت با این قانون بپردازد.
البته طرفــداران این دیدگاه در میان 
حامیان حــزب نئودموکرات و تا حد 
کمتــری حزب محافظــه کار حضور 
دارند. همه این افراد می خواهند بدانند 
چرا رهبران این احــزاب در این باره 
سکوت کرده و کاری انجام نمی دهند.
در مقابل، کبکی ها می دانند که مهد 
آزادی و حقوق بشر نه در اتاوا بلکه در 
اروپاســت. دادگاه ها در اروپا، دولت ها 
را ملزم به جدایی دین از سیاســت 
می کنند که این امر درباره پوشــش 
ماموران دولتی نیــز صدق می کند. 
حمایــت از حقوق زنــان، آن هم با 
جلوگیــری از پوشــش های مذهبی 
زن ســتیزانه از جمله دیگر اقدامات 

اروپایی هاست.
در نتیجه، موضوع اصلی همان تساهل 
اجتماعی اســت. آیا لیبرال ها و سایر 
احزاب فــدرال می توانند وجود ملتی 
درون کانادا که با پدیده چندفرهنگی 
مخالف اســت )یعنــی کبکی ها( را 

تحمل کنند؟
ترودو ادعا می کنــد که وجود کبک 
به عنــوان یک ملت مجزا در کانادا را 
می پذیرد. آیا این بدان معناست که او 
با مخالفت این ملت با ارزش های سایر 

مناطق کانادا مشکلی ندارد؟
او به خوبــی می داند که هیچ دولتی 
در کبــک تاکنون با قانون اساســی 
کانــادا کامــال موافق نبوده اســت. 
دولت هــای مختلف کبــک همواره 
سیاست چندفرهنگی در این استان 
را رد کرده اند. آیا ترودو می خواهد از 
قانون اساسی کشور که مورد حمایت 
کبکی هــا نبــوده به عنــوان ابزاری 
بــرای مخالفت با قانونی که در کبک 

طرفداران زیادی دارد استفاده کند؟ 
دولت فرانسوا لوگو در زمان تصویب 
قانــون 2۱ در ماه ژوئن، عبارتی را در 
آن گنجاند که بر اســاس آن کسی 
نمی تواند به اســتناد قانون اساسی، 
درســتی اش را زیر ســئوال ببرد. آیا 
دولت فدرال پس از برگزاری انتخابات، 
بررســی این قانون را از دیوان عالی 

کشور درخواست می کند؟
کبکی ها می خواهند پاسخ این سئوال 
را بدانند. سایر کانادایی ها نیز همین 

طور!

C.I.S Canada
Immigration
Services

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

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

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

دعوت از ماکسیم برنیه 
برای شرکت در مناظره های انتخاباتی

مداد- در فهرســت منتشــر شــده از رهبران احزاب شــرکت کننده در 
مناظره های انتخابات فدرال، نامی از رهبر حزب مردم یعنی ماکسیم برنیه 
دیده نمی شد. اما کمیسونر ویژه مناظره های انتخاباتی روز دوشنبه اعالم 
کرد که آقای برنیه را نیز به این مناظره ها دعوت کرده است. دیوید جانسون 
اعالم کرد اکنون متقاعد شــده که حزب مردم بیش از یک نامزد در این 

انتخابات دارد و احتمال دارد به کرسی هایی در پارلمان نیز دست یابد.
گفتنی است پس از اعالم فهرست اولیه رهبران احزاب شرکت کننده در 
مناظره  های انتخاباتی، ماکسیم برنیه در واکنش به عدم وجود نامش، این 
اقدام را محکوم کرده بود. آقای برنیه اعالم کرده بود که ایده های جدیدی 
را به فضای سیاسی کانادا می آورد و در صورت عدم حضورش در مناظره، 

مردم کشور شاهد یک مناظره واقعی نخواهند بود.
به این ترتیب جاســتین ترودو )رهبر حزب لیبرال(، اندرو شی یر )رهبر 
حزب محافظه کار(، جاگمیت ســینگ )رهبر حزب نئودموکرات(، ایوز 
فرانسوا بالنشه )رهبر حزب بلوک کبکوا( و الیزابت می )رهبر حزب سبز( و 
ماکسیم برنیه )حزب مردم( در دو مناظره ۷ اکتبر به زبان انگلیسی و ۱۰ 

اکتبر به زبان فرانسه شرکت خواهند کرد.
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افزایش ۱۳/۷ درصدی 
»قیمت ارزیابی شده ی ملک« توسط شهرداری مونترال

مداد- شــهرداری مونتــرال قیمت 
ارزیابی شده امالک در محدوده این 
شهر را که با عنوان »قیمت شهرداری 
ملک« هم شناخته می شود، از ابتدای 
سال 2۰2۰، به طور متوسط با ۱۳/۷ 
افزایش خواهد داد. این افزایش قیمت 
در راســتای رونق چشمگیر در بازار 

امالک در مونترال بوده است.
شهرداری مونترال هر سه سال یک 
بــار، در محالت مختلــف مونترال 
قیمت امــالک را ارزیابی می کند و 
لیست »قیمت ارزیابی شده ی ملک« 
را منتشــر می کند. در ارزیابی جدید 
صورت گرفته توســط این نهاد که از 
اول ژانویه 2۰2۰ اجرایی می شــود، 
ارزش امالک مسکونی و غیرمسکونی 
به طور میانگین با ۱۳/۷ درصد رشد 
روبرو بوده است. این افزایش قیمت 
همراستا با رونق بازار امالک در کبک 

بوده است.
ارزیابی پیشــین  گفتنــی اســت، 
شهرداری مونترال که در سال 2۰۱۶ 
منتشــر شد، رشــد 5/۹ درصدی را 
نسبت به مدت مشابه ۳ سال پیش 
خود تجربه کرد. به همین دلیل، رشد 

۱۳/۷ ارزیابی جدیــد را باید رقمی 
چشمگیر به شمار آورد.

بیشترین افزایش در ارزش امالک در 
منطقه وردان بود که امالک موجود 
در آن با افزایشی ۱۹/۸ درصدی روبرو 
شدند. ارزش امالک در جنوب غرب 

نیز تا ۱۷/۱ درصد افزایش یافت.
بیشــترین افزایش ارزش در مناطق 
 Ile( اطراف شــهر نیز به ایل دوروال
Dorval( با ۳۰ درصد و بیکنسفیلد 
)Beaconsfield( با 25 درصد تعلق 
داشت. ارزش امالک غیرمسکونی نیز 
به طور میانگیــن 2۰ درصد افزایش 

داشت.
اما این ارزیابی به چه منظوری صورت 
می گیرد و آیا برای کسانی که قصد 
خرید و فروش ملک ندارد هم اهمیت 

دارد؟
واقعیت این اســت که این ارزیابی، 
مبنایی برای محاسبه مالیات بر امالک 
ساکنان مونترال است. در واقع هر قدر 
ارزش گذاری صورت گرفته برای یک 
ملک باالتر باشــد، مالیاتی که مالک 

باید بپردازد نیز بیشتر خواهد بود.
حال سئوال اینجاست که آیا افزایش 

اخیر در ارزش گذاری امالک مونترال 
به معنای مالیات بیشتر برای مالکان 

خواهد بود؟
بنــوا دوره )مدیــر کمیتــه اجرایی 
شــهرداری مونترال( اعالم کرده که 
این ســازمان متعهد است که سقف 
میانگین دو درصــدی برای افزایش 
مالیات را حفظ کند. گفتنی اســت 
نرخ جدید مالیات قرار است همزمان 
با اعالم بودجه شــهر در پائیز امسال 
اعالم شــود. آقای دوره می گوید که 
مونترال نرخ مالیــات بر امالک را به 
شکلی تنظیم و حتی کاهش می دهد 
که در نهایت، مالیات پرداختی توسط 
مونترالی ها به میزان مالیات چند سال 
اخیر نزدیک باشد. خالصه اینکه قرار 
نیست درصد قبلی مالیات بر قیمت 
جدید امالک اعمال شود تا شهروندان 
مجبور به پرداخــت مبلغ زیادی به 

شهرداری شوند.
آقای دوره همچنین اعالم کرد که با 
توجه به افزایش قیمت امالک، تالش 
برای تامین مســکن ارزان به یکی از 
اولویت های والری پالنت )شــهردار 

مونترال( تبدیل شده است.

برنامه حزب نئودموکرات
 در زمینه صنعت خودرو

مــداد- به گــزارش گلوبــال نیوز ، 
جاگمیــت ســینگ )رهبــر حزب 
نئودموکرات( کــه این آخر هفته به 
اوشاوا )انتاریو( رفته، در یک سخنرانی 
از برنامه های حزبش در زمینه صنعت 
خودرو رونمایی کرد. آقای ســینگ 
در این ســخنرانی بر ضرورت ایجاد 
اشــتغال در صنعت خودرو در کانادا 

تاکید داشت.
چندی پیش بود که شرکت آمریکایی 
جنرال موتورز اعالم کرد پنج کارخانه 
خود در آمریکای شــمالی را تعطیل 
می کند. یکی از ایــن کارخانه ها در 
اوشاوا مستقر است که 25۰۰ نفر در 
آن شــاغل هستند. این کارخانه قرار 
است تا پایان سال تعطیل شود. آقای 
سینگ ضمن انتقاد از سیاست های 
لیبرال ها و محافظه کاران عدم توجه 
به اشتغال ناشــی از صنعت خودرو، 
گفت کــه در صورت روی کار آمدن، 
سرمایه گذاران را به تامین نیروی کار 
و نیز استفاده از پتانسیل های مختلف 

موجود در کانادا مجبور خواهد کرد.
این حزب یــک راهبرد نوآوری ۳۰۰ 

میلیــون دالری برای صنعت خودرو 
طراحی کرده اســت که بر اســاس 
آن، تســهیالت فقط به شرکت های 
خودروسازی که بخواهند از نیروی کار 
کانادایی استفاده کنند تعلق می گیرد. 
نئودموکرات ها همچنین قرار اســت 
کمک هزینه 5 هــزار دالری کنونی 
خرید خودروهای بدون آالیندگی را 
سه برابر کنند. این کمک هزینه صرفا 
به خرید خودروهای بدون آالیندگی 

ساخت کانادا تعلق خواهد گرفت.

بازار مسکن کلگری رو به  بهبودی

ایرانیان کانادا- گرچه بازار مســکن 
کلگری نسبتاً راکد بوده، اما همچنان 
نشــانه هایی از پیشــرفت صعودی 
در میزان تقاضا مشــاهده گشته، که 
برخالف ســایر بازارهای مهم کانادا 
مقرون به صرفه بودن در آن مسئله 

مهمی نیست.
بر اســاس آخریــن بررســی های 
 Canadian Housing Health
Check در رویــال بانــک کانــادا، 
افزایش تست استرس وام مسکن در 
ژانویه سال جاری تا به امروز، بهبود 
فعالیت های فــروش مجدد خانه را 
خنثی نموده و موجب ضعیف گشتن 
شرایط بازار گشته، در نتیجه، نسبت 
لیست فروش خانه به مالکین جدید 
از ابتدای سال آتی کاهش یافته و نرخ 
متوسط ۰.42 را از مارس و در حاشیه 
بازار خریداران ثبت نموده است، این 
در حالی اســت که قیمت ها »تحت 

فشار نزولی« قرار دارند.
از ماه مارس 2۰۱۸ فهرســت اموال 
آلبرتا به باالترین سطح هشت ساله 
خود رســیده و لیســت موارد فعال 
ســاالنه منطقه کلگری در جوالی، 
براساس داده های محلی 25 درصد 
افزایش یافته است. منازلی که شاهد 
بیشترین افزایش قیمت ها بوده اند، 
شــامل خانه های متصل و مجزا می 

باشند.
تعجبی ندارد که تعــداد واحدهای 
مجزای منفرد در حال احداث نسبتا 
کم بوده، اما ریسک ساخت بی رویه 
در ســاختمان های مسکونی چند 
واحدی همچنان رو به افزایش است.

طبــق برآوردهای گــزارش مذکور، 
تعداد واحدهای خالی از بهار ســال 
2۰۱5 )زمانــی که کلگری با کمبود 
عرضه مواجه بود( افزایش یافته و در 
سال 2۰۱۷ و نیمه اول سال 2۰۱۸ 
به باالترین رکورد خود رسیده است. 
سهام واحدهای فروخته نشده نیز با 
افزایش بی رویه ساخت آپارتمان های 
کاندو در سال 2۰۱5 و 2۰۱۶، زمانی 
که میزان تقاضا کاهــش یافته بود، 

افزایش یافته است.
در این بین، بازار اجاره نیز شاهد رشد 
مشــابهی در عرضه بی رویه بوده که 
موجب پیشرفت روند نزولی در نرخ 
اجاره میانگین و چشــم انداز درآمد 
صاحبــان امالک می گــردد. منازل 
خالی از سکنه در اکتبر سال 2۰۱۶ 
افزایشــی ۷ درصدی داشــته و نرخ 
میانگین اجاره آپارتمان ها نیز بسته 
به اندازه واحــد، بین ۳ تا ۱۱ درصد 

کاهش یافته است.
هنوز راه طوالنی به ســمت بهبودی 
کامل اوضاع وجود داشته، و نرخ فوق 
بیکاری همچنان عامل  باالی  العاده 
اصلی در رکود بازار مسکن محسوب 
گشــته، گرچه که اقتصاد در ســال 
2۰۱۷ شــروع به تغییر کرده است. 
همچنین، رکود شدید رشد جمعیت 
بزرگسال کلگری )متوسط 2۳ سال( 
– که از 4 درصد در اوایل سال 2۰۱4 
بــه ۱.4 درصد در ســپتامبر 2۰۱۷ 
رســیده بود- سرانجام روند معکوس 
خــود را آغاز نموده، و رشــد آن در 
جوالی 2۰۱۸ به ۱.۸ درصد رسیده 

است.

وعده انتخاباتی رهبر محافظه کاران برای کاهش مالیات ها 
به نفع قشر کم درآمد کانادا

رهبــر  شــی یر  انــدرو  ایرونیــا- 
محافظه کاران یکشنبه از یک برنامه 
کاهش مالیاتی جدیــد پرده برداری 
کرد که می گوید می تواند صدها دالر 
در سال به نفع هر مالیات دهنده باشد 
و یکی از اجزای اصلی این حزب برای 
مقرون به صرفه تر کردن زندگی برای 

مردم است.
شی یر گفت اگر انتخاب بشود دولت 
محافظــه کاران نرخ مالیــات درآمد 
مشــمول مالیات زیر 4۷۶۳۰ دالر را 
از ۱5 درصد به ۱۳.۷5 درصد کاهش 
می دهد. بر اساس حساب و کتاب های 
ایــن حــزب، بــه این ترتیــب هر 
مالیات دهنده متوســط حدود 444 
دالر نفع می برد. یک زوج شاغل که 
حقوقی متوسط دارند می توانند سالی 

۸5۰ دالر کمتر مالیات بپردازند.
شــی یر در یــک توقــف کمپینی 
در ســوری بریتیــش کلمبیا گفت: 
مالیاتی  کاهــش  یک  »می خواهیم 
داشته باشــیم که هدفش مخصوصا 
پایین تریــن براکت درآمدی مالیاتی 
اســت. این یعنی هر کانادایی شاهد 
کاهش مالیات بر درآمد خود خواهد 
بود و آن هایی که در پایین ترین براکت 
مالیاتی هستند شــاهد بزرگ ترین 
منفعت هــا خواهند بــود. این یعنی 
پول بیشتری برای پرداخت قبض ها، 
برای پس انداز کــردن برای آموزش 
کودکان تان یا شاید برای رفتن به یک 
تعطیالت خانوادگی خواهید داشت«.

این حزب گفت این کاهش مالیاتی 
در چند فاز در طی بازه زمانی چهار 

ســاله اجرایی می شود. اولین کاهش 
به ۱4.5 درصد در اول ژانویه 2۰2۱ 
اتفاق خواهد افتاد، در اول ژانویه 22 
نرخ مالیات بر درآمــد به ۱4 درصد 
می رســد و در اول ژانویه 2۰2۳ هم 

این نرخ ۱۳.۷5 درصد خواهد شد.
بر اساس داده های ســازمان مالیات 
کانادا از سال 2۰۱۷، حدود ۳4 درصد 
از 2۷.۸ میلیون نفــر مالیات دهنده 
کشــور درآمد مشمول مالیات کمتر 
از 4۷۶۳۰ دالر دارنــد و در نتیجــه 
می تواننــد از باالتریــن مزایای این 
کاهــش مالیاتی بهره ببرنــد. بقیه 
به  مالیات دهندگان شــاهد منافعی 

نســبت کمتر از این کاهش مالیاتی 
خواهند بود.

ســازمان افســر بودجه پارلمان که 
تحلیل های مالی مستقل و غیرحزبی 
منتشــر می کنــد گفت ایــن قول 
محافظه کاران بین سال های 2۰2۰-
2۱ و 2۰2۳-24 برای خزانه فدرال به 
معنی چیزی حدود ۱4.۰۷5 میلیارد 
دالر ســود از دست رفته خواهد بود. 
در ســال های بعدی هم این کاهش 
مالیاتی به معنای چیــزی حدود ۶ 
میلیارد دالر سود فدرال کمتر در سال 

خواهد بود.
بــا وجــود هزینه های ایــن کاهش 

مالیاتی، شی یر گفت متعهد به متوازن 
کردن بودجــه فــدرال در یک بازه 
زمانی »مسئوالنه« است. او گفت »در 
حالیکه سعی می کنیم راه هایی برای 
پاییــن آوردن مالیــات و برگرداندن 
پول ها به جیب کانادایی ها پیدا کنیم 
بــه بودجه های متــوازن بازخواهیم 
گشــت« و اضافــه کرد کــه دولت 
محافظه کار پول های اســتان ها برای 
برنامه هایی مانند مراقبت از سالمت و 

آموزش را کاهش نخواهد داد.
بــا وجود اینکه شــی یر در ابتدا قول 
داده بود که در دو سال به توازن مالی 
بازمی گردد، این بار گفت تا پنج سال 

این کار را انجام می دهد.
کاهــش مالیاتی اعالم شــده در روز 
یکشــنبه شــباهت هایی با »کاهش 
مالیات هــای برای طبقه متوســط« 
دولت لیبرال بود که بعد از انتخابات 
فدرال قبلی اعمال شد. با این حال آن 
کاهش مالیاتی براکت طبقه متوسط 
یعنــی با درآمــد مشــمول مالیات 
4۷۶۳۰ دالر تا ۹525۹ دالر را هدف 
قرار می داد. لیبرال ها نرخ مالیات آن 
براکت را از 22 درصد به 2۰.5 درصد 

رساندند.
فدراسیون مالیات دهندگان کانادا که 
یک گــروه حمایتی اســت که برای 
پاییــن  آوردن مالیات هــا و کوچک 
کــردن دولت البی می کنــد، از این 

برنامه محافظه کاران حمایت کرد.
ارون وودریک مدیر این فدراســیون 
گفت: »مقرون بــه صرفه بودن یک 
مســئله کلیــدی در ایــن کمپین 
بازگردانــدن  و  اســت  انتخاباتــی 
میلیاردهــا دالر پــول در جیب های 
مالیات دهندگان کانادایی سیاســتی 
عالی است. این کاهش مالیاتی دقیقا 
به  چیزی است که مالیات دهندگان 

آن احتیاج دارند.«
شــی یر نگفــت این پیشــنهاد چه 
مالیــات  اعتبارهــای  روی  اثــری 
غیرقابل بازگشــت فــدرال از جمله 
آتش نشــانان  مخصوص  اعتبارهای 
داوطلب، داوطلبان جستجو و نجات، 
خریداران خانه، افرادی که هزینه های 
فرزندخواندگــی دارنــد و وام هــای 
دانشجویی دارد. تمام این ها در حال 
حاضر بــر پایه پایین تریــن براکت 
مالیاتی ۱5 درصدی حساب می شوند.

انتظار می رود محافظه کاران در آینده 
کمپینی  تعهدهــای  از  مجموعه ای 
مشابه کاهش مالیاتی خود را معرفی 
کننــد. از همیــن حــاال آن ها قول 
داده اند که یک اعتبار مالیاتی غیرقابل 
بازگشــت در زمینه مرخصی پدر و 
مادر شــدن بدهند. آن ها همچنین 
قــول داده اند که GST فــدرال را از 
روی فروش ســوخت های گرمایش 

خانه بردارند.
شــی یر همچنین قــول داده اعتبار 
مالیاتی فدرال را برای ســواری های 
ترانزیتــی بازگرداند که بر اســاس 
تخمین هــای حــزب محافظــه کار 
می تواند تقریبا سالی هزار دالر برای 
خانواده ای شامل چهار کاربر ترانزیتی 
ســاکن منطقه تورنتو بزرگ ذخیره 

کند.
در نهایــت، ماننــد بقیــه همتایان 
محافظه کار استانی خود، شی یر هم 
علیــه مالیات کربنی دولــت فدرال 
لیبرال موضع گیری کرده و قول داده 
اگر انتخاب بشود آن ها را حذف کند. 
لیبرال ها می گویند این حرکت باعث 
کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای 
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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 وفایی استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

 رهبر حزب محافظه کار 
مبارزه انتخاباتی را بر بال جت شخصی خود آغاز کرد

اندرو شییر رهبر محافظه کاران کانادا 
فیلمی ویدئویی از هواپیمای شخصی 
جدید خود در توئیتر منتشر کرد او با 
این اقدام خود اعتراض و انتقاد شدید 

شهروندان کانادا را برانگیخت.
به گــزارش هفته، به نقــل از پایگاه 
روز  صبــح  نارســیتی،  اینترنتــی 
چهارشنبه یازدهم سپتامبر سرانجام 
مبــارزات تبلیغاتی بــرای انتخابات 
فدرال 2۰۱۹ کانادا رســما آغاز شد. 
در این میان اندرو  شییر رئیس حزب 
محافظه کار کانادا به مناســبت آغاز 

مبارزات انتخاباتی حزب خود، فیلمی 
ویدئویی از جت شخصی جدید خود 
در توئیتر قرار داد. این فیلم ســی و 
پنج ثانیه ای نارضایتی و انتقاد شمار 
زیادی از شهروندان کانادا را برانگیخت 
به طوری که برخی از آن ها حتی وی 

را به »ریاکاری« متهم کردند.
کمی پس از ساعت بیست سه شنبه 
شب )دهم سپتامبر( اندرو شییر بخش 
کوتاهی از فیلم هواپیمای جدید حزب 
محافظه کار را در توئیتــر قرار داد و 

اعالم کرد:» ما همه آماده ایم«.

شــعار مبــارزات انتخاباتی امســال 
محافظــه کاران کانــادا  ) وقت آن 
رسیده اســت که رو به جلو حرکت 
کنید( بر روی هواپیما حک شــده و 
یک طرف هواپیما نیز عبارت »شی یر 

2۰۱۹« به چشم می خورد.
اما شهروندان کانادایی خیلی زود به 
این پیام اندرو شییر در توئیتر واکنش 
نشــان دادند و بســیاری از کاربران 
توئیتر با انتشار جوک های نیشدار و 
طعنه آمیز رفتار مزورانه اندرو شــییر 
را تقبیــح و تاکید کردنــد که پیام 
انتخاباتی رهبر محافظه کاران عاری از 

هر گونه معنا و مفهوم است.
از آن جا که اندرو شــییر بارها خود را 
متعلق به طبقه متوسطه جامعه کانادا 
معرفی کرده است، کاربران توئیتر با 
اســتفاده از این فرصت با پاسخ ها و 
پیام های خود به رهبر محافظه کاران 
گوشــزد کردند که اکثر خانواده های 
طبقه متوســط کانادا هرگز به جت 

شخصی دسترسی ندارند.
یک کاربر توئیتر با لحنی تمخســر 
آمیز و نیشدار نوشت:» وای، دقیقا یاد 
همان جت های شخصی افتادم که پدر 
و مادرم وقتی کــه من و خواهرم در 
طبقه متوسط بزرگ می شدیم، با آنها 

پرواز می کردند.«
یک کاربر دیگر نیز با لحنی کنایه آمیز 
درباره ادعای شییر که خود را متعلق 
به طبقه متوســط جامعــه می  داند، 
نوشــت: »آقای اندی، چه جت های 
چندمیلیون دالری شگفت انگیزی در 
طبقه متوسط شما پیدا می شود! شما 

کامال قابل اعتماد هستید!«
یک کاربر دیگر با یادآوری این که بقیه 
رهبران احزاب برای جابجا شدن یک 
اتوبوس در اختیار دارند، از اندرو شییر 
خواسته اســت به این جت شخصی 

چندمیلیــون دالری اکتفــا نکند و 
سریع ترین وسیله حمل ونقل مناسب 

خودش را پیدا کند.
ایــن کاربــر افــزود با دیــدن جت 
شخصی شما اکنون فهمیدیم که در 
شعار انتخاباتی  منظورتان از »شما« 
چیســت: آن هایی که می توانند جت 
شخصی داشته باشند. اکثر نامزدهای 
احزاب در تبلیغات انتخاباتی خود یک 
اتوبوس نشان داده اند؛ اما شرایط اندی 
در »طبقه متوســط« کامال متفاوت 

است.
طی یک هفته اخیــر این دومین بار 
اســت که رهبر حزب محافظه کاران 
کانادا در توئیتر از طرف شــهروندان 
کانــادا بــه تزویر و ریــاکاری متهم 
می شود. تعطیالت پایان هفته قبل نیز 
رهبر محافظه کاران با قراردادن فیلمی 
ویدئویی از مبارزه خود با جاســتین 
ترودو نخســت وزیر لیبرال کانادا در 
توئیتر انتقاد شهروندان کانادا را بر ضد 

خود برانگیخت.
ماکســیم برنیه سیاست مدار مخالف 
دولــت کانــادا نیز با انتشــار پیامی 
توئیتری از هواپیمــای جدید رهبر 
حزب محافظه  کار انتقاد کرده است. 
بارنیه که در گذشته از اعضای حزب 
محافظه کار بوده و اکنون رئیس حزب 
مردمــی کانادا اســت، از این فرصت 
اســتفاده کــرده و در توئیت خود به 

جاستین ترودو نیز اشاره کرده است.
گرفته  نظرسنجی های صورت  نتایج 
در کانــادا حاکــی از آن اســت که 
فاصله میان دو حــزب اصلی رقیب 
در انتخابات بیشتر از هر زمان کاهش 
یافته است و اکنون باید منتظر ماند 
و دید کــه شــهروندان کانادایی در 
انتخابات آتی چه کســانی را انتخاب 

خواهند کرد.

نوادگان وکیل تورنتویی ، زمینی را که صد سال پیش کمتر از ۱۰۰۰ دالر خریداری شده، 
 به هفت میلیارد دالر هم نمی فروشند

ایرونیا- ســالها پیش یک وکیل اهل 
تورنتو ۱.5۰ دالر به ازای هر جریب 
از زمینی واقع در تگــزاس پول داد. 
حاال ارزش آن زمیــن به ۷ میلیارد 
دالر رسیده است و خانواده اش آن را 

نمی فروشد.
این زمین بسیار بزرگ است و بیش 
از 25۰ مایل مربع را پوشش می دهد. 
عــالوه بر این، زمین تــا حدی پر از 
منابع نفت و گاز اســت که بر اساس 
بعضی تخمین ها می تواند حدود هفت 
میلیارد دالر آمریکا درآمدزایی کند. 
با ایــن حال در دورانــی که به نظر 
می رســد همه چیز فروشــی است، 
ظاهرا مزرعه متعلق به خانواده فسکن 
فروشی نیست. مالکان هیچ عالقه ای 
به فروش این زمیــن ندارند و حتی 
خیلی نمی خواهند برای اســتخراج 

منابع آن حفاری کنند.
دیوید فســکن اهل تورنتو در سال 
۱۹۱۳ به ازای هر جریب از این زمین 
۱.5۰ دالر آمریکا پــول داد و گفته 

می شــود که آن موقع برنامه او این 
بود که از طریق دامداری سرمایه دار 
بشود. اما مقدار آب این منطقه برای 
انجام این کار بســیار کم بود. فسکن 
۱۶ سال بعد در حالی از دنیا رفت که 
نمی دانست چه ثروت هایی زیر سطح 

زمینش قرار دارد.
حاال نــوادگان او تبدیــل به یکی از 
۱۰۰ خانواده ای شدند که بزرگ ترین 
مالکان خصوصــی زمین های ایاالت 
متحده هستند. آن ها از نظر مساحت 

زمین هــای تحت مالکیــت خود در 
رتبه چهلم این کشــور قرار دارند و 
از نظر ارزش زمین ها حتی باالتر هم 
هستند. امالک آن ها شامل سه مزرعه 
در جنوب تگزاس و امالک بازرگانی، 
صنعتی و مســکونی در سراسر این 
ایالت و همچنین کالیفرنیا می شود. 
آن ها همچنین یک باغ شراب در ناپا 

ولی دارند.
تعــدادی از شــرکت های آمریکایی 
مســئولیت مدیریــت زمین هــا و 

عملیات هایی را بر عهده گرفتند که 
به مدت چند نسل در دست مالکان 
خصوصــی بودنــد. دو ســال پیش 
شرکت اکسان موبیل زمین خانواده 
Bass واقــع در داالس را به قیمت 
شــش میلیارد دالر خریداری کرد. 
ممکن است مورد بعدی هم شرکت 
 Endeavor Energy Resources
تحــت مالکیــت آتری اســتیونز و 
خانواده اش باشد که مدتی است دارد 
مذاکره می کنــد تا زمین هایش را به 
قیمتی بیــش از ۱۰ میلیارد دالر به 

Royal Dutch Shell بفروشد.
این شــرکت تحت مالکیت نوادگان 
باربارا فســکن اســت که با یکی از 
نوه هــای دیوید فســکن ازدواج کرد 
و کودکان خــود از یک ازدواج قبلی 
را وارد خانــواده کرد. پســر او رابرت 
دیکسون که در ماه مارس از دنیا رفت 
5۰ درصد ثــروت او را به ارث برد و 
دو نــوه دیگر هر یک 25 درصد را در 
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ایرانیان کانادا- به تازگی شرکت های 
ساخت و ساز با طرح های پیشنهادی 
خود مشــتریان مسکن را در منطقه 
مترو ونکوور به خرید مســکن سوق 
می دهند. شــراب، تســت آووکادو 
تا کمک هزینه یک ســال زندگی از 
جمله موارد پیشنهادی آنها می باشد.

در این میان یک شرکت ساختمانی 
با پیشــنهاد شــگفتانه خود از دیگر 

شرکت ها پیشی گرفت.
Century Group بــا تالش هــای 
بازاریابی خود مقدمات فروش تعداد 
معــدود خانه های ویالیــی را فراهم 
نموده اســت. این خانه  ها در پروژه 
Viridian در جنوب سوری قرار دارند 
و برای خریدار هر خانه یک خودروی 
تسال مدل ۳ به ارزش 55.۰۰۰ دالر 
به عنوان هدیه در نظر گرفته شــده 
اســت. این خودروی تسال همراه با 
یک شارژر به خریداران داده می شود 
چنانچه شما نیز قصد خرید خانه در 
این منطقه را دارید بهتر است از این 

فرصت استثنایی استفاده کنید.
پیش فروش ایــن خانه های ویالیی 
در مجموعــه Viridian، که هر یک 
2 تا 4 اتاق خواب دارند، از 2 ســال 
گذشــته مورخ اکتبر 2۰۱۷ شروع 
شده و قیمت ثبت نام هریک بیش از 
۱ میلیون دالر است. قرار بر این است 

5۷ واحد خانه ساخته و به خریداران 
تحویل داده شود.

این شــرکت های ساخت و ساز برای 
فروش واحدها تالش های بســزایی 
کــرده انــد و تبلیغــات بازاریابی را 
از ســر گرفته اند به همین ســبب 
اهدای خودروهای تســال را در رأس 

پیشنهادات خود قرار داده اند.
تمام خانه های ویالیی این مجموعه 
دارای ایستگاه شارژ برای خودروهای 

برقی خواهند بود.
 Century شان هادکینز، مدیر عامل
Group اعالم کرد: مــا با این طرح 
بازار  تشویقی به اســتقبال کمپین 
مسکن پاییزی خواهیم رفت. فروش 
خانه های Viridian معدود اســت و 
۸۰ درصد از آنها به فروش رفته اند. 
هر خانه دارای طــرح و دکور خاص 
خودش است و مصرف انرژی بهینه 

در آنها تعبیه شده است.
پیشــنهاد تشویقی خانه + یک تسال 
مدل ۳ از تاریخ ۱4 ســپتامبر تا ۳۱ 
اکتبــر برقرار خواهد بود و در صورت 
عدم فــروش تمامی واحدها احتمال 

تمدید وجود دارد.
شرکت های ساخت و ساز با جدیّت 
تمام شــرایط فروش را زمینه سازی 
کرده اند. کســی نمی داند شگفتی 

بعدی چه چیزی خواهد بود.

خودروی تسال،  هدیه شرکت ساختمانی
 به خریداران مسکن
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 رهبر نیودموکرات ها: من مخالف قانون۲۱ الئیسیته در کبک هستم
رهبــر حزب  ســینگ  جاگمیــت 
نیودموکرات کانادا که مخالفت صریح 
خود را با قانون الئیسیته حکومت در 
کبک یا همان قانون2۱ اعالم کرده به 
صالحیت قانون گــذاری کبک اذعان 

دارد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
رهبر حزب نیودموکرات کانادا به رغم 
این که آشــکارا با قانون2۱ مخالفت 
کرده است، در گفتگو با برنامه »به طور 
مستقیم با پاتریس روی« اذعان کرد 
که تدوین و تصویب قوانین در زمینه 
الئیسیته در استان کبک به طور قطع 
در حوزه صالحیت این اســتان است 
و قضات کبکی از جایــگاه، قدرت و 
صالحیت الزم برای تصمیم گیری در 
امور مرتبط با قانون اساسی برخوردار 

هستند.
جاگمیت سینگ که به گفته خودش 
می خواهد »متحد کبک« باشــد، در 
این مصاحبه تاکید کرد که بدون هیچ 
شائبه ای با قانون الئیسیته حکومت در 
کبک مخالف است، قانونی که استفاده 
و حمــل عالئم و نمادهای مذهبی را 
بــرای برخی افــراد از قبیل ماموران 

پلیس یا قضات که در مناصب دولتی 
از موقعیت قدرت برخوردار هســتند 
و همچنین معلمــان مقطع ابتدایی 
و متوســطه بخش عمومی ممنوع 

می کند.
ســینگ تصریح کرد:» بدون تردید 
من با قانونی که میان مردم شــکاف 
و فاصله ایجاد می کند مخالف هستم. 
مــن در طول عمرم همــواره تالش 

کرده ام که مردم را با یکدیگر متحد 
کنم.«

رهبر حزب نیودموکرات در پاســخ 
به ســوالی درباره ارجاع این قانون به 
مراجع قضایی و دادگاه ها تاکید کرد:» 
این تصمیمی است که قضات خواهند 
گرفت. من معتقدم که در این جا باید 
میان مسائل سیاسی و امور حقوقی 

تمایز قائل شد.«
اما جاگمیت سینگ پیش از آن صبح 
روز دوشــنبه در مصاحبــه با برنامه 
»صبــح« اعالم کرده بــود که تصور 
نمی کند قانون2۱ شانسی برای تایید 
شــدن در دیوان عالی داشته باشد. 
رهبر نیودموکرات هــا در این برنامه 
در گفتگو با پاتریک ماسبوریان تاکید 
کرد: »من فکر می کنم که نباید برای 
تصویــب قانون2۱ در دیــوان عالی 
شانسی قائل باشیم؛ چرا که در واقع 
ایــن قانون به علت ظاهر مردم میان 
آن ها تمایز و تبعیض قائل می شود و 
این به نظــر من ناقض حقوق فردی 
است با این حال در نهایت این قضات 
دیوان عالی هســتند که در این باره 

تصمیم گیری خواهند کرد.«
جاگمیت سینگ در گفتگو با پاتریس 

روی تصریح کرد: »من به صالحیت 
دولت کبــک برای قانونگــذاری در 
مســئله الئیســیته اذعان دارم. اما 
ترجیــح می دهم در مســیری گام 
برداریم و به گونه ای عمل کنیم که به 
وحدت هر چه بیشتر اعضای جامعه 

کمک شود.«
جاگمیــت ســینگ کــه متعلق به 
فرقه سیک اســت در این روزها در 
چارچوب مبارزات انتخاباتی خود به 
نقاط مختلف کانادا سفر می کند تا با 
رای دهندگان کانادایی دیدار و آرای 
بیشتری را برای خود در انتخابات آتی 

فدرال جمع آوری کند.
رهبــر نیودموکرات هــا تصریح کرد 
من هم همانند خیلی از کانادایی ها 
از موانع و مشــکالتی که خیلی ها به 
واسطه ظاهر، جنیسیت و هویت خود 
در جامعه با آن ها روبرو می شوند ، آگاه 
هستم و درست به همین علت است 
که برای دفاع از هویت هر شخص و 
هویت کبک مبارزه می کنم و از این 

بابت به خود می بالم.
حزب نیودموکرات در انتخابات فدرال 
سال 2۰۱5 چهل وسه کرسی خود را 

در کبک از دست داد.

رونمایی حزب سبز  از برنامه جامع انتخاباتی ۲۰۱۹

مداد- به گزارش سی بی سی، الیزابت 
می )رهبر حزب سبز(روز دوشنبه در 
تورنتــو از برنامه جامع این حزب در 
رقابت های انتخاباتی 2۰۱۹ رونمایی 
کــرد. در این برنامه بر ســوق دادن 
اقتصاد کانادا به سمت اقتصاد سبز، 
حذف شــهریه آمــوزش و نیز نظام 
جامع دارویی کشور تاکید شده است.

یکی از بخش های بســیار مهم این 
برنامــه، طرحی به نــام »ماموریت 
 )mission: possible( ممکــن« 
اســت که بر کاهــش ۶۰ درصدی 
تولید آالینده ها تا سال 2۰۳۰ )نسبت 

به میزان تولید آالینده ها در ســال 
2۰۰5( تاکید دارد. گفتنی است در 
حال حاضــر، این میزان کمتر از ۳۰ 

درصد از سطح سال 2۰۰5 است.
در برنامــه جامــع حزب ســبز بر 
زمینه سازی برای استفاده شرکت ها 
و منازل از انرژي هــای تجدیدپذیر، 
تامیــن موادغذایی به صورت محلی 
و نیز تحول حمل ونقل با جایگزینی 
وسایل نقلیه برقی اشاره شده است. 
اختصــاص ۱۰ میلیــارد دالر برای 
آموزش دوره متوسط و فراهم کردن 
امکان تحصیل رایــگان در کالج ها و 
دانشگاه های کشــور از جمله دیگر 
موارد اشاره شــده در بخش آموزش 

این برنامه است.

4۳ درصد کانادایی ها می گویند 
 استرس مالی به بهره وری کاری شان 

ضربه می زند

ایرونیا- بر اساس نتایج یک نظرسنجی 
که چهارشنبه منتشر شد، 4۳ درصد 
از کانادایی ها می گویند آنقدر درباره 
وضعیت مالی خود استرس دارند که 
در عمل دارد روی عملکرد آن ها سر 

کار اثر می گذارد.
 Canadian این مطالعه که توســط
Payroll Association انجام شده به 
این نتیجه رسید که تقریبا یک چهارم 
از کارمنــدان کانادایی می گویند هر 
روز حدود 4۰ دقیقه وقت خود را در 
حالی صرف می کنند که حواس شان 
توسط مسائل مالی خصوصی سر کار 
پرت شده اســت. به عبارت دیگر، با 
توجه به اینکه ســاعات کاری هشت 
ساعت هستند استرس مالی یک ضرر 
۸.۱ درصدی در بهره وری ایجاد کرده 

است.
پیتــر زانتاکیس رییــس CPA در 
بیانیه ای گفت: »هزینه های استرس 
مالی روی مردم، خانواده های شــان، 
کسب و کارها و اقتصاد بسیار چشمگیر 
هستند. درســت مثل سالمت روان، 
برای آن دســته از کســب و کارهای 
کانادایی که در شناسایی مزیت های 
استراتژیک در یک محیط کاری بسیار 
رقابتی تقال می کنند، رسیدگی فعاالنه 
به رفاه مالی کارمندان شان می تواند به 
آن هــا یک مزیت رقابتــی بدهد که 

نتایج ملموس تولید می کند.«
مطالعه همچنین نشان داد که 4۳ از 

کانادایی ها می گویند دارند از حقوقی 
به حقوق بعــدی زندگی می کنند و 
از هر سه پاسخ دهنده یک نفر گفت 
میزان بدهی اش از سال گذشته تا به 

حال افزایش داشته است.
افزایش هزینه های زندگی، پتانسیل 
نرخ های بهره و وام مســکن باالتر و 
همچنین هزینه های باالتر مســکن 
اصلی ترین نگرانی های مالی کانادایی ها 
بودند. این نظرســنجی بین روزهای 
بیست و چهارم آوریل و هجدهم ژوئن 
انجام شد و 42۸5 کانادایی از سراسر 

کشور در آن شرکت کردند.
iroonia.ca

باهمکاری وکالی کاردان ونکوور

از طریق: 
خویشاوندی، شغلی،  کارآفرینی، سرمایه گذاری

ویزای توریستی، ویزای دانشجویی
دادگاه های پناهندگی و سیتیزنی، فدرال

Address: 200-100 Park Royal, West Vancouver, BC V7T 1A2

مدیر اجرایی

UNIVERSAL
IMMIGRATION SERVICES

سال تاسیس 1997
Reg.# FM0214003
Victoria, BC Canada

«کار را به کاردان بسپارید»

+1 (604) 921-1100
+1 (604) 356-6032
+1 (604) 922-1666
misiran52@yahoo.com
www.universaexperts.ca

ارائه خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

FREE Services for Monarchists

 Travel Document اخذ مدرك
کانادایی در کوتاه ترین زمان ممکن

)PR( تنظیم و تکمیل فرم های ایمیگرنتی
بعد از قبولی در دادگاه پناهندگی
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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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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

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

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience)
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

مالیات کربن فدرال
چه تاثیری بر رقابت پذیری 

صنایع کانادایی دارد؟
ایرانیان کانادا- با افزایش مالیات کربن 
توسط دولت فدرال کانادا به 5۰ دالر 
بر هر تن در ســال 2۰22، اغلب این 
بحث پیش می آید کــه احتماال به 
علت هزینــه های باالی ســوخت، 
رقابت پذیری صنایع کاهش یابد. در 
این مواقع، کارخانه ها با تغییر مکان 
در کشــورهایی ساخته می شوند که 
سیاســت های ســاده تری در مورد 
تغییرات آب و هوا دارند، این پدیده با 
 )carbon leakage( نام نشت کربن

شناخته می شود. 
این گزارش به بررسی دامنه نگرانی ها 
در مورد فشارهای رقابت پذیری ناشی 
از مالیات کربن بر صنایع کانادایی و 
شــناخت بخش هایی که بیشترین 
ریسک تجربه نشــت کربن را دارند، 
می پــردازد. این تحلیــل از آخرین 
جدول)Input-Output(، که در سال 
2۰۱5 توســط مرکز آمار کانادا برای 
تخمیــن اثرات کوتاه مــدت مالیات 
کربــن 5۰ دالری بر قیمت وســایل 
خانگی و هزینه های تولید بخش های 
مختلف اقتصادی در کانادا به کار رفته 

بود، استفاده می کند.
مــا دریافتیم که در نتیجه ی مالیات 
کربن 5۰ دالر بر تن، در چهار صنعت 
– تولید محصوالت ذغالی و نفت خام؛ 
تولید مواد شیمیایی کشاورزی )آفت 
کش، کود و غیــره(؛ تولید، انتقال و 
توزیع انرژی الکتریکی؛ و تولید مواد 
شیمیایی پایه – موجب افزایش هزینه 
تولید در بازه زمانی کوتاه و به میزان 
بیــش از 5٪ خواهد شــد. این چهار 
بخش ۳٪ تولید ملی را بر عهده دارند.

چهل صنعت شامل استخراج نفت و 
گاز، صنعت تولید ســیمان و بتن، و 
تولید فلــزات اصلی، که نزدیک ٪2۰ 

صادرات کانادا را شــامل می شوند، 
بیــش از ۱٪ افزایش در هزینه تولید 
را شاهد خواهند بود. افزایش هزینه 
تولید برای ۷۱ بخش صنعتی دیگر 
به طور میانگیــن ۰.۶٪ خواهد بود. 
تخمین زده می شود افزایش هزینه 
برای کل اقتصاد کانادا )مجموع همه 

صنایع(، 2.4٪ در کوتاه مدت باشد.
در دومین قســمت تحلیل، با اندازه 
گیری آســیب های صادراتی صنایع 
تالش کردیم بخش هایی که بیشرین 
فشار رقابت پذیری در صورت افزایش 
مالیات کربن را متحمل می شــوند، 
شناسایی کنیم. آسیب های صادراتی 

مشخص می کند کدام بخش ها می 
توانند افزایش هزینه را به مشتریان 
منتقل کنند و کدام یک نمی توانند. 
تولید محصوالت هوافضا و بخش های 
مربوطه، کــه ۰.۶٪ صادرات کانادا در 

ســال 2۰۱5 را شامل میشد، آسیب 
پذیرترین بخش می باشد. این بدان 
معنا است که کارخانه های مربوط به 
ایــن بخش از صنعت  نمی توانند به 
راحتی افزایش هزینه ناشی از مالیات 

کربن را بر مشتریان خود اعمال کنند. 
تولید محصــوالت الکتریکی در رتبه 
دوم قــرار دارد و پس از آن به ترتیب 
صنعت خودروسازی، استخراج ذغال 
سنگ، و کارخانه های خمیر، کاغذ و 

مقوا قرار دارند.
در سومین قســمت، این دو بند را با 
هــم ادغام کردیم. و دریافتیم که ۱۳ 
صنعت که حــدود ۷.۳٪ از صادرات 
ملی را در دست دارند، بیشترین فشار 
رقابت پذیری بــر اثر افزایش مالیات 
کربــن را در کوتاه مــدت متحمل 
خواهند شد. به خصوص بخش تولید 
محصوالت ذغال سنگ و نفت خام، 
که حدود ۰.۸٪ صادرات ملی را دارد، 
با افزایش هزینــه 25 درصدی روبرو 

خواهد شد. 
تولید محصوالت شیمیایی کشاورزی 
)حشره کش، کود و غیره( نیز دومین 
بخشــی است که به شدت از افزایش 
مالیــات کربن تاثیر مــی پذیرد. به 
همین نحــو، بســیاری بخش های 
تولیدی شامل تولید مواد شیمیایی 
پایه، تولید فلزات اصلی، تولید سیمان 
و بتن، تولید محصوالت شــیمیایی 
گوناگون، و تولید محصوالت معدنی 
غیرفلزی، به طور ناخوشایندی تحت 
تاثیر قرار می گیرند. بــه طور مثال، 
بخش محصــوالت شــیمیایی پایه 

قابــل صادرات، یــک افزایش هزینه 
5.۷ درصــدی در کوتاه مدت خواهد 
داشت. همچنین تولید فلزات اصلی 
که صــادرات زیــادی هــم دارد در 
کوتاه مدت یــک افزایش هزینه ۳.۶ 
درصدی را شــاهد خواهد بود. فشار 
رقابــت پذیری بر اســتخراج نفت و 
گاز، و کارخانه هــای خمیر، کاغذ و 
مقوا بسیار قابل مالحظه خواهد بود. 
باید این نکته را در نظر داشت که در 
بلند مدت به واســطه پیشرفت های 
تکنولوژیک و رشــد ساختار صنایع، 
تاثیــر منفی مالیــات کربن کاهش 

خواهد یافت.
در پاسخ به این نگرانی، دولت فدرال 
سیستم قیمت گذاری بر اساس مقدار 
تولید )OBPS( را به منظور کاهش 
آسیب به میزان صادرات و فشار رقابت 
پذیری، طراحی  کرده است. گرچه، 
موفقیت این امر در عمل به چگونگی 
پاسخ کارخانه ها، و چگونگی جبران 

هزینه های آنان بستگی دارد.
در حالی که هزینه نهایی محصول با 
 OBPS مالیات کربن، توسط سیستم
کاهش می یابد، امــا این کاهش به 
اندازه تخفیف مالیاتی نیست، و حتی 
برای برخی کارخانه ها رقم چندانی 

نخواهد بود.
به طور کلی، مالیات کربن بر بخش های 
مختلفی تاثیر می گذارد. بخش هایی 
که صادرات بیشتری دارند، به میزان 
کمتری می توانند این افزایش هزینه 
را بر مشتریان خود اعمال کنند. این 
بخش هــا )و کارخانه های مربوط به 
آنان( مجبور می شــوند هزینه ها را 
به عهده بگیرند، که ســبب کاهش 
ســود، تضعیف رقابت پذیــری، و از 
دســت دادن ســرمایه می شود. در 
نتیجه، مالیات کربن تاثیر به سزایی بر 
تصمیم گیری در مورد محل کارخانه 
ها خواهد داشت. سیاست گذاران باید 
توجه کنند افزایش مالیات کربن به 
5۰ دالر در تن، موجب ریسک باالیی 
در رقابت پذیــری صنایع صادراتی و 

وابسته به انرژی خواهد شد.

جمعیت ادمونتون نسبت به کلگری، آلبرتا و کانادا 
رشد چشمگیری داشته است

ایرانیــان کانادا- از اول آوریل ســال 
نفر،  جاری در مجمــوع ۹۷2.22۳ 

ادمونتون را خانه خود نامیده اند.
روز پنج شنبه هفته گذشته شهرداری 
ادمونتون نتایج سرشــماری ســال 
2۰۱۹ را منتشــر کــرد، این نتایج 
نشان می دهد از آخرین سرشماری 
که در سال 2۰۱۶ انجام شده، میزان 
رشد جمعیت در این شهر با میانگین 
ساالنه 2.۶ درصد افزایش یافته است.

اما زمانــی که نگاهی بــه درصدها 
میندازیم شــاید این مقــدار خیلی 
زیاد به نظر نرســد، اما در طول سه 
سال به جمعیت ادمونتون ۷2.۷۷۶ 
نفر افزوده شــده اســت– و به این 
معنیست که جمعیت در امونتون با 
سرعتی بیشتر نسبت به کلگری )با 
۱.4 درصد( ، آلبرتا )با ۱.۷۳ درصد( 

و کل کانادا )با ۱.42 درصد( در حال 
رشد میباشد.

همچنین بر طبق گزارش دیگری که 
شهرداری ادمونتون منتشر کرد بیش 
از نیمی از جمعیت ادمونتون زیر ۳۹ 
سال سن دارند و بیشترین جمعیت 
این شهر را افراد بین ۳۰ تا ۳۹ سال  

تشکیل میدهند.
شــهردار ادمونتون در بیانیه ای ابراز 
کرد: »این نشانه مثبت و بزرگی برای 

شهر ادمونتون است.«
وی افزود جمعیت در حال رشــد و 
افزایــش درصد جمعیــت جوان در 
ادمونتون مزایای اقتصادی بســیاری 
برای شهر ما دارد. این وضعیت باعث 
نشــاط و قدرت مــا در بخش های 
اقتصادی میشــود و توانایی جامعه 
محلی را در بخش تجاری و جذب و 

حفظ سرمایه گذاریهای جدید تقویت 
می کند.

طبق گزارشات منتشر شده، جمعیت 
ادمونتون تا پایان ســال 2۰2۰ )اگر 
رشد جمعیت همچنان افزایش یابد( 
از مرز یک میلیون نفر خواهد گذشت 
و افزایــش جمعیت بــه دو میلیون 

نفرطی ۳۰ سال آینده در راه است.
و اما مردم کلگری نگران نباشــید... 
جایگاه شهر شما به عنوان »بزرگترین 
شــهر در آلبرتا« باقیســت، کلگری 
به نســبت ادمونتون - با وجود رشد 
اخیر جمعیــت در ادمونتون بیش از 
۳۰۰.۰۰۰ نفــر جمعیت بیشــتری 
دارد. بر طبق سرشماری سال 2۰۱۹ 
جمعیت کلگری در کل ۱.2۸5.۷۱۱ 

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

info@marinedentalclinic.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

پارکینگ رایگان

شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

یک سوم افرادی که با حداقل دستمزد درکانادا کار می کنند ،
دارای تحصیالت دانشگاهی هستند

ایرونیا- وقتی بحــث آموزش عالی 
می شود، بسیاری از دانشجویان امید 
دارند که گرفتن مدرک شان به آن ها 
کمک کند بتوانند شــغلی با درآمد 
بهتر پیدا کنند. بــا وجود اینکه این 
اتفاق برای تعدادی از دانشــجویان 
می افتد، یک مطالعه جدید انجام شده 
توســط مرکز آمار کانادا آشکار کرده 
که تعداد کانادایی های دارای آموزش 
عالی که در حال حاضر شغل های با 
دســتمزد حداقلی دارند رو به رشد 
است. در حقیقت از هر سه کانادایی 
که در حال حاضر شــغل با دستمزد 
حداقلــی دارد یک نفر دارای مدرک 

آموزش عالی است.
با استناد به گزارش مرکز آمار، تعداد 
کارمندانــی که دســتمزد حداقلی 
داشتند طی 2۰ سال گذشته به طور 

مستمر افزایش یافته است. در سال 
۱۹۹۸ تنها 5.2 درصد از کانادایی ها 
مشــغول انجام کارهای بــا حداقل 

دستمزد بودند. حاال این رقم به ۱۰.4 
درصد در ســال 2۰۱۸ افزایش پیدا 

کرده است. 
بزرگ تریــن افزایش تعداد کارمندان 
حداقل حقوق بین ســال های 2۰۱۷ 
و 2۰۱۸ مشاهده شــد که پرداخت 
حداقل حقوق در اســتان هایی مثل 
انتاریو، آلبرتا و بریتیش کلمبیا افزایش 
یافت. در حالیکــه انتاریوهایی ها که 
حداقل حقوق داشتند در سال 2۰۱۷ 
به ازای هر ســاعت کار ۱۱.4۰ دالر 
دریافت می کردنــد، این رقم طی دو 
ســال اخیر به ۱4 دالر افزایش پیدا 

کرده است.
با این حــال، با وجــود اینکه بهای 
حداقل دستمزد طی چند سال اخیر 
به طور مداوم افزایش پیدا کرده، تعداد 
افرادی که این میزان حقوق را کسب 

می کنند هم باالتر رفته است. 
در حقیقت، به نظر می یسد افرادی 
که مــدارک تحصیــالت عالی خود 
را دریافت کرده اند حاال به ســختی 
بیشتری می توانند کارهایی پیدا کنند 
که دســتمزد آن بیشــتر از حداقل 
دستمزد است. در ســال 2۰۱۸، به 
گــزارش مرکز آمــار ۳4.۹ درصد از 
افــرادی که کار با حداقل دســتمزد 

انجام می دادند مدرک آموزش عالی 
داشــتند. این افزایشی عظیم نسبت 
به 2۳.2 درصدی از فارغ التحصیالنی 
اســت که در ســال ۱۹۹۸ شغل با 

حداقل دستمزد داشتند.
از تمام شغل های حداقل دستمزد به 
نظر می یسد که صنایع خرده فروشی 
و غذا دو صنعتی هســتند که بیشتر 
از بقیه در حــال حاضر کانادایی ها را 
با حداقل دستمزد استخدام می کنند. 
در حقیقت، ۳2.۷ درصد از کارمندان 
حداقل دســتمزد در سال 2۰۱۸ در 
بخش خرده  فروشــی مشغول به کار 
بودند و 2۶ درصد از آن ها در خدمات 

غذایی کار می کردند.
با این حال، با وجــود اینکه در حال 
حاضر تعــداد افرادی کــه کاری با 
حداقل دستمزد دارند نسبت به سال 
۱۹۹۸ بسیار بیشتر شده است، مرکز 
آمار می گوید آن هایــی که در حال 
حاضر دارند در شــغل های با حداقل 
دستمزد کار می کنند وضعیتی نسبتا 
بهتر به همتایان 2۰ سال پیش خود 

دارند.
با گذشــت ایــن دو دهــه، حداقل 
دســتمزد در کانادا حاال ۳.5 درصد 

iroonia.ca .افزایش یافته است

طراحی اندام مصنوعی سفارشی همراه با طراحی هنری در بریتیش کلمبیا

یــک طــراح کانادایی خــوش ذوق 
بریتیش کلمبیایی ساکن در ویکتوریا، 
با افزودن طراحی بــر پروتزها )اندام 
ساختگی( پزشکی نظر مردم و جوامع 

پزشکی را به خود جلب کرد.
به گزارش رسانه هدهد، این طراحی ها 
با عنــوانALLELES  توســط دو 
دانشــجوی خوش ذوق بــه نام های 
»مک کارتی وارن« و »رایان پالیبردا« 

انجام شده است.
این دو به منظور تغییر دیدگاه مردم 
نسبت به این پروتزها اقدام به طراحی 
روکش هــای)کاور( مختلف و تغییر 

چهره اندام های پروتز کردند.
یک شرکت مد ناشناس نیز با هدف 
تلفیــق طراحی با پرتــز این کار که  
بعنوان یک طرح برای پایان نامه کالج 
توســط Wanner و پالیبردا مطرح 

شده بود همکاری کرد.

پس از اتمام پایان نامه این دانشجویان 
در این صنعت بیشتر تحقیق کرده و 
متوجه شدند که معلولین واقعا نیاز به 

ALLELES دارند.
به گفته این محققیــن افراد معلول 
بیشــتر اوقات در جامعه احســاس 
استثنا بودن و تنهایی می کنند، زیرا 
پروتزها فقط به رنگ پوست ساخته 

می شوند تا مثال مانند پوست واقعی به 
نظر برسند که اصال هم در این زمینه 
موفق نبوده اند و همیشــه عجیب به 
نظر می رسند و منجر به ایجاد سوال 

در ذهن افراد دیگر می شود.
ولــی ALLELES به معلوالن اجازه 
می دهد کــه خودشــان را در عین 

معلولیت در جامعه بیان کنند.

روکش های این شرکت در شکل ها و 
رنگ های متنوعی طراحی شده است. 
کاربران می توانند شکل دلخواه خود را 
انتخاب کنند و آن را به راحتی بر روی 

پروتز خود بچسبانند.
بســیاری از مشــتریان ایــن ایده را 
پیشــگامانه می خوانند، زیرا اکنون با 
اعتماد به نفس بیشــتری نسبت به 

قبل در جامعه حاضر می شوند.
این روکش ها در حــال حاضر برای 
دو نوع پروتز یعنی پروتز پا و دســت 
ارائه می شود. مشتریان می توانند طرح 

دلخواه خود را نیز سفارش دهند.
ایــن روکش های با کیفیــت باال و با 
استفاده از پالستیک ABS مورد تایید 
ســازمان غذا و داروی آمریکا ساخته 
شده اند که باعث می شود از دوام، وزن 
پایین، انعطاف پذیری و قابلیت تمیز 

کردن آسان برخوردار باشند.

احتمال افزایش ۱۲ درصدی
 قیمت سوخت در کانادا 

طی دو هفته آینده
تاسیســات  اخیر  انفجارهای  مداد- 
نفتی در عربســتان سعودی، شوک 
بزرگی به بازار جهانی نفت وارد کرد. 
این تاسیســات نیمــی از تولید این 
کشور و نیز 5 درصد از کل تولید نفت 

دنیا را به خود اختصاص می دهد. 
با وجود ایــن که هنوز اثــرات این 
انفجارها بر میزان تولید عربســتان 
ســعودی مشــخص نیســت، امــا 
انتشــار خبر مذکور بر ارزش سهام 
شرکت های مختلف نفتی کانادا تاثیر 

گذاشت. 
به گزارش سی بی سی، شاخص ارزش 
شرکت های نفتی کانادا در بازار بورس 
تورنتو با افزایش قابل توجهی روبرو 
شــد. در این میان، ســهام چندین 

شرکت با رشدی دو رقمی یافت که 
برای نمونه می توان به بیتکس انرژی 
کورپ )با 5/۱۶ درصد رشد( و انکارا 

کورپ )۳/۱۶ رشد( اشاره کرد.
اما کمبود نفت، بــه معنای افزایش 
قیمت ســوخت برای شهروندان نیز 
خواهد بود. برخی کارشناسان صنایع 
نفت بر این باورند که احتمال افزایش 
5 تا ۱2 درصدی قیمت سوخت طی 
دو هفته آینــده وجود دارد که البته 
این مساله به میزان آسیب وارد شده 
به تاسیسات نفتی عربستان بستگی 
دارد. عربستان سعودی به تازگی اعالم 
کرده که تدابیری برای جلوگیری از 
شوک به طرف تامین کننده نفت در 
بازار جهانی را در پیش خواهد گرفت.
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دانشگاه تورنتو در لیست ۲۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت

ایرانیان کانادا- موسسات دانشگاهی 
بسیار زیادی در سراسر کانادا وجود 
دارند، اما تنها یک دانشگاه کانادایی 
توانســت جایگاهــی در رتبه بندی 
2۰ دانشگاه برتر به دست آورد. این 
درست اســت که طبق آخرین رتبه 
بندی ها دانشگاه های کانادا بهترین 
در جهان نیســتند امــا ما هنوز هم 
در صحنه های بین المللی شناخته 

شده ایم.
طبق لیســت جدید ســازمان رتبه 
 Times بنــدی جهانی دانشــگاه ها
Higher Education  که در ســال 
2۰۱۹ منتشر شــد، دانشگاه تورنتو 
در جایگاه هجدهم در این لیست قرار 
گرفته است و تنها دانشگاه کانادایی 
اســت که در جمع 2۰ دانشگاه برتر 
قرار دارد اما این بدان معنی نیســت 
که دیگر دانشــگاه های کانادا خوب 

نیستند.
اســت:  آمــده  گــزارش  ایــن  در 
»دانشگاه های برتر کانادا در جدول به 

رتبه های باال صعود کرده اند.«
برای این رتبه بندی ، تقریبا ۱4۰۰ 
موسسه دانشــگاهی را در ۹2 کشور 
ارزیابی شده اند. سپس این موسسات 
بر اســاس ۱۳ شــاخص عملکردی 
مــورد داوری قرار گرفتند که به پنج 
حوزه: آموزش، تحقیق، سایتیشــن 
مقاله ای )شاخص استنادی(، درصد 
دانشجویان بین المللی و درآمد زایی 

تقسیم می شود.
دانشــگاه بزرگ تورنتو در بزرگترین 
شهر کانادا یعنی شــهر تورنتو قرار 
از لحــاظ  دارد. دانشــگاه تورنتــو 

حضور ماکسیم برنیه،
 شوکی بزرگ برای

 ترودو و شی یر

مداد- حضور رهبر حــزب مردم در 
مناظره هــای انتخاباتی که به خاطر 
باورهای تندروانه و نیز عجیب شهرت 
مناظره های  رونــد  می توانــد  دارد، 

انتخاباتی را به شدت تغییر دهد.
و ۱۰  روزهــای ۷  در  کانادایی هــا 
اکتبر شــاهد  دو مناظره انگلیسی و 
فرانسوی بین رهبران ۶ حزب عمده 
کشــور خواهند بود. جاستین ترودو 
)رهبــر حزب لیبرال(، اندرو شــی یر 
)رهبر حزب محافظه کار(، جاگمیت 
ســینگ )رهبر حزب نئودموکرات(، 
ایوز فرانسوا بالنشه )رهبر حزب بلوک 
کبکوا(، الیزابت می )رهبر حزب سبز( 
و ماکسیم برنیه )رهبر حزب مردم( در 

این دو مناظره شرکت خواهند کرد.
امــا در ابتدا قرار بود فقــط 5 نفر از 
رهبران احــزاب در ایــن دو برنامه 
شــرکت  کنند و نام ماکسیم برنیه از 

این مناظره ها حذف شده بود.
اما روز سه شنبه  اعالم شد کمیسیونر 
مناظره های انتخابات فدرال از موافقت 
خود با حضور ماکســیم برنیه در این 
برنامه ها خبــر داد. اما ایــن خبر با 
واکنش هایی در سراسر کانادا روبرو شد. 
کریس هال از خبرنگاران و مجریان 
سرشناس رادیو ملی کاناداست که به 
طور خاص به فعالیت در زمینه امور 
ملی کشور مشغول است. آقای کریس 
در مقاله ای در سی بی سی به بررسی 
پیامدهای حضور رهبر حزب مردم در 

مناظره های انتخاباتی می پردازد.

در خبرها شندیدید که دیوید جانسون 
)کمیســیونر مناظره های انتخاباتی( 
اعالم کرد پس از بررسی هایی که به 
انجام رساند، در تصمیم اولیه اش برای 
عدم دعوت از ماکســیم برنیه )رهبر 
حزب مردم( تجدیدنظر کرده است. 
آقای جانســون اعالم کرد که برنیه 
دو معیار از مجموع ســه معیار مورد 
نظر برای حائز شرایط بودن به منظور 
حضور در مناظره را در ماه گذشــته 
نداشت. او ضمن اشاره به نتایج اخیر 
دانستن  محتمل  با  نظرســنجی ها، 
امکان دستیابی حزب مردم به کرسی، 
آقای برنیه را به مناظره های انتخاباتی 

دعوت کرد.
اما این دعوت برای ماکســیم برنیه، 
حزبــش و نیز گفتگوهــای رهبران 
احزاب در مناظره ها چه دســتاوردی 

دارد؟

نامزدی متفاوت

برنیه پس از اعالم تصمیم کمیسیونر 
مناظرات انتخاباتی گفت: »کانادایی ها 
اکنــون می توانند همــه گزینه های 
موجود را ببینند. می توانم به شــما 
بگویــم که حزب مــردم یک حزب 
واقعی و ملی اســت کــه اصالحاتی 
جدی را بــرای جامعــه ای آزادتر و 

موفق تر در سر دارد.«
مناظره انتخاباتی فرصتی را در اختیار 
برنیه قرار می دهد تا بتواند نظراتش 
را مطرح کند. اما بیشتر نظرات آقای 

برنیه با نظرات احزاب دیگر در تضاد 
اســت و برخی از آنها حتی تناقضی 
آشکار با سیاست های جاافتاده کشور 
در زمینه حمایت از برابری و جامعه 

باز دارد.
برنیه وعــده داده از آنچه که »هویت 
کانادایی« می نامد دفاع خواهد کرد. 
او می خواهــد از ابزار محدودســازی 
مهاجرت و نیز الزامی کردن »آزمون 
ارزش ها« برای تازه واردان به کانادا به 
دفاع از آنچه هویت کانادایی می نامد 
بپردازد. او همچنین با سیاست رسمی 
چندفرهنگی مخالف است. برنیه تنها 
رهبری اســت کــه می گوید تمامی 
یارانه های دولتی به صنایع را حذف 

می کند.
حزب مردم حتی پا را از این هم فراتر 
گذاشــته و با اجماع دانشمندان در 
خصوص اینکه فعالیت های بشر سبب 
ایجاد پدیده گرمایش جهانی شده نیز 
مخالف است. برنامه این حزب وعده 

خروج از پیمان اقلیمی پاریس، حذف 
مالیات کربنی و نیز حذف یارانه های 
مربوط به فناوری های سبز را می دهد.
در طرح جامع انتخاباتی حزب مردم 
می خوانیــم: »با وجود ســروصدای 
زیادی که در زمینه گرمایش جهانی 
وجود دارد، دی اکسید کربن یک ماده 
آالینده نیست. این ماده نقشی حیاتی 
در حیات روی زمین و رشد گیاهان 

دارد.«

هدفی بزرگ تر

شــرکت ماکســیم برنیه در مناظره 
انتخاباتــی 2۰۱۹ این فرصت را به او 
می دهد تا بتواند نظــرات نه چندان 
رایج خــود را در برابر رهبران احزاب 
بزرگ کانــادا و نیــز مخاطبان این 
مناظره ها عرضه کند. اما این فرصت، 
در عین حال سبب می شود بیشتر در 
معرض انتقــادات و حمالت رهبران 
احــزاب رقیب خود در این مناظره ها 
قرار گیرد. دو حزب نئودموکرات و نیز 
محافظه کار هیچ عالقه ای به حضور 

برنیه در انتخابات نداشتند و ندارند.
حــزب نئودموکــرات در نامه ای به 
کمسیونر مناظره های انتخابات فدرال 
2۰۱۹ نوشــت: »رفتــار آقای برنیه 
ممکن اســت سبب برانگیخته  شدن 
واکنش هایــی به دور از ادب و احترام 
در مناظره شود.. او با اشتیاق، سیاستی 
نژادپرســتانه را در حــزب جدیدش 
دنبال می کند…تمایلش برای پذیرش 
حمایت فعــاالن متعصب با تمایلش 
برای دادن اطالعات نادرست به عموم 

مردم همراستاست.«
حــزب محافظــه کار در واکنش به 
تصمیم برای حضور ماکســیم برنیه 
اعالم کرد کــه آخرین باری که یک 
حزب توانســت با کمتر از سه درصد 
از آرای ملی به یک کرسی در پارلمان 
دســت یابد، در سال ۱۹4۹ بود. این 
در حالی اســت که نظرسنجی های 
سی بی سی نشانگر حمایت ۹/2 درصد 
آرای مشارکت کنندگان از حزب مردم 

است.
لیبرال ها نیــز در اطالعیه ای، صرفا 
بــه پذیــرش تصمیم کمیســیونر 

مناظره های انتخاباتی اشاره کردند.
جیسون الیتر )استراتژیست باسابقه 
حزب محافظه کار( بر این باور اســت 
که حضور برنیه سبب تغییر در ماهیت 
مناظره می شــود. حضور یک نامزد 
بیشتر در این مناظره به معنای کاهش 
فرصت برای بیان نظرات و به چالش 
کشــیده شــدن دیدگاه های طرف 
مقابل است. به این ترتیب احتماال در 
مناظره های امسال شاهد گفتگوهای 
جذابی که بین برایان مولرونی )رهبر 
حزب محافظه کار( و جان ترنر )رهبر 
حزب لیبرال( درباره موضوعایت نظیر 

تجارت آزاد و مالیات  ها صورت گرفت، 
نخواهیم بود.

بر هم خوردن معادالت؟

آقای الیتر بر این باور است که حضور 
برنیه سبب می شــود مناظره نتواند 
به خوبی و به شــکلی کامال هدفمند 
پیش برود. همین امر سبب می شود 
که مخاطبان نتواننــد ارزیابی کامال 
درســتی از ســخنان رهبران احزاب 
اصلی فدرال داشته باشند. آقای الیتر 
و نیز برخی دیگر از استراتژیست ها بر 

این باورند که برنیه، با هدف قرار دادن 
جاستین ترودو اندرو شی یر به صورت 
همزمان، هر دوی این افراد را به عنوان 
سیاســتمدارانی که سیاستی تقریبا 
واحد و نادرســت را دنبال می کنند 

ترسیم کند.
برنیه بارها و بارها در توئیت های خود 
بر ایــن نکته تاکیــد دارد که اثرات 
ســال های  نادرست  سیاســت های 
زمامداری دولت  کنونی را طی دو سال 
از بین می برد. این در حالی است که 
اندرو شی یر یک بازه زمانی سه ساله را 
برای این کار در نظر گرفته است. آقای 
برنیه می گوید بــا حذف کمک های 
کانادا به کشورهای دیگر و نیز یارانه 

صنایع به این هدف خواهد رسید.
امــا این امــر می توانــد کار را برای 
اندرو شــی یر دشوارتر ســازد. رهبر 
محافظــه کاران از یــک ســو باید با 
حمالت لیبرال هــا در مناظره مقابله 
کند و از سوی دیگر در برابر حمالت 
حزب مردم از خودش دفاع کند. آقای 
الیتر می گوید احتماال ماکسیم برنیه 
چنین رویکردی را در نظر دارد و در 
گفتگوها، جاستین ترودو را به عنوان 
فردی با کارنامه منفی و شی یر را به 
عنوان کســی که تفاوت چندانی با 

ترودو ندارد معرفی خواهد کرد.
به هر حال در مناظره های انتخاباتی 
2۰۱۹ شاهد حضور رهبر حزب مردم 
خواهیم بود. اما برنیه چه تاثیری در 
نتیجه نهایــی مناظره ها و نظر افکار 
عمومی درباره احــزاب عمده فدرال 

خواهد داشت؟ باید منتظر بمانیم!

سایتیشــن مقالــه ای، تحقیقات و 
چشــم انداز بین المللی رتبه بسیار 
باالیــی دارد. سایتیشــن مقاله ای 
به »میانگین تعــداد دفعات مقاالت 
چاپ شده توسط دانشگاه در سطح 
جهانی توســط محققان استناد می 
شود«، تحقیقات براساس بهره وری از 
تحقیقات گفته شده است و شهرت و 
چشم انداز بین المللی دانشگاه درباره 
تعداد دانش آموزان و کارمندان بین 
المللی موسســه و میزان همکاری با 

سایر موسسات جهان میباشد.
این دانشگاه به تنهایی ۱۶ بیلیون دالر 

به اقتصاد کانادا سود رسانی میکند.
در کل ، دانشگاه تورنتو نمره ۸5.5 از 
۱۰۰ را دارد و فقــط ده امتیاز کمتر 
از دانشــگاه برتر این لیســت، یعنی 

دانشگاه آکسفورد دارد.
در لیســت  2۰ دانشــگاه برتر، اکثر 
دانشــگاهها در ایــاالت متحــده یا 
انگلیس واقع شــده انــد. تنها یک 
دانشگاه در این لیست میباشد که در 

کانادا واقع میباشد.
سایر موسسات کانادایی نیز در لیست 

دانشگاه های برتر میباشند، اما برای 
پیدا کردنشــان باید به پایین لیست 
بروید. دانشگاه بریتیش کلمبیا نزدیک 
به دانشگاه تورنتو است و در رتبه ۳4 

م قرار دارد.
دانشــگاه مک گیل در رتبه 42م این 
لیست جای گرفته اســت و پس از 
آن دانشگاه مک مستر در رتبه م ۷2 
قرار دارد. دانشگاه Lethbridge کانادا 
در پائینتریــن رتبه یعنی در جایگاه 

۱۰۰۱ این لیست قرار دارد.
متأسفانه، رتبه دو دانشگاه کانادایی 
در رتبه بندی امســال از بین 2۰۰ 
دانشگاه برتر نزول پیدا کرد. دانشگاه 
وسترن و دانشگاه کلگری امسال به 

رتبه 2۰۱-25۰ افت کردند.
اما همیشه جایی برای پیشرفت وجود 
دارد، بــه خصوص وقتی که در صدر 

نیستید..
با وجود اینکه تنها یک دانشــگاه در 
لیست 2۰ دانشگاه برتر قرار گرفت اما 
دیگر دانشگاههای کانادا با کیفیت باال 

به جلو پیش میروند.

درخواست جاگمیت سینگ
 برای بازنگری در دعوت از برنیه

 به مناظره ها

مــداد- رهبر حزب نئودموکرات در نامه ا ی به کمیســیونر مناظره های 
انتخاباتی، بازنگری در این تصمیم را درخواست کرد.

ماکسیم برنیه )رهبر حزب مردم( به حضور در کنار 5 رهبر دیگر احزاب 
عمده فدرال در مناظره های انتخاباتی دعوت شــده اســت. این خبر با 
واکنش نه چندان خوشایند رهبران این 5 حزب روبرو شد. در این میان، 
واکنش جاگمیت سینگ )رهبر حزب نئودموکرات( به مراتب شدیدتر 

بود.
به گزارش سی بی ســی، آقای سینگ در نامه خود نوشت: »تصمیم تان 
برای اجازه داده به رهبر حزب مردم کانادا برای حضور در مناظره ها، برایم 
ناراحت کننده بــود. دادن تریبونی به آقای برنیه برای ترویج ایدئولوژی 
نفرت که در نهایت به گســترش تعصب و اطالعات نادرست می انجامد، 
کاری نادرست اســت…آقای برنیه از نژادپرستان برای پیشبرد اهداف 
حزبش اســتفاده می کنــد. او بارها در شــبکه های اجتماعی به ترویج 
نظریه های آسیب ساز توطئه پرداخته است. او در کنار گروه های راست 

افراطی که با نئونازی های ارتباط دارند عکس گرفته است.«
جاگمیت سینگ همچنین به اظهارنظر ماکسیم برنیه درباره گرتا تونبرگ 

نیز واکنش نشان داد.
آقای برنیه همچنین مدتی پیش به گرتا تونبرگ )نوجوان سوئدی حامی 
محیط زیست( نیز نسبت هایی عجیب داد. او گفت که این نوجوان نه تنها 
اوتیسمی است، بلکه اختالل وسواسی-احباری، اختالل تغذیه، افسردگی 

و یک سری مشکالت دیگر دارد.
گفتنی است ماکسیم برنیه بر این باور است که پدیده گرمایش جهانی 
ربطی به فعالیت های انسان ها ندارد و پژوهش های صورت گرفته در این 

زمینه نیز از اساس نادرست است.
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالی 

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان 
در پشت مغازه  

 براى مشتریان عزیز 
فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینی   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود می باشد

برنج ایرانی ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

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 استثنائی پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائی سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

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

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

کتاب تعلیم رانندگی
 چاپ جدید

  موجود می باشد

بهترین شیرینی جات
  از شهرهای مختلف ایران

گز، سوهان، 
قطاب، کاك، نوقا، 

نان برنجی،
 شیرینی مخلوط، ....

شماره 143 خیابان شانزدهم (النزدل)      تلفن: 604-988-3515
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افزایش چشمگیر آمار »گردشگری تولد« در کانادا
ایرانیان کانادا- شهرت کانادا به عنوان 
یکــی از نقاط مهم در گردشــگري 
زایمان به سرعت در حال رشد است.

در واقع گردشــگری زایمان، عملی 
است که طی آن نوزادانی که در کانادا 
متولد گردند، در حالی که والدینشان 
مقیم کانادا نباشند، می توانند بدون 
نیــاز به گذراندن مراحل اســتاندارد 
مهاجرت، تابعیت این کشور را برای 

کودک خود دریافت نمایند.
اندرو گریفیت، کارمند مؤسسه محیط 
زیست و انستیتوی امور جهانی کانادا، 
اظهار داشته است که رشد این روند 
بسیار سریع تر از نرخ مهاجرت و نرخ 
کل جمعیت کانادا بوده، به گونه ای که 
وی افزایشی ۱۳ درصدی را طی یک 
سال، بنا بر داده هاي اخیر انستیتوی 
اطالعات ســالمت کانادا )CIHI( که 
بر اســاس اطالعات بیمارستان های 
سراسر کشور، البته به استثنای کبک 

بنا گشته، برآورد نموده است.
تحقیقات نشانگر روندی افزایشی در 
زایمان افراد غیر مقیم کانادا از ســال 
2۰۰۸ تا 2۰۱۷-۱۸ بوده، اما سپس، 
پس از ســال 2۰۱۸، با پرشــی ۱۳ 
درصدی مواجه گشــته است. طبق 
اعالمیه CIHI، در سال 2۰۱۰ تعداد 
زایمان افراد غیــر مقیم ۱.۳54فقره 
بــوده، کــه طــی دوره ای ۱2 ماهه 
منتهی به مــارس 2۰۱۹، تعداد آن 
حدود 4.۰۹۹ برآورد گشــته است، 
یعنی ۱.4 درصد از کل زایمان های 

کانادا در آن زمان.
در حالــی که برخی از ایــن زایمان 
های گزارش شده شامل دانشجویان 
بین المللــی و افراد غیر مقیمی بوده 

که برای کار به کانادا منتقل شده اند، 
اما به گفته گریفیت، اکثریت شامل 
مادرانــی بوده که به هدف زایمان به 

این کشور سفر کرده اند.
طبق قانون کانادا، کودکان متولد شده 
در این کشور بطور خودکار شهروند 
کانــادا معرفی و ثبت می گردند، که 
در نتیجه بنا بر آن شهریه دانشگاهی 
افراد مقیم به آنان تعلق می گیرد، که 
بســیار کم تر از شهریه ای است که 
دانشــجویان غیر مقیم می پردازند، 
همچنین این امــکان را به آنان می 
دهد تا از والدین خود در مهاجرت به 

کانادا حمایت نمایند.
کارگزاران مهاجرت، کانادا را به عنوان 
یکی از معدود کشــورهای توســعه 
یافته جهان معرفــی می نمایند که 
به نوزادانی که والدینشان تابعیت این 
کشور را نداشته، شهروندی بی قید و 
شــرط ارائه می دهد، و عالوه بر آن 

نوزادان نیز می توانند از مزایایی نظیر 
آموزش رایگان و ســایر برنامه های 
اجتماعی و سفر به کشور بدون ویزا 

بهره مند گردند.
بنا بــر داده هاي اخیر انســتیتوی 
 ۱۰، کانــادا  ســالمت  اطالعــات 
بیمارستانی که بیشترین تعداد زایمان 
های غیر مقیم را دارا بوده، همگی در 

انتاریو و بریتیش کلمبیا می باشند.
بیمارســتان ریجمونــد  در شــهر 
کلمبیا، طی  بریتیــش  ریچمونــد 
ســال های 2۰۱۸ و 2۰۱۹ بــا 454 
زایمان توســط مــادران غیر مقیم 
یعنــی 2۳ درصد از کل زایمان های 
صورت گرفته در این بیمارســتان، 
در صــدر جدول قرار گرفته اســت. 
سه بیمارســتان دیگر که دارای ۱۰ 
درصد زایمان ها بوده اند، عبارتند از: 
بیمارستان مکنزی در ریچموندهیل 
انتاریو، بیمارســتان بیرچ مونت در 

حتی در شهرهای مقرون به صرفه
 هزینه های زندگی در کانادارو به افزایش است

ایرانیــان کانــادا- امــروزه حتی در 
شــهرهای مقرون به صرفــه کانادا، 
مانند سنت جان، مردم برای هزینه 
های روزمره زندگی در فشار هستند. 
دلیل این امر آن است که هزینه های 
زندگی در این شهرها تنها ۳٪ کمتر از 

میانگین بین المللی می باشد.
طبق گزارشات بیشترین نگرانی مردم 
تهیه خواروبار و ســوخت می باشد. 
هزینه های زندگــی از غذا و خواربار 
گرفته تا قیمت مسکن و اجاره منزل، 
رو به رشد است. هر کانادایی به ازای 
هر یک دالر درآمد، ۱.۷۷ دالر قرض 

دارد و این رقم رو به افزایش است.
در شهری مانند سنت جان میانگین 
درآمد هر فرد ۳4.۰5۸ دالر است، که 
۱5۰ دالر کمتر از میانگین دستمزد 
در دیگر نقاط کشور می باشد. البته 
نکته مهم میزان درآمد نیست بلکه 
میزان خرج کرد اســت. در شهرهای 
مقرون به صرفه هزینه های زندگی 
مانند اجاره خانه نیز بســیار پایین 

می باشد.
میانگین قیمت مسکن در این شهر 
۳۱5.۰۰۰ دالر و در بقیه نقاط کانادا 
4۸۰.۰۰۰ دالر است. با این حساب 
خرید مســکن در این شــهر بسیار 

راحت تر است.
با توجــه به اینکه این شــهر مزارع 
کشــاورزی نیز دارد، 4 ماه از ســال 
می توانید محصــوالت تازه با قیمت 

بسیار مناسب تهیه کنید.
به عالوه هزینه نگهــداری از کودک 
نیز حدود 2۱.۹5 دالر برای یک روز 
به ازای هر کودک میباشد، البته این 

تورنتو و بیمارستان های سنت پال و 
ماونت سنت جوزف در ونکوور.

دکتر فیونا ماتاتال، متخصص زنان و 
زایمان مســتقر در کلگری نیز، روند 
مشــابهی را در استان خود مشاهده 
نموده، که به گزارش CIHI در ســال 
2۰۱۸ در آلبرتا 2۶۳ زایمان توسط 
افــراد غیر مقیم صــورت گرفته که 
نسبت به سال گذشــته، ۱۳ درصد 
افزایش داشــته و بیش از ســه برابر 
تعدادی است که در سال 2۰۱۰ ثبت 

گشته است.
وی معتقــد اســت زایمــان افــراد 
غیرمقیم، منجر به اختالف نظرهای 
اخالقی و نگرانی های کاربردی گشته، 
که بخشی از آن به این دلیل است که 
بودجه برنامه ریزی شده بیمارستان، 

این زایمان ها را در نظر نمی گیرد.
بعضا بیمارســتان ها قــادر به جمع 
آوری هزینه خدمات زایمان نبوده و 
برای پیگیری و یافتن مادران مجبور 
به استخدام سازمان های جمع آوری 

می گردند.
طبق نظرســنجی Angus Reid در 
ماه مــارس، ۶4 درصد کانادایی های 
مورد بررســی، اظهار داشــته اند که 
کودکانی که توسط والدین گردشگر 
در کانادا متولد می شــوند، نبایست 
تابعیت کانادا را دریافت نمایند. و ۶۰ 
درصد نیز خواستار وضع قوانین جدید 
به منظور جلوگیری از گردشــگری 

زایمان می باشند.

در تالش برای متوقــف نمودن این 
عمل، بیمارستان های کلگری تابستان 
امسال سیاست جدیدی را آغاز نموده 
اند، که بنا بر آن اینــک از افراد غیر 
مقیم خواســته می شود مبلغی بالغ 
بــر ۱5.۰۰۰ دالر پیــش پرداخت 
برای زایمــان و مراقبت های پس از 
آن بپردازنــد. هزینه های مازادی نیز 
بایســتی برای خدمات بیمارستانی 

پرداخت گردد.
راه حلی بهتر در مقیاس وســیع تر 
نیز می تواند پایــان دادن به حقوق 
شــهروندی متولدین باشــد، همان 
گونــه که رئیــس جمهــور آمریکا، 
دونالد ترامپ، اظهار داشته در آمریکا 
انجام خواهد داد. استرالیا نیز شرایط 
ســختگیرانه تری را مشخص نموده، 
که تنهــا به نوزادانی که حداقل یکی 
از والدین آنان مقیم این کشور باشند، 
تابعیت اعطا نمــوده، که پس از تولد 
نیز، کودک می بایست حدود ۱۰ سال 

در استرالیا زندگی کند.
اعضای حزب محافظه کار کانادا سال 
گذشته طی کنوانسیونی به ممنوعیت 
اعطای حق تابعیت برای نوزادانی که 
والدین آنان مقیم کشــور نبوده، رأی 
داده، اما از زمــان فراخوان انتخابات، 
این موضوع دیگر مطرح نگشته است.

مبلغ ممکن اســت تا ۸.۰5 دالر نیز 
پایین بیاید. این در حالی است که در 
شهرهای بزرگ )به شرطی که بتوانید 
پرستار بچه بیابید( هزینه پرستار دو 

برابر این مبلغ می باشد.
افــرادی کــه در این شــهر زندگی 
می کنند اما محل کارشــان خارج از 
شهر است، معموال حدود ۸ دالر برای 
یک سفر رفت و برگشت به مونترآل 
می پردازنــد. در حالی که این مبلغ 
برای همســایگان آنها در انتاریو ۱۸ 

دالر است.
با همه اوصاف ســنت جــان اتوپیا 
نیست. متاسفانه دسترسی به وسایل 
حمــل و نقل عمومی خیلی ســاده 
نیست و شــهردار این شهر تصمیم 
دارد جهت بهبود سیســتم حمل و 
نقل شهر از دولت فدرال درخواست 

بودجه کند.
حتی ساکنین شهرهایی چون سنت 
جان نیز، هرچند بسیار کمتر نسبت 
به دیگر شــهرها، بار نگرانی در مورد 
هزینه های روزمره زندگی را به دوش 
می کشــند. با این حســاب افرادی 

که در شــهرهای بزرگی مانند کالن 
شهر تورنتو زندگی می کنند، چه بار 

سنگینی بر دوش دارند. 
هزینه هــای زندگی در این شــهرها 
مــدام رو به افزایش اســت. به طور 
مثال قیمت مسکن از سال 2۰۱۳ تا 

2۰۱۸، 44٪ افزایش داشته است.
با توجه به انتخابات آتی، کمپین های 
تبلیغاتی تمرکز خود را بر مشکالت 
هزینه های روزمره زندگی گذاشــته 
اند. حزب محافظــه کار این موضوع 
را شعار اصلی کمپین خود قرار داده، 
و حزب دموکــرات جدید نیز تالش 
دارد نگرانی های مربوط به اختالف 
درآمد را کاهــش دهد. در این میان 
حزب لیبرال برنامه خود را بر تغییر 
سیاســت های تهیه مسکن متمرکز 

کرده است.
بســیاری از مردم در سرتاسر کانادا 
اعالم کرده اند اقتصاد نگرانی اصلی 
آنان است و به حزبی رای خواهند داد 
که وضعیت معیشــتی آنان را بهبود 

بخشد.

افزایش فروش مسکن کانادا
 در ماه آگوست

بنابر گزارش انجمن امالک و مســتغالت کانادا، فروش مسکن کانادا در ماه 
آگوست پنج درصد افزایش داشته است.

به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی تی وی نیوز، در ماه آگوست امسال 4۸2 
هزار واحد مسکن در سطح کانادا به فروش رفته که در مقایسه با مدت زمان 

مشابه در سال 2۰۱۸  پنج درصد افزایش را نشان می دهد.
فروش مسکن کانادا در ماه آگوست در مقایسه با ماه جوالی نیز ۱.4 درصد 

افزایش داشته است.
متوســط قیمت خانه در ماه آگوست بطور متوسط 4۹۳.5۰۰ دالر بوده که 

تقریبا 4 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
همچنین قیمت مسکن در سطح ملی به استثنای تورنتوی بزرگ و ونکوور 
بزرگ ، حدودا ۳۹۳ هزار دالر بوده است که در مقایسه با سال گذشته  2.۷ 

درصد افزایش داشته است.
سال گذشته بازار مسکن به دلیل شرایط سخت وامها بخصوص در اوایل سال 

بازار مسکن را ضعیف و راکد کرد.
امسال نرخ بهره وام ها سیر نزولی داشت و باعث شد بازار فروش مسکن کانادا 
دوباره رشــد کند. اما در ماه آگوست امسال بیشتر بازارهای بزرگ مسکن از 
جمله شهر مونترال، تورنتو، اتاوا، کلگری و وینیپگ افزایش فروش خوبی را در 

بازار مسکن شاهد بودند.
رابرت کاویچ، اقتصاددان ارشــد بازارهای سرمایه بانک مونترال در این رابطه 
گفت: کاهش نرخ وام ثابت 5 ســاله کشور از اواخر سال 2۰۱۸ موجب ایجاد 

بازار کار برای جمع کثیری از مردم بیشتر مناطق کشور شد.

حسین نقیب، برنده جایزه بزرگ 
جشنواره بین المللی کارتون کانادا

ایندیپندنت فارسی- حسین نقیب، هنرمند مشهدی، برنده جایزه بزرگ جشنواره 
بین المللی کارتون کانادا، با »تصویر عدالت« شد.

تصویر عدالت An image of Justice یک مسابقه بین المللی کارتون است که 
امسال برای اولین بار درکانادا برگزار شد و جایزه اول خود را به هنرمند ایرانی 

داد.
حسین نقیب درباره کسب جایزه خود به رسانه های فارسی زبان کانادا از جمله 
»هفته« گفته است: »در این مسابقه هنرمندان از ۳4 کشور شرکت کردند. و از 
میان 5۰ اثر برگزیده برای دور نهایی، کار من توسط هیات داوران انتخاب شد«.

حسین نقیب متولد ۱۳52 در مشهد، طراح، نقاش و کارتونیست است. در رشته 
هنر تحصیل کرده و هنر آموخته و عضو حوزه هنری خراســان رضوی و خانه 
هنرمندان مشــهد است. همچنین با روزنامه ها و مجالت طنز، کاریکاتور )بچه 

مشد( و جراید…. روزنامه قانون و خراسان و شهرآرا… همکاری داشته است.
حســین درباره جایگاه کارتون در فضای رسانه معتقد است که کارتون دارای 
قدرت ارتباط سریع و قوی با مخاطب است و رسالتی دارد. به نظر من کارتون 
قدرت انجام این رسالت رســانه را به خوبی داراست. کارتون در فضای کنونی 
رســانه ها به نظرم جایگاه خوبی دارد و می شــود در این حوزه کارهای خوب و 

تاثیرگذار خلق و ارائه کرد.
»تصویر عدالت« با همکاری موسسه حقوق بشر در کانادا و با هدف آزادی بیان، 
تحقق و احترام به صلح برگزار شده است. این یک مسابقه بین المللی بوده که 
قرار است آثار هنرمندان به صورت یک کتابچه از طریق الکترونیکی و کتاب در 

اختیار عالقه مندان قرار گیرد.
ســال های زیادی اســت که در کانادا به بهانه های مختلف و فســتیوال ها آثار 
هنرمندان ایرانی از جمله کارتونیســت ها به نمایــش در می آید و هنرمندان 
کارتونیست ایرانی سهم بزرگی از جوایز را به خود اختصاص می دهند.  از جمله 
می توان به فســتیوال »فقط برای خنده« just for laughs مونترال اشاره کرد 
که هر سال در ماه ژوئیه برگزار می شود و در بخش کاریکاتور آثار هنرمندانی از 

ایران به نمایش در می آید.
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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

CAPILANO MEDICAL CLINIC

بدین وسیله به اطالع می رساند
مطب پزشکی دکتر شهرام شمس تبریزى
 با حفظ نام کپیالنو کلینیک از تاریخ اول اکتبر

 سال جاری به آدرس جدید نقل مکان خواهد کرد.

اطالعیه تغییر مکان کپیالنو کلینیک

3443-988-604  و  604-988-3441

بیماران محترم دکتر شهرام شمس تبریزی
 می توانند برای تعیین وقت قبلی 

با شماره تلفن های جاری کلینیک تماس برقرار نمایند.

آدرس جدید کپیالنو کلینیک از تاریخ اول اکتبر
واحد 101- پالك 125خیابان دوم غربی، النزدل، نورت ونکوور

حزب محافظه کار،
 توئیت  علیه ترودو را پاک کرد

مداد- بروک هریســون )مدیر ارتباطات حزب محافظــه کار( پس از برگزاری 
کنفرانس رسانه ای کمیسیونر پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا )RCMP(، از 
قول این نهاد نوشت که جاستین ترودو درباره پرونده اس ان سی-الوالین تحت 
بازجویی قرار گرفته است. این توئیت خیلی زود در قالب یک توئیت فوری در 
حساب رسمی حزب بازتاب یافت. در این توئیت آمده بود: »خبر فوری: پلیس 
سواره نظام سلطنتی کانادا تائید کرد که ترودو به خاطر پرونده فساد و رسوایی 

اس ان سی-الوالین تحت بازجویی قرار دارد.«
اما این خبر از ســوی پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا تکذیب شد. به همین 

دلیل، حزب محافظه کار به سرعت این توئیت را حذف کرد.

ترودو بار دیگر قول داد  نظارت بر سالح گرم را تشدید کند
کانادا  ترودو نخســت وزیر  جاستین 
یکشنبه ۱5 ســپتامبر 2۰۱۹ اعالم 
کرد اگر دولت او دوباره در انتخابات 
رأی بیاورد، قصد دارد تدابیر جدیدی 
برای نظارت بهتر بر سالح گرم اتخاذ 

کند.
به گزارش هفته،  به نقل از رادیو کانادا، 
نخست وزیر یک روز پس از تیراندازی 
که در میسیساگا در انتاریو روی داد، 
گفت: »ما در دوره نخســت کارهای 
زیادی در زمینه کنترل ســالح گرم 
انجام دادیم امــا اذعان می کنیم که 
کارهای بیشتری باید انجام شود و ما 

آن را انجام خواهیم داد.«
در تیراندازی که شــامگاه شنبه ۱4 
سپتامبر 2۰۱۹ در غرب تورنتو روی 

داد، یک نفر کشته شــد و پنج نفر 
دیگر زخمی شدند.

این نخستین بار نیست که جاستین 
ترودو قول می دهد کار بیشــتری در 

این خصوص انجام می دهد.
اوت گذشــته، او در پیامی در تورنتو 
گفته بود که یک دولــت لیبرال به 
اتخاد تدابیری برای کنترل سالح گرم 

ادامه خواهد داد.
این کالن شهر کانادا از چند ماه پیش 
با افزایش خشونت ناشی از سالح گرم 

مواجه است.
پاییز گذشته، در پی تیراندازی مرگبار 
خیابــان دانفــورث در تورنتو، دولت 
ترودو رایزنی هایی را در مورد امکان 
ممنوع کردن اســلحه کمــری آغاز 

کرده بود. نمایندگان شهر رن و شهر 
مونترال به ویژه از او خواسته بودند در 

این پرونده مداخله کند.
دولــت لیبرال فعلی کانــادا در دوره 
خود، قانــون ســی-۷۱ را تصویب 
کرد که تشدید بررسی سوابق افراد، 
درخواســت از فروشــندگان بــرای 
بررسی اعتبار مجوز سالح گرم پیش 
از فروش یک سالح بدون محدودیت 
و درخواست از شرکت ها برای حفظ 
ســوابق و مدارک فروش سالح گرم 
بــدون محدودیت  در آن پیش بینی 

شده است.
این قانــون همچنین الزامات مربوط 
به حمل ونقل سالح گرم ممنوعه و با 

مجوز محدود را تشدید می کند.

»فاجعه« بیماری های مزمن در کمین ساکنان استان کبک
آمــار و ارقامی به دســت آمــده از 
مطالعات جدید موسسه ملی سالمت 
عمومی کبک INSPQ حاکی از آن 
اســت که بیش از یک میلیون نفر از 
ساکنان بالغ استان کبک با دست کم 
دو بیماری مزمن دســت به گریبان 
هســتند. این واقعیتی نگران کننده 
است که با گذشت زمان فشار موجود 
بر شبکه بهداشت و درمان این منطقه 

را تشدید می کند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، اولین مطالعه ای که موسســه 
ملی ســالمت عمومی کبک درباره 
تجمیع بیماری هــای مزمن در بدن 
افراد انجام داده است، نشان می دهد 
که بیست درصد از ساکنان بالغ استان 
کبک از این معضل خطرناک )تجمیع 
بیماری های مزمن در بدن یک نفر( 
رنــج می برند. این نســبت برای رده 
سنی شصت وپنج سال به باال پنجاه 

درصد افزایش می یابد.
تعداد ســاکنان کبک در رده ســنی 

بیست وپنج تا شصت وچهار سال که 
از دســت کم دو بیماری مزمن رنج 

می برند، کم نیست.
مارک ســیمار کــه کارشــناس و 
متخصص علوم آمار INSPQ است، 
می گوید این گروه سنی )بیست وپنج 
تا شصت وچهار ســال( شامل حدود 
چهار میلیون نفر اســت. وی تصریح 
کــرد تقریبا نیمی از افــرادی که در 
اســتان کبک همزمان با دو یا چند 
بیماری مزمن دســت بــه گریبان 
هستند، دست کم شصت وپنج سال 

سن دارند.
مــارک ســیمار تصریح کرد فشــار 
ســنگینی که به علت این بیماری ها 
بر روی نظام بهداشت و درمان کبک 
وجود دارد، در بیمارســتان ها کامال 
محســوس است اما ســنگینی این 
فشارها به موازات پیرشدن جمعیت 
استان بیشتر و بیشتر می شود. مسئله 
نگران کننده تر این است که روند پیری 
جمعیت در اســتان کبک سریع تر از 

دیگر استان های کاناد است.
مارک سیمار هشدار داد به تدریج که 
سن افراد باال می رود، احتمال ابتالی 

آن ها به بیماری های مزمن جدید نیز 
بیشتر می شود.

نتیجه بررسی موسسه ملی سالمت 
عمومی کبک حاکی از آن اســت که 
از میان یک میلیــون و یکصد هزار 
نفری که در استان کبک به دست کم 
دو بیماری مزمن دچار هستند، حدود 
شــش صد هزار نفر به بیش از ســه 

بیماری مبتال هستند.
پل پوآریه متخصص قلب و عروق در 
موسسه دانشگاهی قلب و ریه کبک 
می گوید نتایج مطالعه موسسه ملی 
سالمت عمومی کبک موید شرایطی 
است که بیمارســتان های استان در 
حال حاضر بــا آن روبرو هســتند. 
سیستم بهداشتی استان برای حمایت 
از شمار فزاینده بیمارانی که از دو یا 
چند بیماری مزمــن رنج می برند، با 

کمبودها و مشکالتی روبرو است.
پوآریه ادامه داد سیســتم بهداشت و 
درمان کبک دیگر امکانات و ابزار الزم 
را برای تحقق اهداف عالی خود ندارد.

این پزشک متخصص افزود به عنوان 
مثال اگر شما سی ســال دارید و با 
دو بیماری مزمن دســت و پنجه نرم 

می کنید، امید به زندگی شما هشتاد 
سال اســت. شــما این بیماری ها را 
پنجاه وپنج ســال با خــود به همراه 

خواهید داشت و این فاجعه بار است.
عالوه بر پیــری جمعیت مولفه های 
از جملــه محرومیت هــای  دیگــر 
اجتماعی نیز در تشدید پدیده تجمیع 
بیماری های مزمــن در افراد دخیل 

است.
دکتر پوآریــه تصریح کرد افراد فقیر 
از تنــوع غذایــی محروم هســتند، 
فعالیت هــای جســمانی کمتــری 
می کنند، شــانزده ساعت در روز کار 
می کنند و کمتر استراحت می کنند 
ضمن این که باز هم بیشتر از دیگران 
نگران آن هســتند که تــا پایان ماه 
سفره شان خالی نماند. همه این عوامل 
بر سالمت آن ها و اعضای خانواده شان 

تاثیرگذار است.
به همین علت موسسه ملی سالمت 
عمومــی کبک از مســئوالن بخش 
سالمت و درمان منطقه خواسته است 
به منظور مهــار این معضل، بیش از 
پیش بر روی اصل پیشگیری قبل از 

درمان متمرکز شوند.
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شرکت مهاجرتی تورنتو به ازای ۱۷۰ هزار دالر ،
به متقاضیان مهاجرت به کانادا،  شغل جعلی می فروشد!

ایرونیا- یک شــرکت مهاجرتی واقع 
در تورنتو به یک روزنامه نگار مخفی 
سی بی ســی که خودش را در قالب 
یک متقاضی چینی مهاجرت جا زده 
بود پیشنهاد شغلی به ازای ۱۷۰ هزار 
دالر در کانــادا  داد تا به توســط آن 

اقامت دائمی کسب کند .
به ازای این هزینه، شــرکت مشاوره 
WonHonTa گفــت فــرد مهاجر 
می توانــد در عمل شــغل را بخرد و 
حقوق خــودش را پرداخــت کند. 
شرکت گفت درخواست دهنده برای 
جلوگیری از پرداخت مالیات آن پول 
را مستقیم به حساب بانکی شخصی 

مدیر شرکت واریز کند.
جیاچنگ سونگ که یکی از مدیران 
شــرکت مشــاوره ســرمایه گذاری 
Nanjing Youtai یعنــی شــرکت 
وابسته چینی WonHonTa است با 
استفاده از وی چت که یک اپلیکیشن 
رســانه اجتماعی محبوب در چین 
اســت پروســه عملیاتی کردن این 
کســب و کار را به روزنامه نگار مخفی 

سی بی سی توضیح داد.
سونگ نوشت: »راســتش را بگویم 
مــا کارفرمایانی داریم کــه با ما کار 
می کنند. ما بــه آن ها پول می دهیم 
و آن ها حاضرند مشتریان مان را برای 

مهاجرت اسپانسر کنند.«
ســونگ گفت »بخشــی بزرگ« از 

بــه کارفرمــای کانادایی  کارمزدها 
می رســد که به گفته او این ســوال 
بدیهی را مطرح می کند که چرا یک 
شــرکت کانادایی نبایــد بخواهد در 
چنین حرکتی مشارکت کند وقتی 
که »می تواند پول آســان به دســت 
بیاورد و به مدت شش ماه نیروی کار 

رایگان داشته باشد.«
سونگ پیشنهاد کرد که روزنامه نگار 
مخفی ساسکچوان یا آتالنتیک کانادا 
را انتخــاب کند چون نیازمندی های 
آنجا پایین تر و بازه های زمانی انتظار 
کمتر هستند. او گفت به ازای دریافت 
شغلی در ساسکچوان ۱۸۰ هزار دالر 

و برای کاری در استان های آتالنتیک 
باید ۱۷۰ هزار دالر پرداخت کرد. او 
گفت طی یک سال گذشته شرکتش 
بیش از یک دوجین شهروند چینی را 
در آتالنتیک کانادا جای داده و حدود 
۱۰ نفر را هم به ساسکچوان فرستاده 

است.
شرکت WonHonTa در وی چت به 
تبلیغ درباره مجموعه ای از شغل های 
نیازمند اســتعداد خــاص از جمله 
جوشــکاری، مدیریت ماشــین های 
خیاطی و پرســتاری از افراد مســن 

می پردازد.
این شرکت ادعا می کند که شبکه ای 

ملی از استخدام کنندگان به انتخاب 
کارکنان کمک می کننــد. به گفته 
شــرکت بعضی از آن ها مســئوالن 
مهاجرتی دولتی هســتند. ســونگ 
گزارشــگر مخفی سی بی ســی را به 
 WonHonTa رییس« دفتر مرکزی«
در تورنتو معرفی کرد که شین لیو نام 
دارد اما از اسم یوکی استفاده می کند.
او گفت ایــن مهاجــر می تواند اگر 
بخواهد برای شــرکتی کانادایی کار 
کنــد که اسپانســر آن هاســت. اگر 
بخواهد این کار را انجام بدهد در عمل 
دارد مقداری از کارمزد فرد چینی را 
در قالب حقوق پس می دهد. او گفت: 
»می توانیم بــا کارفرما مذاکره کنیم 
و بگوییم این فــرد واقعا نمی خواهد 
برای شــما کار کند و نمی خواهد در 
این استان بماند. همه این چیزها قابل 
مذاکره است و تنها کاری که شما باید 
انجام بدهید این است که مالیات ها را 
پرداخت کنید«. لیو به خبرنگار مخفی 
سی بی ســی اطمینان خاطر داد که 
مســئوالن مهاجرتی نمی توانند این 

حرکت را شناسایی کنند.
لیو گفت: »ســازمان مهاجرت کانادا 
کمتر از حد نیــاز کارمند دارد. اندازه 
بزرگ کشور هم باعث می شود جمع 
کردن منابــع الزم بــرای بازدید از 
تمام مکان ها برای کشف اینکه واقعا 
شما برای شرکت کار می کنید یا نه 

غیرممکن بشود.«
بــا فاصله کمــی پــس از دریافت 
این پیشنهاد شــغلی، یک خبرنگار 
سی بی ســی که مخفی نبــود با لیو 
تماس گرفت و پرسید می تواند درباره 
مهاجرت مصاحبه ای داشته باشد یا 
خیر. این بار سی بی ســی اشاره ای به 
تحقیقاتش درباره شرکت لیو اشاره ای 

نکرد.
لیو قبول به انجام یک مصاحبه تلفنی 
کــرد. او تایید کرد که شــرکتش به 
شــهروندان چینی کمــک می کند 
در کانــادا کار پیدا کنند و در نهایت 
بتوانند اقامــت دائم دریافت کنند. او 
گفت کارمــزد این کار چیزی بین 2 
هزار دالر تا 5 هزار دالر است. خبرنگار 
گفت شنیده بعضی شرکت ها تا ۱۸۰ 
هزار دالر برای همان خدمت هزینه 
دریافت می کنند. لیو گفت: »ممکن 
است، اگر کســی بخواهد از این کار 

پول دربیاورد.«
ی بی سی از لیو پرسید که آیا او درباره 
موقعیتی اطالع دارد که یک شهروند 
چینی مجبور شــده باشــد به ازای 
دریافت یک شغل به شرکت کانادایی 
پولی پرداخت کرده باشد و بعد حقوق 
خــود را بدهد. او گفت چنین چیزی 
نشنیده اســت. او گفت: »واقعا؟ چرا 

باید چنین کاری انجام بدهند؟«

قهرمان کانادایی المپیک تصمیم دارد
 از این پس با پرچم آمریکا در مسابقات جهانی ظاهر شود

ایرونیا- یکی از بزرگ ترین ورزشکاران 
دهه اخیر ورزش کانادا قصد دارد تیم 
خــود را تغییر بدهد و بــرای ایاالت 

متحده به رقابت بپردازد.
کیلی هامفریز، برنده دو مدال طالی 
المپیک در رقابت های بابســلد اهل 
کلگــری ، می گوید دیگر از شــرایط 
موجــود در تیم ملی بابســلد کانادا 
خســته شده اســت و از حاال به بعد 
می خواهد در تیــم آمریکا به رقابت 

بپردازد.
این زن ۳4 ســاله در آگوســت سال 
گذشته یک شکایت آزار و اذیت علیه 
تیم بابسلد کانادا به ثبت رساند و از آن 
موقع تا به حال برای تیم کانادا رقابت 
نکرده اســت. او حاال به خاطر بلوکه 
کردن جدایی خود از تیم و به خاطر 
تخطی از قرارداد در ارتباط با کدهای 
اخالقی بین ورزشکار و مربی از بابلسد 

کانادا در دادگاه شکایت کرده است.
شکایت اصلی هامفریز از تاد هیز مربی 
ارشد تیم ملی بابسلد کانادا بود که به 
گفته او آزارهای احساسی، کالمی و 
فیزیکــی انجام مــی داد. هامفریز در 
اسنادی که در دادگاه به ثبت رسانده 
گفتــه: »بعد از بیش از یک ســاعت 
آزارهــای کالمی و حمله شــخصی 
و حرفــه ای بــه من در یــک مکان 
عمومی و در حالیکه مردم داشــتند 
تماشا می کردند، من شروع به گریه 
کردن از روی درماندگی، احساسات 
آسیب دیده و حیرت از حرف هایی که 

او می زد کردم«.
سی بی سی اسپورتس متوجه شده که 
دو ورزشــکار سابق دیگری که تحت 
مربی گری هیز طی دوران مربی گری 
وی در تیم ملی بابسلد آمریکا بودند 
هم در ماه اکتبر گذشــته شــکایت 
خود از او را در سازمان سیف اسپورت 

آمریــکا به ثبت رســاندند. آن ها که 
به طور ناشــناس صحبت می کردند 
تایید کردند که هیز ورزشکاران را به 
صورت احساسی، کالمی و فیزیکی 

آزار می داد.
هامفریز در حال حاضر نامزد ترویس 
آرمبراســتر اهل آمریکا اســت که 
خودش قبال ورزشــکار بابسلد بوده 
اســت. وقتی که این دو با هم ازدواج 
کنند هامفریز می تواند شــهروندی 
ایاالت متحده را دریافت کند و برای 

آمریکایی ها به رقابت بپردازد.
هامفریز در ویدیویی که در رسانه های 
اجتماعــی منتشــر شــده و در آن 
اشــک در چشــمانش حلقه می زند 
گفت: »قلب من شکســته، بگذارید 
اولین کســی باشم که به شما این را 
می گویم. می خواهم از کانادا تشــکر 
کنم که به شدت از من حمایت کرده 

است«.
او اضافه کرد: »این کار واقعا ســخت 
است. این تا به حال زندگی من بوده 
است. یک مسیر حرفه ای کاری ۱5 
ساله بوده است. این تمام چیزهایی 
بوده کــه از دوران کودکی تا به حال 

رویایش را در سر داشتم.«
هامفریز در ویدیو گفت: »این خیلی 
برایم دردناک است که می دانم کانادا 
تا اینجا به شدت از من حمایت کرده 

و مردم کشــور خیلی بــا من خوب 
بوده اند اما حاال مجبــورم یا در نظر 
بگیرم که به زور بازنشســته بشوم یا 
قبــول کنم که فــرد دیگری دیکته 
کند که چه چیزی به مسیر حرفه ای 
ورزشی من پایان می دهد. اینکه آدم 
در محیطی قرار داده شــود که امن 
نیست به هیچ وجه قابل قبول نیست. 
و جدای از این دارند من را به خاطر 
این تنبیه می کننــد که فقط این را 
بیان کرده ام که این حقایق برای من 

وجود داشته اند.«
هامفریز نخســتین بار در بازی های 
المپیک ونکوور سال 2۰۱۰ موفق به 
کسب یک مدال طال برای کانادا شد 
و بعد در سال 2۰۱4 و در بازی های 
سوچی هم توانست یک طالی دیگر 
از آن خــود کنــد. او در مســابقات 
المپیک پیونگ چانگ ســال 2۰۱۸ 
موفق به کسب مدال برنز شد. بعد از 
اینکه هامفریز و هدر مویز توانستند 
دومین مدال طالی شــان را در کنار 
هم ببرند، به عنــوان حامالن پرچم 
کانادا برای مراسم اختتامیه المپیک 

سوچی انتخاب شدند.
هامفریز که تا به حال برنده جایزه لو 
مارش هم شده است، در سال 2۰۱4 
به عنــوان برترین ورزشــکار کانادا 

iroonia.ca .انتخاب شد

تورنتو عنوان یکی از زیباترین 
شهرهای جهان را به دست آورد

ایرانیان کانــادا- تورنتو به تازگی به 
عنــوان یکی از زیباترین شــهرهای 
جهان شناخته شد.  در لیست جامع 
گردآوری شده توسط سایت سفری 
Flight Network، تورنتو از بین 5۰ 

شهر در رتبه 2۱م قرار گرفته است.
ســایر شهرهای کانادا که در این رده 
بنــدی جای دارند شــامل ونکوور و 
کبک میشوند که به ترتیب در رتبه 

پنجم و  بیست و سوم قرار دارند.
Flight Network، عنوان میکند که 
برای تهیه این لیست از بیش از هزار 
نویسنده سفر، وبالگ نویسان سفر و 
آژانس های مسافرتی از سراسر جهان 

کمک خواسته است.
در این وب سایت آمده است که : »این 
همکاری گسترده، اندیشمندترین و 
قطعی ترین لیست بهترین شهرهای 

جهان را به وجــود آورد - راهنمایی 
که نه تنهــا در ســال 2۰۱۹ بلکه 
برای ســالهای آینده نیز الهام بخش 
راهنمای  »این  مسافران میشــود«. 
بی نظیر شما را به چالش می کشد تا 
نگاهی تازه به شهرهای مشهور مانند 
نیویورک بیندازید و رویای مقصد های 
جدیدی مانند شیلی، برگن، نروژ را 

داشته باشید.«
در این رتبه بندی، تورنتو  شــهری 
»زنــده و پر جنب و جوش« و »پر از 
محله های بــی نظیر و مردم محلی 
جذاب و دوســت داشتنی«  توصیف 
می شود و آمده است  با وجود زمستان 
های سرد و برفی، به تورنتو به عنوان 
یکی از بهترین مکان ها برای زندگی 

در دنیا رای مثبت داده میشود.

قاضی دادگاه بزرگ ترین
 پرونده پولشویی بریتیش کلمبیا 
رای به پس دادن ۲ میلیون دالر

 پول نقد ضبط شده از متهمان داد

ایرونیا- یــک قاضــی دادگاه عالی 
بریتیش کلمبیــا رای داد که ضبط 
شدن موقتی دو میلیون دالر پول نقد 
در بزرگ ترین پرونده پولشویی تاریخ 
بریتیش کلمبیا به اشتباه انجام شده 
بوده و حاال دستور داده که تمامی 2 
میلیون دالر بــه متهمان بازگردانده 

شود!!
هدر هولمز قاضی ارشد دادگاه عالی 
بریتیش کلمبیــا در رایی که جمعه 
منتشر شــد به این نتیجه رسید که 
دفتر مصادره امــالک مبنای قانونی 
کامل و عادالنه ای برای نیاز ضروری 
ضبط اموال متهمان از جمله پول نقد، 
یک خانه 2 میلیون دالری، چیپ های 
کازینو، کیفــت کارت ها و جواهرات 

نداشته است.
با استناد به رای هولمز فراهم کردن 
مبنای قانونی کامل و عادالنه بسیار 
مهم بوده، مخصوصا با توجه به اینکه 
این تصمیم در یک جلســه جداگانه 
گرفته شــده که در آن وکیل مدافع 
متهمان حاضر نبوده است. در نتیجه 
هولمــز قبول کرد که باید دســتور 
ضبط دیگر اموال متهمان صادر شود، 
اما گفت این دســتور شامل پول نقد 

نمی شود.
در ایــن پرونــده مصــادره امالک، 
کایشــان چین و همســرش جیان 
جون ژو متهم به مدیریت یک بانک 
زیرزمینی در ریچموند شــده اند که 
سیلور اینترنشنال نام داشت و گفته 
می شود ساالنه تا 22۰ میلیون دالر 
پول را می شســت. این زوج هر گونه 
کار اشتباه را انکار کرده اند و گفته اند 
ضبط اموال و جســتجوهای دولت 
ناقض حقوق شهروندی آن ها بوده ! 
این در حالی است که بخش عمده ای 
از این پولشــویی به درآمد نقد ناشی 
از فروش قرص های متامفتامین به 
جوانــان بود که بعضا بــه مرگ آنها 

منجر می شود!
دادستان ها امیدوار بودند بتوانند ضربه 
بزرگی به پول های متهمان بزنند. با 
این حــال پول نقد 2 میلیون دالری 
نمایانگر بیشتر دارایی های آن ها بود 
چون خانه شــان که اخیرا به قیمت 
۱.۸۸ میلیــون دالر فروخته شــد 
شدیدا و به قیمت ۱.۶۶ میلیون دالر 

زیر قرض وام مسکن بود. 
هولمز در تصمیم ۳۶ صفحه ای خود 
رای داد که وکیل دفتر مصادره امالک 
جایی برای بیان دیدگاه های مخالف 
قانون نگذاشــته بــود، هیچ تالش 
واضحی برای پیشبرد موقعیت وکیل 
متهمان نکرده بود و در یک مورد که 
به نفع موضع دفتر مصادره امالک بود 

قانون را اشتباه بیان کرده بود.
قاضی نوشت: »دادگاه باید این رفتار ها 
را بسیار جدی بگیرد چون بیانیه های 
گمراه کننده در یک جلسه خصوصی 
تمامیت پروســه قانونی را زیر سوال 
می برند و حتی ممکن اســت آن را 

نابود کنند.«
متیو نیتنســون وکیــل متهمان در 
بیانیه ای گفت این رای بســیار مهم 
است. او گفت: »در وهله اول این رای 
اســتاندارد باالی انصاف و صادقیت 
مورد نیاز در جلســات خصوصی را 
به نمایش می کشد که در آن ها فقط 
نماینده یــک طرف حضور دارد. دوم 
اینکه نشــان می دهد وقتی طرفین 
از این اســتاندارد پیروی نمی کنند 

عواقبی وجود خواهد داشت.«
دفتر مصادره امــالک ۳۰ روز برای 
ثبت درخواست تجدیدنظر وقت دارد. 
هوپ لیتم سخنگوی دفتر دادستان 
کل گفت: »دفتر مصادره امالک این 
تصمیم را بازبینی می کند و در طی 
پروســه تجدیدنظر صحبت دیگری 
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Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

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

RELIANT
24 Cu Ft Single 

Glass Door Cooler

$1,589

RELIANT
36" Chef Base

$1,995

RELIANT
24 Cu Ft Single 

Solid Door Cooler

$1,775
Freezer

$2,100

RELIANT
Glass Door

Back Bar Coolers

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

SCOTSMAN
Ice Machines

Sm / Med Cube
150 Lb 

$2,495
200 Lb

$2,830

RELIANT
U/C Coolers

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

RELIANT
Heavy-Duty 3HP

Professional Blender

$299

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

خانواده های دارای فرزند، 
برگ برنده احزاب
 در انتخابات ۲۰۱۹

مداد- به نظر می رســد احزاب عمده 
فدرال، تالش زیادی برای جلب نظر 
مساعد خانواده های جوان دارای فرزند 

در سراسر کشور را آغاز کرده اند.
احــزاب اصلی در انتخابــات فدرال 
امســال به ســختی می کوشند نظر 
خانواده هــای دارای فرزند را به خود 
جلب کنند. ارائه مشوق های مالی و 
نیز کاهش هزینه های این خانواده ها 
از جمله اصلی ترین وعده هایی است 
که رهبران احــزاب به عنوان برنامه 
عملیاتی خود در صورت کسب قدرت 

بیان می کنند.
یکی از اصلی تریــن دالیل توجه به 
خانواده های جــوان دارای فرزندانی 
کم سن را باید جمعیت باالی ساکن 
در حومه شــهرها دانست که نقشی 
بســیار حیاتی در این انتخابات بازی 

می کنند.
هم لیبرال ها و هــم محافظه کاران، 
جمعیت ســاکن در تورنتوی بزرگ 
و نیز حاشــیه ونکــوور را هدف قرار 
داده انــد. همین جمعیت گســترده 
بود کــه در ســال 2۰۱۱ بــه نفع 
محافظــه کاران رای داد و در ســال 
2۰۱5 نیز بــازی را به نفع لیبرال ها 
رقم زد. به همین دلیل، این جمعیت 
اکنون برای احزاب اصلی سیاسی، به 
عنوان کلید دستیابی به پیروزی در 

انتخابات فدرال دیده می شود.

وضعیت خانواده های جوان کانادایی 
چندان خوب نیست

دو مســاله عــدم امنیت شــغلی و 
نیز دشــوار بودن خرید مســکن از 
دغدغه های اصلی خانواده های جوان 
به شــمار می رود. از سویی دیگر، از 
دوره رکورد سال های 2۰۰۸ و 2۰۰۹ 
به این سو، بر میزان بدهی خانوارهای 

کانادایی افزوده شده است.
بر اســاس ارقام اعالمی از سوی اداره 
آمار کانادا، نســبت بدهی به درآمد 
)پس از کســر مالیات و بیمه( برای 
هر خانوار اکنون ۱۷5 درصد اســت 
کــه ۷۰ واحد بیش از ایاالت متحده 
به شــمار می رود. بدهی متوسط وام 
مسکن در کانادا نیز )بر حسب دالر 
سال 2۰۱۶( از ۹54۰۰ دالر در سال 
۱۹۹۹ بــه ۱۹۰ هزار دالر در ســال 
2۰۱۶ رســید. این اعــداد در ناحیه 
تورنتوی بزرگ و نیز بریتیش کلمبیا 

به مراتب بیشتر است.
با در نظــر گرفتن اینکه درصد قابل 

توجهــی از درآمد هــر خانوار صرف 
پرداخت بدهی هایی نظیر وام مسکن 
احزاب سیاسی می دانند  می شــود، 
کــه کاهش مالیــات و یــا افزایش 
برای  افراد  بــه  پرداختی های دولت 
خانواده های جوان و نیز خانواده هایی 
که با مشکالت مالی درگیر هستند، 
بســیار جذاب است. به همین دلیل، 
پیشنهادات بهتر از سوی یک حزب 
می تواند حکم بــرگ برنده را برایش 

داشته باشد.
لیبرال هــا به رای دهنــدگان جوان، 
وعده افزایش کمک های دولتی برای 
خرید اولین خانه و نیز مرخصی پس 
از زایمان، آن هم بدون کسر مالیات 
را می دهند. محافظه کاران نیز وعده 
کاهش کلــی مالیــات و همچنین 
اختصاص اعتبــار برای بچه هایی که 
در فعالیت هــای ورزشــی و هنری 
شــرکت می کنند را مطرح کرده اند. 
حزب نئودموکرات وعده ایجاد تعداد 
بیشــتری مســکن اجتماعی و نیز 
برنامه های ملی نگهداری از کودک را 
طرح کرده است. سبزها هم می گویند 
برنامه ای دارند که درآمدی حداقلی را 
برای هر شهروندی ارائه کرده و امکان 
دسترسی به نگهداری از فرزندان در 

مراکز ویژه را ایجاد می کند.

مقایسه وضعیت جوانان و سالمندان 
در کشور

احــزاب در گذشــته بیشــتر روی 
رای دهندگان با ســن بیشتر تمرکز 
می کردند و دلیلش نیــز نرخ باالتر 
مشارکت آنها در انتخابات بود. با این 
وجود، به نظر می رســد در انتخابات 
فدرال 2۰۱۹، احزاب بیشــتر روی 
نسل هزاره )متولدان ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶( 
و نیز نسل اکس )متولدان بین ۱۹۶5 
تــا ۱۹۸۰( تمرکــز می کننــد. در 
تبلیغات انتخاباتی امسال هنوز وعده 
چندانــی از رهبران احــزاب درباره 
افزایش مزایای ویژه دوره بازنشستگی 
و یا حمایت های بیشتر از سالمندان 

نشنیده ایم.
نســل هزاره ۳۷ درصــد از جمعیت 
کانادا را به خــود اختصاص می دهد 
و بزرگ تریــن جمعیت موجود برای 
شرکت در انتخابات به شمار می رود. 
به همین دلیــل، رای ایــن افراد از 
اهمیت باالیــی در موفقیت احزاب 

برخوردار است.
اما همه چیز فقط به تعداد این افراد 

خالصه نمی شود. زادگان نسل انفجار 
جمعیت پس از جنــگ جهانی )که 
اکنون جزو افراد ســالمند به شــمار 
می رونــد( در مجموع بدهی چندانی 
ندارند و در نتیجه، فشــار اقتصادی 

چندانی را تجربه نمی کنند.
پاول کرشاو، استاد دانشگاه بریتیش 
کلمبیا و بنیانگــذار گروهی داوطلب 
اســکویز  جنریشــین  به  موســوم 
اســت   )Generation Squeeze(
که بــه دفاع از منافع افــراد زیر 45 
سال در کانادا می پردازد. او می گوید 
هزینه هایی که از سوی دولت ها برای 
حمایت اجتماعی از سالمندان صورت 
می گیرد به مراتب بیشتر از هزینه های 

صورت گرفته برای جوانان است.
و می گوید حتی با وجود سروصدای 
زیــادی که بابــت وعده هــای ویژه 
خانواده های جوان داده می شــود، باز 
هم وزنه به ســود افراد مسن تر است. 
آقای کرشاو می گوید: »فکر می کنم 
احزاب می کوشــند ســطح حمایت 
از جوانــان را از طریق اقداماتی نظیر 
کاهش مالیات و یا حمایت  از فرزندان 
به ســطح حمایت از افراد مســن تر 

برسانند.

سالمند  افراد  دالر صرف  میلیاردها 
می شود

پیش بینــی می شــود پرداخت های 
مربوط به »تامین اجتماعی سالمندان« 
)Old Age Security( بین سال های 
2۰۱۸ تــا 2۰24 با افزایشــی ۳/۱۷ 
میلیارد دالری روبرو شود و مجموع 
پرداخت های مستمری به این افراد به 
۶/۷۰ میلیارد دالر برسد. گفتنی است 
»تامین اجتماعی سالمندان« طرحی 
متفاوت از »برنامه مستمری کانادا« 

)Canada Pension Plan( است.
بودجه ســالمت با ۸ میلیــارد دالر 
افزایش از ۸/۳۸ میلیارد دالر به ۶/4۶ 
میلیــارد دالر در همان بــازه زمانی 
خواهد رسید که نیمی از این بودجه 

برای افراد باالی ۶5 سال خواهد بود. 
گفتنی است ســالمندان باالی ۶5 
سال فقط 2۰ درصد از جمعیت کانادا 
را تشــکیل می دهند. برای مقایسه، 
کافی است بدانید که برنامه حمایت از 
 )Canada Child Benefit( بچه ها 
حدود 2۳ میلیــارد دالر برای دولت 

هزینه دارد.
واقعیت این است که افزایش ساالنه 
سالمندان  برای  بودجه های مصرفی 
به مراتب بیشتر از بودجه هایی است 
که برای خانواده های دارای بچه های 
کم ســن اختصاص می یابــد. آقای 
کرشــاو بر این باور اســت که باید 
سیاست های مالی دولت فدرال تغییر 
کند تا هزینه هــای مرخصی زایمان 
و اســتفاده از خدمــات نگهداری از 

کودکان کاهش یابد.

ترودو، برنامــه حمایت از بچه ها را 
تقویت می کند

برنامه حمایت از بچه ها در کانادا که در 
دولت ترودو به انجام رسید، هم اکنون 
۹۰ درصد از خانواده های دارای فرزند 
را تحت پوشش قرار داده است. آقای 
ترودو چنــد روز پیش اعالم کرد در 

صورت انتخاب مجدد، مبلغ پرداختی 
به والدینی که صاحب فرزند می شود 
را تــا هــزار دالر افزایــش می دهد. 
همچنین لیبرال ها قصد دارند مزایای 
والدین در بیمه اشــتغال را از شمول 
مالیات معاف کننــد. عالوه بر اینها، 
لیبرال ها وعــده داده اند که برنامه ای 
برای مرخصی ۱5 هفته ای کســانی 
که دختر یا پسری را به فرزندی قبول 

می کنند در دست اجرا دارند.
در کنار اینها، ترودو اعالم کرده که در 
صورت موفقیت در انتخابات، برنامه 
مشوق خانه اولی ها را بهبود می دهد 
تا افرادی که می خواهند مسکنی در 
تورنتو، ونکوور و ویکتوریا )که قیمت 
خانه در آنها بسیار باالست( تهیه کنند 

نیز بتوانند از پس این کار برآیند.
از ســوی دیگــر، اندرو شــی یر نیز 
می گوید که برنامــه ای برای کاهش 
مالیات تقریبا برای همه شــهروندان 

طراحی کرده است.

عمومی  کاهش  دنبال  به  شــی یر 
مالیات

آقای شــی یر اعالم کرده که اعتبار 
مالیات که در زمان نخست وزیر هارپر 

اجرا می شد را دوباره اجرایی می کند. 
بر این اساس، فعالیت های ورزشی و 
هنری برای بچه ها از شمول مالیات 
خارج می شود. شــی یر همچنین از 
برنامه ای خبر داده که اعتبار مالیاتی 
را بــه والدینی که تازه صاحب فرزند 

شده اند اعطا می کند.
از سوی دیگر، جاگمیت سینگ هم 
شهرنشــینان را هدف قــرار داده و 
وعده ساخت بیش از 5۰۰ هزار واحد 
مســکن ارزان طی ده سال را مطرح 
کرده است. هدف از این طرح، افزایش 
عرضه مسکن و کاهش سطح باالی 
بدهی برای خرید مسکن است. رهبر 
حزب نئــو دموکرات همچنین وعده 
اجرای برنامه نگهداری روزانه کودکان 
در سطح ملی را نیز مطرح کرده است.
حزب ســبز نیز قول داده برنامه ای 
برای ارائه یک حقوق حداقلی به همه 
شــهروندان را اجرایی می کند. این 
حزب همچنین وعده داده که بودجه 
بیشتری را برای راهبرد کنونی مسکن 

در کانادا اختصاص خواهد داد.

نویسنده: جان پاول تسکر
منبع: سی بی سی
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ترامپ: دستور افزایش تحریم ها 
علیه ایران را دادم

ابتدا خامنه ای و ســپس روحانی با 
به کارگیــری تعبیر »توبه« از دولت 
برجام  به  بودند  خواســته  آمریکا 
بازگردد. پاســخ ترامپ در توییتر 
کوتاه و صریح بود: رئیس جمهوری 
آمریکا اعالم کــرد که تحریم های 
بیشــتری علیه ایران در راه است. 
همزمان دولت روحانی به دلیل تعلل 
آمریکا در صدور ویزا در حال بررسی 
برای  نیویورک  به  روحانی  سفر  لغو 
شــرکت در مجمع عمومی سازمان 

ملل است.

رادیــو زمانه- دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهوی آمریکا با انتشــار پیامی در 
توییتر اعالم کرد به وزیر خزانه داری 
ایــن کشــور دســتور داده اســت 
تحریم های بیشتری علیه ایران اعمال 
کنــد. ترامپ نوشــت: »همین االن 
به وزیر خزانه داری دســتور افزایش 
محسوس تحریم ها علیه کشور ایران 

را دادم.«
روز گذشته خامنه ای در یک چرخش 
نامحسوس با تأکید بر برجام گفته بود:

» چنانچــه آمریــکا حرف خــود را 
پس گرفــت و توبه کرد و به معاهده 
هسته ای که آن را نقض کرده است، 
بازگشت، آن وقت در جمع کشورهای 
عضو معاهده که شــرکت و با ایران 
صحبت می کنند، آمریکا هم می تواند 
شــرکت کند، اما در غیر این صورت 
هیچ مذاکــره ای در هیچ ســطحی 
بین مســئوالن جمهوری اسالمی و 
آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد نه در 

نیویورک و نه غیر آن.«
حســن روحانی نیز در سخنانی که 
صبح چهارشــنبه در جلســه هیأت 
دولت ایراد کرد از آمریکا خواســت 
»توبه« کند و بــا لغو تحریم ها علیه 

ایران به برجام بازگردد.
محمد جــواد ظریــف، وزیر خارجه 
ایران در حاشــیه جلسه هیأت دولت 
در جمع خبرنگاران با اتکا به سخنان 
روز گذشته خامنه ای از دولت آمریکا 
خواست با لغو تحریم ها در چارچوب 
برجام به میز مذاکــره برگردد: »اگر 

ایاالت متحــده آمریکا می خواهد در 
میز مذاکره جایگاهی داشته باشد باید 
به تعهدات خودش برگردد و نشــان 
بدهد کشوری قابل اعتماد است و اگر 
نتوان اعتماد هم به وی نکرد بتوان با 

این کشور توافق کرد.«
 همزمــان خبرگــزاری ایرنا و صدا و 
ســیمای جمهوری اسالمی گزارش 
دادند کــه تاکنون آمریــکا ویزایی 
برای اعضای هیأت همراه روحانی به 
نیویورک صادر نکرده اســت. قاعدتاً 
می بایست ویزای اعضای هیأت ایرانی 
تا چهارشنبه صادر می شد. به گزارش 
این  اســالمی  خبرگزاری جمهوری 
احتمال وجود دارد که سفر روحانی 
به نیویورک لغو شود. ایرنا نوشته است 
که حتی اگر تا فردا هم آمریکا ویزای 
روحانی و هیأت همراه او را صادر کند، 

در عمل امکان سفر وجود ندارد.
مجمع عمومــی ســازمان ملل روز 
گذشته، سه شــنبه 2۶ شهریور/ ۱۷ 
ســپتامبر آغاز شــد. هفته آینده 2 
مهر/ 24 سپتامبر سخنرانی رهبران 
و رئیسان دولت ها در اجالس سالیانه 
مجمع آغاز می شود. بنابر برنامه ای که 
از پیش تعیین شده، سخنرانی دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز 
سه شنبه دوم مهر برگزار خواهد شد 
و حســن روحانی، رئیس جمهوری 
اسالمی نیز قرار بود یک روز بعد، سوم 

مهر، در مجمع سخنرانی کند.

پیام ایران به آمریکا: به هر اقدامی پاسخ می دهیم
در پی حمالت اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و تشدید تنش ها 
در منطقه، تهران یادداشتی رسمی از طریق سوئیس به آمریکا فرستاده و 
در آن اعالم کرده است که ایران در برابر هر اقدام آمریکا علیه خود واکنش 
نشــان خواهد داد. تهران در این پیام گفته که حمله به تأسیسات آرامکو 

سعودی کار ایران نبوده است.

دانشجویان  خبرگزاری  زمانه-  رادیو 
ایران )ایسنا( چهارشنبه 2۷ شهریور 
خبر ارســال پیام ایران به آمریکا از 
این  طریق ســوئیس، حافظ منافع 

کشور را منتشر کرده است.
بنا به این گزارش، در این پیام ضمن 
تکذیب اظهــارات دونالــد ترامپ و 
مایک پمپئو، رئیس جمهوری و وزیر 
امور خارجه آمریــکا در مورد نقش 
ایران در حمله به آرامکو، تأسیسات 
نفتی عربستان سعودی، تأکید شده 
که اگر اقدامی علیه ایران صورت گیرد 
بالفاصله با پاسخ ایران روبه رو خواهد 
شــد و دامنه آن محدود به منشــاء 

تهدید نخواهد بود.
دونالد ترامپ پیش از این در واکنش 
به اظهارات مقامات ایران در تکذیب 
نقش ایران در حمله به تأسیســات 
نفتی آرامکو در توئیتر خود نوشــته 
بود: »می گویند دخالتی در حمله به 
خاک عربســتان سعودی نداشته اند. 

خواهیم دید؟ «
مایک پمپئو نیز مدعی شد که ایران 

مسئول این حمله است.
شنبه گذشته )2۳ شهریور( انصاراهلل 
یمن، به گفته خودشــان، با چندین 
پهپــاد بــه تأسیســات »بقیق« و 
»خریص« متعلق به شــرکت نفت 
دولتی »آرامکو« در شــرق عربستان 
سعودی حمله کردند. تولید بیش از 
نیمی از نفت خام عربســتان متوقف 
شد. حوثی های یمن مسئولیت این 
حمله پهپادی را پذیرفته اند و اعالم 
کرده اند که در آینده حمالت بیشتری 
در عمــق خــاک عربســتان انجام 
می دهند. کارشناسان نظامی آمریکا 
امــا می گویند این حملــه از جنوب 

ایران انجام شده است.
وزارت دفاع عربستان سعودی نیز با 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که شامگاه 
چهارشنبه 2۷ شهریور / ۱۸ سپتامبر 
در یک نشست خبری اسناد دخالت 

داشتن ایران در حمله به تأسیسات 
نفتی ســعودی را ارائــه خواهد داد. 
براساس این بیانیه سالح به کار رفته 
در حمله به آرامکو نیز که ایرانی است 

به نمایش گذاشته خواهد شد.
دفتر امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانســه هم با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرده که بنا به درخواســت ولیعهد 
از کارشناســان  ســعودی، گروهی 
فرانســوی برای تحقیق درباره منشأ 
حمالت به تأسیسات نفتی عربستان 
سعودی به این کشور اعزام می شوند.

حســن روحانی، رئیــس جمهوری 
ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت 
دولت اعالم کرد که اگر آمریکا در پی 
مذاکره است باید با دست برداشتن از 

سیاست فشار حداکثری صداقت خود 
را نشان دهد.

روحانــی همچنیــن از حوثی های 
یمن حمایت کــرد و گفت: »این ها 
بیمارستان، مدرســه یا بازار را نزدند 
که شــما ناراحتید بلکه به یک مرکز 
صنعتی حمله کردنــد برای این که 
به شــما هشــدار دهند و درس یاد 

بگیرید.«
ایــران در ارتباط با موضوع ســقوط 
پهپــاد آمریکایی نیز چندی پیش از 
طریق سوئیس پیامی را به مقام های 
آمریکایی  ارســال کرده بود مبنی بر 
این که هرگونه اقــدام علیه ایران با 
واکنش شــدید تهران مواجه خواهد 

شد.

مواضع دوپهلو خامنه  ای درباره مذاکره با آمریکا

رهبر جمهوری اسالمی بالتکلیف و دوپهلو از یکسو می گوید »در هیچ سطحی با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد نه 
دوجانبه نه چندجانبه« و مذاکره را سّم می  داند ولی از سوی دیگر برای مذاکره شرط می  گذارد: توبه و بازگشت به 

برجام و برداشتن تحریم ها!

کیهان لندن- رهبر جمهوری اسالمی، 
سه شنبه 2۶ شــهریور  ، در سخنانی 
دوپهلو مذاکره با آمریکا را رد کرد اما 
در عیــن حال روزنه هایی را هم برای 

عقب  نشینی احتمالی باز گذاشت.
علی خامنه ای گفت، »مسئوالن کشور 
از رئیس جمهــور و وزیر امور خارجه 
و دیگــران، یکصدا اعــالم کردند که 
در هیچ ســطحی با آمریــکا مذاکره 
نخواهیم کــرد نه مذاکره دوجانبه نه 

چندجانبه!«
او با بیان اینکه طرح موضوع مذاکره 
با جمهوری اسالمی یک ترفند است 
عنوان کــرد، »]آمریکایی ها[ گاهی 
می گویند مذاکره بدون پیش شــرط، 
گاهــی نیــز می گویند مذاکــره با 
۱2شرط. این گونه سخنان یا ناشی از 
سیاست آشفته آنها است و یا ترفندی 
برای ســردرگم کردن طرف مقابل. 
البته جمهوری اســالمی ســردرگم 
نمی شود، چرا که راه ما روشن است 

و می دانیم چه می کنیم.«
این بخش از سخنان خامنه ای خوراک 
حزب اللهی  ها و دلواپسان و مخالفان 
مذاکره بــا آمریکا شــده و مقامات 
والیتمدار و رسانه هایی مثل تسنیم، 
فارس و کیهــان تهران و جوان آن را 
برجسته کرده اند. اما خامنه ای »بال 
دیگر نظام« یعنی جناح به اصطالح 
اصالح طلبان و درواقع دولتی ها را هم 
بی نصیب نگذاشــت و به اندازه ای که 
بتوان دوقطبــی »مذاکره- مقاومت« 
را به عنوان نیروی محرکه سیاســت 
خارجی جمهوری اســالمی داغ نگه 
داشــت به هــر دو جنــاح حکومت 

خوراک جویده رساند.
علی خامنــه ای اگرچه ادعا کرده که 
»در هیچ ســطحی« مذاکره نخواهد 
شد ولی این را هم گفت که »چنانچه 
آمریکا حرف خود را پس گرفت و توبه 
کرد و به معاهده هســته ای که آن را 
نقض کرده اســت، بازگشت، آنوقت 
در جمع کشورهای عضو معاهده که 
شــرکت و با ایران صحبت می کنند، 
آمریکا هم می تواند شرکت کند، اما 
در غیــر اینصورت هیچ مذاکره ای در 

هیچ سطحی بین مسئوالن جمهوری 
اسالمی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد 

افتاد نه در نیویورک و نه غیر آن.«
خامنــه ای در ادامــه بــرای اینکه 
مســئولیت عواقب احتمالی مذاکره 
نکردن را از سر خود باز کند این را هم 
افزود که »بنده سال ها رئیس جمهور 
بودم، اهل گفتگو هستیم. اما نشست 
و برخاســت کردن یک چیز است و 
کارهای کشور را به نشست و برخاست 

موکول کردن چیز دیگری است.«
این اظهارات دوپهلو خامنه ای بازتابی 
از سیاســت دوگانــه ی او در مــورد 
»مذاکره کردن/ نکردن« اســت که 
در برجام هم تکرار شد. وی همزمان 
کــه بر طبــل »مقاومــت« در برابر 
آمریکا می کوبید از مســقط تا وین و 
ژنو و نیویــورک تیم های مختلف از 
طرف دولت )تیم ظریف و عراقچی( 
و همچنین »وزارت خارجه موازی« 
)تیم علی اکبــر والیتی( در چندین 
محفل و نشست پیدا و پنهان در حال 
چانه زنی و معامله با آمریکایی ها بودند.
آن بخــش از حرف هــای خامنه ای 
که مربوط بــه »مذاکــره نکردن با 

آمریکا«ســت، تیتر اول روزنامه های 
والیــی و محــور اصلی اظهــار نظر 
کارشناســان و مقام هــای ارشــد و 
نمایندگان نزدیــک به جریان اصلی 
قدرت شــد. بخش دیگر سخنان وی 
که مربوط به »مذاکره کردن به شرط 
توبه و بازگشــت آمریــکا به برجام« 
است، خوراک روزنامه ها و تحلیلگران 

اصالح طلب و دولتی هاست!
داریوش قنبری نماینده سابق مجلس 
مجلس شــورای اسالمی و از فعالین 
سیاســی اصالح طلب در ســرمقاله 
روزنامه »آرمان ملی« با عنوان »باب 
مذاکرات را نبستیم« با تکرار جمالت 
خامنه ای می نویسد: »… اما در ضمن 
اینکه گفته می شود مذاکره ای صورت 
نمی گیرد شــرطی هم گذاشته شده 
یعنی ایــران باب مذاکره را نبســته 
و بــه نوعی ضمنی اعــالم کرده اگر 
آمریکایی ها تعهداتشان در قالب برجام 
را بپذیرند، می توانند به میز مذاکرات 

برگردند.«
قنبری این شرط را »منطقی« خوانده 
و به قول معــروف هندوانه زیر بغل 
خامنه ای گذاشته تا بلکه در سایه ی 
تعریف و تمجیدهایش بتواند محتوای 
مورد نظرش را بیان کند. وی در نهایت 
گفتــه »چنانچــه آمریکایی ها قصد 
مذاکره دارند باید حسن نیت خود را 
اثبات کنند، تحریم ها را بردارند و در 
چارچوب برجام عمل کنند و ایران هم 
به شکل منطقی قبول دارد که مذاکره 
را به عنوان یک روش حل مناقشــات 

بین المللی مورد استفاده دهد.«
روزنامــه دولتــی »ایــران« هم در 
ســرمقاله خود با عنــوان »مذاکره 
مظلــوم!« تمام کاســه و کوزه ها در 
شکســت خوردن مذاکرات را بر سر 
دونالد ترامپ شکسته و آمریکایی ها 
را مقصر اصلی به بن بســت رسیدن 
مذاکره دانسته و در نهایت روی این 
جمله خامنــه ای تاکید کرده که »ما 
اهل مــراوده و گفتگو و نشســت و 
آمریکا  برخاست هستیم… چنانچه 
حرف خود را پس گرفت و توبه کرد 
و به معاهده هسته ای که آن را نقض 
کرده است، بازگشت، آنوقت در جمع 
کشورهای عضو معاهده که شرکت و 
با ایران صحبت می کنند، آمریکا هم 

می تواند شرکت کند.«
حســن روحانی روز چهارشنبه 2۷ 
شــهریور عین همین حرف ها را در 

جلسه ی هیئت دولت تکرار کرد!
در این میان، خامنه ای مجبور است 
از یکسو برای حفظ حیثیت و اعتبار 
خود مطلقاً مذاکره را رد کند و از سوی 
دیگر روزنه هایی را هم برای »نرمش 

قهرمانانه« احتمالی در مواقع ضروری 
باز بگذارد. به عبارت دیگر خامنه ای 
مذاکره را با دست پس می زند و با پا 
پیش می کشد. اما مشکل نظام فراتر 
از مذاکره است؛ زمامداران جمهوری 
اسالمی در تحلیل تصمیمات احتمالی 
و ارزیابی ذهنیت ترامپ به بن بست 

خورده اند.
داریــوش قنبری می گویــد »ترامپ 
نادان است و سر از سیاست خارجی 
درنمی آورد، چون یک تاجر اســت.« 
اما محمدجــواد جمالی  نوبندگانی از 
نمایندگان اصولگرای مجلس شورای 
اســالمی در یادداشــتی در روزنامه 
اعتماد تاکید کرده »تناقض گفتار و 
عمل ]آمریکایی ها[ نه تنها از فقدان 
صداقت در کاخ ســفید خبر می دهد 
بلکه همزمان می توان آن را به عنوان 
انداختن تــوپ در زمین ایران تعبیر 
کــرد.« او معتقد اســت واشــنگتن 
موضوع مذاکره را پیش می کشد تا با 
جنگ روانی در جامعه و اقتصاد ایران 

تالطم ایجاد کند.
در ایران اصالح طلبان و دولت هستند 
که با چراغ سبز علی خامنه ای برای 
مذاکره با ترامپ به »دست و پا زدن« 
نیز افتاده اند. امیدواری آنها به ویژه بعد 
از کنار گذاشــتن جان بولتون از کاخ 
سفید دوچندان شــد. پرچمدار این 
مشتاقان مذاکره با آمریکا محمدجواد 
ظریف است که همواره تالش می کند 
 »B« بین ترامپ و به قول خودش تیم

خط کشی کند.
حشــمت  اهلل  اخیــر  ماه  هــای  در 
فالحت  پیشــه برای مذاکره با آمریکا 
پیشنهاد »ایجاد میز قرمز در قطر یا 
عراق« را مطــرح کرد و حتی مدعی 
شد که به مرحله بازگشت از تحریم  ها 

نزدیک شدیم!
الیاس حضرتی پیشــنهاد »تشکیل 
البــی ۱۰۰ نفــره« و احمــد مازنی 
پیشنهاد »دیپلماســی پارلمانی« را 
مطرح کردند.  حتی خود محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
آشکارا و رسمی از »تبادل زندانی  ها« 
گفت و زمزمه  هایی نیــز از موافقت 
وی به عنوان وزیر خارجه نظام برای 
مذاکرات موشکی به گوش رسید که 
بعداً اعالم شد »تعلیق به محال« بوده 

است!
از همه اینها گذشــته شــخص علی 
خامنه ای روز 24 اردیبهشت سال ۹۸ 
در جمع کارگزاران نظام بطور ضمنی 
پیشنهاد مذاکره ی غیرمستقیم بر سر 
آب و هوا و محیط زیست را به عنوان 

یک کانال ارتباطی پیشنهاد کرد!
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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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تحصن کارگران هپکو
 باتوم به جای مزد

تحصن صنفی کارگران ماشین سازی هپکو با دخالت گارد ویژه، ضرب وجرح 
و دستگیری 2۸ نفر همراه بود که سه نفرشان با وثیقه آزاد شده اند. کارگران 
دستمزدهای عقب افتاده خود را می خواهند و خواستار تغییر سهامدار عمده 

شرکت هستند.

دویچه وله- سه شــنبه 2۶ شهریور، 
کارگران هپکــو در اعتراض به چند 
ماه حقوق عقب افتاده تحصن کردند و 
ریل راه آهن مسیر شمال – جنوب را 
بستند. این تحصن با هجوم  ماموران 
»یگان ضربت« ناجا از هم پاشــید. 
معترضان باتــوم خوردند و ســر و 
دست شان شکست. 2۸ نفر بازداشت 

شدند و ۱5 نفر روانه بیمارستان.
مدیرکل اداره کار اســتان مرکزی، با 
تایید دخالت نیــروی انتظامی برای 
باز کردن ریل راه آهن، از بازداشــت 
کارگران و رفتار خشونت بار ماموران 
با آنهــا اظهار بی اطالعــی کرده اما 
شــبکه های اجتماعی پر شده اند از 
تصاویر کارگران مجــروح و خونین. 
رسانه های رســمی گزارش ماوقع را 
داده اند اما در تصاویری که منتشــر 
کرده انــد، هیچ نشــانی از لت و کوب 

کارگران نیست.
کارگران هپکــو می گویند همکاران 
بازداشت شده آنها در زندان مرکزی 
اراک هســتند. خبرگــزاری ایلنــا 
می نویســد: »از قرار معلوم مسئوالن 
دادگاه برای آزادی 4 نفر از کارگران 
مبلغ 25۰ میلیون وثیقه درخواست 
کرده اند و برای بقیه کارگران بازداشت 
شده فیش های حقوقی کارگران هپکو 
را برای ضمانت آزادی همکاران شان 
پذیرفته اند.« این در حالی اســت که 
اعتراضات از خارج کارخانه به داخل 

کارخانه منتقل شده است.
در شبکه های اجتماعی فیلم کوتاهی 
از یک کارگر معترض با ســر و روی 
خونین، دســت به دست می شود. او 
می گوید: »به عنــوان یک هپکویی 
اعالم می کنم که در پنج سال گذشته 
تمام راه های مســالمت آمیز اعتراض 
را رفته ایم و نتیجه آنها یک مشــت 
دروع از جانب مســئولین و یک وام 
جدید برای پرداخت بخش ناچیزی 
از معوقــات ما و اضافه شــدن آنها 
به بدهی های قبلی هپکــو و آوردن 

مدیران جدید بوده است...«
مالــی،  بحــران  درگیــر  هپکــو 
سوءمدیریت، رکود تولید و واگذاری 
»چشم بســته« به بخش خصوصی 
است. تولید ماشین ســازی هپکو با 
ظرفیت۳۰۰۰ کارگر به زیر 2۰درصد 
رسیده اســت. بخش مونتاژ کارخانه 

تعطیل شــده، کارگــران حقوق تیر 
و مــرداد را نگرفته اند و ســه ســال 
دستمزد معوقه هم طلب دارند. وزیر 
صنعت  ۱2 شــهریور اعالم کرده بود 
که سازمان خصوصی سازی طی یک 
هفته، تکلیف سهامداری و مدیریت 
این کارخانه را روشن می کند. خلف 
وعــده وزیر بــه اعتــراض  کارگران 

انجامید.
علــی ابراهیمی، نماینده شــازند در 
مجلس با گالیــه از برخورد قهری با 
کارگران هپکو گفته اســت: »فردی 
کــه هپکــو را خریداری کــرده، در 
مدیریت و اداره کارخانه ناتوان است؛ 
نباید فرامــوش کنیم که نبودن بازار 
مصرف محصوالت هپکــو نیز مزید 
بر علت شــده و در حال حاضر، عمال 
هپکو تولید ندارد و به همین دلیل در 
پرداخت مطالبــات کارگران درمانده 

است.«

ماشین ســازی هپکو که در ســال 
۱۳54 تاسیس شد، روزگاری »نگین 
تولید و مونتاژ ماشــین آالت صنعتی 
این  خاورمیانــه« خوانده می شــد. 
کارخانــه در ســال ۱۳۸۶ به بخش 
خصوصی واگذار شــد و از دهه ۹۰ 
به سراشــیبی مالی و تولیدی افتاد. 

تولید هپکو که زمانی 24۰۰ دستگاه 
ماشین  آالت صنعتی در سال بود، به 
شدت کاهش یافته و و دستمزدها سه 

ماه یک مرتبه پرداخت می شوند.
این کارخانه در زمینی به وسعت ۱۱5 
هکتار در بهترین نقطه شــهر اراک 
واقع شده است. روزنامه شرق پیش تر 

نوشــته اســت: »زمزمه هایی مبنی 
بر تالش برای به نابودی کشــاندن 
هپکو شنیده می شــود؛ تالش هایی 
که هدفش تعطیلی کارخانه و فروش 
زمین ها و دستگاه هایی است که بسیار 

ارزشمندند.«
یاشار سلطانی، روزنامه نگار در توییتی 

نوشــته که کارخانه ها و شــرکت ها 
با ظاهر قانونی نصیــب رانت خواران 
می شــوند و باتوم و زنــدان نصیب 
کارگران. او فســاد قانونی را یکی از 

آفت های نظام خوانده است.
استان  اســتاندار  آقازاده  ســیدعلی 
مرکزی، با کارگران همراهی کرده و 
گفته که حرف آنها درست است: «در 
دو سه سال گذشته با توجه به اینکه 
هم تولید با مشکل مواجه بوده و هم 
حقوق شان پرداخت نشده و تعدادشان 
هم به هزار نفر می رسد، حرف شان در 

این زمینه درست است.
آقازاده افزوده که در موضوع هپکو باید 
از حرف و شــعار عبور کرد و در نظر 
گرفت که حل مسئله این کارخانه بر 
عهده استان مرکزی نیست، بلکه ابعاد 

وسیع تری دارد.
ایــن نخســتین اعتصــاب و تجمع 
کارگران هپکو یا اولین حمله پلیس 
به معترضان نیست. دفعات قبل نیز 
ماموران با باتوم و گاز اشک آور آنها را 

متفرق کردند.
شــهروندی در توییتر می پرســد آیا 
ماموران ناجا خودشان حاضرند یک 

روز بدون حقوق کار کنند؟
کاربر دیگری نوشــته است: »وقتی 
بــه عکس های کارگــران هپکو نگاه 
می کنیــد. بدن های خونین شــان را 
که می بینید، بیــاد بیاورید که اینها 
محروم ترین بخش های جامعه ایران اند، 
که دســتمزدهای عقب افتاده شان را 
طلب می کنند و حاال حکومتی که از 
نردبان مستضعفان باال رفته و به قدرت 
رسیده، پاســخ چنین خواستی را با 

یگان ویژه می دهد.«

حمایت گسترده از کارگران هپکو و مبارزات آنان
رادیو زمانه- چند تشکل کارگری هم 
حمایت خود را از کارگران هپکو ابراز 

کرده اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد در 
بیانیه ای نوشــت: »متاسفانه پلیس 
ضدشــورش با بی رحمی و خشونت 
کم سابقه ای با کارگران برخورد کرد 
که تعدادی از کارگران دچار صدمات 
جســمی شدید شــدند وتعدادی از 
معترضین هم توسط عوامل امنیتی 
کارگران  سندیکای  شدند.  بازداشت 
شــرکت واحد بازداشــت و برخورد 
وحشیانه پلیس ضدشورش با کارگران 
معترض را شــدیدا محکوم میکند و 
خواستار آزادی بی قید وشرط تمامی 
بازداشت شــدگان و برخورد قاطع با 

ضاربین کارگران هپکو است.«
ســندیکای کارگران نیشــکر هفت 
تپه در اشــاره به مصدوم و دستگیر 
شــدن تعدادی از کارگران نوشــت: 
»نظام ســرمایه داری به دلیل ناتوانی 
در جوابگویی به خواســت و  مطالبه 
کارگران بــا اتکا به ضرب و شــتم، 
ســرکوب، تهدید، زنــدان و احکام 
نجومــی، می خواهــد جلو خشــم 

کارگران حق طلب را بگیرد، اما تاریخ 
تا کنونی نشان داده است که سرکوب 
جنبش کارگری، تجربه ی شکســت 
کارگران  سندیکای  است.  خورده ای 
نیشکر هفت تپه این حمله وحشیانه 
را محکوم کرده و خود را در کنار هم 
طبقه ای هامان، کارگران هپکو دانسته 
و از خواست ها و مطالبات به حق این 

کارگران حمایت می کنیم.«
گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه ای 
نوشتند: »هنوز مهر احکام ظالمانه و 
طوالنی مدت و حکم قرون وسطایی 
شــالق و تعیین وثیقه های سنگین 
نظام قضایی علیه کارگران و فعاالن 
هفت تپه، فوالد اهواز، کارگران شرکت 
واحد و ســایر عرصه های اجتماعی 
خشک نشده است که تجمع کارگران 
هپکوی اراک در محاصره گارد ویژه 
به خون کشیده می شود. در حالی که 
ماه هــا و روزهای متوالی خیابان های 
اراک زیر پــای کارگران معترض به 
لرزه درآمده است، کوچکترین اعتنایی 
به وضعیت فالکتبار معیشت کارگران 
و وضعیت نابســامان شرکت صورت 
نگرفته، اما به فوریــت، نیروی گارد 

ویژه علیه کارگر بی حقوق جهت قلع 
و قمع و برای خفه کردن صدای فریاد 
دادخواهی اش وارد عمل می گردد! از 
سوی دیگر نیروهای انتظامی ضابطان 
قوه قضائیه و دادگستری می باشند و 
با فرمان مقامــات ذی ربط و اطالع 
رئیســی )رئیس قوه قضائیه( و سایر 
مســئوالن قضائی به کارگران هپکو 
یورش می برند، به همین دلیل ذره ای 
توهم نســبت به تغییر چهره و رافت 
نشان دادن رئیســی باقی نمی ماند. 
زیرا برای مسئوالن و قوای امنیتی و 
انتظامی حراست از وضع موجود حتی 
به بهای سرکوب و به خون کشیدن 
آمیز کارگران  اعتراضات مســالمت 
حق طلب ضــروری و در اولویت قرار 

دارد.«
یکی از کارگران هپکو در پی سرکوب 
خونین نوشــت: »من به عنوان یک 
هپکویی اعالم می کنم که در پنج سال 
گذشــته تمام راه های مسالمت آمیز 
اعتراض را رفته ایم و نتیجه آن ها فقط 
یک مشت دروغ از جانب مسئوالن و 
یــک وام جدید برای پرداخت بخش 
ناچیزی از معوقات ما و اضافه شدن 

آنها به بدهی های پیشــین هپکو و 
آوردن مدیــران جدید با حقوق های 
قابل توجه به عنوان راهکار آنها برای 
هپکــو از برون رفــت از معضل بوده 
است. به نظر شما مسئولین مقصرند 
یا هپکویی ها؟ چرا اصلی ترین خواست 
هپکو که تغییر سهامدار است، انجام 
نمی شــود؟ بارها این دروغ ها و این 
منجر  که  اشتباهشــان  راهکارهای 
بــه نابودی بســیاری از خانواده های 
هپکویی شــده را رو اجــرا کردند و 
نتیجه نداده، باز همان راه را می روند. 
شــما بودید چکار می کردید؟ بستن 
ریل و تضییــع حقوق دیگران کاری 
ناپسند است، ولی وقتی چاره ای برای 
کارگر بیچاره نیست چکار کند؟ این 
مشکالت در کشور از صنعت شروع 
شــده و گریبان کارگر که آســیب 
پذیرترین قشر جامعه است را گرفته 
ولی در آینده ای نه چندان دور گریبان 

خیلی های دیگر را می گیرد.
متأســفم برای آن همشــهری هایی 
که عصــر امروز دیدنــد چه جوری 
هپکویی ها کتک خوردند و بی تفاوت 

نگاه کردند. آسیاب به نوبت.«
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آیا احتمال مذاکره ایران و آمریکا   ریسک »حمالت ناگهانی«  را افزایش می دهد؟
پــس از حمــالت 2۳ شــهریور به 
یک پاالیشــگاه و یــک میدان نفتی 
اطالعاتی  های  دســتگاه  عربستان، 
آمریکا منشاء حمالت را داخل خاک 
ایران دانســتند و وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی این ادعا را رد کرد. 
همچنین، رئیس جمهور آمریکا گفت 
واشنگتن ممکن اســت علیه عامل 
حمالت دست به »اقدام نظامی« بزند 
و تهران پاسخ داد که در صورت وقوع 

حمله، با آن مقابله خواهد کرد.
دونالد ترامپ از سوی دیگر، بالفاصله 
بعد از حمالت گزارش های حاکی از 
آمادگی خود برای دیدار با مقام های 
ایرانی »بدون پیش شرط« را رد کرد. 
این در حالی است که در ۱۹ شهریور 
وزیر خارجه آمریکا، همزمان با برکنار 
شدن جان بولتون مشاور سابق امنیت 
ملی رئیس جمهور، صراحتا از آمادگی 
دونالد ترامپ بــرای مالقات »بدون 
پیش شــرط« با حسن روحانی خبر 
داده بــود. آن هم در شــرایطی که 
گزارش شده بود آقای بولتون، پیش 
از برکناری، به شــدت با ایده کاهش 
تحریم های ایران برای زمینه ســازی 
مالقات روســای جمهور دو کشــور 

مخالفت کرده است.
در 2۰ شــهریور، خود دونالد ترامپ 
هم در پاســخ به سواالت خبرنگاران، 
امکان کاهش تحریم های آمریکا در 
صورت مالقات با حســن روحانی را 
رد نکرده بود؛ در حالی که پیشــتر، 
به صراحت گفته بود این امکان -که 
آقای روحانی به عنوان پیش شــرط 
گفتگو با واشنگتن مطرح کرده بود- 

مردود است.
به عبارت دیگر، تردید چندانی وجود 
ندارد که حمالت اخیر به تاسیسات 
نفتی عربستان، که نیمی از صادرات 
نفتی این کشور را مختل کرده، »یک 
شــبه« دورنمای گفتگــوی تهران و 
واشنگتن پس از برکناری جان بولتون 
را به فضــای جدیدی تغییر داده که 
موضــوع آن، هرچه باشــد، مذاکره 

نیست.

سوابق حمالت مشابه قبلی

در حالی که تهــران دخالت خود در 
عملیــات 2۳ شــهریور را رد کرده، 
حوثی ها مسئولیت این عملیات را بر 

عهده گرفته اند.
قبول رسمی مســئولیت عملیات از 
جانب حوثی ها، سوای بحث هایی که 
در مورد صحت آن در جریان اســت، 
معنای تلویحی مشخصی دارد: اینکه 
فرضیاتی از قبیل انجام حمالت اخیر 
از جانب دشمنان خارجی جمهوری 
اســالمی -مثال برای افزایش فشــار 
بر تهــران- مبنایی نــدارد. چرا که 
هرچند ممکن اســت در مورد میزان 
هماهنگی عملیــات نظامی یمنی ها 
با تهران اختالف نظر موجود داشــته 
باشد، اما این احتمال منتفی است که 
نیروهای حوثی مسئولیت عملیاتی را 
بر عهده بگیرند که حتی احتمال برود 
»توطئه« دولت های دشمن یا رقیِب 

حکومت ایران بوده است.
درنتیجه، فــارغ از اظهارنظر در مورد 
منشــاء حمالت چهــار روز پیش، 
پرســش مهم این است که چرا باید 
نیرویی نظامی -که به دشــمنان یا 
رقبای تهران وابسته نیست- درست 
در زمانی که احتمــال مذاکره ایران 
و آمریکا از هر زمــان دیگری در دو 
ســال اخیر بیشتر شــده، دست به 
تاریخ«  نظامی  »بزرگ ترین عملیات 
علیه منابع نفتی عربســتان سعودی 

بزند؟
این پرسش، به ویژه زمانی اهمیت می 
یابد که در کنار مجموعه ای از دیگر 
حمالت ماه های گذشته به مسیرهای 
صادرات نفت در منطقه خلیج فارس 

و دریای عمان قرار بگیرد.
یکی از حمالت، که علیه دو نفتکش 
حامل نفت صادراتــی ژاپن صورت 
گرفت، در 2۳ خرداد یعنی درســت 
در همان روزی انجام شد که نخست 
وزیر ژاپن برای انتقــال نامه رئیس 
جمهور آمریکا به آیت اهلل خامنه ای، 

در تهران به سر می برد.
در پی ایــن واقعه، ایران به دســت 

داشتن در حمالت متهم شد و وزارت 
خارجــه با تکذیب دخالــت تهران، 
همزمانی حمالت با ســفر نخســت 
وزیر ژاپن را »مشــکوک« -به معنی 
احتمال انجام حمالت از جانب دولتی 
بیگانه - دانست. هرچند این موضع، با 
توجه به تجربه ۷ اسفند آقای ظریف، 
که در جریان ســفر رئیس جمهور 
ســوریه به ایران -در معیت فرمانده 
نیروی قــدس- قرار نگرفته بود، این 
ســوال را برجسته کرد که آیا وزارت 
امور خارجه، لزومــا در جریان تمام 
تصمیمات نیروی قدس قرار دارد یا 

نه؟

در 22  آن،  از  پیــش  مــاه  یــک 
اردیبهشت، خرابکاری در دو نفت کش 
عربستان و دو کشتی تجاری دیگر در 
امارات، باعث آتش  نزدیکی سواحل 
سوزی گسترده در آنها شده بود. آن 
حمالت، ســه روز پس از آن صورت 
گرفت که به دنبــال اظهارات ظاهرا 
متفاوت دونالد ترامپ در مورد مذاکره 
با تهــران، گمانه زنی هــا در مورد 

مذاکره طرفین باال گرفته بود.
دلیــل متفــاوت به نظر رســیدن 
اظهارات رئیــس جمهور آمریکا این 
بود که انتظارات خود را از مذاکره با 
تهران، به موضوع هسته ای محدود 

به نظر می رسد در تحلیل دورنمای مذاکره ایران و آمریکا، باید گذشته از متغیرهای سنتی همچون مواضع مسئوالن ارشد دو کشور، وضعیت یک متغییر 
خاص یعنی »احتمال وقوع حمالت ناگهانی در حاشیه خلیج فارس« را هم در محاسبه وارد کرد

حسین باستانی )بی بی سی(

می دانســت که، حداقــل در ظاهر، 
نوعی عقب نشینی از انتظارات بسیار 
گسترده تری محســوب می شد که 
پیشتر مطرح کرده بود. موضع جدید 
آقــای ترامپ این بــود که: »ما فقط 
نمی خواهیم که آنها سالح هسته ای 
داشته باشند که این خواسته بسیار 

زیادی نیست.«
به هرترتیب، حمالت 22 اردیبهشت 
نیز، متهم شدن ایران و تکذیب وزارت 

خارجه را به دنبال داشت.
تنها دو روز پس از آتش ســوزی در 
کشتی ها، در 24 اردیبهشت، حمالتی 
پهپادی خط لوله انتقال نفت عربستان 
از شرق به غرب را هدف قرار داد که به 
توقف انتقال نفت از این خط لوله و باال 
رفتن قیمت نفت در بازار جهانی منجر 
شد. در آن زمان، مانند مقطع حمالت 
اخیر، شبه نظامیان حوثی مسئولیت 

عملیات را بر عهده گرفتند.

فرضیــه ارتباط زمانــی حمالت با 
دورنمای مذاکره

گذشته از اینکه هر کدام از عملیات 
ماه های اخیر، مشخصا از جانب چه 
نیروهایی صورت گرفته باشد، تمرکز 
کم ســابقه آنها بر »اهداف مرتبط با 
صادرات نفت« و نزدیکی زمانی شان 
با مقاطع حساسی که ظاهرا دورنمای 
مذاکره تهران و واشنگتن تقویت شده، 

قابل تامل به نظر می رسد.
البته این احتمال، کامال منتفی نیست 
کــه چنین نزدیکی هایــی، تصادفی 
باشــند. ولی تکرار آنهــا در مقاطع 
کمابیش مشابه، فرضیه تصادفی بودن 
عملیات مشابه را تضعیف کرده است.

درحقیقت، حتی در صــورت انجام 
چنین عملیاتی از ســوی حوثی ها، 
تردیدی وجود نــدارد که امکانات و 
تکنولوژی الزم برای حمالتی از نوع 
اخیــر، فراتر از توان این گروه شــبه 
نظامــی یا حتی ارتش ســابق یمن 
است. در نتیجه حتی در آن صورت، 
تامین کنندگان چنین امکاناتی برای 
حوثی هــا، با سلســله حمالت اخیر 
علیه تاسیسات نفتی منطقه »همراه 
بوده اند«. رویکــردی که به ویژه، در 
اســتقبال به شدت گسترده طیفی از 
نشــریات حکومتی ایران از عملیات 

حوثی ها نمود داشته است.
یک تفسیر رایج در میان حامیان این 
نوع عملیات برون مرزی -فارغ از آنکه 

از جانب نیروهای سپاه صورت گرفته 
باشد یا متحدان منطقه ای  شان- آن 
اســت که چنین حمالتی، با هدف 
بازدارندگی در مقابل تهدیدات نظامی 
علیه جمهوری اسالمی ایران صورت 

می گیرند.
ایــن فرضیه، ممکن اســت در مورد 
طیفی از پــروژه های بــرون مرزی 
نیروی قدس ســپاه، قابل فهم باشد. 
اما قبول چنین فرضیه ای در ارتباط 
با حمالت ماه های اخیر علیه اهداف 
نفتی، با پیچیدگی هایی خاص مواجه 
می شــود؛ از جمله اینکه حمله ها، 
از قضا درســت در زمان هایی صورت 
گرفته اند کــه احتمال »مذاکره« -و 
نه حمله نظامی- تقویت شــده بوده. 
تا حدی که به عنوان نمونه، بالفاصله 
پس از برکناری جنجالی جان بولتون 
به عنوان سرسخت ترین حامی حمله 
نظامی به ایران، بزرگ ترین حمله علیه 
تاسیسات نفتی عربســتان خبرساز 

شده است.
دیگر فرضیه »خوش بینانه« در مورد 
زمان بندی چنیــن حمالتی -که در 
میان طیفــی از حامیــان حکومت 
ایران طرفدارانی دارد- این اســت که 
طراحان آنها، عملیــات خود را برای 
ایجاد موقعیــت برتر برای جمهوری 
اســالمی و متحدانــش در پای میز 
مذاکــرات احتمالــی در آینده انجام 

می دهند.
این فرضیه، اگر ریشه ای در واقعیت 
تجربیاتی  یــادآور  باشــد،  داشــته 
هشــداردهنده  در سطح منطقه و از 
جمله »نتیجه گیری معکوس«  طالبان 
از اتخاذ رویکردی مشــابه در جریان 
گفتگوهای صلح با واشــنگتن است. 
تجربه ای که به بیان مختصر عبارت 
بود از افزایش حمالت نظامی نیروهای 
طالبان برای افزایش قدرت چانه زنی 
خود در مذاکرات، در شــرایطی که 
یک اشتباه محاسبه عملیاتی )کشته 
شدن یک سرباز آمریکایی در حمله 
انتحاری ۱4 شــهریور در کابل( کل 

فرایند مذاکره را به هم زد.
در نهایت، فرضیــه بدبینانه تری که 
باقی می ماند، آن اســت که عامالن 
انجام حمالت اخیر علیه اهداف نفتی، 
هر که هستند، به صراحت هدِف »بر 
هم زدن بــازی« و غیرممکن کردن 
مذاکرات تهران و واشنگتن را دنبال 
می کنند. فرضیه ای که زمان بندی 
حمــالت مشــابِه ماه هــای اخیر، و 
مشخصا زمان وقوع آخرین حمله از 
این نوع، موضوعیت آن را افزایش داده 

است.
در هر صورت، فارغ از اینکه حمالت 
ماه های اخیر از سوی حوثی ها، سپاه 
پاسداران یا حتی گروهی دیگر صورت 
گرفته باشــند، و گذشــته از آنکه با 
هدف جلوگیــری از مذاکره یا زمینه 
سازی معامله انجام شده باشند، وجه 
مشــترک تمامی این احتماالت آن 
اســت که -به نوعی- حمالت علیه 
اهداف نفتــی را با دورنمای مذاکرات 
احتمالی تهران و واشنگتن مرتبط می 

کنند.
وجود ارتباطی اینچنینی به این معنی 
خواهــد بود از این پــس در تحلیل 
دورنمــای گفتگوی طرفیــن در هر 
زمان معین، باید گذشته از متغیرهای 
ســنتی همچون مواضع مســئوالن 
ارشد ایرانی و آمریکایی، وضعیت یک 
متغییر خــاص یعنی »احتمال وقوع 
حمالت ناگهانی در حاشــیه خلیج 

فارس« را هم در محاسبه وارد کرد.

پومپئو حمله به تاسیسات آرامکو را »اقدام به جنگ«
 و ایران را مسئول آن دانست

به گزارش بی بی ســی مایک پومپئو، 
وزیر خارجه آمریکا، ایران را به نقش 
داشتن در حمالت اخیر به تاسیسات 
نفتی عربســتان متهم کرده و آن را 

»اقدام به جنگ« خوانده است.
او گفته: »پیــش از این حمله ای در 

چنین مقیاسی ندیده بودیم.«
اصطالحــی که آقای پومپئــو از آن 
استفاده کرده به اقدام یا اتفاقی اطالق 
می شود که جرقه آغاز جنگ را می زند 
یا به دلیلی بــرای توجیه آغاز جنگ 

تبدیل می شود.
وزیر خارجه آمریکا، که به عربستان 
ســفر کرده اســت، گفت: »شــما 
نمی توانید مسئولیت نابودی 5 درصد 
از تامین انرژی جهــان را به دیگران 
واگــذار کنید و بعد هــم فکر کنید 
می توانید خودتان را از هر مسئولیتی 

تبرئه کنید.«
کمی پیــش از اظهارات آقای پومپئو 
هم مقام های سعودی با برگزاری یک 
نشست خبری شواهدی ارائه کرده اند 
که به گفته آنها نشان می داد ایران در 

حمالت نقش داشته است.
حمله روز شنبه به تاسیسات آرامکو، 
شرکت نفتی عربســتان، ضربه قابل 
مالحظه ای به تولید نفت عربســتان 

زده  است.
با وجود آن که شــبه نظامیان حوثی 
یمن مســئولیت حملــه را به عهده 
گرفته اند، مقام های آمریکایی ایران را 
به دست داشتن در این حمله متهم 
می کنند، اتهامی که مقام های ایرانی 

آن را رد کرده اند.
مایــک پومپئو گفــت: »این حمله  
ایرانی هــا بود. منشــاء آن حوثی ها 

نبودند.«
آقای پومپئو گفتــه اگر هم »ادعای 
متقلبانه« حوثی ها درست باشد »اثر 
انگشت آیت اهلل را از به خطر انداختن 

تامین انرژی جهان پاک نمی کند«.
به گزارش دویچه وله سرهنگ ترکی 
المالکــی، ســخنگوی وزارت دفاع 
عربستان در یک نشست مطبوعاتی 
اعالم کرد کــه مجموعا 25 پهپاد و 
موشــک کروز در حمله تاسیســات 
نفتی »بقیق« و »خریــص« به کار 
گرفته شده اند. او گفت طبق شواهد، 
حمله به تاسیســات آرامکو از یمن 
انجام نگرفته بلکه مسیر آنها از شمال 
بوده است. المالکی خبر داد که اجزای 
سه موشک کروز ساخت ایران نیز که 

به هدف نخورده اند پیدا شده است.
مالکی اعــالم کرده کــه تحقیقات 

پیرامون محل دقیق حمله ادامه دارند 
و مکان دقیق پس از کســب نتیجه 
اعالم می شود. او به خبرنگاران گفت 
ادوات نظامی به دست آمده، حمایت 
ایران از تجاوز به عربستان را غیرقابل 
انکار می کنند.  مالکی در توضیحات 
خود از پهپادهــای »دلتا وینگ« و 
موشک های »یاعلی« به عنوان ادوات 

مورد استفاده در حمالت نام برد.
ســخنگوی وزارت دفاع عربســتان 
عنوان کرد که حمله به پاالیشگاه های 
آرامکو، فقط حمله به عربستان نبود 
بلکه جهان و تجارت جهانی را هدف 

قرار داد.
محافل نزدیک به آرامکو گفته اند که 
بازگشت به میزان عادی تولید نفت 
درعربستان ممکن اســت چند ماه 
اقتصادی  تحلیلگران  بکشــد.  طول 
برآورد کرده انــد که ارزش آرامکو در 
حمالت مربوطــه 5۰۰میلیارد دالر 

افت کرده باشد.
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حوثی های یمن
 امارات را تهدید به حمله کردند

سخنگوی نیروهای نظامی انصاراهلل 
یمن به امارات هشدار داد که قدرت 
حوثی ها را جدی بگیرند چون توان 
نظامی آن را دارند که دبی و ابوظبی 
دهند.  قرار  خود  حمالت  هدف  را 
او خسارات واردشده به تأسیسات 
بیشتر«  »خیلی  را  سعودی  نفتی 
از آن چیزی دانست که آمریکا و 

عربستان سعودی اعالم کرده اند.

رادیــو زمانه- پس از گذشــت پنج 
روز از حمله انصاراهلل یمن )شیعیان 
حوثی( به تأسیسات نفتی عربستان 
ســریع، سخنگوی  یحیی  سعودی، 
انصاراهلل چهارشنبه  نیروهای نظامی 
2۷ شــهریور / ۱۸ سپتامبر در یک 
نشست خبری در صنعا امارات متحده 
عربــی را هم تهدید کرد و خطاب به 
این کشور گفت: »تنها یک عملیات 
ما می تواند هزینه سنگینی برای شما 
داشته باشد و از آن به شدت پشیمان 
خواهید شد. )…( برای نخستین بار 
اعالم می کنیم، برای حمله به امارات 
به ویژه به دبی و ابوظبی، ده ها هدف 
در اختیار داریم. اکنون باید بیش از هر 
زمان دیگری، هشدارهای ما را جدی 

بگیرید.«
امارات متحــده عربی و عربســتان 
سعودی دو نیروی اصلی ائتالف عربی 
هستند که در یمن با حوثی های مورد 
حمایــت ایران می جنگنــد. آن ها از 
دولت عبد ربه منصور هادی، رئیس 

جمهوری یمن حمایت می کنند.
یحیی سریع خطاب به ائتالف عربی 
افزود: »از تجــاوزات و محاصره خود 
علیه یمن دســت بردارید  تا در امان 

بمانید.«
انصاراهلل  نظامی  نیروهای  سخنگوی 
در نشســت خود با اشاره به حمله به 
توان  ســعودی  عربستان  تأسیسات 

نظامی حوثی هــا را باال توصیف کرد 
و گفــت »ما امــروز می توانیم پهپاد 
داشته باشیم و پهپاد بسازیم« و »در 
می توانیم  ممکــن  زمان  کوتاه ترین 

پهپاد بسازیم و تولید کنیم«.
به گفته او پهپادهای جدید حوثی ها 
قادر به حمل چهــار راکت مجهز به 
کالهک انفجاری هســتند و استفاده 
از »نسل سوم« پهپادها نیز آغاز شده 

است.
شنبه گذشته، 2۳ شهریور، انصاراهلل 
یمن با چندین پهپاد به تأسیســات 
نفتی بقیق و میــدان نفتی خریص 
حمله کردنــد. با ایــن حمله تولید 
بیش از نیمی از نفت خام عربســتان 
ســعودی متوقف شــد. حوثی های 
یمن مسئولیت این حمله پهپادی را 
پذیرفتند و اعالم کردند که در آینده 
حمــالت بیشــتری در عمق خاک 
سعودی انجام می دهند. کارشناسان 
نظامی آمریکا اما می گویند این حمله 

از جنوب ایران انجام شده است..
یحیی سریع خسارت  های وارد شده به 
آرامکو را »بسیار بیشتر« از آن چیزی 
دانست که مقام های سعودی و آمریکا 
عنوان کرده اند. او همچنین تصاویری 
که آمریکا در این رابطه منتشر کرده 

است را »جعلی« خواند.

صدور کیفرخواست برای استرالیایی های بازداشتی
 به اتهام »عکسبرداری از اماکن ممنوعه« و »جاسوسی«

کیهان لندن- سخنگوی قوه قضاییه 
جمهــوری اســالمی ضمــن تایید 
بازداشت و زندانی بودن سه شهروند 
کیفرخواست  از صدور  اســترالیایی 
آنها خبر داد و اتهامــات این افراد را 
»عکســبرداری از اماکن ممنوعه« و 

»جاسوسی« اعالم کرد.
سخنگوی  اســماعیلی  غالمحسین 
قوه قضاییه روز سه شنبه 2۶ شهریور 
ماه ضمن تایید بازداشت سه شهروند 
استرالیایی از صدور کیفرخواست برای 
آنان خبر داد و گفت که دو تن متهم 
به »عکســبرداری از اماکن نظامی و 
مناطق ممنوعه« با هلی شات و یک 

تن متهم به »جاسوسی« هستند.
اشاره  بدون  قوه قضاییه  ســخنگوی 
به نام و مشخصات بازداشت شدگان 
استرالیایی گفت که برای این سه تن 
دو پرونده قضایی تشکیل شده که هر 
دو »منتهی به صدور کیفرخواست« 

شده است.
غالمحسین اسماعیلی به موارد اتهامی 
این شهروندان استرالیایی اشاره کرده 
و گفته اســت: »دو نفــر مبادرت به 
عکسبرداری از اماکن نظامی و مناطق 
ممنوعه داشتند که شناسایی شدند و 
عکس و فیلم هایی که با هلی شات از 
این اماکن گرفتند از حافظه دوربین 

آنها به دست آمده است.«
بــه گفته وی، ســومین شــهروند 
اتهامات  بازداشت شــده،  استرالیایی 
»امنیتی و جاسوسی« دارد که »البته 

برای کشــور دیگری غیر از کشــور 
متبوع آن فرد انجام شده است.«

آنگونه که اســماعیلی شــرح داده، 
پرونده این فرد در نوبت رســیدگی 

دادگاه و صدور رأی است.
همزمان ســازمان عفو بین الملل با 
انتشار بیانیه ای خطاب به سیدابراهیم 
رئیســی رئیس قوه قضاییه، خواستار 
دسترســی فوری پزشــکی کامران 
اتریشــی  ایرانی-  قادری شــهروند 
زندانی شــد که به اتهام  »همکاری 
با دولت های متخاصم« به ۱۰ ســال 

زندان محکوم شده است.
در بیانیه عفو بین الملل آمده اســت: 
»کامران قادری پس از یک محاکمه 
عمیقــا غیرعادالنــه که بــر مبنای 
اعترافات زیر شکنجه از او گرفته شده 
به جرم همکاری با دولت های متخاصم 
با حکومت جمهوری اســالمی به ده 
ســال زندان محکوم شده است.« بر 
اساس اعالم سازمان عفو بین المللی، 

این شهروند دوتابعیتی »از دسترسی 
به وکیل و خانواده خود« محروم است 
و »به علت بروز یک غده ســرطانی 
در پای چپ خــود، به درمان مداوم 

پزشکی نیاز دارد.«
در این نامه به ابراهیم رئیسی گفته 
می شــود، قادری در سال 2۰۱۶ در 
یک محاکمه »کامــال ناعادالنه« بر 
پایه »اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته 
شده« به اتهام »همکاری با دولت های 
متخاصــم علیه جمهوری اســالمی 
ایــران« به ۱۰ ســال زندان محکوم 
شده است؛ اتهامی که »بیش از حد 

گسترده و مبهم« است.
کامران قادری 55 ساله در ژانویه سال 
2۰۱۶ دستگیر شد و چندین ماه در 
زندان اوین در انفرادی نگه داشــته 

شده است.
بازداشــت و زندانی شدن دکتر مور 
گلیبــرت پژوهشــگر خاورمیانه در 
دانشــگاه ملبورن و مارک فرکین و 

جولــی کینگ یــک زوج جهانگرد 
استرالیایی چندی است که رسانه ای 

شده است.
گفته می شــود حتی حکم ۱۰ سال 
زندان بــرای مور گیلبرت توســط 
قوه قضاییه جمهوری اســالمی صادر 
شده است. این پژوهشگر که مطالعات 
اخیرش بر روی رابطه حکومت ایران 
با نیروهای شــیعی بحرین بوده، از 
اکتبــر 2۰۱۸ در زندان اوین بســر 
نیز  می برد. زوج جوان اســترالیایی 
حدود ۱۰ هفته اســت که در همین 

زندان، بازداشت و زندانی هستند.
صدور کیفرخواست و اعالم اتهامات 
این سه شهروند استرالیایی در حالی 
توسط قوه قضاییه تا مرز اجرایی شدن 
پیش می رود که جزئیــات اتهامات 
آنها عنوان نشده و وزیر امور خارجه 
اســترالیا از رایزنی بــا مقامات امور 
خارجــه جمهوری اســالمی در این 

رابطه خبر داده اند.

مصاحبه با یکی از امضاکنندگان بیانیه ۲۶۰ فعال اجتماعی
260 فعال زنان و ســایر کنشگران 
روز  ایران شش  داخل  در  اجتماعی 
پیش با انتشار بیانیه ای از »سرکوب 
گســترده فعاالن اجتماعی« انتقاد 
این  در  کشور  داخل  فعاالن  کردند. 
بیانیه با اشاره به بحران های به وجود 
آمده در سیاست داخلی و خارجی، 
»افزایش فشار سازمان یافته بر اقشار 
مختلف مردم« را واکنش جمهوری 
تشکل یابی  »افزایش  به  اســالمی 
توصیف  مردمی«  اعتراض هــای  و 

کرده اند.

رادیــو زمانــه- یکی از فعــاالن زن 
امضاکننــده این نامــه و از زندانیان 
سیاسی سابق در گفت و گو با »زمانه« 
شرایط کنونی کشــور را »خفقانی 
بی ســابقه« توصیف می کند.  او که 
نام اش بــه دلیل نگرانی های امنیتی 
نزد ما محفوظ است، موج سرکوب ها 
را ناتوان از کشاندن جامعه به انفعال 

می داند.

شما در بیانیه ای همراه با 2۵9 فعال دیگر 
نسبت به »آینده رویه پیش گرفته شده 
در دســتگاه اطالعاتی و قضایی« ابراز 
نگرانی کرده اید. به نظر شما آیا عملکرد 
فعلی قوه قضاییه بــا رئیس جدیدش 
تفــاوت معناداری نســبت به پیش از 

ریاست ابراهیم رئیسی دارد؟
 من فکر می کنم نه، تفاوت معناداری 
ندارد. چون وقتی می توانیم بگوییم 
تفاوت معنادار در قوه  قضاییه اتفاق 
افتاده که رویداد ویژه ای اتفاق بیفتد.

ابراهیم رئیسی بعد از احکام هفت تپه 
آمد و گفت دادگاه ها احکام منصفانه 
صــادر کننــد. او از لفــظ منصفانه 
استفاده کرد. من فکر می کنم گفتن 
این حرف کافی نیســت و اســمش 
تفاوت معنی دار نیست. چون دادگاه 
منصفانه تعریف دارد. دادگاه منصفانه 
یعنی دادگاه علنی. باید پرسید: آیا در 

دوره ایشان دادگاه علنی برگزار شده؟ 
خیر.

به عالوه، دادگاه منصفانه یعنی قضات 
دارای سوگیری و پیشینه نباشند. اما 
به قاضی ]محمد[ مقیسه نگاه کنید 
که حکم ها را صادر کرده. او کســی 
است که تاریخچه  نه چندان روشنی 
از او در دهه ۶۰ و زندان گوهردشت 

وجود دارد.

در بیانیه به بحران های مختلف ایران، از 
جمله در سیاست خارجه اشاره کرده اید. 
آیا به نظرتان ســایه جنگ، تأثیری بر 
جنبش های  و  اعتراضــی  فعالیت های 
مطالباتی داخل ایران داشته یا به تنگ تر 

شدن فضای کنش گری انجامیده است؟ 
ســایه  جنگ قطعاً بــر فعالیت های 
سیاسی و در تمام فضاهای اقتصادی، 
اجتماعی تاثیر گذاشته و باعث شده 
که کنشگری در ایران سخت تر شود. 
حاکمیت وقتی خطر جنگ را باالی 
سر خود احساس می کند، برای حفظ 
و دوام خودش فضای داخل را محدود 
می کند و بر شدت سرکوب می افزاید، 

زیرا می خواهد فعالین داخل حداقل 
کنشــگری را داشته باشند و حداقل 
فضا را برای شکل گیری فعالیت های 

جمعی داشته باشند.
به عبارت دیگر، حکومت کنشگری 
در داخل را سرکوب بیشتری می کند 
که الزم نباشد همزمان در دو جناح 
بجنگند، با داخل و خارج از ایران. در 
نتیجه احتماال فضای سرکوب داخل 
شــدیدتر می شــود کما اینکه آنچه 
اکنون داریم می بینیم تایید آن است. 
حکم هایی که به فعاالن داده می شود، 
به خاطر برگــزاری یک تجمع، یا به 
خاطر شــرکت در تجمع روز کارگر 
که از آن زمان تا االن هنوز در زندان 
هســتند نشــان می دهد که چنین 
رویه ای استثنائی و کم سابقه است و 
به نظر من یکی از دالیل این وضعیت، 

خطر جنگ باشد.

کرده اید،  اشاره  بیانیه  در  که  همان طور 
زنان به طور خاص هدف ســرکوب های 
اخیر بوده اند. آیا شیوه برخورد امنیتی 
با زنان نسبت به سال های پیش تفاوت 

کرده است؟ چرا؟
 بله به نظرم تفاوت کرده، چون تا به 
حال این مسئله کمتر وجود داشت که 
زنان کنشگر اجتماعی یا کارگری یا 
حقوق زنان با احکامی به این سنگینی 
مواجه شوند. احکامی که در این مدت 
برای مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، ندا 
ناجی، سپیده قلیان و ساناز اهلل یاری 
صادر شده، بسیار طویل المدت است.

پیشتر جمهوری اسالمی این احکام 
ســنگین را به صورت محدود صادر 
می کرد، اما اخیــرا هیچ حکمی زیر 
۱۰ سال صادر نشــده و تعداد قابل 
توجهی از این دستگیرشدگان زنان 
هستند. پیش تر به این شدت سرکوب 
نمی کردند. پیش تر جمهوری اسالمی 
سعی می کرد تصویری ارائه دهد که 
انگار با زنان مدارا می کند. مثالً زودتر 
به آنها اجازه تماس تلفنی می داد یا 
نوبت های مالقات بیشتری به زندانیان 
زن می داد. ولی االن دیگر نمی خواهد 
این تصویــر را ارائه دهد و برخورد با 
زندانیان سیاســی زن تفاوت کرده 

است.

در هفته های اخیر بیانیه های متعددی از 
سوی طیف های مختلف سیاسی صادر 
را  بیانیه ها  برخی صدور  اســت.  شده 
نشانه افول دوران اعتراض های جنبشی 
می دانند که فرمی به جز بیانیه را باقی 
نگذاشــته. آیا به نظرتان صدور بیانیه 

هنوز می تواند کارساز باشد؟
من فکر می کنم بــه هر حال صدور 
بیانیه بهتر از عدم صدور آن اســت، 
ولی به تنهایی نمی تواند کارساز باشد.

فکر می کنم در کنار صدور بیانیه باید 
اتفاق های دیگری بیفتد و اعتراض های 
جمعی دیگری صورت بگیرد. شاید 
بتوان به فرم یادداشت های گردشی 

یا گردهمایی ها  اندیشید،  و متناوب 
و آکســیون هایی در اعتراض به این 

وضعیت برگزار کرد.
اما اکنون جامعه به شدت در خفقان 
است. من علی رغم اینکه بیش از یک 
دهه در فضای سیاســی ایران تجربه 
کنش گری دارم، هرگز چنین سطح 
گسترده و عمومی ای از خفقان شدید 

ندیده ام.
در این فضا فعال بودن و فعال ماندن 
کار بسیار سختی است. اگر در واقع 
همین بیانیه ها و اعتراض های مجازی 
وجود نداشــته باشــند، آنگاه دیگر 
می توان گفت که ســرکوب مطلق را 
تجربه می کنیم. در فضای فعلی، بود 
بیانیه بهتر از نبودش اســت اما من 
هم فکر می کنم که بیانیه به تنهایی 
نمی تواند کارساز باشد، دردی از این 
شــرایط دوا کند و تأثیری آن چنان 
عمیق بگذارد که چیزی را تغییر دهد. 
این اصالً هدف و کارکرد بیانیه نیست.

توانست  خواهد  ســرکوب ها  موج  آیا 
جلوی بروز اعتراض ها را در این شرایط 

بگیرد؟
به نظر من موج ســرکوب تا همین 
االن توانسته تا حدی این کار را انجام 
دهد. من خشم زیادی بین فعاالن و 
حتی مردم عادی می بینم اما در عین 
حال ترس زیادی هم می بینم و گذار 
از این شرایط سخت است و راه پیش 
رو به هیچ وجه راه آســانی نیســت. 
اما به نظرم جوامع شــبیه یک ظرف 
هســتند و یک جایی این ظرف پر و 
لبریز می شود. آن زمان دیگر نمی توان 
فقط با ابزار سرکوب با جامعه برخورد 
کرد. اتفاق هایی از جنس خودسوزی 
که برای دختر آبی اتفاق افتاد، چیزی 
شبیه همین سرریز کردن است. در 
یک سال گذشته از این دست اتفاق ها 
رو به افزایش بــوده و یک عامل رخ 
دادن این اتفاق ها انباشت فشار است 

که به برون ریزی می انجامد.
من لزومــا ارزش گذاری نمی کنم که 
مثبت است یا منفی، اما آن را نتیجه 
سرکوب ها می دانم زیرا سرکوب هرگز 
نمی تواند مطلق و مادام العمر باشــد 
بلکه تنها به شکلی مقطعی می تواند 

جلوی اعتراضات را بگیرد.
حتی پس از صــدور این حکم های 
ســنگین، اعتراضات کارگران هپکو 
را دیدیم. پس موج سرکوب تأثیری 
را که حاکمیت می خواهد، نمی تواند 
در بر داشــته باشــد، زیرا با افزایش 
ســرکوب، همزمان شرایط زیست و 
معیشت مردم نیز دشوارتر می شود. 
تأثیری که سرکوب خواهد گذاشت، 
هم کمتــر از آن چیزی اســت که 
حاکمیت می خواهد و هم بسیار کمتر 
از آن اســت که جامعــه را به انفعال 

وادارد.
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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

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

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900
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در ایران ساالنه ۷۰۰هزار ُتن شن و خاک  با گندم نانوایی ها مخلوط می شود
کیهــان لنــدن- رئیــس کانــون 
انجمن های صنایع غذایــی ایران از 
یک فاجعه دیگــر در ایران خبر داده 
و با بیان اینکه فســاد گســترده  در 
سیستم خرید تضمینی گندم شکل 
گرفته، اعالم کرد که ســاالنه ۷۰۰ 
هزار تن ضایعات شــن و خاک با آرد 

نانوایی های کشور مخلوط می شود!
ابتدای شــهریورماه جــاری بود که 
خبری مبنی بر بازداشــت مدیر غله 
گنبــد کاووس و تعدادی از کارکنان 
ســلیوی این شــهر به اتهام ترکیب 
نخاله و مدفوع حیوانات با گندم مورد 

استفاده در این شهر منتشر شد.
به دلیل آنکه پای چند مدیر و کارمند 
بخش دولتی در این پرونده باز شده 
بود، این خبر نیز مانند بســیاری از 
خبرهای مشابه با تکذیب و تأییدهای 
مختلفی روبرو شد. با این وجود اکنون 
خبرهای ناگوارتری در حوزه گندم و 
آرد مصرفی در ایران منتشــر شده 
که نشان می دهد عمق فاجعه بیش 
از تخلف چنــد نفر در گنبد کاووس 

بوده است!
محمدرضا مرتضــوی رئیس کانون 
انجمن های صنایع غذایــی ایران از 
وجود مافیایی بزرگ در زمینه خرید 
تضمینی گندم در ایران خبر داده و 

گفته است این مافیا، فساد گسترده ای 
در کشــور ایجاد کــرده بطوری که 
»ســاالنه ۷۰۰ هــزار تــن ضایعات 
همچون شــن و خــاک و ضایعات 
گندم به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان 
به عنوان گندم وارد پروســه خرید و 

فروش و تحویل گندم می شود.«
محمدرضا مرتضوی گفته که »ما سه 
سال است که به وزیر جهاد کشاورزی 
هشــدار داده و متذکر شــده ایم که 
فساد گســترده ای در سیستم خرید 
تضمینی گندم شکل گرفته است اما 

توجهی نمی شود.«
رئیــس کانون انجمن هــای صنایع 
غذایی ایران گفته مافیا اینگونه عمل 
می کند کــه گندم را از کشــاورزان 
می خرند و ضایعات همچون شــن و 
خاک را با گنــدم مخلوط کرده و به 

دولت تحویل می دهند!
او توضیح داده که »متأســفانه یک 
سیستم مافیایی و فساد گسترده در 
سیستم خرید تضمینی گندم شکل 
گرفته که بارهــا در مورد آن به وزیر 
جهاد کشــاورزی هشــدار دادیم اما 
جوابی که از ایشان شنیدیم این بود 
که »اشکالی ندارد به جیب کشاورز 
مــی رود«، در حالی که ما مطمئنیم 
این اقدامات کار کشاورز نیست بلکه 

سرانجام تغییرات الیحه تامین امنیت زنان
 تغییر نام و حذف بسیاری از مصادیق خشونت علیه زنان

متن جدید الیحــه »تأمین امنیت 
زنان در برابر خشونت«، که سال ها 
معطل مانده و با اصالحات و تغییرات 
زیادی روبه رو شد، با تغییر نام به» 
الیحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت 
بانوان در برابر خشــونت« در قوه 
قضاییه نهایی و به دولت ارسال شد. 
بسیاری از مصادیق خشونت ازجمله 
خشونت های جنسی، روانی، عاطفی، 
جنسیتی،  مزاحمت  و  جنسی  آزار 
در  که  به خصوص در حوزه خانواده 
متن قبلی جرم انگاری شــده بود، 

حذف شده است.

رادیو زمانه- ســخنگوی قوه قضاییه 
در نشســت خبری روز سه شــنبه، 
2۶ شــهریور، خبر از نهایی شدن و 
ارســال الیحه »تأمیــن امنیت زنان 
در برابر خشــونت« بــه دولت خبر 
داد و گفــت این متن »با تشــکیل 
کارگروه های مشترک بین دولت، قوه 
قضاییه و مرکز پژوهش های مجلس 
و کارگروه های تخصصی در معاونت 
حقوقی قوه قضاییه« بررســی شده 

است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ماده 
یک این الیحه، اهداف آن را مواردی 
مانند تأمین امنیت و صیانت از کرامت 
زنان، تحکیــم کیان خانواده، افزایش 
ســطح آگاهی عمومــی و آموزش 
اختصاصی برای مقابله با بزه موضوع 
دادرسی  شاخص های  ارتقای  قانون، 
اســالمی و عادالنــه دربــاره زنان، 
پیشگیری از جرایم خشونت آمیز علیه 
زنان و حمایت از  زنان بزه دیده و در 

معرض بزه دیدگی معرفی کرد.
اسماعیلی متن این الیحه را یک متن 
با فرهنگ  »کامال بومی، متناســب 
ایرانی اســالمی« و در راستای تأمین 
امنیت زنانــی خوانده که »خود را به 
قوانیــن و مقررات و ارزش های دینی 
پایبند می بینند.« به گفته اسماعیلی 
قرار است یک کمیته ملی به نام همین 
الیحه با حضور نمایندگان بیش از 2۰ 
دستگاه مســئول ایجاد شود. در این 
قانون صندوقی تحت عنوان حمایت 

از بانوان برای پرداخت خســارت به 
زنان آســیب دیده تمهید شده است. 
همچنین برای دستگاه های مختلف 
اجرایــی،  تکالیفی پیش بینی شــده 
که اجرای آن موجب ارتقای شــأن و 

منزلت زنان در جامعه می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفته در فصل 
جرایــم و مجــازات نیز، پنــج گروه 
پیش بینی شده که شامل اقدام علیه 
تمامیت جسمانی زنان، حیثیت روانی 
زنان، علیه عفت عمومی، علیه تکالیف 
خانواده و علیه آزادی های مشروع زنان 
دادگستری های سراسر کشور  است. 
نیز شــعب ویژه ای برای موضوع این 

قانون تشکیل خواهند داد.
الیحه »تأمین امنیــت زنان در برابر 
خشــونت« که در دولت اول حسن 
روحانی و در دورانی که شهیندخت 
مــوالوردی معاونت امــور زنان را بر 
عهده داشت تدوین شد، از هفت سال 
پیش در قوه قضاییه معطل مانده بود 
و اکنــون با عنــوان »الیحه صیانت، 
کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر 
خشونت« به دولت ارسال شده است 

تا در صورت تصویــب، برای تبدیل 
شــدن به قانون، به مجلس شورای 

اسالمی فرستاده شود.
دویــن و ارائه الیحــه تامین امنیت 
زنان در برابر خشونت با همکاری قوه 
قضاییه در دولت احمــدی نژاد آغاز 

شد.
این الیحه در ۸۱ ماده و پنج اصل به 
صورت بسیار جامع تدوین شده بود 
که مجموعه ای از تدابیر در حوزه های 
مختلف را در بر می گرفت اما با ایراد 
کمیســیون لوایح مجلس شــورای 
اســالمی بررســی آن متوقف شد و 
ســرانجام با پایان کار دولت دهم از 

دستور کار خارج شد.
در دولت یازدهم ایــن الیحه دوباره 
پیگیری شــد. طی توافقــی با قوه 
قضائیه، قرار شد در بخش مورد ایراد، 
۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان 
جرم انگاری مصادیق خشــونت علیه 
زنان به ویژه خشــونت خانگی تهیه 

شده، گنجانده شود.
اکنون متن جدید این الیحه نسبت 
به نسخه قبل، تغییرات زیادی کرده 

هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه  قضائیه وقتپ یشتر گفته بود الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در ظاهر 
برای حمایت از زنان اســت اما »در باطن بزرگترین ضربه را به زن و خانواده می زند. زنی که شــوهرش را به زندان 

بفرستد دیگر از آن مرد برای آن زن، شوهر در نمی آید و زن باید صابون طالق را به جانش بزند.«

کار دالالنی اســت که گنــدم را از 
کشاورز خریده و به دولت می فروشند 
و دســت برخی از مدیران نیز در کار 
است.« او اظهار داشت: »طبق قانون 
در فرایند خرید تضمینی گندم برای 
جلوگیری از تحویل ضایعات و شــن 
و خاک همراه گنــدم، باید از توری 
اســتاندارد 2۰*2 استفاده کنند اما 
مســئوالن مربوطه برای آنکه تخلف 
خودشان را بپوشانند، بجای استفاده از 
توری استاندارد از توری غیراستاندارد 
2*2 که ضایعات و شــن و خاک را 
از خود عبور نمی دهد در مراکز خرید 

گندم استفاده می کنند.«
وی افزوده که »متأســفانه این افراد 
می خواهند این فساد را به نام دیگران 
تمام کنند. در جلســه ای در ســال 
گذشته، همین موضوع مطرح شد که 

نماینده وزارت جهاد کشاورزی جمله 
زشتی ابراز کرد که با واکنش تند تمام 

اعضا مواجه شد.«
این فعال صنفی می گوید »در ســه 
ســال اخیر هم وزیر بهداشت و هم 
رئیس سازمان ملی استاندارد در این 
مورد و تأثیر منفی آن بر ســالمتی 
مردم هشدار داده اند اما متاسفانه وزیر 
جهاد کشاورزی به آنها توجهی نکرده 

است.«
رئیس انجمن  آردسازان با بیان اینکه 
گنــدم ورودی بــه کارخانه های آرد 
بطور متوســط ۱۰ درصد آشغال و 
ضایعات دارد، گفت: »در یک نمونه 
رئیس یکی از دستگاه های نظارتی از 
یک کارخانه آرد بازدید کرد و شخصاً 
دید کــه گندم موجود بــا ۹ درصد 

آشغال و ضایعات مخلوط است!«

سخنگوی دولت روحانی: 
پرونده ترورهای هسته ای

 باز شده است

رادیو فردا- علی ربیعی، ســخنگوی 
دولــت روحانی، گفته اســت پرونده 
»شهدای هســته ای« که »به ظاهر 

مختومه شده بود«، باز شده است.
»شــهدای  پرونــده  از  او  منظــور 
»ترورهــای  پرونــده  هســته ای«، 
هسته ای« ایران است. در حد فاصل 
سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، چهار تن از 
افرادی که با برنامه  هسته ای ایران در 
ارتباط بودند، ترور شدند که ترور سه 
تن یعنی مسعود علی محمدی، مجید 
شــهریاری، و داریوش رضایی نژاد به 
مرگ آنها منجر شد و فریدون عباسی 

دوانی،  مجروح شد.
ســخنگوی دولت ایران گفته است 
این پرونده پس از »پذیرش خطا در 
و »عذرخواهی  دستگیری متهمان« 
از بازداشت شــدگان« بــاز شــده و 
»دســتاورد های رســیدگی بــه آن 
بنابر تشخیص مســئوالن مربوطه« 

اطالع رسانی می شود.
پرونده ترورهای هســته ای ایران از از 
اواســط مرداد امسال و در پی پخش 
یک مســتند تلویزیونی از شــبکه 
بی بی ســی فارســی مورد توجه قرار 

گرفت.
در این مســتند، مازیــار ابراهیمی 
کــه مــرداد ۱۳۹۱ در یــک برنامه 
»اعتراف  ایــران  تلویزیون حکومتی 
کرد« با همکاری دستگاه های امنیتی 
اسرائیل، در ترور این افراد مشارکت 
داشته است، از جعلی بودن اتهامات 
و شکنجه اش توسط ماموران وزارت 

اطالعات سخن گفت.
آقای ابراهیمی مرداد ۱۳۹۳ از زندان 
آزاد شد و پس از آزادی به آلمان رفت.

پــس از بحث های گســترده درباره 
جزئیات ایــن پرونده، محمود علوی، 
وزیر اطالعات ایران روز ۱2 شهریور در 
جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس 
ایران، جزئیات تازه ای از اشــتباهات 
وزارت اطالعــات در این پرونده را در 

اختیار نمایندگان گذاشت.
به گفته محمود صادقی، نماینده تهران 
در مجلس، وزارت اطالعات ایران در 
سال ۹۱، 5۳ نفر را بابت پرونده ترور 
دانشمندان هسته ای بازداشت کرده و 
پس از »احراز بی گناهی« آنها، چهار 
میلیارد تومان بابت جبران خسارت به 

این افراد پرداخت شده است.
وزیر اطالعات ایران همچنین گفته که 
مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان برای جبران 
خسارت به مازیار ابراهیمی پرداخت 
شده ولی به گفته آقای صادقی، درباره 
اعتراف گیری از متهمان با شــکنجه، 

»توضیح روشنی« نداده است.
پس از انتشــار جزئیات سخنان وزیر 
اطالعات ایران، مازیــار ابراهیمی در 
گفت وگــو با رادیو فــردا توضیح داد 
کــه مامــوران وزارت اطالعات برای 
جبران خسارت 2۱5 میلیون تومان 
به او پرداخت کرده اند و اظهارات آقای 

علوی دقیق نیست.

با ایــن حال به گفته آقای ابراهیمی، 
مامــوران امنیتی هنگامــی که او را 
بازداشــت کردند، مبلغ 5۰ هزار دالر 
او را نیز ضبط کرده بودند که خسارت 
پرداخت شده، معادل این میزان پول 

نبوده است.
او همچنین گفت که یک قرارداد یک 
میلیون یورویی با صداوسیما داشته 
است و هنوز طلب او پرداخت نشده 

است.
علی مطهــری، نماینده تهــران در 
مجلس، هــم ۳۰ مرداد امســال از 
مسئوالن حکومت ایران خواسته بود 
که درباره بازداشــت های غیرقانونی 
مرتبــط بــا ترورهــای هســته ای، 

روشنگری کنند.
به گفته آقــای مطهری، رویدادهایی 
شبیه این اقدامات غیرقانونی »به بهانه 
حفظ نظام« رخ داده و روش هایی که 
مسئوالن حکومت در این پرونده به 
کار گرفته اند، »اصال متناسب با اخالق 

و روش های اسالمی ما نیست«.
ایــن نماینده مجلــس همچنین از 
حیدر مصلحی، وزیر اطالعات دولت 
احمدی نژاد، خواســته اســت که به 
ســواالت در این زمینه پاسخ دهد و 
ضمن »عذرخواهی«، خسارت هایی را 

که وارد کرده اند، جبران کنند.
آقای مصلحی تاکنون هیچ اظهارنظری 

درباره این پرونده نکرده است.

کــه مهم تریــن آن حــذف تعریف 
خشــونت اســت. همچنین موادی 
اســت که مصادیق خشونت ازجمله 
خشونت های جنسی، روانی، عاطفی، 
آزار جنســی و مزاحمت جنسیتی، 
به خصــوص در حــوزه خانــواده را 
مشــخص کرده و آن را جرم انگاری 

کرده بود، حذف شده است.
خشــونت اقتصــادی،  بهره  کشــی 
جنسی،  تجاوز جنسی،  تعرض جنسی 

نیز از این متن حذف شده است.
همچنیــن گســترش کلینیک های 
مشــاوره از طرف بهزیستی و تکلیف 
این ســازمان به ایجاد خانه  های امن 
در الیحه هیات دولت  وجود داشــت 
که در الیحه قوه قضاییه حذف شده 

است. 
در مقابــل این حذف هــا، مصادیق 
دیگری به عنوان خشونت علیه زنان 
معرفی شده از جمله اینکه »هر کس 
به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق 
دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا 
مقام مادر یا شأن زن خانه دار را هجو 
کرده یا متن توهین آمیز یا هجویه را 
منتشر نماید، به یکی از مجازات های 

درجه هفت محکوم می شود.«
بر اســاس یک ماده دیگر »هرکس 
مرتکب رفتاری گــردد که برخالف 
مقــررات منجر به کشــف اجباری 
حجاب زن شــود، به حبس یا جزای 

نقدی درجه شش محکوم می شود.«
قوه قضاییه در زمان صادق الریحانی از 
مخالفان اصلی متن پیشین الیحه بود. 
محســنی اژه ای سخنگوی وقت قوه 
قضاییه، سال گذشته در اظهارنظری 
گفته بود: »اشــکاالت الیحه تامین 
امنیت زنــان زیاد بوده و نمی شــد 
اصالحات روی آن انجام داد. یا باید به 
طور کلی الیحه دیگری تنظیم شود یا 
اصالحات روی این الیحه با همکاری 
دولت انجام شــود. در این خصوص 
جلسه مشترکی تشکیل شده است.«

او به صورت مشــخص بــه مجازات 
حبس برای خشونت گران اشاره کرده 
و گفته بود که ایــن مجازات خالف 
سیاســت های قوه قضائیه در زمینه 

»حبس زدایی« است.
هادی صادقی، معــاون فرهنگی قوه  
قضائیــه وقت نیز گفتــه بود الیحه 
تأمین امنیت زنان در برابر خشــونت 
در ظاهر برای حمایت از زنان اســت 
اما »در باطن بزرگترین ضربه را به زن 
و خانواده می زند. زنی که شوهرش را 
به زندان بفرستد دیگر از آن مرد برای 
آن زن، شــوهر در نمی آید و زن باید 

صابون طالق را به جانش بزند.«
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ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

شیوه نامه جدید انضباطی: 
فاتحه ای بر دانشگاه امن و آزاد

محمدعلــی کامفیروزی، وکیل دادگســتری در گفت وگو با اعتمادآنالین 
شیوه نامه جدید انضباطی را فاتحه ای بر »دانشگاه امن و آزاد« دانست. فعاالن 
دانشجویی می گویند سند جدید انضباطی نسبت به همه سندهای قبلی در 

دولت های اصالح طلب و اصولگرای گذشته، پسرفت داشته است.

رادیو زمانه- در شــیوه نامه انضباطی 
دانشــگاه ها که اخیراً منتشــر شد، 
تخلفــات جدیدی تعریف شــده و 
تنبیه و مجازات ســنگین تری برای 
دانشــجویان در نظر گرفته شــده 
است. این شیوه نامه راه ورود به حوزه 
خصوصی دانشــجویان را گشوده و 
حقوق انضباطی دانشــجویان را در 

اغلب موارد نادیده انگاشته است.
بســیاری از فعاالن و کارشناســان 
دانشــگاه ســند جدید انضباطی را 
بسیار سختگیرانه تر از شیوه نامه های 
دولت های اصالح طلب و محافظه کار 
گذشــته ارزیابی کردند. آنها نسبت 
به »متهم فرض کردن« دانشجویان، 
و حذف عبــارات مربوط به »رعایت 

حقوق دانشجویان« معترض اند.
شــیوه نامه جدید در حالی منتشــر 
می شود که فضای دانشگاه ها به طرز 
بی سابقه ای امنیتی شده، و در چند 
ماه گذشته احکام سنگین و متعددی 
برای فعاالن دانشــجویی صادر شده 

است.
محمدعلــی کامفیــروزی، وکیــل 
دادگســتری و فعال دانشجویی، در 
گفت و گو با »اعتمادآنالین« در رابطه 
با این تحوالت گفت: »با تصویب این 
شیوه نامه و صدور این احکام قضایی 
ســنگین و اخبار جدید ســتاره دار 
شدن، دیگر باید فاتحه حق تحصیل 

و دانشگاه امن و آزاد را خواند.«

فاتحه ای بر دانشگاه امن و آزاد

محمدعلــی کامفیــروزی تغییرات 
شیوه نامه جدید انضباطی را در جهت 
سختگیرانه تر و ســلیقه ای تر شدن 

برخورد با دانشــجویان توصیف کرد. 
او گفت:

»در جمــع وضعیت رســیدگی به 
اتهامات دانشــجویان در کمیته های 
انضباطی را به مراتب سختگیرانه تر 
و شــدیدتر و البته سلیقه ای تر کرده 
و زمینه نقض حقوق دانشجویان در 
کمیته های انضباطی را بیش از پیش 

فراهم کرده است.«
به گفته ایــن وکیل دادگســتری، 
حتــی آیین نامــه انضباطی مصوب 
ســال ۱۳۷4 صالحیت شــوراهای 
انضباطی را به رسیدگی به تخلفات 
»دانشــجویان« محدود می کرد. اما 
آیین نامه جدید پا را فراتر گذاشته و 
در آن »امکان رســیدگی به اتهامات 
فردی کــه دانش آموخته شــده یا 
واحدهــای درســی اش را گذرانده« 
فراهم شــده اســت. در این صورت 
مدرک  می تواند  انضباطی  شــورای 
تحصیلی فــرد فارغ التحصیل را »به 
بهانه حکــم انضباطــی ای که قباًل 

درباره اش صادر شده« تحویل ندهد.
که  کامفیــروزی همچنیــن گفت 
حق دانشــجویان برای درخواســت 
تجدیدنظــر در آیین نامــه جدیــد 
به شــدت محدود شــده و حتی از 
آیین نامه ســال ۸۸ نیــز محدودتر 
است: »در این شیوه نامه حتی نسبت 
به آیین نامه سال ۱۳۷4 و شیوه نامه 
ســال ۱۳۸۸ هم عقب گرد کرده ایم. 
امکان تجدیدنظرخواهی در تنبیهات 
بندهــای ۶ تا ۸ )که تنبیهات مهم و 
سرنوشت سازی برای دانشجوست( در 
از دانشجو  کمیته مرکزی انضباطی 
گرفته شــده اســت. حتــی خالف 
آیین نامه باالدستی، در تنبیهات بند 

۱۳ به باال )تنبیهاتی که از ســه ترم 
محرومیت از تحصیل شروع شده و تا 
اخراج کامل از دانشگاه و محرومیت از 
شرکت در آزمون ورودی تا پنج سال 
افزایش می یابد( حق اعتراض دانشجو 

از او سلب شده است.«
این وکیل دادگســتری با ذکر اینکه 
بســیاری از حقــوق در نظر گرفته 
شــده در ســند ۱۳۹4 انضباطی، از 
آیین نامه اخیر حذف شــده اســت، 

تایید کرد که شــوراهای انضباطی بر 
اساس ســند جدید می توانند بدون 
اینکه به دانشجو امکان دفاع از خود را 
بدهند، علیه او حکم صادر کنند. این 
در حالی است که دسترسی دانشجو 
به اوراق پرونده اش محدود شــده و 
حتی در صورت حضور در شــورای 
انضباطــی »نمی دانــد از خودش در 
برابر چه چیزی باید دفاع کند و ادله 
و مستندات اتهامی که علیهش وارد 

شده چیست.«
این فعال دانشجویی تصریح کرد که 
خالف گفته های برخی مقامات وزارت 
علوم آیین نامه جدید تضمینی برای 
جلوگیــری از نقض حریم خصوصی 
دانشــجویان ارائه نمی دهد. به گفته 
او مــوارد موجود در دســتورالعمل 
انضباطی ۱۳۹4 که به صورت شفاف 
هرگونه تجسسی در حریم خصوصی و 
صفحات شخصی مجازی دانشجویان 
را ممنوع می کرد، حذف شده است. 
همچنین بندهایــی در آیین نامه به 
روشنی تجسس در حوزه خصوصی 
دانشــجویان را مجاز می شمارند. به 
عنوان مثال در آیین نامه »عدم رعایت 
موازیــن محرز شــرعی در ارتباط با 
نامحرم به گونه ای کــه آثار علنی و 
مشهود نداشته باشــد«، »نگهداری 
محصــوالت رســانه ای غیرمجاز«، و 

»انتشــار موضوعات غیراخالقی در 
فضای وب به صورت غیرگسترده« از 
مصادیق تخلف دانشجویان به شمار 

می رود.
کامفیروزی علت صدور شــیوه نامه 
مســئوالن  »ناکارآمدی  را  جدیــد 
آموزش عالی و سلب مسئولیت دولت 
از خودش در زمینه دانشگاه« دانست 
و نقش فشارهای بیرونی در این زمینه 

را کمتر ارزیابی کرد.

شهادت  به  دانشگاه ها  در  پسرفت 
شیوه نامه انضباطی

شیوه نامه قبلی انضباطی که در سال 
۹4 منتشر شد، نسبت به شیوه نامه 
اخیر »پیشرو« محسوب می شد. آن 
سند شأن کمیته انضباطی را نهادی 
ترمیمی )و نه تنبیهی( تعریف کرده 
بود، بر شــفافیت و دقــت در فرایند 
انضباطی تاکید می کرد  رســیدگی  
و برخــی حقوق دانشــجویان را به 
رسمیت می شــناخت، تا جایی که 
برخی اصول گرایان و محافظه کاران را 
به اعتراض واداشت. آنها دادخواستی 
را به امید نقض این شیوه نامه به دیوان 
عدالت ارائه کردند، اما این دیوان نیز 

آن را تایید کرد.
از این رو فعاالن دانشــجویی امیدوار 
بودند که شیوه نامه جدید نیز گامی 
به جلو و در راستای بهبود شیوه نامه 
انضباطی قبلی باشد، که این چنین 

نشد.
وبســایت تحلیلی میدان، با مقایسه 
شیوه نامه  اجرایی جدید با آیین نامه 
انضباطی سال ۷4، شیوه نامه  اجرایی 
سال ۸۸ و دســتورالعمل انضباطی 
سال ۹4، به موارد متعدد پسرفت در 
سند اخیر اشاره کرده است؛ از جمله: 
افزایــش قدرت کمیتــه انضباطی، 
تشــدید  گســترده،  جرم انــگاری 
مجازات ها و تنبیه دانشجویان، تضییع 
حقوق زنان، توســعه امکان برخورد 
ســلیقه ای، نقض حقــوق انضباطی 
دانشجو، و تجاوز به حریم خصوصی 

دانشجویان.

تداوم محرومیت از تحصیل شهروندان بهائی
 این بار »نقص در پرونده«

 بهانه محرومیت از تحصیل شد

صدای آمریکا- چهار شهروند بهائی به نام های مهسا فروهری، آریا احسانی، 
ترنم کمالی، و نگین فروغی، به بهانــه »نقص در پرونده« از تحصیل در 
دانشگاه محروم شدند. وبسایت خبری حقوق بشر در ایران روز سه  شنبه 
2۶ شهریور گزارش داد که مهسا فروهری و آریا احسانی، شهروندان بهایی 
ساکن کرج، ترنم کمالی، شــهروند بهایی ساکن شیراز، و نگین فروغی، 
شهروند بهایی ساکن شهرکرد، به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی و به بهانه 

ایراد نقص در پرونده از تحصیل در دانشگاه محروم شده اند.
یک فرد مطلع به وبســایت خبری حقوق بشــر در ایــران گفت که این 
شهروندان بهایی وقتی جهت پیگیری به سازمان سنجش مراجعه کردند 
در ابتدا گوشــی  موبایل آنها توســط انتظامات ضبط و سپس فرمی که 
خواسته شده بود کلیه مشخصات فردی و همچنین مشخصات ۱۰ نفر از 

اقوام سببی و نسبی خود را قید کنند به آنها داده شده است.
این منبع مطلع در ادامه گفته است که در فرم دیگری، از آنها خواسته شده 
تا ذکر کنند تابع جمهوری اسالمی هستند یا تابع بیت العدل؟ و زمانی که 
این شهروندان به این تفتیش عقاید اعتراض کرده اند به یکی از آنها گفته 

شده که شما هدفتان درس خواندن نیست.
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حسین محمدی، سردسته گروهی خشن در بیت خامنه ای
وحید جلیلی برادر سعید جلیلی و 
مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 
انقالب، با انتشــار دو نامه پرده از 
وجود یک »گروه خشن« در دفتر 
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران 
به رهبری حسین محمدی، معاونت 

بررسی های این دفتر برداشت.
جلیلی در اقدامی بی ســابقه افشا 
کرده که حسین محمدی به همراه 
به  اقدام  خامنه ای  دفتر  در  تیمش 
تشکیل باندی کرده که انحصار صدا 

و سیما را در اختیار دارد.

وحید جلیلی

حسین محمدی

نامه اول جلیلی به بهانه نقد ســریال 
»عروس تاریکی« نوشته شد، عروس 
تاریکی که بــا نام »بوی بــاران« از 
تلویزیون ایران پخش شد، یکی از پر 
انتقادترین سریالهای صداو سیما بود. 
بی اخالقی شخصبت اول این سریال 
یکی ا زموارد انتقاد دلواپســان  بود. 
جلیلی نیز پیشــتر در یک سخنرانی 
در مشــهد گفته بود: » ۱5 میلیارد 
خرج این سریال شده است تا چهره ای 
ســیاه و کثیف از جمهوری اسالمی 
نشــان داده شــود.«  او به بهانه نقد 
همین سریال نامه ای نوشت که حاوی 
برخی اشارات و کنایه ها درباره افرادی 
بود که طی 2۶ ســال حضور در بیت  
آیت اهلل خامنه ای، بدر تمام امور صداو 
سیما دخالت دارند. جلیلی از آن ها با 
عنوان »گروه خشن« نام برده و آن ها 
را عامل ناکارآمدی ســازمان صدا و 

سیما می داند
وحید جلیلی البته به کلیات اکتفا نکرد 
و جزئیات بیشــتری از این »جماعت 
سیاست باز« ارائه داده و به طور ویژه 
از حسین محمدی، معاون بررسی های 
دفتر رهبری سخن به میان آورد  که 
برخی رفقای خود پس از پایان ریاست 
محمد هاشمی رفسنجانی بر صدا و 
سیما، این سازمان را دست گرفته اند 

و در سیطره خود در آورده اند.

پیش از جلیلی هم محمد ســرافراز، 
رئیس ســابق صدا و ســیما در چند 
مصاحبه ی متوالــی و همین طور در 
کتاب خاطراتش از محمدی نام برده 
بود کــه به همراه اصغــر حجازی از 
تاثیر گذارترین افراد در اداره سازمان 

صدا و سیما هستند.
سرافراز از این افراد به عنوان کسانی 
نام برده که باعث برکناری اش از صدا 
و سیما شده اند و نفوذ گسترده ای در 

بخش های کالن این سازمان دارند.
وحید جلیلی هم همســو با سرافراز 
از محمــدی و یارانــش بــه عنوان 
»ایــن گروه خشــن« نام بــرده که 
»توانایــی خنثی ســازِی تند تریــن 
تاکیدات و تذکــرات رهبری را دارند 
و ســایر منتقدین را نیــز با انگ ها و 
افراطی گری«  برچسب هایی مانند » 
و »هتاکی«، از میدان به در می کنند.«
این نامــه و محتــوای آن کافی بود 
کــه جنجالــی سیاســی در میان 
محافظه کاران را رقم بزند، به طوری 
که پرویز امینی، تحلیل گر سیاسی که 
گفته می شــود مسئول دفتر حسین 
محمدی هم هست با انتشار یادداشتی 
از سعید جلیلی، برادر وحید جلیلی 
خواست به شبهاتی که برادرش مطرح 

کرده پاسخ بدهد.
ســعید جلیلی اما تاکنــون به این 
درخواســت امینی پاســخی نداده و 
حاضر نشــده وارد دعــوای برادرش 
بــا معاونت بررســی های دفتر رهبر 

جمهوری اسالمی شود.
عالوه بر امینی، گروه دیگری به نامه 
نخست جلیلی واکنش نشان داده و 
او را مورد حمله قــرار داده اند که در 
نهایــت منتهی به انتشــار نامه دوم 
جلیلی می شــود که حاوی نکات و 
اطالعات تــازه دیگری دربــاره این 

»گروه خشن« است.
جلیلی در نامــه دوم به صراحت این 
گروه را عامل برکناری محمد سرافراز 
از ریاســت بر ســازمان صدا و سیما 
معرفی می کنــد و انتقاد های تازه ای 

متوجه آن می کند.
جلیلی در این نامه از تیمی ســخن 
بــه میان آورده »که نزدیک به ســه 
دهه مناصب صداوسیما را بین خود 
دســت به دســت کرده اند و به طور 
کامــال اتفاقی همگــی بچه های دو 
کالس از یک دبیرستان در تهران دهه 

پنجاه اند.«
حــرف اصلــی این فعــال فرهنگی 
محافظه کار این اســت که برخی در 

دفتــر خامنه ای سال هاســت که در 
امــور فرهنگی به خصــوص صدا و 
ســیما دخالت می کنند و به کسی 
هم پاسخگو نیستند و این مناسبات 
باید برچیده شود. او این افراد را تحت 
عنوان »این گروه خشن« تقسیم بندی 

کرده است.

اعضای »این گروه خشن« کیستند؟

وحید جلیلی در دو نامه خود به غیر 
از حسین محمدی، به نام فرد دیگری 
اشاره نکرده است، اما قرائن و شواهد 
نشــان می دهد که اصغــر حجازی، 
مرتضی میرباقری، عزت  اهلل ضرغامی، 
علی عسکری و مهدی فضائلی اعضای 

این گروه را تشکیل داده اند.

حسین محمدی کیست؟

حسین محمدی، معاون بررسی بیت 
خامنه ای است. محمدی به نوعی رابط 
نهاد های فرهنگی به ویژه صداوسیما 
با رهبر ایران است. در واقع محمدی 
نقش یک رئیس دفتر فرهنگی را ایفا 

می کند.
محمــدی در دوران ریاســت علی 
الریجانــی بر صداوســیما به عنوان 
معاون سیاســی الریجانــی فعالیت 
می کرد و پــس از آن بــود به بیت 

خامنه ای رفت.
در هر دوره انتخاب رئیس ســازمان 
صدا و سیما او یکی از نام های مطرح 
برای تصدی ریاســت این ســازمان 
بود که هیچ گاه نتوانست یا نخواست 

چنین مسئولیتی را قبول کند.

محمدی در حال حاضر عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام اســت و 
در مــورد نقــش او در تحوالت صدا 
و ســیما ادعا هــای زیــادی مطرح 
شــده که نامه هــای جلیلی و کتاب 
خاطرات ســرافراز به بخشی از این 

نقش آفرینی ها را فاش کرده اند.
محمدی به قدری در ســازمان صدا 
و ســیما نفوذ دارد که سرافراز گفته 
مانع برکناری عبدالعلی علی عسکری 
معاون فنی وقت صدا و ســیما شده 
بود، فردی که در حال حاضر رئیس 

سازمان صدا و سیما است.
در روایت سرافراز آمده است که به جز 
مناقشه بر ســر عزل علی عسکری، 
موضــوع مزایده و واگــذاری بخش 
بازرگانی صدا و سیما نیز سبب تعمیق 
اختالفات او با حسین محمدی شده 

است.
در زمان عــزت اهلل ضرغامی، بخش 
بازرگانی صــدا و ســیما در اختیار 
شرکت سروش بود و تمام مزایده های 
مربوط به آگهی هــای بازرگانی را در 
اختیار می گرفت. مسئول این شرکت 
یکی دیگــر از اعضای ایــن »گروه 
خشن« به نام مهدی فضائلی است که 
در حال حاضــر معاون دفتر حفظ و 

نشر آثار خامنه ای است.
از حسین محمدی اطالعات زیادی در 
دست نیست، اما وحید اشتری یکی 
از فعاالن عدالت خواه اخیرا با انتشار 
یادداشتی برخی موارد مهم درباره او 
مطرح کرده است. فعاالن عدالت خواه 
افرادی هستند که خودرا فراجناحی 
می دانند و رفع  مشکالت اجتماعی 
نظام اســالمی را از دغدغه های خود 

می شمارند. 
اشــتری نوشــته که »آقای حسین 
محمدی 2۶ ســال اســت در بیت 
رهبری نشسته و تاثیرگذارترین آدم 

روی فرهنگ و سبک زندگی کشور 
یعنی رئیس صدا و سیما را مشخص 

می کند.«
وی افزوده که »هیچ دسترســی به 
محمدی وجود ندارد که بشــود در 
مورد مقدار مسئولیت شان و شهرنویی 
که به اسم صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی ساخته اند سوال پرسید.«
اشتری اضافه کرده »ما حتی عکس 
این آقا }محمدی{ا را هم تا چند روز 
پیش درست و حسابی ندیده  بودیم 
که بدانیم اصال چه شــکلی هستند. 
حتی نمی دانیم تخصص  و رزومه شان 
در فرهنگ و هنر و رســانه چیست 
و این پدرخواندگــی با کدام  کارنامه 
عملــی و از کجا و برحســب کدام 

توانمندی ها کسب شده است.«
یاســر جبرائیلــی یکــی از فعاالن 
رســانه های محافظه کار هــم درباره 
محمدی نوشــته که »مســئولیت 
بخش قابل توجهــی از گزارش های 
کارشناســی از عملکرد دســتگاه ها 
گرفته تا بررسی های موضوعی که به 
رهبر ارائه می شود، با محمدی است.«

جبرائیلی افزوده »بسیاری از گزارش ها 
و نامه هایی که خدمت رهبری تقدیم 
می شــود، برای بررسی و پیگیری به 

محمدی ارجاع می شود.«
گزارش شده که حسین محمدی با 
خانواده علی خامنه ای هم نسبت دارد 
که در تثبیت موقعیت او در ساختار 
سیاسی وابسته به بیت رهبر، اهمیت 
دارد. دختر محمدی در واقع عروس 
محمدحســن خامنه ای، برادر رهبر 

جمهوری اسالمی است.
همچنین گفته شــده که حســین 
محمدی پدر زِن حامــد خامنه ای، 
برادرزاده علی خامنه ای هم هســت. 
علی خامنه ای برادری به نام حســن 
دارد که گفته شده حامد فرزند اوست.
از حسین محمدی همچنین به عنوان 
ذی نفوذ ترین مشاور آیت اهلل خامنه ای 
در حوزه رســانه و به خصوص صدا و 
ســیما در میان همه معاونان وی نام 
برده می شود که هیچ مصاحبه ای از 

وی در دست نیست.
از وحیــد جلیلی باید به عنوان یکی 
از بنیانگــذاران »جنبش عدالت خواه 
دانشجویی« در دهه ۷۰ شمسی در 
مشــهد نام برد، جنبشی که در این 
ماه ها به انــدازه ای قدرت گرفته که 
می تواند صاحب قدرتــان به نامی را 

سرنگون کند.
محمدجــواد معتمدی نــژاد یکی از 
اعضای ایــن جنبش اســت که به 
عملکرد حســین محمدی اعتراض 
کرده و نوشــته کــه »برخی دیگر 
می گویند دســت حسین محمدی 
هم کوتاه شــود، چه میشود؟ و البته 
نمی شــود منکر دخالــت و قدرت 

بیتی ها )در امور صدا و سیما( شد.
کاربر توییتری به نام مسعود طوسی 
هم نوشته که »آقای محمدی تماس 
می گیرد که چرا فالن دانشــجو که 
قبال، در فالن کار گــروه فالن اردو، 
مســئولیتی داشــته، عکــس اخیر 
پروفایل توییترش بد اســت این که 
چه کسی پرونده را به آقای محمدی 
داده و او را به بازی گرفته بماند: شاید 

رییس جمهور شد.«
هنوز مشخص نیســت با این حجم 
دفاع از حســین محمدی از ســوی 
طیــف دیگــری از اصول گرایان، آیا 
جلیلی و عدالت خواهــان می توانند 
دامنه اختیارات و قدرت محمدی را 

محدود کنند یا نه؟
بهنام قلی پور )ایران وایر(

درخواست هوشنگ امیر احمدی از سپاه:

 فورا کودتا کنید
ایران امروز- هوشــنگ امیر احمدی 
اســتاد دانشــگاه راتگرز نیوجرسی، 
بنیان گذار و رئیس شورای ایرانیان-

آمریکائیان،  در یادداشــتی در کانال 
تلگرام خود از سپاه پاسداران خواسته 

است فورا کودتا کنند.
متن کامل یادداشــت هوشنگ امیر 

احمدی:

»جای یک کودتــای نظامی هر روز 
خالی تر می شود

با توجه به وضعیت حاد بحرانی حاضر 
به نظر ســازمان آبان همه ما باید با 
قدرت تمام از سپاه و دیگر نیروهای 
نظامی کشــور بخواهیم فورا کودتا 
کنند و حکومت ضعیف و فاسد اقای 
روحانی را ساقط نمایند. بعد هم باید 
فوری از آقای خامنه ای بخواهند که 
روحانیون را از نظام سیاســی کشور 
بیرون بریــزد. این تنها راه نجات کم 

هزینه کشور است .
اگر کودتا بزودی اتفاق نیافتد و امریکا 
حمله کند کشور نابود می شود. امریکا 
با ایران یک جنگ عادی نخواهد کرد . 
ســازمان آبان هم چنیــن جنگی را 
ملی یا تحمیلی نخواهد دانست چون 
می داند که حکومت مذهبی آخوندها، 
که دیگر نمی تواتد بیش از 2۰۰،۰۰۰ 
بشــکه در روز  نفــت صــادر کند، 
می خواهد هرچه زودتر جنگ اتفاق 
بیافتد تا اگر قرار اســت نابود شود از 
طریق یک جنگ جهادی باشد تا از 
طریق تحریم ها و مردم در خیابانها. 
گزینه انها ایســتاده مردن است و نه 

نشسته مردن .
در همیــن حال هم امریکا نمی تواند 
و نخواهد خواست برای مدت درازی 
در باره اعمال مخرب ایران بی تفاوت 
بمانــد. فعــال امریکا منتظر اســت 
عربســتان ایران را بدون قید و شرط 
مقصر اعالم کند و بعد هم میلیاردها 
دالر هزینه جنگ را روی میز بگذارد. 
امریکا صبــر خواهد کــرد تا عربها 
جلودار شــوند و پول بریزند. آنوقت 
حتما وارد عمل خواهد شد. احتماال 
عربها هم گزینه ای جز گوش فرادادن 
به امریکا را نخواهند داشت. عربستان 
هم نمی تواتد نسبت به این حمله به 
شاهرگ حیاتی خود بی تفاوت بماند. 
اروپا هم نمی تواند همراه امریکا نشود .
امریکا با جنگ بــا ایران چینی ها را 
هم دچار خسارات اقتصادی تخریب 
کننده می کند. دو برابر شدن قیمت 
نفت چین و همچنیــن اروپا و هند 
را به ســوی ویرانی اقتصادی می برد. 
افزایش یک دالر به قیمت هر بشکه 
نفت باالی یک میلیــارد دالر برای 
چین هزینه اضافی خواهد داشــت. 
اروپا هم شدیدا بازنده و هرچه بیشتر 

به امریکا وابسته خواهد شد.
امیدی به چین برای کمک به ایران 
نیست و اروپا و کشورهای دیگر هم به 
همین طریق. شبه نظامی های طرفدار 
جمهوری اسالمی هم این وسط نابود 
خواهند شــد چون جنگ همزمان 
علیه انها هم خواهد بود. حزب اهلل را 
اسراییل و حشدالشعبی را عراق نابود 
خواهد کرد. سوریه هم که عمال مرده 
است و وارد عمل علیه برادران عرب 

خود نخواهد شد.
افزایش قیمت نفــت به نفع امریکا و 
روســها و حتی عرب ها خواهد بود. 
پــول اضافه عرب هــا از فروش نفت 
گرانتر هم در تحلیل نهایی به جیب 
اسلحه سازان امریکا و روسیه ریخته 
خواهد شد. دوستی ترامپ و پوتین 

هم بهمین دلیل اســت. این نقشه از 
مدتها پیش ریخته شده است. دست 
ایران را برای تخریب هم باز گذاشتند 
تا همه این دســتاورد ها عاید شوند. 

حاال وقت درو کردن رسیده است.
تنهــا راهی کــه ایــران میتواند از 
تخریب خــود را نجات دهد و حتی 
از افزایش قیمت نفت سود هم ببرد 
یک کودتای نظامی سریع است. در 
صورت عدم کودتای بموقع و شروع 
جنگ، سازمان آبان خواهان تبدیل 
جنگ به یک انقالب خواهد شد چون 
این جنگ را تحمیلی و ملی نمیداند. 
ما خواهــان انقالب خواهیم بود ولی 
در همین حال هم خواهیم خواست 
که سپاه وسایر نیروهای نظامی با ما 
همکاری کنند چون بدون کمک موثر 
انها کشور وارد جنگ داخلی و تجزیه 

موقت میشود .
نیروهای نظامــی گرامی ایران: لطفا 
فوری کودتا کنید و نشــان دهید که 
وطن پرســت هســتید و در لحظه 
نابودی کشور کمر همت بسته و وطن 
خود را نجــات داده اید . با بی عملی 
نگذارید این افتخار تاریخی از دست 
شما برود و روسیاه تاریخ گردید. وقت 
ذیق اســت و کشور در خطر نابودی . 
صبر بیشــتر  هم شــما و هم ملت 
ایران را بــرای دهه ها تخریب و بعد 
نابود خواهد کرد. لطفا قدرت تخریب 

جهنمی امریکا را جدی بگیرید.

جاوید ایران
هوشنگ امیراحمدی

برای سازمان ابان
25 شهریور ۱۳۹۸«

* »آبان« یا »اتحاد برای ایران نوین« 
گروهی است که آقای هوشنگ امیر 

احمدی بنبانگذار  و رهبر آن است

قوه قضائیه درخواست مخالفان خامنه ای 
برای داشتن وکیل را رد کرد

صدای آمریکا- محمدحسین آقاســی، وکیل دادگستری اعالم کرد که 
بازپرس پرونده امضاکنندگان نامه درخواســت استعفای رهبر جمهوری 

اسالمی با وکالت او در این پرونده مخالفت کرده است.
آقای آقاسی روز سه شنبه در پیامی در توئیتر نوشت که از سوی خانواده 
های ۹ نفــر از امضا کنندگان بیانیه ۱4 نفره برای وکالت در پرونده آنها 
انتخاب شــده است اما پس از سفر به مشهد و مراجعه برای ارائه وکالت، 
بازپــرس پرونده اعالم کرد که فقط وکالت وکالی مورد تأیید رئیس قوه 

قضائیه را می پذیرد.
آقای آقاسی یادآوری کرد که اقدام بازپرس در حالیست که چندی پیش 
معــاون قوه قضائیه تبصره ماده مربوط به پذیرش وکالی مورد تایید قوه 
قضائیه درباره متهمان امنیتی را ننگی برای قانون آیین دادرسی کیفری 

دانسته بود.
از سوی دیگر، محمد مقیمی، وکیل دادگستری، نیز روز سه شنبه با انتشار 
متنی در کانال تلگرامی خود اعالم کرد که چندین بار برای اعالم وکالت 
پرونده »مژگان کشــاورز« و تقدیم الیحه تجدید نظرخواهی به شــعبه 
2۸ دادگاه انقــالب مراجعه کرده اســت، اما قاضی پرونده با وکالت آقای 
مقیمی مخالفت کرده و از پذیرش الیحه تجدیدنظرخواهی که این وکیل 

دادگستری تنظیم کرده، خودداری کرده است.
سال گذشته مجلس شورای اسالمی تبصره ماده 4۸ قانون آیین دادرسی 
کیفری را تصویب کرد که طــی آن فقط وکالی مورد تایید قوه قضائیه 

می توانند در جرائم امنیتی برای دفاع از هر یک از طرفین وکالت کنند.
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پدر سپیده قلیان: خانه ام را فروخته ام
 که خرج رفت و آمدهای دیدار با سپیده کنم

 سپیده قلیان در فایل تازه منتشر 
شده می گوید که یکی از دالیلی که 
او را تحت شکنجه و فشار بیشتری 
قــرار داده این بــوده که به گمان 
بازجوهــا او بوده که پای زنان را به 

اعتراضات کارگری باز کرده است

»صدای مرا گــوش کنید که طاقتم 
به پایان رسیده است. کابوس صدای 
شکنجه ها از گوشم قطع نمی شود و 
هر آن منتظرم توطئه ای دیگر علیه 
من از صداوســیما و خبرگزاری های 

وابسته اش منتشر شود.«
 این بخشــی از گفته های »ســپیده 
قلیان« اســت؛ فعال مدنــی که در 
جریان اعتراضات کارگران »شــرکت 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه« دو 
بار بازداشت شد. نخستین بار در آبان 
۱۳۹۷ و دومین مرتبه در  ۳۰ دی ماه 

.۱۳۹۷
او در فایــل صوتــی کــه از زندان 
»قرچک« ورامین ارســال کرده، به 
تفصیل از ظلمی گفته اســت که بر 
زنــان زندانی می رود: »زیر شــالق و 
ظلم و ســتم اند، تبعیض جنسیتی 
قامت شان را خم نموده است و هیچ 

راهی برای آزادی ندارند.«
مخاطــب او در این فایل، مردم ایران 
و سپس نهادهای بین المللی هستند. 
ســپیده قلیان از آن ها می خواهد به 
صدایش گوش بدهند و پرسش هایش 

را بی پاسخ نگذارند.
این تنها سپیده قلیان نیست که در 
رنج اســت، خانواده او هم به شــدت 
تحت فشار و آزار قرار گرفته اند. آن ها 
ساکن شهرستان شــوش در شمال 
خوزستان هستند و برای هر »مالقات 
کابینــی« ۱5 دقیقه ای، باید بیش از 
۳۰ ساعت زمان صرف کنند و خود را 
از خوزستان به زندان قرچک ورامین 

برسانند.
»خدارحــم قلیــان«، پدر ســپیده 
قلیــان در گفت وگو بــا »ایران وایر« 
می گوید: »این بچه آن قدر در عذاب 
و اذیت است که باورتان نمی شود. ما 
۱5ســاعت باید در جاده ها به سمت 
ورامین برویم، ۱5ساعت هم برگردیم 
تا بچه  خود را برای چند دقیقه ببینیم. 
مگر عذابی از این بیشتر، هم برای او 
و هم برای ما وجود دارد؟ ســپیده به 
ما گفته است نمی خواهد به مالقات 
من بیاییــد چون شــاید در این راه 
اتفاقی برای شما بیفتد. این وضعیت 

ما است.«
ســپیده قلیان فرزند خانــواده ای پر 
جمعیت است. پدرش می گوید: »من 
شش فرزند دم بخت دارم. خدا شاهد 
است فقط بار اولی که سپیده آزاد شد، 
با همسر و بچه هایم دور هم نشستیم 
و غذا از گلوی مان پایین رفت. از وقتی 
دوباره بازداشت شده تا امروز، زندگی 
برای مان نمانده اســت و نمی توانیم 
حتی یک وعده غذا دور هم بخوریم. 
مادرش تا به حال چند بار خواســته 
اســت خودکشــی کند. او ناراحتی 
اعصاب گرفته و دوبار بســتری شده 

است.«
سپیده قلیان را به اتهاماتی از جمله 
غیرقانونی«،  گــروه  در  »عضویــت 
»اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه 
امنیت ملی« و »فعالیت تبلیغی علیه 
نظام« متهم و مجموعا به ۱۸ســال 
حبس تعزیری محکــوم کرده اند. او 
در دوره اول بازداشت خود مجبور به 
نشستن مقابل دوربین های تلویزیونی 

و اعتراف اجباری شد.
مدت کوتاهی پــس از آزادی اما بار 

دیگر با یورش مجدد ماموران امنیتی 
به منزل پدرش، بازداشت شد. شش 
ماه در بازداشت موقت بود، بعد او را به 
زندان های مختلف خوزستان و تهران 
انتقال دادند. در نهایت در ۱۶ شهریور 
۱۳۹۸ به ۱۸ ســال حبس محکوم 

شد.
در فایل صوتی تازه ای که از این فعال 
مدنی منتشر شــده است، او مردم و 
نهادهــای بین المللی را به کمک فرا 
می خواند و می گوید به عنوان یک زن 
از صداوســیمای جمهوری اسالمی، 
خبرگزاری ها و مطبوعات وابسته به 
آن و قوه قضاییه شــکایت دارد: »به 
من بگویید چه گونه شــکایت کنم؟ 
از برنامــه »2۰:۳۰« و خبرگــزاری 
»فارس« چه گونه شــکایت کنم؟ به 
من بگویید از قــوه قضاییه چه طور 

شکایت کنم؟«
سپیده قلیان پس از  پخش اعترافات 
تلویزیونــی خود از صداوســیما نیز 
ســکوت نکرد. او ســاعتی پیش از 
بازداشت دومش در ۳۰ دی ۱۳۹۷، 
ویدیویی منتشــر کرد و از شکنجه 
و آزارهای شــفاهی و جســمی در 
بازداشتگاه و در روزهای بازجویی خبر 
داد. حاال یک بار دیگر در فایل صوتی 
تازه، دوبــاره از همــان روزها گفته 
است: »۱۶ ســاعت مرا تنها در اتاق 
بازجویی  نگه داشتند که از اتاق بغلی 
صدای شکنجه  مردی می آمد. نامش 
»اســماعیل« بود و مرتب بازجو او را 
می زد و می گفت اســماعیل! اعتراف 
کن. شما تصور کنید چه ها کشیدم 
وقتی نام هم پرونده ای ام با نام او یکی 
بود. نمی دانســتم اسماعیل بخشی 

پیش از من آزاد شده است!«
منظور او از هم پرونده ای، اســماعیل 
بخشــی از چهره های شناخته شده 
اعتراضات کارگری و نماینده کارگران 
هفت تپه است. بخشــی در جریان 
اعتراضــات صنفــی کارگــران این 
شــرکت، مطالبات هم صنفان خود 
را فریــاد می زد و نســبت به ظلمی 
که بر کارگران این مجموعه می رود، 
بی تفاوت نبود. او آبان ۱۳۹۷ همراه 
با سپیده قلیان بازداشت شد و پس 
از آزادی، اعالم کرد که تحت شکنجه 
و فشار بســیار زیادی در زندان بوده 

است.
ســپیده قلیان در فایل تازه منتشر 
شده خود می گوید یکی از دالیلی که 
او را تحت شــکنجه و فشار بیشتری 
قرار داده بودند، این بوده که به گمان 
بازجوها، او پای زنان را به اعتراضات 
کارگری بــاز کرده اســت: »به من 
می گفتند حــاال دیگر پای زنان را به 
اعتراضــات باز می کنی؟ فهمیدم که 
آن همه ضرب و شــتم، آزار و اذیت 

به خاطر این بود که من زن بودم. به 
خاطر این بود که از دیوار فرمانداری 
باال رفته بــودم تــا از گارد امنیتی  
فیلم بگیرم که خبرنگاران وابسته به 
حاکمیت منکر آن می شدند. برای این 
بود که اسماعیل بخشی حامی حقوق 
زنان شهری بود که این بار برخالف 
معمول، زنان در کنار مردان به مبارزه 

برخواسته بودند.«
او از سوءاســتفاده مقامات قضایی و 
امنیتی از برادرش می گوید؛ از این که 
در بازجویی های اولیه در پاییز سال 
گذشــته، برادرش را به بازداشــتگاه 
می بردنــد و او را تهدید می کردند تا 
بترســد و اعتراف کند: »فقط به این 
دلیل که من زنم و برادرم سنتی است 
و هر دفعه برای ترساندنم، مرا تهدید 
می کردند که او را به اتاق بازجویی ام 
خواهند آورد تا از من اعتراف بگیرند.«
این فعال مدنی در بخشــی از روایت 
خود، حقیقــت دردناکــی را برمال 
می کند؛ این که با وجود سکوت نکردن 
در برابر تهدیدها و ارعاب ها، هم چنان 
عــده ای از مقامات قضایی و امنیتی 
در تالش هســتند تــا از او اعتراف 
بگیرند. آن ها به اشکال مختلف تالش 
می کنند، کاری کنند که با بازجوها 
همکاری کنــد: »بازجو به من گفت 
می توانی با هر آرایشی که می خواهی، 
با همین رنگ موی منحصر به فردت، 
با هر لباسی که دوست داری و حتی 
بدون روسری، جلوی دوربین بنشینی 
و بگویی که فریب خورده ای. گفتند 
کمک کن تــا مســتندی از فریب 
خوردنت ساخته شود، ما هم کمک 
می کنیم نزد خانواده ات برگردی. در 
غیر این صورت شــرمنده ایم و هیچ  
وقت به تو فرصــت آزادی نخواهیم 
داد... من نپذیرفتــم و اکنون ماه ها 

است که در زندانم.«
»خدارحم قلیان«، پدر سپیده قلیان 
در مــورد این فایــل صوتی و آن چه 
فرزندش در آن گفته است، می گوید: 
»بلــه؛ من و مــادرش کــه از خدا 
می خواهیم ســپیده به خانه برگردد 
اما نه این طوری که این ها می گویند. 
من خودم کارگر ساختمانی هستم. 
قبال هم در هفت تپــه راننده بودم. 
پیمان کارها حقوقم را خوردند و بعد 
قراردادم را تمدید نکردند. دختر من 
از حق آدم هایی مثل من دفاع کرده 
است. چرا باید بگوید فریب خوردم؟ 
خدا شــاهد اســت کســی باورش 
نمی شود. اما من خانه ام را فروخته ام 
که خرج کرایــه رفت و آمدهای مان 

برای دیدار با سپیده را بدهیم.«
سپیده قلیان پیش تر هم از شکنجه 
صحبت کــرده بود. او در آذر ســال 
گذشــته و پــس از آزادی از زندان، 

مجموعه توییتی منتشر کرد و شرحی 
از دوران بازداشــت خود نوشت: »ای 
کاش شکنجه به همان ضرب و شتم 
خالصه می شــد. وارد کردن اتهامات 
جنســی، در جایی کــه قطعاً حتی 
اگر فریاد مــی زدم، صدایم به جایی 
نمی رسید، دردناک ترین قسمت ماجرا 

بود.«
او هم چنین گفته بود که شاهد کتک 
خوردن وحشــیانه اسماعیل بخشی 
بوده اســت؛ تاجایی که او را مجبور 
کرده بودند که به خودش هتاکی کند.
مطابق »قانون اساسی ایران« شکنجه 
ممنوع اســت و اعترافاتی که تحت 
شکنجه بیان شــوند، از اعتبار ساقط 
اما زندانیــان زیادی  بــود.  خواهند 
فارغ از داشــتن جرایم سیاســی یا 
غیر سیاســی، همواره از شــکنجه 
شــدن خود در بازداشتگاه های ایران 
حرف زده اند. این شکنجه ها با هدف 
شکستن فرد بازداشتی و تن دادن به 
اعترافات اجباری در برابر دوربین های 
صداوسیما مطابق مقاصد دستگاه قضا 
انجام می شوند. دراغلب موارد هم این 
زندانیان پس از خروج از کشــور و یا 
آزاد شدن از زندان، اعالم می کنند این 
اعترافات تحت فشــار و شکنجه های 
فراوان از آن ها گرفته شــده اســت. 
آخرین مورد از هم دســتی نهادهای 
قضایی - امنیتی و صداوســیما، در 

ماجرای »مازیار ابراهیمی« رخ داد.
ســپیده قلیــان، دختر 22 ســاله 
خوزستانی که تنها به جرم همراهی 
با کارگران معترض شــرکت کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه به ۱۸ سال 
زندان محکوم شــده است، بار دیگر 
زوایای پنهان برخورد دســتگاه های 
برای  اســالمی  جمهــوری  امنیتی 
سرکوب فعاالن سیاســی، مدنی و... 
را افشــا کرد؛ کابو س های بی پایان 
شــکنجه فعــاالن و خانواده ها برای 
اعتراف گیــری اجبــاری. حتــا اگر 
دسترسی محدود ســپیده به خارج 
از زندان قطع شــود، شــاید همین 
مســتنداتی که او ارایه کرده اســت، 
کافی باشد تا نزد افکار عمومی حکم 

برائت و آزادی خود را بگیرد. 

نرگس محمدی: 
تعداد زندانیان سیاسی زن

 به سرعت در حال افزایش است
رادیو فردا- نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، 
می گوید که از زمان بر سر کار آمدن ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه جمهوری 
اســالمی، تعداد زندانیان سیاســی زن در زندان اوین »به سرعت در حال 

افزایش است«.
خانم محمدی در یادداشتی که روز دوشــنبه، 25 شهریور، در وب سایت 
»کلمه« منتشر شد تأکید کرده است: »تا چند وقت پیش، در این بند ۱5 تا 
2۰ زندانی زن بودیم، اما اکنون 5۶ زندانی زن )فقط( در بند اوین هستیم«.

این فعال حقوق بشر همچنین نوشته است که درباره زندانیان سیاسی زن 
پی در پی»مقررات سخت گیرانه تحمیل می شود«.

همچنین به نوشــته خانم محمدی، »بازداشتگاه های غیرقانونی و خارج از 
نظارت سازمان زندان ها در اطراف شهر تهران دایر و فعال شده و متهمان در 
سلول های انفرادی امنیتی نگهداری شده و مورد بازجویی قرار می گیرند «.

در هفته های گذشــته نیز تعدادی از فعاالن سیاسی و مدنی در بیانیه های 
متعــددی تأکید کرده اند کــه در دوره مدیریت ابراهیم رئیســی، فعاالن 
سیاسی و مدنی حکم های زندان طوالنی مدت دریافت کرده و »فشارهای 

سازمان یافته« بر فعاالن اجتماعی افزایش یافته است.
نرگس محمدی در یادداشت خود نوشته اســت: »سحر در مقابل دادگاه 
انقالب در خیابان معلم خود را به آتش کشــید. درســت جایی که قدرت 
حاکمه عدالت را به زنجیر کشیده است. درد جان سوز را با شیوه ای دردناک 
باید عیان کرد . سحر درد حبِس عدالت را با به آتش کشیدن جانش عیان 

کرد«

حمله به یک زندانی سیاسی دیگر در زندان
حمله به منتقد خامنه ای در بند قاتالن

واحدیان  عبــاس  آمریــکا-  صدای 
شــاهرودی، یکــی از امضاکنندگان 
بیانیه استعفای خامنه ای، در زندان 
وکیل آباد مشــهد مورد حمله چند 

زندانی قرار گرفت.
یک منبع مطلع در گفتگو با صدای 
آمریــکا گفت که روز دوشــنبه 25 
خــرداد چنــد زندانــی در بند پنج 
اندرزگاه ۱۰4 زندان وکیل آباد مشهد 
با حمله به عباس واحدیان شاهرودی، 
یکی از امضاکنندگان بیانیه استعفای 
خامنه ای، قصد بریدن رگ های دست 
وی را داشتند که این اقدام آنها ناکام 

ماند.
به گفته این فرد مطلع، این اتفاق در 
حالی صورت گرفته است که ماموران 
اداره اطالعات مشهد به تازگی آقای 

واحدیان شاهرودی را از قرنطینه این 
زنــدان به بند 5 اندرزگاه ۱۰4 زندان 
وکیل آباد که مختص نگهداری قاتالن 
اســت، منتقل کرده اند و برای فشار 
هر چه بیشتر به این زندانی سیاسی 
او را مجبور به خوابیدن و اســتراحت 
روی زمین در برابر توالت های این بند 

کرده اند.
این فرد مطلــع در رابطه با وضعیت 
پرونده عباس واحدیان شاهرودی به 
صدای آمریکا گفــت که پرونده این 
زندانی سیاسی در شعبه ۹۰۳ دادگاه 
انقالب مشــهد بابت اتهامات »اقدام 
علیه امنیت ملی«، »براندازی نظام«، 
»توهین  عمومی«،  اذهان  »تشویش 
بنیانگذار  بــه  به رهبری«، »توهین 
جمهوری اسالمی«، »نشر اکاذیب«، 
»همکاری با شبکات معاند«، »تشکیل 
گروه و دسته« و چند اتهام دیگر در 
حال بررسی است و بازپرس سلیمانی 
نیز مســئول رسیدگی به این پرونده 

است.
این منبع مطلع که نخواســت نامش 
فاش شود در گفتگو با صدای آمریکا 
گفت که عباس واحدیان شاهرودی 
در یکی از آخریــن تماس های خود 
بــا خانواده اعالم کرده اســت که در 
صورت وقوع هرگونه اتفاق جانی برای 
او، مقامات اداره اطالعات مشــهد و 
مسئوالن زندان وکیل آباد، مسئول آن 

خواهند بود.
عباس واحدیان شاهرودی روز یکشنبه 
2۷ مرداد توســط ماموران امنیتی با 
ضرب  و  شتم در برابر دیدگان خانواده 

و در منزل خود بازداشت شد.

نسرین ستوده: خواسته سحر خدایاری
 ورود به استادیوم بود و معلوم نیست

 چرا باید در دادگاه انقالب محاکمه می شد؟

 هم  میهنان گرامی و فعاالن حقوق بشر!
در زیر رگبار عجوالنه  احکام قضایی که بر ســر فعاالن مدنی و سیاسی باریدن 
گرفته اســت، دادگاه انقالب با هدف حفظ نظام، کشور و ارزش های انسانی را 
نادیده انگاشته است. سحر خدایاری، دختر آبی که در اعتراض به روند ظالمانه  
پرونده اش دست به خودسوزی زده بود، خواسته ای جز ورود به استادیوم نداشت 
و معلوم نیست چرا باید در دادگاه انقالب محاکمه می شد. حال معلوم شده است 
۶ نفر دیگر نیز به همین اتهام که مطابق قانون جرم نیست بازداشت و به زندان 

قرچک فرستاده شده اند.
روند تعقیب، احضار، بازخواســت و تهدیدهای مداوم بازجویان و قضات، سحر 
خدایاری را که شــهروندی عادی با خواسته ای به غایت معمولی بود به سمت 

خودسوزی سوق داد.
در میانه  صدور احکام دو رقمی و چند ســده حبس برای جوانان کشورمان به 
جرم دفاع از حقوق کارگران، زنان و حق ورود به ورزشگاه، سخن گفتن از فشار 
روانی ماه ها تعقیب کیفری، احضار، صدور کیفرخواست و محاکمه که سحر با 
آنها دست به گریبان بوده است، طنز ظریفی به نظر می رسد. اما تحمل تعقیب 
کیفری برای شهروندان اساسا سخت است که در اعالمیه  جهانی حقوق بشر و 
قانون اساسی کشورهای مختلف، تعقیب کیفری افراد محدود به شرایطی شده 

است که در مورد سحر به هیچ وجه مصداق نداشت.
من ضمن عرض تسلیت صمیمانه به خانواده  سحر عزیز، جامعه  ورزشی و جامعه  
حقوق بشر، توجه عمومی را به فشار فزاینده  دادگاه انقالب که قریب 4۰ سال 

است موضوعیت خود را از دست داده است، جلب می کنم.
در پایان ذکر این نکته را الزم می دانم که باید هرچه زودتر دست از پیگرد قضایی 
زنانی که به جرم ناکرده و با هدف تماشای فوتبال بازداشت می شوند، برداشته 

شود. با آرزوی آزادی و برابری برای زنان و مردان کشورمان
شهریور ۹۸- اوین - بند زنان- نسرین ستوده
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فکر کنیم که، در ایران، بخواهیم برای 
بزرگداشــت فردوسی و اسطوره های 
اخالق کهن مردم ایران، کارناوالی از 
داستان های شاهنامه را به خیابان ها 
آوریم. نمایش های حماســی که در 
آن رســتم و سهراب و تهمینه و دیو 
سپید، همراه با اشــعار فردوسی، در 
خیابان های شهر، پنجره ها و مشتاقان 
را درنوردند. کودکان از والدین بپرسند 
و والدیــن در کنار آنهــا زانو زده و از 

اسطوره های اخالق ایرانی بگویند.

سکوت

الزام به سکوتی اگر فرا رسد، چگونه 
باید بود؟ چگونه باید ایرانی ماند و بود 
و ساکت ماند؟ در این هفته های اخیر، 
ماههای اخیر، ســال های اخیر، زمان 
ســکوت نبود و نیســت! چرا ساکت 
ماندیم؟ بســیاری دهان به ســکوت 
بســته اند. بهینه، ایــن را برگزیده اند 
که ننویسند، نگویند، ساکت بمانند. 
ردیفش چگونه ریخته شده؛ سکوت 
را برای گفتن زاییده اند یا اینکه از دل 

سکوت، گفتن شکفته است؟
انسان می تواند ساکت بماند. می تواند 
بگذارد به ســکوت عادتش دهند. تا، 
حرف ها صوت نگردند. در ذهن بمانند. 
شاید هم جایی، سیاهه ای بر برگی، در 
الی غبار  ِ اوراق شــوند. هرگز ساکت 
ماندن کار ســختی نیســت. ساکت 
ماندن هم نوعی شــدن است. شدنی 
از جنس مسکوِت سکته زده، و انسان 
چیزی جز شدن نبوده و نخواهد بود. 
حیوان، شــدنی در سرنوشت  اش رقم 
نمی خورد. هستند؛ سگ ولگرد، سگ 

پاسبان، سگ نمایش و سگ همدم.
انســان دگرگون می شــود. تاریخ و 
و  زیست شناســان  تاریخ شناســان، 
زمین شناســان، یک کوه شــواهد و 
مدرک بر هم نشانده اند تا ما بفهمیم 
چگونه این که هستیم، شده  ایم. پس، 
می شود شد، بی سکوت و با سکوت. 
هیچ ایرادی هم ندارد. ننوشــته اند بر 
کتیبه ای، که نمی توان ســاکت ماند. 
سکوت هم عالمت رضایت است و هم 
نیست. سکوت را گاهی به ما تحمیل 
می کنند. یعنی کولبری می شویم و بار 
ِ بر کول مان پشته ای از سکوت است. 
تا به کجا؟ یک قدم، ده قدم، صد قدم، 
هزار فرسنگ؟ خسته می شویم. حتی 
قدم های ستبر کولبر های  ِ لقمه نانی 
شــریف، بر قله های ایران  نیز، خسته 
می شوند. باید بار را بر زمین گذاشت. 
هیچ تحمیلی ابدی نیســت. سکوِت 

تحمیلی، روزگارش ماندنی نیست.
دردا، بعضــی آدمیــان، بــه نخوت 
ســکوت خو می کنند. اینجاست که 
یک چیزی، یک کسانی، از اعتراض ِ 
تنیده ی در سکوت، ما را منع می کند؛ 
سکوت در زمان اعتراض، کار بزدالن 
اســت. آری، سکوت ابدی نیست، اما 
بزدلی ابدی می گردد. بزدلی می تواند 
برای همیشــه یار غارمان شود. آنگاه 
که بزدلی یارمان گشت، دیگر سکوت 
نمی کنیم بلکــه اعتــراض را به باد 
می ســپاریم، ملعبه ی دست ِ دشمن 
می گردیم، می جنبیم و می جنبانیم، 
که شــاید به ذوق اش نشینیم؛ وقتی 
می خواهیم ســکوت مان را در لباس 
سازش و تســلیم بشکنیم! وقتی بنا 
بر این چیده می شــود که پشــت به 
اما فریادی  بایســتیم  پشت دشمن 
بزنیم، دادی بزنیم. عربده ای بکشیم. 
افسوس که دیگر بزدلی خانه زادست! 
نه فریادمــان حالی می بخشــد، نه 

دادمان تنی می لرزاند و نه هیبت مان 
دلی می ترســاند. حتی پایمان هم از 
پویه می فرساید. »اعتراضی« در میانه 
نباید باشد. شکلک می شویم؛ می توان 
سیاه پوشید. سر و صورت را رنگ تقوا 
پاشید، شور افشاند، گریه کرد، بر زانو 

کوبید، سینه خراشاند!
چهل سال شد که جمهوری اسالمی 
ایران بر ایران حاکم است. چهل سال 
پیش، میلیونِ  آدم ها، با شور و هیجان 
و گاهی با دشــنام و خشــم و گاهی 
با مشــت و لگد، بــه »من« تحمیل 
کردند که انقالبی بودن خوب است، 
خمینی پاک و پرهیــزکار و مجاهد 
اســت – آیت اهلل ها نیک سرشــتند. 
»بازرگان« ها صادق اند و »بنی صدر« ها 
عالم اند: ساکت باش! قدری گذشت باز 
ســکوت را یادآور شدند که »جنگ« 
عین زندگی است. ســال ها گذشته 
اســت؛  اینک ســکوت در زیر تخت 
حقانیت »آنها« چون ماری سیاه در 
خفــا می خــزد و روزی چون عصای 

موسا خواهد شکست. دور نیست.
سرنوشت، کنده کاری که شود، می توان 
سوزاندش. اما گویی تا »ایران« هست، 
سرنوشــت بر پوســت مان خالکوبی 
شده اســت. برای نوشــتن درباره ی 
باورهای دینی و »مقدســات« ایران، 
سکوت در اینســو ی مرزها هم به ما 
تحمیل می شود؛ فحش ها و تهدید ها 
»انتشــارت«  خیلی ها  نوش جانمان! 
نمی دهند. برای نوشتن درباره ی ماه 
محرم، سکوت شاید بهتر است. اما این 

ماه محرم امسال، سکوت را نشاید!

شکست

محرم، ماه ِ شکســت ســکوت است. 
مردی از تبار بنی هاشم، سال ها پس 
از فــوت پیامبرش، افــول »اخالق« 
و ســنت های پیامبر و اهل بیت او را 
شاهد است. او دیده است که جایگاه 
پیامبر و اهل بیــت او مدام در میان 
دستگاه دیپلماســی و قدرت امویان 
کمتــر و ناچیز می گردد. ســکوت 
را میشــکند. هــر چند کــه روایات 
و برداشــت اهل سنت و شــیعه، از 
انگیزه های حسین بن علی برای اینکه 
با لشکر سرکوب یزیدبن معاویه رویارو 
شود، بسیار از هم فاصله دارند، اما به 
هر روی، یا برای اصالح، و یا برای قیام، 
حســین در برابر خلیفه ی وقت قرار 
می گیــرد و به همراه یاران معدودش 
جــان می بازد. اگر ســاکت می ماند، 

کشته نمی شد!
این واقعه، که حتی مسلمانان سنی 
نیز با دید مزمــت و اکراه به آن نگاه 
می کنند و آنرا از رویداد های زشــت 
تاریخ اسالم می دانند، در بین شیعیان 
جای ویژه ی خود را صده هاســت که 
حفظ کرده اســت. از نوع رویداد های 
اجتماعی اســت که دربنــد زمان و 
فرهنگ خاص خود هم نیســت. در 
تاریخ بشــر، قیام های مردمانی که بر 
علیه ظلم حکومت برخاسته اند بسیار 
دیده می شود و اکثر آنها خوشنام اند. 
اولین آنهــا را نیز به اســپارتاکوس، 
بــرده ای که بخاطــر آزادی و ارزش 
انسانی خود، در برابر امپراطوری روم 
به قیام برخاســت، نسبت می دهند. 
همه ی این قیام ها از هر فرهنگ و  در 
هر ملکی که روی داده باشند، ستایش 
و تحسین را سال هاست که با خود به 

همراه دارند.
در ایران، وقایع ایام ســه روزه ی ماه 
محرم، که به قتل حســین بن علی و 

محرم! شکسِت سکوت!

یارانش در روز سوم منجر می شود، در 
تمام ماه با احساسات و عشق بخش 
بزرگی از مردم کشــور پیوند خورده 
است. »عاشقان« حســین که برای 
»آرمــان« و »انگیزه« قیــام او، ادای 
احتــرام و بیان اندوه را سال هاســت 
زنده داشته اند، عزاداری های خود به 
خیابان ها می آورند. مراســم عزاداری 
محرم ایرانیان در برونمرز، خود حکایت 
دیگــری دارد. آنها نیــز در این ایام 
می خواهند به مردم کشور میزبان، دو 
چیز را، خود و آرمان حسین، و ارتباط 
تنگاتنگ بین این دو را بشناسانند. آنها 
هم با نوع عزاداری در پوششی از رنگ 
برتر سیاه، به خیابان ها می آیند. قابل 
درک است که شیعیان ایران در خارج 
از کشــور نیز، باید این حق را داشته 
باشــند که به احترام امام سوم خود، 
سنت های بزرگداشت او را بر پا دارند. 
پس، ایراد کار کجاست که این نوشتار 
به شکستن سکوت و نقد از مراسم ایام 

محرم جهت گرفته است؟
نمی دانــم چقــدر مراســم مذهبی 
مسیحیان را در کشــورهای اروپایی 
دیده  ایم؟ آیا شاهد جشن های مذهبی 
در اســپانیا، ایتالیا و رومانی بوده ایم؟ 
آیا مراســم عزاداری دوران عید پاک 
را در مــدارس اروپایی دیده ایم؟ یا در 
واتیکان؟ در تبــت، آوازها و حرکات 
موزون راهبان بودایــی، رقص آتش 
سرخپوست ها  و در ژاپن ماسک های 
رقصان، مراســم آیین هــای باوری و 
اعتقادی را به میــان مردم می آورند. 
هیچ تفاوتی هم در بنیان اینگونه ها با 
تعزیه ها و عزاداری ها ما ایرانیان نیست. 
دعاهــا و مناجات هــای همه ی این 
مراسم، هم بســیار به هم نزدیک اند، 
هم در معنا و در بافت کالم، گویی از 
یک سرچشمه؛ از دهان اجداد ما در 
البالی صخره های زیر پایشان، پس از 

ده ها هزار سال، هنوز می آیند.

ریزش

پس از انقالب یکســری از مراســم 
مذهبی به میان فرهنگ مردم با نام 
انقالب و اسالم کشانده شد. از جمله  ی 
آنها می توان به مراســم »روز قدس« 
و نماز جمعه اشــاره کرد. دســتگاه 
حکومتــی جمهوری اســالمی برای 
کشــاندن مردم به این دو مراسم در 
سال های بین ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ تالش 
زیادی نمی کرد. انقالبیون و باورمندان 
به میوه های انقالب، خود می شتافتند. 
در محل های کار، همسایگی، مدارس، 
دانشگاه ها با زبان طعنه و سرزنش و 
ارشــاد، دیگران را هم به این مراسم 
تشویق می کردند. اما هنوز یک دهه 

پــس از تولد انقالب بــود که حضور 
مردم در هر دوی این مراسم کاهش 
شــدیدی یافت و امروزه دیگر هیچ 
طرفداری ندارند  و حتی مالیان جمعه 
هم با شکایه از این کاهش، بدان اقرار 

کرده اند.
از ســوی دیگر، رژیم هرگز، مگر در 
وضعیت غیــر قابــل پیش بینی، به 
مخالفان سیاســت های خود اجازه ی 
تظاهرات منســجم و بزرگ را نداده 
است. ســی و اندی ســال است که 
می گوییــم »بدهیــد!« و نمی دهند. 
یادم اســت که همین عسگراوالدی 
که دو روز پیش فوت کرد، در دوران 
جنبش ســبز، در برابر این جمله ی 
محمد رضا خاتمی، »که چرا به ما حق 
یک تظاهرات را در طول همه ی این 

سال ها نداده اید؟«، الل ماند.
اما مراسم ماه های رمضان و محرم، که 
ریشــه در اعتقادات مسلمانان کشور 
دارد، هم چنــان پا برجــا و پر رونق 
هســتند. رونق یافته انــد. دالیل این 
رونق را هم  باید از سه زایه دید؛ دارای 
سه چهره هستند: چهره ی اول، همان 
منش اعتقاد مردم به بزرگداشــت و 
هم آوایی با آرمان های حسین بن علی 
است. چهره ی دوم، آن انگیزه ای ست 
که بویژه جوانان را از خانه به خیابان 
می آورد تا در زیر چتر سیاه عزاداری 
از امر و نهی مامــوران رژیم در امان 
باشند. دلی از عزا را به عزا در می آورند 
و در عیــن حال با ارزش ها و کد های 
ظاهر و رفتار مورد  پســند رژیم نیز 
به مقابله بر می خیزند. چهره ی سوم، 
استفاده ی تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
از گســتردگی و حجم این مراسم در 
جهت اهداف سیاســی رژیم اســت. 
رژیم جمهوری اسالمی از اینکه چند 
ده نفــر برای مخالفت با او به خیابان 
آیند می هراسد و از اینکه میلیون ها 
نفر بــدون مخالفت با او در خیابان ها 

باشند، بهره می برد.
کمتر کشوری در جهان هست، شاید 
هیچ کشــوری در جهان نیست، که 
مراسم عزاداری و سنت های مذهبی  
مردم اش تا این حد باب دندان سیاست 
و حکومت استبدادی کشور باشد. از 
چهل سال پیش، نام حسین  بن عبداهلل 
و تفسیر ها و روایت های دوران محرم 
و »امام زاده پرستی«، کامال در بافت و 
هدف متفاوتی با نهاد خود، به جهان و 

مردم ایران عرضه می شود، زیرا:
تمام ســاز و برگ ایدئولوژیک رژیم 

حاکم بر ایران،
همه ی فلسفه ی وجودی مبارزه این 
رژیم شــیعه، بر علیه جهان و حتی 

جهان اسالم سنی،
بخش عظیــم ســرمایه گذاری های 

عمرانی رژیم در شهرهای عراق،
حلقه های زنجیر نیروهای نیابتی رژیم 

در لبنان و عراق،
 و اصلی ترین شاه شــعارهای مالیان 
برای دوری از »ذلت« یا همان فرهنگ 

غرب و آمریکا
بر حول محور شهادت و مظلوم پرستی 
واقعه ی کربال چیده و مرتب شــده 
است. این تظاهر شــدید و پر تملق 
به عــزاداری ماه محرم، از ارکان مهم 
تبلیغاتی حاکمان جمهوری اسالمی 
اســت. بنابرین شکســتن سکوت – 
ریختــن به خیابان و حتی با ظاهری 
که ماموران رژیم نمی پسندند، دارای 
دو پیام بزرگ ۱( برای رژیم جمهوری 
اسالمی و ۲( رسانه های جهان است: 
نخست اینکه، ما با رژیم، مشترکات 
احساسی و همسویی های سمبلیک 
بســیار زیاد و عمیقــی داریم. و دوم 
اینکه، در پس این فلســفه  و ســیر 
تاریخی عاشورا، می توان در یاد »خون 
حسین«، دعواهای خود با جمهوری 

اسالمی را فراموش کرد.

هویت راستین 

حقیقت این است که استقبال نسل 
جوان از مراســم محرم، بی شــک 
ناشــی از دیوار بلند ممنوعیت  برای 
فعالیت های آزاد اجتماعی و گروهی 
ایرانیان اســت. وقتی همه ی درهای 
کنار هم بــودن جوانــان و بویژه دو 
جنس را ببندیم، آنوقت ایستادیوم های 
فوتبــال و راهپیمایی هــای مجاز و 
مراسم محرم، میدان های انبساط زیر 
این گنبد عظیم خفه و بسته می شوند. 
انبساط هایی ساختگی که ابدا جوهره  
و کالبد هویت امروزین ایرانی را مفرح 
نمی سازند. این ها همه رفتاری از روی 
ناچاری هســتند. رقص های ســماع 
انســانی اند که زیر ســیاه خیمه های 
جمهوری اسالمی چشم به ستارگان 
دوخته اند. دردا که جمهوری اسالمی 
و ولی فقیــه از این ســماع تلبیس 
لذت می برند. تظاهر به عزادارِ   محرم 
بودن بر همه ی ما رواست، حتی اگر 
دختربچه هــا با موی بــاز و حرکات 
ریتمیــک زنجیر بــر دوش بکوبند. 
حتی اگر زشت ترین هجوها از دهان 
مداحان فضای شهر را پر کند. آیا این 
سماع خیابانی که ذوق علی خامنه ای 
و حکومت اش را بیافزاید، رواست؟ آیا 
در مــاه محرم اختالفات مردم با ولی 
فقیه و حکومت اش کمتر می شوند؟ 
اختالف ایرانیان با رژیم بسیار عمیق 
و ژرف تر از چند دهه ی پیش شــده 
است. رژیم در عمل، هیچ چیز را که از 

آن و حق ماست به ما نمی دهد.

ایــن تفــاوت بنیادیــن مــا و رژیم 
جمهوری اسالمی را با مثالی تخیلی 
می توان بهتر درک کرد. فکر کنیم که، 
در ایران، بخواهیم برای بزرگداشــت 
فردوسی و اسطوره های اخالق کهن 
مردم ایران، کارناوالی از داستان های 
شــاهنامه را بــه خیابان هــا آوریم. 
نمایش های حماسی که در آن رستم 
و ســهراب و طهمینه و دیو سپید، با 
اشعار فردوسی، در خیابان های شهر، 
پنجره هــا و مشــتاقان را درنوردند. 
کودکان از والدین بپرســند و والدین 
در کنار آنها زانو زده و از اسطوره ها و 
فرهنگ زنده ی وطن برایشان بگویند. 
روزی بنام خدا و خرد! خردی که در 
رفتــار و نه تنها گفتار اســطوره های 
شــاهنامه تبلور یافته است و انسان 
ایرانــی را در این ســرزمین  ِ صاحب 
کوه های بلند و دشــت های بزرگ دل 
زنده داشــته است. چه ایرادی در آن 
هست؟ هیچ! ولی چون نور روز روشن 
بر سر راهمان، می بینیم که اجازه ی 
چنیــن کاری از ســوی آیت اهلل ها و 
انقالبیون به مردم داده نخواهد شــد. 
تازه ســرزنش، توبیخ و تکفیر هم در 
راه اســت. در حالی که براحتی برای 
مــردم ایران و فرزندان آنها، مطابق با 
هر  آیین و هــر مکتب و هر مرامی، 
اینچنین رویدادی نه تنها الزم، بلکه 
زمینه ساز اخالقیات در فرهنگ کشور 
اســت. آنها به من و تو، هرگز، و تا بر 
سر قدرت هستند، چنین »عظمتی« 
را روا نخواهند دید و برپایی اش را امان 
نخواهند داد. در حالیکه، در کشورهای 
دیگر، برای بسیار کوچک تر و ساده تر 
از شاهنامه، چنین بزرگداشت هایی را 

سالیانه سر پا می دارند.
شــاهنامه اثری تخیلــی، اخالقی و 
فلسفی ســت که در مجموعه ای بی 
نظیر از اشعار حماسی متجلی شده 
و در جهــان ما، بــدون هیچ اغراقی، 
همتا ندارد. اما اگر بخواهیم بر وقایع 
حماســی فکر کنیم و آنچــه که بر 
گوشــت و پوست قهرمانان زیسته ی 
مرز و بوم مان رفته است را زنده داریم، 
دســت مان پربار است. فکر کنیم که 
بخواهیم به یــاد قیام بابک خرمدین 
و تــراژدی پایان مبــارزات دلیرانه و 
کم نظیرش را در برابر استثمار و بیداد 
خلیفه ی مســلمین، با مراسمی بهم 
تافته از شــعر و تئاتر و نمایش های 
خیابانی برگزار نماییم. آیا شدنی ست؟ 
اگر بشــود، چقدر و چنــد درصد از 
همیــن جوانانی که با ظاهر شــیک 
و زیبا در مراســم عاشورای حسینی 
می درخشــند، تمایل به شرکت در 
آن مراســم را هم خواهند داشت تا 
برگی از دیوان تاریخ مبارزات دردناک 
هموطنان خود برای استقالل و رهایی 
از ستم حکومت های خلفای اسالمی 
را محترم و گرامی دارند؟ بی شــک 
میلیون ها جوان ایرانی در آن مراسم 
شرکت می جویند. با آن هویت سازی 
می کنند و رنج ها و دردهای قهرمان و 
قهرمانان عزت و شرافت انسان ایرانی 
را ســهیم می گردند. اما این رویداد 
نیز هرگــز در زمان حیات جمهوری 

اسالمی متحقق نخواهد شد!
ای کاش، محمدرضــا پهلــوی، آن 
هزینه ی سنگینی را که یکباره صرف 
مراسم جشن های ۲۵۰۰ سال کرد، 
خرد خرد و در طول سال ها به برگزاری 
کارناوال های شادی و اندوه می سپرد و 
در دهسال آخر حکومت اش هر سال 
خیابان های شــهر هایمان از نمایش 
تراژدی هــای بابک، مازیــار و حالج 
نشانی می داشتند. تاریخ ایران بسیار 
تراژدی های تلخ را در خود نگاه داشته 
است که هنوز رایحه ی آنها روح عوام 

ایرانی را برنیانگیخته است.

منبع: سایت نقطه

یکی از عکس هایی که از مراسم عاشورا دست به دست می شود
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مدارس کشور، ناامن تر از پیش

حدود صد و ده هزار واحد آموزشــی 
در سطح کشــور به فعالیت اشتغال 
دارنــد که وزارت آمــوزش و پرورش 
تنها ایمنــی حدود هفتاد هزار از این 
مــدارس را تأیید می کند. از مجموع 
باز ســازی شده، کم  همین مدارس 
نیســتند آنهایی که زلزله و حوادث 
طبیعــی را تــاب نمی آورند و خیلی 
راحت با هر حادثــه ای فرومی ریزند. 
مدارس ایمن در واقع همان مدارسی 
هستند که سازمان تجهیز و نوسازی 
مدارس کشور باز ســازی آن ها را به 
پایان برده اســت. اما چنین مدارسی 
نیز نتوانسته اند از زلزله و سیل در امان 

بمانند.
این روزها خبرهای فراوانی از تخلیه ی 
مدارس اســتیجاری در روزنامه های 
کشور انتشار می یابد. بنیاد مستضعفان 
و بنیاد علوی این بار شمشیر خود را 
برای تخلیه ی مدارس از رو بسته اند. 
چنانکه با حکمی رســمی و قانونی 
ســاختمان های مدارس را یکی پس 
از دیگــری از آمــوزش و پروش پس 
می گیرند. اینک صف بندی روشــنی 
از دانش آمــوزان کشــور بــه همراه 
خانواده هایشان در تقابل با بنیادهای 
ریز و درشت جمهوری اسالمی صورت 
گرفته اســت که متأسفانه فریادشان 
در جایی شــنیده نمی شــود. چنین 
موضوعی در حالی اتفاق می افتد که 
مدیران آموزش و پــرورش، مدارس 
کشــور را به منظور تجاری ســازی 
یک به یک به حراج می گذارند. آنان 
نهادهای  و  حمایت های شــهرداری 
دولتی را در ایــن خصوص به همراه 
دارند. چون بهانه می آورند که همراه با 
درآمدهای پاساژسازی و تجاری سازی 
جدیدی  مدارس  توانســت  خواهند 

بسازند.
آموزش و پرورش جدای از این، به ترین 
مدارس خود در تهران و شهرستان ها را 
به مدارس شاهد اختصاص داده است 
تا فرزندان “خانواده های شهید” در آن 
به تحصیل اشتغال ورزند. در نتیجه 
اکثر دانش آموزان کشــور که به این 
مدارس یا مدارس خصوصی نمی روند، 
خیلــی طبیعی به ســاختمان هایی 
فرســوده و غیــر اســتاندارد انتقال 
می یابند. هرچنــد چنین موضوعی 
بخشی از سیاست های آموزشی کشور 
به حساب می آید، اما از مدیران ارشد 
حکومت کسی بر آسیب های ناشی از 
چنین سیاستی گردن نمی گذارد. آنان 
عوامانه، کاستی های  فرافکنی  ضمن 
مدیریتــی خود را نیز بــه پای مردم 

عادی می نویسند.
  در ســطح کشــور چیــزی حدود 
شش صد و بیست هزار کالس درس 
وجود دارد که قریب شانزده میلیون 
درس  آن  فضــای  در  دانش آمــوز 
می خوانند. در شرایط حاضر آموزش 
و پرورش برای رفع مشــکل تحصیل 

س. اقبال )رادیو زمانه(

دانش آمــوزان حد اقل بــه بیش از 
دویست هزار کالس درس جدید نیاز 

دارد.
  در ضمــن بســیاری از مــدارس 
فعلــی کشــور همچنان کــه گفته 
شد اســتیجاری هســتند. در واقع 
ساختمان های مسکونی را به محلی 
عمومی برای استقرار مدرسه تبدیل 
نموده انــد. تــا آنجا کــه از اتاق های 
معمولــی بــه عنــوان کالس درس 
استفاده به عمل می آورند. این اتاق ها 
از تجهیزات گرمایشــی و سرمایشی 
الزم برخوردار نیســتند. حتا از نور و 

فضای کافی بهره ای ندارند.
هنوز  کشور  مدارس  دستشویی های  
هم ایمن سازی نشده اند. دانش آموزان 

ابتدایی بیش از سایر دانش آموزان از 
چنین کاســتی ها و آسیب هایی رنج 
گندزدایی  هرگــز  توالت ها  می برند. 
نمی شــوند و در آن فضایی تهوع آور 
و غیر بهداشتی برای دانش آموزان به 
نمایش درمی آیــد. در اکثر توالت ها 
مواد  دانش آموزان  اســتفاده ی  برای 
شــوینده پیش بینــی نکرده انــد و 
دانش آموزان همگی با همان دستان 
آلوده از توالت خارج می شــوند. ولی 
مدیران ارشــد آموزش و پرورش به 
آسیب های بهداشتی چنین ماجرایی 
نمی اندیشــند. اداره های بهداشــت 
هم علی رغم تبلیغــات دولتی خود 
پیرامون پیشگیری، پایشان را از این 

سهل انگاری آشکار کنار می کشند.

  ســاختمان اکثــر مــدارس چند 
طبقه اند و پله ها با عرضی کم و شیبی 
تند ســاخته شــده اند. پدیده ای که 
دانش آموزان در آمد و شــد از آن، با 
مشکل مواجه می گردند. پیداست که 
ســقوط مداوم دانش آموزان از همین 
پله هــا چنــدان دور از ذهن نخواهد 
بود. هرچند همه روزه صحنه هایی از 
سقوط برای دانش آموزان پا می گیرد 
اما مدیران ارشــد آموزشــی کشور 
همواره نســبت به چنین پدیده های 
ناســزاواری بی اعتنا باقــی می مانند. 
جدای از این، مدارس کشور همچنان 
از کپسول های اطفای حریق بی بهره 
مانده اند. حتا آنجاها که کپسولی نصب 
نموده اند به تاریخ مصرف کپســول 
چندان اعتنایی ندارند. جدای از این 
کارکنان مدرســه برای اســتفاده ی 
را  الزم  آموزش هــای  کپســول  از 
فرانگرفته اند. اکثر مدارس کشور هنوز 
هم از بخاری هــای عادی و معمولی 
بــرای کالس هــا اســتفاده به عمل 
می آورنــد. بخاری هایی که علی رغم 
کهنگی هرگز تعمیــر نمی گردند و 
بی اعتنا به ناکارآمــدی آن ها به کار 

گرفته می شوند.
مدارس کشور همچنین از شیرهای 
بی بهره اند. چه بسا  مناســبی  ایمنی 
به همان شــیر فلکه ی اصلی کفایت 
می ورزند و از نصب شــیرهای فرعی 
باز می زنند. دانش آمــوزان به  ســر 
همراه کارکنان مدرسه از محل نصب 
شــیرهای ایمنی اطالعی ندارند. در 
نتیجه در صورت وقوع هر حادثه ای از 
تصمیم گیری الزم بازمی مانند. همین 
موضوع در خصوص نصب جعبه کلید 
برای برق مدرسه هم صدق می کند. 
مدارس کشور یا فاقد جعبه کلید های 
اضطراری برق هستند و یا کارکنان و 

دانش آموزان مدرســه از چند و چون 
آن آگاهی الزم ندارند.

 به طــور کلی آموزش هــای ایمنی 
در مدارس کشــور چندان جایگاهی 
نــدارد. نه کارکنان مدرســه چنین 
آموزش هایی را فراگرفته اند و نه آنکه 
کســی الزم می بیند تا دانش آموزان 
آموزش هــای ایمنــی را فرابگیرند. 
تازه ایمنی های بهداشــتی و رعایت 
آموزه های زیســت محیطی را هم در 

جایی به حساب نمی آورند.
  حیاط اکثر مدارس کشــور آنچنان 
تنگ و محدود است که از فضای الزم 
جهت جنب و جــوش دانش آموزان 
خبری در کار نیست. به همین دلیل 
دانش آموزان را مجبور می کنند تا در 
حیاط بدون هیچ حرکتی به همدیگر 
زل بزنند. برنامه ریزان آموزشی کشور 
از دانش آمــوزان، ورزش و جنــب و 
جوش را دریغ می ورزند، تا آنان برای 
همیشه منفعل و منزوی باقی بمانند. 
حتــا به میزان انفعــال و انزواپذیری 
دانش آموزان نمره ی انضباط می دهند. 
از مدیران ارشــد آمــوزش و پرورش 
هرگز کسی به آســیب های روانی و 
جسمی چنین ماجرایی نمی اندیشد. 
چون در نگاه آنان دانش آموزی ممتاز 
خواهد بود که برای همیشه روزگارش 

را در انزوا و انفعال به سر آورد.
  در بســیاری از مدارس کشــور کار 
ُرفت و روب مدرسه را به دانش آموزان 
سپرده اند. آنوقت دانش آموزان مجبور 
می شــوند که کالس ها و راهروها را 
جارو بزننــد و اشــغال های آن ها را 
جمــع آوری کننــد. دانش آموزان در 
این راه از تجهیزات ایمنی و بهداشتی 
الزم بهــره ای ندارند و به طبع گرد و 
خاک ها بر لباسشان می نشیند. ولی 
مدیران مدارس ادعا دارند که همراه 

با چنین راهکار ناصوابی توانســته اند 
دانش آموزان را در مدیریت مدرســه 

مشارکت بدهند.
  همچنیــن ســال ها اســت کــه 
دانش آمــوزاِن مــدارس را آمــوزش 
می دهند که در صورت بروز زلزله زیر 
میز ها پناه بگیرند. در واقع عده ای به 
این آموزه ی غیر تجربی دست یافته اند 
که میز مدرسه می تواند از آسیب های 
احتمالی زلزله جلوگیری به عمل آورد. 
در ماجراهایی از این دست، از مدیران 
ایمن سازی مدارس کسی به عرض کم 
پله های طبقات مدرسه نمی اندیشد. 
همچنان که شــیب تند آن را نیز به 
فراموشی می سپارند. با همین نادیده 
گرفتن ها به طبع گریِز دانش آموزان از 

محل حادثه نیز ناممکن خواهد بود.
در بیــرون از مدرســه نیز محیطی 
ناامــن بــرای دانش آمــوزان فراهم 
دیده اند. چنانکه همه ساله بسیاری از 
دانش آموزان ضمن تردد در جاده های 
روســتایی جان می بازنــد. نه فقط 
جاده ها برای آمد و شد دانش آموزان 
امن نیســتند بل که نهادهای دولتی 
نمی توانند رفت و برگشت دانش آموزان 
را به مدرسه مدیریت کنند. در فضای 
بهره گیری از همین جاده های ناامن، 
اتومبیل های اسقاطی و مدیریت های 
نامردمی و ناکارآمد است که همه ساله 
گروه  های پرشــماری از دانش اموزان 

کشور جان می بازند.
اما حوادث بیرونی مدرســه که جان 
دانش آمــوزان را تهدیــد می کند به 
همین جا پایان نمی پذیرد. حد اقل در 
شهر تهران بسیاری از مدارس جدید 

را روی گسل های زلزله ساخته اند.
این موضوع در حالی اتفاق می افتد که 
نقشه ی کاملی از گسل های تهران را 
همیشه رسانه ای کرده اند. ول انگاری و 
سطحی نگری مدیران ارشد آموزشی 
کشــور با تصمیم هایی از این دست، 
آشــکارا جان و زندگی کــودکان و 

نوجوانان را نشانه می گیرند.
  مدیــران آمــوزش و پــرورش به 
دلیل ناکارآمدی خود ســال ها است 
مدرسه ســازی را در کل کشــور به 
“خیرین مدرسه ساز” واگذار کرده اند. 
در چنیــن عرصــه ای کار ســترگ 
مدرسه ســازی را تا ســر حــد بده 
بســتان های اداری و سیاســی تنزل 
می دهند. چنانکه در ســاختار اداری 
آموزش و پرورش بسیاری از بنگاهی ها 
و بسازبفروش ها برای ساخت مدرسه 
وجاهت یافته اند. به طبع آنان مدرسه 
می سازند تا از مزایای این کار در رانت 
عریض و طویل حکومــت بهره مند 
گردند. مدرســه هایی که ایمنی الزم 
در فضای آن به فراموشــی ســپرده 
می شــود و همین مدرسه های نوساز 
هرگز نمی تواند نیاز امروزی شهروندان 

کشور را برآورده نماید.

صدای آمریکا- سه نهاد حقوق بشری اروپایی در گزارشی به وضعیت زنان 
در ایران پرداخته و گفتند زنان و دختران ایرانی با اشکال مختلفی از تبعیض 
روبرو هســتند. این گزارش که روز سه شنبه ۲۶ شهریور ماه منتشر شده، 
محصول مشــترک »مرکز آشتی برای حفظ حقوق غیرنظامیان«، »مرکز 
حامیان حقوق بشــر« و »گروه بین المللی حقوق اقلیت ها« است و با نام 

»فراتر از حجاب: تبعیض علیه زنان در ایران« منتشر شده است.
در ما ه های اخیر جمهوری اســالمی احکام سنگینی علیه فعاالن مقابله با 
حجاب اجباری در ایران صادر کرده است. ولی این گزارش می گوید تبعیض 
علیه زنان در ایران بســیار گسترده تر است و در تمامی ابعاد زندگی آن ها 

وجود دارد.
در گزارش مزبور به ابعاد مختلف تبعیض علیه زنان در ایران پرداخته شده 
است. این گزارش همچنین فهرستی از پیشنهادها برای نمایندگان سازمان 
ملل، ســازمان های بین المللی، و فعاالن و حامیان حقوق زنان تهیه کرده 
است. از جمله به کشورهای عضو سازمان ملل که از تجدید گزارشگر ویژه 
ســازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشــر در جمهوری اسالمی ایران، 

حمایت کنند.

گزارش سه نهاد حقوق بشری: 
تبعیض علیه زنان در ایران ادامه دارد
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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
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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 
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"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

هادی خرسندی

 فرمودند قرمزته یا آبیته؟

خاطرات وحیدالعظما، علمدار آقا )2۸(

سه شنبه

احضار فرمودند. راجع به خودسوزی دختری که می خواسته 
برود تماشــای فوتبال خاطرشان آزرده بود. فرمودند: حاال 

درست، ولی انصافاً حقش سوختن و کشته شدن نبود.
بعد ســری به افسوس تکان فرمودند و ادامه فرمودند: بگو 
یک حوضچه هایی جلوی ورزشــگاه ها و دادسرا و اینجور 
جاها که احتمال خودســوزی هست، درست کنند، اینها 
که برای سیاه نمایی خودشان را آتش می زنند، یک مقدار 
معینی که سوختند، بگیرند بیندازندشان توی حوضچه، 

خاموش شوند.
با مهربانی اضافه فرمودند: ولی طوری نباشد که بعدش یارو 

توی آب خفه شود.
خنده ملیحی فرمودند.

عرض کردم »می فرمایید برای ســیاه نمایی خود را آتش 
زده؟« فرمودند »این البته آبی نمایی کرده. این خودش خوب 
است. دو دستگی همیشه خوب است. نفاق است. دخترک 
طرفدار تیــم آبی پوش ها بوده. این خودش قرمزپوش ها را 
می تاراند، وگرنه االن آنها هم شلوغش می کردند ولی حاال 
می گویند به ما چه. از اول فکر درســتی بوده که اسمش 
دختر آبی شده. خوب عمل شده. تفرقه مفید است. یکی 
قرمز، یکی آبی، یکی اصولی، یکی اصالحی، یکی شاهی، 
یکی ملکه ای، یکی چپ، یکی کج، یکی راست، یکی دروغ، 
یکی چاخان، یکی میانه رو، یکی زیاده رو، یکی توی پیاده رو 
.... جمهوری اســالمی به همه اینها مدیون است. وحدت 

کلمه ای که امام می گفت خدا نکند حاصل شود.«
بعد به شوخی پرسیدند »تو قرمزته یا آبیته؟« عرض کردم 
»زرشــکیته!« کلی با حضرت آقا دوتایی خندیدیم. البته 
همیشه حضرت آقا بیشتر می خندند. من یک جایی خودم 

را جمع و جور می کنم.

چهارشنبه

رفته بودم برای قمه زنی. احضار فرمودند. قمه را دادم یکی 
از برادران بزند، رفتم خدمتشان.

البته قمه زدنم همیشه نمایشی است. این است که وقتی 
با تعجب فرمودند »تو که هیچوقت قمه نمی زنی«، عرض 
کردم »قربان من دســتم خراش بردارد ســه روز بستری 
می شــوم، ولی بــرای حفظ کیان اســالم قاطی جماعت 
می شویم، خون به ســر و صورتمان می مالیم که دیگران 

تشویق به قمه زدن شوند.«
آقا خوششــان آمد. به شــوخی فرمودند »به حق پنج تن 
امیدوارم حقه بازی ات به درگاه اولیاءاهلل قبول افتد.« عرض 

کردم »آمین یا رب العالمین.«
- علمدار، صدایت کردم برای یک امر داخلی. جمعیت ما 

چقدر است؟
- قربان تمام پرسنل بیت با سکیوریتی و تکیه شعرخوانی 
و باند آقا مجتبی و ســربازان گمنام امام زمان و اردنانس 

آشپزخانه .....
حرفم را قطع فرمودند:

- جمعیت کشور را می گویم!
- آهان، بعله، جمعیت کشور در حال حاضر بدون احتساب 
ســوریه و فلسطین و بورکینافاسو، هشتاد و یک و شانزده 

هزار.
- بیلیون انشاءاهلل.

- چیزی نمانده قربان.
- حاال از این جمعیت فکر می کنی چند نفرشــان با من 

مخالف باشند؟
بدون اینکه منتظر جواب من باشند خودشان فرمودند:

- چهارده نفر!
عرض کردم فکر نمی کنم. فرمودند نامه شان هست.

آقا از زیر تشکچه یک ورق کاغذ درآوردند فرمودند »ببین!«. 
عرض کردم »دروغ چرا، مــن این را دو هفته پیش دیده 
بــودم.« با دلخوری فرمودند: »چرا به من نگفتی؟« عرض 
کردم »می خواســتم خبر نهایی اش را بیاورم خدمتتان.« 

فرمودند »به هر حال امروز با تأخیر برای من آورده اند.«
عرض کردم »من دســتورات الزم را به موقعش داده ام.« 
فرمودنــد »ولی اینها کــه هنوز زنده انــد.« عرض کردم 

»شرمنده!«

فرمودنــد: »ولی ببین علمدار، بــرای بنده اهمیتی ندارد. 
چهارده تا شــتر در خواب چهارده کیلو پنبه دانه دیده اند. 
خواسته اند بنده اســتعفا بدهم. چهارده نفر هم نیستند، 

احتماالً پانزده نفرند.«
پرسیدم: »نفر پانزدهم؟« با خنده فرمودند: »نگران نباش، 

تو نیستی!«
بعد فرمودند: »وظیفه دســتگاه های اطالعاتی اســت که 
خودشــان نفر پانزدهم را پیدا کننــد. یعنی هرکس را به 
هر بهانه دســتگیر می کنند ازش بکشند بیرون که او نفر 
پانزدهم هست یا نه؟ اگر گفت نیستم، قبول نکنند. آنقدر 
فشار بیاورند که ُمُقر بیاید، بگوید هستم! وقتی قبول کرد، 

بگردند دنبال نفر شانزدهم!«
عرض کردم »مــا را گرفته اید قربــان؟« فرمودند »خیر، 
منظورم این است که نیروهای امنیتی حواسشان را جمع 
کنند. هرکس که یک لحظه اســتعفای بنده از ُمَخّیله اش 

بگذرد باید شناسایی شود. علت دارد که می گویم.«
فرمودند »صندلی ات را بیار جلوتر.« صندلی را بردم جلوتر، 
کنار مبارکشان نشستم. آهسته و با احتیاط فرمودند: »به 

نظر تو اینها را مجتبی تیر می کند؟!«
جا خوردم. از جا پریدم. ایســتادم. فرمودند »بنشــین«، 
نشستم. هیچ خوشم نیامد که حضرت آقا پشت سر آقازاده 

شان چنین فرمایشی .... بزنند! عرض کردم:
- قربان به چه دلیل ممکن اســت جناب حجت االسالم 

والمسلمین آقا مجتبی چنین کاری بکنند؟
- برای اینکه زودتر به جانشــینی برســد. مثل پسر ملکه 

انگلیس نشود که از مادرش پیرتر شده.
برای برائت آقا مجتبی، ناغافل عرض کردم:

-حاال از کجا معلوم که حتماً ایشــان قرار است جانشین 
حضرتعالی بشود؟

آقا اخم فرمودند. با تندی گفتند:
-پاشو ببر صندلی ات را بگذار توی راهرو، همانجا بنشین.

جمعه غروب

االن چهل و هشــت ساعت است توی راهرو روی صندلی 
نشســته ام. حضرت آقا وقتی غضــب می فرمایند، غضب 
می فرمایند. مثل تیمور و چنگیز و ُحّجاج، اهل لوس بازی 
و ادا اطوارهای دمکراتی نیســتند. به همین دلیل گمان 
می کنم تا مدت نامعلومی حصر راهرویی شده باشم. جرئت 
نمی کنم از روی صندلی ُجنــب بخورم. آب و غذا را یکی 
از ســرداران اطالعات سپاه به من می رساند، انگار گزارش 
وضعیتــم را هم مرتب به آقا می دهــد. من هم قلم کاغذ 

گرفته ام دارم با والزاریاتی خاطرات می نویسم.
به این سوی چراغ من فقط قصدم دفاع از آقا مجتبی بود. 
می دانم رسم حکومت ماست که برای هر جریانی حرف در 
بیاوریم و به بعیدترین جا بچســبانیمش، ولی آقا مجتبی 
حیف اســت. البته حواســم به معنی حرفی که می زنم و 
تبعات و عواقبش نبود. نمی دانستم آقا از کوره در تشریف 
می برند. کاش حصر راهرویی بود، احساس می کنم حصر 
صندلی شده باشم. فقط در این مدت دو بار ویلچر آورده اند، 

بالنسبت آقا رفته ام دستشویی.
االن هم از قول آقا پیغام آوردند که برای حفظ کیان اسالم 
در بیت و تشویق کارکنان و مراجعان، یک مقدار قمه بزنم. 

چقدر هم تیز است المذهب.

خاطرات وحیدالعظما، علمدار آقا )2۹(

شرف بیت یافتم. بی مقدمه فرمودند:
دلم خنک شد علمدار. سنگ قبر قاتل امام جمعه کازون 
کنده شد. یارو زده امام جمعه را با چاقو کشته، ابراز ندامت 
هم نکرده، بخشش هم نخواسته، کرکری هم خوانده، اعدام 

شده، ببین چی حک شده روی سنگ قبرش:
دریغا و دردا که مردان پاک
یکایک نهادند بالین به خاک
یکی مرد خوابیده در این مزار

که کم دیده همتای خود، روزگار
فرمودند: البته باید می گفت که کم دیده همتای )او( روزگار

ز گردون دلی گرچه پر درد داشت
ولی جسم و جانی جوانمرد داشت

ببین علمدار! پدرسوخته ها حماسه نوشته اند برایش. من 
تا دیدم، گفتم بگویند مردم اعتراض کرده اند، احساســات 

عمومی جریحه دار شده، سنگ را بشکنند.
بعد فرمودند: من همه خبرهایــش را با جزئیاتش از روز 
اول خواندم. برای همین، طبع شعر هم که دارم، این شعر 
را برای ســنگ قبر یارو نوشته ام. دستور داده ام ظرف ۲۴ 

ساعت این را بنویسند روی سنگ قبرش.
حضرت آقا فاتحانه کاغذ از بغل عبای مبارکشان درآوردند 

و با غروری فردوسی وار قرائت فرمودند:

فالن شخص را نام رخشنده بود
که بد با امام جمعه بنده بود

به چاقو سوی آن امام جمعه تاخت
به ناگه از او ده امام جمعه ساخت
به خونسردی و خشم این کار کرد

امام جمعه ام را لت و پار کرد
به نزدیک او رفت روز عزا
بادیگارد آنجا نبود از قضا

بگفتا که یک عکس سلفی تمیز
بگیریم با این آخوند عزیز

بینداختی دست بر گردنش
لباس اماِم زمان بر تنش
درآورد آنگاه چاقو ز جیب

امام جمعه را کشت آن نانجیب
امام جمعه مردی خردمند بود
یکی حجت اسالم خرسند بود

گرفتند آن ضارب بدنهاد
به زندان کتک هم زدندش زیاد

ولی او به بدگویی آغاز کرد

پشیمانی اصالً نه ابراز کرد
سخن از قصاصش بیامد به پیش
که عیناً ببیند مجازات خویش

که یعنی همان کار که کرده بود
سرش آورندی چه دیر و چه زود
که یعنی امام جمعه روی قصاص
به چاقو کند قاتلش را خالص!
ولی این محَقق نشد در عمل
نبودی امام جمعه ای در محل!

بگفتند ُوّراث، قاتل اگر
بگوید پشیمان شد از کار شّر
چنانچه تمّنا و خواهش کند
گر از ما تقاضای بخشش کند

بگوید چه در پشت آن پرده بود
چه شد تا که او این عمل را نمود؟

همانا نخواهیم اعدام او
ببخشیم اعمال و اقدام او
ولی باز آن قاتل کلّه شّق

پشیمان نبود و به خود داد حّق
بسی نطق کرد و حماسه سرود

بطوریکه یکذّره نادم نبود
بگفتا ندادم به یارو امان

از آنجا که هستم اماِم زمان!
ز بس ظلم دیدم از این بد گهر

همی کشتمش همچو یک شیر نر
چنان شد که آن مرد پر قال و قیل

شد اعدام یکباره با جرثقیل
اگرچه که این جرثقیل گران
بود بهر عمرانی و ساختمان
ولی ما گرفتیم آن را به کار
برای کسان را کشیدن به دار
چنین است آیین اسالم ما
مکانیزه گردیده اعدام ما

نداریم از این عمل اجتناب
شتر پنبه دانه ببیند به خواب!

حضرت آقا این را که خواندند با یک کیفی، فاتحانه سؤال 
فرمودند »چطور بود علمدار؟«

جســارتاً عرض کردم »قربان عالی است، ولی روی سنگ 
قبر جا نمی گیرد!«

انگار بالنسبتشان یک سطل آب یخ روی آقا ریخته باشم. با 
دلخوری فرمودند »تو آدم نمیشی وحید!«
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رضاشاه
 به روایت صادق زیباکالم

 حرف تازه ای که نظام دوست ندارد

کتاب »رضاشاه« نوشته »صادق زیباکالم«، در ایران مجوز انتشار نگرفته اما 
توسط ناشری در بریتانیا منتشر شده است. این کتاب درباره مردی است 
که می دانسته ایران باید چه گونه کشوری باشد، برای خود تصویری دقیق 
در سر داشته و در فرصتی بسیار کوتاه، یعنی 1۶ سال، بنیان ایرانی مدرن و 
مترقی را پی ریزی کرده که اساس حکومت داری امروز ایران است. هرچند با 

آن ایران مترقی و مطلوبی که او می پنداشت، فرسخ ها فاصله دارد.

صادق زیبــاکالم در این کتاب گفته 
ســال ها پیش روایت او از رضاشاه با 
روایت های جمهوری اسالمی یکسان 
بوده و وی را فردی ساخته و پرداخته 
بریتانیا و عامل اجرای سیاســت های 
این کشور در ایران می دانسته است: 
»وقتــی تاریخ مصرفش تمام شــد، 
فرزندش، محمدرضا پهلوی را به جای 
وی آوردند. همانند بسیاری از ایرانیان، 
این هــا مجموعه آگاهی هــای من از 

رضاشاه بود.«
نویسنده در کتاب تازه خود گفته است 
در زمان حضــورش در بریتانیا بین 
سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ خورشیدی 
که دوره دکترای خــود را با موضوع 
»انقالب اســالمی ایران« می گذراند، 
با دسترســی به منابــع و کتاب های 
معتبــر درباره رضاشــاه، دیدگاهش 
دربــاره او هم چون »یک حبه قند در 
استکان چایی گرم« به سرعت شروع 

به اضمحالل کرد.
صادق زیباکالم نوشته است آخرین 
تیــر خالص بــه تفکر نیمــه جان 
انگلیســی بودن رضاشــاه را کتاب 
»ســیروس غنی« با عنوان »برآمدن 
رضاخــان، برافتادن قاجــار و نقش 
انگلیسی ها« شلیک کرد: »باعث شد 

آن چه را که با دودلی احســاس کرده 
بودم، حاال با قاطعیت اعالم کنم که 
حتــی روح دولت انگلســتان هم در 
جریان به قدرت رســیدن رضاخان 
نبود، چه رسد به این که آن را طراحی 

و ساخته و پرداخته کرده باشد.«
شالوده کتاب رضاشاه صادق زیباکالم، 
مکاتبــات وزارت خارجــه بریتانیا با 
سفارت این کشور در تهران است. او 
در کتاب به صراحت نوشته است که 
میان اســناد رسمی بریتانیا با روایت 
حکومــت جمهوری اســالمی ایران 
درباره نحوه به قدرت رسیدن رضاشاه 
آن قدر تفاوت فاحش اســت که عقال 
و منطقا فقــط یکی از آن ها می تواند 

درست باشد.
نویســنده در این کتاب گفته است 
نمی تــوان میان آن چــه در ایران به 
عنــوان تاریخ عصر رضاشــاه ترویج 
می شــود، با آن چه در اســناد وزارت 
خارجه بریتانیا آمده اســت، نسبتی 
برقرار کــرد: »آن ها)بریتانیایی ها( نه 
آشنایی عمیق و دراز مدتی با رضاشاه 
داشــتند و نه بعدا که او را شناختند، 

شخصیتش را پسندیدند.«
اصلی ترین نکته کتاب رضاشــاه به 
روایت صادق زیباکالم این اســت که 

 تصویری از جلد کتاب رضاشاه نوشته صادق زیباکالم

بدون شــناخت زمانه و عصر رضاشاه 
نمی توان منصفانه دربــاره او ارزیابی 
داشت: »[در غیر این صورت] به چاه 
ویل تئوری های توطئه و فرضیه های 
دایی جان ناپلئونی و مبنی بر این که 
کار کار انگلیسی ها بوده و در تحلیل 
نحوه به قدرت رسیدن رضاشاه، پای 
فراماسونری،  اســتعمار،  توطئه های 
اردشــیر جی ریپورتر، شــهر فرنگ، 
پادشــاه اجنه و ارواح خبیثه به میان 

می آید.«

سیمای دگرگون شده ایران در عصر 
یک شاه خود رای

زیبــاکالم در این کتــاب، تصویری 
از وضــع ایــران و روزگار ایرانیان در 
سال های آخر سلسله قاجاریه می دهد 
و سپس می گوید دگرگونی های ایران 
در عصر رضاشــاه به قدری گسترده 
بوده که اگر مشــاهده گری در سال 
۱۳۰۴ از ایران خارج می شــد و ۱۶ 
سال بعد باز می گشت، باور نمی کرد 

که این همان ایران است.
به باور نویسنده، برعکس دوران پیش 
از تاج گذاری، دوره حکومت رضاشاه، 
یعنی از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰، دوران 
چندان پیچیده  ای نیست. زیباکالم دو 
دلیل برای این وضعیت می شناســد؛ 
یکی این که تغییرات عصر رضاشاهی 
که چهره ایــران را دگرگــون کرد، 

سخت افزاری بود.
به نوشــته او، ایجــاد راه آهن، بنادر، 
هزاران کیلومتر جاده شوسه، دانشگاه، 
آمــوزش و پــرورش، بیمارســتان، 
بهداشــت و درمــان، ثبت اســناد و 
امالک، ثبت احوال و این که هر فردی 
دارای شناسنامه باشد، احداث صنایع 
و کارخانجــات جدید، کشــتی رانی، 
تاسیس ارتش مدرن، اجباری شدن 
نظام وظیفه، تشکیل نیروی انتظامی، 
تاسیس وزارت خانه های جدید، بیمه، 
بانک داری، نظام حکومتی متمرکز و 
قانونمند و یک نظام قضایی مدرن از 
جمله مهم ترین میراث رضاشاه است.

او نوشــته است در این ۱۶ سال برای 
اولین بار در جامعه سنتی ایران زنان از 
خانه خارج شدند و به عرصه اجتماعی 
پاگذاشــتند و جامعه  ای که »شــیخ 
فضل اهلل نوری« مدرسه رفتن دختران 
و زنــان را خالف دین و مذهب اعالم 
کرده بود، پا در مســیر برابری نقش 
زنان و مردان در جامعه می گذاشت. 
دختــران دانش آموز و زنــان معلم، 
پرستار، کارمند و پزشک که از منزل 

بیرون آمده بودند، به تعبیر زیباکالم، 
نمی شد که هم چنان با پوشیه و روبنده 
و بدون آن که با نامحرم صحبت کنند، 
عهده دار آن مشاغل شوند: »بنابراین، 
کشــف حجاب از ســوی حکومت 

صورت می گیرد.«
این حرکت قبل از کشف حجاب در 
ســال ۱۳۱۴، دست کم سه دهه بود 
که در میان فعاالن حقوق زنان درباره 

آن بحث می شد.
گرچــه کشــف حجاب بــه صورت 
اجباری با هــدف برابر کردن حقوق 
زنان و مردان مخالفان و موافقانی در 
ایران داشت اما به نظر نویسنده، به آن 
معنا نبود که رضاشاه به وضع قوانین 
ضد شریعت ُمِصر باشد: »هیچ اقدامی 

مغایر با احکام اســالمی را نمی توان 
سراغ گرفت که حکومت رضاشاه در 
مجلس به تصویب رسانده یا خود به 
انگیزه ضدیت و رویارویی با شریعت 

راسا انجام داده باشد.«
به نوشــته صادق زیباکالم، معماران 
عصــر رضاشــاه، از جمله خــود او 
اعتقادات دینی داشــتند اما معتقد 
بودند قلمــرو و جایگاه دین در حوزه 
فردی است نه این که جامعه در پرتو 

اصول و قوانین مذهبی اداره شود.
برجســته ترین مــردان او و معماران 
ایران مدرن که در کتــاب ذکری از 
آن ها به میــان آمده اســت، »علی 
فروغی«،  »محمدعلــی  داور«،  اکبر 
»عبدالحسین  کاظم زاده«،  »حسین 
تیمورتاش«، »حسین عالء«، »قاسم 
صوراسرافیل«، »سیدحسن تقی زاده«، 
»علی دشتی«، »حسنعلی غفاری« و 
»علی اکبر سیاسی« هستند؛ افرادی 
که رهبــران حکومت بعــدی ایران، 
یعنــی جمهوری اســالمی هم چون 
آیت اهلل »علی خامنه  ای« بارها آن ها و 

افکارشان را زیر سوال برده اند.
در فصــل آخر کتاب که مفصل ترین 
بخش آن هم هســت، بــه افزایش 
سوءظن رضاشاه به اطرافیان، هم زمان 
با جدی شــدن موضوع شــاه آینده 
ایران و جانشینی او اشاره شده است. 
نویسنده کتاب رضاشاه، او را فردی در 
عین حال خــود رای معرفی می کند 
کــه هر قدر به پایان دوره ۱۶ ســاله 
حکومتش نزدیک تر شــویم، اثر این 
افــراد در حکومت او کمتر شــده یا 
از میــان رفته اســت و آن ها به قتل 
رســیده یا در حبس و حصر و تبعید 
به سر می برند و یا در بهترین حالت، 

خانه نشین شده اند.
کتاب ۳۰۰صفحه  ای رضاشاه، روایت 
فشــرده  ای از زندگی و میــراث او و 
تصویری اجمالی اما خواندنی از ایران 
در ۱۶ ســال تاسیس سلسله پهلوی 
است که صادق زیباکالم تالش کرده 

است حاصلی منصفانه باشد. تالش او 
برای فاصله گرفتن از روایت رســمی 
از  ایــران  نظام جمهوری اســالمی 
رضاشاه در جای جای کتاب مشهود 

است.
حکومت رضا شــاه با شــروع جنگ 
جهانی اول پایان گرفت و به پسرش 
محمدرضا رســید که ۳۷ســال بعد 
توســط انقالبیــون در بهمن ۱۳۵۷ 
ساقط شد. آن چه که نظام جمهوری 
اســالمی ایران در ۴۰سال عمر خود 
کرده، سراســر نفی همه آن چیزی 
است که در دوره رضاشاه و فرزندش 
در ۵۳ سال در ایران انجام شده است. 
حاال هم بــه کتابی که درباره زندگی 
و آثار رضاشــاه است، پس از دو سال 
معطلی در وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، مجوز انتشار نداده و کتاب به 
ناچار در خارج از ایران منتشــر شده 
است. پایان این مقاله، بخشی از نوشته 
صادق زیبــاکالم در مقدمه کتابش 

است:
»انتشــار این کتاب مصادف شده با 
نگاه جدیدی که نســبت به رضاشاه، 
باالخــص در میان نســل جدید در 
ایران به وجود آمده است. هر قدر که 
نظام ظرف ۴۰ ســال گذشته تالش 
کرده تا تصویری پلید و دهشتناک از 
رضاشاه ارایه دهد، »از قضا سرکنگبین 
صفرا فزود«، احترام و ستایش از وی 
افزایش یافته اســت. دست کم یکی 
از دالیل مخالفــت نظام با چاپ این 
کتاب، همین حــس عالقه و احترام 
اســت. حاجت به گفتن نیســت که 
ظهور »رضاشاه جدید« در قالب یک 
اسطوره و قهرمان ملی در میان ایرانیان 
بیش از آن که حاصل مطالعه آنان در 
مورد وی باشد، محصول نارضایتی و 
سرخوردگی شان از نظام است و عالقه 
و توجه آنان به رضاشــاه در حقیقت 
روی دیگر سکه بغض و کدورتشان از 

عملکرد مسووالن اسالمی است.«

فرامرز داور )ایران وایر(
فلک االفالک ساسانیان

 در آتش سیگار گردشگران!

کیهان لندن- محوطه بیرونی قلعه فلک االفالک باقی مانده از دوران ساسانیان، 
در پی بی توجهی یک گردشگر با انداختن ته سیگار دچار آتش سوزی شد. 
مدیرکل میراث فرهنگی استان لرستان به دلیل کمبود نیروهای حفاظتی 

وقوع دوباره آتش سوزی در این قلعه تاریخی را محتمل می داند.
آتش سوزی عصرروز ۲۵ شهریورماه در فضای سبز این محوطه تاریخی رخ 
داده. به گفته مدیرکل میراث فرهنگی لرستان، به دلیل قرار داشتن در فصل 
گرم و خشک بودن گیاهان اطراف این قلعه، انداختن این ته سیگار منجر به 

وقوع آتش سوزی شده است.
به گفته امین قاســمی، به دلیل فاصله آتش سوزی از قلعه و آثار تاریخی، 

آسیبی متوجه بخش تاریخی نشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان لرستان کمبود نیروی انسانی برای نظارت 
و پایــش محوطه قلعه فلک االفالک را دلیلی بــرای وقوع دوباره این قبیل 
آتش سوزی ها دانسته و گفته است: »ممکن است چنین اتفاقاتی بیفتد البته 
تمام تجهیزات ایمنی و امنیتی موجود بود چرا که در غیر اینصورت ممکن 

بود تمام قلعه فلک االفالک در آتش بسوزد!«
فلک االفالک قلعه ای کم نظیر و بر جای مانده از دوران سلطنت ساسانیان 
در ایران اســت که در جریان زلزله سال ۹۶ و بارندگی های سیل آسای بهار 
امسال دچار ترک خوردگی و ریزش شده است. در پی زلزله دو سال پیش 
در استان لرستان، شکاف هایی با عمق سه متر در دیوارهای این قلعه ایجاد 
شده است. همچنین سیل و بارندگی امسال باعث ریزش پایه ها و خاک های 
تپه ای این قلعه ی معروف شد. به دلیل نیمه تمام گذاشتن سازه بتنی و رینگ  
دور قلعه، این ریزش برای این بنای تاریخی تهدید بزرگی به شمار می رود 

ولی متأسفانه به حال خود رها شده است.
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 ۸۰۰ میلیون تومان خرج تاریخ سازی 
»گرگ ایرانی«:  
تا گردن بدهکارم

هادی چوپان، بدنساز، روز یکشنبه موفق شد در مسابقات »مستر المپیا« 
)آقای المپیا( مقام سوم را کســب کند. او تنها ورزشکار ایرانی است که 
توانسته است در رقابت های »مستر المپیا« عنوانی کسب کند.   او همچنین 
توانســت در رای گیری مردم عنوان »قهرمان مردم« را به دست آورد. این 
جایزه از سال پیش به جوایز »مسترالمپیا« اضافه شده است. در این بخش از 

رقابت ها تماشاگران، بدنساز محبوب خود را انتخاب می کنند.

بی بی سی- »مسترالمپیا« معتبرترین 
رقابت در رشته پرورش اندام است که 
در آن بهترین بدنسازان جهان با هم 
رقابت می کنند. این مسابقات امسال 
از ۱۲ تا ۱۵ ســپتامبر در الس وگاس 

آمریکا برگزار شد.
هادی چوپان بعد از کسب این پیروزی 
در مصاحبه با شبکه تخصصی پرورش 
گفت  دیولپمنت«  »ماسکیوالر  اندام 
که موفقیتش بــدون کمک مربی و 
برادرانش میسر نبود. اما گرفتن ویزای 
آمریکا از قهرمانی برایش ســخت تر 

بوده است.
او درباره اینکــه در بخش نگاه مردم 
عنوان»قهرمان مردمی« را هم کسب 
کرده گفت: »قهرمانــی دو نوع دارد 
یکی اینکــه فقــط کاپ می گیری 
که عمرش کوتاه اســت اما نوع دوم 
زمانی است که در نگاه مردم قهرمان 
می شــوی و این نوع قهرمانی تا ابد 

ماندگار است. « 
جایزه مقام ســومی هادی چوپان در 
این مســابقات ۱۰۰هــزار دالر بوده 

است.
آقای چوپان در مصاحبه با خبرگزاری 
ایســنا گفته است که این جایزه تنها 
بخشــی از هزینه های او را پوشــش 
می دهــد. او گفته اســت: »تاکنون 
۱۵۰ هــزار دالر هزینــه کــردم که 
توانستم بعد از ۴ سال ویزای آمریکا 
را بگیرم و در مسترالمپیا شرکت کنم. 
هزینه های زیــادی مربوط به بلیط، 
هتل و هزینه های سرسام آور دیگری 
را متحمل شده ام. در کنار آن ۵ سال 
زجر و ســختی کشــیدم تا به اینجا 
برسم. خیلی ها فقط جایزه و افتخار و 
عنوان را می بینند اما نمی دانند پشت 
آن چه روزها و سال هایی سپری شده 
است. این جایزه شاید فقط هزینه های 
ویزا گرفتن را تا حدی پوشش دهد.«

آقای چوپان از مســئوالن فدراسیون 
بدنسازی هم گله مند است که هیچ 

کمکی به او نکرده اند. او می گوید که 
بابت هزینه های سفر خود به آمریکا 
حدود ۸۰۰ میلیون تومان بدهی باال 
آورده است و » حاال تا گردن در بدهی 

هستم«.  
در ابتدا قرار بود آقای چوپان در بخش 
بدنسازان کمتر از ۹۶ کیلوگرم )۲۱۲ 
پوند( شــرکت کند اما تصمیم تغییر 
کرد و در بخش سخت تر این مسابقات 
یعنــی در کالس آزاد شــرکت کرد 
یعنی بخشی که حریفان حرفه ای و 
بهترین های جهان حضور دارند. آقای

چوپان بــا اینکــه ده کیلوگــرم از 
حریفانش در بخش آزاد سبکتر بود اما 
توانست رتبه سوم را از آن خود کند و 

مدال برنز ببرد.
هادی چوپان که در این مســابقات 
لقب »گرگ ایرانی« گرفته اســت به 
»ماسکیوالر دیولپمنت« گفته است 
چون به خــودش و تیمش اطمینان 
کامل داشــته اســت ایــن تصمیم 
شــجاعانه را گرفته که در بخش آزاد 

مسابقه دهد.  
آقای چوپــان می گویــد مربی اش 
تصمیم خواهد گرفت که در مسابقات 
چطور ظاهر شــود. او معتقد اســت 
این مســابقات اوج موفقیت نیست و 
موفقیت های بیشتری در انتظار است. 

 هادی چوپان متولد ۱۳۶۶ است.
به گــزارش خبرگزاری ایســنا او از 
۱۳ سالگی در ســال ۱۳۷۹ ورزش 
بدنســازی را آغاز کرده اســت و در 
نوجوانــی در کنــار ورزش به عنوان 
گچکار کار می کرده اســت. او تا حاال 
موفق شــده است مقام سوم کشور و 
همچنین قهرمانی اســتان فارس به 

دست آورد.
پیش از چوپان تنها ایرانی راه یافته به 
مسابقات »مستر المپیا« مرحوم بیت 
اهلل عباس پور بود کــه در نهایت به 

مقام هفدهم جهان دست یافت.

هراس از تماشاگران ِدربی
 تهدید تماشاگران زن به بازداشت و محدودیت بلیت فروشی برای مردان!

رئیس  ســردار حســین رحیمی 
زنان  تهران دربــاره حضور  پلیس 
در ورزشــگاه آزادی برای تماشای 
بازی فوتبــال دربی پایتخت گفت: 
»هیچ زن و دختری حق حضور در 
استادیوم آزادی برای تماشای بازی 
دربی پایتخت را ندارد و در صورت 
مشاهده آنها بازداشت خواهند شد!«

کیهــان لندن- خودســوزی و مرگ 
سحر خدایاری یا دختر آبی که هوادار 
تیم اســتقالل )تاج( بــود، حکومت 
را حتــی از ورود آزادانه ی مردان به 
ورزشگاه »آزادی« به هراس انداخته 
تا حدی که فقط کسانی اجازه ی ورود 
به ورزشــگاه را دارنــد که به صورت 
اینترنتــی و در اختیــار قــرار دادن 
مشــخصات شــخصی خود اقدام به 

خرید بلیت کرده اند!
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس 
تهران روز سه شــنبه ۲۶ شهریورماه 
به رســانه ها اعالم کرد که هیچ زن 
و دختری حق حضور در اســتادیوم 
آزادی را برای تماشــای بازی دربی 
پایتخــت نــدارد! ســردار رحیمی 
همچنین تماشــاگران زن فوتبال را 
تهدید کرده که در صورت مشاهده در 
ورزشگاه آزادی بازداشت خواهند شد.

رحیمی گفته که در بازی دربی هیچ 
امکاناتی برای ورود زنان »پیش بینی« 
نشده و »لذا هیچ  خانمی به ورزشگاه 

مراجعه نکند.«

او تماشــاگران مرد را نیــز ملزم به 
خریداری اینترنتی بلیت و تاکید کرده 
که »به هیچ عنوان در ورودی ورزشگاه 

آزادی بلیت فروشی نخواهد شد.«
این محدودیت گســترده و امنیتی 
کردن فضای ورزشــگاه آزادی در پی 
تشــکیل کمپین های اعتراضی علیه 
جلوگیری از ورود زنان به ورزشگا ه ها 
و اعتراض به دیکتاتوری موجود، پس 
از خودسوزی و مرگ سحر خدایاری 
هوادار تیم استقالل )تاج( تشدید شده 
است. دوستداران فوتبال  و طرفداران 

تیم های استقالل و پرسپولیس قصد 
دارند تــا در بازی پیش  روی دو تیم، 
اعتراض خود را به روشنی و شفافیت 

بیان کنند.
این در حالیســت که رئیس پلیس 
تهران با اشــاره به فــروش اینترنتی 
بلیت هــا تأکید کــرده کــه زنان و 
دختران اجازه تجمع در محل بازی در 

استادیوم آزادی را ندارند.
بلیت فروشــی بازی اســتقالل )تاج( 
و پرســپولیس تهــران بــه صورت 
الکترونیک صــورت می گیرد و بنا به 

گفته ی رحیمی رئیس پلیس تهران 
فقط تماشاگرانی که بلیت اینترنتی 
خریــداری کردنــد اجــازه ورود به 

ورزشگاه آزادی را دارند.
قدرت اهلل سیف مدیر مجموعه ورزشی 
آزادی )آریامهر( در یک برنامه رادیویی 
در پاســخ به این پرسش که آیا برای 
برگــزاری دربی نگرانــی وجود دارد، 
گفت: »از قبل هــم اعالم کردیم که 
تماشــاگرانی که عالقمند هســتند 
و به ورزشــگاه می آینــد بدون بلیت 
مراجعه نکنند. دیشب تصمیمی که 
در جلســه ای که پیــش از برگزاری 
بازی انجام شــد، تصمیم گرفته شد 
که از ورود افرادی که بلیت نداشتند 
ممانعت شــود و حدود ۳-۴ هزار نفر 
موفق نشــدند به ورزشگاه بیایند و با 
اســکوربوردی که در بیرون ورزشگاه 
وجــود داشــت مســابقه را دیدند. 
خواهش می کنم کــه عزیزان بدون 
بلیت به ورزشــگاه نیایند تا شرمنده 

آنها نشویم.«
تیم های استقالل )تاج( و پرسپولیس 
در چارچوب هفته چهارم نوزدهمین 
دوره رقابت های لیگ برتر، دربی ۹۰ 
پایتخت را برگزار می کنند. این بازی 
ســاعت ۱۸:۴۵ دقیقه یکشنبه ۳۱ 
برگزار  شهریور در ورزشــگاه آزادی 
خواهــد شــد و با مخالفت باشــگاه 
استقالل )تاج( با تقسیم ظرفیت ۹۰ 
به ۱۰ هواداران این تیم، هواداران دو 
تیم به صورت ۵۰-۵۰ و با شمار برابر، 
صندلی هــای ورزشــگاه آزادی را در 

اختیار خواهند داشت.
موضــوع ورود تماشــاگران زن بــه 
ورزشــگاه ها همچنان با رویکردهای 
متناقض مســئوالن مواجه اســت. 
مسئوالن فدراسیون فوتبال و دولت 
ورود زنان به ورزشــگاه ها را فقط در 
بازی های ملــی و بطور محدود مجاز 
اعالم کرده اند. طیبه سیاوشــی عضو 
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون 
اســالمی امروز در توئیتی اعالم کرد 
که برای بازی ایران و کامبوج ۱۲۰۰ 
صندلی برای زنان در نظر گرفته شده 
که به صورت بلیت فروشی در اختیار 

آنان قرار خواهد گرفت.
این توئیت عضو فراکســیون مجلس 
شــورای اســالمی که با ذوق زدگی 
اختصــاص ۱۲۰۰ صندلی به زنان را 
تابوی ممنوعیت ورود به  »شکستن 
زنان« توصیف کرده، به شــدت مورد 
انتقــاد کاربران فضای مجــازی قرار 
گرفت که خواسته های زنان و احقاق 
حقوق بدیهی آنان را چنین کوچک  
ساخته و به عنوان یک دستاورد بزرگ 

قالب می کنند!

هیچیک از خبرگزاری  های رسمی جمهوری اسالمی تصویر بازیکنان تیم استقالل با تی شرت سیاه در حمایت از 
»دختر آبی« را منتشر نکردند

فدراسیون جودو ایران
 به دلیل تبعیض و گرایش سیاسی تعلیق شد

دویچه وله- فدراسیون جهانی جودو 
در بیانیه ای رسمی، ایران را از حضور 
در کلیــه رویدادهــا و فعالیت های 
بین المللی این رشــته محروم کرده 
اســت.  این تصمیم هنــوز به تایید 
کمیته انضباطی فدراســیون جهانی 
نرســیده و مدت تعلیق نیز مشخص 
نیســت. در عین حال بــه ایران ۲۱ 
روز فرصت داده شــده تا نســبت به 
محرومیت خودش به دادگاه حکمیت 

ورزش اعتراض کند.
علت تعلیق جودوی ایــران »باخت 
اجباری« سعید مالیی در ژاپن برای 
روبرو نشدن با حریف اسرائیلی و موارد 
مشابه این رفتار در بازی های المپیک 
۲۰۰۴ عنوان شده است؛ بی توجهی 
به منشــور المپیک و دخالت مسائل 

سیاسی در ورزش.
کمیسیون انضباطی فدراسیون جهانی 
جــودو در بیانیــه صــادره می گوید 
»دالیلی قوی« دارد که فدراســیون 
ایران در آینده باز هم مرتکب چنین 

خالف هایی خواهد شد.
آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون 
جودوی ایران، این تصمیم را »عجوالنه 
و ناعادالنه و سناریوی از پیش تعیین 
شده« خوانده و گفته است: »متاسفانه 
ورزشکار ما هم وارد این موضوع شد.«
کیــکاووس ســعیدی، سرپرســت 
دبیرکلی کمیتــه ملی المپیک ایران 
از اظهارنظر شانه خالی کرده و گفته 
که چون نامه ای در این زمینه دریافت 
نکرده و از طریق رســانه ها در جریان 
امر قرار گرفته، نمی تواند واکنشــی 

رسمی در این زمینه داشته باشد.
ســعید مالیــی، قهرمان ۲۸ ســاله 
جودوی جهان فاش کرده که رئیس 

کمیته ملی المپیــک و معاون وزیر 
ورزش از او تلفنی خواسته بودند که 
در نیمه نهایــی به حریف قزاق خود 
ببازد تا مجبور نشــود بــا جودوکار 
اسرائیلی مسابقه بدهد. مالیی پس از 
شکست عمدی در این مسابقه، دیگر 
به ایران برنگشت و هم اینک در آلمان 

به سر می برد.

بیم از تعلیق فوتبال

محمدرضا تابش، رئیس فراکســیون 
ورزش مجلس به ایســنا گفته است: 
»ارتباطات دوستانه رییس فدراسیون 
جهانــی جــودو بــا مقامــات رژیم 
صهیونیستی، تعلیق جودوی ایران را 

درهاله ای از ابهام قرار داده است.«
تابش این تصمیم را عجوالنه دانسته 
و مدعی شده که کمیته ملی المپیک 
ایران به منشــور المپیک و اصول آن 
پایبند اســت: »بــا رایزنی هایی که 
مقامات ورزشــی ایران بعد از باخت 
آقای ســعید مالیی قهرمان جودوی 
المللی  کشــورمان با مجامع بیــن 
ورزشی داشــتند، انتظار این بود که 

ورزش  مقامات رسمی  استدالل های 
کشور مورد توجه قرار می گرفت و با 
این سرعت نسبت به تعلیق جودوی 
ایران تصمیم گیری نمی شد تا شائبه 
سیاســی کاری و از جمله ارتباطات 
دوســتانه رییس فدراسیون جهانی 
جودو با مقامات رژیم صهیونیســتی 
این تصمیم را درهاله ای از ابهام قرار 

نمی داد.«
این نماینده مجلس، تعلیق جودوی 
ایــران را تنبیــه قهرمانان ورزشــی 
کشــور و مقابله با مردمی دانسته که 
حامی آنها هستند. او اذعان کرده که 
بارها در فراکسیون ورزش مجلس با 
حضور مقامات دولتی مسئول راه های 
جلوگیری از چنیــن وضعیتی مورد 
بررســی قرار گرفته اند: »در روزهای 
اخیر نیز با وزیر ورزش و رئیس کمیته 
ملی المپیک در این خصوص مذاکره 

شده است.«
رهبر جمهوری اســالمی یک ســال 
قبل بــه مــدال آوران ورزش گفته 
بود فدراســیون ها به خاطر این که با 
جایی مسابقه نمی دهید هیچ غلطی 

نمی توانند بکنند.
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ایران وایر- بازیکنان استقالل، پیش 
از بازی مقابل نفت مســجد سلیمان 
با پیراهن هایی وارد زمین شــدند که 
منتقش بــه نام »ســحر خدایاری« 
و لقــب او یعنی »دختــر آبی« بود. 
صداوسیمای ایران پخش زنده بازی 
را به همین دلیــل دیرتر آغاز کرد تا 

پیراهن ها از تن بازیکنان درآید.
»مهدی رستم پور« خبرنگار ورزشی 
در کانال تلگرامی خود نوشته است: 
»جواد خلیفه سلطانی ناظر مسابقه 
با عصبانیت مقابل بازیکنان سوگوار 
ایســتاد تا آنــان را از عواقــب رفتار 

انسانی شان بترساند.«
اما »جواد خلیفه سلطانی« کیست؟ 
او در دهــه هفتــاد خورشــیدی از 
راننده های »مهدی تاج« در اصفهان 
بود. آرام آرام وارد عرصه خبر شد و در 
ورزشگاه های اصفهان به روزنامه های 
چاپ تهران گزارش بــازی تیم های 
پلی اکریل، ذوب آهن و ســپاهان را 
می داد. با قدرت گرفتن مهدی تاج در 
فدراسیون فوتبال، خلیفه سلطانی هم 
به یکی از ناظران فدراسیون فوتبال در 

رقابت های لیگ برتر بدل شد.
داستان ولی به رفتار ناظر فدراسیون 
فوتبال خالصه نمی شــود؛ او مامور 
بوده و معذور. یکی از مدیران باشگاه 
اســتقالل در گفت وگو با »ایران وایر« 

از اتفاقاتــی که پیش از آغاز بازی رخ 
داد حرف می زند: »قبل از این که بازی 
شروع شود فشارها آغاز شد. پشت سر 
هم تمــاس از نهادهای باال. نه این که 
از فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش 
تماس بگیرنــد. تقریبا تمام نهادهای 
امنیتی کشور تماس گرفتند و تهدید 
کردند کــه بازیکنان نبایــد با هیچ 
نشانی از سحر خدایاری وارد ورزشگاه 

شوند.«
یکی از مدیران باشــگاه اســتقالل 
می گوید ســاعت های قبل از بازی با 
نفت مسجد سلیمان، لحظاتی سخت 
برای بازیکنان و کادر مدیریتی باشگاه 
بود: »این که بازیکنان چنین پیراهنی 
بپوشند هیچ ربطی به باشگاه نداشت. 
ما حتی در جریان نبودیم. بازیکنان 
خودشــان این پیراهــن را طراحی و 
آماده کرده بودند و به مسجدسلیمان 
آوردند. چند دقیقه قبل از شروع بازی 
تماس ها شروع شد. گفتند هیچ بنر یا 
شعار یا پیراهنی نباید در مورد سحر 
در ورزشــگاه باشد. این حرکت به ما 
ارتباطی نداشت، اما باز هم به بازیکنان 
گفتیم که ممکن است این تهدیدها 
جنبه های بدتری پیدا کند. اما توجهی 

نکردند و وارد زمین شدند.«
این مقام باشگاه استقالل، برخورد تند 
»جواد خلیفه ســلطانی« با بازیکنان 

اســتقالل را تایید می کنــد: »او هم 
دستور گرفته بود که نباید بازیکنان 
ما با این پیراهن عکس بیاندازند. برای 

همین برخورد تندی داشت.«
زمانی کــه از او در مــورد نهادهایی 
که با مدیران باشــگاه تماس گرفته 
بودند می پرسیم کمی مکث می کند 
و می گوید: »شــاید گفتنش درست 
نیســت. اما حســاب کنید باالترین 
نهادهای امنیتی کشور کدام هستند؟ 
از تمام این نهادها به ما دستور رسید.«
او می گوید که هنوز برای دربی تهران 
که روز ۳۱ شــهریورماه در ورزشگاه 
آزادی برگزار خواهد شــد تماسی از 
ســوی مقامات امنیتی گرفته نشده 
است: »فکر می کنم دلیلی هم نداشته 
باشــد که تماس بگیرنــد. اوال توجه 
کنید که ما باید جلســه ای با شورای 
تامین امنیت داشــته باشــیم. اگر 
موردی باشد همان جا می گویند. مورد 
بعد هم این که لزومی نــدارد دوباره 
بازیکنان واکنشی به فوت دختر آبی 
نشان دهند. آن اتفاق یک بار بود که 

افتاد.«
از او می  پرسیم آیا بعد از بازی گالیه یا 
شکایتی هم از سوی مقامات امنیتی 
در مورد رفتار بازیکنان استقالل وجود 
داشته؟ می خندد و می گوید: »گالیه؟ 

شکایت؟ اشک مان را درآوردند.«

از باال دستور آمد،
 اما بازیکنان استقالل پیراهن  را در نیاوردند

وریا غفوری با تی شرت »دختر آبی«
 هدف حمالت رسانه های تندرو

دویچه وله- خبرگزاری فارس روز سه 
شنبه  با انتشار ویدیویی وریا غفوری، 
کاپیتان تیم اســتقالل، را مســئول 
پوشــیدن تی شــرت هایی با نوشته 
»دختر آبی« توســط بازیکنان تیم 

استقالل معرفی کرد. 
بازیکنان تیم فوتبال استقالل تهران 
روز یک شنبه ۲۴ شهریور قبل از آغاز 
بازی مقابل تیم نفت مسجد سلیمان 
برای گرامی داشت یاد سحر خدایاری 
تی شرتی مشکی روی پیراهن ورزشی 
خود به تن کردند که روی آن عبارت 
»دختر آبی« به زبان های فارســی و 

انگلیسی به چشم می خورد.
این اقدام به زعــم این خبرگزاری با 
استقبال »رســانه های ضد انقالب« 
مواجه شده است. از همین رو، شماری 
از کاربــران شــبکه های اجتماعی از 
خبر  غفوری  برای  »پرونده ســازی« 
می دهند. هشتگ »وریا غفوری« در 
توییتر به محلی بــرای بحث در این 

زمینه مبدل شده است.

خبرگزاری فــارس و برخــی دیگر 
رســانه های نزدیک بــه جریان های 
تندرو در ایران، گــزارش داده اند که 
این غفوری بوده است که »تی شرت ها 
با عبــارت دختر آبی را بین بازیکنان 
پخش کرده و به رغم مخالفت جواد 
زرینچه، سرپرســت تیم، از بازیکنان 
خواسته با این تی شرت ها وارد زمین 

شوند و عکس یادگاری بگیرند.«
»ناظر  می گوید:  فــارس  خبرگزاری 
مسابقه گزارش اقدام تیم استقالل را 
به حراست فدراســیون داده است و 
قرار است گزارش به حراست ورزش 
هم اعالم شود. باید منتظر شد و دید 
آن ها چه تصمیمی درباره این اقدامات 
خبرگزاری  می گیرند.«  خودســرانه 
فــارس می گویــد که وریــا غفوری 
»سابقه چنین کارهایی را دارد و سال 
گذشته با تمسخر صحبت های وزیر 

خارجه تیم را به حاشیه برد.«
سال گذشته پس از آن که محمد جواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران، گفت »ما 

افتخار می کنیم به خاطر فلســطین 
و لبنان تحت فشاریم«، وریا غفوری 
در شبکه های اجتماعی خود نوشت: 
»شــما تحت فشار نیستید و در واقع 
این مردم عادی هستند که تحت فشار 
هستند«. او به دلیل این اظهارات به 
حراســت وزارت ورزش احضار شــد 
اما کماکان در مصاحبه با خبرنگاران 
گفت که »حرف حق را زده و ترسی از 

بازخواست مسئوالن ندارد«.
در صفحه اینستاگرام غفوری می توان 
حساسیت او به موضوعات اجتماعی 
را دید. او در پســت های خود درباره 
کولبران کردستان اطالع رسانی کرده 
که در وضعیت وخیم اقتصادی مجبور 
هستند خطر کشته شدن را به جان 
بخرند و اجناس ســنگین را بر کول 
گذاشته و به داخل کشور قاچاق کنند 
تا درآمدی هر چند اندک کسب کنند. 
اقــدام تیم اســتقالل در پوشــیدن 
تی شرت ها با عبارت »دختر آبی« با 

تحسین کاربران اینترنتی مواجه شد.

داستان آخرین قربانی فوتبال ایران چیست؟

پوستر ترحیم عماد صفی یاری و پدرش

روز دوشنبه )۲۵ شــهریور(، حدود 
۸۰ دقیقــه از بازی پرســپولیس و 
صنعت نفت آبادان گذشــته بود که 
در ورزشگاه آزادی پسری شش ساله 
کنار یکی از داربست های منتهی به 
گیت های ورودی دچار برق گرفتگی 
شــد و بعد از چند ثانیه درگذشت. 
 عماد صفی یاری با پدرش به ورزشگاه 
آزادی رفتــه بود. پــدر او در یکی از 
غرفه هــای اســتادیوم آزادی لباس 
ورزشی می فروشد و گاهی پسرش را 
که طرفدار تیم استقالل بود، با خود به 
ورزشگاه می برد.  عماد، متولد ۱۳۹۲ 
بود، قرار بود از هفته آینده مدرسه را 

شروع کند.  

  چطور عماد را برق گرفت؟

پدر عماد در مصاحبه با برنامه »سالم 
ایران توضیح  صبح بخیر« تلویزیون 
می دهد که عماد کنار داربســت در 
حــال بازی بــوده اســت و وقتی او 
خواسته دســتش را بگیرد، می بیند 
که پســرش خشک شده است و بعد 
روی زمین می افتد. پدر عماد می گوید 
پسرش »سه چهار ثانیه ای تمام کرد 
... پسرم جلوی چشمانم خشک شد 
و پرپر شــد. در این دنیا فقط پسر۶ 
ساله ای داشــتم که آن هم از دست 

رفت. «
او می گوید همســرش به دنبال این 
حادثه تکان دهنده بستری شده است.
از  ایرنا  عکس هایی که خبرگــزاری 
محل حادثه منتشــر کرده اســت 
نشان می دهد که در ورزشگاه آزادی 
داربســت هایی پیــش از گیت های 
ورودی نصب شــده اســت. در این 
تصاویر دیده می شــود که از تیرهای 
چراغ برق بــه عنوان ســتون برای 
نگهداری داربســت ها استفاده شده 
اســت. عمــاد در کنار یکــی از این 
داربســت ها بازی می کــرده که برق 

می گیردش.

چرا داربست برق داشته است؟

 هنوز گزارش رسمی پلیس یا پزشک 
قانونی منتشر نشده است اما پدر عماد 
می گوید که اداره برق تایید کرده در 
بدنه تیر چراغ برقی که ستون همان 
داربستی بوده که عماد به آن دست 
زده، برق جریان داشــته است و این 
جریان برق به داربســت هم سرایت 

کرده است.   
آقــای صفی یاری گفته اســت هنوز 
هیچ مسئولی از او عذرخواهی نکرده 
و مســئولیت این حادثه را به گردن 

نگرفته است.   
 آقای صفی یاری خواهان پاسخگویی 
مســئوالن اســت: »یک نفر باید به 

مــن بگوید که مقصر اســت... من از 
خون فرزندم نمی گذرم. « او می گوید 
تنها کسی که از میان فوتبالیست ها 
و مســئوالن برای تسلیت به مجلس 
ترحیــم عماد رفته »آقــای انصاری 
فرد بود.« محمد حســن انصاری فرد 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس است که 
تیمش در روزی که عماد دچار سانحه 

شد در ورزشگاه آزادی بازی داشت.

چه کسی مسئول است؟

»شرکت توســعه و نگهداری اماکن 
ورزشــی کشور« مســئول ساخت و 
تجهیــز و نگهداری و بهینه ســازی 
ورزشگاه آزادی است. بنا بر توضیحی 
که در وب ســایت شــرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی کشور آمده، 
فعالیت های این شرکت به دو بخش 
»نگهداری و توسعه اماکن ورزشی« 

تقسیم شده است.    
این شرکت از ســال ۱۳۷۴ مسئول 
نگهــداری و توســعه مجموعه های 
ورزشی کشــور بوده است و بسیاری 
از ورزشــگاه های مهم در اختیار این 
شرکت اســت از جمله مجموعه های 
انقــالب، شــهید  آزادی،  ورزشــی 
شــیرودی، مجموعه هــای اســکی 
شمشک،  دیزین و خور و مجموعه های 

سوارکاری کشور.  
شــرکت توســعه و نگهداری اماکن 
ورزشــی کشــور در بیانــه ای که به 
دنبال مرگ عماد منتشــر کرد گفته 
اســت که علت این حادثه »ربطی به 
گیت های ورودی ورزشــگاه آزادی« 
ندارد. این شرکت، پیمانکار را مقصر 
دانسته و گفته اســت »پیمانکار به 

خاطــر بی احتیاطی و بــرای محکم 
کــردن نرده های داربســت، آنها را با 
تیرهای برق در مجاورت فضای سبز 
مهار کرده بود.«   اما شرکت توسعه و 
نگهداری اماکن ورزشی کشورتوضیح 
نداده اســت که چرا تیرچــراغ برق 
ایمن نبــوده و چرا جریــان برق در 
بدنه تیرچراغ برق جاری بوده اســت. 
تیرهای چراغ برقی که نگهداری از آنها 

وظیفه این شرکت است.
هدف از این داربســت ها ایجاد نظم 
در تردد تماشاگران در مسیر منتهی 
به گیت های ورودی بوده اســت تا از 

ازدحام جمعیت جلوگیری شود.
    بر اســاس گفته پلیس، پیمانکار این 
است.  شــده  بازداشت  داربســت ها 
سردار کیوان ظهیری، رئیس پلیس 
اســت:   گفته  پایتخت  پیشــگیری 
»تحقیقاتی برای شناسایی مقصر یا 
مقصران احتمالی دیگــر در جریان 
است.«  در همین حال روزنامه شهروند 
از قول پیمانکاری که نام او ذکر نشده، 
و مسئول نصب داربست بوده توضیح 
داده است که دلیل اتصال داربست به 
تیر چراغ برق این بوده که »داربست ها 
نباید پایه زمینی داشته باشند، چراکه 
به خاطر ازدحام جمعیت ممکن است 
پای کســی به آن گیر کند و زمین 
بخورد و بقیه نیز همین اتفاق برایشان 
بیفتد، در آن صورت فاجعه می شود. 
از طرفی اگر در کمر داربست پایه ها 
را نصب کنیــم، از آن جا که بنر روی 
آن نصب می شود، ممکن است مهار 
نشــود و وزش باد موجب خوابیدن 
این داربست ها روی  جمعیت می شود. 
 برای همین ما باید از باالی داربست، 
مهار را به تیرهای روشنایی و درخت 

بزنیم.« 
پیمانکار ادامه می دهد که نمی دانسته 
یکی از این تیرها به دلیل فرسودگی 
برق داشته اســت: » اصال تصورش را 
هم نمی کردیــم که این اتفاق بیفتد. 
وگرنه من ۱۰ سال است که دارم کار 
می کنم و تا به حال با همچین موردی 

برخورد نکرده ام.« 
پدر عماد اما تنها از پیمانکار شکایت 
ندارد. او می گویــد:  »به جز پیمانکار 
آن داربســت ها که تنهــا دو روز بود 
این داربســت ها را نصــب کرده بود، 
از مســئوالن ورزشــگاه و اداره برق 
منطقه هم شــاکی ام. مسئوالن باید 
تدابیر ویژه ای برای این مسابقات در 
استادیوم می اندیشیدند تا این اتفاق 
نمی افتاد. پسر من بی دلیل و فقط به 

خاطر سهل انگاری قربانی شد.«

علیرضا فغانی از ایران رفت

علیرضا فغانی داور بین المللی کشورمان خیلی یکباره ایران را ترک کرد و 
با خانواده اش برای اقامت راهی استرالیا شد. او که گفته بود احتماال بعد از 
دربی از ایران می رود به دلیل شروع مدارس در کشور جدید محل زندگی 
اش کمی زودتر ایران را ترک کرد. او در یکی دو سال آینده احتماال در لیگ 
استرالیا قضاوت می کند و از ایران به جام جهانی فوتبال هم می رود. علیرضا 

یکی از ۵ داور برتر حال حاضر فوتبال دنیاست.
به گــزارش خبرآنالین یکــی از دالیل فغانی برای تــرک ایران تحصیل 
فرزندانش و دالیل دیگر شامل حاشیه هایی بود که بعد از قضاوت هایش در 
لیگ داخلی برایش ایجاد می شد. از قلعه نویی تا استراماچونی با انتقادهای 
شان، برای او بحران ساخته بودند و شعارهای تندی که در بازی استقالل با 

ماشین سازی شنید در تصمیم این داور جدیتی بیشتر ایجاد کرد.
او پس از جام جهانی گفته بود هر زمان شرایط تحصیلی فرزندانش فراهم 

شود از ایران می رود.



36 Issue 1442 Friday September 20, 2019شماره ۱442 جمعه 2۹ شهریور  3۶۱۳۹۸

kinman Mulholland

دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805   Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com دفتر حقوقی »کی ام«
فرشاد حسین خانى (مشاور و مترجم)

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

Farshadx@hotmail.com

دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

تصادفات (ICBC): بعداز هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست. 
امور جنائى: قتل، دزدى، رانندگى در حال مستى و مواد مخدر، درگیرى و زد و خورد

امور مهاجرت، امور خانواده، امور کمپانى ها، اعاده حیثیت و خسارت،  اخراجى از کار بدون دلیل کافى

Trial Lawyers:
Ian H. Kinman 
Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

روایت جانان خرم از زندگی
 خواننده پرآوازه ای که مادربزرگش بود

 زیر سایه مرضیه بودن

جانان خرم در کنار مادرش هنگامه امینی و مادربزرگش مرضیه

مــادر مادرش، »مرضیــه«، خواننده 
پــرآوازه ایرانی اســت و پدر پدرش، 
»رحیم علی خرم«، موسس »پارک 

خرم«.
می گوید: »بعــد از انقالب اتفاق هایی 
برای ما افتاد که وقتی بزرگ شــدم، 
متوجه شــدم زندگی مــا چه قدر با 
زندگی همسایه ها، هم مدرسه ای ها و 
دیگرانی که می دیدیم، فرق می کرد.«

متولد ۱۳۵۶ است و اولین خاطرات 
دوران کودکی  او به هجوم گاه و بی گاه 
پاسدارها به خانه خودشان و یا خانه 
پاسدارهایی  برمی گردد؛  مادربزرگش 
کــه یا دنبال پدرش می رفتند و یا به 
خانه مادربزرگش سر می زدند و همه 

جا را تفتیش می کردند.
جانان خرم چند ماهی اســت که در 
توییتر، خاطرات همان روزهای پس از 
انقالب را می نویسد. روایت های تلخ و 
تکان دهنده او از آن چه پس از انقالب 
بر سر خانواده پدری و مادری اش آمده 
است، مخاطبان زیادی دارد. می گوید: 
»زندگی در زیرسایه نام مرضیه و خرم 
افتخار بزرگی اســت اما سختی هایی 
هم دارد که کم کم با آن خو گرفته ام. 
االن دیگر عادت کــرده ام که در هر 
میهمانــی من را با نــام پدربزرگ و 
مادربزرگم به جا بیاورند و درباره آن ها 

از من سوال کنند.«
او همین موضوع را در توییترش هم 
نوشته است: »یک عمر در زیر سایه 
اســم مرضیه زندگی کردم؛ اســمم، 
شغلم، زندگیم… برای بقیه فقط »نوه 
مرضیه« بودنه! هم افتخار بزرگیه و هم 
سخت. اومدم توی توییتر بخاطر زدن 
خیلی از حرفهام بــدون محدودیت. 

سالم، من جانان خرم هستم *هیچ 
ارتباطی با مجاهدین ندارم و نمی دونم 

مسعود کجاست .«
مرضیه، خواننده مشــهور ایرانی، در 
دهه ۱۳۷۰ به »ســازمان مجاهدین 
خلق« پیوست. مجاهدین خلق یک 
گروه شــبه نظامی مخالف جمهوری 
اسالمی است که پیش از انقالب شکل 
گرفت. این سازمان نقش مهمی در به 
ثمر رسیدن انقالب ۱۳۵۷ داشت. اما 
پس از انقالب و تقســیم قدرت بین 
روحانیون در جمهوری اســالمی، به 
یکی از سرسخت ترین دشمنان نظام 

حاکم تبدیل شد.
دشمنی دو سویه جمهوری اسالمی 
و مجاهدین خلق تعداد زیادی کشته 
به جای گذشــته است؛ از افرادی که 
در ترورهای سازمان مجاهدین کشته 
شــدند تا کســانی که در زندان های 
جمهوری اســالمی به جرم همکاری 
با ایــن گروه اعدام شــده اند. یکی از 
سوال هایی که جانان خرم همواره با 
آن رو به رو می شود، موضوع پیوستن 
مرضیه به ســازمان مجاهدین خلق 
اســت: »آن قدر این ســوال را از من 
پرسیده بودند که اولین رشته توییتی 
که در توییتر نوشتم، داستان را توضیح 
دادم. می گفتند پسر مرضیه چپ بوده 
و دخترش مجاهــد. اما این حرف ها 
همه شایع بود. مادر من یک خداناباور 
فرنگ درس خوانــده بود که ترجیح 
می داد گوشــه ای بنشیند، کتابش را 
بخواند و ویسکی اش را بخورد تا این 
که ســراغ مبارزات چریکی چپ ها و 

سازمان مجاهدین خلق برود.«
او توضیح می دهد کــه مادربزرگش 

در ســفری بــه پاریس، به واســطه 
دوستانش با »مریم رجوی« مالقات 
و بعد از بازگشــت به ایــران، مادر او 
را از تصمیم خود برای پیوســتن به 
سازمان مجاهدین و برگزاری کنسرت 
برای آن ها با خبر می کند. او جزییات 
زیادی از آن روزها نوشــته و توضیح 
داده اســت مادربزرگش که هر سال 
برای دیدن پسرش به امریکا می رفته، 
از زمــان انقالب هر بار تکه زمینی را 

برای گذران زندگی می فروخته است. 
او وقتی برای فــروش زمین خود در 
منطقه »اللون« به »محمد هاشمی«، 
رفسنجانی«،  هاشــمی  »اکبر  برادر 
رییس جمهوری وقت »نه« می گوید، 
ممنوع المعامله و ممنوع االمضا می شود 

و تمام حساب های بانکی اش بلوکه.
مرضیه در همان شــرایط درخواست 

سازمان مجاهدین خلق را می پذیرد.
جانان به تازگی کتاب زندگی مرضیه 
را که گردآوری دســت نوشــته ها و 
خاطرات خود او است، به چاپ سپرده 
است: »روایتی که خود مرضیه از این 
تصمیم نوشته، البته کامل تر است از 
آن چه من دیده ام و در کتابی که چند 
ماه دیگر چاپ می شــود، کامل آمده 

است.«
او حسرت بزرگی هم دارد: »مادربزرگم 
یکی دو سال پیش از مرگش تصمیم 
گرفت بخشــی از خاطراتش را نابود 
کند. او از ۱۶ سالگی همه خاطراتش 
را در سال نامه می نوشت اما یک باره 
تصمیم گرفــت بخشــی از آن را از 
بین ببرد. هرچــه من و مادرم تالش 
کردیم، موفق نشدیم جلوی کارش را 
بگریم. متاسفانه بخش هایی از دست 

نوشته هایش را آتش زد.«

روایت جانان از آن چه پس از پیوستن 
مرضیه به سازمان مجاهدین بر سر او 
و مادرش، »هنگامه امینی« آمده هم 
تکان دهنده و تاثیرگذار است: »مادرم 
را ۴۰ روز زندانــی کردند. می گفتند 
مرضیه برنگــردد، اعدامش می کنیم. 
هر روز با یک چادر کوتاه به دادســرا 
می رفتــم تا دنبال کار مادرم باشــم 

اما…«
او و مادرش در ســال های آخر عمر 
مرضیــه اما دوبــاره بــه او نزدیک 
می شــوند: »ما کنارش بودیم و حتی 
چندین ماه مــن در خانه اش زندگی 

کردم؛ درست مثل کودکی ام.«
کودکــی   خاطــرات  ســراغ  بعــد 
از خانه  خود مــی رود؛ خاطراتــش 
»صاحبقرانیه« مرضیــه که از زمان 
مصــادره اموال پدربــزرگ و زندانی 
شدن پدرش، با مادرش آن جا زندگی 
می کرده اســت. جانان درباره پدرش 
نوشته است: »پدرم غالمحسین خرم، 
مهندسی راه و ساختمان از سوییس 
داشــت. به غیر از فارســی و ترکی، 
فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیولی 
رو حرف میــزد و در راه اندازی پارک 
خــرم درکنار پدربزرگــم بود و تمام 
قراردادهــا با شــرکتهای ایتالیایی و 

فرانســوی رو برای مانژهــای پارک 
او بســته بود. برای همین هم بعد از 
افتضاح ۵۷، چندین بار دستگیر شد 
تا جواب پس بده تا اینکه یکبار همون 
موقع به مدت یکسال و یکبار هم سال 

۶۳ به مدت ۶ ماه زندانی شد.«
غالمحســین خرم و هنگامه امینی 
زمانی که فرزندشان جانان پنج ساله 
بوده است، از هم جدا می شوند. جانان 
می گوید: »از بعد از انقالب که اموال 
پدربزرگم مصادره شد تا زمانی که پدر 
و مادرم زن و شوهر بودند، پدرم هم با 
ما در خانه مادربزرگم در صاحبقرانیه 

زندگی می کرد.«
او دوبــاره به خاطرات کودکی خود و 
برمی گردد:  صاحبقرانیه  خانه  همان 
»جو خیلی بدی بود و زندگی شب ها 
ادامه داشت. یعنی غروب که می شد، 
یک ســری از آدم های فرهنگی مثل 
روزنامه نگارها، سینماگران و اهالی تئاتر 
به خانه مادربزرگم می آمدند. از طرف 
دیگر، بعد از انقالب، وقت و بی وقت به 
بهانه های مختلف به خانه مادربزرگم 
می ریختند. تمــام پنجره های رو به 
خیابان را با پتو پوشــانده بودیم که 
وقتی چراغ روشن می کنیم، از بیرون 
مشخص نباشد. زندگی ما بیشتر در 
آشپزخانه جریان داشت که به حیاط 
خلوت و حیاط پشت خانه راه داشت. 
»گلستان شمالی« صاحبقرانیه حالت 
شــهرک مانند داشت و وقتی کسی 
می خواســت وارد شود، باید از دروازه 
اجازه می گرفت. هر چند شب یک بار 
اگر به دربــان اجازه می دادند، تماس 
می گرفــت و فقط می گفــت خانم 
مرضیــه! ریختند.این ها می آمدند به 
خانه و معموال کســانی که در خانه 
مادربزرگم میهمان بودند، از آشپزخانه 
به حیاط پشتی می رفتند. آن جا دیوار 
کوتاهــی بود تا خانه همســایه های 
مادربزرگم و اکثرا آن ها می رفتند آن 

جا...«
او برخــورد پاســداران بــا وســایل 
خانه شان را هم به خوبی به یاد دارد: 
توی  »پاســدارهایی که می ریختند 
خانــه، اکثرا جوانک هایی بودند که با 
لباس شخصی بودند و مسلح. خیلی از 
آن ها معلوم بود خانه و زندگی درستی 
ندیده بودند؛ مثال نمی دانستند ویدیو 
چیســت. با تعجب نگاه می کردند و 
شروع می کردند همه دکمه هایش را 
زدن. یا در مواجهه با وسایل موسیقی 
مــادرم گیج بودند. انــگار وارد خانه 
آدم هــای فضایی شــده اند و خیلی 

چیزها برایشان ناآشنا بود.«
جانان در میهمانی های مادربزرگش، 
آدم هــای صاحب نامــی را می دیده 
 اســت: »اولین بار »فریدون فرخزاد« 
برای من تعریــف کرد که مادربزرگ 
و پدربزرگم چه کسانی هستند. برایم 
همه چیز را کودکانه تعریف می کرد. 
می گفت می دانی چرا به خانه شــما 

Are you an 
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 in need of financial 
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Foreign Credential 

Recognition?
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سیستم ھای ساختمان و بازرسی 

بازرس فنی ساختمان
Certified Home Inspector CHI(P)

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید 

مھندس مھدی صانعی

Architect 
778-708-0520

abchi.bc@gmail.com 
www.abchibc.com

CPBC License # 76927 
ASTTBC  PI0534 

CACB

 ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی 
Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

شیما شهرابی )ایران وایر(

جشنواره فیلم تورنتو
 از جامعه ایران تا نجات گروگان های آمریکایی

چهل و چهار سال برگزاری، جشنواره 
جهانی فیلــم تورنتو را به بزرگ ترین 
جشنواره سینمایی قاره آمریکا بدل 
کــرده که هر ســاله هــزاران نفر از 
اهالی سینما، به ویژه تهیه کنندگان و 
پخش کنندگان فیلم را به مدت ده روز 
به این شهر بزرگ کانادا می کشاند تا 
در جشنواره ای بزرگ، نمایش صدها 

فیلم را جشن بگیرند.
امســال از بین بیش از هشــت هزار 
فیلمی که خواســتار شرکت در این 
جشــنواره بودند، سیصد و سی و سه 
فیلم برای بخش های مختلف، نظیر 
گاال، استادان، سینمای معاصر جهان 

و کشف انتخاب شدند.
جشــنواره تورنتو از ابتــدا به صورت 
»جشنواره جشنواره ها« و بدون بخش 
مســابقه آغاز به کار کــرد و برگزار 
کنندگان جشــنواره همین روند را 
تا به امــروز ادامه داده اند، هرچند در 
ســال های اخیر جوایز کوچکی برای 
برخی از بخش ها در نظر گرفته شده 

است.
با این حال هنــوز داوران اصلی این 
جشنواره مردم هســتند و در پایان 
بهترین فیلم جشنواره با انتخاب آنها 
معرفی می شود که امسال این جایزه 
از آن یک کمدی سیاه آمریکایی به نام 
»جوجو ربیت« ساخته تایکا وایتیتی 

شد.
اما باید اذعان کرد جشنواره ای با این 
ابعاد، شاید اگر از ابتدا بخش مسابقه 
داشت، امروز می توانست رقیبی جدی 

برای جشنواره های کن و ونیز باشد.

سینمای ایران ؛ فیلمسازان تازه نفس

جشنواره تورنتو هیچگاه به سینمای 
ایــران بی توجــه نبوده و هر ســال 
فیلم هایــی از ســینمای ایــران در 
بخش هــای مختلف این جشــنواره 
نمایش دارنــد و با توجه به جمعیت 
ایرانی قابل توجه این شهر، این فیلم ها 
غالباً با استقبال گسترده تماشاگران 

هــم روبه رو می شــوند، تــا آنجا که 
امسال، تنها فیلم بلند ایرانی پذیرفته 
شده در جشنواره، در همه سانس ها 
با سالن هایی لبریز از تماشاگر روبه رو 

بود.
از بیــن ده ها فیلم ارســالی از ایران، 
»پسر- مادر« اولین فیلم بلند مهناز 
محمدی، این بخت را داشــت تا به 
حق در جشنواره تورنتو پذیرفته شود: 
فیلمی با ساختاری مستندگونه و تا 
حدی در حال و هــوای فیلم »لرد« 
ساخته محمد رســول اف )نویسنده 
فیلمنامه این فیلم(، که در ادامه دنیای 
سازنده اش در ثبت فیلم های مستند 
از احوال جامعه- که نتیجه اش زندان 
رفتن او بود -با ســاختاری وفادار به 
سینمای مستند، تصویری تکان دهنده 
از فقیرترین قشر جامعه ارائه می کند 
که در آن مادری برای بقا، مجبور است 

از پسر دوازده ساله اش دست بکشد.
فیلمســاز تصویری شــاعرانه از یک 
موقعیت ســخت ارائــه می دهد و با 
تصاویری درگیر کننده و اســتفاده 
خالقانه از صدا، می تواند تماشــاگر را 
در یــک جهنم واقعی درگیر کند بی 
آن که -غالباً- احساسات تماشاگر به 

بازی گرفته شود.
از فیلم های کوتاه سینمای ایران هم 
تنها یک فیلــم در بخش فیلم های 
کوتاه این جشنواره به نمایش درآمد: 
»امتحان« ســاخته سونیا حداد. این 
فیلم هم که داستانی زنانه دارد، دختر 
دبیرســتانی ای را روایــت می کند 
که در مدرســه مجبور است تقاص 
سوءاستفاده دیگران از او را پس بدهد. 
فیلم ســعی دارد با نردیک شدن به 
شــخصیت اصلی با دوربینی سیال و 
روی دســت، احوال او را با ما قسمت 
کند تا در صحنه نهایی نوعی انفجار 
محمد عبدی )رادیو فردا(درونی او را در صورتش شاهد باشیم.
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  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
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GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازى و باغبانى

مشاوره، طراحى، اجرا، نگهدارى

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

می ریزنــد؟ تو نباید بترســی، آن ها 
آدم های بدی هستند که چون پدر و 
مادربزرگ تو آدم های خوبی هستند، 
با آن ها دشمنی دارند اما ما همیشه 
پیروز می شویم. می گفت می دانی چرا 
این همه این آدم ها دســت مرضیه را 
ماچ می کنند؟ به خاطر این که مرضیه 
کارهایی کرده است که خیلی از زن ها 
تــا قبل از او جرات انجــام دادنش را 
نداشــته اند. می گفتند آن زمانی که 
خانم هــا در ایران زیــر اجاق را فوت 
می کردند، مرضیــه در تئاتر »جامه 
باربد« بازی می کــرد. او کارش را از 
با »حســین مهرتاش« شروع  تئاتر 
کرده بود نه از کاباره و یا از آوازخوانی 
در میهمانی ها. دوستانش این موضوع 

را می گفتند.«
او کتاب »شــازده کوچولــو« را که 
فریدون فــرخ زاد برایش خریده بود، 
هنوز نگه داشته اســت.  فرخزاد در 
صفحه اول آن نوشــته بود: »جانانم، 

برای وقتی که خیلی بچه بود!«
تاریــخ نوشــته بــه بیســت و دوم 
اردیبهشت ســال ۱۳۶۰ برمی گردد؛ 

زمانی که جانان چهار سال داشت.
جانان هفت ســال در کنســرواتوار 
پاریس موســیقی کالسیک خوانده 
و خواننده اســت. او یک بــار هم در 
کنسرت »المپیا« با مادربزرگش روی 
صحنه رفته اســت: »خواندن جلوی 
مرضیه ســخت نبود اما با او خواندن 

خیلی سخت بود.«
جانــان پــس از ایــن که مــادر و 
مادربزرگــش را در فاصله کوتاهی از 
دســت داده، خواندن را کنار گذاشته 
است: »مادرم سرطان گرفت و هفت 
ماه قبل از مرگ مرضیه، فوت کرد. من 
بعد از مرگ آن ها آواز خواندن را کنار 
گذاشــتم چون همه من را با مرضیه 
مقایسه می کنند. من نه حجم صدای 
او را دارم و نه سواد موسیقی کالسیک 
ایرانی را. من موسیقی کالسیک غربی 
خوانده  ام و اصال موسیقی سنتی ایرانی 

را بلد نیستم.«
او چهار سال پیش در یک میهمانی 
با »شهرام ناظری« مالقات می کند و 
وقتی ناظری از جانان می پرســد چرا 
نمی خوانی؟ همین جواب را می دهد: 
»کلی با من دعوا کردند و گفتند حیف 
است. از زیر سایه مادربزرگت  بیرون 
بیا. بعد پسر خودشان را مثال زدندو 
گفتند پسرم تالش کرد تا خودش را 

معرفی کند. تو هم می توانی.«
جانــان چند ثانیه ســکوت می کند 
و می گویــد: »مادربزرگم همیشــه 
می گفت باید روزی ســر برســد که 
بگویند مرضیه مادربزرگ جانان است. 
اما هیچ وقت نشــد. سخت است نوه 
مرضیه بودن. افتخار بزرگی است اما 

واقعا سخت است.«

اما دو ســینماگر ایرانی االصل ساکن 
خارج از کشور هم در جشنواره تورنتو 
حضور داشــتند. آنا لیلــی امیرپور، 
فیلمساز ساکن آمریکا که با فیلم هایی 
چون »دختری در شب تنها به خانه 
می رود« در جشــنواره های مختلف 
ستایش شد، با کارگردانی بخشی از 
ســریال Briarpatch به تورنتو سفر 
کرد و مرجان ســاتراپی، فیلمســاز 
ســاکن پاریس، با تازه ترین فیلمش 
به نام »رادیواکتیو«، در این جشنواره 

حضور داشت.
رادیواکتیــو که به عنــوان اختتامیه 
جشــنواره به نمایش درآمد، داستان 
ماری کوری کاشــف رادیواکتیو را با 
بازی رزماند پایک روایت می کند که 
شباهتی به فیلم های پیشین ساتراپی 

ندارد.
عتیق رحیمی، فیلمسار افغان مقیم 

پاریس، هم در فیلم تازه اش، »بانوی 
نیل«، از آثار پیشــین فاصله گرفته و 
فیلم کامالً متفاوتی را در آفریقا خلق 

کرده است.
در بخش ســینمای مستند، دو فیلم 
مربوط بــه ایران نمایش داده شــد: 
باربارا کاپل،  »صحرا یک« ســاخته 
مستندساز آمریکایی، که در این فیلم 
با تصاویر آرشیوی تازه، تالش آمریکا 
برای نجات گروگان هایش در ایران در 

سال ۱۳۵۸ را تصویر می کند.
»فرزند عشق« هم مستندی بود از اوا 
مولواد فیلمساز دانمارکی درباره زنی 
ایرانی که بخاطر رابطه عشــقی اش 

مجبور به فرار از ایران شده است.
جشنواره جهانی فیلم تورنتو، یکشنبه 
شــب، پانزدهم ســپتامبر )بیست و 
چهارم شهریور( به کار خود پایان داد.

فیلم »خرگوش جوجو«
 با بازی »اسکارلت جوهانسون«

 بهترین فیلم جشنواره سینمایی تورنتو شد

صدای آمریکا- فیلم »خرگوش جوجو« ) JoJo Rabbit( ســاخته »تایکا 
واتیتی« جایزه منتخب نخســت جشنواره ســینمایی تورنتو در کانادا را 
دریافت کرد. این جشنواره غیررقابتی است و برنده ها را تماشاگران انتخاب 

می کنند.
در خرگوش جوجو، که یک کمدی ســیاه است، »اسکارلت جوهانسون«، 

»سم راکول«، »ریبل ویلسون«، همراه با تایکا واتیتی بازی می کنند.
این فیلم درباره یک پســر ۱۰ ساله است که عالقه زیادی به هیتلر، رهبر 
آلمــان نازی دارد و هنگامی که متوجه می شــود مادرش به یک نوجوان 
یهودی در منزل پناه داده است، با ماجراهای غیرمنتظره ای مواجه می شود. 
اکران خرگوش جوجو در جشــنواره سینمایی تورنتو با استقبال زیادی از 
ســوی تماشاگران و منتقدان هنری همراه شد و به همین دلیل از شانس 

زیادی در مراسم اهدای جوایز اسکار برخوردار است.
در ســال  های اخیر برنده هــای جایزه اصلی یا همان منتخب نخســت 
تماشاگران جشنواره تورنتو، حضور موفقی در اسکار داشتند؛ آثاری چون 
»کتاب سبز«، »الاللند«، »اتاق«، »سه بیلبورد، خارج از ابینگ میزوری«، و 
»بازی های تقلید« که در تورنتو خوش درخشیدند و چندین جایزه اسکار 

گرفتند.
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 قلم دربرابر بی قانونی قدرت 
روایت بهروز بوچانی

 از زندان تا صحنه ادبیات جهان

»این واقعیت که بهروز بوچانی موفق 
به دریافت جوایز از همان سیســتم 
سیاســی شده است که او را به زندان 
می اندازد و شکنجه می کند و سپس 
برنــده جایزه ای می شــود که به آن 
دسترســی ندارد، موقعیتــی کاماًل 
»آبزورد« )پوچ( است.« امید توفیقیان، 
مترجم اثر تحسین شده بهروز بوچانی 
در گفت وگــوی اختصاصی با هفته، 
وضعیتی را که بوچانی در آن گرفتار 

شده چنین تصویر می کند.
بهروز بوچانــی روزنامه نگاری کردی 
است که به دلیل سرکوب وطن خود 
را تــرک می کند، و به امیــد آزادی 
گرفتار زندانی می شــود که تا امروز 
وی را از آن گریــزی نبــوده اســت. 
اما او که نویســنده است با قلم خود 
سرنوشــت را به چالش می کشــد و 
جهان را با وضعیت اسف ناک مانوس 
آشــنا می کند. مانوس جزیره زیبایی 
در آبهای استرالیا و در حوزه حکومتی 
کشوری مدعی دموکراسی و حقوق 

بشر است.
او با یک موبایل معمولی صحنه هایی 
را از آن زنــدان/ جزیره ثبت می کند 
که توسط یک فیلمساز، آرش کمالی 
سروستانی، به مستندی علیه مدعیان 
حقوق بشر فرا می روید. فیلم در سال 
۲۰۱۶ اکــران و توجه هــا را به خود 

جلب می کند.
کتاب که با قلم توانای امید توفیقیان 
 No به انگلیسی ترجمه شــده با نام
 Friends but the Mountains
در جــوالی ۲۰۱۸ منتشــر و برنده 
اســترالیا  ادبی  جوایز  پرافتخارترین 
می شود. و بهروز بوچانی همچنان در 

زندان/جزیره مانوس گرفتار است.
گرچه رسانه های غیرفارسی به طور 
مشروح به ماجرای بوچانی پرداخته اند 
اما در حوزه رسانه های فارسی، نشریه 
»هفته« به طور مشروح از زبان بهروز 
بوچانی، آرش کمالی سروســتانی و 
امید توفیقیان، به این ماجرای دردناک 

و وضعیت »ابزورد« می پردازد.

بهروز بوچانی کیست؟

به روایــِت منابع، بهروز بوچانی )زاده 
۱ مــرداد ۱۳۶۲ در اســتان ایــالم( 
ایرانی  روزنامه نگار و نویســنده کرد 
اســت. شــرح حال او با نــام »هیچ 
دوســتی به جز کوهســتان« که در 
اردوگاه پناهندگان مانوس نوشــته، 
برنده جایزه های بسیاری شده است. 
او از سال ۲۰۱۳ )میالدی( در جزیره 
مانوس گرفتار بوده است و سرانجام در 
روزهایی نزدیک به انجام این گفت وگو 
از آنجــا رهایی یافته و منتظر بخش 
تازه ای در این ســفر عجیب خویش 

است.
بهروز پس از فرار از ایران به اندونزی 
رفت تا خود را به اســترالیا برساند. او 
دو بار تــالش کرد با قایق از اندونزی 
به اســترالیا برود. بار نخســت، قایق 
غرق شــد و ماهیگیــران اندونزیایی 
نجاتش دادند. بار دوم نیروی دریایی 
سلطنتی اســترالیا او و پنجاه وهفت 
پناه جوی دیگر را دستگیر کرد و آن ها 
را به بازداشتگاهی در جزیره مانوس 

فرستادند.
و  پناه جویــی  علــت  دربــاره  او 
به جان خریدن این خطر گفته: »ایران 

را ترک کردم چون یک بی خدا هستم 
و ایران یک کشور دیکتاتوری مذهبی 
است. چون نمی خواستم عمر خودم 
را در زندان باشــم از ایران به استرالیا 
آمــدم اما آن ها درهرصورت من را در 

این جزیره زندانی کردند.«
آنچه در ادامه می خوانیم گفت وگوی 
اختصاصی هفته با بهروز اســت که 
باحوصلــه و از طریــق واتــس اپ با 
»هفتــه« انجام داده تا ما را بیشــتر 
بــا سرنوشــت تأمل برانگیــز و آثار 

تحسین شده اش آشنا کند.
شــایان ذکر اســت فیلمی کــه او با 
همراهــی آرش کمالی سروســتانی 
به نام »چوکا، اآلن ســاعت چنده؟« 
کارگردانی کرده، روز ۲۱ ســپتامبر 
۲۰۱۹ با حضور کارگردان در دانشگاه 

کنکردیا اکران می شود .

آقای بهروز بوچانی عزیز، اثر تحسین شده 
»هیچ رفیقی به جز کوهستان« برای شما 
سبب کسِب افتخارات بسیاری در خارج 
از ایران شده. آیا از ایران هم بازخوردی 
روی این کتاب داشتید؟ )چه بازخوردهای 
عمومی، و چه واکنِش حرفهِ ای از سوی 
جامعه ادبی یا حتی بازخوردهای سیاسی 

از سوی محافل قدرت؟(
چون این کتاب به فارسی هنوز منتشر 
نشده اســت هنوز هیچ بازخوردی از 
طرف جامعه ادبی ایــران نخوانده ام، 
البتــه این نکتــه را هــم بگویم که 
اساســاً زمانی که روی این کتاب کار 
می کردم به هیچ عنوان تصور نمی کردم 
که یک روز بخواهم آن را به فارســی 
منتشــر کنم و یا اساساً این کتاب را 
برای مخاطب انگلیسی نوشته ام چون 
تصــورم این بود که مســئله تبعید 
پناهنده ها به جزایری واقع در اقیانوس 
آرام در درجه اول به جامعه اســترالیا 
مربوط می شــود. هرچند درنهایت با 
اتفاقاتی که در ادامه افتاد تقاضا برای 
خواندن این کتاب به زبان های دیگر 
ازجمله فارســی و کوردی هم شکل 

گرفت که اصالً قابل انتظار نبود.

تأثیر شخصِی این نوشتن و سپس ترجمه 
و نیز فیلمی که در کنار آن ساخته شد، 
مانوس  آن شــرایِط سخت  در  چگونه 
توانست بر ادامه دادن شما اثر بگذارد؟ آیا 
به زندگِی شما معنای مضاعف یا تازه ای 

توانست ببخشد؟
نخست این نکته را اشاره کنم که فیلم 
»چوکا لطفاً بگو ساعت چنده« در سال 
دو هزار و شانزده ساخته شد، یعنی دو 
ســال پیش از اینکه نوشتن کتاب به 
پایان برســد، و نکته دیگر اینکه این 
کتــاب تنها بخشــی از فعالیت های 
نوشتاری ســت که در این ســال ها 
داشــته ام، در این ســال ها بیشترین 
حجم نوشته هایم در قالب مقاله برای 
روزنامه ها و مجالت بوده است. درواقع 
اگر بخواهم اولویت بندی بکنم بیشتر 
می توانم به ده ها مقاله ای اشاره کنم 
که از زوایای مختلف به سیاست تبعید 
پناهنده ها پرداخته ام و برای من این 
کتاب در ادامه این نوشته ها معنا پیدا 
می کند. در این مقاالت سعی کرده ام 
که زبان قدرت را نقد کنم و تصویری 
انسانی از پناهنده ها که بدون ارتکاب 
هیچ جرمی تبعید و زندانی شــده اند 
خلق کنم. نوشــتن و خلق کردن در 
درجه اول تالشی برای بقا بوده است 
و یک نوع عمل مقاومت است. درواقع 
در فضای نوشتن و خلق کردن در این 

ســال ها عالوه بر اینکه این سیستم 
را نقد کرده ام در پــی آن بوده ام که 
هویت انســانی ام را حفظ کنم. این را 
هم بگویم که مســئله مانوس بسیار 
پیچیده تر و عمیق تر از تصویری ست 
که از آن در رسانه ها مطرح می شود، 
می توانــم بگویم که مقاومت گروهی 
پناهنده هایی که راهی برای بازگشت 
به کشورهایشان نداشته اند زمینه ای 
ســت بــرای یادگرفتــن، تحقیق و 
مباحثه. همین االن که در حال جواب 
دادن به این سؤاالت هستم بسیاری 
در مراکز فرهنگی و دانشگاهی بر روی 
تاریخ مقاومت چندساله پناهنده ها در 
جزایر مانوس و نارو کار می کنند که 
فکر می کنم در نوع خودش می تواند 
به خلق ادبیات جدیدی در این حوزه 

ختم شود.
کتاب »هیچ رفیقی به جز کوهستان« و 
فیلم »چوکا اآلن ساعت چنده؟« به طور 
گسترده مطرح شده اند. کتاب برنده چند 
جایزه مهم ادبی استرالیا شده؛ اما آیا همه 
این ها در وضعیت حقوقی اقامت شــما 

تأثیری گذاشته است؟
ببینید مســئله اصلی تبعید اســت، 
این سیاســت اساساً بر اساس تبعید 
شکل گرفته است و این به این معنی 
ست که انسانی که تبعید می شود در 
همان ابتدای کار خارج از قانون قرار 
می گیرد، وضعیتی که ما در آن قرار 
گرفته ایم به زبان ساده وضعیتی ست 
خارج از قانون و از طرف دیگر قربانی 
قانون. بر اساس یک قانون غیرقانونی 
تبعیــد شــده ایم و در یک وضعیت 
غیرقانونی اما با پوششــی از قانون در 

تبعید زندگی کرده ایم، این تمام این 
قضیه ست. وقتی با چنین وضعیتی 
روبه رو هستیم به این معنی ست که تا 
زمانی که ساختار قدرت به این نتیجه 
نرسد که به این وضعیت خاتمه دهد 
صحبت از وضعیــت حقوقی اقامت 
صرفاً یک جمله ســاده ست که تنها 
در کتاب های قانون نوشته شده است. 
قطعاً این سیاست تبعید خالف قانون 
و کنوانسیون های  اســترالیا  اساسی 
بین المللی ســت که استرالیا آن ها را 
امضا کرده است و در این مسئله هیچ 
شکی نیست اما نکته اصلی اینجاست 
که در این وضعیت قانون اساســی و 
قوانین حقوق بشــری آشکارا تعلیق 

شده اند.

مترجم کتابتان آقــای امید توفیقیان، 
اثِر »هیچ رفیقی به جز کوهستان« را در 
ردیف ادبیات زندان به قلم بزرگان ادبیات 
آنتونیو  وایلد،  اســکار  همچون  جهان 
گرامشی و… می گذارد. نظر خودتان در 

این رابطه چیست؟
به نظرم این کتاب نمی تواند در حوزه 
ادبیات زندان طبقه بندی شود چراکه 
ادبیــات زندان معمــوالً تکیه اش بر 
یک نوع مســتندنگاری ست و زبانی 
که در آن استفاده می شود یک زبان 
رئالیستی ست اما در این کتاب عنصر 
خیال هم برجســته ست و نویسنده 
تنها در فضای زندان روایت نمی کند 
بلکه گاهی به کوه های کردســتان و 
فضاهای شاعرانه ای وارد می شود که 
برای لحظاتی خواننده را در بیرون از 
زندان با خودش می کشد، نکته دیگر 
اینکه این کتاب الیه هایی از فلســفه 
اخــالق، تفکرات ضد اســتعماری و 
همین طور عقاید سیاسی با خودش 
حمــل می کند که خــارج از جزیره 

بیشتر معنا پیدا می کند.

در پیام پذیرِش یکی از جایزه های ادبی 
مهم استرالیا، گفته اید: ادبیات، قدرت را 
به چالش می کشد. لطفاً برایمان توضیح 
دهید که چگونه ادبیــات این قدرت را 
دارد؟ و اینکه آیا به نظر شما نویسندگان 
توانسته اند طی چهل  تا چه حد  ایرانی 
ســال گذشــته از چنین قدرتی بهره 
ببرند؟ آیا توانســته اند صدای اعتراض 
علیه سانسور گســترده حاکم، یا فراتر 
از اعتراض، انگیزه ای برای حرکت علیه 

سانسور شوند؟
آنچه فکر می کنم این اســت که این 
کتاب و نوشته هایی که در این سال ها 
از این جزیره منتشر شده است را تنها 
می تــوان در این دوره خاص تاریخی 
درک کرد و به این دلیل این نوشته ها 
کارکرد خاص خودشان را که در درجه 
اول تأثیرگذاری بر روی سیاســت و 

فرهنگ استرالیاســت داشته اند. این 
نوشته ها را تنها در فضای کنونی که 
با یک سیستم فاشیستی در استرالیا 
روبه رو هســتیم می توان درک کرد. 
در اینجــا ادبیــات و نــوع خاصی از 
روزنامه نگاری که در این سال ها دنبال 
کــرده ام به عنوان ابزاری بوده اســت 
برای ایجــاد تغییر، درواقع ادبیات در 
اینجا پیوند محکمی با سیاست دارد 
و می تواند یک نوع فعالیت سیاســی 
قلمداد شــود. من هیچ وقت دوست 
نداشته ام که کسانی که در این سال ها 
چه کارهای ادبی، روزنامه نگاری و یا 
چه سینمایی ام دنبال کرده اند آن ها 
را خــارج از فضای سیاســت درک 
کنند. ما قربانی و موضوع سیاســت 
و قدرت بوده ایــم و به این خاطر هر 
نوع فعالیتی چه ادبی و یا ســینمایی 
و یا حتی حضــور در یک کنفرانس 
ذاتاً یک نوع عمل سیاســی ســت و 
چالشی ست علیه ساختار قدرت که 
پناهنده را آن گونه که نیاز دارد تعریف 
می کند و از ارزش های انسانی خالی 
می کند. حاال اگر مشــخصاً به دوره 
چهل ساله حکومت جمهوری اسالمی 
بپردازیم و نقش ادبیات تنها می توانم 
بگویم که جنایت هــای عظیمی در 
این ســال ها در تاریک خانه های این 
زندان ها اتفاق افتاده اســت و بسیار 
حیاتی ســت که ادبیات زبان اصلی 
برای بازگو کردن ایــن دوره تاریک 
باشد. قطعاً ادبیات می تواند نوری باشد 
بر این تاریک خانه ها. اخیراً کتابی به 
دستم رســید به قلم نویسنده ایرانی 
شــکوفه آذر با عنوان »اشراق درخت 
گوجه ســبز« که با قدرت تاریخ بعد 
از انقالب پنجاه وهفت را روایت کرده 
بود، فکر می کنم این نوع آثار بســیار 

می توانند تأثیرگذار باشند.

کتاب »هیچ رفیقی به جز کوهســتان« 
چنده؟«،  ســاعت  اآلن  »چوکا  فیلم  و 
می تواند اعالم جرم علیه نقض آشــکار 
حقوق ابتدایی و بدیهی انســان خوانده 
شود. آیا برای این فریاد گوش شنوایی در 

جهان سراغ دارید؟
شش ســال پیش که برای اولین بار 
یک گوشــی تلفن را قاچاقــی وارد 
زندان مانوس کــردم این جمله را به 
خــودم گفتم که: »اگر حتی یک نفر 
در این دنیا نوشــته های مرا بخواند با 
جدیت برای آن یک نفر می نویسم«، 
فکــر می کنم این دیــدگاه اصلی در 
این ســال ها بوده اســت که به فهم 
انســان هایی کمک کنم که از بیرون 
از ایــن جزیره به ما نگاه می کنند. اما 
یک نکته اصلی که مایل هستم اینجا 
به آن اشــاره کنم این است که این 
درست که هدف اصلی ام ایجاد تغییر 
بوده است اما هیچ گاه ادعا نکرده ام که 
با نوشتن یک کتاب و یا ساختن یک 
فیلم می توان تغییری عمیق و ناگهانی 
ایجاد کرد. نکته آخر اینکه درســت 
همین امروز آخرین گروه پناهنده های 
زندانی در جزیره مانوس برای همیشه 
از جزیره به شــهر پورت مورسبی که 
پایتخت گینه نو است منتقل می شوند 
و عمالً این زندان به تاریخ پیوســت. 
هرچند که همچنان مشخص نیست 
که سرنوشت سیصد پناهنده ای که در 
سطح شهر رها شده اند به کجا ختم 
می شود، این یک تغییر بزرگ است اما 
مطمئناً این تغییری ست که نتیجه 
مقاومت جمعی پناهنده های مانوس 
است و نمی توان آن را به موفقیت های 
کتاب »هیچ دوستی به جز کوهستان« 
و یــا فیلم »چوکا لطفاً بگو ســاعت 
چنده؟« تقلیل داد، این تغییری ست 
که توسط همه پناهنده ها رقم خورده 

است و نه فعالیت های یک نفر.

سه فیلم ایرانی و دو فیلم کانادایی
 در میان یکصد فیلم برتر قرن 

از دیدگاه گاردین

فرشید سادات شریفی 
و خسرو شمیرانی

گاردین سه فیلم ایرانی را در میان ۱۰۰ فیلم برتر قرن ۲۱ معرفی کرد.
به گزارش رســانه هدهد به نقل از نشــریه گاردین فیلم های »ده« به 
کارگردانی عباس کیارستمی، »جدایی نادر از سیمین« به کارگردانی اصغر 
فرهادی و انیمیشن پرسپولیس، به کارگردانی مرجان ساتراپی بنابر ارزیابی 

نشریه گاردین جزو ۱۰۰ فیلم برتر قرن ۲۱ معرفی شده اند.
بنابر این رده بندی انیمیشن »پرسپولیس« اثر مرجان ساتراپی و ونسان 
پارونو در رتبه ۷۹ ، فیلم »ده« در رتبه ۷۶ و »جدایی نادر از ســیمین« 
که در خارج از ایران با عنوان »جدایی« شــناخته می شود، در رتبه ۳۶ 
فهرست گاردین قرار گرفته اند. گفتنی است انیمیشن »پرسپولیس« بر 
اســاس کتاب مصور پرسپولیس، اثر مرجان ســاتراپی، هنرمند ایرانی-
فرانسوی ساخته شد و در سال ۲۰۰۷ جایزه هیات داوران جشنواره کن 
را به خود اختصاص داد. عباس کیارستمی نیز اگرچه برای طعم گیالس 
موفق به دریافت نخل طالی کن شد و برای ساخت فیلم »ده« هیچ جایزه 
ای نگرفت اما در نظرسنجی های مختلف در میان فیلم های برتر قرن ۲۱ 
قرار گرفت. اصغر فرهادی نیز با ساخت فیلم » جدایی نادر از سیمین « به 
موفقیتهای زیادی دست یافت که از آن جمله می توان به دریافت اسکار 
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان، گلدن گلوب بهترین فیلم غیرانگیسی زبان، 

و خرس طالی برلین اشاره کرد.
 )Stories We Tell( از سینمای کانادا نیز فیلم: داستان هایی که می گوییم
محصول سال ۲۰۱۲ کانادا در رتبه ۸۲ این فهرست قرار دارد. این فیلم در 
ژانر مستند و خودزندگی نامه به کارگردانی سارا پلی است که از بازیگران 

آن می توان به ربکا جنکینز اشاره کرد.
فیلم: کوهستان بروکبک )Brokeback Mountain( محصول مشترک 
کانادا و ایاالت متحده در سال ۲۰۰۵ نیز در رتبه ۶۶ این جدول قرار گرفته 
اســت. پیچیدگی های روابط احساسی موجود بین دو مرد همجنس گرا 

)دگرباش(  در آمریکا بین سالهای ۱۹۶۳  تا ۱۹۸۳به تصویر می کشد.
این فیلم توسط آنگ لی کارگردانی شده  است و برگرفته از داستان کوتاه 
»کوهستان بروکبک« نوشته آنی پرو  است. کوهستان بروکبک برنده شیر 
طالیی فســتیوال ونیز  و دریافت بهترین وصف و بهترین کارگردانی از 

طرف آکادمی فیلم و هنرهای تلویزیونی شد.
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از جایزه ملی استرالیا
 تا استاد افتخاری دانشگاه بریتانیا

 دستاورد ۶ سال 
زندگی پناه جویی

 بهروز بوچانی
بنا به خبری که دانشــگاه »بیربک« 
لندن منتشــر کرده، بهروز بوچانی، 
نویسنده و روزنامه نگار کرد محبوس 
در کمپ زندان گونه پناهجویی جزیره 
پاپوآ گینه نو از ســپتامبر ۲۰۱۹ به 
دانشکده  میهمان«  »اســتاد  عنوان 
حقوق این دانشگاه انتخاب شده است. 
انتصــاب آکادمیک برای  اولین  این 
بوچانــی در اروپاســت. او پیش تر به 
عنوان استاد میهمان در دو دانشکده 

استرالیایی انتخاب شده بود.
حاال شش سال می گذرد از زمانی که 
بوچانی ایران را به قصد پناهندگی در 
استرالیا ترک کرد. دوبار سعی کرد با 
قایق از اندونزی به اســترالیا برود. بار 
اول قایق آن ها غرق شد و ماهی گیران 
اندونزیایی، او و همراهان اش را از دریا 
نجات دادند. بار دوم بوچانی به همراه 
۷۵ پناه جــوی دیگر توســط نیروی 
دریایی استرالیا بازداشت و به جزیره 
مانوس منتقل شد. جزیره ای زیر نظر 
حکومت استرالیا و تحت کنترل پاپوآ 
گینه نو که از همــان زمان به زندانی 

برای پناه جویان تبدیل شده است.
بهروز بوچانی پس از باخبر شــدن از 
پســت جدیدی که به دست آورده، 
گفته اســت: »من سال هاست که در 
حال نوشتن در مقابله با این سیستم 
ظالمانه ای هستم که باور دارم نوعی 
از برده داری مدرن اســت که ریشــه 

در اســتعمار دارد. هدف من همواره 
افشــای سیاست غیرانسانی تبعید از 
زوایای مختلــف و مبارزه برای تغییر 
بوده اســت. برای بیش از شش سال 
است که من توانسته ام توجه جهانی را 
نسبت به این زندان مخفی جلب کنم. 
من از جامعــه آکادمیک و محققان 
می خواهــم که همراه با هــم، برای 
افشای این اردوگاه های زندان گونه و 

وحشتناک همکاری کنند.«
بوچانی در ادامه پیام خود گفته است 
که از دانشــگاه »بیربک« برای نقش 
جدید او در سمت استاد میهمان تشکر 
می کند: »این اقدام تصویری معنادار و 
قابل توجه برای به رسمیت شناختن و 
پشتیبانی از کار من است. و همچنین 
فرصت بیشــتری است برای تحقیق 
بیشتر درباره پیچیدگی های صنعت 
مرزی. این مساله سرآغاز  اقدامات و 
تحقیقات درازمدت درباره سیاســت 
تبعید استرالیا و مسایل مرتبط به آن 

است.«
تنها یک ماه گذشــته است از وقتی 
که بهروز بوچانی برنده چندین جایزه 
ادبی خود شــد؛ یعنــی جایزه ملی 
اســترالیا که ۲۵هزار  »زندگی نامه« 
دالر ارزش داشــت. کتــاب او که از 
طریق ابزارهای اجتماعی نوشته شد 
به نام »رفیقی نیست جز کوهستان« 
تاکنون جوایز دیگری را هم دریافت 

کرده است. اما بوچانی به خاطر زندانی 
بــودن در اردوگاه، نتوانســت آن ها 
را دریافت کند. جایــزه »ویکتورین 
پرمیــر« که مهم ترین جایــزه ادبی 
استرالیا با مبلغ ۱۲۵ هزار دالر است 
و همچنیــن جایزه »نیو ســات ویلز 
پرمیر« به مبلغ ۱۰ هزار دالر و جایزه 

صنعت کتاب استرالیا.
بوچانی پــس از اعالم برنده شــدن 
برای جایزه ملی »زندگی نامه« گفته 
بود: »مــن نمی خواهم درباره ادبیات 
صحبت کنم. فقط می خواهم بگویم 
کــه فکر می کنــم جامعــه ادبی به 
عنوان جزیی از جامعه مدنی استرالیا، 
بخشــی از مقاومت مــا در قبال این 
سیســتم است که ارزشــمند است 
و از همه برای انتخاب کارم تشــکر 
می کنم.« اهداکننــدگان این جایزه 
ضمــن توصیف کتاب او بــه عنوان 
»کوششی حیرت انگیز« گفته بودند 
که این زندگی نامه »شهادتی« است 

بر »قدرتی که نوشتن برای مقاومت 
و زنده  ماندن دارد.«

سال گذشــته، پس از آن که بوچانی 
جایزه ادبــی »ویکتورین پرمیر« را از 
آن خود کــرد، گفته بود که خودش 
را »رمان نویسی در زندانی دورافتاده« 
تصور می کند که »تصویری اســت 
دقیقا مخالف آن تصویری که سیستم 
خلق کرده اســت.« به گفته بوجانی 
این تصویر در شــش سال حبس او 
در جزیره مانوس همیشه باعث شده 
است تا »کرامت« و »هویت« خود را 

به عنوان یک انسان حفظ کند.
حاال، دانشــگاه »بیربک« اعالم کرده 
اســت که نوشــته های بوچانی برای 
تدریس در این دانشگاه الزامی است. 
همچنیــن فعالیــت او در خصوص 
خشــونت، تالش برای بقا و مقاومت 
بــا تمرکز بــر موضــوع مهاجرت و 
ژئوپلیتیک اقیانــوس آرام که ارتباط 
مستقیمی با بیشتر تحقیقاتی دارد که 

در این دانشگاه صورت گرفته است.
پروفســور اســتوارت موتــا، رییس 
دانشکده حقوق این دانشگاه هم گفته 
اســت: »بوچانی در دوران بازداشت 
در جزیــره مانوس، از ســختی ها و 
تحقیرهای بســیاری جان ســالم به 
در برده اســتتا به شناخته  شده ترین 
و معتبرتریــن صــدای زندانیان این 
جزیره تبدیل شود. کتاب او، گزارشی 
صمیمی و عمیق از تخریب و رنجی 
به ما می دهد که برخاسته از استفاده 
از انســان ها به عنوان ابــزاری برای 
محافظت از مرزهای اســترالیا است. 
کتاب او در چندین رشــته تحصیلی 

کمک کننده است.«
موتا همچنین تاکید کرده اســت که 
شخصا شــاهد قدرت کار او در ایجاد 
بحث و تحول فوق العاده ای بوده است 
که در میان دانشجویان ایجاد می شود: 
»من و همکارانم مشــتاق هســتیم 
که ارتباط بیشــتری با بوچانی برقرار 

کنیم. همچنین، ما از دولت استرالیا 
می خواهیــم که به این رفتار ظالمان 
و تحقیرآمیز خود با پناه جویان پایان 

دهد.«
بنا به اعالم این دانشــگاه، آن ها قصد 
دارند تــا بر مبنای کتــاب بوچانی، 
ترم های تحصیلی و برنامه های درسی 
ایجاد کنند. از آن جایی که بوچانی قادر 
به حضور در انگلیس یا حتی استرالیا 
نیست، این دانشگاه اعالم کرده است 
که بوچانی می تواند از طریق اسکایپ 
در قرارهای تحقیقاتی و عمومی حاضر 
شود تا درباره سیاست های بازداشت 
مهاجران مشارکت کند. اقدامی که در 

بهار ۲۰۲۰ به وقوع خواهد پیوست.
بهروز بوچانی و سرگذشت او به عنوان 
یک نویســنده و روزنامه نگار پناه جو 
پس از انتشــار کتاب اش مورد توجه 
بســیار قرار گرفت و او را به چهره ای 
مقــاوم و جهانی مقابل اســتعمار و 
استثمار پناه جویان به جهان شناساند. 
هرچند هنوز دولت استرالیا به او اجازه 
خروج نداده اســت و انــگار لج بازانه 
مقابل جهانی شــدن او می ایســتد. 
خصوصا بعد از روی کار آمدن دوباره 
دولتی مهاجرستیز، امیدواری بسیاری 
از پناه جویان محبوس در این جزیره، 
به ناامیــدی گروید و حتی شــاهد 

خودکشی ده ها تن از آن ها بودیم.
مطمئنا اگر جامعه بین الملل بیش از 
پیش به دنیای پناه جویی و پناه جویان 
نگاه کند، استعدادهای بی شماری را 
خواهد یافت که در پنهان  ماندن این 
دنیا، در حال سپری کردن سخت ترین 
شرایط زندگی هستند. انسان هایی که 
دست از جان شسته اند تا بلکه بتوانند 
در امنیت بیشتر، آینده ای امن تر، بهتر 
و موفق تــر پیدا کنند. بهروز بوچانی، 
امروز به ســمبلی بــرای پناه جویان 
تبدیل شــده اســت که امیدبخش 

بسیاری از آن هاست.

آیدا قجر )ایران وایر(

 اگر جامعه بین الملل بیش از پیش به دنیای پناه جویی و پناه جویان نگاه کند، استعدادهای بی شماری را خواهد یافت 
که در پنهان  ماندن این دنیا، در حال سپری کردن سخت ترین شرایط زندگی هستند. انسان هایی که دست از جان 
شسته اند تا بلکه بتوانند در امنیت بیشتر، آینده ای امن تر، بهتر و موفق تر پیدا کنند. بهروز بوچانی، امروز به سمبلی 

برای پناه جویان تبدیل شده است که امیدبخش بسیاری از آن هاست.
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

اگر دندان کشــیده باشید، شــاید با عارضه ای بسیار 
دردنــاک به نام حفــره خشــک )Dry Socket( یا 
اوســتئیت آوئولی که پس از آن ممکن شروع شود، 

آشنا باشید.
این عارضه هنگامی رخ می دهد که لخته خونی که در 
محل کشــیدن دندان تشکیل شده است، از جا کنده 
شود. و حفره خالی دندان را خشک و در معرض عوامل 

بیرونی باقی گذارد.
لخته خونی که به طور طبیعی در محل کشیدن دندان 
تشکیل می شود؛ از اعصاب و استخوانی که زیر دندان 
سابق شما قرار داشت، محافظت می کند. در نبود این 
بالشتک سودمند، اعصاب و استخوان ها بدون محافظ 
می مانند و این امر ممکن است به برانگیخته شدن درد 
در محل کشیده شدن دندان و نیز در مسیر اعصابی به 
سمت گوش و چشم در   همان طرف صورت می روند، 

بینجامد.
حفره خشــک می توانــد به علت شــماری از عوامل 
ایجاد شود، اما شایع ترین علت های آن شامل آلودگی 
باکتریایی در محل کشیدن دندان، یا باقیماندن قطعات 
استخوان در محل کشیدن دندان پس از جراحی است.

عوامل متعددی ممکن اســت بیماران را در معرض 
خطر بیشتر دچار شدن به این عارضه پس از کشیدن 

دندان قرار دهند. برای مثال ســیگار کشیدن چرا که 
مواد شــیمیایی موجود در دود سیگار می تواند باعث 

تحریک شدن یا 
آلودگی زخم شــود. افرادی که ســابقه بیماری های 
پریودنتال دارند یا قبال هم دچار عارضه حفره خشک 
شــده اند، در معرض خظر بیشتری هستند. زنانی که 
قرص های پیشگیری از بارداری مصرف می کنند، نیز به 
علت میزان باالی استروژن در این قرص ها که ممکن 
است به حل شدن لخته های خونی بینجامد، بیشتر در 

خطر این عارضه هستند.
درمــان عارضه با تجویز داروهای ضــددرد و آموزش 
مراقبت شخصی مناسب درباره چگونگی شستشوی 
محــل دندان کشیده شــده و پانســمان زخم انجام 

می گیرد.

حفره خشک چیست؟

نور آبی موبایل 
با چشم های شما چه می کند؟

دویچه وله :تلفن های هوشــمند، لپ 
تاپ و سایر دستگاه های الکترونیکی، 
حــاوی نور هســتند. نــور آبی این 
دستگاه ها ممکن است برای چشم های 

شما مضر باشد.
به گزارش Healthline، دانشمندان در 
دانشگاه تولدو در اوهایو آمریکا هشدار 
داده انــد که نور آبی این دســتگاه ها 
می تواند منجر به دژنراسیون ماکوال 
شــود. این بیماری یکی از علل مهم 

افت بینایی در ایاالت متحده است.
اســتادیار  کارون آراتنه،  دکترآجیت 
گروه شیمی و بیوشیمی دانشگاه تولدو 
نتیجه  می گوید: »دژنراسیون ماکوال 
مرگ سلول های گیرنده  نور موجود در 
شبکیه است. این سلول ها به هیچ وجه 

مجدداً بازسازی نمی شوند.«
دژنراسیون ماکوال با ایجاد مشکالتی 
در وضــوح دید مرکزی مشــخص 
شده افراد مبتال، در خواندن، تمرکز 
و تشــخیص چهره افــراد دور، دچار 
مشکل می شــوند. بدترین اتفاق در 
مورد دژنراسیون ماکوال این است که 
به تدریج اتفاق می افتد و در بسیاری از 

موارد باعث کوری کامل می شود. 
به گفته دکتــر کارون آراتنه، نورهای 
قرمز، سبز و زرد چنین تاثیری روی 
ســلول های گیرنده نــور موجود در 
شــبکیه ندارند. شاید نور آبی نسبت 
به ســایر رنگ ها طول موج کوتاه تر و 
انرژی بیشــتری داشته باشد. همین 
انرژی اضافی دلیلی برای بروز تغییرات 

و واکنش های شیمیایی و مرگ سلول 
اســت. البته هنوز مشخص نشده که 
چه میزان نور آبی و چقدر زمان الزم 
است تا چنین آسیبی به سلول های 
شبکیه وارد شــود. ضمن اینکه این 
آزمایش ها در محیط آزمایشگاه انجام 

شده نه روی خود چشم.
با این حال، اگرچه دژنراسیون ماکوال 
در افراد باالی ۶۰ ســال بیشــتر رخ 
می دهــد، امــا افزایش اســتفاده از 
فناوری ها، سن ابتال به این بیماری را 

کاهش خواهد داد.
بر اســاس گزارش ها، بیــش از ۱۱ 
میلیون آمریکایی دچار دژنراســیون 
ماکوالی وابســته به ســن شده اند و 
پیش بینی می شــود این عدد تا سال 

۲۰۵۰ به ۲۲ میلیون نفر برسد.

به گفته کارشناسان، نور آبی ساطع شده 
از دستگاه های الکترونیکی به خصوص 
در هنگام تاریکی، می تواند منجر به 
خشکی چشم نیز بشود. برای کاهش 
این مشکل، شرکت های بزرگی مانند 
 Night اپل و سامســونگ تنظیمات
Shift و فیلتــر رنــگ آبــی را روی 

تلفن های همراه فعال کرده اند. 
گفتنی اســت نور ســرد و یــا آبی 
ساطع شــده از صفحه نمایشــگر هر 
دســتگاهی باعــث کاهش ترشــح 
هورمون مالتونین نیز می شــود. این 
هورمون چرخه خــواب و بیداری را 
تنظیم می کند. در نهایت کاربر پس از 
مدتی کار با گوشی خود، خواب راحت 

و آرامی را تجربه نخواهد کرد.

عفونت های دندانی می تواند باعث پارگی کیســه آب 
جنین و زایمان زودرس شود.

نفیســه ثقفی در گفت وگو با ایســنا گفت: علت بروز 
زایمان زودرس ممکن است که مربوط به مادر یا جنین 
باشد، اما مهم ترین عامل آن پارگی کیسه آب در نتیجه 
عفونت، چند قلویی و خود به خود بوده که این مورد 
علت مشخصی نیز ندارد. همچنین نوازدان نابهنجار نیز 

ممکن است، زود تر به  دنیا آیند.
وی با اشــاره به اینکه در صورتــی که پیش از هفته 
۳۷ بارداری، حاملگی به هر علتی خاتمه یابد، زایمان 
زودرس صورت می گیرد، تصریح کــرد: نوزادانی که 
زودرس به دنیا می آیند نیاز به NICU و صرف مخارج 

سنگینی دارند.
این متخصص زنان و زایمان ادامه داد: در صورتی که 
التهابــات عفونی دندان و لثه در دوران بارداری مزمن 
باشــد، منجر به تولید میکروب هایی می   شــود که بر 
کیســه آب جنین تاثیر گذاشــته و سبب پارگی آن 
می شــود. بنابراین زنانی که قصد بارداری دارند بهتر 
اســت پیش از حاملگی معاینه شــده و عفونت ها را 

درمان کنند.
وی ادامه داد: عفونت های کلیوی، ریوی، رحم، بیماری 
ویروســی حاد، بیماری های تب دار و خاص می تواند 

موجب زایمان زودرس شود.
ثقفی با بیان اینکه تفاوت قومی و نژادی نیز می تواند 
در زایمان زودرس موثر باشــد، عنوان کرد: در افرادی 
که دارای سابقه سقط جنین بوده یا شاهد خونریزی و 
لکه بینی هستند و از موادمخدر مانند سیگار، قرص های 
روان گردان و… اســتفاده می کنند امکان تولد نوزاد 

نابهنجار و زایمان زودرس وجود دارد.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
خاطرنشــان کــرد: دیابت نیز ممکن اســت موجب 
مرده زایی، سقط و زایمان زودرس علمی شود؛ به این 

معنی که پزشک معالج تشــخیص  دهد که به علت 
وخامت بیماری دیابت در فرد، ضروری است که جنین 

از رحم خارج شود.
ثقفــی با تاکید بر اینکــه در صورتی که فاصله میان 
حاملگی ها کمتر از ۱۸ ماه باشد، ممکن است زایمان 
زودرس رخ دهد، اضافه کرد: برخی رحم های تک شاخه 
و دو شــاخه ممکن است موجب بروز زایمان زودرس 
شوند. بنابراین بهتر است پیش از بارداری عکسبرداری 
انجــام گرفته تا با توجه به نوع رحــم در طی دوران 

بارداری درمان آن مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه برخی دارو ها مانند »پروژسترون« 
می تواند از زایمان زودرس جلوگیری کند، گفت: زنانی 
که ســابقه زایمان زودرس دارند باید پیش از بارداری 
مجدد مشاوره پزشکی انجام دهند، زیرا بسیاری از علل 

این نوع زایمان قابل درمان است.
این عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
یادآور شد: زنانی که دارای شغل های سنگین هستند، 
بایــد در دوران بارداری فعالیت خود را کم کنند و در 
صورتــی که بیماری عفونت موضعــی و اعتیاد دارند 

سریع تر برای درمان آن اقدام کنند.

ارتباط عفونت های دندانی با زایمان زودرس
سرماخوردگی را قبل از شروع فصل سرد، از خود دور کنید

یک  ســرماخوردگی  ولــه-  دویچه 
بیماری واگیردار مربوط به دســتگاه 
تنفســی فوقانی اســت. بســیاری 
از ویروس هــا می تواننــد منجــر به 
سرماخوردگی شــوند، اما شایع ترین 

آنها رینو ویروس است. 
ایــن بیماری با آبریــزش بینی، گلو 
درد، سرفه، احتقان، درد خفیف بدن، 
سردرد، عطســه و تب خود را نشان 
می دهد. سرماخوردگی باعث می شود 
حتــی پیش از شــروع ایــن عالئم، 
احساس خستگی و کسالت کنید. با 
این حــال بهترین اقداماتی که پیش 
از شروع ماه های سرد سال می توانید 
برای پیشگیری از این بیماری انجام 
دهیــد و یا طول مــدت آن را کوتاه 

کنید، از این قرارند:
از آنجــا که کاهش رطوبت هوا باعث 
آســیب  پذیری نســبت به ویروس 
ســرماخوردگی می شــود، در داخل 
خانه یک دستگاه مرطوب کننده هوا 
داشته باشید. استفاده از این دستگاه ها 
می تواند به کاهش بقای ویروس های 
سرماخوردگی و آنفلوانزا در سطوح هوا 

کمک کند.

ویتامین D بیشتری مصرف کنید

 ویتامیــن D بــرای فعــال کردن 
پاســخ های ایمنــی بــدن ضروری 
اســت. برخی مطالعات نشان داده اند 

که مصرف ۴۰۰ واحــد بین المللی 
ویتامین D در روز از بروز عفونت های 
تنفسی جلوگیری می کند. با این حال 
این عدد را به ۶۰۰ واحد نیز می توان 
افزایش داد. برای سنتز کافی ویتامین 
D، روزانــه ۲۰ دقیقه در معرض نور 
خورشید باشید یا گوشت گاو، ماهی 
ســالمون، زرده تخم مرغ، قارچ، شیر 
 D و آب پرتقال غنی شده با ویتامین

مصرف کنید.

دســتان خود را مرتب با آب گرم و 
صابون بشویید

 یک مطالعه کوچک در سال ۲۰۰۸ 
نشــان داده که افراد به طور میانگین 
۱۶ بــار در ســاعت چهره خــود را 
لمس می کنند. این اقدام، خطر ابتال 
به آنفلوآنزا و سرماخوردگی در فصل 
سرد را افزایش می دهد. مرکز کنترل 
و پیشــگیری از بیماری های ایاالت 
متحده تاکیــد می کند کــه هر بار 
شستن دست ها حداقل باید ۲۰ ثانیه 

طول بکشد.

تلفن همراه خود را ضد عفونی کنید

بــه تمــام مکان هایی کــه در طول 
روز تلفن خــود را قرار می دهید فکر 
کنید: پیشخوان آشــپزخانه، حمام، 
میز رستوران و ...  . محققان دانشگاه 
آریزونــا در مطالعات خود در ســال 

۲۰۱۲ نشان داده اند که گوشی  تلفن 
همراه ۱۰ برابــر کثیف تر از صندلی 
توالت اســت. برای ضدعفونی کردن 
این دستگاه ها، اپل ضد عفونی کننده 
Lysol یا Clorox را پیشــنهاد کرده 
است. حتماً تلفن خود را پیش از ضد 
عفونی، خاموش کنید، مایعات اضافی 
را پــاک کرده و تلفن همراه را با یک 

پارچه نرم خشک کنید.

به اندازه کافی استراحت کنید

 از استرس دور بمانید زیرا در نتیجه 
استرس، ترشح هورمون کورتیزول در 
بدن افزایش می یابد و سیستم ایمنی 
بدن ضعیف می شود. ضعف سیستم 
ایمنی بدن، خطر ابتال به عفونت های 
ویروســی را افزایش می دهد. حداقل 
هفت تا نه ساعت، خواب شبانه داشته 

باشید.

با پروبیوتیک ها دوست باشید

 بــه یاد داشــته باشــید کــه همه 
باکتری های بدن شــما بد نیستند. 
باکتری هــای خوب روده، سیســتم 
ایمنی بــدن را قوی کــرده و خطر 
ابتال به ســرماخوردگی و آنفلوآنزا را 
کاهش می دهند. پس غذاهای حاوی 
پروبیوتیــک را بــرای افزایش تعداد 
باکتری های خوب روده مصرف کنید.
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تغذیه
اینکه همیشه بدانیم چه باید بخوریم 
و چطور بخوریم تا سالم باشیم شاید 
دور از ذهن به نظر برسد. بیشتر افراد 
می دانند که باید تغذیه شان سرشار 
از میوه ها و ســبزی ها باشد و کمتر 
غذاهای فرآوری شده مصرف کنند تا 
ســالم بمانند. اما آمار نشان می دهد 
درصد کمی از افراد به میزان توصیه 
شده، میوه و سبزی مصرف می کنند.
با افزایــش تدریجی آمــار چاقی و 
ریسک بیماری ها، اهمیت تغذیه سالم 
بسیار بیشتر شده است. اگر شما هم 
سعی دارید سالم خوری کنید، شاید 
هم اکنون بایدها و نبایدهای خوراکی 
را بدانید اما بخش سخت و مهم آن، 
عملی کردنش است. تحقیقات نشان 
می دهد خوردن هله هوله می تواند 
نوعی اعتیاد محســوب شود و مانند 
سایر انواع اعتیاد، ترکش سخت است. 
چیزی که می خوریــم می تواند بر 
میزان هورمــون های مغزی و بخش 

پاداش دهی مغز اثر بگذارد.
خبر خوب اینکه شــما مــی توانید 
مغزتان را تعلیم دهید تا خوراکی های 
سالم بخورد. فقط نیاز به صبر و زمان 

و پیگیری تصمیمتان دارد.

به این فکر کنید که بعد از خوردن 
این غذا چه احساسی خواهید داشت

 هیچ کــس برای بروکلــی یا هویج 
پرخوری نمی کند امــا در عوض ما 
هوس غذاهایی را داریم که پرکالری، 
شیرین، چرب و شــور هستند. این 
غذاهــای پرانرژی حتی می توانند به 
عنوان بــرون ریز هیجانی یا خودآرام 
ســازی مصرف شوند. ما ولع خوردن 
چیزهایی را داریم که آن ها را خوشمزه 
می دانیم و می توانند در رهاســازی 

دوپامین مغز نقش داشته باشند.

چگونه سالم خوردن را  به مغزمان یاد دهیم؟

برچسب غذایی

 اگر هم نامی روی برچسب غذا آمده 
که نمی دانید چیست، جستجو کنید 
و کشفش نمایید! مثل یک جور بازی 
که البته در هر حال شــما برنده آن 

هستید!
البته خــوردن چیزهایی که افزودنی 
و برچســب ندارند باید بخش عمده 
تغذیــه تان را تشــکیل دهند مانند 

میوه ها و سبزی ها.
با انجام این کارها اگر واقعاً ســالمتی 
تان برایتان اولویت داشته باشد، کاماًل 
روشن است که چه انتخابی خواهید 

داشت.
چطور مــی توانیم مغزمان را تعلیم 

دهیم که سالم خوری را »بخواهد«؟

 به این فکر کنید غذایی که می خورید 
چه تأثیری روی شما دارد، به غیر از 
طعم و مزه. فکر کنید بعد از خوردنش 
چه احساســی خواهید داشــت و به 
جای طعــم و مــزه اش روی این اثر 

تمرکز کنید.
مطمئناً بعد از خوردن فســت فود یا 
کیک خامه ای احساس بسیار خوبی 
ندارید. چون می دانید که قندخون، 
کالری و سیســتم گوارشــتان تأثیر 
منفی می گیرد. این حس را مقایسه 
کنید با حس بعد از خوردن یک وعده 
غذای سالم؛ احتماالً بیشتر احساس 
رضایت و انرژی می کنید و کســل و 

پشیمان نمی شوید.
اگــر هــم نمــی دانیــد غذایی که 
می خورید چه عواقبی دارد، می توانید 
در موردش تحقیــق کنید. پیش از 
اینکه چیزی را برای خوردن انتخاب 
کنید، ببینید این غذا چه دارد که به 

بدن شما بدهد؛ سود یا ضرر؟
 در تحقیقــی کــه در ســال ۲۰۱۱ 
انجام شد، به افراد شرکت کننده در 
یک گروه تصاویر فست فود همراه با 
تصاویری که پیامدهای خوردن آن ها 
را نشــان می داد نمایش داده شد و 
به گــروه دیگر فقط تصاویر فســت 
فود نشــان داده شد. نتیجه این بود: 

گروهی که تصاویر پیامدهای خوردن 
فست فود را دیده بودند، بیشتر تمایل 
داشــتند برای اســنک خود، میوه را 
انتخاب کنند. ترفندی که باید برای 
آموزش سالم خوری به مغزتان بکار 
ببرید این است که تأثیرات و عواقب 

غذا برای بدنتان را به او ارائه دهید. 
پیش از خوردن غذای ناســالم، فکر 
کنید و اثــرش را برآورد کنید. هدف 
این نیست که بعد از خوردن خوراکی 
ناسالم احساس گناه کنید! بلکه باید 
سالم خوری، برایتان یک عادت شود و 

از آن لذت ببرید و راضی شوید.

به ترکیبــات غذایی که می خورید 
دقت کنید

 آموزش ســالم خوری بــه مغزتان 
می تواند از بررسی عناصر و ترکیبات 
آن شــروع شود. بســیاری از عناصر 
موجود در غذاهای رایج مانند چیپس 
و کلوچه، اسامی طوالنی دارند. این ها 
معموالً نگهدارنده ها یا عناصر تغییر 
یافته ای هســتند که بــه خوراکی 
موردنظر افزوده می شوند تا به  صورت 
یک محصول بسته بندی شده و آماده 

در اختیار شما قرار گیرند.
اگر عادت دارید بدون فکر و بررســی 
غذا بخورید، پــس یک عادت جدید 
برای خودتان ایجاد کنید؛ تا نفهمیدید 
در آن خوراکی چیست، آن را نخورید.

غذاها و طعم های مختلف را امتحان 
کنید

 تغییر ذائقه و انتخاب غذاهای جدید 
و متفاوت، شاید کمی نیاز به فرصت 
داشته باشد تا تبدیل به الویت شود. 
تعلیم سالم خوری به مغز، یک شبه 
روی نمی دهد، بنابراین یادتان باشد 
صبور باشید و پیگیر. تولیدکننده های 
غذاهای ناسالم کارشان را خوب بلدند 
و غذاهایی تولید می کنند که به نظر 
می رســد مزه ی خیلی چیزها را می 
دهد، در نتیجــه طعمش همچنان 
در ابهام می ماند. با این ترفند شــما 
احساس می کنید باید بیشتر و بیشتر 
از این غذا بخورید تا باالخره بفهمید 
دارید چه می خورید! البته این پروسه 

کامالً ناخودآگاه اتفاق می افتد.
تنوع دادن به تغذیه، از نظر رنگ، بافت 
و طعم می تواند شــیوه ای رضایت 
بخش برای خوردن باشد. پژوهش ها 
نشان داده اند بزرگساالن معموالً سه 
رنگ را در بشــقاب غذایشان ترجیح 
می دهند. پس به جای اینکه با یک 
بشــقاب چیپس از خودتان پذیرایی 
کنید، ببینید چطور می توانید ســه 
رنگ از خوراکی های ســالم را با هم 
جمع کنید مثالً برش هایی از میوه، 
یک مشت آجیل و یک تکه شکالت 

تلخ.

مواد الزم: 

برنج: سه پیمانه
مرغ نگینی خـرد شده: دو پیمــانه

آب مرغ: پنج پیمــانه
پیاز بزرگ: یک عــدد

قارچ: ۳۵۰ گرم
نخود فرنگی: یک پیمانه

فلفل دلمــه ای سبز و قرمز: یک پیمانه
روغن پنج قاشق سوپخوری

زعفــران دمکرده: دو قاشق سوپخوری
نمک، فلفل و کره: به میزان الزم

طرز تهیه:

برنج را از نیم ساعت قبل با چهار پیمانه آب و دو قاشق سوپخوری نمک 
خیس می کنیم. 

پیاز را نگینی خرد کرده و در روغن تفت می دهیم تا طالیی شود. 
برنج را در صافی ریخته تا آب برنج کامال گرفته شــود، سپس برنج را به 
پیاز اضافه کرده و روی حرارت مالیم دو تا سه دقیقه تفت می دهیم. آب 
مــرغ را با زعفران مخلوط می کنیــم، آن را به برنج اضافه کرده و پس از 
جوشــیدن کمی از آب آن را چشــیده، در صورت نیاز کمی نمک اضافه 
می کنیم و اجازه می دهیم تا بجوشــد و آب برنج تمام شود، سپس برنج 

را دم می گذاریم.
قارچ ها را ورقه نموده و در مقداری کره تفت می دهیم. فلفل دلمه ای های 

خرد شده را به قارچ اضافه کرده و به تفت دادن ادامه می دهیم. 
مواد را از روی حرارت برداشته و نخودفرنگی را اضافه می کنیم. مرغ را در 
روغن، نمک، فلفل و کمی زعفران به مدت یک ســاعت استراحت داده، 

سپس تکه های  مرغ را در تابه ای با یک قاشق روغن تفت می دهیم. 
مرغ تفت داده شده را به مخلوط قارچ اضافه نموده، در انتها برنج و مواد را 

مخلوط کرده، در دیس کشیده و سرو می کنیم.

نکته:

میتوانید از فیله مرغ اســتفاده کرده و بعد از سرخ کردن کنار گذاشته و 
هنگام سرو پلو آن را روی برنج قرار دهید.

پلـو یونانی

غذاهای سالمی که
 نباید در مصرف آن ها زیاده روی کنید!

دویچه وله- بسیاری از غذاها می توانند 
ســالم باشند؛ اما به شــرطی که در 
مصرف آنها شــرط اعتدال را رعایت 
کنید. برخی از غذاهای سالم اگر در 
حد اعتدال مصرف نشــوند، خطرات 
زیان باری برای سالمت شما خواهند 

داشت.

آووکادو یکی از این غذاها اســت. این 
میوه محبوب، سرشار از ریزمغذی ها 
بوده، اسیدهای اشباع نشده سالم دارد 
و برای بهبود سالمت پوست، کاهش 
کلســترول و افزایش سالمت قلب، 
مفید است. با این حال فراموش نکنید 
که هر یک عدد آووکادوی متوســط 

۲۵۰ کیلو کالری دارد.

شــکالت تیره، خاصیت درمانی دارد 
چون سرشــار از آنتی اکســیدان ها 
است. مصرف شکالت تیره به کاهش 
خطر بیماری های قلبی در طول زمان 
کمــک می کند، امــا در انتخاب این 
خوراکی باید دقت کنید چون بیشتر 
آنها حاوی قند و کالری باالیی هستند. 
نوعی از شکالت تیره را انتخاب کنید 
که حداقل ۷۰ درصد کاکائو داشــته 

باشد.

تن ماهی نیز اگرچه سرشار از پروتئین 
و اسیدهای چرب امگا۳ است، اما اگر 
بــه میزان زیــاد آن را مصرف کنید، 
جیوه بیشتری وارد بدن خود کرده اید. 

اگر باردار هستید یا در سنین باروری 
قرار دارید، بهتر است که مصرف تن 
ماهی تان را محدودتر کنید. خوردن 
هر روزه تن ماهی به شــرطی ایراد و 
خطری ندارد که مقدار بســیار کمی 
باشــد و در مجموع بیشــتر از۳۴۰ 
میلی گرم در هفته نشود. یادتان باشد 
این مقدار توصیه شــده شامل تمام 
غذاهای دریایی می شــود که جیوه 

کمی دارند.

در مصرف سویا نیز زیاده روی نکنید. 
این مــاده غذایی اگرچــه می تواند 
جایگزین مناسبی برای گوشت باشد، 
اما شــواهدی وجود دارد که نشــان 
می دهد سویا حاوی فیتواستروژن ها 
اســت و در بــدن ماننــد هورمون 
استروژن عمل می کند. افزایش سطح 
اســتروژن در بدن باعــث اختالالت 

هورمونی می شود.

پنیر نیــز اگرچه حاوی کلســیم و 
پروتئین است و می تواند باعث تقویت 
استخوان ها و افزایش قدرت قلب شود، 
امــا باید آن را در حد اعتدال بخورید 
و انواعــی از پنیر را انتخاب کنید که 

سدیم و چربی کمتری دارند.

گوشــت قرمز منبع سرشار پروتئین 
اســت کــه می توانــد به ســاخت 
اســتخوان ها و ماهیچه های ســالم 
کمک کنــد. با این حــال، برخی از 

مطالعات می گویند که خوردن بیش 
از حد گوشت قرمز می تواند منجر به 
بیماری های قلبی عروقی، سرطان و 
افزایش خطر مرگ و میر شود. گوشت 
قرمز را در حد اعتدال بخورید و میزان 
مصرف آن را به یک یا دو روز در هفته 

محدود کنید.

شــراب قرمــز می تواند بــه کاهش 
کلسترول و حفظ سالمت قلب شما 
کمک کند. با این حال مصرف بیش 
از حد الکل در هر شــکلی، ناســالم 
است. زیاده روی در نوشیدن شراب و 
مخصوصاً شرابی که الکل زیاد داشته 
باشد، به سلول های استخوان ها صدمه 
می  زند و  ســرطان زا است. ارتباطی 
قــوی میان مصــرف بیــش از حد 
مشروبات الکلی و سرطان های سینه، 
مــری، دهان، نای، حنجــره و حلق 

وجود دارد.

چغنــدر نیــز اگرچــه سرشــار از 
ریزمغذی هاســت و به کاهش خطر 
ابتال به سرطان روده بزرگ و بیماری 
قلبی کمک می کند، اما اگر مستعد 
ابتال به ســنگ های کلیه هســتید، 
شاید بهتر باشد چغندر را با احتیاط 
بیشــتری مصــرف کنیــد. چغندر 
سرشار از اگزاالت اســت و می تواند 
به شکل گیری سنگ های کلیه منجر 

شود.
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تصميم تزار به تصرف قلمرو ايران در قفقاز
الكساندر يكم تزار روسيه در دومين سال سلطنت 
خود به فكر جهانگشـــايي در جنوب و شرق آن كشور 
افتاد و در جلسه 18 سپتامبر سال 1802 ژنرال هاي خود، 
موضوع را مطرح ساخت. در اجراي تصميم 18 سپتامبر 
1802 تزار، ژنرال «سي سيانوف» به شهر تفليس كه هنوز 
اسما در قلمرو ايران بود رفت و چندي بعد پيشروي خودرا 
به سوي جنوب دنبال كرد كه منجر به آغاز دور اول جنگ 
ايران و روسيه در سال بعد شد. و سرانجام پس دو جنگ 
و امضاي دو قرارداد (گلستان و تركمنچاي)، مرز جنوبي 
امپراتوري روسيه در غرب درياي مازندران، در سال 1828 

رود ارس تعيين شد.
انتقاد كيسينجر از برژينسكى

18 سپتامبر 1979 هنرى كيسينجر ديپلمات آمريكايى 
و يك بار وزير امورخارجه اين كشور و يك بار هم مشاور 
امنيت ملى كاخ ســـفيد ضمن اشاره به وضع ايران وقت، 
برژينسكى مشـــاور جيمى كارتر را متهم به مداخله در 
اختيارات سايرس ونس وزيرامورخارجه وقت كرد و گفت 
كه وزارت امور خارجه آمريكا نمى تواند در آن واحد دو 
وزير داشته باشد. اگر به شايستگى ونس اعتماد نيست، 

وزير ديگرى انتخاب شود.  
انتشار نيويورك تايمز

18 سپتامبر در سال 1851 «نيويورك ديلي تايمز» كه 
توسط جاروس ريموند تاسيس شده بود كار انتشار خود را 
آغاز كرد كه بعدا به نيويورك تايمز تغيير نام داد. ريموند 
در سال 1856 با تني چند از ناشران روزنامه هاي آمريكا، 

خبرگزاري آسوشيتدپرس را تاسيس كرد.
نخستين امپراتور خوب روم

18سپتامبر سال 96 ميالدي و در پي ترور دوميتيان 
امپراتور روم به دســـت «بادي گارد» سابق برادر زاده اش، 
سناي روم «ماركوس نروا » شصت و هشت ساله را به عنوان 
امپراتور تازه انتخاب كـــرد. مورخان، نروا را يكي از پنج 
امپراتور خوب روم به شمار آورده اند، زيرا كه وي اموال 
مصادره شـــده از سال هاي قبل و حتي ده ها سال پيش از 

امپراتور شدنش را به صاحبان آنها و يا وّراثشان پس داد.
شكست ژاپني ها  از كره

16 ســـپتامبر ســـال 1597 يي ســـونـ  سين ، 
درياساالر كره، با 12 كشـــتي اختراعي خود معروف به
Kobukson123كشتي مهاجم ژاپني ها را شكست داد. 
در اين جنگ دريايي 31 كشتي ژاپني غرق شدند. ناوهاي 
يي سون داراي زره بودند كه مورخان نظامي آنهارا تانك 

دريايي وTurtle shipتوصيف كرده اند.
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امام: خانم ها حق دارند در سياست دخالت كنند 
اعضاي مجتمع آموزشي طيبه پيراسته لنگرود 
ديروز در اقامتگاه امام خميني در قم با ايشان مالقت 

كردند.
 در اين مالقات امام خميني ســـخناني به اين 
شرح ايراد كردند. بخشي از سخنان امام به اين شرح 
است: اما حرف ما اين است كه نه روحاني بلكه همه 
قشرها بايد در سياست دخالت بكنند سياست يك 
ارث نيست كه مال دولت باشد يا مال مجلس باشد، 
يا مال افراد خاصي باشد سياست معنايش اداره كشور 
و وضعي اســـت كه در كشور مي گذرد و همه مردم 
اين كشور در اين معنا حق دارند، خانم ها حق دارند 
كه در سياست دخالت بكنند و تكليفشان اين است، 
روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند و 

تكليف آنها است. 
مالقات نخست وزير با امام خميني

ساعت هجده و سي دقيقه روز يكشنبه مهندس 
مهدي بازرگان نخست وزير به اتفاق آقاي مهندس 
كتيرائي وزير مسكن و شهرسازي وارد قم شدند و 
بالفاصله به طور خصوصي با امام خميني رهبر انقالب 
اسالمي ايران ديدار و گفتگو كردند. در اين ديدار كه 
به مدت يك ساعت ادامه داشت آقاي نخست وزير 
رحلت آيت اهللا حاج سيدمحمود طالقاني را به حضور 

امام تسليت گفت. 
اصل دين رسمي تصويب شد

عصر روز يكشنبه مجلس بررسان نهائي قانون 
اساسي اسالمي كشورمان به رياست آيت اهللا منتظري 
تشكيل و اصل دين رسمي كشور به تصويب رسيد. 
به هنگام بررسي اين اصل و اصل دوازدهم 13 تن 
از نمايندگان اين مجلس به عنوان مخالف، توضيح و 
ارائه پيشنهاد صحبت كردند. در آغاز اين جلسه اصل 
بازده جديد مطرح و پس از بحث با 52 رأي موافق و 2 

رأي مخالف و 2 رأي ممتنع به تصويب رسيد. 
وليعهد عربستان قسمتي از پرده كعبه را به امام 

خميني هديه كرد
ناصر ميناچي وزير ارشاد ملي در گفت وگويي با 
خبرگزاري پارس پيرامون سفرش به عربستان سعودي 
و مذاكراتي كه با مقامات اين كشور به ويژه امير فهدبن 
عبدالعزيز وليعهد و نايب اول نخست وزير اين كشور 
در مورد ايجاد تسهيالت براي زائران صورت گرفته 
اســـت، گفت: در ديدار با وليعهد عربستان سعودي 

مسائل گوناگوني مطرح شد.
 در اين مذاكرات مقامات عربستان سعودي با 
نظر بسيار موافق با ما مواجه شدند و وليعهد آن كشور 
پيام هاي گرمي براي امام خميني و نخست وزير ايران 
فرستادند و نيز يك ستون از قسمتي از پرده كعبه را كه 
شامل يك آيه كامل از قرآن مجيد بود، اهداء كردند 
كه در بازگشت به ايران به دستور امام با قاب زيبائي 
در حرم حضرت معصومه عليها سالم نصب خواهد 

شد. 
8 نفر در ارتباط با گروه فرقان از اراك به تهران 

اعزام شدند
اراكـ  خبرنگار اطالعات: 8 نفر به اتهام داشتن 
ارتباط با كشـــف انبار مهمات، رادار و بيسيم كه در 
روستاي «خيرآباد» اراك كشف شد،  دستگير و به زندان 
اوين تهران اعزام شـــدند، تا تحقيقات الزم از آنان به 
عمل آيد. اين اقدام، در پي مذاكرات معاون دادستاني 
انقالب اســـالمي تهران با كميته انقالب اسالمي و 

ژاندارمري اراك صورت گرفت. 
حفيظ اهللا امين رئيس جمهوري افغانستان شد

كابلـ  خبرگزاري هـــا: ديروز راديو تلويزيون 
كابل استعفاي نورمحمد تره كي روزنامه نگار 62 ساله 
افغاني را از همه سمت هاي دولتي و حزبي اش اعالم 

كردند.
 طبـــق اين گـــزارش، تره كـــي رهبر حزب 
ماركسيســـتي خلق و رئيس جمهوري افغانستان در 
جلسه پريروز شـــوراي انقالب اين كشور استعفاي 
خود را به دليل بيماري جسماني و ضعف اعصاب از 
همه سمت هايش اعالم داشت و شورا حفيظ اهللا امين 
نخست وزير افغانستان را به جاي او به سمت رئيس 

جمهوري و دبيركل حزب خلق برگزيده است. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 27 شهريورماه 1358 
(برابر با 26 شوال 1399، 18 سپتامبر 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

اداى احترام و قرائت فاتحه بر مزار آيت اهللا طالقانى در چهلمين سالگرد ارتحال

نه به ز شيوه مستان طريق و رايى هست
نه به ز كوى مغان گوشه اى و جايى هست

دلم به ميكده زان مى كشد كه رندان را
كدورتى نه و با يكديگر صفايى هست

ز كنج صومعه از بهر آن گريزانم
كه در حوالى آن بوريا ريايى هست

گرت به دير مغان ره دهند از آن مگذر
قدم بنه كه در آن كوچه آشنايى هست

فراغ از دل درويش جو كه مستغنى است
ز هركجا كه اميرى و پادشاهى هست

به عيش كوش و مپندار همچو نااهالن
كه عمر را عوض و وقت را قضايى هست
عبيد زاكانى

 سرايه

چهارشنبه 27 شهريور 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27381    
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تصميم تزار به تصرف قلمرو ايران در قفقاز
الكساندر يكم تزار روسيه در دومين سال سلطنت 
خود به فكر جهانگشـــايي در جنوب و شرق آن كشور 
افتاد و در جلسه 18 سپتامبر سال 1802 ژنرال هاي خود، 
موضوع را مطرح ساخت. در اجراي تصميم 18 سپتامبر 
1802 تزار، ژنرال «سي سيانوف» به شهر تفليس كه هنوز 
اسما در قلمرو ايران بود رفت و چندي بعد پيشروي خودرا 
به سوي جنوب دنبال كرد كه منجر به آغاز دور اول جنگ 
ايران و روسيه در سال بعد شد. و سرانجام پس دو جنگ 
و امضاي دو قرارداد (گلستان و تركمنچاي)، مرز جنوبي 
امپراتوري روسيه در غرب درياي مازندران، در سال 1828 

رود ارس تعيين شد.
انتقاد كيسينجر از برژينسكى

18 سپتامبر 1979 هنرى كيسينجر ديپلمات آمريكايى 
و يك بار وزير امورخارجه اين كشور و يك بار هم مشاور 
امنيت ملى كاخ ســـفيد ضمن اشاره به وضع ايران وقت، 
برژينسكى مشـــاور جيمى كارتر را متهم به مداخله در 
اختيارات سايرس ونس وزيرامورخارجه وقت كرد و گفت 
كه وزارت امور خارجه آمريكا نمى تواند در آن واحد دو 
وزير داشته باشد. اگر به شايستگى ونس اعتماد نيست، 

وزير ديگرى انتخاب شود.  
انتشار نيويورك تايمز

18 سپتامبر در سال 1851 «نيويورك ديلي تايمز» كه 
توسط جاروس ريموند تاسيس شده بود كار انتشار خود را 
آغاز كرد كه بعدا به نيويورك تايمز تغيير نام داد. ريموند 
در سال 1856 با تني چند از ناشران روزنامه هاي آمريكا، 

خبرگزاري آسوشيتدپرس را تاسيس كرد.
نخستين امپراتور خوب روم

18سپتامبر سال 96 ميالدي و در پي ترور دوميتيان 
امپراتور روم به دســـت «بادي گارد» سابق برادر زاده اش، 
سناي روم «ماركوس نروا » شصت و هشت ساله را به عنوان 
امپراتور تازه انتخاب كـــرد. مورخان، نروا را يكي از پنج 
امپراتور خوب روم به شمار آورده اند، زيرا كه وي اموال 
مصادره شـــده از سال هاي قبل و حتي ده ها سال پيش از 

امپراتور شدنش را به صاحبان آنها و يا وّراثشان پس داد.
شكست ژاپني ها  از كره

16 ســـپتامبر ســـال 1597 يي ســـونـ  سين ، 
درياساالر كره، با 12 كشـــتي اختراعي خود معروف به
Kobukson123كشتي مهاجم ژاپني ها را شكست داد. 
در اين جنگ دريايي 31 كشتي ژاپني غرق شدند. ناوهاي 
يي سون داراي زره بودند كه مورخان نظامي آنهارا تانك 

دريايي وTurtle shipتوصيف كرده اند.
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امام: خانم ها حق دارند در سياست دخالت كنند 
اعضاي مجتمع آموزشي طيبه پيراسته لنگرود 
ديروز در اقامتگاه امام خميني در قم با ايشان مالقت 

كردند.
 در اين مالقات امام خميني ســـخناني به اين 
شرح ايراد كردند. بخشي از سخنان امام به اين شرح 
است: اما حرف ما اين است كه نه روحاني بلكه همه 
قشرها بايد در سياست دخالت بكنند سياست يك 
ارث نيست كه مال دولت باشد يا مال مجلس باشد، 
يا مال افراد خاصي باشد سياست معنايش اداره كشور 
و وضعي اســـت كه در كشور مي گذرد و همه مردم 
اين كشور در اين معنا حق دارند، خانم ها حق دارند 
كه در سياست دخالت بكنند و تكليفشان اين است، 
روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند و 

تكليف آنها است. 
مالقات نخست وزير با امام خميني

ساعت هجده و سي دقيقه روز يكشنبه مهندس 
مهدي بازرگان نخست وزير به اتفاق آقاي مهندس 
كتيرائي وزير مسكن و شهرسازي وارد قم شدند و 
بالفاصله به طور خصوصي با امام خميني رهبر انقالب 
اسالمي ايران ديدار و گفتگو كردند. در اين ديدار كه 
به مدت يك ساعت ادامه داشت آقاي نخست وزير 
رحلت آيت اهللا حاج سيدمحمود طالقاني را به حضور 

امام تسليت گفت. 
اصل دين رسمي تصويب شد

عصر روز يكشنبه مجلس بررسان نهائي قانون 
اساسي اسالمي كشورمان به رياست آيت اهللا منتظري 
تشكيل و اصل دين رسمي كشور به تصويب رسيد. 
به هنگام بررسي اين اصل و اصل دوازدهم 13 تن 
از نمايندگان اين مجلس به عنوان مخالف، توضيح و 
ارائه پيشنهاد صحبت كردند. در آغاز اين جلسه اصل 
بازده جديد مطرح و پس از بحث با 52 رأي موافق و 2 

رأي مخالف و 2 رأي ممتنع به تصويب رسيد. 
وليعهد عربستان قسمتي از پرده كعبه را به امام 

خميني هديه كرد
ناصر ميناچي وزير ارشاد ملي در گفت وگويي با 
خبرگزاري پارس پيرامون سفرش به عربستان سعودي 
و مذاكراتي كه با مقامات اين كشور به ويژه امير فهدبن 
عبدالعزيز وليعهد و نايب اول نخست وزير اين كشور 
در مورد ايجاد تسهيالت براي زائران صورت گرفته 
اســـت، گفت: در ديدار با وليعهد عربستان سعودي 

مسائل گوناگوني مطرح شد.
 در اين مذاكرات مقامات عربستان سعودي با 
نظر بسيار موافق با ما مواجه شدند و وليعهد آن كشور 
پيام هاي گرمي براي امام خميني و نخست وزير ايران 
فرستادند و نيز يك ستون از قسمتي از پرده كعبه را كه 
شامل يك آيه كامل از قرآن مجيد بود، اهداء كردند 
كه در بازگشت به ايران به دستور امام با قاب زيبائي 
در حرم حضرت معصومه عليها سالم نصب خواهد 

شد. 
8 نفر در ارتباط با گروه فرقان از اراك به تهران 

اعزام شدند
اراكـ  خبرنگار اطالعات: 8 نفر به اتهام داشتن 
ارتباط با كشـــف انبار مهمات، رادار و بيسيم كه در 
روستاي «خيرآباد» اراك كشف شد،  دستگير و به زندان 
اوين تهران اعزام شـــدند، تا تحقيقات الزم از آنان به 
عمل آيد. اين اقدام، در پي مذاكرات معاون دادستاني 
انقالب اســـالمي تهران با كميته انقالب اسالمي و 

ژاندارمري اراك صورت گرفت. 
حفيظ اهللا امين رئيس جمهوري افغانستان شد

كابلـ  خبرگزاري هـــا: ديروز راديو تلويزيون 
كابل استعفاي نورمحمد تره كي روزنامه نگار 62 ساله 
افغاني را از همه سمت هاي دولتي و حزبي اش اعالم 

كردند.
 طبـــق اين گـــزارش، تره كـــي رهبر حزب 
ماركسيســـتي خلق و رئيس جمهوري افغانستان در 
جلسه پريروز شـــوراي انقالب اين كشور استعفاي 
خود را به دليل بيماري جسماني و ضعف اعصاب از 
همه سمت هايش اعالم داشت و شورا حفيظ اهللا امين 
نخست وزير افغانستان را به جاي او به سمت رئيس 

جمهوري و دبيركل حزب خلق برگزيده است. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 27 شهريورماه 1358 
(برابر با 26 شوال 1399، 18 سپتامبر 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 
قاب امروز

اداى احترام و قرائت فاتحه بر مزار آيت اهللا طالقانى در چهلمين سالگرد ارتحال

نه به ز شيوه مستان طريق و رايى هست
نه به ز كوى مغان گوشه اى و جايى هست

دلم به ميكده زان مى كشد كه رندان را
كدورتى نه و با يكديگر صفايى هست

ز كنج صومعه از بهر آن گريزانم
كه در حوالى آن بوريا ريايى هست

گرت به دير مغان ره دهند از آن مگذر
قدم بنه كه در آن كوچه آشنايى هست

فراغ از دل درويش جو كه مستغنى است
ز هركجا كه اميرى و پادشاهى هست

به عيش كوش و مپندار همچو نااهالن
كه عمر را عوض و وقت را قضايى هست
عبيد زاكانى

 سرايه

جدول سودوکو

فروردین: موجی که قبال بر زندگی شــما جریان داشــته اســت با درایت و 
تالش هایتان به پایان رسیده است، و تا حدودی خیالتان از هر بابت آسوده شده 
اســت. االن دیگر می توانید با فراغی باز از هر نوع دغدغه خاطر به رویاهایی که 
برای آینده تان در سر می پرورانید بیاندیشید. فقط مشکالتی را که در گذشته 

متحمل آنها شده بودید را از یاد نبرید.

اردیبهشت: شــما از انجام دادن کارهایــی را که پشت سر هم برایتان بوجود 
می آیند خســته شده اید، خوشبختانه، با تمرکز به روی اهداف بلند مدت خود 
می توانید قدر و ارزش لحظه حال را دریابید. اما این کار می تواند یک سیاســت 
کامال ماهرانه و در عین حال فریبنده باشد. بین کارهای که االن در دست انجام 

دارید و کارهایی که قبال شروع کرده بودید تعادل برقرار کنید. 

خرداد : شــما می توانید اثری بلند مدت در رفتارهای کوتاه مدت خود داشته 
باشید. این کار به شما این فرصت را می دهد تا با تغییرات کوچک به نتایج بزرگی 
برسید. اما کمتر احتمال دارد که شما اکنون مسئولیت مهمی را قبول کنید زیرا 
که شما می خواهید آزاد باشــید تا اختیارات خودتان را کشف کنید. اگر هنوز 

مطمئن نیستید به کسی جواب مثبت ندهید. 

تیر:  شــما در ســابق برای طی کردن مسیر زندگی تان با برنامه ریزی و طرح 
بیشتری پیش می رفتید، اما در این روزها تمام کارهایتان را با بی برنامگی و عجله 
انجام می دهید. به همین دلیل دچار اضطراب و تشویش بسیاری شده اید برای 
این که به وضعیت سابق تان برگردید بهتر است به روند قبل خود ادامه دهید تا 

آرامش بیشتری را به دست بیاورید.

مرداد :شما به مرحله ای رسیده اید که از تصمیمات و رفتارهایی که در زندگی 
انجام داده اید و با آنها روبرو شده اید احساس خستگی و ناتوانی می کنید، قابلیت 
انعطاف پذیری در برابر مشــکالت را از دست داده اید. این مساله می تواند برای 
شما خطرناک باشد. به استراحت بیشتری احتیاج دارید تا بتوانید قدرت انعطاف 

پذیری خود را دوباره به دست آورید .

شهریور : با وجود احساس سستی و رخوتی که این روزها در شما وجود دارد، 
می توانید برای کارهای خود خیلی خوب برنامه ریزی کرده و آنها را فهرست بندی 
کنید. این کارها شما را با مسئولیتهایی مواجه خواهد کرد که یکی پس از دیگری 
از راه می رسند. متأسفانه بعد از اینکه این سر و صداها خوابید، شما باز هم باید 

باید با پرسشهای بدون پاسختان روبرو شوید.

مهر :  شــما تالش های بسیاری را انجام می دهید که زندگی تان را از مرزی که 
اکنون در آن قرار گرفته است دور کنید. شما در این روزها خبرهای خوبی را از 
همه جا و در رابطه با مسائل مختلف خواهید شنید. سعی کنید برای رسیدن به 
ایده آل های زندگی تان مسیر مستقیم را بپیمایید، اینقدر راه خود را دور نکنید. 

آبان :  شــما در این روزها مثبت بین شــده اید و با نگاهــی تازه به اطراف تان 
می نگرید، این کار اثری فوق العاده مثبت در زندگی شما دارد. شما مدام در پی 
تحقق تمایالت و عالیق تان هستید بهتر است این فکر را از ذهن تان بیرون کنید 
زیرا شــما باید به فکر پیشرفت هایتان باشید نه این که فقط به دنبال تمایالت 

باشید. زیرا تمایالت شما خاتمه پذیر نیستند.

آذر : شما امیدوارید که هر رویدادی که در پیرامونتان اتفاق می افتد به نفع شما 
تمام شــود. امکان این وجود دارد که مسائلی که در حد یک رویا در ذهن شما 
وجود دارند، به زودی در روزهای آینده تبدیل به واقعیت بشــوند. ولی دیگران 
را مجبور به انجام کاری کردن می تواند خطرساز باشد. خونسرد بودن به تثبیت 

کردن شرایط کمک می کند.

دی :  فقط برای مدتی کوتاه برنامه های بلند مدتتان را فراموش کرده و خودتان 
را با اتفاقاتی که در محیط کنونی تان می افتد سرگرم کنید. تا جایی که می توانید 
از روشی که در پیش گرفته اید خارج شوید، برای اینکه شما کارهای زیادی برای 

انجام دادن دارید و نمی توانید آن ها را نادیده بگیرید. کمی پشتکار الزم دارید. 

بهمن : راه حل و فعالیت های تازه ای به ذهن شما وارد شده اند، بهتر است برای 
انجام تمام آنها یک برنامه زمان بندی شده طوالنی مدتی را داشته باشید زیرا تک 
تک برنامه هایی را که در ذهن می پرورانید در آینده جواب های قطعی را به شما 
خواهند داد.قبل از شــروع این کارها انرژی الزم را در خود بیدار کنید و سپس 

برای شروع کار پیش بروید.

اسفند : شما نقشه های بیش از حد بزرگی را در سر می پروردانید البته داشتن 
رویاهای بزرگ خوب اســت اما تا حدی که باعث پیشرفت شما شود نه این که 
تنها آنها را در سر داشته باشید.برای رسیدن به رویاهای بزرگ ابتدا باید زندگی 
تان را پله به پله ارتقا ببخشید نه این که به یک باره از یک پله بخواهید به پله های 

اخری صعود کنید.
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و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 
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جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
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همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
ر ( 

ف )
حر

جدول شرح در متن

عفونت ريه

قندي در شير

توانگري

كوشا

به نفع او

طال

باال

نظميه

جوهر 
درخت 

مازو

ناپسند

نيمه ديوانه

توجه به كسي

بوف

اطالعيه

مصراع
تصديق 
روسي

پايدار

مشهور

روايتگر
از دروس 

اصلي حوضه

پيشوند نداري

خشنود

گروه 
هم آوازي

انصاف

نفرين

واحد سطح

پراكندگي

بز كوهي

داراي
 شهرت بد

كارهاي نيكو

تنگدست

شيپور جنگي

حيوان 
صددرصد 

مفيد
پرستشگاه

عريض

داستان 
جنگي

دبه كردن

بچه پلنگ

مركز استاني

بدعاقبت

طريقه

گرمابه

باعث زحمت

گل نوميدي

اشاره به دور

خداوند

سست
طاليه دار 

اعداد

رنجبر

حرف ندا

 نت منفي

نگاه خيره

پول مكزيك
شهر مقدس 

هندوان
 

بمب كاشتني
خزنده خوش 

خط و خال

گهواره

تركيب بندي

ليسك

كمينگاه

گونه

جسر

ساز چوپان

شبيه

سرشت

ديلماج

پيراهن نيم تنه

نشا سته

شهري در
 فرانسه

لباس ميت

خوراكي از 
اسفناج و ماست 
ورزشي رزمي

هجوم

خواهش ها

خشكي

مفقود
پول ژاپن

گوشت 
آذري

من و شما

مكان

تاالب

شايعه
گفت وگو 

دوستانه

ُخرُخر

نوعي ميمون

آشيانه مرغان

شانه

شهري در 
اسكاتلند

آش

گلين
سال

از وسايل 
داوري

رسانيدن

پدر

بسيار دانا

درد چشم

دانش

جد ول سود وکو 3744
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  .

3
 128

49183
915

26758
531
86913

764
4

6    ارديبهشت   96               اطالعات هفتگی         46

طراح جدولها: د اود  بازخو

www.paivand.com

روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

جدول سودوکو

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.

ت؟
 اس

داد
 تع

چه
ر ( 

ف )
حر

جدول شرح در متن

عفونت ريه

قندي در شير

توانگري

كوشا

به نفع او

طال

باال

نظميه

جوهر 
درخت 

مازو

ناپسند

نيمه ديوانه

توجه به كسي

بوف

اطالعيه

مصراع
تصديق 
روسي

پايدار

مشهور

روايتگر
از دروس 

اصلي حوضه

پيشوند نداري

خشنود

گروه 
هم آوازي

انصاف

نفرين

واحد سطح

پراكندگي

بز كوهي

داراي
 شهرت بد

كارهاي نيكو

تنگدست

شيپور جنگي

حيوان 
صددرصد 

مفيد
پرستشگاه

عريض

داستان 
جنگي

دبه كردن

بچه پلنگ

مركز استاني

بدعاقبت

طريقه

گرمابه

باعث زحمت

گل نوميدي

اشاره به دور

خداوند

سست
طاليه دار 

اعداد

رنجبر

حرف ندا

 نت منفي

نگاه خيره

پول مكزيك
شهر مقدس 

هندوان
 

بمب كاشتني
خزنده خوش 

خط و خال

گهواره

تركيب بندي

ليسك

كمينگاه

گونه

جسر

ساز چوپان

شبيه

سرشت

ديلماج

پيراهن نيم تنه

نشا سته

شهري در
 فرانسه

لباس ميت

خوراكي از 
اسفناج و ماست 
ورزشي رزمي

هجوم

خواهش ها

خشكي

مفقود
پول ژاپن

گوشت 
آذري

من و شما

مكان

تاالب

شايعه
گفت وگو 

دوستانه

ُخرُخر

نوعي ميمون

آشيانه مرغان

شانه

شهري در 
اسكاتلند

آش

گلين
سال

از وسايل 
داوري

رسانيدن

پدر

بسيار دانا

درد چشم

دانش

جد ول سود وکو 3744
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  .

3
 128

49183
915

26758
531
86913

764
4

6    ارديبهشت   96               اطالعات هفتگی         46

طراح جدولها: د اود  بازخو

گ
لين

متر
 

 
 

رد 
گذ

ی 
 نم

ش
خو

او 
 به 

شد
م با

ت ه
هش

در ب
ها، 

ر تن
 اگ

دم
  آ

3744 اطالعات هفتگی        شماره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

45

اسامی برندگان جدول3733
  1ـ محمد مؤمنيـ  تهران
2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
3ـ محمد كاظميـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  كاربرد علم مكانيك در سيس��تمهاي 
بيولوژيك��ي � ابزاري ب��راي اندازه گيري 
مح��ل و ارتف��اع س��تارگان2ـ  حركات 
ح��روف در كلم��ات � دس��تگاهي كه به 
طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
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� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
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حرف )س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
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2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
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افقي:
1ـ  كاربرد علم مكانيك در سيس��تمهاي 
بيولوژيك��ي � ابزاري ب��راي اندازه گيري 
مح��ل و ارتف��اع س��تارگان2ـ  حركات 
ح��روف در كلم��ات � دس��تگاهي كه به 
طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
پراكنده10ـ  تصديق انگليسي � ورزشي 
گروهي � حي��وان باوفا � صبح، پگاه11ـ  
معروفترين گروه گانگس��تري جهان در 
ايتاليا � آلت س��نجش، اندازه � موسس��ه 
مش��هور نظرسنجي جهان12ـ  رنجور از 
ت��ب زياد � پيامب��ران � بخت، اقبال13ـ  
حرف صريح � از اين جهت � نامه نگاري 
� قلم فرنگي14ـ  بازار � فهرس��ت � زبان 
� جام��ه دان15ـ  چايخان��ه � مي��وه اي 
جاليزي � حرارت باالي بدن � شكس��ته 
شدن16ـ  ماه زمستاني � آقاي فرانسوي 

� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
� نوعي بس��تني ناني4ـ  مادر وطن � كارها � وس��يله اي جهت 
عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
سختي � سياره سرخ7ـ  دعاي بد � آرواره � صداي درشت � 
پريشان8ـ  پهلوان � حايل بين پيچ و مهره � شكافنده � نوعي 
موش��ك ضدتانك9ـ  قطع س��ينمايي � مجموعه تغييرات 
فيزيكي و ش��يميايي و تركيبي و تخريبي در موجودات زنده، 
س��وخت و س��از � بلند و رس��نده10ـ  پوشاك گشاد و بدون 
آستين كه روي دوش اندازند � افسار � كشف رازي � طاليه 
دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 
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شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
خلوت، نورگير17ـ  نمايشنامه اي معروف از آنتوان چخوف 

� لوزالمعده
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول3733
  1ـ محمد مؤمنيـ  تهران
2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
3ـ محمد كاظميـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  كاربرد علم مكانيك در سيس��تمهاي 
بيولوژيك��ي � ابزاري ب��راي اندازه گيري 
مح��ل و ارتف��اع س��تارگان2ـ  حركات 
ح��روف در كلم��ات � دس��تگاهي كه به 
طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
پراكنده10ـ  تصديق انگليسي � ورزشي 
گروهي � حي��وان باوفا � صبح، پگاه11ـ  
معروفترين گروه گانگس��تري جهان در 
ايتاليا � آلت س��نجش، اندازه � موسس��ه 
مش��هور نظرسنجي جهان12ـ  رنجور از 
ت��ب زياد � پيامب��ران � بخت، اقبال13ـ  
حرف صريح � از اين جهت � نامه نگاري 
� قلم فرنگي14ـ  بازار � فهرس��ت � زبان 
� جام��ه دان15ـ  چايخان��ه � مي��وه اي 
جاليزي � حرارت باالي بدن � شكس��ته 
شدن16ـ  ماه زمستاني � آقاي فرانسوي 

� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
� نوعي بس��تني ناني4ـ  مادر وطن � كارها � وس��يله اي جهت 
عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
سختي � سياره سرخ7ـ  دعاي بد � آرواره � صداي درشت � 
پريشان8ـ  پهلوان � حايل بين پيچ و مهره � شكافنده � نوعي 
موش��ك ضدتانك9ـ  قطع س��ينمايي � مجموعه تغييرات 
فيزيكي و ش��يميايي و تركيبي و تخريبي در موجودات زنده، 
س��وخت و س��از � بلند و رس��نده10ـ  پوشاك گشاد و بدون 
آستين كه روي دوش اندازند � افسار � كشف رازي � طاليه 
دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
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يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
خلوت، نورگير17ـ  نمايشنامه اي معروف از آنتوان چخوف 
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اسامی برندگان جدول3733
  1ـ محمد مؤمنيـ  تهران
2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
3ـ محمد كاظميـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  كاربرد علم مكانيك در سيس��تمهاي 
بيولوژيك��ي � ابزاري ب��راي اندازه گيري 
مح��ل و ارتف��اع س��تارگان2ـ  حركات 
ح��روف در كلم��ات � دس��تگاهي كه به 
طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
پراكنده10ـ  تصديق انگليسي � ورزشي 
گروهي � حي��وان باوفا � صبح، پگاه11ـ  
معروفترين گروه گانگس��تري جهان در 
ايتاليا � آلت س��نجش، اندازه � موسس��ه 
مش��هور نظرسنجي جهان12ـ  رنجور از 
ت��ب زياد � پيامب��ران � بخت، اقبال13ـ  
حرف صريح � از اين جهت � نامه نگاري 
� قلم فرنگي14ـ  بازار � فهرس��ت � زبان 
� جام��ه دان15ـ  چايخان��ه � مي��وه اي 
جاليزي � حرارت باالي بدن � شكس��ته 
شدن16ـ  ماه زمستاني � آقاي فرانسوي 

� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
� نوعي بس��تني ناني4ـ  مادر وطن � كارها � وس��يله اي جهت 
عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
سختي � سياره سرخ7ـ  دعاي بد � آرواره � صداي درشت � 
پريشان8ـ  پهلوان � حايل بين پيچ و مهره � شكافنده � نوعي 
موش��ك ضدتانك9ـ  قطع س��ينمايي � مجموعه تغييرات 
فيزيكي و ش��يميايي و تركيبي و تخريبي در موجودات زنده، 
س��وخت و س��از � بلند و رس��نده10ـ  پوشاك گشاد و بدون 
آستين كه روي دوش اندازند � افسار � كشف رازي � طاليه 
دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

جدول سودوکو

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول3733
  1ـ محمد مؤمنيـ  تهران
2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
3ـ محمد كاظميـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com

افقي:
1ـ  كاربرد علم مكانيك در سيس��تمهاي 
بيولوژيك��ي � ابزاري ب��راي اندازه گيري 
مح��ل و ارتف��اع س��تارگان2ـ  حركات 
ح��روف در كلم��ات � دس��تگاهي كه به 
طور متناوب چراغهاي راهنماي خودرو 
را روش��ن و خام��وش مي كن��د � نام يكي 
از ب��رادران حض��رت يوس��ف)ع(3ـ  
رس��م كننده � راز � ت��ك � درازگوش4ـ  
هنگ � لباس ش��نا � از وسايل روشنايي � 
مرغ س��عادت5ـ  تير پيكان دار � غنيمت 
شمردن � ايستادن � دانه معطر6ـ  وسيله 
پرتاب تير در قديم � دش��نام دادن � پول 
امارات7ـ  س��ازي ايران��ي � گرد آمده � 
هنر هفتم8ـ  گازي سمي � دودلي � ناطور 
� خان��دان9ـ  خان��ه ش��عري � مجازات 
ش��رعي � اسب س��رخ � فرمان ماشين � 
پراكنده10ـ  تصديق انگليسي � ورزشي 
گروهي � حي��وان باوفا � صبح، پگاه11ـ  
معروفترين گروه گانگس��تري جهان در 
ايتاليا � آلت س��نجش، اندازه � موسس��ه 
مش��هور نظرسنجي جهان12ـ  رنجور از 
ت��ب زياد � پيامب��ران � بخت، اقبال13ـ  
حرف صريح � از اين جهت � نامه نگاري 
� قلم فرنگي14ـ  بازار � فهرس��ت � زبان 
� جام��ه دان15ـ  چايخان��ه � مي��وه اي 
جاليزي � حرارت باالي بدن � شكس��ته 
شدن16ـ  ماه زمستاني � آقاي فرانسوي 

� حصير17ـ  كاتب � گياه بخور
عمودي:

1ـ   وسيله اي در ورزش ژيمناستيك � مريض خانه2ـ  پادشاه 
زنبوران عسل � از رامشگران مشهور عهد خسروپرويز � نور 
ان��دك3ـ  پرحرف � غذايي با گوش��ت چرخ كرده � فراوان 
� نوعي بس��تني ناني4ـ  مادر وطن � كارها � وس��يله اي جهت 
عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
سختي � سياره سرخ7ـ  دعاي بد � آرواره � صداي درشت � 
پريشان8ـ  پهلوان � حايل بين پيچ و مهره � شكافنده � نوعي 
موش��ك ضدتانك9ـ  قطع س��ينمايي � مجموعه تغييرات 
فيزيكي و ش��يميايي و تركيبي و تخريبي در موجودات زنده، 
س��وخت و س��از � بلند و رس��نده10ـ  پوشاك گشاد و بدون 
آستين كه روي دوش اندازند � افسار � كشف رازي � طاليه 
دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
خلوت، نورگير17ـ  نمايشنامه اي معروف از آنتوان چخوف 

� لوزالمعده

جدول متقاطع
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شماره3733
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فيزيكي و ش��يميايي و تركيبي و تخريبي در موجودات زنده، 
س��وخت و س��از � بلند و رس��نده10ـ  پوشاك گشاد و بدون 
آستين كه روي دوش اندازند � افسار � كشف رازي � طاليه 
دار اعداد11ـ  كس��ي را بيش از طاقت وي تكليف كردن � 
پيشواي مذهبي زرتشتيان � از چاشنيها  � كمربند زمين12ـ  
چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
اس��ت14ـ  خالص شده � منسوب به ماه � شهري در غرب 

حرف )س( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

كش��ور � وسيله ورزش��ي آتش��ين15ـ  هر چيز استوانه اي 
شكل ميان تهي و دراز كه براي انتقال مايعات و گاز مصرف 
مي شود � ضمير متكلم وحده � نوعي رقص فرنگي � محرمانه، 
مخفي16ـ  دوام دادن � ش��هري در كش��ور س��وئد � حياط 
خلوت، نورگير17ـ  نمايشنامه اي معروف از آنتوان چخوف 

� لوزالمعده

جدول متقاطع

حل جدولهای 
شماره3733

جدولها زير نظر: د اود  بازخو
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اسامی برندگان جدول3733
  1ـ محمد مؤمنيـ  تهران
2ـ مهرداد الوانيـ  تهران
3ـ محمد كاظميـ  تهران BAZKHOO @ yahoo.com
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عبور جريان الكتريكي � آدميان5ـ  درون دهان � نوعي ابزار 
منبت كاري � مرغ ماهيخوار � رود آرام6ـ  پارچه اي نخي � 
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چشمداشت � از اجزاء درخت � عجله، چاالكي13ـ  پيمودن 
� س��ال گذشته � كش��وري در آفريقا � تكرارش مادربزرگ 
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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

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

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

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

604-817-9933
forouzan.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

براى لیست امالك موجود براى اجاره به 
وب سایت زیر مراجعه کنید

 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

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 

------------------------------

Handy Man به یک
برای انجام کارهای 
ساختمانی با تخصص

 در زمینه لمینیت و نقاشی، 
و حداقل 2 سال تجربه کار 

در کانادا نیازمندیم.
۶04-7۶1-7745 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

۱۴۴۴

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

۱۴۴۴

استخدام
 به تعدادی نقاش و کمک نقاش 

ساختمان  نیازمندیم
778-223-6410
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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 ۶ بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  ۶04-۹44-۹۶77

 akaveh9@hotmail.com  
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از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

کتابچه شهروندی کانادا 

باوند زنجانی

تجارت و رشد اقتصادی

پس از جنگ های  جهانــی اول و دوم  اقتصاد کانادا کم 
کم رو به روشد و شکوفایی گذاشت. شرکت کانادا در هردو 
جنگ جهانی اول و دوم باعث شد که برای اولین بار زنان 
در غیبت مردان که برای جنگ به اروپا اعزام شده بودند در 
تولید صنایع بنیادی کانادا و صنایع جنگی نقش عمده ای 
داشته باشــند. مالبات زمان جنگ روی صنایع بزرگ در 

سال ۱۹۱۶ باعث شکوفایی بیشتر کانادا شد.
سیاســت های دســت وپا گیر تجارت در دوران »رکود 
بــزرگ« )۱۹۲۹-۱۹۳۳(   که کانادا با کشــورهای دیگر 
داشت مانند »موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت« که 
در حال حاضر به»ســازمان تجارت جهانی« تبدیل شده 
است بازتر شد. در دهه ۱۹۵۰ برای نخستین بار اکثریت 
مردم کانادا این توانایی را پیدا کردند که مسکن، خوراک و 
پوشاک خود را تأمین کنند. بین سالهای ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ 
با گسترده تر شدن روابط با ایاالت متحده آمریکا و سایر 
شرکای تجاری، کانادا به یکی از قدرتمندترین اقتصادها در 

بین کشورهای صنعتی تبدیل شد.

نقش های بین المللی کانادا

جنگ سرد: جنگ سرد۱۹۴۷-۱۹۹۱   یا دوران رقابت یین 
آمریکا و روسیه شوری زمانی آغاز شد که چندین کشور 
آزاد شده در اروپای شرقی به بخشی از بلوک کمونیستی 
تبدیل شــدند که تحت کنترل اتحاد جماهیر شــوروی 
و رهبری اســتالین قرار داشت. با پیوستن کانادا به سایر 
کشورهای دموکراتیک تشــکیل و با همکاری دو کشور 
کانادا و آمریکا »یگان دفاع « )NATO( غرب »ســازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو« بوجود آمد. درسال  ۱۹۵۷ 
یین کانادا و آمریکا قرار داد فرمائدهی سیستم دفاع هوایی 
آمریکای شــمالی یا نوارد )NORAD( ایجاد شد. در این 
قرار داد دو کشور تعهد داده اند که اگر یک نیروی جنگنده 
هوایی نزدیک مرزهای هوایی امریکا و یا کانادا بشود فورا 
هواپیما های جنگی دو کشــور برای از بین بردن متجاوز 
وارد عمل می شــودند. تحت این قرار داد در زمان وقوع 
حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ برای چند روزی فضای هوایی 
آمریکا بر روی همه هواپیما بسته شد و  ۲۳۹هواپیماهایی 
که به مقصد آمریکا بودند با بیش از ۳۰۰۰۰ مســافر در 
فرودگاه های کانادا فرود آمدند و برای ۴ روز مهمان کانادا 

بودند.

کانادا به عنوان حافظ صلح

در سالهای پس از جنگ جهانی کانادا به سایر سازما نهای 
بین المللی از جمله سازمان ملل متحد)UN(  نیزپیوست. 
در عملیات نظامی سازمان ملل در دفاع از کره جنوبی در 
جریان جنگ دو کره ) ۱۹۵۰-۱۹۵۳( کانادا حضور مؤثری 
داشــت که طی آن ۵۰۰ تن از سربازانش کشته و ۱۰۰۰ 
تن دیگر مجروح شدند. کانادا در عملیات نیروهای حافظ 
صلح ســازمان ملل در کشورهای مختلف از جمله مصر، 
قبرس و هائیتی و همچنین در عملیات امنیتی بین المللی 
در یوگوسالوی و افغانستان نیز نقش پر رنگی داشته است.

جامعه مدرن کانادا

با ورود مهاجــران کم کم ارزش هــای اجتماعی که در 
جریان شکوفایی اقتصادی پس از جنگ،  پایه گرفته بودند 
جامعه کانادا را به انعطاف پذیری را داشــت.  برابری زن و 
مرد  اهمیت داده شــد و جزو اعتقادات بدون تغییر کانادا 

محسوب میشود. 

به رسمیت شناختن حق شرکت در انتخابات 

تا سال ۱۹۴۸ بسیاری از کانادای هایی اهل جنوب و شرق 
آسیا حق دادن رأی در انتخابات فدرال یا محلی را نداشتند. 
در سال ۱۹۴۸ به آخرین دسته از این افراد یعنی کانادایی-
ژاپنی ها نیز حق رأی داده شد.  جالب است که بدانید که 
در سال ۱۹۶۰ نیز به بومیان )سرخپوستان( حق رأی داده 

شد. بعنی دیرتر از آسیایی ها. 

کانادا و پناهندگی

کانادا یک از کشورهای است که میزبان پناهندگان بسیاری 
بوده اســت.  بعد از جنگ جهانی دوم کانادا ۱۶۵۰۰۰ نفر 
را کــه بی وطن شــده بودند در خود جای داد. در ســال 
های دهه  ۱۹۵۰ هزاران پناهنده ای که از ظلم و ســتم 
حکومتهای کمونیستی فرار کرده بودند مورد استقبال کانادا 
قرار گرفتند. ۵۰۰۰۰  مجاری ها که به علت خودکامگی 
شوروی در سال ۱۹۵۶ از کشورشان گریخته میزبان شد. 
در دهه ی ۱۹۶۰ و نیز ۲۰۱۵ بخشهایی از قوانین مهاجرت 
که برای اروپاییان ارجحیت ایجاد می کرد حذف شــد. با 
پیروزی ویتنام شمالی در ســال ۱۹۷۵ بسیاری از مردم 
ویتنام از کشورشان که تحت سلطه کمونیسم قرار داشت 
فرارکردند از جمله ۵۰ هزار نفر ویتنامی در کانادا پناهنده 
شدند. به این گروه از پناهندگان بوت پیپل )مردمی که با 
قایق  به کانادا آمدند( میگویند.   بعد از سقوط شاه وجنگ 
ایران و عراق اولین پناهندگان ایران وارد کانادا شدند آمار 
دقیق این گروه معلوم نیست ولی بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر 
تخمین می شود. آخرین گروه پناهندگان از کشور سوریه 
بودنــد که نزدیک ۲۶۰۰۰ نفر بین ســال های ۲۰۱۵ تا 

۲۰۱۸ وارد کانادا شدند.

1) When did Asian-Japanese were allowed 
to vote in Canada?
 A) 1920
B) 1948
C) 1982
D) 1991

B جواب درست

2) When aboriginal were allowed  to vote in 
Canada?
A) 1960
B) 1948
C) 1982
D) 1871

A جواب درست

3) What is NORAD?
A) North America Radio System
B) North America Trade Agreement
C) North American Aerospace Defense 
Command 
D) North Atlantic Treaty Organization

C جواب درست

4) What is NATO?
A) North Atlantic Trade Organization
B) North America Trade Agreement
C) North American Aerospace Defense 
Command 
D) North Atlantic Treaty Organization

D جواب درست

ادامه در شماره آینده

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
 رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

آیا جهان وضعیت اضطراری اقلیمی را
 به رسمیت می شناسد؟

وابســته  دانشــمندان  زمانه-  رادیو 
به ســازمان ملل در یک ســال اخیر 
بارها نســبت به بحران اقلیمی ناشی 
از گرمایش زمین و آثار ســوء آن بر 
زندگی تمام انسان های سیاره هشدار 
داده اند. جنبش های اعتراضی محیط 
زیســتی که خواهان مقابله فوری با 
گرمایــش جهانی ناشــی از فعالیت 
انسانی و حفظ منابع طبیعی هستند، 
در این یک ســال حضور پررنگ تری 
یافتــه اند. با این وجــود، دولت های 
زیــادی در جهان توجــه خاصی به 
اقلیمی نشــان  مقابله بــا تغییرات 
نداده اند. در چنین شــرایطی اســت 
که اجالس اقلیمی بعدی ســازمان 
ملل هفته آینده در نیویورک برگزار 
خواهد شد. آیا کشورهای جهان بر سر 
مقابله موثر با تغییرات اقلیمی به توافق 

خواهند رسید؟
رهبران جهان دوشنبه ۲۳ سپتامبر 
در نشســت اقلیمی سازمان ملل در 
نیویــورک گرد هم خواهنــد آمد تا 
هفته ای سرنوشت ساز را برای مذاکره 
بر سر سیاســت گذاری اقلیمی آغاز 

کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
نشست اقلیمی هفته آینده را به این 
خاطر برگزار می کند که به نوشــته 
گاردین »اغلب دولت ها فاصله بسیار 
زیادی تا عمل به تعهدات شــان برای 
کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای به 

میزان کافی« دارند.
رهبران جهــان ۲۰۱۵ در پاریس با 
امضای توافقی اقلیمی متعهد شدند 
که افزایش دمای هوای سیاره نسبت 
به دوران پیشاصنعتی را زیر دو درجه 
سلســیوس نگه دارند. ایــن توافق 
بزرگ ترین دســتاورد در دیپلماسی 
جهانی محیط زیستی بود؛ دستاوردی 
که پــس از حدود یک ربــع قرن از 
زمان نخستین بحث درباره تغییرات 
اقلیمــی در اجالس زمین ســازمان 
ملل در ۱۹۹۲ به دست آمد. و به باور 

بسیاری، دیرهنگام.
هرچند کارشناسان و فعاالن محیط 
زیســت و متخصصان پنــل اقلیمی 
سازمان ملل نسبت به نابسنده بودن 
توافــق پاریــس هشــدار داده اند و 
می گویند کــه افزایش دمایی معادل 
۱,۵ درجــه تمام تأثیــرات ویرانگر 
تغییرات اقلیمــی را به همراه خواهد 
آورد، بســیاری از دولت ها نسبت به 
تعهدات توافــق پاریس بی توجه اند و 
ایاالت متحده نیز خروج از این توافق 

را اعالم کرده است.
فعاالن و حامیان محیط زیســت نیز 

به این روند معترضند. قرار است یک 
اعتصاب اقلیمی جهانی از ۲۰ سپتامبر 
آغاز شــود. فعــاالن می خواهند که 
دولت ها »وضعیت اضطراری اقلیمی« 

را به رسمیت بشناسند.
توافق پاریس از دولت ها خواسته است 
کــه افزایش دما را »تا حد خوبی زیر 
۲ درجه سلسیوس« نگه دارند، اگرچه 
تعهــد اصلی مبتنی بر نگه داشــتن 

افزایش دما در مرز ۲ درجه است.
ایــن نیــم درجــه اختــالف برای 
کشورهایی که ارتفاع اندکی نسبت به 
سطح دریاهای آزاد دارند، مسأله مرگ 
و زندگی اســت. ۲ درجه افزایش دما 
نسبت به دمای دوران پیش از انقالب 
صنعتی می تواند مالدیو و بنگالدش را 

به زیر آب ببرد.
به دلیل فوریت این نگرانی ها اســت 
که به گفته لوئیس آلفونسو دی آلبا، 
فرســتاده ویژه گوتــرش در اجالس 
اقلیمی، دبیرکل سازمان ملل از تمام 
رهبران خواسته اســت تا »به جای 
آمــاده کردن ســخنرانی، یک طرح 
آماده کنند« و »تمهیدات انضمامی 
مشخصی را تعیین کنند که می توان 

فوراً آنها را اجرا کرد«.
یک پرســش اصلی دربــاره اجالس 
آینده اقلیمی این است: آیا کشورهای 
جهان وضعیت اضطراری اقلیمی را به 
رسمیت خواهند شناخت؟ بنا بر اعالم 
آژانس محیط زیســت سازمان ملل، 
شبکه ها و سازمان هایی که نمایندگی 
بیش از هفت هزار نهاد دانشگاهی و 
آمــوزش عالی را در جهــان برعهده 
دارند، از اعــالم »وضعیت اضطراری 
اقلیمی« و مقابلــه فوری با تغییرات 
اقلیمی ناشــی از گرمایــش زمین 

حمایت کرده اند.
پارلمــان بریتانیا یکم مه در حرکتی 
نمادین وضعیت اضطــراری اقلیمی 
اعــالم کــرد. پارلمــان ایرلند طرح 

مشابهی را ۱۰ مه از تصویب گذراند.
امــا بیــش از پارلمان هــای ملــی، 
شهرداری ها و فرمانداری های محلی 
بــه این ابتــکار عمل پیوســته اند. 
نیویورک ۲۶ ژوئن وضعیت اضطراری 
اقلیمی اعالم کرد و پاریس نیز دو روز 
پیش سه شنبه ۹ ژوئیه گامی مشابه 

برداشت.
تا کنون ۶۵۰ شهرداری و فرمانداری 
محلی در سرتاســر جهان وضعیت 

اضطراری اقلیمی اعالم کرده اند.
تأثیــرات تغییــرات اقلیمــی یعنی 
خشکســالی، قحطی، مهاجرت های 
پدیده های  بیابان زایی،   انبوه،  اقلیمی 
اقلیمی حاد،  ســیل، خســارت های 

اقتصادی، آتش ســوزی های طبیعی 
گسترده، و بســیاری موارد دیگر که 
به گفته ســازمان ملل بــه »آپارتاید 

اقلیمی« ختم خواهد شد.
نرخ کنونی انتشار گازهای گلخانه ای، 
عامل اصلی گرمایش زمین، ما را در 
مسیر افزایش دمایی بین ۳ تا ۵ درجه 
قرار داده اســت. دانشمندان هشدار 
می دهند که این افزایش دما نابودی 
تمدن بشــری را به همــراه خواهد 

داشت.
نرخ تخریب طبیعت و تنوع زیستی 
ده ها تا صدها بار بیشــتر از متوسط 
تخریب آن در ۱۰ میلیون سال اخیر 
است. تعداد پســتانداران وحشی ۸۲ 
درصد کاهش یافته، اکوسیستم های 
طبیعی حدود نیمی از وســعت خود 
را از دســت داده اند و میلیون ها گونه  
در خطر نابودی قرار دارند. یک سوم 
صخره هــای مرجانــی، و همین طور 
دو گونه از هر پنج گونه  دوزیســتان 
در معــرض انقراض قــرار دارند. این 
در حالی اســت که جمعیت ســایر 
حیوانات دریایی تا یک سوم کاهش 
می یابد. کاهش پرشتاب تنوع زیستی 
و سیستم های طبیعی جامعه انسانی 

را در معرض خطر قرار داده است.
یک گزارش دیگر سازمان ملل نشان 
می دهد که گرسنگی در حال افزایش 
اســت و جهان در مســیری نیست 
که بتواند تا ســال ۲۰۳۰ فقر مطلق 
را ریشــه کن کند یا به سایر اهداف 
سازمان ملل متحد دست پیدا کند. 
دلیل این ناکامــی تغییرات اقلیمی 
و نابرابری فزاینده در ســطح جهانی 
ذکر شده اســت. در حالی که جهان 
با کمبود منابع، جنگ های خشونت بار 
و آســیب پذیری نســبت به بالیای 
طبیعی دســت و پنجه نرم می کند، 
شتاب فقرزدایی در حال کاهش است. 
گرســنگی در جهان بعد از یک دوره 
کاهــش، بار دیگر در حــال افزایش 

است.
بر اساس گزارش اقلیمی متخصصان 
ســازمان ملل متحد در ماه اوت سال 
جارُی منابع جهان در خشــکی ها و 
دریاها با »نرخی بی ســابقه« مصرف 
می شوند. این گزارش هشدار می دهد 
که تغییرات اقلیمی توانایی انسان ها 
برای تولید غذا به حد کافی را به خطر 
انداخته اســت. بیش از نیم میلیارد 
تن همین حــاال در مناطقی زندگی 
می کنند که در حال بدل شــدن به 
صحرا هستند. سرعت از دست رفتن 
خــاک ۱۰ تا ۱۰۰ برابر ســریع تر از 

سرعت شکل گیری آن است.
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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

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

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 

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 

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          

 کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه تهران
)FanniBC( مقیم بریتیش کلمبیا 

   
گردهمایی ماهانه کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه 
تهران، مقیم بریتیش کلمبیا، در تاریخ چهارشنبه ۲۵ سپتامبر 
از ساعت ۷ تا ۹ بعد از ظهر در آدرس زیر تشکیل خواهد شد: 

Delbrook Community Centre / Fir Room
851 West Queens Road, North Vancouver, BC
دراین جلسه آقای مهران دادبه به ایراد سخنرانی درزمینه  
»ارتباط ما با عالم و قدرت ذهن ، کیستی ما و آزادی ذهن« 
خواهند پرداخت. از کلیه اعضاء کانون وعالقمندان دعوت 

میشود در این جلسه حضور بهمرسانند.
ورود برای عموم آزاد می باشد.

هیئت مدیره کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه 
www.fannibc.org  تهران مقیم بریتیش کلمبیا



PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing
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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. 1442

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶04-۹21-472۶ 

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

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
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