
سال 25 شماره ۱44۳جمعه 5 مهر ۱۳۹۸
The Gateway to the Iranian Community Since 1993

Issue No. 

دندانپزشک خانواده 1443
در مرکز شهر کوکیتالم

دکتر رضا حصیری 
Tel: 604.552.8884

604-227-6000
 www.bijan.law

 معامالت و نوسازی امالك
 امورشرکتی و معامالت تجاری

دعاوی خانوادگی
وصیت نامه

مهاجرت

وکالی رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

مـهرناز کاوســی 
   604-779-4146

mehrnaz@mehrnazkavoosi.com

مشاور شما در امور امالك

www.mehrnazkavoosi.com

Each office owned and operated independently

صـرافی حافظ
سرویس برتر

Tel: 604-984-4445
Fax: 604-984-4448
www.hafezfx.com
info@hafezfx.com
1446 Lonsdale Ave., North Vancouver

پرداخت آنالین
از طریق کلیه کارت های 

عضو شبکه شتاب

Vol. 25 Issue1443 Friday Septemer 27, 2019

خدمات مـالی و ارزی ادونسد اف اکس

Tel: 604-971-6575         
108 W. 17th St., North Van  

مطمئن ترین، سریع ترین، با بهترین نرخ ها
info@AdvancedFX.ca
www.AdvancedFX.caSafe Fast Efficient  t.me/sarafiAFX

الـهام مــعظمی
مشاور و متخصص در امور وام مسکن 

در سرتاسر کانادا

604-773-0298
elliem@dominionlending.ca

Mortgage Advisor

پایین ترین قیمت بلیت تضمین می شود

با مدیریت: مهری علمدار
آژانس مسافرتی پرستو

604.945.6002 
 778.317.5551
Coquitlam Centre Mall

بهروز کاهکش
متخصص و مشاور سرمایه گذاری

Tel: 604-889-4349
«با بیش از 20 سال تجربه بانکی در کانادا»

سود 10 درصدی سرمایه در سال 2018

وام های مسکونی و تجاری
www.nationcapital.ca

مشاوره و اقدام در گرفتن ویزای توریستی، دانشجویی، کار و اقامت دایم
مشاور  و راهنمای امور اجتماعی، خانواده ومشکالت اقامت

مشاوره در امور کار یابی، کار آفرینی و سرمایه گذاری

باوند زنجانی  مشاور امور مهاجرت و پناهندگی 

Office:604-990-7209       +1236-788-8676     
bavandzanjani@hotmail.com

# 8-1548 Lonsdale Ave., North Vancouver

778 - 791 - 7777 اینستاگرام
BOBBY_CHIC_REALTOR

bobby chic
Personal Real Estate Corporation

مشاور خرید و فروش امالک مسکونی, تجاری و بیزینس
ادمین کانال ”اجاره ملک در ونکوور“ با بیش از سه ھزار عضو

روش متفاوت بازاریابی برای فروش ملک یا بیزینس شما
                   Database با بیش از بیست ھزار  

سایت برتر در جستجوی گوگل
www.RestaurantBusinessBroker.ca

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است. برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.  604-921-4726

ورود مقامات ارشد جمهوری اسالمی و خانواده هایشان به آمریکا محدود و تعلیق شد

»پیشنهاد« روحانی برای رفع تنش با آمریکا

خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه چهارم 
مهر )2۶ سپتامبر( با انتشار گزارشی از 
محل سازمان ملل متحد در نیویورک، 
خبر وضع محدودیت های جدید دولت 
آمریکا برای سفر و ورود  مسئوالن ارشد 
حکومتی ایران و خانواده های درجه یک 

آنها به آمریکا را منتشر کرده است.
این محدودیت ها ناظر بر همه کسانی 
می شــود که یا به عنوان مهاجر یا غیر 
مهاجــر وارد خاک آمریکا می شــوند. 
محدودیت های پیش بینی شده شامل 
مسئوالن ارشد حکومت ایران و اعضای 

خانواده آنها می گردد.

این در حالی اســت که در حال حاضر، 
حســن روحانی، محمدجواد ظریف و 
شماری از سیاســتمداران ارشد ایران 
برای شرکت در مجمع عمومی سازمان 

ملل متحد در آمریکا به سر می برند.
یکی از مقامات ارشــد وزارت خارجه 
آمریکا گفته است: »جمهوری اسالمی 
ایران سال هاســت که به آمریکا حمله 
می کنــد، از آمریکا انتقــاد می کند و 
علیه منافع این کشــور عمل می کند. 
حال آنکه رهبران رژیم ایران و اعضای 
خانواده آن ها از آزادی و رفاه این کشور 

سوءاستفاده می کنند.«

در همیــن حال روحانی که شــامگاه 
چهارشنبه ســوم در دیدار با »نخبگان 
و صاحب نظــران سیاســت خارجــی 
آمریکا« سخن می گفت، با بیان اینکه 
»گزارشــات متعدد آژانــس در تایید 
پایبندی جمهوری اسالمی به تعهدات 
خود، علی رغــم خروج آمریکا از برجام 
نشان می دهد که ایران به دنبال انحراف 
از قوانین هسته ای نیست «تصریح کرد: 
»ایران آمادگی دارد در مقابل تصویب 
برجــام و رفع دایمی تمــام تحریم ها 
توســط کنگره آمریکا، طرح تصویب 
فوری پروتکل الحاقی در مجلس ایران 

به عنــوان قانونی دائمــی را پیگیری 
نماید.«

»پرس تی وی«، فرستنده انگلیسی زبان 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی نیز به 
نقــل از یک منبع آگاه که نامش فاش 
نشــده بود ادعا کرده بود که پیشنهاد 
ایران دارای سه بخش اصلی برای ایجاد 
تغییراتی در برجام اســت. این گزارش 
پیشــنهاد ایران را تصویــب پروتکل 
الحاقی در مجلس شــورای اســالمی، 
تصویــب توافق هســته ای در کنگره 
آمریکا و برداشته شدن تحریم ها عنوان 

کرده بود.
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هر جمعه منتشر می شود

عبدالستار دوشوکی

از تصور تا توهم
نقدی گذرا به »شورای مدیریت گذار«

شــورای مدیریت گذار بعد از بیش از یک ســال جلسات 
خصوصی قرار اســت آخر این هفته بعنــوان پروژه جدید 
بخشی از اپوزیسیون در لندن »برآیش« شود.  وقت زیادی 
صــرف کردم تا معنی »برآیش« را پیدا کنم. ظاهرا برایش 
یعنی مرحله پایانی تکوین و تکامل یا فرگشــت با ویژگی 
فنوتیپی موروثی! در دعوت نامه حسن شریعتمداری )دبیر 
کل شورای مدیریت گذار( که برای نگارنده نیز ارسال شده 
است ســخن از »ائتالف وسیع  ملی و هماهنگی گسترده 
همه تالشگران اپوزیسیون و اینکه شورای مدیریت گذار، 

چتری است فراگیر برای همه ایرانیان«، آمده است.
در طی چند ســال اخیر  ائتالفات سیاســی و پروژه های 
متعددی توسط طیف های مختلف اپوزیسیون ارائه شده 
اســت که هر کدام بنوبهء خود چند صباحی سر و صدای 
فراوانی ایجاد کردند و به تدریج به حاشیه فراموشی سپرده 
شدند. آیا علیرغم قاعده چهل ساله، فرجام شورای مدیریت 
گذار یک اســتثنا  خواهــد بود؟ در ایــن مقاله با نگاهی 
نقدگرایانه بصورت ســریع )گذرا(، صریــح و منصفانه در 
جســتجوی پاسخ به این سوال خواهم بود. وقتی از برگزار 
کنندگان ایــن »برآیش« یا رونمایــی )اعالم موجودیت( 
پرسیدم هدف از دعوت امثال بنده چیست؟ زیرا هیچگونه 
سند یا اطالعاتی در دست نیست، و قرار است من در آنجا 
چه کار کنم؟ جواب قانع کننده ای نیافتم جز اینکه حضور 
امثال بنده و بقیه فعاالن اپوزیســیون باعث مشــروعیت 
بخشیدن به پروژه ای می شود که ما از اهداف، برنامه، نقشه 
راه، اسناد، اساسنامه و مرامنامه آن کامال بی اطالع هستیم. 
قاعدتا یک پروژه یا ائتالف وسیع ملی و فراگیر باید با یک 
فراخوان ملی و شفاف و گفتمان عمومی آغاز شود و نه در 

جلسات بسته یک »محافل خصوصی«.
ظاهرا این پروژه با جهشی موروثی )mutation( از »اتحاد 
برای دمکراســی در ایران« آغاز شد که آخرین کنفرانس 
خود را حدود ۱٧ ماه پیش تحت عنوان »مدیریت گذار از 
جمهوری اســالمی« در لندن برگزار کرد. در آن کنفرانس 
بنده نیز یکی از سخنرانان بودم و از همگرایی و ائتالف نحله 
های مختلف اپوزیسیون با تمام وجود استقبال کردم، و در 
مورد ضرورت مبرم آن ســخن گفتم. اما جالب اینجاست 
حسن شریعتمداری که در آغاز بخشی از مجموعه »اتحاد 
برای دمکراســی در ایران« بود، یکه و تنها آن کنفرانس را 
بایکوت کرد و از شــرکت در آن امتناع ورزید و راه جدید و 
انتزاعی خود را منحصرا آغاز کرد. بعدها اتفاق نادری رخ داد 
که بنده از درک آن تا به امروز عاجز هستم. و آن اینکه اکثر 
اعضای فعال»اتحاد برای دمکراسی در ایران« آن مجموعه را 
رها کردند و از ره ارادت ساالری به پروژه موازی و هماوردانه 
در حال تکوین حســن شریعتمداری روی آوردند. علیرغم 
اینکه آقای شریعتمداری در کنفرانس لندن آنها را بایکوت 

کرده بود.
اینکه جناب آقای شــریعتمداری توانســته اســت باعث 
فروپاشی عملی یک مجموعه با سابقه و نامدار، و جذب اکثر 
اعضای آن به زیر چتر سیاسی خود بشود، از منظر کشش و 
کماالت مدیریتی و کاریزماتیک شخصیتی قابل تحسین و 
ستودنی است. ایشان در طی حدود ۱٧ ماه گذشته در یک 
رهنورد تاریخی )odyssey(، اما از نظر رقابتی »هماوردگر« 
علمدار مبارزه بــر علیه »رهبری فردی« تحت هر عنوانی 
بودند. و به همین دلیل پافشاری و تاکید بر روی »شورا« بود 
و نه رهبری فردی. حال چه اتفاقی رخ داد که ذاتا با نقض 
غرض و پارادکس متناقض ایشان قبل از رونمایی در لندن 
به »رهبریت« تحت عنوان »دبیرکل« این مجموع منتخب 

یا منتصب شــدند )از شیوه انتخاب یا انتصاب اطالعی در 
دست نیست(. باید اعتراف کنم که قدرت مجاب و متقاعد 
کننده ایشــان قابل تحسین است. بر اساس دانشنامه آزاد 
ویکی پدیا سید حسن شریعتمداری فرزند ارشد آیت اهلل 
العظمی  شریعتمداری )از مؤثرترین مراجع تقلید شیعه در 
دهه های چهل و پنجاه خورشــیدی و یکی از بانیان نظام 
جمهوری اسالمی( می باشــد که تحصیالت حوزوی )در 
قم( نیز دارد. و اینکه اپوزیســیون سکوالر بعد از 4٠ سال 
حکومت آیت اهلل ها در ایران تصمیم گرفته است تا فرزند 
یک آیت اهلل )اگرچه ســکوالر و غیر مذهبی، و بجای خود 
محتــرم( را بعنوان »رهبر« و دبیر کل خود انتخاب کنند، 
سندی اســت غیرقابل انکار بر توانایی های قابل ستایش 
جناب حسن شریعتمداری در مجاب نمودن دیگران!  زیرا 
همین رفقا اگر بحث رضا پهلوی ی دمکرات و سکوالر که 
۹5 درصد آرزوهــای خود را در یک جمهوری دمکراتیک 
می بیند مطرح بشــود، از »ژن« او گذشت نخواهند کرد. 
اگرچه از نظر نگارنده »آقازاده گی« و »ژن« در دنیای مدرن 
و مناســبات سیاســی موضوعات بی ربطی هستند، و هر 
کس باید بدون در نظر گرفتن »ژن خوب و بد« بر اساس 
شایستگی های شخصی مورد قضاوت قرار بگیرد. طبیعتا 
همانگونه که به کــرات در این مقاله تاکید کرده ام، آقای 
شریعتمداری شایستگی های فردی قابل ستایش را دارند. 
غرض از ذکر این مطلــب رفتار و قضاوت دوگانه برخی از 
دوستان است. معهذا، رفقا باید این ثنویت در دوگانه  انگاری 

گزینشی خویش را برطرف کنند.
انتقاد دیگر در باب ســاده انگاری و تصور خوشبینانه )اگر 
نگویم توهم( در مورد عکس العمل رژیم جمهوری اسالمی 
با جایگزینی واژه ها است. آقای شریعتمداری که دبیر کل 
و شــارح کل این جریان هستند در این مورد می فرمایند 
»باید از واژه »براندازی نظام« پرهیز نمود. زیرا واژه براندازی 
عکس العمل نظام را بســیار غضبناک و خشن تر خواهد 
کرد. اما واژه »گذار مســالمت آمیز« برای رژیم جمهوری 
اسالمی قابل هضم تر خواهد بود«. یعنی جایگزینی اصطالح 
»گذار« بجای »براندازی« یا »سرنگونی«؛  کلیدواژه و رمز 
موفقیت این طرح برخالف طرح های ناکام پیشین است. تو 
گویی جمهوری اسالمی با سرنگونی خود مشکلی نخواهد 
داشت بشرطی که اسم آن »گذار« باشد و نه »براندازی«. و 
اینگونه می توان با پنبه سر جمهوری اسالمی را بُرید! عجب 
کشــفی؟ با اندک ملغمه ای از حس حسرت و حسادت به 
خودم گفتم: »ای دل غافل!  چرا فکر این اکتشــاف ناب به 
نیمچه ذهن من نرســیده بود تا همانند ارشمیدس از وان 

حمان بیرون بپرم و فریاد بزنم یافتم ! یافتم!«
آقای  شــریعتمداری در سخنرانی دو هفته پیش خود در 
همایش سالیانه همبستگی جمهوری خواهان ایران تاکید 
کرد: »انقالب توده ای نظیر ســال 5٧ احتمال تکرارش در 
حال حاضر بدالیل مختلف از جمله ذهنیت منفی نسبت 
به آن قابل تکرار نیست« و ادامه می دهد که » استراتژی 
ما ایجاد گذری امن برای گذار است«. اما توضیح نمی دهد 
این »گذر امن« در عمل چگونه اتفاق خواهد افتاد. تناقض 
در آنجا آشکار می شود که چند دقیقه بعد ایشان می گویند: 
» وظیفــه اصلی مدیریــت دوران گــذار »انتگره کردن« 
آســتانه های کوچک تغییر به آن آســتانه بزرگ و نهایی 
تغییر، یعنی اعتراض و اعتصاب همگانی و فلج کننده و گذار 
مسالمت آمیز از این نظام است«. خوب! باید گفت این دقیقا 
تکرار همان انقالب سال 5٧ است. یعنی بر اساس »تئوری 
گذار مســالمت آمیز« جمهوری اسالمی خشونت بسیار 

کمتری را در مقایسه با خشــونت ماه های آخر حکومت 
شاه اعمال خواهد کرد؟ حال باید سرگردان در البالی این 
واژه های سردرگم بگردیم تا پرتقال فروش پیدا کنیم. وی 
سپس با تکیه مفهومی به تئوری دیالکتیکی هگل در مورد 
تضاد و اجتناب ناپذیر بودن »جبر تاریخ« می گوید: »پس 
در انتظار پدید آمدن نقطه واحد )آســتانه تغییر( بعنوان 
پدیده ای ناشی از تغییرات ناگزیر تاریخی و ترانسفورماسیون 
اجتماع )تحول طلبی( عمال ناشی از جبرگرایی تاریخی و 
تعلیق به محال نمودن امر سیاسی گذار که در درجه اول 
ناشــی از عمل و تاثیر آگاهانه و مســووالنه عناصر فعال و 
آگاه و با اراده اجتماعی است میباشد«. سوال اینجاست که 
جبر ناگریز تاریخی چرا در مورد جمهوری های موروثی و 
دیکتاتوری های کهن تر از جمهوری اسالمی نظیر چین، 
کره شــمالی، کوبا و یا ســوریه و غیره عملی نشده است؟  
مشکل اساسی اینجاست که ایشان در سخنرانی دو هفته 
پیش خویش با نفی »قیام عمومی« آن را پوپولیستی، نگران 
کننده و ماجراجویانه می نامند و به زعم ایشــان »باید از 
چنین رویکرد های نگران  کننــده و رهبران ماجراجویش 
فاصله بگیریم«. نگارنده به قیام عمومی ملت برای سرنگونی 
)ببخشید ! گذار ازجمهوری اسالمی( اعتقاد دارم؛ و جز این 
راه دیگری را پیشنهاد نمی کنم. مغالطه و عوام فریبی برای 
»فــروش روغن مار« نیز این حقیقت تلخ را تغییر نخواهد 

داد.
انتقاد اساسی دیگر به دبیر کل و برخی از مسئولین شورای 
مدیریــت گذار به نحوه برخورد ناصــواب و رقابت جویانه 
آنهــا  با بیانیه تکمیلی ۱4 نفره بود که قریب به هزار فعال 
مدنی در خارج و داخل کشــور امضــای خود را زیر بیانیه 
حمایت از آن ۱4 تن گذاشــتند. آن بیانیه به تعبیر دکتر 
مســعود نقره کار »آینه ای در برابر اپوزیســیون« بود.  اما 
شوربختانه دبیر کل و برخی از مسئولین شورای مدیریت 
گذار از گذاشتن امضای خود در کنار امضای دیگران امتناع 
ورزیدند؛ که سخت باعث تاسف می باشد. یعنی کسی که 
سودای جایگاه »نفر اول« را در سر می پروراند، نمی تواند 
بپذیرد که »نفر پانزدهم«  باشــد. حال در عرض کمتر از 
چند هفته از همان فعاالن انتظار دارند در مراســم صحه 
گذاری و رونمایی آلترناتیو خودشان در لندن شرکت کنند. 
باید صریح و شفاف گفت که این نوع شیوه برخورد تمامیت 
خواه و خودمحورانه به مصداق »همه با هم« نیست. بلکه 
نمونه بارز انحصارطلبانه »همه با من« می باشد. اتفاقا دکتر 
مسعود نقره کار نقش تبلیغ سیاسی در توهم آفرینی را در 
یک مقاله علمی خوب بنام »توهم سیاسی« بصورت گویا 
توضیح داده است که می گوید توهم آفرینی سیاسی همراه 
با طرح نابهنگام و ناکارآمد راه کارها و راهبردهای متوهمانه 
به همــراه دارد. کنش گری منفی و آفــت توهم آفرینی 
سیاســی برانگیزانندهء نومیدی و سرخوردگی، و سبب از 
خود بیگانگی می شود«. در این مورد می توان به مصادره 
به مطلوب جنبش ها و قیام عمومی داخل کشور آنگونه که 
در بیانیه مشترک »هژمونی طلبانه« حسن شریعتمداری و 
حشــمت اهلل طبرزدی بتاریخ 2۱ مهرماه ۱۳۹٧ آمده بود، 
اشــاره کرد. در آن بیانیه با اعتماد به نفس شگفت انگیزی 
آمده بود: »اینک در آستانه تشکیل و اعالم عمومی »شورای 
مدیریت دوران گذار«، اعتصاب گسترده شما هم میهنان 

گرامی و بویژه اصناف عزیز نقطه عطفی در تاریخ مبارزات 
مدنی  ملت ایران است..«.

انتقاد نهایی اینکه این پروژه نه تنها از علنیت و شــفافیت 
حداقلی برخوردار نیســت؛ بلکه از مخفی کاری وســواس 
مندانــه و مزمن رنج می بــرد. به همین دلیل بنده ماه ها 
پیش پیشنهاد شرکت در »کارگروه اتنیکی« ی »مدیریت 
شورای گذار« را رد کردم. آخه! من با کدام »رو« و بر اساس 
کدام »فتوای شرعی« یا منطق و برهان، و یا بر طبق کدام 
حکــم مردمی و اختیارنامــه )mandate( به ملت داخل 
کشور و بخصوص مبارزانی نظیر ۱4 نفر که در زندان های 
جمهوری اسالمی شکنجه و پرپر می شوند مژده بدهم که 
خوشا بحالتان که بنده در لندن و آلمان مدیر خودگماشته 
مبارزات شــما شــده ام. مضاف بر اینکه اندیشه زایی تک 
محــوری و آغازش چیدمان این شــورا، بصورت جناحی، 
گزینشی، تحکمی و تصنعی بوده که از باال به پائین دیکته 
شده است. فرایند تکوینی آن نیز در نهان و در محفل های 
خصوصی بدون هیچگونه فراخوان و یا گفتمان ملی صورت 
گرفته است. فقط میهمانان گزینشی در مباحث آن شرکت 
داشتند. وانگهی حتی بســیاری از همان افراد و جریانات 
دعوت شــده در »مذاکرات یک جانبه« بتدریج از آن جدا 
شــدند و انتقادات جدی را نســبت به فرایند و اهداف کار 
شورای مدیریت گذار مطرح کردند؛ که شرح آن بنوبه خود 
مثنوی هفتاد من کاغذ می طلبد. بعنوان مثال اکنون فقط 
بخش کمی از نیروهای چپ سنتی از نسل قدیم، بخشی 
از جمهوریخواهان، کنگره ملیت های ایران فدرال، و اصالح 
طلبان و ملی مذهبی های بریده از حکومت در این مجموعه 
باقی مانده اند. از طیف مشروطه خواهان ظاهرا فقط یک نفر 

حضور دارد و بس!
 انحصارطلبی به حدی اســت که حسن شریعتمداری در 
گفتگــو با کیهان لندن می گویــد: »کار کردن آقای رضا 
پهلوی بر فراز ساختارها و تماس مستقیم با مردم اشکال 
دارد«؛ و از ایشــان دعوت می کند »بجای تماس مستقیم 
با مردم بیایــد و در جمع مدیران شــورای گذار )به دبیر 
کلی او( کار بکند«. شاید به همین دلیل، علیرغم تعارفات 
ظاهری، برخی اسم این شورا را »شورای گذار از مشروطه« 
نام نهاده اند. بقیه گروه ها و ائتالف هایی که در طی ســال 
های اخیر اعالم موجودیت کرده اند، از پیوستن به شورای 
مدیریت گــذار اجتناب ورزیده اند. در نتیجه بزرگ نمایی 
و معرفی آن بعنوان یک ائتالف وســیع  ملی و گسترده، با 

واقعیت همخوانی ندارد.
اما در پایان باید تاکید کرد علیرغم نقد و سنجشــگری به 
حق و مناسب در راستای پرهیز از مبالغه و اغراق گویی، از 
همسوئی و ائتالف بخشی از یک جناح اپوزیسیون با یکدیگر 
باید اســتقبال کرد و آن را بفال نیک گرفت. زیرا حق هر 
محفل و گروهی است که با دوستان و همفکران خود ائتالف 
و شورا تشکیل بدهند.  اگر این دوستان گرامی می خواهند 
مورد وثوق و باورپذیری دیگر طیف های اپوزیســیون )چه 
برســد به ملت ایران( قرار بگیرند، باید بدون اغراق گویی 
و مبالغه یا بزرگنمایی تبلیغاتی یا گردوئی را گنبد کردن، 
حقیقت وجودی کرانمند خود را در کنار »پذیرش مساوی« 
دیگر جریانات موجود تصدیق و اذعان کنند. زیرا در فرهنگ 

ایرانی سنگ بزرگ عالمت نزدن است.

آقای  شریعتمداری در سخنرانی دو هفته پیش خود در همایش سالیانه همبستگی جمهوری خواهان ایران 
تاکید کرد: »انقالب توده ای نظیر سال ۵7 احتمال تکرارش در حال حاضر بدالیل مختلف از جمله ذهنیت 
منفی نسبت به آن قابل تکرار نیست« و ادامه می دهد که » استراتژی ما ایجاد گذری امن برای گذار است«. 
اما توضیح نمی دهد این »گذر امن« در عمل چگونه اتفاق خواهد افتاد. تناقض در آنجا آشکار می شود که 
چند دقیقه بعد ایشان می گویند: » وظیفه اصلی مدیریت دوران گذار »انتگره کردن« آستانه های کوچک 
تغییر به آن آستانه بزرگ و نهایی تغییر، یعنی اعتراض و اعتصاب همگانی و فلج کننده و گذار مسالمت 

آمیز از این نظام است«. خوب! باید گفت این دقیقا تکرار همان انقالب سال ۵7 است. 
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Skilled Worker

آیا عکس های جنجالی ترودو، محبوبیت وی را کاهش داده است؟
نظرســنجی ها از نتایجی متناقض 
دربــاره تاثیر انتشــار عکس های 
جنجالی ترودو بر نظر رای دهندگان 
حکایت دارند. با این وجود، می توان 
اطمینان داشت که موضوع »اعتماد« 
پاشنه آشیل او در این انتخابات است.

مداد- وقتی خبر یک رســوایی یک 
نامزد انتخاباتی،  آن هم در میانه دوره 
تبلیغات پیش از انتخابات منتشــر 
می شود، همه انتظار دارند شاهد اثرات 
منفی آن بر میــزان آرای کاندیدای 
مذکور باشند. معموال همان اطالعات 
اندکی که در روزهای نخســت پس 
از افشای رسوایی درباره ریزش آرای 
این کاندیدا منتشر می شود، می تواند 
تائیدکننده افت محبوبیتش در میان 

رای دهندگان باشد.
انتشــار تصاویر جاســتین ترودو در 
دوره جوانی و پیش از ورود به عرضه 
سیاســت که صورتش را سیاه کرده 
بود، یکی از این دسته رسوایی هاست 
که شاید اصال نتوان چیزی معادل آن 

در تاریخ سیاست کانادا یافت.
اقدام ترودو، پرسش هایی جدی  این 
درباره جایگاه نژادپرســتی در کشور 
را در اذهان عمومی ایجاد کرده است 
و البتــه این موضوع از جمله مواردی 
اســت که حتما کانادایی هــا در روز 

انتخابات مد نظر قرار خواهند داد.
با این وجود، هنوز برای نتیجه گیری 
درباره اثرات ســوء این رســوایی بر 
محبوبیــت ترودو زود اســت. نتایج 
نظرسنجی های مختلف که چند روز 
پس از انتشار تصاویر ترودو در مجله 
تایم منتشر شد، هیچ نشانه قطعی از 
افت محبوبیت او را نشــان نمی دهد 
و در واقــع، نتایجــی متناقض را در 

برابرمان قرار می دهد.

نظرسنجی ها چه می گویند؟

نظرسنجی صورت گرفته توسط نانوز 
ریســرچ در بازه ۱۹ تا 2۱ سپتامبر 
نشان می دهد که لیبرال ها ۳ درصد 
از محافظه کاران در سراســر کشــور 
عقب  هستند. این در حالی است که 
نظرسنجی صورت گرفته بین ۱5 تا 
۱٧ سپتامبر  همین موسسه نشانگر 
پیشتازی دو درصدی محافظه کاران 
بود. جالب اینجا است که هر دو حزب 
شــاهد کاهش تعداد طرفداران شان 

بوند.
موسســه فوروم ریســرج نیز نتایج 
نظرسنجی اش بین ۱۹ تا 2۱ سپتامبر 
را منتشر کرد که نشان می داد این دو 
حزب رقیب هر کــدام ۳۳ درصد از 

آرای شهروندان را به خود اختصاص 
می دهند، در حالی که نظرسنجی ۱۱ 
سپتامبر همین موسسه از پیشتازی 
4 درصدی محافظه کاران نســبت به 

لیبرال ها خبر می داد.

در نتیجه، شــواهد موجود هیچ نظر 
واحدی در این زمینه ندارند. شــاید 
بتوان از این شواهد این گونه برداشت 
کرد که انتشــار عکس های جنجالی 
ترودو هیــچ تاثیر چشــمگیری بر 

محبوبیــت حزب متبوع او نداشــته 
اســت. با این وجود، شاید بهتر باشد 
منتظر دستیابی به داده های بیشتر در 

این خصوص باشیم.
اما حتی نتایج نظرسنجی های روزهای 
آینده نیز کامال تعیین کننده نیست و 
فقط نتایــج نهایی انتخابات می تواند 
تاثیر این ماجرا بر محبوبیت ترودو را 

مشخص کند.
نکته مهم اینجاست که واکنش اولیه 
رای دهندگان به یک رســوایی الزاما 
نشانگر دیدگاه  آنها در روزهای بعد یا 

روز انتخابات نیست.
نگاهی به رسوایی های صورت گرفته 
در جریان انتخابات ایاالت متحده، به 

درک بهتر موضوع کمک می کند.

فقط برخی رسوایی ها، تعیین کننده 
هستند

روزنامــه  اکتبــر 2٠۱۶،  روز ٧  در 
واشنگتن پســت یک ویدئو از دونالد 
ترامپ )که در آن زمان نامزد انتخاباتی 
حزب جمهوری خواه بود( را منتشــر 
کــرد کــه او در آن از الفاظ رکیکی 

درباره زنان استفاده می کرد.
نظرسنجی های صورت گرفته در آن 
روز نشان می داد که ترامپ در سراسر 
ایاالت متحــده 5/۳ درصد از رقیب 
اصلی خود یعنــی هیالری کلینتون 
عقب افتاده بود. این فاصله در روزهای 
بعد تشــدید شد و فاصله کلینتون با 

ترامپ به 5/٧ درصد رسید.
اما اثرات این رسوایی چندان به درازا 
نیانجامید. تا 2٧ اکتبر، ترامپ توانست 
جایگاه خود را بهبود دهد و حمایت 

4۳ درصد از مردم را به دست آورد.
البته موضوعاتی نظیــر مناظره های 

انتخاباتــی و اخبــاری در زمینــه 
دربــاره  اف بــی آی  بررســی های 
ایمیل های لو رفته از سرور اختصاصی 

کلینتون نیز در این میان موثر بود.
نمونه دیگر در این زمینه نیز، شهادت 
جنیفــر فالورز در ژانویــه ۱۹۹2 در 
زمینه ارتباط نامشروع با بیل کلینتون 
بود. اما این رسوایی نیز نتوانست مانع 
نامزدی کلینتون از حزب دموکرات و 
پیروزی او در انتخابات سال بعد شود.

البته رســوایی های دیگــری نیز در 
ایاالت متحده روی داده اند که تاثیری 
مخرب بر جایگاه سیاسی فرد مرتبط 

گذاشته اند.
گــری هــارت نامزد پیشــتاز حزب 
دموکــرات آمریکا در ســال ۱۹۸۸ 
بود تا اینکه خبر رســوایی مربوط به 
ارتباط نامشــروع او سبب شد از دور 
رقابت ها حذف شود. جالب است که 
نظرســنجی ها در ابتدا از تاثیر اندک 
خبر رسوایی بر محبوبیت گری هارت 
حکایت داشــت، اما در نهایت، اعتبار 

سیاسی او برای همیشه لکه دار شد.

اعتماد، پاشنه آشیل ترودو؟

نتایج نظرسنجی های کنونی یک زنگ 
خطر برای رهبر حزب لیبرال به شمار 
می رود. هنوز ترودو وقت زیادی برای 
پشت سرگذاشتن این ماجرا و متمرکز 
موضوعات  بــر  رای دهندگان  کردن 
دیگر دارد. تا روز انتخابات، سه مناظره 
تلویزیونی دیگر برگزار خواهد شد و 
هنوز 4 هفته زمــان تا روز انتخابات 

باقی مانده است.
در ســال 2٠۱5، ترودو توانســت از 
بــازه زمانی طوالنی مــدت تبلیغات 
بــرای مقابلــه با حمــالت رقبایش 

استفاده کند. تبلیغات محافظه کاران 
می گفت که تــرودو از آمادگی الزم 
برخوردار نیست. اما عملکرد خوب او 
در مناظره ها سبب شد که این شعار 
محافظه کاران از نظر مردم بی معنی 
شــود. از آن به بعد، حمالت رقبا که 
روی بی تجربگی ترودو تاکید داشت، 

دیگر کارآمد نبود.
امــا این بار، محافظــه کاران با تاکید 
بر اینکــه ترودو آن گونه که نشــان 
می دهد، نیست، با او مقابله می کنند. 
نئودموکرات ها هم ســعی می کنند 
بر این نکته دست بگذارند که ترودو 
فقــط ظاهــری متجــدد دارد و در 
واقع نمی توان بــه او اعتماد کرد. به 
نظر می رســد این دو ابزار تبلیغاتی 
رقبای ترودو بیشتر بر افکار عمومی 

رای دهندگان تاثیر داشته باشد.
آنگوس  موسسه  نظرســنجی  نتایج 
رید که چهارشــنبه گذشته به انجام 
رسید نشــان می داد که ۶ درصد از 
رای دهندگان غیرمتعهــد به احزاب 
)که به هیــچ حزب خاصــی وفادار 
نیستند( اعالم کردند که ترودو یک 
فرد نژادپرســت است، حال آنکه ۹4 
درصــد آنها بر این بــاور بودند که او 
فردی دارای روحیه تساهل گری است. 
به نظر می رسد که رسوایی اخیر، تاثیر 
اندکــی در این زمینــه بر محبوبیت 

ترودو داشته باشد.
اما نظر مردم درباره راستگو یا دروغگو 
بودن ترودو متفاوت اســت. اکثریت 
در  شــرکت کنندگان  از  شکننده ای 
نظرســنجی بر این باور بودند که او 
نظرســنجی های  در  دروغگوســت. 
پیش از هفته گذشته نیز بسیاری از 
کانادایی ها بــه غیرقابل اعتماد بودن 
ترودو تاکید داشتند. به همین دلیل، 
ظاهرا ابزار رقبا علیه ترودو با نظر افکار 

عمومی هماهنگ است.
بر هر حال، نتایج این نظرسنجی ها به 
هیج وجه گویای روی گردانی تعداد 
قابل توجهی از رای دهندگان کانادایی 
از ترودو نیســت. این احتمال وجود 
دارد که ترودو بتواند وضعیت به وجود 
آمده را به خوبی به نفع خود میدریت 
کند، زیــرا هنوز زمان زیــادی برای 

تبلیغات انتخاباتی وجود دارد.
با این وجود، داده های به دست آمده از 
نظرسنجی های پیش از انتشار تصاویر 
جنجالــی ترودو بر ایــن نکته تاکید 
داشتند که موضوع »اعتماد« پاشنه 
آشیل جاستین ترودو در این انتخابات 
خواهد بود. به هر حال، فعال نمی توان 
هیچ نتیجه قطعی در این زمینه گرفت 

و باید اندکی بیشتر منتظر بمانیم.

اریک گرنیه )سی بی سی(

وعده شی یر برای بهبود قوانین مالیاتی 
ویژه کسب وکارهای کوچک

مداد- به گزارش فایننشال پست، اندرو شی یر )رهبر حزب محافظه کار( 
وعده داده که نرخ های مالیاتی که دولت لیبرال برای درآمدهای جانبی 

کسب وکارهای کوچک وضع کرده را لغو خواهد کرد.
حدود دو سال پیش بود که دولت جاستین ترودو اصالحاتی را در قانون 
مالیاتی اعمال کرد که بر اســاس آن، به درآمدهایی که کسب وکارهای 
کوچــک از منابعی به جــز فعالیت اصلی خود به دســت می آورند هم 
مالیات تعلق می گرفت. دولت ترودو هدف از این اقدام را عدالت مالیاتی 
خوانده بود. با این وجود، این اصالح قانون با مخالفت گسترده صاحبان 
کسب وکارهای کوچک روبرو شــد و در نهایت، دولت لیبرال اندکی در 
اصالحات خود عقب نشینی کرد. بر این اساس، درآمدهای جانبی زیر 5٠ 

هزار دالر از مشمول مالیات معاف می شدند.
در این میان، اندرو شــی یر بر این باور است که این تصمیم دولت فدرال 
نادرســت بوده و در صــورت روی کار آمدن خود، آن را لغو خواهد کرد. 
آقای شی یر گفت: »دولت محافظه کار همچنان از کسب وکارهای کوچک 
به عنوان نیروی محرکه پیشرفت اقتصادی حمایت می کند و آنها را فقط 

به عنوان منبع درآمد دولت نخواهد دید.«
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 تبلیغات انتخاباتی  150 هزار دالری
 نهاد انتخابات کانادا در فیس بوک

دفتر مدیرکل انتخابــات کانادا )نهاد 
مســئول اداره نظام انتخاباتی کانادا( 
فضای تبلیغاتی در برخی شبکه های 
اجتماعی مهم به منظور اطالع رسانی 
به رأی دهندگان درباره شیوه استفاده 
از حقوقشــان طی برگزاری انتخابات 

فدرال خریداری کرده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این نهاد در طول ماه های اخیر بیش 
از ۱5٠ هــزار دالر صرف تبلیغات در 
فیس بوک کرده است که حدود نیمی 
از آن آغاز کارزار انتخاباتی در یازدهم 

سپتامبر هزینه شده است.
نیودموکرات های  ازآنچــه  مبلغ  این 
فــدرال یا گروه ثالث شناخته شــده 
»کانادا پراود« Canada Proud برای 
انتشار تبلیغاتشان در فیس بوک هزینه 

کرده  اند، بیشتر است.
ناتاشا گوتیه، سخنگوی دفتر مدیرکل 
انتخابات کانادا اعالم کرد این نهاد قصد 
دارد حدود ۹ درصد بودجه تبلیغاتی 
خود را به شبکه های اجتماعی و 22 
درصد آن را بــه کانال های دیجیتال 

اختصاص دهد.
در مورد آنچه به رسانه های اجتماعی 
مربوط می شود، این بودجه مبلغ ۱٧۱ 
هــزار دالر برای دوره ای که از ســی 
ژوئن تا هفته گذشته را شامل می شود 
و مبلغ یک میلیون و یک صد هزار دالر 

از آغاز تبلیغات انتخاباتی بوده است.
به گفته ناتاشا گوتیه، خرید تبلیغات 
در اینترنت  کاری کامالً عقالنی است 
زیرا نهاد انتخابات کانادا معتقد است 
که شبکه های اجتماعی به یک منبع 
مهم اطالع رسانی برای رأی دهندگان 

تبدیل شده اند.
بر این اساس دفتر مدیرکل انتخابات 
کانادا بــا چند نرم افزار رســانه های 
می کنــد.  همــکاری  اجتماعــی 
به عنوان مثال فیس بوک، اینستاگرام، 
اسنپ چت، گوگل، یوتیوب و توییتر 
در ابتکاری رایگان باهدف طراحی یک 
ایموجی منحصربه فرد برای تبلیغات 

انتخاباتی مشارکت کردند.
بیشــتر تبلیغاتی که در حال حاضر 

در فیس بوک منتشــر می شــوند به 
اطالع رسانی به کانادایی ها درباره نحوه 
ثبت نام در فهرست انتخاباتی یا به روز 
کردن اطالعات آنان برای رأی دادن 
اختصاص دارد. تاریخ رأی گیری پیش 
از موعــد، تاریخ روز انتخابات و نحوه 
رأی دادن نیز در این تبلیغات یادآوری 

می شود.
برخــی تبلیغات اخیر بــه زبان های 
فارســی،  عربی،  مختلــف شــامل 
اسپانیایی، تاگالوگی، پنجابی و نوشتار 

ساده چینی منتشرشده اند.
گوتیه تصریح کرد: »ما تمایل داریم 
کسانی را که متعلق به یک بازار خاص 
هستند که ما می دانیم در آن برخی 
شــهروندان کانادا حق رأی دارند اما 
انگلیسی یا فرانسوی، زبان اول یا حتی 
زبان دوم آن ها نیست، هدف بگیریم.«
بر اساس توضیحاتی که در تبلیغاتی 
اینترنتــی در فیس بوک داده شــده 
است، تبلیغات دفتر مدیرکل انتخابات 
کانادا به زبان پنجابی یا چینی بیشتر 
مخصــوص مخاطبــان در انتاریو و 

بریتیش کلمبیا است.
تبلیغات در رســانه های اجتماعی به 
آگهی ها ســنتی تر که در رسانه های 
مختلف و محل هایی مثل ایستگاه های 
اتوبوس منتشر می شوند، اضافه شده 

است.

وعده انتخاباتی حزب نئودمکرات:
 تحت پوشش بیمه قرار گرفتن هزینه های داندانپزشکی

ایرونیا- جگمیت سینگ رهبر حزب 
نئودمکرات چهارشنبه  هفته گذشته 
برنامه هــای خــود برای گســترش 
پوشش عمومی کامل دندان را برای 
خانوارهای با درآمد متوسط تا پایین 
اعالم کرد و گفت این نخستین رقم 
به سمت مشمول کردن دندان پزشکی 
در مراقبت از ســالمت عمومی برای 

همه است.
این جدیدترین پیشــنهاد ســینگ 
بــرای رای دهنــدگان و وعــده ای 
جدیــد برای برطرف کــردن نگرانی 
مردم درباره مشــکالتی اســت که 
نمی توانند هزینه اش را پرداخت کنند. 
انجمن دندان پزشــکی کانادا پاسخی 
محافظه کارانه نســبت به این برنامه 
داد و گفت از هــر گونه تالش برای 
افزایش دسترسی به مراقبت از دندان 
خوش آمدگویــی می کند اما نیازمند 

جزییات بیشتر است.
سینگ گفت دولت ان دی پی پوشش 
کامل دندان را از ســال 2٠2٠ به بعد 
به خانوارهایی گســترش می دهد که 
یا کمتر از سالی ٧٠ هزار دالر درآمد 
دارند. خانواده هایی که بین ٧٠ هزار 
دالر تــا ۹٠ هــزار دالر درآمد دارند 

پوشش جانبی دریافت می کنند.
او گفــت: »می دانیم کــه مراقبت از 
دندان برای سالمت کلی حیاتی است. 
تعداد بیش از حد باالیی از کانادایی ها 
هســتند که نمی تواننــد هزینه های 

خدمات دندان را پرداخت کنند.«
سینگ اشاره کرد حدود شش میلیون 
کانادایی در ســال به دندان پزشــک 
مراجعه نمی کنند چــون نمی توانند 
پولش را پرداخت کنند. این افراد اغلب 
با مشکالتی بسیار بدتر که می توانست 
با مراقبت پیش گیرانــه روتین حل 
شود، سرانجام سر از اتاق های اورژانس 

درمی آورند.

به گفته او  فقط همــان بازدیدها از 
بیمارستان ها ساالنه ۱55 میلیون دالر 
هزینه در بر دارند و اغلب نمی توانند 
به مســایل بنیادینی که مشکالت را 
به وجود می آورند رســیدگی کنند. 
این حزب می گوید برنامه اش پوشش 
را به 4.۳ میلیون کانادایی گسترش 
می دهــد که دفتر بودجــه پارلمانی 
تخمیــن می زند در ســال اول برای 
دولت 5۶٠ میلیون دالر هزینه در بر 

خواهد داشت.
این هزینه در سال دوم چیزی حدود 
۱.۹ میلیارد دالر خواهد بود چون افراد 
بیشتری درگیر تمیز کردن و درست 
کردن دندان های شــان می شوند. در 
سال های بعدی هزینه این برنامه برای 
دولت چیزی حدود ۸25 میلیون دالر 

تا ۸5٠ میلیون دالر خواهد بود.
اســتانی  ســینگ گفت دولت های 
مراقبت از سالمت عمومی را اجرایی 
خواهند کرد امــا حرکت فوری یک 
برنامــه بیمه فــدرال خواهد بود که 
برای  پیچیده  مذاکره هــای  نیازمند 
تامین سرمایه و شرایط خاص نیست.

کارلــوس کوینونــز مدیــر برنامــه 
فارغ التحصیــالن ســالمت عمومی 
دندان دانشــگاه تورنتو از این برنامه 
حمایت کرد و گفت گسترش پوشش 
عمومی دندان ضروری است. البته او 
گفت جزییات مهم اســت، از جمله 
اینکه چقدر دولت فــدرال در برنامه 

جدید هزینه می کند.
با این حال او گفت حزب ان دی پی قول 
تغییراتی رادیکال را در سیستم فعلی 
مراقبت از دندان نداده است. ظاهرا به 
نظر می رسد که حزب سعی دارد به 
چیزی رسیدگی کند که کوینونز آن 
را به عنوان شکافی در پوشش عمومی 

برای خانوارهای با درآمد متوســط تا 
پایین توصیف می کند که دسترسی 
به بیمه خصوصــی یا عمومی ندارند 
و در نتیجه انجام ایــن کار راحت تر 

خواهد بود.

او گفت: »حزب فقط باید پول مراقبت 
دندان بیشتر را برای افرادی بدهد که 
دسترسی ندارند. قرار نیست به بیمه 
خصوصی یا برنامه های تحت پوشش 

iroonia.ca ».استان ها دست بزنند

»حسن گی یه« نامزد مستقل خواهد بود
مداد- به گزارش ســی تی وی، کمتر از یک ماه از حذف نام حسن گی یه 
از فهرست نامزدهای انتخاباتی حزب لیبرال، آقای گی یه اعالم کرده که 
به صورت مستقل در انتخابات فدرال شرکت خواهد کرد. او ضمن اعالم 
اینکه تصمیم حزب لیبــرال برای اخراج او، تصمیمی یک جانبه بود در 
بیانیه ای گفت: »وضعیت محلی و ملی از زمان آن تصمیم یک جانبه )از 
ســوی حزب لیبرال( به سرعت تغییر کرده است. ما همه گزینه هایمان 
را مــورد ارزیابی قرار داده ایم و تصمیمــات الزم را برای دفاع از عدالت و 
دموکراسی گرفته ایم و به خدمت به شهروندان سن لوران و سن میشل 

ادامه خواهیم داد.«
گفتنی است آقای گی یه به خاطر اظهاراتی که ضد اسرائیلی و در راستای 
دفاع از حماس اعالم شــده بود، از حزب لیبرال اخراج شد. البته او این 

اتهام را رد کرده است.

 واکنش رهبران چهار حزب فدرال 
به حضور برنیه در مناظره  ها

مداد- به گزارش گلوبال نیوز، پس از اینکه شــواهد و مستنداتی درباره 
عضویت بنیانگذاران حزب مردم )به رهبری ماکسیم برنیه( در گروه های 
راست افراطی و نژادپرست منتشر شد، خبرنگاران به سراغ رهبران چهار 
حزب اصلی کانادا رفتند تا دیدگاه آنها را درباره دعوت اخیر از برنیه برای 

شرکت در مناظره های انتخاباتی جویا شوند.
الیزابت می )رهبر حزب سبز( شــدیدترین واکنش را در این میان ابراز 
کرد. او ضمن بیان تاسف شــدید از شنیده شدن دوباره واژه هایی نظیر 
نژادپرستی و نئونازیسم گفت : »فکر می کنم آنچه در فضای سیاسی ایاالت 
متحده روی داده، سبب زنده شــدن این نظرات، دیدگاه ها، تعصبات و 
نفرت افکنی ها شده است، در حالی که همیشه فکر می کردم همه اینها 
مدت ها پیش برای همیشه خاموش شــده اند.« خانم می از کمیسیونر 
مناظره هــای انتخاباتی خواســت در تصمیمش برای دعــوت از برنیه 

تجدیدنظر کند.
اما جاستین ترودو رویکردی نرم تر را در پیش گرفت. او ضمن بیان اینکه 
قصد ندارد از کمیسیونر مناظره ها درخواست بازنگری در این تصمیم را 
داشته باشد گفت که در روزهای مناظره، در خصوص عدم تساهل حزب 

مردم از آقای برنیه، سئواالتی خواهد پرسید.
در مقابل، جاگمیت سینگ که پیش از این نیز انتقادهای تندی به دعوت 
ماکسیم برنیه وارد کرده بود، این بار از جاستین ترود انتقاد کرد و گفت: 
»جای تاســف است که جاستین ترودو از محکوم کردن حضور برنیه در 
مناظره خودداری کرده است، آن هم وقتی که می دانیم بنیانگذاران این 

حزب از اعضای گروه های شناخته شده نژادپرست هستند.«
اندرو شی یر نیز ضمن خودداری از اظهارنظر برای درخواست اخراج برنیه 
از مناظره های انتخاباتی، جاستین ترودو را به خاطر تصمیم سال 2٠۱5 
حزب لیبرال برای راه اندازی کمیسیون نظارت بر مناظره های انتخاباتی 

مورد سرزنش قرار داد.
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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

اقدام بعدی بانک مرکزی کانادا 
پس از کاهش مجدد نرخ بهره در آمریکا چه خواهد بود؟

ایرونیا- اقتصاد جهانی رو به تضعیف و 
ادامه ترس ها به دلیل جنگ تجاریـ  و 
مشخصا آنطور که رییس بانک مرکزی 
آمریکا جروم پاول تاکید کرد موضع 
گیــری های مالیــم  رییس جمهور 
آمریکا دونالد ترامپ  در قبال بحران  
ایران ـ باعث شده اند پاول چهارشنبه 
برای دومین بار در تابستان فعلی نرخ 

بهره را کاهش دهد.
برای کانادایی هایــی که منتظر نرخ 
بهره پایین تر هستند، همان نیروهای 
جهانی در راه هســتند و به احتمال 
زیــاد اســتیون پولوز رییــس بانک 
مرکزی کانادا را وادار به پیروی از پاول 

می کنند.
با وجود اینکه کاهش ٠.25 درصدی 
نــرخ بهــره آمریکا چیــزی بود که 
خیلی هــا انتظارش را داشــتند، این 
حرکت به سرعت روی دالر کانادا اثر 

گذاشت و آن را پایین آورد.
با وجــود اینکه پــاول گفت کاهش 
فعالیــت صنعتی دلیــل اصلی این 
کاهش بوده، او اصرار کرد که خود و 
مشاورانش انتظار دارند اقتصاد به رشد 
خود ادامه بدهد و پیش بینی کرد که 
احتماال امسال دیگر نرخ بهره کاهش 

نخواهد یافت.
بازارهــا که تا اینجــا مجموعه ای از 

کاهش های نرخ بهــره را پیش بینی 
کــرده بودند و تا اخیرا انتظار کاهش 
نیم درصدی را داشــتند، با اعالم این 
خبــر لرزیدند. پــاول گفت حمالت 
ترامپ باعث تغییر نگاه بانک نمی شود.

پاول گفت »به شما اطمینان می دهم 
که من و همکارانم به مدیریت سیاست 
پولی بــدون توجه بــه دیدگاه های 
سیاســی ادامه خواهیم داد« و اشاره 
کرد کــه تصمیم بانک مبنی بر عدم 
اتخاذ کاهش های شدیدی که ترامپ 
می خواســته به خاطر این است که 

اقتصاد قدرتمند باقی مانده است. او 
گفت مصرف گرایــی و بازار کار هنوز 

قوی هستند.
پاول می گوید رشد سال های 2٠۱۹ و 
2٠2٠ حدود 2 درصد خواهد بود که 
خوب است و هدف دو بار کاهش نرخ 
بهره در تابستان این بوده که گسترش 
اقتصاد زنده نگه داشته شود. اگر این 
انگیزش آنطور که هدف گذاری شده 
کار کنــد، احتماال رشــد اقتصادی 
می تواند خودش را به کانادا هم برساند 
و شاید نیاز کاهش نرخ بهره در کانادا 

را به تعویق بیندازد.
بانک مرکزی کانادا همیشــه اصرار 
دارد که به طور مستقیم تحت تاثیر 
حــرکات سیاســت گذاری نرخ بهره 
آمریکا قرار ندارد. اما درست همانطور 
که پاول می ترسد ممکن است تقالی 
اقتصادهای به دردســر افتاده چین و 
اروپا به آمریکا سرایت کند، کانادا هم 
اثرات حرکات آمریکا را حس خواهد 

کرد.
اســکات آکوانا اقتصاددان سیاســی 
دانشگاه تکنولوژی انتاریو که مشغول 
مطالعــه بانک های مرکزی اســت، 
می گویــد: »وضعیــت داخلی بانک 
مرکزی کانادا تا حدود خیلی زیادی 
وقتی می گوید می خواهد بر اســاس 
اصــول خودش عمل کنــد از خیلی 
جهات در عمل دارد بر حســب کار 
بانک مرکــزی آمریکا عمل می کند. 
بانــک مرکــزی کانادا فــوری عمل 
نخواهد کرد چــون این چیزها طول 
می کشــد تا در اقتصاد حرکت کنند 
و عملی بشوند اما نشان می دهد که 
روند طوالنی مدت بانک مرکزی کانادا 
کاهــش نرخ بهره اســت، نه افزایش 
آن.« در کنفرانس خبری چهارشنبه 
هفته گذشــته از پاول درباره کمبود 
اعتبار پول کوتاه مدت این هفته سوال 
شد؛ چون کمبود وام دهندگان در بازار 
شبانه پول باعث شــد نرخ ها بسیار 
باالتر از گستره نرخ بهره بانک مرکزی 
برود. از آنجا که اتفاقی مشابه در سال 
-۸2٠٠٧ پیــش از رکــود اقتصادی 
بزرگ  افتاد، خیلی ها نگران هستند 
که اتفاق های این هفته بازار نشان از 

افت وضعیت داشته باشد.
پاول به صراحت این مسئله را رد کرد. 
او گفت: » این مسئله هیچ ربطی به 
اقتصاد کالن ندارد و روی چشم انداز 

اقتصادی اثری نمی گذارد«.
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درخواست گروه های مشاور امالک از احزاب نامزد انتخابات
 برای تسهیل قوانین وام مسکن

ایرونیــا- انجمن هــای امالکــی که 
نماینده تقریبا سه چهارم از مشاوران 
امالک کانادا هستند از احزاب نامزد 
انتخابات فدرال خواسته اند با نزدیک 
شدن به آغاز کمپین انتخابات فدرال، 
به تسهیل قوانین وام مسکن متعهد 

شوند.
ســازمان هایی که نماینده مشاوران 
امــالک تورنتــو، ونکــوور، کلگری، 
ادمونتــون، کبــک و نووا اسکوشــا 
هستند می گویند قوانین بیش از حد 
سفت و سخت باعث شده  صاحب خانه 

شدن مقرون به صرفه نباشد.
با توجه به اینکه تاریخ انتخابات فدرال 
برای روز بیســت و یکم اکتبر تعیین 
شــده، این انجمن هــا از حزب های 
سیاسی فدرال خواسته اند به بازبینی 
قوانین استرس تســت وام مسکن و 
تغییــر دادن آن برای در نظر گرفتن 
تفاوت هــای منطقــه ای و روندهای 
اقتصادی در حال تغییر متعهد شوند.

استرس تست که از اول سال 2٠۱۸ 
بسیار سخت گیرانه تر شد تا بتواند به 

کاهش دمای بازار مسکن کمک کند، 
از افرادی که می خواهند وام مسکن 
بگیرند می خواهد نشــان بدهند که 
می توانند در مواجهه با نرخ بهره های 
باالتر یا میزان درآمد پایین تر هم سود 

وام خود را پس می دهند.
انجمن ها همچنین می خواهند اعتبار 
مالیاتــی ٧5٠ دالری خانه اولی ها با 
یک اعتبار مالیاتی غیرقابل بازگشت 
خانه اولی هــا  بــرای  دالری   25٠٠
تعویض بشود و خواستار این شده اند 

که زمان بازپرداخت وام های مسکن 
دوباره به ۳٠ سال افزایش پیدا کند.

گروه های صنعتی مدت هاســت که 
خواستار تسهیل قوانین مورد به خرید 
خانه شــده اند اما مدیر عامل سازمان 
مسکن کانادا از دولت فدرال خواسته 
این قوانین را سر جای خود نگه دارد 
تا از اقتصــاد در برابر عواقب تراژیک 
بالقــوه حفاظت کند چــون درجات 
بدهــی خانوارها افزایــش پیدا کرده 

iroonia.ca .است

وعده لیبرال ها برای کاهش مالیات
 و هزینه تلفن همراه

مداد- به گزارش ســی تی وی، جاستین ترودو در سفر انتخاباتی دیروز خود 
به شــهر برمپتون )انتاریو( از طرح دولت آینده خود برای کاهش مالیات و 
همچنین کاهش هزینه های مربوط به تلفن همراه خبر داد. آقای ترودو اعالم 
کرد که برنامه کاهش مالیات برای اقشار کم درآمد به صرفه جویی 5۸5 دالری 
در پایان سال برای هر خانواده می انجامد. او گفت این برنامه به شکلی طراحی 
شــده که کانادایی ها برای ۱5 هزار دالری که از ابتدای ســال مالی کسب 

می کنند، مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.
رهبر حزب لیبرال همچنین از کاهش 25 درصدی هزینه های مربوط به تلفن 
همراه طی بازه ای 4 ساله نیز خبر داد. در صورتی که حزب لیبرال بتواند دولت 
آینده را تشکیل دهد، برنامه ای برای تشویق شرکت های مخابراتی به کاهش 
هزینــه نهایی مصرف کننده و یا افزایش رقابت در این حوزه را اجرا می کند. 
حزب لیبرال پیش بینی کرده که این اقــدام به صرفه جویی میانگین ۹٧۶ 
دالر برای یک خانواده متوســط کانادایی می انجامد. جاستین ترودو در این 
باره گفت: »می دانیم که افزایش رقابت به کاهش قیمت ها می آنجامد و ما از 
اهرم های مورد نیازمان برای اطمینان از اینکه خانواده ها از توانایی مالی برای 

پرداخت هزینه های تلفن همراه برخوردارند استفاده خواهیم کرد.

نگرانی های مربوط به استفاده از
 سیگار الکترونیکی در کانادا ادامه دارد

ایرانیــان کانادا- گروهی از ســازمان 
بهداشت و درمان از جمله متخصصان 
قلب و ســکته های مغزی و انجمن 
 Heart & Stroke( ســرطان کانادا
 and Canadian Cancer
Society( بــه ســبب نگرانی ها در 
خصوص استعمال سیگار الکترونیکی 
و خطرات ناشــی از آن و اینکه نسل 
جــوان فریب تبلیغات و طعم دهنده 
ها را نخورند از دولت فدرال خواستار 

اعمال محدودیت بیشتر شدند.
آنها همچنین از رســانه ها همچون 
تلویزیون، رادیو و همچنین فروشگاه 
ها این تقاضا را دارند تبلیغ این دسته 

محصوالت را کنسل و حذف کنند.
اندرو پایپ رئیس هیئت قلب و سکته 
مغزی در نشست خبری سی.بی.سی 
اعالم کرد: ما در برابر شیوع اعتیاد در 
میان نســل جوان و خطرات ناشی از 

آن نمی توانیم بی تفاوت باشیم.
در تاریخ ۱۸ ســپتامبر اعالم شد که 
یک نوجــوان در انتاریــو به بیماری 
مزمن تنفسی مبتال گشته است که 
با تشخیص پزشک با استعمال سیگار 
الکترونیکی مرتبط است. پزشکان بر 
این باورند که نخستین مرحله شروع 

بیماری تنفســی مربوط به این نوع 
استعمال است.

برخی سازمان ها در برابر درخواست 
اعمال محدویــت، تصمیمات جدی 

اتخاذ نمی کنند.
 Vapors Advocates of اداره 
Ontario در ایــن راســتا اعالم کرد 
اگر با تبلیغات بی رویه شــبکه های 
غیر معتبر برخورد شود باز هم افراد 
ســیگاری دنباله رو راه های کم ضرر 

برای استعمال خواهند بود.
 Imperial Tobacco Canada
اعالم کرد: بایــد مقررات جدی تری 
بدون هیچگونه اســتثنایی تنظیم و 

اعمال شود.
با توجه به پرونده پزشــکی نوجوان 
اهــل انتاریــو، محصوالت ســیگار 
الکترونیکی باید به گونه ای باشد که با 

استاندارهای الزم سازگار باشد.
در ابتدای ماه سپتامبر مشاور سازمان 
 )Health Canada( بهداشت کانادا
درباره خطرات احتمالی توصیه کرد: 
استعمال سیگارهای الکترونیکی بدون 
خطر نیســتند و به مرور زمان اثرات 
مزمن آن با ابتال به بیماری های ریوی 

آشکار می شود.
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تأثیرات انتخابات بر سیاست های مهاجرتی کانادا
با شــروع مبــارزات انتخاباتی کانادا، 
ســؤال مهمی که ذهــن متقاضیان 
مهاجرت را درگیر می کند، این است 
که نتیجــه رأی گیری 2۱ اکتبر، چه 
تأثیراتی در سیستم مهاجرتی کانادا 

خواهد داشت.
یکــی از راه های دریافت پاســخ این 
ســؤال، ارزیابی تغییــرات اخیر در 
سیستم مهاجرتی کانادا است تا بتوانیم 
بــرآوردی تقریبی از سیاســت های 
مهاجرتی و روند گزینش مهاجرین در 

سال های آینده داشته باشیم.
نظرســنجی هایی که در میان عموم 
انجام می شود، نشان دهنده این است 
که از میان کلیه احزاب سیاسی کانادا، 
حزب های لیبــرال و محافظه کار در 
رقابــت تنگاتنگی در ایــن انتخابات 
قرار دارند. با بررســی سیاســت های 
مهاجرتی این دو حزب از دهه ۱۹۸٠ 
تاکنون، اســتنباط منطقی این است 
که اجزای اصلی سیســتم مهاجرتی 
این کشور، پس ازاین انتخابات و برنده 
شدن هر یک از این دو حزب کماکان 

ثابت باقی خواهد ماند.
به بیانی دیگر بــدون در نظر گرفتن 
این که نتیجــه انتخابــات منجر به 
پیروزی کدام یک از دو حزب شــود، 
بدیهی است، جذب مهاجران در کانادا 
همچنان با سهمیه حدود ۳٠٠ هزار 
نفر در سال باقی خواهد ماند. از دهه 

۱۹۸٠، زمانی که حزب محافظه کار 
گزینش  ســهمیه  گرفــت  تصمیم 
مهاجرین به این کشور را دو برابر کنند، 
سهمیه پذیرش مهاجرین را به ساالنه 
2٠٠ هزار نفر افزایش دادند. ازآن پس 
تاکنون هــر دو حزب در دوره های به 
قدرت رسیدن خود، همواره سیاست 
افزایش جــذب مهاجریــن را ادامه 
دادند. نیاز به رفع فشارهای اقتصادی، 
تأمین نیروی متخصص و همچنین 
ازدیــاد جمعیت کانادا همیشــه از 
مهم ترین دستور کارهای هر دولتی 
و حزبی در این کشــور بوده اســت. 
بدین دلیل پایه ریزی سیاســت های 
قوی و مدبرانه مهاجرتی برای جذب 
مهاجــران موردنیاز از تأثیرگذارترین 
روش های مقابله محسوب می گردند. 
سیاست گذاری های صحیح برنامه های 
مهاجرتــی بــرای گزینش بیشــتر 
تأمین ســهمیه ساالنه  مهاجرین و 
همیشه راه گشای مشکالت اساسی 

دولت بوده است.
بین سال های 2٠٠۶ تا 2٠۱5، حزب 
محافظه کار تدریجاً سهمیه مهاجرت 
را ســاالنه تا ســقف 2۶٠ هزار نفر 

افزایش داد.

ترکیب بندی تازه واردین:

نقطه تمایز بین دو حزب اصلی کانادا 
در مبحث مهاجرت، به ترکیب بندی 
مهاجران مربوط می شــود. در دوره 
قبلی دولت محافظه کار، ۶۳ درصد از 
مهاجران تحت برنامه های اقتصادی، 
2٧ درصد تحت برنامه های خانوادگی 
و ۱٠ درصد به عنوان پناهنده به کانادا 

مهاجرت کردند.
از ســال 2٠۱5، با به قدرت رسیدن 
حــزب لیبــرال، ســهمیه پذیرش 

پناه جویان به علت بحران ســوریه از 
۱٠ درصد به ۱5 درصد افزایش یافت. 
نتیجتاً گزینش برنامه های اقتصادی به 
میزان 5 درصد کاهش و با سهمیه 5۸ 
درصد مواجه شد. آزادی خواهان در 
نظر دارند در صورت به قدرت رسیدن 
در انتخابــات امســال همچنان این 
سهمیه را برای دو سال آینده حفظ 

کنند.
در حال حاضــر بودجه دولت در این 
خصوص ســاالنه ۱.5 میلیــارد دالر 
اســت که نسبت به سال های قبل به 
میزان قابل توجهی افزایش یافته است 
تا مهاجرین تازه وارد سریع تر بتوانند 
وارد چرخه اقتصادی کانادا شوند.… 
]مســتقل از اینکه کدام حزب پیروز 
به نظر نمی رســد، بودجه  بشــود[ 
استقرارپذیری نیز دستخوش تغییرات 

شود.
این در حالی است که محافظه کاران، 
بنا به تاریخچه سیاســت گذاری های 
قبلی،  دوره های  در  مهاجرتی شــان 
احتماالً مهاجــرت تحت برنامه های 
اقتصادی را مجدداً تــا ۶٠ درصد از 
سهمیه کل افزایش و میزان پذیرش 
پناه جویــان را دوباره به همان میزان 

قبلی کاهش دهند.

بودجه استقرارپذیری

در 2٠ ســال گذشــته، هر دو حزب 
بودجه اســتقرارپذیری تازه واردین را 
به میزان قابل توجهی افزایش داده اند. 
ایــن بودجه شــامل ارائــه خدمات 
برای  تازه واردین  به  اســتقرارپذیری 
همگام شدن هر چه سریع تر با اقتصاد 
و جامعــه کانادا، از قبیــل خدمات 
آموزش زبان انگلیســی و فرانســه و 
حمایت های اســتخدامی تازه واردین 

هست.
در حال حاضــر بودجه دولت در این 
خصوص ســاالنه ۱.5 میلیــارد دالر 
اســت که نسبت به ســال های قبل 
به میزان قابل توجهــی افزایش یافته 
اســت تا مهاجرین تازه وارد سریع تر 
بتوانند وارد چرخــه اقتصادی کانادا 
شــوند. ازآنجایی کــه هــر دو حزب 
آماده هستند تا حجم باالی سهمیه 
مهاجرت را همچنان حفظ کنند، به 
نظر نمی رسد، بودجه استقرارپذیری 
نیز دستخوش تغییرات شود. از سوی 
دیگر، با توجه به اینکه محافظه کاران 
در مبــارزات انتخاباتی خود خواهان 
ایجاد تعادل در بودجه فدرال هستند، 
امکان کاهش دادن بودجه اســتقرار 
پذیری نیز از ســوی این حزب وجود 

دارد.

انتظار ثبات

شکی نیست که حزب های محافظه کار 
و لیبــرال در مســائل اصلی همانند 
مهاجــرت، همچون سیاســت های 
اعطــای شــهروندی و یــا مدیریت 
درخواست های پناهندگی با یکدیگر 
اختالف نظرهای عمیقی دارند؛ اما در 
بیشتر موارد، در بخش های مهاجرتی 

بسیار باهم اشتراک  نظر دارند.
بــا توجه به این مســئله، سیســتم 
مهاجرتی کانادا، با به روی کار آمدن 
هــر یک از ایــن دو حــزب، الگوی 
مهاجرتی خود را مانند دهه های اخیر 
ادامه خواهد داد و سرمایه گذاری این 
کشور بر روی استعدادهای جهانی و 
افزایش پذیرش مهاجران ادامه خواهد 

داشت.
)مشــاور  علی محمدی  معصومه 

رسمی مهاجرت(- نشریه هفته

عنوان برترین اپراتور تلفن همراه کانادا به »راجرز« رسید

مــداد- گزارش جدیدی که توســط 
موسسه پیP3( ۳( منتشر شده نشان 
می دهد راجرز )Rogers( در زمینه 
پوشــش تلفن همراه، اندکی باالتر از 
سایر اپراتورها قرار گرفته و رتبه اول را 
در کشور به خود اختصاص داده است.

تفــاوت میان راجرز بــا بل یا تالس 
چنــدان زیاد نبــود. از ۱٠٠٠ امتیاز 
در این حوزه، راجــرز  امتیاز ۸5٧ را 
به خود اختصــاص داد، در حالی که 
 )Telus( بــا ۸۳٧ و تالس )Bell( بل
هم با ۸2۶ امتیــاز در رتبه های دوم 
و ســوم قــرار گرفتنــد. ویدئوترون 
)Videotron( نیــز با 5۱5 و شــاو 
 Shaw( کامیونیکیشن فریدم موبایل
 Communication’s Freedom
Mobile( هم با 4۱۶ امتیاز، رتبه های 

بعدی را به دست آوردند.
اما موسســه پی۳ در ادامه به تشریح 
جزئیات این امتیــازات هم پرداخت 
و آن را بــه دو بخــش اصلی یعنی 
»پوشش مکالمه« و »پوشش اینترنت 
همراه« تقسیم کرد. حداکثر امتیاز در 

نظر گرفته شده برای پوشش اینترنت 
همراه ۶٠٠ و مکالمه صوتی هم 4٠٠ 
در نظر گرفته شــد. بر این اســاس، 
راجرز از نظر پوشــش مکالمه تلفنی 
امتیاز ۳4٧ و از نظر پوشش اینترنت 
موبایل هم امتیاز 5۱٠ را به دســت 
آورد. امتیاز بل و تلوس برای مکالمه 
صوتی به ترتیب ۳55 و 4۹۶ و برای 

اینترنت همراه نیز 5٠2 و ۳۳٠ بود.
شرکت پی۳ برای تهیه این گزارش، 
۶ هزار کیلومتر در سراسر کانادا سفر 
کرد تا به ارزیابی کیفیت پوشش شبکه 
این شــرکت های مخابراتی بپردازد. 

همچنین از گوشی سامسونگ گلکسی 
اس۹ برای ثبت اطالعات استفاده شد. 
روی هم رفته، این تحقیق توانســت 
کیفیت شبکه برای مکالمه و اتصال 
به اینترنت مورد استفاده ۶۱ درصد از 
کانادایی ها را مورد ارزیابی قرار دهد. 
برای تهیه این گزارش، کارشناســان 
شــرکت پی۳ در شــهرهای بزرگ، 
جاده ها و خطوط ریلی حضور یافتند 
و حتی در شــهرهای بزرگ به داخل 
ســاختمان های مختلف نیز رفتند تا 
بتوانند داده هایی جامع را به دســت 

آورند.

ایرانیان کانادا- براساس داده های اخیر شرکت تحلیلی مستقر در تورنتو با نام 
Environics، متوســط درآمد خالص خانوار کانادایی در ســال 2٠۱۸ حدودا 
معادل ۶٧۸.٧۹2 دالر بوده، که متأســفانه، به دلیل افزایش بدهی ها، کاهش 
حقوق بازنشستگی و »افت شدید اموال نقدی«، این رقم نسبت به سال گذشته 

٧.5۹4 دالر کاهش یافته است.
 Environics Analytics' با این وجود، براســاس پایــگاه داده هــای مالــی
WealthScapes 2019، متوســط درآمد خالص هر خانــوار در تورنتو بین 

دسامبر 2٠۱٧ و دسامبر 2٠۱۸ حدود ٠.۱ درصد رشد داشته است.
 GTA این در حالی اســت که در حال حاضر متوسط درآمد خالص هر خانوار

حدود ۹٧٧.۶۹۸ دالر می باشد.
تنها یک شهر دیگر )لندن، انتاریو(، در لیست ۱٠ کالن شهر بزرگ کانادا طی 
سرشــماری در دوره زمانی مورد بررسی، شاهد افزایش درآمد بوده، و سایرین 

شاهد کاهشی با باالترین حد ۳.۶ درصدی بوده اند.
در آخرین گزارش WealthScapes که در تاریخ ۱۸ سپتامبر منتشر گشته، 
آمده اســت: »تورنتو همچنان جایگاه خود را به عنوان دومین شهر با بیشترین 
درآمــد خالص کانادا حفظ نموده اســت.« که دلیل اصلی آن نیز قیمت باالی 

امالک و مستغالت تورنتو ذکر گشته است.

تورنتو روز به روز ثروتمندتر می شود 
باقی شهرهای کانادا ثروت خود را 

از دست می دهند
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جریمه 26 هزار دالری
 پرستار ساسکچوانی به دلیل
پست انتقادی در فیس بوک

ایرونیــا- در ســال 2٠۱۶ کارولین 
استروم پرستاری اهل ساسکچوان به 
جرم سوء رفتار حرفه ای توسط انجمن 
پرستار ثبت شده ساسکچوان گناهکار 
شناخته شــد چون در سال 2٠۱5 
پســتی در فیس بوک خود قرار داده 
بود که وضعیــت درمان پدربزرگش 
را به باد انتقاد می گرفت. به او دستور 
داده شد هزار دالر جریمه و 25 هزار 
دالر دیگر برای پوشش هزینه جلسات 

دادرسی پرداخت کند.
حاال او دارد آماده شــرکت در جلسه 
تجدیدنظر می شود تا با این رای مقابله 
کند. او در پســت خود در فیس بوک 
از مراقبتی کــه پدربزرگش در مرکز 
جوزف  ســن  بیمارستان  ســالمت 

دریافت کرده بود انتقاد کرده بود.
در بخشی از پست فیس بوکی او آمده 
بود: »واضح است که همه نمی دانند 
چطور باید مراقبت پایان عمر را انجام 
بدهند یا چطور وقار یک فرد مســن 
را حفظ کنند. آن هایی که سال آخر 
پدربزرگ را خراب تر کردند لطفا دفعه 

بعدی کار بهتری انجام بدهید!«
بعضی از پرستاران بیمارستان حس 
کردند پســت اســتروم یک حمله 
شخصی است و شکایت کردند. رای 
صادر شــده مبنی بر این بود که این 
پســت او آوازه حرفه پرستاری را زیر 
سوال برده و با سیاست های رسانه های 
اجتماعی انجمن پرستاران همخوانی 

ندارد.
اســتروم پرونده را رها نکرد و قبول 
نکرد بر حسب دستوری که به او داده 
شده بود یک مقاله بنویسد تا توضیح 
بدهد چرا کارش اشتباه بوده است. او 
باور دارد پرونــده او اثری جدی روی 
انتقاد کردن پرستاران دیگر در سراسر 

استان دارد.
او گفــت: »ترس من این اســت که 
مواردی گزارش نشوند و اوضاع تغییر 
نکند. مــردم نگران بیــان نگرانی ها 

هستند و این به هیچ کس، مخصوصا 
به اعضای خانواده ای که در بیمارستان 

هستند کمک نمی کند.«
این پرونده باعث خشــم عمومی شد 
و بســیاری از حامیان حقوق مردمی 
از اســتروم حمایت کردند. استیون 
لوییس که یک تحلیل گر سیاست های 
مراقبت از سالمت است می گوید: »اگر 
چیزی که او گفت توسط قانون گذار به 
نحــوی به عنوان عبور از مرزی تلقی 
شده بنابراین به نظرم همه مان حسابی 
به دردسر افتاده ایم. آن ها عمال دارند 
این پیغام را می فرستند که علیه هیچ 

چیزی صحبت نکنید.«
با ایــن حال انجمن پرســتاران باور 
دارد مهم است که استروم مسئولیت 
کارش را قبــول کنــد. انجمن گفت 
استروم باید شکایت خود را از طریق 
کانال های رسمی بیان می کرد و هرگز 
نباید درباره آن بــه صورت عمومی 

صحبت می کرد.
در بیانیــه انجمــن در دادگاه آمده: 
»حتی با وجود اینکه او از کســی نام 
نبرد، هر فردی که پســت فیس بوک 
او را بخوانــد می تواند بــه راحتی به 
این نتیجه برسد که بیشتر پرستارانی 
که در این بیمارســتان کار می کنند 
بی کفایت هستند، شــفقت ندارند و 
به بیماران شــان اهمیتی نمی دهند. 
غیرممکن است کســی که آنجا کار 
می کند بتواند خــودش را از این لکه 
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مرد تورنتویی برنده التاری
 10 میلیون دالری به طور مرموزی 

در اتیوپی جان باخت

ایرونیا- وزارت امور خارجه کانادا تایید 
کرده مرد کانادایی که دو سال پیش 
یک شــبه زندگی اش زیر و رو شد و 
از مرز اخــراج از محل کار  به مولتی  
میلیونر شدن رسیده بود، در اتیوپی 

جان خود را از دست داده است. 
سوسونا آســفا برادرزاده مایکل گبرو 
4۱ ساله به سی بی ســی نیوز گفت 
این مرد تحت شرایط مرموز در کشور 
زادگاهش درگذشــته است. گبرو در 
سال 2٠۱٧ در حالیکه اخیرا از کارش 
در یک کارخانه مونتاژ اخراج شده بود، 
یــک بلیت التاری را چک کرد و فکر 
می کرد حدود ۱4 دالر برده است. اما 
در حقیقــت ۱٠.٧ میلیون دالر برده 

بود.
این مرد اهل اســکاربورو آن موقع به 
سی بی سی نیوز گفته بود: »همیشه 
گفتم اگر التــاری را ببــرم به افراد 

محتاج کمک خواهم کرد«.
برادرزاده او گفــت این دقیقا همین 
کاری بــود که از زمــان دریافت این 
جایزه بــزرگ انجام مــی داد. او بین 
تورنتو و اتیوپی سفر می کرد و امیدوار 
بود بتوانــد با ثروت تازه به دســت 
آورده اش تغییراتی ایجاد کند. آســفا 

گفت: »او می خواســت با بازگشت به 
خانه کار بیشتری برای کشورش انجام 

بدهد«.
آســفا می گوید چند هفتــه قبل به 
اتیوپی ســفر کرده بود و مشــغول 
بازدید از محل به دنیا آمدنش بود که 
مشــکالتی به وجود آمد. او می گوید 
شــرایط مرگ گبرو هنوز در دست 
بررسی است اما خانواده شنیده که او 

شنبه شب کشته شده است.
آسفا گفت: »نمی دانم دقیقا چه اتفاقی 
افتاده اســت. همه می دانستند او در 
تورنتو کیست و در خانه هم همینطور 
بود چون مسئله بزرگی بود. او با پول 

زیادی بزرگ نشده بود«.
وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه ای 
به سی بی سی نیوز گفت »با خانواده 
شهروندی کانادایی که در اتیوپی مرده 
اســت همدردی می کنیــم. در حال 
حاضر خدمات کنســولی به خانواده 

ارایه می شوند«.
آنجال ساوارد سخنگوی این سازمان 
گفت به خاطر الیحــه حفظ حریم 
خصوصی در حــال حاضر نمی تواند 
اطالعات بیشتری به اشتراک بگذارد. 
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رهبر »حزب مردم« کانادا: 
مبارزه برای محیط زیست خوب است اما نه به هر قیمتی

ماکســیم برنیه رئیس حزب مردمی 
کانــادا PPC روز جمعــه بیســتم 
سپتامبر تأکید کرد مبارزه با تغییرات 
آب و هوایی امری کامالً ضروری است 
امــا انجام این مبــارزه به هر قیمتی 

درست نیست.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ماکســیم برنیه تأکید کرد مبارزه با 
تغییرات آب و هوایی قطعاً از اهمیت 
باالیی برخوردار اســت اما این مبارزه 
نباید به قیمت تغییر شیوه زندگی ما 
تمام شود. رئیس حزب مردمی کانادا 
ضمن انتقاد شدید از رقبای سیاسی 
خــود آن هــا را به اتخــاذ رویکردی 
»مزورانه« درزمینه آب وهوا متهم کرد 
و خاطرنشان ساخت بهتر است اجازه 
دهیم نبوغ انسانی مسیر خود را دنبال 
کند تا راهکارهــای مؤثری برای این 

معضل بیابد.
ماکســیم برنیه در شبکه تلویزیونی 
ICI RDI در گفتگــو با پاتریس روی 
سیاست ها و روی کردهای هشدارآمیز 
برخــی سیاســتمداران را در عرصه 
اقلیمی، »جنون آب وهوا« توصیف و 

از آن انتقاد کرد.
ماکسیم برنیه افزود: »من همواره به 
اما  باور داشته ام  تغییرات آب وهوایی 
برخالف دیگر سیاستمداران همیشه 
گفته ام کــه عامل اصلــی تغییرات 
آب وهوایــی فعالیت هــای انســانی 

نیست.«
گــر چه ماکســیم برنیه بــه اذعان 
خودش در اصل تغییرات آب وهوایی 

شــک و تردید نــدارد، امــا اجماع 
تقریباً تمام جامعه علمی را مبنی بر 
این که فعالیت های صنعتی انسان از 
قبیل صنعت حمل ونقل و اســتفاده 
از سوخت های فســیلی عامل اصلی 
افزایش تراکم دی اکســید کربن در 
جو زمین و افزایش تدریجی متوسط 
دمای هوای کره خاکی اســت، قبول 

ندارد.
برنیه افزود: »من بارها گفته ام که باید 
با مردم صادق باشــیم زیرا زمانی که 
ترودو و شییر از تغییرات آب وهوایی 
سخن می گویند، همه سیاستمداران 
می گوینــد برای رعایــت و تضمین 
اجــرای مفاد توافق نامــه آب وهوایی 
پاریس و تحقق اهدافــی که در این 
سند جهانی تعیین شده است، تالش 
خواهند کرد اما واقعیت این است که 
با اعمال مالیات پنجاه دالری بر هر تن 

کربن، تحقق چنین هدفی غیرممکن 
خواهد بود.«

برنیه ادامه داد: »شاید بهتر باشد برای 
توافق نامه  بــه  رعایت تعهدات خود 
پاریــس که تالش  می کنــد افزایش 
دمای متوسط زمین را به 5/۱ درجه 
سلســیوس محدود کند، بر هر تن 
کربن سیصد دالر مالیات وضع کنیم. 
هیچ سیاستمداری و رهبران هیچ یک 
از احــزاب اصلی کانــادا برای اعمال 
ســیصد دالر مالیات بر یک تن کربن 
اراده و جدیــت الزم را ندارد بنابراین 

آن ها ازنظر من ریاکار هستند.«

»فقط مردم را می ترسانند«

ماکسیم برنیه که نماینده فعلی منطقه 
بوس در پارلمان کانادا است، در پاسخ 
به سؤالی درباره »جنون آب وهوایی«، 

تصریح کرد با هرگونه تغییر در شیوه 
زندگی معاصر به نام مبارزه با تغییرات 

آب وهوایی مخالف است.
برنیه افــزود بــاکار تحقیقاتی گروه 
کارشناســی بین دولتــی تغییرات 
آب وهوا وابسته به سازمان ملل متحد 
که تالش می کند اقتصاد جهان را تا 
سال 2٠5٠ از کربن پاک سازی کند، 
موافق است اما برخالف محققان این 
گروه برنیه مخالف آن اســت که در 
تالش برای تحقق این هدف همه چیز 

دگرگون شود.
برنیــه با لحنــی کنایه آمیــز افزود 
برخی حتی می گوینــد که به علت 
تغییرات آب وهوایی بایــد زادوولد را 
هم متوقف کنیم. چنین اندیشــه ای 
ازنظر من غیرمســئوالنه و هدف آن 
فقط ترســاندن بیهوده مردم است. 
درحالی که ترس و ارعاب نباید اساس 

سیاست های عمومی باشد.
رئیــس حزب مردمــی کانادا ضمن 
هشدار به فعاالن افراطی محیط زیست 
که می خواهند شیوه زندگی همه را 
عوض کنند، افزود: »طرفداران جناح 
چپ می گویند باید هر چه زودتر در 
این زمینه دست به کار شویم اما من بر 
این عقیده هستم که باید ابتدا و پیش 
از هرگونه اقدامی، فکر و بحث کنیم. 
حرف من این است که انتشار گازهای 
گلخانــه ای به لطف پیشــرفت های 
فناوری کاهش خواهــد یافت و این 
چیزی است که درگذشته نیز شاهد 

آن بوده ایم.«

درخواست ها از احزاب و تشکل های فدرال
 برای ایجاد اصالحات عمیق در بیمه کار افزایش یافته است

در حالی که احزاب سیاســی فدرال 
کانــادا برای افزایــش بخت پیروزی 
خــود در انتخابــات آتی به شــدت 
دخیل  سازمان های  می کنند،  تالش 
در امر اشــتغال کارگران در اســتان 
کبک و نیوبرانزویک از احزاب فدرال 
خواسته اند اصالحاتی عمیق و مناسب 

در بیمه اشتغال ایجاد کنند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانــادا، فرناند تیبودو از مســئوالن 
کمیته کارگران فصلی شــبه جزیره 
آکادین گفت: »شرایط موجود برای 
من ناراحت کننده و مرارت بار است. 
خواســته من این است که یک بیمه 
اشتغال مناسب و شایسته برای همه 
کارگــران و بیکاران وجود داشــته 
باشــد اما در حــال حاضر هیچکس 

نمی خواهد دراین باره صحبت کند.«
کمیته کارگران فصلی شــبه جزیره 
آکادین با برخی ســازمان های دیگر 
استان کبک ائتالف کرده و با کمک 
آن ها  شورای ملی فراگیر بیکاران را 
تشکیل داده اســت تا توجه احزاب 
سیاسی را به مشکالت بزرگی که در 
زمینه بیمه اشتغال وجود دارد جلب 
کننــد و در این زمینه یــک کارزار 

تبلیغاتی راه بیندازند.
ژیــل شــارالن مدیــر کل اتحادیه 
تکنســین های صــدا و تصویر کبک 
AQTIS می گوید پر واضح است که 
قانون فعلی با شرایط مختلفی که در 
بازار اشتغال وجود دارد و همچنین با 
تغییرات و نوسانات مربوط به کارگران 

پاره وقت یا موقت سازگاری ندارد.
این گروه معتقد است که بیمه اشتغال 

کنونی بر پایه معیارهایی استوار شده 
اســت که دسترسی به برخی مزایا را 
برای برخی گروه های کارگری به ویژه 
کارگــران فصلی و مســتقل محدود 

می کند.
در برخی مناطق مثل گسپزی و جزایر 
مگدالن، برخی از مشــاغل در تمام 
طول سال تداوم ندارند که از آن میان 
می توان به ماهی گیری و کشــاورزی 
اشاره کرد.  در این شرایط بسیاری از 
کارگران نمی توانند تعداد ساعات کار 
را کــه برای برخورداری آن ها از بیمه 

اشتغال ضرورت دارد، پر کنند.
شورای ملی فراگیر بیکاران به منظور 
برطرف کردن این مشــکل پیشنهاد 
کرده اســت مناطقی حفاظت شــده 
ایجاد شود که در آن ها کارهای فصلی 
بیشــتری برای کارگران وجود دارد. 
این نهاد همچنین خواستار اختصاص 
مزایای بیشتری برای کارگران فصلی 

شده است.

پی یر سه ره ســخنگوی دولت کانادا 
یــادآوری کرد که جاســتین ترودو 
نخســت وزیر کانادا در سال دو هزار 
و پانــزده به دولت دســتور داد بیمه 
اشتغال را مورد بازبینی قرار دهد اما 
این دستور هرگز به اجرا گذاشته نشد.

پی یر سه ره تصریح کرد دولت آینده 
کانادا باید در این زمینه شــهامت به 
خرج دهد تا بتوانــد از نظام کنونی 
بیمه اشتغال غبارزدایی کند چرا که 
باید همه به این واقعیت اذعان داشته 
باشیم که شرایط امروز بازار اشتغال با 
شرایط سال های هشتاد و نود به کلی 

متفاوت است.
با این که مســئله اصالح نظام بیمه 
اشــتغال در کانادا تا کنون انعکاس 
چندانی در مبارزات تبلیغاتی احزاب 
سیاســی نداشته اســت با این حال 
برخی احزاب اعــالم کرده اند که در 
صورت پیروزی در انتخابات اصالحاتی 
مناسب در این زمینه ایجاد خواهند 

کرد.
به عنوان مثال حــزب نیودموکرات 
اعالم کرده اســت دانشــجویان اگر 
پیش از آغاز تحصیالت خود از بیمه 
کار برخوردار هستند، می  توانند حین 
تحصیل نیز بیمــه کار خود را حفظ 
کنند. حــزب لیبرال نیز به نوبه خود 
اعالم کرده اســت قصد دارد مزایای 
کاری پدرومادرهــا را از مالیات معاف 
کند. فقط حزب ســبز اســت که در 
اساس نامه انتخاباتی خود به ضرورت 
اصالح بنیادین و عمیق بیمه اشتغال 
اشاره کرده با این حال مسئوالن حزب 
سبز نیز جزییات کمی در این باره ارائه 

کرده اند.
شورای ملی فراگیر بیکاران خواستار 
دیدار و گفتگو با سران احزاب فدرال 
شــده تا از تعهدات آن هــا در زمینه 
اصالح بیمه اشتغال به طور کامل آگاه 

شود.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

عدم احساس امنیت شهروندان کانادا،
 حاصل ناتوانی پلیس فدرال در دستگیری قاتلین فراری

بسیاری از شهروندان کانادا عملکرد 
ژاندارمری سلطنتی GRC را در قضیه 
تعقیب دو مظنون به قتل در استان 

مانیتوبا زیر سوال بردند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، شــمار زیادی از شــهروندان 
کانادا از سرتاسر کشور با ارسال نامه ها 
و پیام هایــی برای جاســتین ترودو 
نخست وزیر لیبرال کانادا، از عملکرد 
ژاندارمری سلطنتی و دولت در جریان 
ماجرای تعقیب برایر شمگلســکی و 
کم  مک لئود در تابستان امسال ابراز 

نارضایتی کردند.
شــهروندان کانادایــی در بیش از ده 
نامه الکترونیکی که سی.بی.ســی به 
رونوشت  آنها دســت یافته است، از 
فرار چند هفتــه ای این دو جوان که 
به اتهام دست داشــتن در سه فقره 
قتل در استان بریتیش کلمبیا تحت 
تعقیب قرار گرفته بودند، ابراز یاس و 

ناامیدی کردند.
شــهروندان کانادایــی در پیام هــا و 
نامه هــای خود کــه از نقاط مختلف 
کانادا برای جاستین ترودو ارسال شده 
است از این موضوع گالیه  کرده اند که 
اطالع رسانی مسئوالن پلیس فدرال و 
همچنین دولت درباره عملیات تعقیب 

این دو مظنون از زمان کشف اجساد 
قربانیان آنها در پانزدهم ژوئیه و کشف 
اجساد خودشان ) دو متهم( در هفتم 

اوت به هیچ وجه کافی نبوده است.
یکی از ساکنان بورلینگتون در استان 
انتاریو در نامه خود به ترودو نوشــت: 
»رفتار مســئوالن ژاندارمــری کانادا 
بــا شــهروندان در دو هفته تعقیب 
مظنونین به قتل و پس از آن غیرقابل 
قبول است. وی در نامه خود خواستار 
توبیخ افسران بلندپایه ژاندارمری و به 
ویژه برکناری رالف گودیل وزیر فدرال 

امنیت عمومی شد.«
از زمانی که اجساد برایر شمگلسکی 
و کــم مک لئود پیدا شــد، مقامات 
بسیار  اطالعات  سلطنتی  ژاندارمری 
کمــی درباره این پرونــده در اختیار 
شهروندان قرار دادند. آنها حتی هیچ 
فرضیه ای درباره دالیل و انگیزه های 
ایــن دو جوان به ارتکاب به قتل ارائه 

نکردند.
برخــی از شــهروندان در نامه های 
اعتراض آمیز خود به جاستین ترودو 
در این باره از لحنی عصبانی یا نیشدار 

افت 70 درصدی 
سرمایه گذاری خارجی در امالک تجاری کانادا

ایرونیا- در نیمه اول امســال با توجه 
به کمبود پرتفولیوهای فروش بزرگ 
امــالک تجــاری در کانــادا، میزان 
سرمایه گذاری خارجی در این نوع از 
امالک ٧٠ درصد کاهش داشته است.

داده های جدید شرکت آلتوس گروپ 
نشان می دهد که تراکنش ها در این 
حوزه به ۱.5 میلیارد دالر رسید و این 
در حالی اســت که این رقم در شش 
ماه اول سال 2٠۱۸ معادل 5 میلیارد 
دالر بود. آن موقع گروه بلک استون و 
شرکت آیوانهو کمبریج مجموعه ای از 
زمین های تجاری کانادایی را به قیمت 

۳.۸ میلیارد دالر خریداری کردند.
ریمونــد وونگ معــاون تحلیل داده 
آلتوس می گویــد دارایی های اصلی 
که سرمایه گذاران نهادی طرفدارشان 
هستند از جمله ساختمان های دفتری 
درجه یک یا آپارتمان های کرایه ای در 
مناطق شهری در حال حاضر در بازار 
کانادا با عرضه پایین مواجه شده اند. در 
نتیجه انتظارهای قیمتی فروشندگان 
ممکن است باالتر از چیزی باشد که 

استفاده کردند.
یکی از ساکنان آنتیگونیش واقع در 
استان نوا اسکوشیا بیست و نهم ژوئیه 
در نامه خود به ترودو گفت: »من به 
کانادایــی بودن خودم می بالیدم و در 
کانادا احســاس امنیت می کردم؛ اما 
حاال دیگر این طور نیســت. ماجرای 
دو مظنون به قتل و فرار دو هفته ای 
آنهــا همه ما را ناامید کرد. هر یک از 
ما ممکن است قربانیان بعدی باشیم. 

رفتار پلیس غیرقابل قبول بود.«
این شــهروند کانادایی بــا تاکید بر 
خطرات بزرگی که ممکن بود دو قاتل 
تحت پیگرد برای شــهروندان داشته 
باشــند، از کندی عملیــات مقامات 
پلیس و تعلل آنها در صدور هشــدار 
برای شهروندان به شدت انتقاد کرد و 
افزود متاسفانه مقامات پلیس حتی در 
ابتدا از مرتبط دانستن مرگ لوکاس 
فالور و چاینا دیز با قتل لئونارد دیک 

خودداری می کردند.
یکی از ساکنان گرند پریری واقع در 
استان آلبرتا سی ام ژوئیه در نامه خود 
به جاســتین ترودو نوشت چرا ارتش 
که برای کمک به عملیات تعقیب دو 
مظنون به قتل، یک هواپیمای نظامی 
به منطقه گیلم در شمال مانیتوبا اعزام 
کرده بود، برای تسریع و تقویت این 
عملیات از نیروی زمینی استفاده نکرد 
در حالی که الزم بــود هر چه زودتر 
این دو مظنون خطرناک پیدا شــوند 
تا شهروندان بتوانند زندگی عادی و 

بدون واهمه خود را از سر گیرند.
سی.بی.سی تالش کرد پاسخ نخست 
وزیر کانادا را در این باره بشــنود؛ اما 
دفتر نخســت وزیری این مسئله را 
به دفتــر رالف گودیل ارجــاع داد و 
مسئوالن دفتر گودیل نیز به نوبه خود 
این موضوع را به ژاندارمری سلطنتی 

کانادا ارجاع دادند.

خریداران حاضرند پرداخت کنند. این 
در حالی است که سرمایه گذاران هم 
محافظه کارتر شده اند چون اثر جنگ 
تجاری روی اقتصــاد جهانی آن ها را 

نگران کرده است.
البتــه به گفتــه آلتــوس، اگر فقط 
معامله های مذاکره شده به سرانجام 
برســند رقم کل ســرمایه گذاری در 
امالک تجاری امسال کانادا به شدت 
افزایش پیدا خواهد کرد. به طور مثال 
شرکت ونتاس واقع در شیکاگو در ماه 
ژوئن اعالم کرد که در یک پورتفولیو 
عظیم امالک کانادایی به ارزش 2.4 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری خواهد 

کرد. اوایــل این ماه هــم بلومبرگ 
گزارش داد که گروه آکسفورد پراپرتیز 
نزدیک به نهایی کردن قراردادی برای 
فروختن پورتفولیو محبوب هتل های 
فرمانت خــود در صندوق ســرمایه 

دولتی GIC سنگاپور است.
خریدهای انجام شده توسط تمام افراد 
از جمله کانادایی ها در کشور در نیمه 
اول سال 2٠۱۹ به 25.5 میلیارد دالر 
رسید که نسبت به یک سال قبل 2۸ 
آلتــوس می گوید  بود.  درصد کمتر 
آپارتمان هــای  در  ســرمایه گذاری 
اجاره ای در سراســر کانادا افزایش و 

فروش های خرده کاهش یافت.

رهبر نئودموکرات ها: 
نباید به فردی که به دنبال تفرقه است 

تریبون بدهیم

مداد- جاگمیت سینگ یکشنبه شب 
در برنامه تلویزیونی »همه درباره اش 
حــرف می زنند« حضــور یافت و به 
ســئواالت مطرح شده مجری برنامه 
پاسخ داد. او در این برنامه به هم نظر 
بودن خود با ارزش های شــهروندان 
کبکی درباره موضوعاتی نظیر سقط 
جنین و نیز ازدواج همجنسان تاکید 

کرد.
مجری برنامه، نظر آقای ســینگ را 
درباره قانون جدید سکوالریسم کبک 
)قانون 2۱(، پدیده تغییرات اقلیمی، 
حضور ماکیسم برنیه در مناظره های 
انتخاباتی و نیز رسوایی اخیر مربوط 
به انتشار عکس های قدیمی جاستین 

ترودو با صورت سیاه شده را پرسید.
جاگمیت سینگ در واسه گفت: »من 
نیز یک سری ارزش های مشترک با 
کبکی ها دارم. من هم طرفدار سقط 
جنین و ازدواج همجنسان هستم.« 
او اعالم اینکه که در شهری انگلیسی 
زبان عاشــق زبان فرانسه شد گفت:  
»می خواهم یک متحد باشــم و یک 

متحد برای کبک خواهم بود.«
مجری برنامه با اشــاره به اینکه آقای 
ســینگ اولین فرد دارای نژادی غیر 
اروپایی/کانادایی است که رهبری یک 
حزب سیاســی را در انتخابات فدرال 
بر عهده دارد، دیدگاهــش را درباره 
جنجال اخیر مربوط به انتشار تصاویر 
دوران جوانی جاستین ترودو خواستار 

شد.
رهبــر حزب نئودموکرات در پاســخ 
گفت: »من با دست های خودم علیه 
نژادپرستی مبارزه کرده ام. کمتر کسی 
اســت که بتواند چنین مبارزه ای را 
انجام دهــد.« او اقدام تــرودو برای 
ســیاه کردن چهره اش در آن دوران 
را تصمیمی اشــتباه خواند و گفت: 
»این تصاویر برای بســیاری از افراد، 
یادآور خاطراتی است که در گذشته 

داشته اند.«
او در بخشی دیگر از این مصاحبه به 
بیان دیدگاهش قانون سکوالریســم 

)قانــون 2۱( پرداخــت کــه برخی 
کارکنان دولت را از پوشیدن نمادهای 
مذهبی منع می کند. آقای سینگ با 
اشــاره به اینکه کبک از حق قانونی 
بــرای تصویب این قانــون برخوردار 
بوده گفت که با هــر نوع قانونی که 
به چنددستگی شهروندان می انجامد 
مخالف است. او گفت: »فکر می کنم 
وظیفه یک سیاســتمدار این باشــد 
که بهترین راه بــرای اتحاد مردم را 
بیابــد.« او در ادامه تاکید کرد که در 
صــورت روی کار آمدن دولت حزب 
نئودموکرات، بــه هیچ اقدام حقوقی 

برای لغو این قانون نمی پیوندد.
رهبر حزب نئودموکرات کانادا درباره 
ماکسیم برنیه )رهبر حزب مردم( نیز 

اظهارنظر کرد.
او گفت کــه فکر می کنــد نباید از 
ماکسیم برنیه برای شرکت در مناظره 
رهبران احزاب دعوت به عمل می آمد. 
از نظر آقای ســینگ، این دیدگاهش 
شاید در ظاهر با باورش به آزادی بیان 
در تناقض باشد، اما واقعیت این است 
که رفتار آقای برنیه افراطی گونه است. 
او در این باره گفت:  »در هنگام تبادل 
نظرات مختلف، ممکن است فرصتی 
بــرای بیان ایده های نژادپرســتانه و 
افزایش تنش فراهم شــود. نباید به 
فردی که به دنبال تفرقه است تریبون 

بدهیم.«
جاگمیــت ســینگ در ایــن برنامه 
تلویزیونی دربــاره دیدگاه حزبش در 
خصوص موضوعات مرتبط با محیط 
زیســت نیز صحبت کرد. او گفت که 
حزب نئودموکرات چندین برنامه برای 
ایجاد شــغل و در عین حال، کاهش 

تولید آالینده ها دارد.
نظرسنجی های سی بی سی حکایت از 
این دارد که حزب نئودموکرات فقط 
۸/۸ درصــد از آرا در کبک را به خود 
اختصاص می دهد. این در حالی است 
که حزب سبز با اندکی اختالف با ۸/٧ 

درصد رتبه بعدی را دارد.
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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

HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

آیا می دانستید 80 درصد مردم این روستای کانادایی سبز هستند؟

روســتایی که هشــتادویک درصد 
از رأی دهنــدگان آن در انتخابــات 
پارلمانی گذشته کانادا به حزب سبز 

رأی دادند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، ژان کلود شــهروند کانادایی 
از بیست وهشت  فرانســوی زبان که 
ســال پیش مقیــم جزیره ســالت 
اســت،   Salt Spring اســپرینگ 
می گوید: »افــراد زیــادی به اینجا 
می آیند تا روش زندگی خود را به طور 
ریشه ای و عمیق تغییر دهند چراکه 
شیوه زندگی در اینجا متفاوت است.«
خیابان پرپیچ وخم جزیره درواقع یک 
بازار بزرگ روباز است. در این خیابان 
در هر پانصد متــر یک غرفه فروش 
محصوالت ارگانیــک وجود دارد: در 
این غرفه نان، در آن غرفه سبزیجات، 
چند قدم آن طرف تر تخم مرغ و کمی 

دورتر گل و گوشت می فروشند.
نکته جالب و قابل توجه این اســت 
که در این غرفه ها شــما فروشنده ای 
نمی بینید چراکه هرگونه خریدوفروش 
و دادوستد بر پایه اعتماد بناشده است 

و مشــتریان پس از برداشتن کاالها 
و محصوالت موردنیاز خود، پول آن 
را داخل یک صندوق فلزی کوچک 
که در داخل غرفه قرارگرفته اســت، 

می گذارند و می روند.
 Greg فرد دیگری که خود را گرگ
معرفی می کند، از این مســئله ابراز 
خرســندی می کند کــه »در اینجا 
استارباکس یا تیم هورتونز وجود ندارد. 
در اینجا چیزی نیســت که حس در 

شهر بودن به شما دست دهد.«
وی افــزود ایــن منطقه افــرادی را 
به خود جذب می کند که دوســت 
دارند در هماهنگی کامل با طبیعت 
زندگی کنند، کسانی که می خواهند 
شهر، زرق وبرق و هیاهوی آن را رها 
کنند و یک شیوه زندگی موازی که 
همان زندگی روستایی کامالً سازگار 

با طبیعت است را تجربه کنند.
گرگ به همراه حدود سی جوان دیگر 
 Aloha »در منطقه ای به نــام »الوآ
زندگی می کنــد. آن ها هفتاد درصد 
از چیزهایی را که می خورند خودشان 
تولید می کنند و حتی برق موردنیاز 

خــود را نیز با اســتفاده از صفحات 
بزرگ خورشیدی تولید می کنند.

جزیره ســالت اســپرینگ با شرایط 
خاص و منحصربه فــرد خود درواقع 
منطقه ای در آمریکای شمالی است 
که به نســبت جمعیت آن بیشترین 
شــمار خودروهای برقــی را در آن 
می توان یافت به طوری که در ازای هر 
هزار نفر بیســت ودو خودرو برقی در 
این منطقه وجود دارد درحالی که در 
دیگر نقاط کانادا در ازای هر هزار نفر 

تنها سه خودرو برقی یافت می شود.
یک هزار و شش صد نفر واجد شرایط 
شــرکت در انتخابــات در فولفورد 
هاربــور که در جنــوب جزیره واقع 
شده است، برای انتخابات آتی فدرال 
ثبت نام کرده اند. در انتخابات ســال 
2٠۱5 در این منطقه هشــتادویک 
درصــد از رأی دهنــدگان به حزب 
ســبز رأی دادند. نماینده محلی این 
منطقه کسی نیست جز الیزابت می 
Elizabeth May که ریاست حزب 

سبز را بر عهده دارد.
کشــاورزان ارگانیــک و هنرمندان 

زیادی در این روستا زندگی می کنند. 
فرهنــگ هیپی نیــز در این منطقه 
برخی  می شــود.  مشــاهده  به وفور 
شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که 
آمریکایی های مخالف جنگ ویتنام در 
اواخر سال های هزار و نه صد و شصت 

در این منطقه مستقر شدند.
ژان کلود که یک فرانسوی تبار است و 
در اواخر سال های هزار و نه صد و نود 
به این روســتا نقل مکان کرده است، 
می گوید: »تــالش می کنیم آرامش 
بیشــتری در اینجا ایجاد کنیم. در 
اینجا به مسئله ســالمت و درمان و 
همچنین روش های جایگزین زندگی 
که منطبق با طبیعت و محیط زیست 

است، توجه زیادی می شود.«
ژان کلود سرپرســتی مدرســه ای را 
بر عهــده دارد که باهــدف یاددادن 
به  بــا طبیعت«  »زندگی ســازگار 
کودکان و افــراد بالغ در دل جنگل 
ایجادشده است. این مدرسه که یک 
مرکــز تحصیلی مــوازی و خارج از 
شبکه آموزش است، »دانایی زمین« 

نام گذاری شده است.

فولفورد هاربر Fulford Harbour که در جزیره ای در حدفاصل ویکتوریا و ونکوور واقع شده، روستایی است که در انتخابات پارلمانی سال 201۵ به نسبت 
جمعیت خود بیشترین رأی را به حزب سبز داد.

وعده محافظه کاران: 1/5 میلیارد دالر 
برای تجهیزات عکس برداری پزشکی

مداد- به گزارش آی پولیتیکس، اندرو شــی یر هفته گذشته اعالم کرد که 5/۱ 
میلیارد دالر از بودجه فدرال را به خرید مربوط به عکس برداری پزشکی )نظیر 

ام آر آی و سی تی اسکن( اختصاص خواهد داد.
یکی از معضالت مرتبط با حوزه ســالمت در کانــادا، قدیمی  بودن تجهیزات 
عکس برداری پزشــکی و نیز کم بودن تعداد آنهاست. همین امر سبب می شود 
کســانی که نیاز به این نوع خدمت داشــته باشــند، وقت زیادی را در مراکز 
ارائه دهنده این خدمات بگذارنند. آقای شی یر بر این باور است که این روند سبب 
هدر رفتن میلیاردها دالر به صورت غیر مستقیم می شود. او همچنین با اشاره به 
جمعیت رو به پیری کانادا، اقدام سریع برای تجهیز مراکز درمانی به دستگاه های 
جدید تصویربرداری پزشــکی و افزایش تعداد آنها را از اولویت های دولت آینده  

حزبش )در صورت موفقیت در انتخابات فدرال( اعالم کرد.

ایرونیا- با استناد به اسنادی که جدیدا 
منتشر شده اند، شرکت خرده فروشی 
ماریجوانا انتاریو در سال گذشته مالی 

42 میلیون دالر ضرر کرد.
این شــرکت استانی متعلق به دولت 
که وظیفه اش فروش آنالین و توزیع 
عمده ماریجوانا است در سالی که در 
روز سی و یکم مارس 2٠۱۹ به پایان 
رســید ۶4 میلیون دالر سود گزارش 
کرد. با این حــال، صورت های مالی 
انتاریو نشــان  یکپارچه سازی شــده 
می دهند که این شرکت طی آن بازه 

۱٠۶ میلیون دالر خرج داشت.
کانــادا اســتفاده ماریجوانــا بــرای 
بزرگســاالن را از روز هفدهم اکتبر 
سال گذشــته قانونی کرد اما اجرای 
این قانون با مشکالتی از جمله زنجیره 
تامین و کمبود محصول مواجه شــد 
که البتــه طی ماه های اخیر تا حدود 
زیادی حل شــده اند. کمبود تامین 
باعث شــد دولت انتاریو تعداد اولیه 
مجوزهای صادرشده خرده فروشی را 
به 25 عدد محدود کند اما استان در 
حال حاضر در پروسه افزایش این رقم 

به ٧5 عدد در ماه اکتبر قرار دارد.

ســخنگوی وزیر اقتصــاد انتاریو راد 
فیلیپس در پاسخ به سی بی سی تورنتو 
گفت هزینه های اولیه آغاز کسب و کار 
شرکت فروش ماریجوانا انتاریو دلیل 
اصلی ضرر مالی این شــرکت دولتی 

بوده است.
امیلی هوگوین در پاسخ خود نوشت: 
»قانونی سازی ماریجوانا حرکتی جدید 
برای انتاریو است. سرمایه گذاری هایی 
برای راه اندازی سیستمی که می تواند 
به اهداف ما یعنی حمایت از جوانان 
و مقابله با بازار غیرقانونی دست پیدا 
کند مورد نیاز بودند. چشم انداز سود 
اولیه شــرکت فروش هم هزینه های 
اولیه توسعه این سیستم خرده فروشی 

را پیش بینی کرده بود«.
او اضافه کرد: »شرکت خرده فروشی 
داشــت  نیــاز  انتاریــو  ماریجوانــا 
ســرمایه گذاری هایی بنیــادی برای 
خرده فروشــی  رویکرد  از  حمایــت 
انتاریو انجام بدهد. نتیجه این حرکت 
راه اندازی شبکه ای بزرگ از مغازه های 
خرده فروشــی در سراســر استان به 
منظور مقابله مفید با بازار غیرقانونی 

iroonia.ca .»خواهد بود

 سال گذشته دولت انتاریو از فروش 
ماریجوانا 42 میلیون دالر ضرر کرد
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

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

FLY FREE TO ASIA*

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

Book by August 31st, 2019

Contact your Transat Travel Professional to book your next vacation.

Majestic Mekong
13 days Ho Chi Minh City to Siem Reap

cruise from

$5095 CAD
per person1

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

 براساس نتایج یک پژوهش جدید،
 پدیده گرمایش زمین در کانادا دو برابر 

سریع تر از دیگر نقاط جهان است

هدهد- نتایج یک پژوهش تازه نشان 
می دهد که شتاب گرمایش زمین در 
کانادا به میزان دو برابر بیشتر از سایر 

نقاط جهان بوده است.
گزارش تازه ســازمان محیط زیست 
و تغییرات اقلیمی حاکی از آن است 
که تغییرات اقلیمی و پدیده گرمایش 
زمین سبب شــده میانگین افزایش 
دمای زمین در کانادا از متوسط مقدار 
جهانــی آن بیش از دو برابر بیشــتر 

باشد.
دمای میانگین کانادا از ســال ۱۹4۸ 
تاکنون ٧/۱ درجه سانتیگراد افزایش 
پیدا کرده حال آنکه بنا بر تحقیقات 
موسســه گودار وابسته به ناسا دمای 
زمین به شکل میانگین از سال ۱۸۸٠ 
تا کنون ۸/٠ درجه سانتیگراد بیشتر 

شده است.
پژوهشــگران در این گزارش هشدار 
داده اند که پیامدهای این افزایش دما 
»بازگشت ناپذیر« بوده، نقش »عوامل 
انســانی« در پدید آمدن این حالت 
آشکارا از »عوامل طبیعی« بیشتر بوده 

است.
کاترین مک ِکنا، وزیر محیط زیست 
و تغییرات اقلیمــی کانادا اعالم کرد 
»تغییرات اقلیمی جدی است و باید 

اکنون دست به عمل بزنیم.«

این درحالی است که جولی گلن فاند، 
کمیســیونر محیط زیست و توسعه 
پایدار کانادا، بــا انتقاد از دولت اعالم 
کرد اقدامات دولتی بــرای مقابله با 
تغییرات اقلیمــی به هیچ وجه کافی 
نبوده است. وی نوشت: »برای چندین 
دهه، دولت های فدرال کانادا در هدف 
کاســتن از گازهای گلخانه ای ناکام 
مانده اند.« وی افــزود: »این امر باید 

تغییر کند.«
پژوهش اخیــر همچنین پیش بینی 
می کند که افزایش سطح آب دریاها 
بــه افزایش ســیالب های ســاحلی 
بیانجامد، دمای هوا در تابستان بسیار 
بیشتر از گذشته خواهد بود و این امر 
خطر خشــکی هوا و آتش سوزی در 
طبیعت بیشتر می کند و برعکس از 
میزان سردی های شدید هوا کاسته 

خواهد شد. 
از دیگر آثار مخرب گرمایش زمین در 
کانادا این خواهد بود که بارش ساالنه 
برف همچنان در این کشــور کمتر و 

بارش باران بیشتر خواهد شد.
آب اقیانوس هــای پیرامون کانادا نیز 
گرمتر و اسیدی تر شــده و از میزان 
اکسیژن آن نیز کاســته شده است 
امــری که حیات آبزیــان را به خطر 

خواهد انداخت.

کشف روستای ژاپنی ها مربوط به اوایل قرن بیستم در جنگل های بریتیش کلمبیا

یک روستای رها شده مربوط به اوایل 
قرن بیســتم در جنگل های بریتیش 
کلمبیا توســط باب مایــکل و  تیم 

باستان شناسش کشف شد.
به گزارش رســانه هدهد بــه نقل از 
atlasobscura، مایکل و تیمش که 
برای مدتی در حال حفاری باســتان 
شناســی خــود از کمپ های قدیمی 
کانادایی اروپایی مربوط به دهه ۱۹2٠ 
بودند، کــه در اطــراف دره رودخانه 
ســیمور موفق به کشف چیزی کامال 

متفاوت شدند.
او شــواهدی از سکونت ژاپنی ها را در 
این منطقــه یافت که در آنجا زندگی 

می کردند اما به یک باره ناپدید شدند.
مایکل تا قبل از پیدا شدن این روستا، 
از ســال 2٠٠4 بــر روی کمپ های 
اروپایی موجود در جنگل های قدیمی 
کار می کــرد، که رفته رفتــه او این 
مصنوعات چینی در سطح زمین پیدا 
کرد، او می توانســت علت وجود این 
مصنوعات چینی در ســطح زمین را 
حدس بزند اما وقتی همراه با تیمش 
مشغول به حفاری محل شد، اشیایی 
مانند بطری های نوشیدنی و کاسه های 

برنج را یافت.
از آن تاریخ به بعــد مایکل و تیمش 
هر بهار به مدت ۱4 سال برای کسب 
اطالعات بیشــتر، ۶ هفته در محل به 
حفــاری می پردازند. آنهــا به زودی 
دریافتنــد کــه این محــل تنها یک 
اردوگاه نبوده است بلکه در واقع یک 
مکان مسکونی متعلق به ژاپنی هایی 
بوده که برای دور شدن از نژادپرستی 
و مشکالت مالی در مناطق پرجمعیت 

به این قسمت آمده بودند.
باســتان شناسان سه محله ژاپنی که 
قدمت آن ها به نیمه اول قرن بیستم 
بازمی گردد را یافته اند که شــامل ۱4 
خانه کوچک، یک معبد و باغ و ظروف 
چینی و وســایل شخصی هستند که 

در نزدیکی کوه های شمالی بریتیش 
کلمبیا قرار دارند.

درختان محلی که روستا در آن واقع  
شــده اســت در دهه ۱۹٠٠ توسط 
شرکت هاســتینگ بریده شد اما در 
سال ۱۹۱۸ ناحیه حق قطع درختان 
منطقه مجاور را به یک تاجر ژاپنی به 
نام ایکیچی کاگتســو واگذار کرد، ۶ 
سال بعد وقتی آخرین درختان منطقه 
قطع شدند کاگتسو به امید گسترش 

تجارتش به ونکوور نقل  مکان کرد.
این منطقه که به  انــدازه یک زمین 
فوتبال بود، شامل ۱2 اتاقک می شد 
که برای 4٠ الــی 5٠ نفر کافی بود. 
طبق تحقیقات، سبک زندگی مردم 

در این ناحیه کامــال به روش ژاپنی 
بوده است، گرچه آن ها در کانادا قرار 

داشتند.
در میان اکتشــافاتی که توسط این 
باستان شــناس کانادایی انجام  شده 
اســت، یک معبد قدیمــی نیز دیده 
می شــود. آن هــا دریافتنــد که در 
روستا  مســطح  قسمت  بزرگ ترین 
خانه ای قرار نداشته، بلکه باغی برای 
دورهمی ها طراحی شده است. آن ها 
همچنین یک حمام قدیمی را یافتند 
که برای مردمان آن روستا بسیار مهم 

بوده است.
گرچــه کامال مشــخص اســت که 
این روســتا مکانی بــرای کارگران و 

خانواده هایشان بوده است، اما چیزی 
که مشــخص نیســت مدت  زمانی 
اســت که آن ها در این روستا زندگی 
می کرده انــد. هیچ مدرکــی درباره 
اشــخاصی که در این مکان بوده اند و 
مدت زمان سکونتشان وجود ندارد اما 
طبق تئوری مایکل حداقل تعدادی 
از کارگران پــس از اتمام کار بریدن 
درختان تصمیم گرفته اند که در آنجا 

بمانند.
برخی از آن ها شاید تا سال ۱۹42 در 
آنجا مانده باشند، یعنی زمانی که طی 
جنگ جهانی دوم دولت کانادا شروع 
به جمع آوری ژاپنی ها و فرســتادن 

آن ها به اردوگاه های توقیفی گرفت.
این حقیقت که مایکل موفق به یافتن 
بیش از ۱٠٠٠ شیء مربوط به زندگی 
بشری در این ناحیه شده است، گواه 
آن است که ساکنان منطقه این محل 
را با عجله ترک کرده اند و زمانی برای 
جمع  کردن وسایل خود نداشته اند. در 
میان اشیایی که تاکنون یافت شده، 
اشــیایی مانند بطری دارو، ســاعت، 
قوری، دکمه، سکه و ظروف سرامیکی 
بســیاری دیده می شود. از آنجایی که 
بســیاری از این اشیاء زیرخاک دفن 
شده بودند، بیشترشان سالم مانده اند.
در بعضی از قسمت ها تیم تحقیقاتی 
چند اجــاق خوراک پــزی یافته که 
حداقل یکی از آن ها از کیفیت خوبی 
برخوردار است، این اجاق در خارج از 
روستا قرار داشته و در پشت یک کنده 

درخت پنهان شده بود.
مایکل می گوید که این مســئله تنها 
تئــوری او را درباره زمان بندی تایید 
می کند، زیرا مردم در زمان ترک یک 
محل نه  تنها اشیاء قیمتی را با خود 
حمل می کنند بلکه تالش می کنند 
چیزهایی مانند اجاق گاز را نیز پنهان 
کنند. این نشــان می دهد که مردم 
می ترسیدند که روستای کوچکشان 

غارت شود.
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جامعه باز
 بهترین ابزار کانادا 
برای ادغام مهاجران

تردیــدی نیســت کــه کانــادا از 
مهاجرپذیرترین کشورهای جهان به 
شمار می رود. اما ورود حجم زیادی از 
مهاجران به یک کشور می تواند توازن 
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن را بر 
هم زند. آیا بایــد در برابر این پدیده، 
رویکردی قهری در پیش گرفت و به 
سیاست های اجبار مهاجران به سمتی 

خاص روی آورد؟
 )Reobert Falconer( رابرت فالکونر
پژوهشگر دانشکده سیاست عمومی 
دانشگاه کلگری است که به طور خاص 
به بررســی سیاست های مهاجرتی و 
مرتبط با پناهجویان می پردازد. او در 
مقاله ای در نشــریه ونکوور ســان به 
بیان دیدگاهش درباره روند کانادا در 
خصوص ادغام مهاجــران در جامعه 
کانادایی پرداخته اســت. از نظر آقای 
فالکونر، الگوی باز جامعه، سیاست و 
اقتصاد کانادا، خودش بهترین شیوه 

برای ادغام مهاجران به شمار می رود.
دنیــا در ســال های اخیــر شــاهد 
بزرگ ترین جابه جایی جمعیت پس از 

جنگ جهانی دوم بوده است.
کانادا در این میان، مستثنی نیست. 
تقریبــا از هر 4 نفر در کانادا، یک نفر 
از کشــوری دیگر به دنیا آمده است. 
همچنین در ســه ســال آینده، یک 
میلیون نفر از کشورهای دیگر به کانادا 

مهاجرت می کنند.
کانــادا به تازگــی از نظــر پذیرش 
تعداد آوارگان و پناهجویان، از ســایر 
کشــورهای دنیا پیش افتاده اســت 
که اصلی ترین دلیلــش را می تواند 
سخت گیری های دولت دونالد ترامپ 
در ورود مهاجــران بــه این کشــور 
دانســت. با این وجود، سیاست های 
غیرسخت گیرانه نخســت وزیر ترودو 
را نیز نمی توان در ایــن میان، موثر 

ندانست.
از ســال 2٠۱٧ تاکنون حدود ۱5٠ 
هــزار پناهجــو از کانــادا تقاضای 
پناهندگی کرده اند که بسیاری از آنها 
برای ایــن کار، این تقاضا را در خاک 
کانــادا ارائه داده اند. در این شــرایط، 
ممکن است ســئواالتی در ذهن هر 

شهروند کانادایی شکل  گیرد.
برخــی افراد شــاید از پاســخ های 
منطقی دولتمــردان در این باره و یا 
برای مساله  بالقوه ای که  راه حل های 
مهاجرت و پناهجویان در کانادا وجود 
دارد راضی نشوند. برخی هم ممکن 
است از حجم باالی مهاجران و آینده  
کشور دچار هراس شوند. با این وجود، 
بیشتر کانادایی ها یک سری نگرانی ها 
و ترس هــای معقــول دربــاره تاثیر 
تازه واردان بر آینده کشــور دارند. این 
پرســش ها به خوِد مهاجران تازه وارد 
بلکه به مسایلی  مربوط نمی شــود، 
همچون امنیت مرزها، نظام مهاجرتی 
کانــادا و یا ارزش هــا و باورهایی که 
مهاجران به کانادا می آورند ربط دارد.

کــه  هســتند  ســئواالتی  اینهــا 
و  دانشــگاهیان  سیاســتمداران، 
روزنامه نگاران باید با چشم و گوشی 
باز به آنها توجه کرده و پاســخ هایی 

دقیق به آنها بدهند.
یکی از موضوعات مهمی که شــاید 
ذهن بسیاری از کانادایی ها را به خود 
مشغول کند، به مساله ادغام مهاجران 
در جامعــه مربوط می شــود. میزان 
تسلط تازه واردان به زبان رسمی، حس 

تعلق به کانادا و نیز پذیرش ارزش های 
کانادایی از جملــه مصداق های این 
ادغام به شــمار می رود. اگــر از این 
دید به ماجرا نگاه کنیم، باید بگوییم 
کــه کانادا عملکرد خوبــی در ادغام 

تازه واردان داشته است.
نشــان  ســال 2٠۱۶  سرشــماری 
دادحدود ۹۳ درصد از همه مهاجران 
در کانادا می توانند به زبان انگلیسی یا 
فرانسه صحبت کنند. این نظرسنجی 
نشــان داد کــه اکثریــت مهاجران 
در خانه نیز به یکــی از این دو زبان 

صحبت می کنند.
این میزان باال ممکن اســت عجیب 
به نظر برســد، اما باید در نظر داشت 
که آشنایی به زبان های رسمی کانادا، 
یکــی از معیارهای پذیــرش آنها به 

عنوان مهاجر به شمار می رود.
زبان رســمی یکــی از ضرورت های 
شــهروندی به شمار می رود که البته 
افراد مســن و یا کودکان را می توان 

در این میان استثنا دانست. دانستن 
زبان رسمی حتی به مزیت شغلی نیز 

می انجامد.
تسلط به زبان رســمی و معیارهای 
ضروری برای شهروندی، در صورتی 
که فقط بخش اندکــی از مهاجران 
بتوانند شــهروندی کانادا را به دست 
آورند، اهمیت چندانی نخواهد داشت. 
اما آمارها نشان می دهد درصد اعطای 

تابعیت در کانادا ۸5 درصد است. به 
کالمی دیگــر، ۸5 درصد از مهاجران 
در نهایت شهروند کانادا می شوند. این 
در حالی است که این میزان در ایاالت 

متحده 4٠ درصد است.
این بدان معناست که اکثر مهاجران 
باالخره با یــک آزمون زبــان روبرو 
می شوند و به سئواالتی درباره تاریخ، 
فرهنگ و ارزش های کانادایی پاســخ 

می دهند و بــه وفاداری به قانون این 
کشور سوگند می خورند.

مهاجران همچنین باید تعلق خاطر 
باالیی بــه ارزش های مدنی در کانادا 
داشته باشند. بر اساس داده های اداره 
آمار کانادا، ۹۳ درصد از تازه واردان از 
حس تعلق خاطر شــدید و یا بسیار 
شدیدی به کانادا برخوردارند. برخی از 
این افــراد )24 درصد( فقط به کانادا 

عشق می ورزند، حال آنکه بیشتر آنها 
)۶۹ درصد( عالقه شدیدی به کانادا 
و نیز کشــور مبدا خود دارند. فقط ۳ 
درصد هستند که عالقه شان به کشور 
مبدا بیشــتر از میزان عالقه شان به 

کاناداست.
اگر میزان عالقه به نمادهای کانادایی 
را در این مطالعه مورد بررســی قرار 
دهیم می بینیم که عالقه مهاجران به 
چیزهایی نظیر پرچم کانادا، پارلمان و 
حتی ورزش هاکی، از کانادایی هایی 
کــه در خــوِد همین کشــور متولد 

شده اند کمتر نیست.
البته بــا در نظر گرفتــن اینکه چرا 
مهاجران، کانــادا را به عنوان مقصد 
خود انتخاب می کنند، این پدیده اصال 
عجیب نخواهد بــود. چون مهاجران 
خودشــان کانادا را به عنوان مقصد 
برمی گزینند، به این معناســت که از 
الگوی حاکم بر کشــور خود )نظیر 
رژیم های سوسیالیســتی یا مذهبی( 
بیزارند و به همیــن دلیل، نمی توان 
انتظار داشت که ارزش های حاکم بر 
کشور خودشــان را به کانادا بیاورند. 
آنها کانادا را به خاطر ارزش هایی که 
در نهایت به وضعیت جــاری کانادا 

انجامیده انتخاب می کنند.
البته این بدان معنا نیســت که همه 
چیز بی نقص است. کانادا با درخواست 
پناهندگی ٧5 هزار نفری روبروست 
که بســیاری از آنها، اطالعات ناقصی 
درباره خود ارائه کرده اند. اما این مساله 
هیچ ربطی بــه بحث ادغام مهاجران 
ندارد، بلکه مشکل در الگوی پذیرش 
درخواست پناهندگی در سطح فدرال 

است.
شاید این مشــکل را بتوان با اصالح 
نظام مهاجرتی و پذیرش پناهجویان 
حل کرد. البته این اصالح به معنای 
توهین به تــازه واردان و پناهجویان 
نیســت، بلکه اصالحات باید با هدف 
افزایش سرعت و دقت فرآیند پذیرش 

پناهجویان به انجام برسد.
اما برای آن دســته از مهاجرانی که 
اکنون در کانادا هستند، بهترین ابزار 
برای ادغام را باید در ورود راحت آنها 
به نظام سیاسی و نیز بازار کار جست.

جالب اینجاســت که برخــی افراد 
مخالف با پذیرش گسترده مهاجران 
در کانادا به پژوهش های آلبرتو السینا 
)Alberto Alesina( استناد می کنند، 
السینا پژوهشــگری است که  آقای 
بر روی موضــوع تنوع جمعیتی کار 
کرده و به این نتیجه رســیده که هر 
قدر تنوع جمعیتی بیشــتر باشــد، 
افزایش  نیــز  اجتماعی  تضادهــای 
می یابد. اما واقعیت این است که این 
امر در کشورهایی که دموکراسی در 
آنها ضعیف است و بازار کار محدودی 
دارند و در نتیجه، یافتن شغل دشوار 

است، صدق می کند.
جالب اینجاســت کــه پژوهش های 
بعدی السینا نشان می دهد که تنوع 
جمعیتی در کشــوری که هر کسی 
می تواند در آن نخســت وزیر شده و 
شغلی مناســب داشته باشد، مزایای 
زیادی هــم به همــراه دارد. جوامع 
بــاز از ارتباطات اقتصادی گســترده 
بــا کشــورهای دیگــر برخوردارند، 
محصوالت و خدمات متنوعی دارند 
و جمعیت نیروی کارشــان نیز تنوع 
بیشــتری دارد. در چنین شرایطی، 
فرآیند ادغام به خوبی پیش می رود و 
مهاجران و فرزندان شان به ارزش های 

کانادا پایبند خواهند بود.
به همین دلیل می توان گفت که حفظ 
و نگهداری از نهادهای اساسی کانادا، 
محیط سالم کسب وکار و نیز جامعه 
بــاز در نهایت به ادغــام هر چه بهتر 

مهاجران در جامعه کانادا می انجامد.

 سپهر صالحی )مداد(

چگونه زنان کانادایی  به حق رای رسیدند؟
در کانادا وقتــی از حق رای صحبت 
می کنیم، فقط منظور انتخاب نماینده 
مجلس نیست. ما در این کشور برای 
همه کارهای خــود رای می دهیم. از 
هیئت امنای مدرسه گرفته تا شورای 
محله و شــهرداری. انتخاب ما برای 
تعیین نمایندگانی کــه آینده پارک 
محله مان، وضعیت مدرس فرزندمان، 
حمل و نقل شهر یا روستایمان، دولت 
اســتانمان و در نهایت نخســت وزیر 
کشورمان، بسیار حیاتی و مهم است. 
اما تا سال ها فقط مردان می توانستند 
سرنوشــت همه این موارد را تعیین 

کنند.
در روزهای ابتدایی شکل گیری کشور 
کانادا، فقط مردانی حق رای داشتند 
کــه صاحب ملک بودنــد. چند دهه 
گذشــت تا کم کم به زنــان مالک یا 
آنهای که ارثیه ای دریافت کرده بودند 
نیز اجازه رای داده شد آنهم به شرطی 
که همسر زن مالک فوت کرده بود یا 

طالق گرفته بود.
در ســال های اواخر قــرن نوزدهم، 
آرام آرام ســرو صدای زنانی که برای 
برابری حــق و حقوق بیــن زنان و 
مردان مبارزه می کردند بیشــتر شد. 
در این میان نقش دکتر امیلی استاو 
در شکل گیری یک خواست ملی قابل 
تامل است. امیلی که اولین پزشک زن 
تورنتو بود، در ابتدا مجبور شــد برای 
پذیرفته شدن خودش به عنوان یک 

دکتر مبارزه کند.
مبارزه ای که او را تبدیل به پرچمدار 
احقــاق حقوق زنان نمــود. اما او که 
جامعه آن روز کانادا را آماده پذیرش 
این موضوع نمی دید، تصمیم گرفت با 
تاســیس انجمن ادبیات زنان تورنتو، 
زنان فعال جامعه را جایی جمع کرده 
و صدای آزادی خواهــی را به گوش 
آنها برســاند. فعالیتی که بعدها و در 
گوشه ای متفاوت از این کشور پهناور 

جواب داد.
در کنار تالش های دکتر امیلی استاو 
باید به نقشــی که »مری آن شد« به 
عنوان یک روزنامه نگار سیاه پوســت 
در همه گیر شــدن خواست حق رای 

برای زنان داشت نیز اشاره کرد. »مری 
آن« کــه صاحب امتیاز روزنامه ای به 
نام »Provincial Freeman« بود با 
انتشار مقاالت آتشین در روزنامه خود 
ضمن شعله ور ساختن اشتیاق حقوق 
برابر برای زنان و مردان،  نقش مهمی 
در هماهنگ کردن و اطالع رســانی 
برنامه های مبارزاتی زنان و در سراسر 

کانادا داشت.
مبارزات زنان که باال گرفت، موضوع 
مورد بحــث آنها دیگر فقط حق رای 
نبود. آنها به دنبال وضعیت سالمتی 
بهتر برای مادران، دســتمزد برابر با 
مردان، حق تحصیالت عالی، قوانین 
ســختگیرانه در برابر خشونت علیه 
زنان و کمک هــای اجتماعی به زنان 

آسیب دیده نیز بودند.

حق رای زنان از مانیتوبا شروع شد

در 2٧ ژانویه ۱۹۱4، گروهی بزرگ از 
زنان و مردان که بسیاری از آنها عضو 
تشکیالتی به نام »لیگ برابری سیاسی 
 Political Equality( مانیتوبــا« 
League of Manitoba( بودند، در 
برابر مجمع قانون گذاری این اســتان 
تجمع کردند. هــدف از این تجمع، 
بیان مخالفت و درخواســت اقدام در 
برابر فشــارهایی بود که بر زنان وارد 
می شد. رهبری این تجمع کنندگان با 
 )Nellie McClung( نلی مک کلوگ

بود.
خانم مک کلوگ نویسنده ای سرشناس 
بود که در زمینه دفاع از حقوق زنان 

نیز فعالیت داشت. او بعدها به خاطر 
نقش کلیــدی اش در تصویب قانونی 
که به زنان اجازه عضویت در ســنا را 

می داد، به چهره ای ملی تبدیل شد.
خانم مک کلوگ با سخنانی پرشور و 
حرارت، نظر نمایندگان قانون گذاری 
اســتان را به خود جلب کرد. او رو به 
این نماینــدگان گفت: »آیا ما )زنان( 
مغز برای فکر کردن نداریم؟ دســت 
بــرای کار کردن نداریــم؟ دل برای 
احســاس کردن نداریم؟ حق زندگی 
کردن نداریم؟ آیا حق نداریم نقشی 
به عنوان شــهروند داشته باشیم؟ آیا 
به ساخت امپراطوری )کانادا( کمک 

نمی کنیم؟ حق مان را به ما بدهید!«
این سخنرانی جرقه افزایش طرفداران 
اعطای حق رای به زنان در مانیتوبا را 
به همراه داشت. اما درست همانند هر 
حرکت عمیق سیاســی و اجتماعی 

دیگر، تاثیرگذاری اش زمان بر بود.
»لیگ برابری سیاسی مانیتوبا« حدود 
دو سال بعد یعنی در دسامبر ۱۹۱5 
در نامه ای که به امضای 4٠ هزار نفر 
رســیده بود، درخواست اعطای حق 

رای به زنان را مطرح کرد.
یعنی  مانیتوبــا  وقت  نخســت وزیر 
توبیاس نوریس این درخواست را به 
اولین جلسه پانزدهمین دوره مجمع 
قانون گذاری استان برد. این درخواست 
پس از مدتی در قالب »الیحه اصالح 
قانون انتخابات مانیتوبا« در دســتور 
کار قرار گرفت. در 2۸ ژانویه ۱۹۱۶، 
فرماندار استانی قانون اعطای حق به 
زنان برای رای دهی و نیز امکان نامزد 

شدن زنان در انتخابات استانی را تائید 
کرد. 

خبر اعطــای حق رای بــه زنان در 
مانیتوبا در سراســر کانــادا پیچید و 
سبب شد استان های دیگر نیز برای 
اقدامی مشابه دست به کار شوند. در 
۱4 مارس همان ســال، ساسکاچوان 
و در ۱۹ آوریــل هــم آلبرتا قوانینی 
مشابه را تصویب کردند و زنان در این 
دو اســتان نیز دارای حق رای و حق 

نمایندگی در انتخابات استانی شدند.
در میان همه استان ها، کبک خیلی 
دیر به این قافله پیوســت و تا ســال 
۱۹4٠، زنان در این استان از حق رای 
محروم بودند. همچنین بومیان کانادا 
نیز از ســال ۱۹۶٠ به این سو از حق 

رای برخوردار شدند.
پس از حق رای در انتخابات استانی، 
نوبت به انتخابات فدرال رسید. البته 
داستان برخورداری زنان از حق رای 
در انتخابات فدرال هم داستان جالبی 
دارد و آنها در ســه مرحله از این حق 

رای برخوردار شدند.
نخستین بار این حق در سال ۱۹۱٧ 
به برخی از زنان یعنی پرســتاران و 
زنانی که در ارتش خدمت می کردند 
داده شد. مدتی بعد در قانونی دیگر، 
زنانی که شوهر، پســر یا پدرش در 
خــارج از مرزهای کانــادا در جنگ 
حضور داشــت نیز می توانســتند در 
انتخابات شرکت کنند. در نهایت هم 
از اول ژانویــه ۱۹۱۹ همه زنان باالی 
2۱ ســال اجازه یافتند در انتخابات 

شرکت کنند.

پرستاران زن  در یکی از اردوگاه های نظامی کانادا در فرانسه، نخستین زنان کانادایی هستند که در رای گیری فدرال 
کشورشان شرکت می کنند.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

CAPILANO MEDICAL CLINIC

بدین وسیله به اطالع می رساند
مطب پزشکی دکتر شهرام شمس تبریزی
 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

به عنوان یک تازه  کانادایی به چه حزبی رای بدهم؟
مــداد- بــه عنــوان یــک کانادایی 
تازه مهاجر که احتماال امســال برای 
نخســتین بار می توانید در انتخابات 
کشور جدیدتان شرکت کنید، انتخاب 
حزبی که با سیاست های آن همراستا 

باشید، کار بسیار مشکلی است.
فضای سیاسی حاکم بر کانادا با آنچه 
در ســرزمین مادری وجود داشــته 
متفاوت اســت و خواست ها و نیازها 
نیز تفاوت چشمگیری دارند. تعاریف 
چپ و راســت متفاوت است و جنگ 
قدرت در جایی متفاوت و برای هدفی 

متفاوت صورت می گیرد.
در چنین شــرایطی یک راه بســیار 
ساده برای اینکه بفهمید برنامه های 
کدام  اقتصادی  و  سیاسی-اجتماعی 
حزب به افکار شــما نزدیک تر است، 
ســنجیدن احزاب با نظرات خودتان 

است.
این روزها که تنور انتخابات در کانادا 
داغ است، هرکسی تالش می کند تا 
نظر شما را به سمتی جلب کند. یک 
رسانه جانبدار با انتشار خبر تحریف 
شــده ای درباره هواپیمای خصوصی 
رهبــر یک حزب تــالش می کند تا 
حزب متبوع آن کاندیــدا را طرفدار 
ثروت و قدرت نشان دهد و رسانه ای 
دیگر با آب و تــاب و پیاز داغ فراوان 
درباره عکس نژادپرستانه رهبر حزب 

مقابل صحبت می کند.
یکی شــما را به عنــوان یک مهاجر 
می ترساند که اگر محافظه کاران سر 
کار بیایند، پوست مهاجران را خواهند 
کند و دیگری با ترسیم آینده ای بدون 
شــغل و درآمد در صــورت پیروزی 
چشمانتان  از  خواب  نئودموکرات ها، 
می دزدد. یکی عاشــق سیاست های 
لیبرالیسم اســت و دیگری کشته و 
مرده حزب سبز و در پی اینکه اگر به 
محیط زیست توجه نکنیم، تا ده سال 

دیگر منقرض خواهیم شد.
خالصه ابر و باد و مه و خورشــید و 

فلک درکارند تا شــما آنطور که بقیه 
می خواهنــد رای دهید. اما واقعا باید 
ایــن رای مهم را به نفع چه حزبی به 

صندوق انداخت؟
ما برای شما یک توصیه مهم داریم. 
به سیاست ها رای بدهید و نه به افراد. 
بعضی کاندیداها خوش بر و رو هستند 
و برخی خوش زبــان. بعضی از آنها 
کاریزمای رهبری دارند و برخی دیگر 
سر به زیر و روشنفکر. توجه کنید که 
نمایندگانی که شما انتخاب می کنید 
در نهایت و به دلیل فضای پارتیزانی 
حاکم بر سیاســت امروز کانادا، تابع 

حزب متبوع خود خواهند بود.
بنابراین قبل از اینکه دل به کاندیدای 
خاصی ببندید، سیاســت های اعالم 
شــده حــزب او را بخوانیــد. ایــن 
سیاست ها در وب سایت همه احزاب 
وجود دارد که با یک جستجوی ساده 

به دست می آید.
اگــر در کانادا به دنیا آمده  بودید یا از 

جوانی اینجا بزرگ شده بودید، فرصت 
کافی داشتید تا درباره موضوعات مهم 
و اختالف برانگیز کشــورتان تحقیق 
کرده و در هنگام انتخابات، سنجیده تر 
رای بدهید. اما به عنوان یک تازه مهاجر 
این شانس را نداشته اید و راستش را 
بخواهید ما هم می دانیم که خواندن 
سیاســت نامه احزاب عمده کانادا کار 

وقت گیر و کسل کننده ای است.
در این میان شــاید بهترین کار این 
باشد که مهندســی معکوس کنید 
و ببینید کدام حزب به افکار شــما 
نزدیک تر است. در هر صورت شما به 
عنوان یک کانادایی بعد از حداقل 5 
سال زندگی در این کشور تا حدودی 
نســبت به نقاط ضعف و قوت کشور 

جدیدتان آگاه هستید.
به همیــن دلیل شــبکه تلویزیونی 
سی.بی.ســی با کمک کارشناســان 
علوم سیاســی، وب سایتی را طراحی 
کرده که با چند پرسش درباره رویکرد 

سیاسی شــما، مشخص می کند که 
عقایــد و افکارتــان به کــدام حزب 

سیاسی نزدیک تر است.
شاید این روش بهتری برای انتخاب 
یک حزب و مطالعه آن باشــد. قطعا 
بعــد از این انتخاب اولیه و در جریان 
انتخاباتی، فرصت آموزش  بحث های 
بیشــتری کســب خواهیــد کرد و 
می توانید بیشــتر با عقاید و نظرات 
حزبی که به شما نزدیک تر است آشنا 
شوید. شاید اصال تصمیم گرفتید این 
حزب را ترک کنید و به حزب دیگری 

رای بدهید.
سواالتی که در این پرسش نامه از شما 
پرسیده می شــود درباره موضوعات 
مهم و مورد بحــث امروز کانادا مثل 
حقوق اقلیت ها، محیط زیست، جنگ 
بر علیه پالســتیک، قوانین حاکم بر 
روابط کارگر و کارفرما، توسعه صنعت 
نفت کانادا، روابط مالی بین استان ها، 
اقلیت های  مالیات، حقوق  مهاجرت، 
دینی، استقالل اســتان کبک، منع 
حمل اســلحه در کانادا، دگرباشــان 
جنســی، قدرت نظامی کانادا، سقط 
جنیــن و سیســتم درمانی کشــور 

می شود.
در انتهای این پرسش و پاسخ از شما 
خواسته می شود تا در صورت تمایل 
کمی اطالعات شــخصی مثل تاریخ 
تولد، جنسیت و محل تولد بدهید که 
می توانید از این بخش پرهیز کرده و 
جواب این سواالت را ندهید. هرچند 
در ابتدا به شما گفته می شود که این 
اطالعات صرفا برای انجام تحقیقات 
بیشــتر جمــع آوری می شــود و به 
عنوان اطالعات شخصی شما از آنها 

محافظت خواهد شد.
برای شــرکت در این نظرســنجی 
و فهمیــدن اینکــه برنامه های کدام 
حزب سیاسی کانادا به طرز فکر شما 
نزدیک تر است، به سایت زیر مراجعه 

votecompass.cbc.ca  :کنید

کانادایی ها خوش بین ترین مردم جهان 
هستند

ایرانیان کانــادا- ۶2 درصد کانادایی 
ها خود را خوشــبین می دانند. فکر 
کردن به آینده می تواند وحشتناک 
باشد اما مشــخص شده که کانادایی 
ها زیاد از آینده نمی ترسند. تحقیق 
جدیدی مشخص کرده که بسیاری از 
کانادایی ها راجع به آینده خوشبین 
هستند. طی یک تحقیق بین المللی 
مشخص شد که کانادایی ها نسبت به 
آینده واقعا خوش بین هستند و دقیقا 

میدانند چه میخواهند.
در این نظرسنجی از افراد بین ۱۸ تا 
۶4 سال در 2٠ کشور مختلف پرسیده 
شد که راجع به زندگی و آینده شان 

چه احساسی دارند.
۶2 درصد کانادایــی ها اعالم کردند 
که خودشان را خوش بین تلقی می 
کنند، عددی که باالتر از 5۶٪ میانگین 

جهانی است.
بررسی این اعداد با توجه به سن نیز 
جالب است. در کانادا مردم باالی 4٠ 
سال، در مقایســه با مردم ۱۸ تا ۳۹ 
ســاله خوش بین تر هستند. خوش 
بینی گروه سنی جوانتر درست مانند 
میانگین جهانی، 5۶ درصد است اما 
در گروه سنی مسن تر ۶5 درصد افراد 

خوش بین هستند.
کانادایی ها معتقدنــد که آموختن، 

به  دسترســی  دانــش،  اندوختــن 
تحصیالت، همــکاری فرهنگی برون 
مــرزی، و افزایش آســتانه تحمل از 
مهم ترین عواملی هستند که میتوانند 
موقعیت هایی را برای آینده  جوانان 

رقم زنند.
در این نظرســنجی همچنین مردم 
آرزویشان را برای آینده ای که حداقل 
۳٠ ســال فاصلــه دارد، بیان کردند. 
آرزوی بیشتر کانادایی ها متمرکز بر 
محیط زیســت بود، که با بقیه دنیا 

بسیار متفاوت است.
چیزهایی که کانادایی ها برای آینده 
مــی خواهند، اقیانوس هــای بدون 
پالســتیک )٧۱٪(، دسترســی بــه 
تحصیالت )۶٧٪(، و زیرســاخت ها و 

بناهای مقاوم )۶2٪( است.
شــصت درصد کانادایــی ها نیز می 
خواهند که تا سال 2٠5٠ حمل و نقل 

جهانی پاک به واقعیت تبدیل شود.
مطابق ایــن تحقیــق، کانادایی ها 
معتقدند افراد و جوامع با به اشتراک 
گذاری دانــش و همکاری با یکدیگر 
برای حل مشــکالت نقش مهمی در 

شکل گیری آینده دارند.
در مقیاس جهانی نیــز، از میان هر 
۱٠ نفر ۹ نفر معتقدند که ســاختن 

آینده ای بهتر بر عهده خود ماست.
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»کارمندان شرکت هواپیمایی ایر کانادا 
دختری را مجبور به کشف حجاب کردند«

ایرانیان کانادا- یک گروه حقوق مدنی 
از شــورای روابط اسالمی آمریکایی 
 Council on American-Islamic(
بــه   Relations (CAIR-SFBA
نمایندگــی از یک دختر مســلمان 
۱2 ســاله که گفته می شود از طرف 
کارمندان شرکت هواپیمایی مجبور 
شده اســت در مالء عام حجاب خود 
را بردارد، شکایت رسمی به ایر کانادا 

ارائه دادند.
براســاس شکایتنامه رســمی که از 
شــورای روابط اســالمی آمریکایی 
به ایر کانادا در منطقه خلیج ســان 
فرانسیسکو ارسال شده، این اتفاق در 

اول آگوست 2٠۱۹ رخ داده است.
فاطمه عبدالرحمان دختر ۱2 ســاله 
عضو تیــم ملی اســکواش نوجوانان 
آمریــکا که در فــرودگاه بین المللی 
سانفرانسیســکو در صف انتظار برای 
پرواز به تورنتو برای مسابقات اسکواش 
با دیگر اعضای تیم ملی آمریکا ایستاده 
بود، با رفتار ناشایستی مواجه شد. وی 
توســط یک مامور زن هواپیمایی ایر 
کانادا مورد خطاب قرار گرفت و این 
کارمند بــه وی گفت که حجابش را 
بردارد به دلیل اینکه این کار بخشی 
از روش های چهره نگاری و شناسایی 

مسافران قبل از پرواز میباشد.
این بازیکن جوان تیم اسکواش به آن 
کارمند گفت که وی به دلیل اعتقادات 
مذهبی خود به عنوان یک مسلمان ، 
حجاب دارد و تصمیم گرفته است در 

مقابل مردانی که با او نسبتی ندارند و 
عموماً در مالء عام، خود را بپوشــاند. 
سپس دو کارمند دیگر ایر کانادا به این 
دختر نزدیک شدند و تکرار کردند که 
وی باید حجاب خود را بردارد زیرا در 

عکس گذرنامه اش حجاب ندارد.
عبدالرحمان درخواست کرد که وی 
را به یک قســمت خصوصی منتقل 
کنند، اما کارمند از این درخواســت 
امتنــاع ورزید و او را به یک بخش در 
همان نزدیکی بــرد و در هر صورت 
دختر مجبور شــد حجاب خود را در 

مال عام بردارد.
خواهر عبدالرحمــان، صبرین، برای 
شــکایت از این حادثه بــه  توییتر 

مراجعه کرد.
ایر کانادا در نامه ای به این شــکایت 
پاسخ داد و اعالم کرد که روش های 
این شــرکت را به روز کرده است تا 
برای شناســایی هویت افراد توسط 
ماموران فرودگاه مردم نیازی به حذف 
پوشــش های مذهبی شان نداشته 

باشند.
شــورای روابط اســالمی آمریکایی 
می گوید که پاسخ شرکت هواپیمایی 
تأثیر روانی بر عبدالرحمان را در نظر 
نگرفته است و همچنین اقدامات انجام 
شده بسیار خودسرانه و تبعیض آمیز 

بود.
احمد رفیقی، نماینده حقوق مدنی و 
خدمات حقوقی شورای روابط اسالمی 
آمریکایــی ابراز میکنداین ســازمان 
متعهد هست که برای مردم اطمینان 
حاصــل کند تا در آینده ســفر با ایر 
کانادا یا ســایر خطوط هواپیمایی به 
اعتقادات مذهبی شان کاری نداشته 
باشد و از این بابت، تحت مداخله قرار 

نخواهند گرفت.
وی افــزود امیدواریم کــه ایر کانادا 
با حسن نیت مســئولیت خود را به 
خاطر نقض حقوق خصوصی فاطمه و 
ناراحتی ناشی از رفتار ایر کانادا با وی 

در طول سفر نشان دهد.

تجمع معترضین واکسیناسیون در
نشست سازمان بهداشت تورنتو

ایرانیــان کانــادا- روز دوشــنبه 2۳ 
سپتامبر، نشست هیئت مدیره سازمان 
بهداشت تورنتو، با ازدحام معترضین 
واکسیناســیون مواجه گشت، که به 
منظور اعتراض و اظهار نظر در رابطه 
با طرح معافیت از واکسن تورنتو دور 
هم گرد آمده بودند، و در ویدئوی ثبت 
شده از این نشست، فریاد »شرم تان 
بــاد!« آنان به وضوح قابل شــنیدن 

می باشد.
این تجمع در پی رد گزارشی شامل 
درخواست خاتمه معافیت مذهبی و 
فلسفی واکسیناسیون در این استان 
و دفــاع از اجتنــاب دانــش آموزان 
از واکسیناســیون بنا بــر دالیل غیر 
پزشکی توســط هیأت بهداشت در 

تاالر شهر، رخ داده است.
پس از شدت گرفتن فریاد »شرم تان 
بــاد!« حامیان ضد واکسیناســیون، 
ســازمان بهداشــت کانادا مجبور به 
توسعه طرحی ملی به منظور جبران 
خسارات واکسیناســیون، گشته که 
در دستور کار هیئت مدیره نیز ذکر 
شده است. به گفته آنان، این طرح به 
تقویت واکسیناسیون کمک می نماید، 
البته این ســازمان نیز درخواســت 
نموده تا قانونی جهت محدود نمودن 

پیام های »نادرست و گمراه کننده« 
ضد واکسیناسون که در معرض دید 
عموم قرار می گیرند، نیز وضع گردد.

این گروه ضد واکسیناسیون همچنین 
استان انتاریو را تهدید نموده اند که در 
صورت حذف حق والدین در امتناع از 
واکسینه کردن فرزندان خود به دالیل 
فلســفی یا مذهبی، این استان را به 

دادگاه محاکمه فرا خواهند خواند.
شهرداری تورنتو، تخمین زده است که 
حدود 2٠ درصد والدین در محدوده 
تورنتو، در مورد واکسیناسیون مردد 
بــوده، که به عنــوان مکتبی فکری 
مبتنی بــر عدم تمایل یــا امتناع از 
واکسیناســیون به دلیــل نگرانی از 
عوارض جانبی نظیر آسیب های جدی 

و یا مرگ، در نظر گرفته می شوند.
الزم به ذکر است که اکثر پیشنهادهای 
ارائه شده در این نشست پیش از اجرا، 
نیازمند صدور تأییدیــه دولت های 

استانی و یا فدرال می باشند.
بحــث و جــدال پیرامــون موضوع 
واکسیناســیون اخیراً به ویژه پس از 
عمومی  بهداشت  ســازمان  اعالمیه 
واترلو در مــاه فوریه مبنی بر تعلیق 
بیش از ۶.٠٠٠ کودک واکسینه نشده 

از مدرسه، شدت یافته است.

رانندگان بریتیش کلمبیایی هنوز نمی دانند
 افزایش تعرفه بیمه  اتومبیل »آی.سی.بی.سی« بر چه مبنایی است

ایرونیا- جورج پــاور نمی تواند درک 
کند که چرا تعرفه بیمه نامه ICBC او 
در حال افزایش است. او می گوید این 
سازمان هشــت ماه گذشته را صرف 
تبلیغ ساختارهای جدید نرخ ها کرده 
و گفته راننــدگان مزایای جدیدی 

خواهند داشت.
او گفــت: »هیجان زده بودم اما وقتی 
بــرای تمدیــد قــرارداد رفتم دیگر 

هیجان زده نبودم.«
او گفت بــا وجود اینکه ۳۹ ســال 
سابقه رانندگی بدون مشکل دارد و 
همسرش هم ۳5 سال بدون تصادف 
و ثبــت هرگونه شــکایت دریافت 
خســارت از بیمــه، رانندگی کرده 
است، نرخ ســاالنه او حاال تقریبا ۳۱ 
دالر افزایش داشــته و به ۱۸۶۱ دالر 

رسیده است.
این در حالی است که وقتی پاور که 
در حال حاضر باالی 5٠ ســال دارد 
پروســه تمدید را شــروع کرد، به او 
گفته شد تنها زمانی می تواند کاهش 
نرخ را تجربه کند که ۶5 ساله بشود 
و کمتر از شــش روز در ماه رانندگی 

کند.
از وقتی که ICBC ساختار نرخ های 
رانندگی محور جدید خود را که از روز 
اول سپتامبر اجرایی شد آشکار کرد، 
رانندگان بریتیش کلمبیا که خودشان 
را »رانندگان خوب« تلقی می کنند با 
ســی تی وی نیوز تماس گرفته اند و 
می خواهند بدانند چرا نرخ بیمه آنها 

دارد افزایش پیدا می کند.
برایان هومیر از ابوتسفورد هم شاهد 
افزایش حق بیمــه پایه خود از ٧2۶ 
دالر به ٧54 دالر بود و با وجود اینکه 
اقرار می کند این افزایش خیلی بزرگ 

نیست، برایش این مسئله تعجب آور 
بود. 

آناســتازیا پیترســون 2۳ ساله هم 
همین حــس را دارد. او هم که هفت 
سال سابقه رانندگی بدون مشکل دارد 
شاهد افزایش 2٠ درصدی حق بیمه 
خود از تقریبــا 2۶٠٠ دالر به ۳۱٠٠ 

دالر بود.
 ICBC جوانا لینســانگان سخنگوی
گفت مشــکل پاور را درک می کند 
چــون »بر اســاس تمام شــواهد او 
تعریف یک راننده امن است«. با این 
حــال او اضافه کرد که نرخ بیمه او 2 
درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه 
کمیســیون بریتیش کلمبیــا اجازه 
افزایش ۶.۳ درصدی نرخ بیمه را داده 
است. او گفت بعد از 2 سال دیگر پاور 
می تواند از تخفیف هــای بزرگ تری 

استفاده کند.
بخشی از ناامیدی تعدادی از رانندگان 
بریتیش کلمبیا به خاطر این اســت 
 ICBC که بــر پایه حرف هایــی که
انتظاری متفاوت داشــتند.  زده بود 
در آوریــل 2٠۱۸ نیکوالس حیمنز 
مدیــر عامل این ســازمان گفته بود 
تخمین می زند که وضعیت دو سوم از 
رانندگان با ساختار جدید بهتر خواهد 
بود و »حدود یک سوم پول بیشتری 

پرداخت خواهند کرد.«
این ســازمان بعدا توضیــح داد که 
صحبت های حیمنــز که فقط درباره 
مشــتریان پوشــش پایه ای بودد، به 
این معنی هســتند که 25 درصد از 
رانندگان پولــی کمتر از افزایش نرخ 
۶.۳ درصــدی پرداخــت می کنند و 
تقریبا 4٠ درصد از رانندگان هنوز پول 
بیشتری می دهند، اما آن پول کمتر از 
کل مقدار افزایش نرخ است. به عبارت 
دیگر ٧5 درصد از مشــتریان هنوز با 
نوعی افزایش نرخ مواجه می شوند اما 
این افزایش به اندازه سیستم قدیمی 

نخواهد بود.
سخنگوی ICBC هفته گذشته گفت 
مدل جدید دارد درست کار می کند. 
او گفت: »تخمین می زنیم که بیش 
از نیمــی از مشــتریان )55 درصد( 
دارای پوشش کامل ICBC )پایه ای و 
انتخابی( شاهد کاهش نرخ بیمه نامه 

خود خواهند بود.«
اما جورج پاور می گوید نمی تواند این 
رقم را باور کند. او گفت: »اگر بتوانیم 
حقیقــت را بدانیم خوب می شــود. 
می خواهم بدانم که با توجه به سابقه 

خودم و همســرم و با توجه به اینکه 
نرخ ها باال می رونــد افرادی که دارند 

سود می کنند چه کسانی هستند؟«
پنج شــنبه ICBC ارقام جدید حق 
بیمه نامه ها تحت مدل رانندگی محور 
جدید را به ســی تی وی نیــوز داد. از 
کل بیمه نامه هایی که تا روز سی و یکم 
آگوست تمدید شــده بودند، 4۳.4 
درصد شــاهد افزایش قیمت بودند، 
5۶.2 درصد کاهــش یافتند و فقط 
٠.۳ درصد هیچ تغییری نداشتند. این 
ارقام نمایانگر تنها 5۶4۸۸ مشــتری 
یا کمتر از 2 درصــد از ۳.2 میلیون 
بیمه نامه ای اســت کــه تخمین زده 

می شــود در سراسر استان به فروش 
رفته اند.

ICBC  می خواهــد این ارقام را طی 
۱2 ماه  آینده در حالی که مشتریان 
جدید قراردادهای خــود را به مدل 
جدید تمدید می کنند، به روز رسانی 
کند و همچنین همینطور که داده های 
جدید قابل دسترس می شوند، ارقام 
نشان دهنده افزایش میانگین و کاهش 

میانگین را منتشر کند.
وقتی سی تی وی نیوز از نخست وزیر 
راننده هایی  دربــاره  جان هــورگان 
پرســید که حس می کنند نرخ های 
بیمه جدید آن ها را ناامید کرده اند، او 
به این نکته اشاره کرد که وقتی دولت 
به قدرت رســید، پیش بینی افزایش 

قیمتی 4٠ درصدی بود.
با این حــال او هنوز با رانندگانی که 
همدردی  می کننــد  ناامیدی  حس 
می کنــد. هــورگان گفــت: »برای 
استاندارد  به  نتوانســته ایم  بعضی ها 
الزم برسیم. نهایت تالش خودمان را 
می کنیم تا مطمئن شویم که در طی 
دوران دولت ما می توانیم هزینه ها را 

برای مردم پایین نگه داریم.«
وقتی ســی تی وی از هورگان پرسید 
که نرخ او باال رفته یا پایین، او پاسخ 
داد: »باید چک کنم. فکر کنم تا اواخر 
امســال باال نمی رود. مال همســرم 
نزدیک تر اســت. از او می پرسم. او از 

من راننده بهتری است.«
احتمال باالیی وجود دارد که هورگان 
هم ممکن اســت در دردهــای پاور 
سهیم بشود. پاور گفت: »بله این یک 
افزایش 4٠ دالری اســت، اما به هر 
iroonia.ca ».حال یک افزایش است

ایرونیا- اگر در پورت مودی نتوانید زباله ها و آشغال های خود را ایمن سازی 
کنید به زودی ممکن است 5٠٠ دالر جریمه بشوید.

اوایل این هفته شــورای این شهر به طور کامال متحد رای بر این داد که 
جریمه انجام این کار که در حال حاضر 5٠ دالر است باید به شدت افزایش 
پیدا کند. هدف این حرکت تغییر دادن رفتار مردم در ارتباط با زباله است تا 
شهر بتواند بهتر از خرس ها محافظت و از نابود شدن آن ها جلوگیری کند.

کارال پار-پیرســون از گروه آگاه سازی نسبت به خرس های پورت مودی 
طی جلسه سه شنبه شورای شهر پیشنهاد افزایش جریمه ها را مطرح کرد 
و گفت برای کسانی که نخستین بار چنین خالقی مرتکب بشوند باید رقم 

جریمه به 5٠٠ دالر افزایش پیدا کند.
او گفت: »بررســی های من نشــان می دهد که یک جریمه 5٠ دالری به 
احتمال زیاد بازدارنده نخواهد بود چون بین مراحل گزارش شدن، بررسی و 
اطالع رسانی یک تاخیر زمانی وجود دارد و این فرصت را به خرس می دهد 

که به شرایط عادت کند.«
دیو تِیت مــردی که صفحه این گروه در فیس بــوک را افتتاح کرد هم 
برای اطالع رسانی نســبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست و حیات 
وحش تالش می کند. او می گوید: »مردم می خواهند با خرس ها و با طبیعت 

زندگی کنند.«
شهردار راب واگراموف از پیشنهاد افزایش جریمه زباله ها به شدت استقبال 
کرد.  او در جلســه گفت: »به نظر من هیچ چیزی کمتر از اینکه ما کنار 
هم حضور داشــته باشــیم و هر چیزی کمتر از یکپارچه سازی آن ها به 
عنوان همســایه در جامعه محلی در پورت مودی قابل قبول نیســت. ما 
درخت های آن ها را قطع می کنیم و وارد محیط زندگی شــان می شویم و 
بعد آن ها هستند که تبدیل به آزاردهنده ما می شوند که به نظرم یکی از 

خودخواهانه ترین چیزهایی است که شنیده ام.«
این تغییر می تواند به این معنی باشــد که برای نخستین تخطی از قانون 
5٠٠ دالر جریمه، برای دومین تخطی ٧5٠ دالر جریمه و برای هر تخطی 
دیگری بعد از آن ۱٠٠٠ دالر جریمه در نظر گرفته خواهد شد. شورای شهر 

در اکتبر برای تغییر رسمی مصوبه قانونی رای گیری خواهد کرد.
زباله جاذبه اصلی خرس های سیاه در بریتیش کلمبیاست و باعث شده ۶٠ 
درصد از تمام تماس هایی که با افسران حفاظت از محیط زیستی طی چهار 

iroonia.ca .ساله اخیر گرفته شده به همین علت باشد

جریمه عدم ایمن سازی زباله 
در شهر »پورت مودی« به 500 دالر 

افزایش می یابد
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

استخدام شده اند کنار بگذارند.

مجید محمدی

دارالـترجمه   ایـرانیـان
Iranian Translation Centre

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

* تدریس کتاب سیتیزن شیپ و تابعیت کانادا

حمید دادیزاده 
مترجم دادگاه های پناهندگی و دیگر ارگان های دولتی

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

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

»مالقات با تعیین وقت قبلی«

شکاف 50 میلیون دالری بین حقوق مهاجران و نیروهای کار متولد کانادا

ایرانیان کانادا- مطابق گزارش رویال 
بانک کانــادا شــکاف حقوقی میان 
نیروهای کار متولد کانادا و مهاجران 
طی ۳٠ سال گذشــته دوبرابر شده 

است.
در ســال ۱۹۶۸ مهاجــران 4 درصد 
کمتر از کانادایی ها درآمد داشــتند، 
این عدد اما به ۱٠ درصد رسیده است.
تخمین زده می شــود که این تفاوت 
ســاالنه 5٠ میلیارد دالر برای کانادا 
آب میخورد، که تقریبا برابر کل هزینه 
مهاجرانــی که نمیتوانند در رشــته 
خودشان کار پیدا کنند، یا افرادی که 
هیچگاه به تســاوی حقوق نمیرسند 
اســت. این چالش 5٠ ســال است 
 Credential که وجود دارد. بهبــود
اینکه  تایید  )فراینــد   recognition
تحصیالت و سابقه شغلی فرد مهاجر 
در کشور دیگر برابر با استانداردهای 

تبیین شــده بــرای نیروهــای کار 
کانادایی اســت( یکی از شــعارهای 
تبلیغاتی تکراری اســت، شعاری که 
امسال نیز شاهد آن هستیم. محافظه 
کاران، حزب سبز و حزب نئودمکرات 
این مورد را جزء اولویت هایشان اعالم 

کرده اند.

اما با توجه به اینکه این موضوع مربوط 
به قوانین استانی است، دولت فدرال 

تا حدی می تواند آن را کنترل کند.
تشخیص چالش 5٠  میلیارد دالری

مهمتریــن مانعی کــه مهاجران در 
پیدا کردن شغل به آن برمی خورند 
این است که کارفرمایان کانادایی در 

ارزیابی این کــه تجربه و تحصیالت 
مهاجران چقدر مطابق استانداردهای 
کانادا است مشکل دارند. این که کانادا 
هر سال از ۱٧5 کشور مهاجر میپذیرد 

این امر را سخت تر نیز کرده است.
تبعیض نیز مشــکل دیگری اســت. 
Philip Oreopoulos استاد دانشگاه 
تورنتــو نیز طی تحقیقــات میدانی 
نتایج قابل توجهی به دســت آورد. او 
۱۳.٠٠٠ رزومه برای کارفرمایان مقیم 
تورنتو فرستاد، مشخص شد که افراد 
متولد کانادا که اسمی انگلیسی دارند 
از شانس بیشتری برای دریافت تماس 
برای اعالم زمان مصاحبه برخوردارند.

هنگامی که از کارفرمایان درباره این 
امر پرســیده شــد، اعالم کردند که 
نگران هستند که  افرادی که اسمی 
چینی، هندی، پاکســتانی یا یونانی 
دارند، ممکن اســت از توانایی های 

زبانی الزم برخوردار نباشند.

تالش های دولت فدرال

دولت فــدرال نیز تاثیراتــی دارد و 
طی دهه هــای اخیر باعث تغییرات 
چشمگیری در انتخاب مهاجران شده 

است.
از زمان آغاز سیستم اکسپرس انتری 
در سال 2٠۱5، متقاضیان مهاجرت بر 
اساس سن، تحصیالت، توانایی های 
زبانی و سابقه کاریشــان رده بندی 

میشوند.
اتــاوا بهترین کاندیداهــا را انتخاب 
میکند، افرادی که باالترین شــانس 

برای وارد شدن به بازار کار را دارند.
آغاز برنامه نامزدی اســتانی کانادا از 
ســال ۱۹۹۹ نیز تاثیر مثبتی داشته 
اســت، به کمک این سیستم مناطق 
و اســتان هــا میتوانند بــا توجه به 
نیازهایشان مهاجران را انتخاب کنند.

خوشــبختانه، مدارکی جدیدی که 
راجع به استخدام و حقوق وجود دارد 
نشــان میدهد که این چالش ممکن 
است تا 5٠ سال آینده حل شود چرا 
که اقتصاد کانادا بیشتر از قبل متکی 

بر توانایی های مهاجران است.

شکایت نیم میلیارد دالری
 از دولت کبک به دلیل 

»رفتار شرم آور« با سالمندان

دیــوان عالی کبک مجوز شــکایت 
دســته جمعی پانصد میلیون دالری 
بر ضد مراکز اقامتی درمانی درازمدت 

CHSLD کبک را صادر کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
یکی از قضات دیوان عالی کبک روز 
دوشنبه با اقدام قضایی جمعی پانصد 
میلیون دالری بر ضد دولت اســتانی 
کبک به علت رفتــار »توهین آمیز« 
با بیماران در مراکــز اقامتی درمانی 

درازمدت CHSLD موافقت کرد.
شورای حمایت از بیماران که ائتالفی 
از حامیان  و مدافعان حقوق بیماران 
است، اقدام قضایی دسته جمعی خود 
را ژوئیه سال 2٠۱۸ آغاز کرد و بیست 
و دو مورد از آنچه به ادعای این شورا 
شــرایط تاســف بار و انحطاط آمیز 
رســیدگی به امور بیماران در مراکز 
شبکه اســتانی CHSLD است، ارائه 
نمود. مهر تایید قاضی دونالد بیسون 
بر این شکایت به معنای آن است که 
اقدام قضایی جمعی شورای حمایت 
از بیماران برای بــه جریان افتادن و 
پیگیری در دستگاه قضایی کبک از 
وجاهت قانونی و مبنای قضایی الزم 
برخوردار است با این حال شکات این 
پرونده باید در محضر دادگاه ادعاهای 
خــود را اثبات کننــد. روند قضایی 
رسیدگی به این پرونده تا زمان صدور 
رای نهایی احتماال سالها طول خواهد 

کشید.
شورای حمایت از بیماران در شکایت 
خود از غفلت و سهل انگاری گسترده 
و رفتار نامناسب پرسنل درمانی مراکز 
CHSLD با بیمــاران ابراز نارضایتی 

کرده است.
این اقــدام قضایی جمعــی بر ضد 
دولت اســتانی کبک و دو نهادی که 
بهره برداری از مراکز CHSLD را در 
سرتاسر اســتان کبک بر عهده دارد، 

صورت گرفته است.
شــورای حمایت از بیمــاران در این 

شکایت برای هر نفر در ازای هر یک 
ماه که در مراکــز درمانی درازمدت 
سپری کرده صدها دالر غرامت و ضرر 

و زیان مطالبه کرده است.
وکالی مدافــع این پرونده می گویند 
این شــکایت جمعی شــامل حال 
نزدیک به ۳4 هزار نفر می شــود که 
از نهــم ژوئیه 2٠۱5 تاکنون از مراکز 
درمانی CHSLD اســتفاده کرده اند. 
ارزیابــی های صورت گرفته حاکی از 
آن است که غرامت کلی مطالبه شده 
در این پرونده به دستکم 5٠٠ میلیون 

دالر خواهد رسید.
دانیل پیلوت که شــاکی اصلی این 
پرونده است از مشکالت عضالنی رنج 
می برد و از چهار سال پیش در یکی از 
مراکز درمانی درازمدت در سن- ژان 
– سور- ریشیلو در مونته رژی زندگی 

می کند.
شــرایط جســمانی این مرد پنجاه 
و هفت ســاله به گونه ای اســت که 
هــر روز باید چندین ســاعت تحت 
مراقبت های درمانــی قرار گیرد. وی 
در شــکایت خود ادعا کرده است که 
پرسنل درمانی مرکز شامپانیا که در 
آن زندگی می کند به علت کار مفرط 
و مسئولیت های بیش از اندازه دچار 
خستگی مزمن شده اند و این مسئله 
بر نحوه برخورد و کیفت خدمات آنها 
تاثیر گذاشته اســت. به گفته دانیل 
پیلوت اخبار و اطالعاتی که به دست 
آورده نشــان می دهد که کار زیاد و 
خستگی ناشــی از آن حتی موجب 
شده است بیســت درصد از پرسنل 
درمانی مرکز شامپانیا از ادامه خدمت 

انصراف دهند.
در سند قضایی که شکایت جمعی از 
مراکز اقامتی درمانی درازمدت را مجاز 
دانسته، آمده است خدمات ارائه شده 
بــه بیماران کیفیت الزم را ندارد و به  
تمامیت فیزیکی، سالمت، کرامت و 

شرافت بیماران لطمه می زند.

دانیل پیلوت شاکی اصلی اقدام قضایی جمعی شورای حمایت از بیماران 
بر ضد مراکز اقامتی درمانی درازمدت

ونکوور پنجمین شهر زیبای دنیا نام گرفت
ایرونیــا- در فهرســتی از زیباترین 
شــهرهای جهان که توسط فالیت 
نتوورک جمــع آوری شــده ونکوور 
توانســت در جمع ۱٠ شهر برتر قرار 

بگیرد.
ایــن ســازمان مســافرتی کانادایی 
رده بندی خود را با پرسیدن نظر بیش 
از هزار نویسنده مسافرتی، بالگرهای 
مسافرتی و ســازمان های مسافرتی 

سراسر جهان نهایی کرد.
پاریس در رتبه اول زیباترین  شهرهای 
جهان قــرار گرفت و نویســندگان 
گزارش در توصیف ارزش های آن به 
برج ایفل خیره کننــده و آثار هنری 
خارق العاده موزه لوور اشــاره کردند. 
غیر از یادبودهای فوق العاده، این شهر 
همچنین به خاطر غذاهای معروف در 
سطح جهانی خود و همچنین خرید 

شناخته می شود.
نیویــورک بعــد از پاریــس در رتبه 
دوم قــرار گرفت و بــه عنوان »یکی 
دنیا«  شهرهای  شناخته شده ترین  از 
توصیف شــد. از ســاختمان امپایر 
استیت گرفته تا ســنترال پارک، از 
موزه گوگنهایم تا کنی آیلند، کارهای 
بی شماری هستند که افراد می توانند 
در شهری که هرگز نمی خوابد انجام 

بدهند.
لندن در این لیســت در رده ســوم 
جای گرفت و به خاطر تاریخ غنی و 
همچنین فرهنگ فوق العاده اش مورد 
اشاره قرار گرفت. بیگ بن، الندن آی، 
کاخ باکینگهام و هاید پارک از جمله 
دیدنی ترین جاذبه های این شهر بودند 

که توسط نویســندگان این گزارش 
مورد اشاره قرار گرفتند.

ونیز رتبه چهارم زیباترین شهرهای 
دنیــا را بــه خــود اختصــاص داد. 
نویســندگان گزارش به این مسئله 
اشــاره کردند کــه ونیز »شــهری 
خوش رنگ و خوش طعم است که در 
سراسر بیش از ۱٠٠ جزیره کوچک تر 
بنا شــده اســت«. آن ها همچنین 
اضافه کردند که این شــهر پل های 
زیبای بســیار، غذاهای خوشــمزه و 

اتوبوس های آبی عمومی دارد.
ونکوور پــس از ونیز توانســت رتبه 
پنجــم را از آن خود کند و به عنوان 
»جایی فوق العاده برای بازدید کردن« 
مورد اشــاره قــرار گرفــت. گزارش 
خالص  ســاحل های  بــه  مخصوصا 
این شهر، مناطق شــهری پرشور و 
جنگل های آرام این شهر اشاره کرد. 
در عین حال نویســندگان گزارش از 
محل های بی پایان غذا خوردن، بارها و 
گالری های هنری این شهر نام بردند.

وبســایت  از  ویلیــام-راس  لیندزی 

»Vancouver Is Awesome« هم 
یکی از افرادی بود که به نظرسنجی 
فالیت نتوورک پاسخ داد. در گزارش 
از او نقل شــده اســت که »مسلما 
این یک کلیشــه است اما از قله های 
کوهستانی پوشــیده از برف مرتفع 
گرفته تا ساحل های سنگی اقیانوس 
آرام، ونکوور شهری نفس گیر است و 
جایی است که من با نهایت هیجان 

آن را خانه ام می خوانم«.
شهرهای بارســلونا، کیپ تاون، سن 
فرانسیسکو، ســیدنی و رم به ترتیب 
در رتبه های بعدی زیباترین شهرهای 
جهان قرار گرفتند و لیست ۱٠ شهر 
اول را تکمیــل کردند. با اســتناد به 
نظرسنجی های صورت گرفته توسط 
فالیت نتوورک، شــهرهای سنگاپور، 
لیسبون، آمســتردام، پراگ، ریو دو 
ژانیرو، بوداپســت، استانبول، توکیو، 
وین و بوینــوس آیرس به ترتیب در 
رتبه های بعدی قرار گرفتند و لیست 
2٠ شــهر زیبای جهــان را تکمیل 

iroonia.ca .کردند
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دردسر جدید ترودو
 ماجرای کنسول افتخاری سوریه در اتاوا چیست؟

اتاوا یکــی از حامیان جنجال برانگیز 
بشــار اسد رئیس جمهور ســوریه را 
بعنوان کنسول این کشور در مونترال 

قبول کرد.
مخالفان رژیم ســوریه کــه به کانادا 
پناهنده شــده اند از این اقدام دولت 
فــدرال کانادا به خشــم آمده اند. به 
همین دلیل دولــت تصمیم خود را 
در این زمینه مورد بررسی مجدد قرار 

خواهد داد.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
در فاصله چند روز مانده به بازگشایی 
کنسولگری ســوریه در مونترال که 
بــرای اول اکتبر تدارک دیده شــده 
اســت، انتصاب واصم راملی به عنوان 
کنســول افتخاری جدید سوریه در 
مونترال به مذاق بسیاری از مخالفان 
رژیم بشار اســد که در کانادا به سر 

می برند، اصال خوش نیامده است.
اکثر پناهجویان ســوری مقیم کانادا 
که از انتصــاب واصم راملی به عنوان 
کنسول افتخاری سوریه در مونترال 
ابراز نارضایتی و سرخوردگی کرده اند، 
نخواستند نامشان فاش شود اما یکی 
از آنهــا که خود را نزال النجار معرفی 

کرد و در کبک زندگی می کند، تاکید 
کرد: »این خیانت به ارزش های کانادا 

است؛ این یک رسوایی است.«
واصم راملی در جامعه سوریه ای مقیم 
کانادا فردی بحث برانگیز محســوب 
می شود. وی در خیابان های مونترال 
با یک خــودرو هامر تــردد می کند 

که رنــگ قرمز آن نماد رژیم بشــار 
اســد محسوب می شــود، عکسی از 
رئیس جمهور سوریه بر روی یکی از 
شیشه های آن چسبانده شده و پالک 

آن نیز »۱ سوریه« است.
واصــم راملی در صفحه فیســبوک 
خود پیام های متعددی در ســتایش 

واصم راملی در کنار جاســتین ترودو نخست وزیر کانادا در مراسم تامین مالی حزب لیبرال که ژوئن سال 2019 
برگزار شده بود.

آیا ترودو در قضیه صورت-سیاه صادق است؟

چگونه جاستین ترودو نخست وزیر 
کانادا می تواند برای همیشه جنجالی 
را کــه در بحبوحه مبارزات انتخابات 
فدرال  انتشــار صورت سیاه  وی در 

رسانه ها به پا کرده است، پایان دهد.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
نخست وزیر لیبرال کانادا، جاستین 
ترودو دیگر به هیچ عنوان مایل نیست 
که جنجال و مشــاجرات مربوط به 
صورت سیاه وی رسانه ها را تغذیه کند 
و عناوین درشت روزنامه ها را به خود 
اختصاص دهد. ترودو خواســتار آن 
است که توجه رسانه ها و مطبوعات 
به خبرها، تصمیم گیری ها و انتقاداتی 
که وی در مبارزه انتخاباتی اش مطرح 

می کند، معطوف گردد.
به همین منظور ترودو در سخنرانی ها 
و کنفرانس هــای مطبوعاتی خود به 
صراحت تاکید کرده که ترجیح داده 
است با خودداری از موضع گیری های 
تند، به جنجال رســانه ای ناشــی از 
صورت سیاه خود دامن نزند تا آتش 

آن به تدریج خاموش گردد.
اما رزونامه نگاران و فعاالن مطبوعات 
همچنــان در این بــاره ســوال های 

بی پاسخی دارند.
از چهارشــنبه گذشــته هجدهــم 
سپتامبر هر بار که رهبر حزب لیبرال 
خبری اعالم کرده بالفاصله موضوع 
صورت سیاه  بحث برانگیز  عکس های 

وی مطرح شده است.
روزنامــه نــگاران معتقدند که هنوز 
هم سایه ها و نقاط مبهمی در قضیه 
صورت ســیاه ترودو وجود دارد. آیا 

ممکن است که ترودو به مناسبت یا 
منظور دیگری دست به این کار زده 
باشد؟ ترودو در سال ۱۹۹٠ با صورت 
کامال سیاه شــده چــه کار می کرده 
است؟ نحوه پوشــش او در آن زمان 

چگونه بوده است؟
ابهامــات  و  بی پاســخ  ســواالت 
روزنامه نگاران هر چقدر هم زیاد باشد، 
نخست وزیر لیبرال به هیچ وجه قصد 
ندارد روی آتشــی که به زعم وی در 
حال فرونشســتن و خاموش شدن 

است، روغن بریزد.
اعضای تیم انتخاباتی جاستین ترودو 
نیز به خوبی می دانند که نخست وزیر 
هر چیز جدیدی که بــه زبان آورد، 
خیلی زود رســانه ها از آن هیاهوی 

جدیدی خواهند ساخت.
بنابراین رئیس حــزب لیبرال برای 
آرام کردن کامل اوضاع همان چیزی 
را که پنجشنبه نوزدهم سپتامبر در 
کنفرانس مطبوعاتی طوالنی خود در 

وینیپگ بیان کرد، تکرار می کند.
ترودو روز دوشــنبه بیســت و سوم 
سپتامبر نیز در ســخنرانی خود در 
همیلتون تاکید کرد : »من همچنان 
با مردم کانادا درباره اشــتباهاتی که 
مرتکب شده ام، شــفاف هستم. این 
ماجرا چیزی است که من مسئولیت 
آن را بر عهده گرفته ام؛ اما از این پس 
هر روز برای مبارزه با تبعیض نژادی و 

ناشکیبایی تالش خواهم کرد.«
روز سه شــنبه  24 ســپتامبر نیــز 
یــک روزنامه نگار خطــاب به ترودو 
گفت موضعی که شــما در ماجرای 

عکس های صورت سیاه اتخاذ کردید، 
تا اندازه ای هماهنگ بود.

کریس ســلی وقایع نویس نشــنال 
پســت National Post خطاب به 
نخست وزیر لیبرال تاکید کرد: »در 
این قضیه شما تنها چیزی که بارها و 
بارها بر آن تاکید کردید این است که 
با همه صادق و شفاف هستید. وقتی 
شــما هیچ چیز دیگری در این باره 
ادعای  می توانید  نمی گویید، چگونه 
صادق بودن با هم وطنــان کانادایی 

خود را داشته باشید؟«
اما ترودو در پاســخ به این سوال نیز 
دوباره به همان شیوه پاسخ داد و خط 
مشی قبلی خود را حفظ کرد. ترودو 
گفت: »من ســوال مربــوط به طرز 
پوشش خودم را می فهمم، اما بگذارید 
کامال واضح باشم: در این قضیه هیچ 
شــرایطی وجود ندارد که قابل قبول 
باشــد. در ماجرای نژادپرســتانه ی 
صورت ســیاه، هــر چیــزی در هر 
شرایطی غیرقابل قبول است. من این 
موضوع را در آن زمان نمی دانســتم 
که البته باید می دانستم. بنابراین کل 

مسئولیت آن را بر عهده می گیرم.«
تیم تحت سرپرستی ترودو می گوید: 
»رهبر حزب لیبــرال در این قضیه 
جلوتــر نخواهد رفــت و قصد ندارد 
دربــاره رویدادهای مختلفی که وی 
در آنها صورتش را سیاه کرده است، 
جزییات ماجرا را تشریح کند. یکی از 
نزدیکان ترودو نیز تاکید کرد هر آنچه 

الزم به گفتن بود گفته شده است.«

از ارتش سوریه و رئیس جمهور بشار 
اسد منتشر می کند. سی و یکم اوت 
گذشته راملی از همه دعوت کرده بود 
تعطیالت آتــی خود را برای رفتن به 
سوریه برنامه ریزی کنند این در حالی 
است که دولت کانادا همه اتباع خود 
را از رفتن به سوریه در شرایط کنونی 

برحذر می دارد.
نزال النجار تاکیــد کرد: »هیچکس 
با بازگشایی کنســولگری سوریه در 
مونترال که می تواند به اتباع ســوریه 
خدمــات ارائه کند، مشــکلی ندارد 
اما الزم اســت افرادی در این سمت 
انتخاب شــوند که عامل اتحاد مردم 
سوریه هستند نه مایه نفرت و تفرقه.«
کشورهای غربی رژیم بشار اسد را به 
اتهام استفاده از سالح های شیمیایی بر 
ضد ملتش محکوم کرده اند. میلیون ها 
تن از شهروندان سوریه از سال 2٠۱۱ 
از جنگ داخلی کشورشان فرار کرده 
و به کشورهای دیگر پناهنده شده اند.

نزال النجــار می گوید از این که رژیم 
سوریه یک فرد وفادار به بشار اسد را 
به عنوان کنســول افتخاری خود در 
مونتــرال منصوب کرده به هیچ وجه 
متعجب نشده است اما تاکید می کند 
که برایش به هیــچ وجه قابل درک 
نیست که چرا اتاوا اعتبارنامه او را امضا 

کرده است.
اداره امــور جهانی کانــادا نیز تایید 
کرده که با انتصــاب واصم راملی به 
عنوان کنســول افتخاری سوریه در 
مونترال موافقت کــرده اما تصریح و 
یادآوری کرده است که یک کنسول 
افتخاری در واقع یک دیپلمات حرفه 
ای محسوب نمی شود و فعالیت های 
افرادی که به چنین سمتی منصوب 
می شــوند داوطلبانه است و کارمند 
رسمی کشــوری که نمایندگی آن را 
به عنوان کنســول افتخاری بر عهده 

گرفته است، محسوب نمی شود.
اما وزارت امور خارجــه کانادا نیز به 
انتصاب واصم راملی واکنش نشــان 
داد و کریستیا فریلند رئیس دستگاه 
دیپلماســی کانادا دوشنبه شب در 
صفحه توئیتر خود نوشت از سخنان 
کنســول افتخاری جدید سوریه در 
مونترال بهت زده شده است. فریلند 
تصریح کــرد: »نه من و نه تیم تحت 
سرپرســتی من اطالع نداشتیم که 
مسئوالن اداره جهانی کانادا انتصاب 
راملی را تایید کرده اند. من از وزارتخانه 
خواسته ام هر چه زودتر این مسئله را 

مجددا بررسی نماید.«
رادیــو کانــادا تالش کــرد از طریق 
فیسبوک با واصم راملی تماس بگیرد 

اما وی در دسترس نبود.

کسب رتبه جهانی برخی از 
دانشگاه های کانادا بر اساس

 اشتغال به کار پس از فارغ التحصیلی

ایرانیــان کانادا- اغلب دانشــجویان 
کانادایی نگران رتبه دانشــگاه های 
خود در رتبه بندی جهانی بر حسب 
اشــتغال پس از فارغ التحصیلی می 
باشند. طی بررســی که اخیرا انجام 
شــده است صدها دانشــگاه برتر در 
سطح جهان بر حسب اشتغال پس از 
فارغ التحصیلی رتبه بندی شده اند که 
نام برخی از دانشگاه های کانادا در این 

لیست منتشر گردیده است.
این در حالی است که مؤسسه فناوری 
 Massachusetts( ماساچوســت 
در   )Institute of Technology
جایگاه نخســت قــرار دارد و پس از 
آن بســیاری از دانشــگاه های کانادا 
در جایگاه هــای بعدی صاحب رتبه 

شده اند.
ویژگــی بــارزی که ســبب برتری 
دانشــگاه ها گردیده است مشروط به 

آموزش مهارت کافی مرتبط با رشته 
تحصیلــی و آمادگی بــرای ورود به 

عرصه کار می باشد.
در این بررسی مشخص شد که آمار 
اشــتغال پس از فــارغ التحصیلی از 
دانشگاه تورنتو بسیار باال بوده است. به 
طوری که رتبه ۱ در کانادا و رتبه ۱2 
جهانی را به عنوان دانشگاه برتر از آن 

خود کرده است.
پس از آن دانشــگاه تورنتو دانشگاه 
واترلو دومین دانشــگاه مطرح کانادا 
است و در جایگاه 25 جهانی قرار دارد.
دانشــگاه بریتیش کلمبیا و دانشگاه 
آلبرتا نیز به ترتیب سومین و چهارمین 
دانشگاه برتر کانادا بوده و در جایگاه 

۳۸ و ۸٧ جهانی جای گرفته اند.
همچنین دانشگاه مک مستر پنجمین 
دانشگاه برتر کانادا می باشد و دارای 

رتبه ۹۳ جهانی می باشد.

کشاورز کانادایی و انتخابات سراسری

پرژن میرور- یک کشاورز اهل استان 
انتاریو به وسیله فرستادن پیام خود به 
رای دهندگان از طریق مزرعه خود، 
در حال شخم زدن راه خود به محافل 

سیاسی است.
نامــزد حزب لیبرال بــرای انتخابات 
با   ،Danielle Takacs ،فدرال کانادا
انتشار تصویری بر روی صفه فیسبوک 
خــود در روز جمعــه، یــک مزرعه 
کشاورزی را نشان داد که در نزدیکی 
شهر برانتفورد در استان انتاریو است و 
بر روی علف های سبز این مزرعه این 
جمله حک شــده بود: »شییر- فورد 

هیچ فرقی ندارند!«
در زیرنویس این پســت فیسبوکی، 
این نامزد حزب لیبرال نوشته است: » 
کشاورز لیبرال، جان لنگز، می خواهد 
کــه پیامش را همه ببینند و من هم 

همین را می خواهم«.
در روزهــای پایان هفته این پســت 
فیسبوکی صدها بار باز نشر شده است.

این عبــارت حک شــده بــر روی 
زمین سبز کشــاورزی، درباره رهبر 
محافظــه کار فدرال، اندرو شــییر و 
نخســت وزیر اســتان انتاریو، داگ 
فورد رهبــر حزب محافظه کار انتاریو 

می باشد.
بر عکس نخســت وزیر استان آلبرتا، 
جیســون کنی، داگ فورد تاکنون از 
دخالت در انتخابات فدرال خودداری 
کرده اســت. از زمان آغاز کارزار های 
انتخابات فدرال در روز ۱۱ سپتامبر، 
شــییر و فورد در هیــچ کمپینی با 

یکدیگر نبوده اند.
هفته گذشته خبرنگاران از اندرو شییر 
درباره اینکه چرا نخست وزیر انتاریو 
در کمپین های او حضور ندارد سوال 
کرده بودند که وی در پاســخ گفت: 
»تمرکــز ما در اینجا بــر حمایت از 
نامزد های حزب، و ارسال پیام خود به 
مردم سراسر کشور و در همه مناطق 

می باشد.«
» مــا قصد داریم تا در اســتان هایی 
که برای مدت های زیادی اســت که 

نخســت وزیر محافظــه کار نداریم، 
کرســی های زیادی را برنده شــویم، 
می خواهیم در تمام مناطق این کشور 

نماینده داشته باشیم.«
علیرغم کاهش محبوبیت داگ فورد 
در تابســتان امسال، او اصرار دارد که 
دولت محافظه کار وی در استان انتاریو 
بیش از یکسال که از پیروزی حزب او 

می گذرد همچنان محبوب است.
وی در این زمینه گفته اســت: »من 
همیشــه گفته ام که به نظرسنجی 
باور ندارم، درسته؟ اما نظر سنجی ها 
را می بینید. رسانه ها از گزارش کردن 
نظرســنجی های خــوب صرف نظر 
می کنند. آنها بد ها را گزارش می کنند. 
اما حقیقت امر این است که اگر امروز 
انتخابــات برگزار می شــد، ما برنده 

می شدیم.«
با این وجود، نخســت وزیر انتاریو به 
دفعات به هنگام حضور در انظار عموم 
»هو« شده است، از جمله در مراسم 
افتتاحیه المپیک ویژه جوانان در ماه 

ِمی.
البته این اولین بار نیســت که جان 
لنگز، کشاورز اهل اســتان انتاریو از 
مزرعــه خود برای مقاصد سیاســی 
اســتفاده می کند. در سپتامبر سال 
2٠۱5، او پیام » هر کسی جز هارپر« 
را در زمین خود حــک کرده بود، و 
بدین وسیله نخست وزیر محافظه کار 
وقت کانادا، استیفن هارپر را مورد نقد 

قرار داده بود.
 Brantford بــا در مصاحبــه ای  او 
Expositor در ســال 2٠۱5، درباره 
هارپر گفته بود: » او بدترین نخست 

وزیری است که تا بحال داشته ایم.«
اندرو شییر و داگ فورد در حساب های 
کاربری خود در شبکه های اجتماعی 
اشاره ای به این پیام نکردند. اما داگ 
فــورد در توییتر خود بــه طور غیر 
مستقیم در روز یکشنبه به کارگران 
روستایی اشــاره کرد و در یک پست 
ویدیویی نوشــت: »من کشاورزان را 

دوست دارم.«
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گزارش ناامیدکننده از وضعیت حقوق بشر
 و اقلیت ها در کبک

 احزاب کانادا و وعده های انتخاباتی آن ها
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
در حالی که مبارزات تبلیغاتی برای 
انتخابــات آتی فدرال کانــادا به اوج 
رسیده اســت، احزاب و تشکل های 
سیاسی حاضر در انتخابات آینده وعده  
و وعیدهای مختلفی به شــهروندان 
داده اند که در این جا نگاهی اجمالی 

به آنها می اندازیم.

 حزب لیبرال

لیبرال ها اوایل تابستان امسال وقتی 
اعــالم کردند کانــادا از نظــر آب و 
هوایی در وضعیت اضطرار قرار گرفته 
اســت، در واقع حمایت از آب و هوا 
و سیاست های زیست محیطی را به 
عنوان یکی از اولویت های خود اعالم 
کردند. حزب لیبــرال کانادا همواره 
تاکید می کند که توسعه اقتصادی و 
حمایت از محیط زیست باید همزمان 

و همگام صورت گیرد.
حــزب لیبــرال قول داده اســت در 
صــورت پیــروزی در انتخابات آتی 
اســتفاده از ظروف پالستیکی یکبار 
مصرف را تا سال 2٠2۱ ممنوع کند، 
سقف انتشار گازهای گلخانه ای را تا 
ســال 2٠۳٠ ســی درصد نسبت به 
سال 2٠٠5 کاهش دهد، نیروگاه هایی 
را کــه با ســوخت زغال ســنگ کار 
می کنند حذف کند، ۹٠ درصد از برق 
مصرفی کشور را از منابعی که گازهای 
گلخانه ای تولید نمی کنند تامین کند 
و فروش خودروهای ســوختی را تا 
سال 2٠4٠ ممنوع کند. عالوه بر این 
لیبرال ها پیش از این تعهد کرده  بودند 
به تدریج یارانه های ناکارآمد اختصاص 
یافته به سوخت های فسیلی را حذف 

کنند.

حزب محافظه کار

حــزب محافظه کار کانــادا در طرح 
زیســت محیطی خود پنجــاه و پنج 

تعهد داده است که یکی از آنها تحقق 
اهداف توافق نامه آب و هوایی پاریس 
)کاهش سی درصدی انتشار گازهای 
گلخانه ای تا ســال 2٠۳٠ نســبت 
به میزان انتشــار این گازها در سال 
2٠٠5( اســت. محافظه کاران کانادا 
قول داده اند در صــورت پیروزی در 
انتخابات آتی صــادرات فناوری ها و 
تجهیزات طراحی شده در کانادا را که 
به کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 
کمک می کند، ترغیب خواهند کرد. 
حزب محافظه کار قول داده است نرخ 
مالیات اعمال شده بر فناوری های سبز 
ثبت شــده در کشــور را پنج درصد 
کاهش دهد. این کاهش مالیات برای 
سه سال اول نزدیک به بیست میلیون 
دالر و در ادامه هشــتاد میلیون دالر 

هزینه خواهد برد.
محافظه کاران کانــادا تعهد کرده اند 

برای تشویق به تاسیس شرکت های 
فناوری ســبز در کشــور دویست و 
پنجاه میلیــون دالر در صندوقی که 
توسط بخش خصوصی اداره می شود، 
سرمایه گذاری کنند. بخش خصوصی 
نیز قول داده است که در ازای هر دالر 
ســرمایه گذاری دولتی، چهار دالر در 

این صندوق سرمایه گذاری کند.
حزب محافظه کار کانادا تاکید کرده 
است زمانی که شرکت های استفاده 
کننده از فناوریهای سبز با استفاده از 
کمکهای مالی این صندوق به پتانسیل 
تجاری الزم رسیدند، دولت اعتباراتی 
را که در این صندوق سرمایه گذاری 

کرده است، از آن خارج خواهد کرد.

حزب نیودموکرات

حزب نیودموکرات کانــادا قول داده 
است در صورت پیروزی در انتخابات 
آتی فــدرال، میزان انتشــار گازهای 
گلخانه ای در کشور را تا سال 2٠۳٠ 
سی و هشــت درصد نسبت به سال 
2٠٠5 کاهش دهد. نیودموکراتها برای 
تحقق این هدف قصــد دارند پانزده 
میلیارد دالر به نوسازی ساختما ن ها 
و اعطــای یارانه  بــه خودروهایی که 
تولید گاز گلخانه ای در آنها صفر است، 

اختصاص دهند.
یکی دیگر از اهدافی که نیودموکرات ها 
تعیین کرده اند این است که در صورت 
پیروزی در انتخابات آتی، تولید برق از 
سوخت های فسیلی را تا سال 2٠۳٠ 
به طور کامل متوقــف کنند. حزب 
نیودموکرات همچنین در نظر دارد به 
منظور حمایت از توسعه فناوری های 
سبز و تسریع اجرای پروژه های مرتبط 
با انرژی های تجدیدپذیر ، یک بانک 

آب و هوا تاسیس کند.
این حــزب بــه شــهروندان کانادا 
اطمینان داده اســت کــه در زمینه 
توســعه انرژی هــای پــاک، تقویت 
زیرســاخت های پایدار و در راستای 
افزایش کارآیی انرژی ظرفیت و توان 
الزم برای ایجاد دست کم سیصد هزار 

شغل در کشور را دارد.

بلوک کبکی

حزب بلوک کبکی قول داده اســت 
برای صنایع و بخشهای آالینده محیط 
زیست مالیات وضع کند و در جهت 
مقابل به صنایــع و کارخانه هایی که 
معیارهای زیست محیطی را رعایت 
کنند، پاداش دهد. بلوک کبکی تاکید 
کرده است سیاستهای این حزب در 
زمینــه محیط زیســت و آب و هوا، 
اتــاوا را وادار خواهد کرد بار مالیاتی 

استان هایی را که میزان سرانه انتشار 
گاز گلخانه ای آنها نسبت به متوسط 
ملــی پائین تر اســت، کاهش دهد. 
رهبــران حزب بلوکی همچنین قول 
داده اند در صورت به قدرت رسیدن، 
اوتاوا را ملزم خواهند کرد صالحیت 
و اختیارات مجمــع ملی کبک را در 

زمینه محیط زیست محترم شمارد.
حــزب کبکی همچنیــن قصد دارد 
الیحــه ای ارائه کند کــه در صورت 
تصویــب، کانادا مجبور خواهد شــد 
اهدافی را که در توافق نامه آب و هوایی 
پاریس تعیین شــده است ) محدود 
کــردن افزایش دمای هــوای زمین 
به 5/۱ درجه سلســیوس(  از طریق 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که 
البته هر چهار ســال یــک بار مورد 
بازبینی قــرار خواهند گرفت، تحقق 

بخشد .
طبق اعالم حزب بلوک کبکی، دانش 
و تخصص صنایع تجدیدپذیر در کبک 
این امکان را به این استان خواهد داد 
پروژه های خود را مســتقل از منابع 
نفتی غرب کشــور به اجــرا گذارد، 
مشاغل مورد نیاز خود را ایجاد کند و 
به »ملی گرایی اقتصادی« کمک کند.

حزب سبز

هدف بلندپروازانه ســبزها این است 
که میزان انتشــار گازهای گلخانه ای 
در کشــور را تا ســال 2٠۳٠ نسبت 
به سال 2٠٠5 شصت درصد کاهش 
دهند )دو برابر هدفی که دولت فعلی 
کانادا در این زمینه دنبال می کند( و 
انتشار این گازهای آالینده خطرناک 
را که اصلی ترین عامل گرمایش زمین 
محســوب می شــوند، تا سال2٠5٠ 
به صفر برســانند. حزب سبز در نظر 
دارد به منظور مبارزه موثر با تغییرات 
آب و هوایی، یک »کابینه پیگیری« 
که اعضای آن از همه احزاب هستند، 

تشکیل دهد.
حزب سبز ابراز اطمینان کرده است 
بــه گونه ای عمل خواهد کرد که کل 
برق تولیدی در کانادا تا ســال2٠۳٠ 
صد درصد از منابع تجدیدپذیر باشد. 
حزب ســبز در این راستا قصد دارد 
خطوط انتقال نیرو میان شرق مانیتوبا 
و غرب اونتاریو احداث کند و شبکه ای 
کــه نیوبرانزویک را به نوا اسکوشــیا 
متصل می کند بهبود بخشــد. حزب 
سبز در نظر دارد هزینه این پروژه را از 
درآمدهای حاصل از فروش خط لوله 

ترانس مانتین تامین کند.
حزب ســبز همچنین برای این که 
تا ســال2٠۳٠ کلیه ساختمان های 
موجود در کشــور را از نظر انرژی با 

سازگار  زیســت محیطی  معیارهای 
کند، یک برنامه  ملی تهیه کرده است 
و در همین راستا برای تقویت سدها 
و آب بندهــای موجود در کشــور از 
شهرداری های مناطق مختلف حمایت 

مالی به عمل خواهد آورد.
در صورت به قدرت رســیدن حزب 
سبز، خرید جنگنده های اف-45 لغو 
خواهد شد و اعتبارات اختصاص یافته 
به آن برای خرید هواپیماهای آب پاش 
که برای اطفای حریق جنگل ها مورد 

نیاز است، استفاده خواهد شد.

حزب مردمی

حزب مردمی کانادا بــرای مقابله با 
تغییــرات آب و هوایی برنامه خاصی 
ندارد چــرا که رهبــران این حزب 
معتقدنــد ایــن کار بیشــتر وظیفه 
دولت های استانی اســت آن هم در 
صورتی که مایل به این کار باشــند. 
ماکســیم برنیه رئیس حزب مردمی 
کانادا تاکید کرده اســت هیچ اجماع 
علمی درباره این که انتشار دی اکسید 
کربن ناشی از فعالیتهای انسانی عامل 
اصلی گرمایش زمین اســت، وجود 
ندارد بنابراین از نظر ماکســیم برنیه 
دی اکســید کربن یــک »آالینده« 

محسوب نمی شود.
حــزب مردمی کانادا اگر در انتخابات 
آتی پیروز شــود و به قدت برســد از 
توافق نامه آب و هوایی پاریس خارج 
خواهد شد و هر گونه حمایت مالی را 
که به منظور کمک به کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای در کشــورهای در 
حال توســعه اختصاص یافته است، 
کنار خواهد گذاشت. به همین ترتیب 
یارانه های  حزب ســبز قصــد دارد 
یافته به فناوری های سبز  اختصاص 
را لغو کند و مســئولیت پیدا کردن 
آلترناتیوهای به صرفه تر و موثرتر را به 
بخش خصوصی واگذار نماید. حزب 
ســبز در عین حال اعالم کرده است 
که اگر تغییرات آب و هوایی طبیعی 
برای  مشکل آفرین شود، راهبردهای 
کاهش این تغییــرات اتخاذ خواهد 
کرد. رهبران حزب ســبز در این باره 

توضیح بیشتری نداده اند.

کمیســیون حقوق بشــر کبک درپی گزارش جدیدی در رابطه با سوء 
استفاده از اقلیت ها، از دولت استانی خواستار برنامه ای مدون مبارزه با نژاد 

پرستی و تبعیض شد.
به گزارش رســانه هدهد به نقل از مونترال گــزت، میرالند پی یر، نایب 
رئیس این کمیســیون در این رابطه گفت: گروه های مدافع حقوق بشر و 
سایر سازمانهای جامعه مدنی طی دو دهه گذشته خواستار سیاست ضد 

نژادپرستی بودند اما دولت اغلب به خواسته های آنان توجهی نداشت.
در حال حاضر با توجه به یک گزارش ۳2۸ صفحه ای از سوء استفاده های 
شرورانه بر ضر ده ها نفر از اقلیهای بخصوص رنگین پوستان و مسلمانان، 

کمیسرهای این سازمان باید وارد عمل شوند.
»هدی اصل«، محققی که در این رابطه با ۸۶ نفر از قربانیان نژاد پرستی 
گفتگوی مستند دارد و تحقیق کرده است در این رابطه گفت: آنجا بیش 

از هرچیزی به ما لطمه می زند احساس طرد شدن است.
اسد ادامه داد: افرادی که در کبک متولد شده اند یا ۳٠ سال ساکن اینجا 
بوده اند … بچه دار شــده اند و … جزئی از اینجا هستند ولی آنها هنوز 

احساس غربت دارند و می گویند با آنها مثل غریبه برخورد می شود.
از بین ۸۶ مصاحبه انجام شده، ٧2 نفر سیاه پوست یا عرب بوده اند و 5۱ 

درصدشان مسلمان هستند.
در این مصاحبه ها این افراد از آزار و اذیت، تجاوز جســمی یا مالی شــان 

پرده برداشتند.
بــه گفته این محقق، هر فردی که مورد مصاحبه قرار گرفته طی 2٠٠٧ 
تا 2٠۱٧ بطور متوسط قربانی سه جنایت نفرت انگیر )نژاد پرستی( شده 

است.
۳5 درصد از آنها پس از گذراندن این اتفاقات روش زندگیشــان را عوض 
کردند و ٧۸ درصدشان نیز هیچ وقت اتفاقاتی که برایشان رخداده است 

را گزارش نکرده اند.
یک نفر از این مصاحبه شــونده ها در رابطه با خودش گفت است: من و 
همکارانم در یک بار مشــغول رقص بودم که … یک دفعه یک مرد مرا 
را هل داد و گفت: برو خانه ات شــما آمدید اینجا که زنان و مشاغل ما را 
بدزدید. یک زن محجبه مونترالی هم به کمیسیون گفت که یک زن به او 

گفته است: هالووین دو هفته پیش بود! برو افعانستان!
و یک زن محجبه دیگر از برخورد عمدی یک خودرو با خودش خبر داده 

است.

راهکار احزاب برای جذب رای 
اجاره نشین های کانادایی که 

50 درصد درآمدشان را صرف مسکن 
می کنند ، چه خواهد بود؟

ایرونیا- با توجه به اینکه درصد قابل توجهی از اجاره نشینان تعدادی از 
مناطق تعیین کننده رای هــای انتخاباتی کانادا در حال حاضر نیمی از 
درآمد خود یا مقداری بیشتر را صرف مسکن می کنند، مسئله مقرون به 

صرفه بودن مسکن یکی از فاکتورهای مهم رای دهی خواهد بود.
تحلیلی از ارقام سرشــماری سال 2٠۱۶ مرکز آمار کانادا که به بررسی 
مســائلی از جمله درآمد، مقرون به صرفه بودن و باال بودن جمعیت در 
سراسر ۳۳۸ منطقه رای دهی فدرال کانادا پرداخته نشان می دهد که پنج 
بدترین حوزه کشور از نظر مقرون به صرفه بودن مسکن در عین حال از 
جمله حوزه هایی هستند که نزدیک ترین رقابت ها را بین احزاب سیاسی 
هم دارند. با استناد به شاخص مسکن اجاره ای کانادا  در سال 2٠۱۹ ، از 
2٠ حوزه ای که با سخت ترین چالش های مقرون به صرفه بودن مسکن 
مواجه هستند، ۱۱ حوزه در انتاریو و شش حوزه در بریتیش کلمبیا قرار 
دارند و نووا اسکوشا، کبک و مانیتوبا هر کدام با یک حوزه لیست را کامل 
می کنند. در آن حوزه ها، یک چهارم یا بیشــتر از اجاره نشین ها گفتند 
حداقل 5٠ درصــد از درآمد خود را صرف اجاره خانه و دیگر خرج های 

مسکن می کنند. 
از حوزه هایی که توسط این شاخص شناسایی شدند، ویلودیل در تورنتو 
بدترین حوزه از نظر مقرون به صرفه بودن مسکن اجاره ای بود چون ۳۹ 
درصد از اجاره نشین های آن گفتند حداقل نیمی از درآمدشان را صرف 
مســکن می کنند.  پنج حوزه بسیار مهم انتخاباتی در لیست 2٠ حوزه 
اصلی اشاره شده در زمینه مسکن گران قیمت به ترتیب ریچموند هیل، 
کینگ-وان، آرورا-اوک ریجز، ریچموند هیل و دان ولی نورث در انتاریو 

و برنابی نورث-سیمور در بریتیش کلمبیا هستند.
البته رهبران احزاب هم نسبت به مسئله مقرون به صرفه بودن مسکن در 
بازارها بی اطالع نیستند. جاستین ترودو رهبر لیبرال ها هفته گذشته قول 
داد کمک بیشتری به خانه اولی های ساکن بازارهای داغ از جمله تورنتو 
و ونکوور بکند. برنامه لیبرال ها برای حمایت از خانه اولی ها حاال گسترش 
پیدا می کند تا ارزش خانه ای که می تواند تحت حمایت سازمان مسکن 
کانادا قرار بگیــرد از تقریبا 5٠٠ هزار دالر به نزدیک به ۸٠٠ هزار دالر 

افزایش پیدا کند.
ســخنگوی حزب محافظه کار هم گفته رهبر این حزب اندرو شــی یر 
می خواهد به زودی برنامه خودش برای حمایت از صاحب خانه شــدن 
را معرفی کند.  اما مارلین کافی مدیر اجرایی انجمن مسکن غیرانتفاعی 
انتاریو می گوید: »داده ها مشخصا نشان می دهد که رهبران سیاسی ما 
نتوانســته اند راهکارهای معناداری برای رسیدگی به بحران مقرون به 
صرفگی مسکن پیدا یا اعمال کنند و انتاریو حاال از هر جای دیگری از 
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واکنش وزیر دفاع ایران به پیشنهاد اروپا 
برای مذاکره درباره برنامه موشکی

رادیو فردا- وزیر دفاع ایران در واکنش به پیشنهاد مذاکره درباره برنامه موشکی 
جمهوری اسالمی در ازای لغو تحریم ها گفت که »افزایش توان موشکی مورد 

اجماع ملی است«.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر حاتمی روز چهارشنبه سوم مهر گفت دشمن 
قصد دارد با »محدود کردن توان موشکی«، »مقاومت مردم ایران« را محدود 
کند. وی تاکید کرد که »همه ارکان نظام اسالمی بر اهمیت ارتقاء توان دفاعی 

و به خصوص افزایش قدرت موشکی ایران اجماع دارند«.
رهبران فرانسه و آلمان و بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه مشترکی اعالم کردند 
که ایران مسئول حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی است و از ایران 
خواستند »مذاکرات درازمدت برای برنامه اتمی و امنیت منطقه از جمله برنامه 

موشکی خود را بپذیرد«.
وزارت خارجه ایران این بیانیه را »تکرار طوطی وار ادعاها و درخواســت های« 

آمریکا خواند و تاکید کرد که ایران وارد مذاکرات جدید نخواهد شد.
حســین سالمی، فرمانده ســپاه نیز با »دروغین« خواندن بیانیه کشورهای 
اروپایــی، گفت: »ما وقتی می زنیم شــجاعانه آن را می گوییم. مگر پهپاد را 
نگفتیم؟« وی قدرت های اروپایی را متهم به ایجاد جنگ روانی علیه حکومت 
ایران کرد و گفت: »کاری نکنید انرژی انباشته ما آزاد شود. قدرت تولید خطر 

ما بسیار فراوان است اما ما خویشتندار هستیم و بنای آشوب نداریم«.

وزارت خارجه ایران تلویحاً سه قدرت اروپایی 
را به »تشدید آتش ویرانگر جنگ یمن و احتمال 

فراگیرتر شدن آن« تهدید کرد

رادیو زمانه- سران کشورهای بریتانیا، آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه متشرکی 
اعالم کرده اند »مشخص است که ایران مسئول حمله به عربستان سعودی است. 

توضیح دیگری برای این حمله وجود ندارد.« 
وزارت خارجه ایران سه شنبه 2 مهر با انتشار بیانیه ای نوشت: »اتهام مسئولیت 
به یک دولت ثالث در خصوص حمله ای که در جریان یک جنگ تمام عیار میان 
طرف سعودی و یمنی انجام شده و طرف یمنی رسماً انجام آن را بر عهده گرفته 
است، به خودی خود یک اقدام تحریک آمیز و شدیداً مخرب است، چه رسد به 
اینکــه این اقدام پیش از هرگونه تحقیقات و بدون ارائه هرگونه دلیل و مدرک 
و صرفاً بر اساس این استدالل مضحک صورت گرفته باشد که توضیح محتمل 

دیگری وجود ندارد.« 
سخنگوی وزارت دفاع عربستان چهارشنبه 2٧ شهریور در یک نشست خبری 
ادعا کرد که حمله 2۳ شهریور به تأسیسات نفتی عربستان از شمال خلیج فارس 
و با موشک های  نقطه زن کروز »یا علی« و چندین فروند پهپاد سپاه پاسداران و 
با استفاده از سیستم موقعیت یاب »جی پی اس« انجام شده است. حوثی های 

یمن اما رسماً مسئولیت این حمله را به عهده گرفته اند.
 وزارت خارجه ایران در بیانیه خود تروئیکای اروپایی را به » به تشــدید آتش 
ویرانگر جنگ یمن و احتمال فراگیرتر شــدن آن« متهم و به یک معنا تهدید 

کرده است.

ترامپ ورود مقامات ارشد جمهوری اسالمی به آمریکا را ممنوع کرد
ایندیپندنت فارســی- کاخ سفید در 
بیانیه ای مطبوعاتــی که تنها چند 
ســاعت پس از ســخنرانی حســن 
روحانی، رئیس جمهور ایران در مجمع 
عمومی ســازمان ملل منتشر شد، 
صدور ویزا بــرای مقامات عالی رتبه 
ایرانی و خانواده های آنها برای سفر به 

آمریکا را ممنوع اعالم کرد.
در حــال حاضر هیاتــی از ایران به 
ریاست حســن روحانی و همراهی 
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 

در نیویورک حضور دارند.
در بیانیــه کاخ ســفید از جمهوری 
اســالمی ایران به عنوان کشــوری 
حامی تروریسم نام برده شده که در 
آن سپاه پاسداران شامل نیروی قدس 
از اقدامات تروریستی حمایت می کند 
و به طور مســتقیم در آن مشارکت 

می کند.
در این بیانیه همچنین به نقض حقوق 
بشــر در ایران، تهدید همســایگان، 
و  بین المللی  تهدیــد کشــتی رانی 
حمله های سایبری از سوی جمهوری 

اسالمی اشاره شده است.
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا 
این بیانیــه می گوید:» بــا توجه به 
ایــن رفتارها که تهدیدی برای صلح 
و امنیت خاورمیانــه و فراتر از آن به 
شمار می رود، من تصمیم گرفتم که 
ممنوعیــت ورود مقامات عالی رتبه 
ایرانی و خانواده های آنها به نفع ایاالت 

متحده است«.
با دســتور جدیــد دونالــد ترامپ،  
مقام های ارشــد جمهوری اسالمی و 
خانواده های آنها حق ورود به آمریکا 

را ندارند.
در ایــن بیانیه به افــرادی که دارای 
و  پناهندگان  هســتند،  گرین کارت 
برخی موارد دیگر اشــاره شده که در 
راستای منافع ایاالت متحده، ورودشان 

به این کشور بالمانع است.
بیانیه کاخ ســفید در حالی منتشر 
شــده که ترامپ پیش تر گفته بود، 
اتفاق های زیادی در مــورد ایران در 
حال رخ دادن اســت که رسانه ها از 
آن بی خبر هستند. اما به نظر می رسد 
تصمیم قطعــی برای منع صدور ویزا 
پس از سخنرانی چهارشنبه روحانی 

اتخاذ شد که تاکید کرد تا تحریم ها 
لغو نشــود، جمهوری اسالمی تن به 

مذاکره نمی دهد.
در مورد صدور ویزا برای مقامات ارشد 
جمهوری اسالمی نیز این نکته مورد 
اشــاره قرار گرفته است که به دلیل 
نقش جمهوری اسالمی در حمایت از 
تروریسم این تحریم ها وضع می شوند. 
در این صــورت رئیس جمهور بعدی 
آمریــکا باید برای صــدور ویزا برای 
مقامات ارشــد جمهوری اســالمی، 
نخســت ثابت کند کــه جمهوری 
اسالمی حامی تروریسم نیست و ورود 
این مقامــات به آمریکا به نفع ایاالت 

متحده است.
این در حالی است که موضوع اخراج 
فرزنــدان مقامات ارشــد جمهوری 

اســالمی از آمریکا نیز در دستور کار 
قرار دارد و مجلس شورای اسالمی نیز 
همزمان طرحی را دنبال می کند که بر 
اساس آن فرزندان مقامات ارشدی که 
خارج از کشور هستند، باید به کشور 

بازگردند.
موضــوع صدور ویــزای آمریکا برای 
مقامــات ایرانی در چند مــاه اخیر 
توجه های زیادی را به خود معطوف 
کرده اســت. ظریف کــه در پنج ماه 
گذشته برای سومین بار به نیویورک 
ســفر کرده، در سفر دوم خود به این 
شهر در تیرماه ویزایی با امکان تردد 
محدود در فاصلــه چند خیابان بین 
دفتــر نماینگی ایران و ســاختمان 
ســازمان ملــل را دریافت کــرد. اما 
همچنان با عالقمندی در نشســت 
توسعه پایدار سازمان ملل حاضر شد 
و از این فرصت برای گفتگو با رسانه ها 
و فعاالن سیاســی و فرهنگی جامعه 

آمریکا  استفاده کرد.
زمانی که مساله انتقاد ایران از ویزای 
تــردد محدود بــرای هیــات ایرانی 
مطرح شــد، مایک پومپئو، وزیر امور 
خارجه آمریکا در پاسخ گفت،  دلیلی 
وجود ندارد در شــرایطی که مقامات 
آمریکایی نمی توانند به ایران بروند و 
با رسانه های داخل ایران گفتگو کنند، 
مقامات جمهوری اسالمی آزادانه در 

آمریکا رفت و آمد داشته باشند. 

خامنه ای: باید به کلی از اروپایی ها قطع امید کرد
رهبر جمهوری اسالمی بار دیگر راه 
»بسته« خواند.  را  با آمریکا  مذاکره 
خامنه ای هم زمان به اروپا نیز به شدت 
حمله کرد و گفت: دشمنی اروپایی ها 
با جمهوری اسالمی تفاوت اصولی با 
دشمنی امریکا ندارد و مطلقا نباید به 

آنها اعتماد کرد.

دویچــه وله- علی خامنــه ای، رهبر 
جمهوری اســالمی، بار دیگر ضمن 
»بسته« خواندن راه مذاکره با آمریکا 
به شدت کشــورهای اروپایی را مورد 
حمله قرار داد و گفت که باید از آنها 

»به کلی قطع امید کرد.«
خامنه ای که روز پنجشــنبه چهارم 
مهر )2۶ سپتامبر( در دیدار با اعضای 
مجلس خبرگان ســخن می گفت، با 
اشــاره به اظهــارات »برخی مقامات 
اروپایــی« که به گفته او خواســتار 
دست کشــیدن جمهوری اسالمی از 
انقالب« شده اند، تصریح  »شعارهای 
کرد که: »عالج مســائل و مشکالت 
کشور پافشاری بر شعارها و راه انقالبی 

است.«
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر 
رهبر جمهوری اســالمی، خامنه ای 
همچنین به گفتــه خود »صف آرایی 
دشمنان و شــیاطین اعم از آمریکا 
و اروپــای خبیث را نشــانه حقانیت 
و قــدرت نظام جمهوری اســالمی« 

دانست.
رهبــر جمهوری اســالمی در بخش 
دیگر از ســخنان امروز خود به نقش 
اروپا در تنش ایران و آمریکا پرداخت 
و در عین تأکید بر اینکه »راه تعامل 
و مذاکره با هیچ کشــوری به غیر از 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی بســته 
نیست«، گفت: »اما به هیچ وجه نباید 
به کشــورهایی که پرچم دشمنی با 
نظام اسالمی را در دست گرفته اند و 
در رأس آنها آمریکا و این چند کشور 
اروپایی، اعتماد شود زیرا آنها صریحا با 

ملت ایران دشمنی می کنند.«

پوچ  اروپایی ها  حرف هــای  »همه 
است«

علــی خامنــه ای همچنیــن ضمن 
تأکید بر اینکه »انگیزه های دشمنی 
اروپایی ها با جمهوری اسالمی تفاوت 
اصولی با دشمنی آمریکا ندارد«، افزود: 
»اروپایی ها در ظاهر به عنوان میانجی 
وارد می شوند و حرف های طوالنی هم 

می زنند اما همه آنها پوچ است.«
خامنه ای در ادامه با اشاره به »عملکرد 

اروپایی ها بعد از توافق هســته ای و 
عمل نکردن بــه وعده ها و همچنین 
نحوه عملکرد اروپا بعد از خروج امریکا 
از برجام و اعمال ظالمانه تحریم های 
ثانویــه« گفت: »اروپایی هــا به رغم 
وعده هــای خود، عمال به تحریم های 
آمریکا پایبنــد ماندند و هیچ اقدامی 
انجام ندادنــد و از این پس هم بعید 
اســت کاری برای جمهوری اسالمی 
انجــام دهند، بنابرایــن باید بکلی از 

اروپایی ها قطع امید کرد.«
رهبر جمهوری اسالمی در عین حال 
یادآور شــد: »رفت و آمد و بســتن 
قرارداد اشکالی ندارد اما مطلقا نباید به 

آنها امید داشت و اعتماد کرد.«
او با اشاره به »عمل نکردن اروپایی ها 
به تعهــدات یازدگانه خــود« افزود: 
افرادی کــه مذاکره کردند،  »همان 
اکنون می گویند اروپایی ها به هیچیک 
از تعهدات خود عمل نکرده اند و این 
موضوع، قوی ترین دلیل بر این است 
که در هیچ مســئله ای نباید به آنها 

اعتماد کرد.«
علی خامنه ای ســپس ضمن اشاره 
به »مشکالت مختلف در عرصه های 
فرهنگی و اقتصادی«، فعالیت شدید 
دشــمن در زمینه نفــوذ و اقدامات 
فرهنگی  و  وظایف سنگین  مسئوالن 
ایران، ادامه داد: »اما اگر مســئوالن 
مــالک کار خود را عــدم اعتماد به 
دشــمن قرار دهند، قطعا می توان در 
مقابل توطئه ها ایستاد و آنها را خنثی 

کرد.«
مشــکالت  همچنیــن  خامنــه ای 

معــروف  »کشــورهای  اقتصــادی 
اروپایی« را »جدی« خواند و با اشاره 
به  گرفتاری های سیاسی انگلیس و 
فرانســه  گفت: »بنابراین باید از این 

موقعیت استفاده کرد.«

در  انقالبی  »نیروهای  از  اســتفاده 
مراکز حساس«

رهبــر جمهوری اســالمی در بخش 
دیگری از ســخنان خود حمایت از 
»نیروهای وفادار به انقالب« در ایران 
را »ضروری« خواند و گفت: »نباید با 
برچسب هایی همچون تند و افراطی 
این نیروهای پر انگیــزه را از میدان 

خارج کرد.«
خامنه ای افزود که این نیروها »باید در 
همه جا و در مقابل تعرض ها حمایت 
شــوند و امکان حضور آنها در مراکز 
حساس فراهم شود، چرا که آنها همان 
کسانی هستند که در قضیه ۹ دی ۸۸ 
و یا در قضایای سال ۹۶ با آن حرکت 

عظیم وارد میدان شدند و دشمنان را 
ناکام گذاشتند.«

علی خامنه ای این سخنان را در برابر 
اعضای مجلس خبرگان بر زبان راند. 
احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان 
کــه در دیدار امروز با رهبر جمهوری 
اســالمی حضور داشت، چند ساعت 
پیش از آن وظیفه خبرگان را »بیان 
مواضــع رهبری« عنوان کــرده بود. 
جنتی دو روز پیــش نیز ضمن ابراز 
»ناامیدی« از  مدیران فعلی ، خواستار 
جایگزین شدن آنها با  مدیران جوان و 

انقالبی  شده بود.
رد مجدد مذاکــره با آمریکا و حمله 
رهبر جمهوری اسالمی به کشورهای 
اروپایی نیز در حالی صورت می گیرد 
که حسن روحانی، رئیس جمهوری 
ایــران، بارها از باز بــودن راه مذاکره 
با آمریکا در صورت برداشــته شدن 

تحریم ها سخن گفته است.

آمریکا خواهان آزادی زندانیان خود
 و دیگر کشورها در ایران شد

دویچه وله- مورگان اورتگاس، ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک 
پیام توییتری به سخنان روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
واکنش نشان داد. اورتگاس گفت: »پرزیدنت روحانی خواهان آن است که 
جهان به ایران احترام بگذارد. اما رژیم ایران باید در پی کسب احترام باشد. 
مســئوالن ایرانی می توانند از آزاد کردن آمریکایی ها و دیگر گروگان ها 

شروع کنند.«
واکنش اورتگاس در روز چهارشــنبه 25 سپتامبر درپی اظهارات مایک 
پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در مورد ضرورت افزایش تحریم ها علیه ایران 

بطور کلی و سپاه پاسداران بطور اخص بود.
حســن روحانی در سخنان خود ایاالت متحده را متهم کرد که با خروج 
از برجام به تعهدات بین المللی و مصوبات سازمان ملل بی احترامی کرده 
است. او افزود، در مقابل، ایران با وفاداری به برجام به مدت یک سال پس 
از خروج آمریکا نشان داد که به قطعنامه شورای امنیت پایبند بوده است.

روحانی اعالم کرد که آمریکا به سازمان ملل »حرمت« نمی گذارد و اروپا 
نیز »ناتوان« از اجرای تعهدات خود است.

مقامات آمریکایی بارها اعالم کرده اند که آزادی زندانیان این کشور و دیگر 
کشورها در ایران می تواند گامی مثبت در جهت تنش زدایی تلقی شود.
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تحریم 11 فرد و شرکت چینی به دلیل نقض تحریم های آمریکا
 مایک پمپئو: تهران فقط زبان زور را می فهمد

کیهــان لنــدن- وزارت خزانه داری 
آمریکا، چهارشــنبه 25 ســپتامبر 
)سوم مهرماه(، پنج شخص حقیقی و 
شش شرکت چینی را به دلیل نقض 
تحریم  های آمریــکا علیه جمهوری 
اسالمی و واردات نفت از ایران تحریم 

کرد.
خبر تحریم هــای جدید علیه افراد و 
شــرکت  های چینی را مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا در جریان نشست 
»اتحاد علیه ایران هســته ای« اعالم 
کرد و گفت: »امروز تحریم هایی علیه 
یکســری شــرکت های چینی وضع 
کردیم که با نقض تحریم های آمریکا، 

آگاهانه از ایران نفت می خریدند.«
خزانــه  داری  وزارت  فهرســت  در 
آمریکا شرکت های نفتی »کنکورد«، 
شــرکت  کوســکو«،  »کشــتیرانی 
»کونلــون« که در جزایــر ویرجین 
بریتانیا ثبت شده، شرکت پگاسوس 
۸۸ و دو زیرمجموعه هولدینگ دولتی 
»کوســکو« که در حوزه حمل ونقل 

فعال است دیده می  شود.
تا کنون گزارش های زیادی در رابطه 

با نقض تحریم های آمریکا توســط 
شرکت حمل ونقل دریایی کونلون و 
بانک کونلون منتشــر شده و مدیران 
ایــن مجموعه قبالً بــه دلیل نقض 
پرداخت  جریمه  ایــران  تحریم  های 

کرده اند.
مایــک پمپئــو در جریان نشســت 
»اتحاد علیه ایران هســته  ای« حمله 
به تاسیسات آرامکو را حمله به اقتصاد 
جهانی دانســت و گفت: »جمهوری 
اسالمی ایران متجاوز است و به هیچ 

وجه یک قربانی نیست.«
او تاکیــد کرد، رژیم ایــران از طریق 
حمایت از اسد در سوریه، حوثی ها در 
یمن و شبه نظامیان شیعه در عراق در 

پی ایجاد آشوب در خاورمیانه است.
وزیر خارجه آمریکا در بخشــی دیگر 
از سخنرانی خود افزود، »فشار آمریکا 
بر ایران باعث شــده تــا آنها تالش 
بــرای خرابــکاری را در منطقه آغاز 
کنند… تحریم ها و مواضع بین المللی 
باعث می شــود تا حکومــت ایران و 
منزوی تر  جهان  در  شبه نظامیان اش 

شوند.«

دموکراسی و دیپلماسی
 چه کسی حرف روحانی 

را باور می کند؟

تعارض آنچه که جمهوری اســالمی ایران دیگران را به رعایت آن دعوت می کند، با حیات چهل ساله اش چنان 
آشکار است که قانع کردن دیگران به پذیرش چنین دعوتی را تقریبا غیرممکن می کند.

همان گونــه کــه انتظــار می رفت، 
سخنرانی حســن روحانی در مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد نیز راه 
برون رفتی از بن بســت پدید آمده را 
نشان نداد و امیدها به یافتن راه حلی 
برای فرونشاندن شعله های بحران در 

منطقه را کمرنگ تر کرد.
همسایگان  مطلق  تقریبا  بی اعتنایی 
ایران و کشــورهای اروپایی به طرح 
صلح هرمز یا ائتالف امید، حتی قبل 
از سخنرانی رئیس جمهوری اسالمی 

آشکار شده بود.
در روزهای گذشــته، نه تنها امانوئل 
مکرون رئیس جمهوری فرانســه بر 
شــدت تالش های میانجیگرانه خود 
افزود، یا بوریس جانســون نخســت 
وزیر بریتانیا کوشــید به شــوخی و 
جدی آنچه در تــوان دارد خرج کند 
تا حســن روحانی را ترغیب کند که 
این آخرین فرصت ها را از دست ندهد، 
بلکه حتی آنگال مــرکل، صدراعظم 

آلمان بر سیاست همیشگی خود برای 
خودداری از دیدار با رئیس جمهوری 
اسالمی ایران چشم پوشید تا تاکید 
کند که دســت کم از نظر این ســه 
کشــوری که هنوز خود را به برجام 
پایبند می دانند، اوضاع چه اندازه وخیم 

و خطیر است.
نــه تنها رئیس جمهــوری آمریکا یا 
رهبــران کشــورهای منطقه خلیج 
فارس هیچ عالقــه ای به صحبت در 
بــاره طرح جمهوری اســالمی برای 
صلح نشان ندادند، بلکه رهبران سه 
کشــور اروپایی نیز پس از دیدارها و 
گفت وگوهای خود با حسن روحانی، 
کوچک ترین اشاره ای به وجود چنین 

طرحی نکردند.
بــا توجه بــه آنچه جامعــه جهانی 
از جمهوری اســالمی انتظــار دارد، 
پیش بینی اینکه طرح حسن روحانی 
برای تامین امنیت منطقه، تنگه هرمز، 
کشــتیرانی و نفت و انرژی پیش از 

مطرح شدن به فراموشی سپرده شود، 
دشوار نبود؛ زیرا این طرح نه تنها به 
اصلی ترین دغدغه هــا و نگرانی های 
موجود در باره برنامه های هســته ای 
و موشــک و سیاست های منطقه ای 
جمهوری اسالمی پاسخی نداده، بلکه 
با تاکید بر تداوم سیاست کنونی، به 
رنگ و بویی از تهدید نیز آغشته است. 
حســن روحانی در ســخنرانی خود 
گفت: »راه  حل نهایی صلح و امنیت 
خاورمیانه، دموکراســی در داخل و 

دیپلماسی در خارج است.«
آیا صــرف بیان همیــن جمله برای 
مخاطبانی که در چهار دهه گذشته با 
تردید و سوءظن به اقدامات جمهوری 
اسالمی در منطقه نگریسته اند و شاهد 
رفتار این حکومت با شهروندان ایرانی 
بوده اند، کافی نیســت تــا در عزم و 
اراده رهبران جمهوری اسالمی برای 
برقراری صلح و ثبات در منطقه شک 

کنند؟
تعــارض آنچه کــه رئیس جمهوری 
اســالمی ایران دیگران را به رعایت 
آن دعوت می کند، یعنی »دموکراسی 
در داخل و دیپلماســی در خارج« با 
حیات چهل ساله جمهوری اسالمی 
چنان آشکار است که نه تنها رقیبان 
منطقه ای و »دشــمنان«، یا بسیاری 
از شــهروندان ایــران، بلکــه حتی 
بخش هایی از خود نیروهای حاکم نیز 

قادر به پذیرش و باور آن نیستند.
اصــوال بخش عمده ای از مشــکل و 
بحران امــروز در غیــاب همین راه 
فرآیندهای تصمیم ســازی،  در  حل 
رهبــران  عمــل  و  تصمیم گیــری 

جمهوری اسالمی نهفته است.
در عرصه سیاست خارجی، دیپلماسی 
جمهوری اســالمی از همان ابتدای 
استقرارش، چیزی نبوده جز جلوه های 

گوناگونی از صدور انقالب.
در حوزه داخلی نیز، نگاهی به تعداد 
احــزاب منحل و ســرکوب شــده، 
روزنامه های  اعدام شــده،  زندانیــان 
توقیف شده، نامزدهای حذف شده در 
انتخابات، شهروندانی که هر کدام به 
دلیلی چون جنســیت، دین، قومیت 
و ... از حقــوق خود محروم شــده اند 
و ... کفایــت می کند تا شــنوندگان 
سخنرانی حسن روحانی در این باره 
قضاوت کنند که منادی »دموکراسی 
و دیپلماســی« خود چه اندازه به آن 

پایبند بوده است.
بنابراین، چه جای تعجب اســت که 
اگر فرصت گفت وگــو و حل و فصل 
مسالمت آمیز بحران کنونی باز هم از 
دســت برود و شبح جنگ همچنان 
بر فراز کشوری ســایه انداخته باشد 
که در همه این ســال ها، با پرداخت 
هزینه های فراوان، بسیاری از فرصت ها 

را از دست داده است؟
جمشید برزگر )دویچه وله(

مقام خزانه داری آمریکا: از افزایش صادرات دارو
 و اقالم بشردوستانه به ایران حمایت می کنیم

رادیو فردا- معــاون وزیر خزانه داری 
آمریکا در امور تروریســم و اطالعات 
مالــی می گوید این کشــور تغییری 
در صــدور مجوزهــای عمومی برای 
صادرات دارو و اقالم بشردوســتانه به 
ایران نداده و از صادرات این موارد به 

ایران استقبال می کند.
ســیگال َمندلکــر در گفت وگــوی 
اختصاصی با رادیو فردا در عین حال 
گفته است که »به دلیل تحریم بانک 
مرکزی ایران بر مبنای قانون مرتبط با 
تروریسم، نیاز به مجوزی متفاوت در 
این زمینه است«، گرچه »مکانیزم های 
دیگری هم برای دریافت کمک های 

بشردوستانه، غذا و دارو وجود دارد«.
این مقــام ارشــد وزارت خزانه داری 
آمریکا در ادامه با اشاره به اینکه میزان 
صادرات دارو به ایران در ســال جاری 
بیشتر شــده، تأکید کرد: »از اینکه 
غــذا،  دارو و اقالم بشردوســتانه به 
ایران منتقل شــود، بسیار استقبال 

می کنیم«.
او درباره تحریم بانک مرکزی توسط 
دولت آمریکا گفت این بانک »مسئول 
انتقــال میلیاردهــا دالر و یورو برای 
تامین هزینه تروریسم، نیروی قدس، 

حزب اهلل و حوثی ها است«.
دونالد ترامــپ، رئیس جمهور ایاالت 
متحده، روز جمعه 2۹ شهریور اعالم 
کرد که بانــک مرکزی ایــران را به 
فهرست تحریم های این کشور افزوده 

است.
پیرو این اظهارات وزارت خزانه داری 
آمریکا اطالعیه ای منتشر کرد مبنی بر 

اینکه بانک مرکزی ایران »میلیون ها 
دالر در اختیار سپاه پاسداران، شاخه 
خارجی آن، نیروی قدس، و حزب اهلل 
که گروهی تروریستی وابسته به ایران 

است، قرار داده«.
مقام های حکومت ایران این تصمیم 
را غیرقابــل قبول ارزیابــی کرده اند. 
امورخارجه  وزیر  محمدجواد ظریف، 
ایــران در واکنــش به ایــن تصمیم 
گفت این اقدام برای »مانع شــدن از 
خریدهای بین المللی و رسیدن غذا و 

دارو به مردم ایران است«.
با این حال، معــاون وزیر خزانه داری 
آمریکا در امور تروریســم و اطالعات 
مالی می گوید بانک مرکزی ایران به 
دلیل تأمین مالی تروریســم تحریم 
شــده و مکانیزم هــای دیگری برای 
دریافت کمک های بشردوستانه، دارو 
و غــذا وجود دارند و »ما به شــدت 
از تســهیل در ایــن رونــد حمایت 

می کنیم«.
ســیگال َمندلکــر در بخش دیگری 

از ایــن گفت وگو با اشــاره به یکی از 
فعالیت های بانک مرکزی ایران گفت 
این بانــک برای جابه جایی پول برای 
یک عضو شناخته شده حزب اهلل لبنان، 
از نهادی اســتفاده کرده که در ظاهر 
در زمینه کاالهای بشردوستانه فعالیت 

می کرده است.
به گفته ایــن مقام وزارت خزانه داری 
آمریکا، »شرکت تدبیر کیش« که در 
زمینه دارو فعال بوده، در واقع بخشی 
از یک شــبکه بزرگ و پیچیده برای 
کمک به نیروی قدس سپاه بوده و از 
این طریق صدها میلیون دالر به حزب 

اهلل و حماس رسانده اند«.
او تأکید کرد که دولت آمریکا نمی تواند 
در گوشه ای بایستد و این مسائل را در 
زمینه تأمین مالی تروریســم بر مال 

نکند.
ســیگال َمندلکر گفت هدف نهایی 
دولت ترامپ، رسیدن به توافقی بهتر 

از توافق دولت اوباما است.

پمپئــو گفــت: »رژیم ایــران دروغ 
می گوید، و ادعاهای رئیس جمهوری 
اســالمی ایران حسن روحانی مبنی 
بر شکســت دادن تروریســم توسط 
تهران عجیب اســت.« او روحانی را 
یک »بیچــاره« توصیف کرد و گفت: 

»تهران فقط زبان زور را می فهمد.«
پمپئو گفــت: »تعــداد زیــادی از 
کشورها آمادگی خود را برای مقابله 
با تهدید ناوبری و امنیت بین المللی 
توسط جمهوری اسالمی ایران اعالم 

کرده اند.«
مایک پمپئو افزود کــه زمان آن فرا 
رســیده که ایران مذاکرات را شروع 
کرده و درباره فعالیت های هسته ای و 
نگرانی های امنیتی منطقه ای پاسخگو 
باشــد. وزیر خارجه آمریکا همچنین 
گفــت رژیم ایران باید مردم  را مقدم 
بر هر چیز قرار دهد و بی تردید مردم 
ایران نیز چنین درخواستی خواهند 
کرد. مایک پمپئو تاکید کرد که هرگاه 
مردم ایران چنین درخواستی را مطرح 
کنند، بدانند که این دولت در آمریکا از 

آنها حمایت خواهد کرد.
او با اشــاره به بخش هایی از سخنان 
ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل 
در مورد ایران گفت، »هدف ما بسیار 
مشخص است. ما می دانیم دیپلماسی 
کارآمد است و اراده ما هم راسخ است. 

ما داریم جهان را بیدار می کنیم.«
وزیر خارجه آمریــکا در مورد کارزار 
جمهوری  علیــه  حداکثری  فشــار 
اسالمی گفت: »ما از تحریم های ایران 
کم نمی کنیم و هرقــدر رژیم ایران 
تعرض های خود را بیشــتر کنند، ما 
نیز فشار خود را افزایش خواهیم داد.«

دبیرکل سازمان ملل: 
پیامدهای درگیری نظامی در خلیج فارس 

خارج از تحمل جهان است

رادیو زمانه- هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سران سازمان ملل با سخنان 
آنتونیو گوترش، دبیرکل آغاز شــد. گوترش گفت جهان ما ناآرام است و 
کانون ناآرامی را هم مشخص کرد: خلیج فارس و جنگ تجاری چین و 
آمریکا. دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که جهان نمی تواند پیامدهای یک 

درگیری نظامی در خلیج فارس را تحمل کند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، سه شنبه 2 مهر/ 24 سپتامبر به 
عنوان سخنران آغازگر مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به مهم ترین 
نگرانی ها در دوران کنونی گفت: »بســیاری از انسان ها وحشت دارند که 
]حقوق مدنی شــان[ پایمال شــود، مورد تبعیض قرار گیرند و فراموش 

شوند.«
گوترش در بیان این معنا، در ادامه ســخنانش افزود: »ماشین ها اشتغال 
را از انســان سلب می کنند، قاچاقچیان کرامت انسانی را از او می گیرند، 
جزم اندیشــان حقوق مدنی او را از او سلب می کنند، نظامیان جانش را 
می ستانند و سوخت های فسیلی آینده اش را تباه می کنند و با این حال 
انسان همچنان از آرمان ها و آرزوهایش تهی نشده است. همین آرمان ها و 

آرزوهاست که ما را به این اجالس کشانده.«
دبیرکل ســازمان ملل سپس با اشاره به حمله 2۳ شهریور به تأسیسات 
نفتی عربستان ســعودی، این حمالت را کامالً غیر قابل قبول خواند و 
نســبت به درگیری نظامی در خاورمیانه هشدار داد: »ما در آستانه یک 
درگیری نظامی در خلیج فارس هستیم با پیامدهایی که جهان نمی تواند 
آن را تحمل کند. ما می بایست هر آنچه را که الزم است به کار ببندیم تا 

منطق و خویشتنداری غلبه کند.«
دبیر کل ســازمان ملل اظهار امیدواری کرد که کشــورهای این منطقه 
بتوانند »با احترام متقابل و به دور از مداخله در امور یکدیگر، با هم زندگی 

کنند.«
دبیرکل سازمان ملل سپس در ادامه سخنانش به کانون دوم ناآرامی در 

جهان اشاره کرد: جنگ تجاری چین و آمریکا.
گوترش یادآوری کرد که به ســبب اختالف دو قدرت جهانی این خطر 
وجود دارد که جهان دو پاره بشــود در این مفهوم که هر یک از این دو 
قدرت جهانی در زمینه اینترنت، پول و سیاســت های مالی و مبادالت 
بانکــی و تجارت جهانی قانون و قاعــده  جداگانه ای و به تعبیر گوترش 
»سیاست های راهبردی ژئوپولیتیک و سیاست های نظامی« مورد وثوق 

خود را مقرر کنند.
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در رسانه های آمریکا
 ایران چه طور 

برنده جنگ شبیه سازی شده
 با آمریکا شد؟

ماجــرای گفتگــوی تلفنــی دونالد 
با رئیس جمهــور اوکراین بر  ترامپ 
ســر تحقیقات از جو بایدن و پسرش 
در چند روز گذشته داغ تر شد تا عصر 
سه شــنبه با آغاز تحقیقات رســمی 
استیضاح رئیس جمهوری آمریکا اوج 
گرفت و به همین نسبت رسانه های 
آمریکا کانون توجه خود را از ایران و 
حمالت آرامکو به سوی این ماجرای 

جنجالی تغییر داده اند.
با این حــال، بســیاری از مقام های 
دولتــی ســابق و ناظران مســایل 
خاورمیانه همچنان به رمزگشایی از 
تبعات جهانی این حمالت می پردازند، 
آن هم با نیم نگاهــی به پیامدهای 
مجــاورت فیزیکی دونالــد ترامپ و 
حســن روحانی در یک ســاختمان؛ 
مقر سازمان ملل متحد که این هفته 
میزبان مجمع عمومی رهبران بیش از 

۱۹٠ کشور جهان است.
در کنار ایــن موضوع یک خبر دیگر 
مربوط به ایران هم در رسانه های دو 
ســوی اقیانوس آرام داغ شده است؛ 
صدور حکم نگار قدس کنی شهروند 
ایالت  دادگاه  در  ایرانی-اســترالیایی 

مینه سوتا آمریکا.
بن بست ترامپ بر سر رویارویی با ایران

آرون دیوید میلر، مقام ســابق وزارت 
خارجه و تحلیل گر برجسته خاورمیانه 
از اندیشکده ویلسون؛ استون سیمون، 
مقــام ســابق کمیته امنیــت ملی 
کاخ سفید و ریچارد سوکولسکی، مقام 
ســابق دفتر سیاســت گذاری وزارت 
خارجه آمریکا در یادداشتی مشترک 
که در نشریه پولیتیکو امروز، سه شنبه 
24 ســپتامبر منتشــر کرده اند به 
صراحت گفته اند: »ممکن است مایک 
پومپئو گمان کند که جنگ تمام عیار 
با ایران ایده خوبی اســت، اما نظر ما 

منفی است.«
در این یادداشــت با عنوان »ترامپ 
چه  گونه می تواند از بحران ایران گذر 
کند؟« این ســه تحلیل گر وضعیت 
فعلــی رئیس جمهور آمریــکا برای 
واکنش به حمالت نفتی عربستان را 
این چنین ترسیم کرده اند: »به لطف 
بد عمل کردن وزارت خارجه و تاکید 
بر سیاست فشار حداکثری، حاال آقای 
ترامپ باید میان بــد و بدتر انتخاب 
کند؛ اگــر کاری نکند همه خواهند 
گفت که ایاالت متحده فقط یک ببر 
کاغذی است و نمی تواند از متحدانش 
در برابر ایران دفاع کند. گزینه نظامی 
هم که بســیار بدتر خواهد بود چرا 
که اوال ممکن اســت هیچ اثربخشی 
مشخصی نداشته باشد و دوما ممکن 
است خیلی سریع دامنه تبعات آن از 

کنترل خارج شود.«
»ما ســه نفر روی هم ۸٠ سال برای 
دولت های مختلف آمریکا کار کرده ایم 
و به خوبــی واقفیم که چه قدر مهم 
است که آمریکا برای حفظ اعتبارش 
خود را »قوی و اســتوار« نشان دهد 
اما همزمان معتقدیم تنها راه خروج 
از ایــن کالف - اگر راهی باقی مانده 
باشد - گفتگو و مذاکره است، اگرچه 
روزنه امید آن بسیار ناچیز می نماید.«

»ایران خباثت هــای فراوانی کرده و 
می کند. همچنان با شدت و حرارت 
به دشــمنی با آمریــکا و مخالفت با 
حضور ایاالت متحــده در خاورمیانه 

ادامه می دهد اما همه اینها نشــان از 
ایــن که ایران به دنبــال هژمونی در 
منطقه است، نیست. در حقیقت ایران 
حتی اگر بخواهد هم توان اقتصادی و 

نظامی برای این کار را ندارد.«
در ادامــه این ســه تحلیلگــر امور 
خاورمیانــه نوشــته اند: »ایــران به 
تاسیسات آرامکو حمله کرد چون اوال 
آمریکا و عربستان در همکاری با هم 
صادرات نفت این کشــور را تقریبا به 
صفر رسانده اند و تهران بارها گفته بود 
که اگر نتواند نفت بفروشــد نخواهد 
گذاشت دیگران هم چنین کنند. ایران 
اوضاع را محک زد؛ با این حمالت هم 
توان نظامی خود را به رخ کشــید و 
هم ضعف دفاعی عربستان را نمایان 
کرد. همزمان به دولت ترامپ هم این 
پیغام را فرستاد که یا بیا جلو یا بنشین 
ســرجات... با وجود ایــن ، پیغام این 
حمالت بــه معنای تالش ایران برای 
اســتیال بر منطقه نیست. به همین 
علت هم خویشتن داری در برابر ایران 
به معنای چراغ سبز به ایرانیزه کردن 
جهان عرب یا انقیاد اسرائیل نیست.«

در ادامــه این یادداشــت مفصل در 
پولیتیکــو که نــام ســه تحلیل گر 
آقایان میلر، سیمون  برجسته یعنی 
و سوکولسکی باعث خواهد شد دانه 
درشت های واشنگتن آن را بخوانند، 
نویســندگان به بحث ایــن روزهای 
پایتخت پرداخته اند  محافل سیاسی 
که طی آن حمله جورج بوش پدر به 
عراق بعد از اشغال کویت با حمالت 

آرامکو مقایسه می شود.
»این دو قابل مقایســه نیستند. آنجا 
صدام ۱٠٠ هزار نیرو به خاک کویت 
فرستاد. مردم این کشور را تهدید کرد 
و تالش کرد که تمام تاسیسات نفتی 
این کشــور را نابود کند و در نتیجه 
)با آتش زدن چاه هــای نفت کویت( 

در این یادداشــت با عنوان »ترامپ چه  گونه می تواند از بحران ایران گذر کند؟« این سه تحلیل گر وضعیت فعلی 
رئیس جمهور آمریکا برای واکنش به حمالت نفتی عربستان را این چنین ترسیم کرده اند: »به لطف بد عمل کردن 
وزارت خارجه و تاکید بر سیاست فشار حداکثری، حاال آقای ترامپ باید میان بد و بدتر انتخاب کند؛ اگر کاری نکند 
همه خواهند گفت که ایاالت متحده فقط یک ببر کاغذی است و نمی تواند از متحدانش در برابر ایران دفاع کند. 
گزینه نظامی هم که بسیار بدتر خواهد بود چرا که اوال ممکن است هیچ اثربخشی مشخصی نداشته باشد و دوما 

ممکن است خیلی سریع دامنه تبعات آن از کنترل خارج شود.«

یــک فاجعه زیســت محیطی پدید 
آورد. عــالوه بر این، تفاوت میان این 
دو واقعه فقط در درجه بندی شــدت 
و میزان وخامت آنها نیســت بلکه در 
آن زمان جورج بوش پدر یک اجماع 
جهانی پشــت خود داشــت. جنگ 
کویت منطقی به نظر می آمد. هر چند 
همان جنگ هم مقدمه ای شد بر ورود 
آمریکا به جنگ با عراق در سی سال 
گذشــته که چند تریلیون دالر خرج 
بر دست واشنگتن گذاشته و موجب 
مرگ هزاران آمریکایی و عراقی شده 
است. یادآوری این چیزها برای آنها که 
با ایران عداوت دارند شاید مهم باشد.«

چرا ترامپ بایــد از جنگ با ایران 
پرهیز کند؟

موسسه  کارشناس  کازیانیس،  هری 
نشنال اینترست )که پیش تر به بنیاد 
صلح و آزادی نیسکون شهرت داشت و 

توسط ریچارد نیکسون، رئیس جمهور 
فقیــد آمریکا تاســیس شــده( در 
یادداشتی که برای فاکس نیوز نوشته 
گفته دونالد ترامپ تصمیم عاقالنه ای 
گرفته که در پی حمالت به تاسیسات 
نفتی عربستان سعودی، به ایران حمله 

نظامی نکرده است.
آقــای کازیانــس معتقد اســت: »با 
وجود همــه رفتارهای اخیــر ایران 
از جمله حمله به تاسیســات نفتی، 
حمله به نفتکش ها و ســاقط کردن 
پهپاد آمریکایــی ... دونالد ترامپ با 
هوشــمندی واقف است که جنگ با 
ایران نبردی بســیار خونین خواهد 
بــود... معتقدم تا او )دونالد ترامپ( را 
در گوشه دیوار گیر نیاندازند حاضر به 

آغاز جنگ نخواهد شد.«
»من بارها در راستای کار تحقیقاتی 
که در اندیشکده نشــنال اینترست 
می کنــم در نبردهای شبیه ســازی 

شــده با ایران جنگیــده ام... یکی از 
آنها، در ســال 2٠۱۳ بــود که یک 
گروه از کارشناسان غیرجناحی یک 
نبرد آزمایشی برابر ایران را بر اساس 
موجود شبیه سازی  نظامی  داده های 

کردند....«
هری کازیانس در ادامه یادداشت خود 
از ســناریوی این جنگ شبیه سازی 
شده می نویســد و آغاز آن را چنین 

توصیف می کند:
- ایران از افزایش حضور نظامی آمریکا 

در منطقه عصبانی شده
- آمریکا اخیــرا در پاســخ به توان 
زیردریایی های جدید ایران و افزایش 
ســامانه های موشــکی این کشور به 

خلیج فارس نیرو اعزام کرده است
- ایران شــروع به آزمایش موشکی 
می کند... موشــک های قــاره پیما و 

میان برد
- ناو آمریکایی برای ضرب شســت 
نشــان دادن بــه ایران یکــی از این 
موشک ها را که به نزدیکی ناو پرتاب 

شده ساقط می کند
- ایــران در پاســخ اعــالم »منطقه 
کشتیرانی ممنوع« می کند و می گوید 
برای یک مانور نظامی آب های خود 
را بروی تردد بیــن المللی می بندد، 
اما مشکل اینجاست که این محدوده 

شامل تنگه هرمز هم می شود
- بازار نفت بهم می خورد؛ بهای نفت 
باال می رود. اقتصاد جهانی به شــدت 

پریشان می شود
- آمریکا ضرب االجل 24 ساعته برای 

باز کردن تنگه هرمز تعیین می کند
- ایران نه تنها عقب نشینی نمی کند 
بلکه زمان مانور را بیشــتر می کند و 
شروع به آزمایش موشک های جدید 

ضد ناو خود می کند
- آمریکا حمله می کند. زیردریایی های 
اتمی آمریکا با موشک های کروز همه 
آنچه از نیروی دریایی ایران در تنگه 

هرمز است نابود می کنند
- آمریکا همچنین به تاسیسات نظامی 
و هسته ای ایران حمله می کند. همه 

چیز به نفع آمریکاست
- اما ایران که زخم خورده برای مقابله، 
ناو هواپیمابر آمریکا را که نماد قدرت 

نظامی اوست هدف می گیرد
- ایران ۱٠٠ موشک به سوی یو.اس. 

دیسترویر شلیک می کند
- سپر موشــکی ناو دچار استیصال 

می شود. ناو هواپیمابر منهدم می شود 
و 2٠٠٠ نیــروی آمریکایی کشــته 
می شوند؛ بزرگترین تلفات آمریکا بعد 

از حمالت ۱۱ سپتامبر
- ایــران کــه می داند بایــد منتظر 
پاسخ سهمگین آمریکا باشد تصمیم 
می گیرد پیش دســتی کند و به همه 
پایگاه هــای نظامی آمریکا در منطقه 

حمله کند
آقای کازیانس که از سردبیران نشریه 
نومحافظه کار نشــنال اینترست هم 
هســت در ادامه تجربه حضور خود 
در این جنگ شبیه ســازی شــده با 
ایران می نویســد: »بعــد از پنج روز، 
مهلت برنامه تمام شد و ما نتوانستیم 
مابقی جنــگ را ادامه دهیــم... این 
محدودیت  همیشــه  شبیه سازی ها 
زمانــی دارد.. پیش از اتمام آن با این 
سوال روبرو شدیم که حاال آمریکا باید 
چه کند؟ نیروهایــش در منطقه در 

حال کشته شدن اند....«
»من در طول چند سال گذشته بارها 
در این جنگ های شبیه ســازی علیه 
ایران شرکت کرده ام و همیشه وضع 
همین بوده؛ یعنی هیچ وقت تا پایان 
مهلت برنامه، پیروزی قاطعانه و نهایی 
برای آمریکا وجود نداشته مگر این که 
آمریکا دائما نیروی بیشتری برای نابود 
کردن کامل توان نظامی تهران به کار 
بگیرد؛ که آن هم ماه ها و ســال ها به 

طول می انجامد.«
ایــن تحلیل گر موسســه نشــنال 
اینترست در پایان نتیجه گیری کرده: 
»آیا جنگ واقعی به این شبیه سازی ها 
)که بر اســاس داده های واقعی تهیه 
شده اند( شباهتی خواهد داشت؛ هیچ 
کس به یقین پاسخ را نمی داند؛ اما چرا 
که نه؟ توصیه من به پرزیدنت ترامپ 
این است با دقت تمام به همه جوانب 
فکر کن و اگر خواستی حمله کنی با 
تمام قوا و به طور استیصال آوری این 

کار را بکن.«

ایران جنگ شبیه ســازی شده در 
سال 2002 را هم برد

دیوید اکس، ســردبیر بخش نظامی 
نشــریه نشــنال اینترســت هم در 
یاداشتی که امروز )سه شنبه( منتشر 
کرده به یک تجربه دیگر شبیه سازی 
جنگ با ایران در ســال 2٠٠2 اشاره 

کرده است.
»این روزها که تنش در خلیج فارس 
به شدت باال گرفته شــاید ارزشش 
را داشــته باشد که بازی شبیه سازی 
شــده ای که پنتاگون در سال 2٠٠2 
از جنگ با ایران ســاخته بود نگاهی 
دوباره بیندازیم. در آن شبیه ســازی 
یک تفنگ دار دریایی مامور شــد که 
در نقش رهبر نیروهای ایرانی ظاهر 
شود و علیه ارتش آمریکا بجنگد. در 
جریــان آن بازی نیروهــای درهم و 
برهم ژنرال پل ون رایپر و تسلیحات 
هوایی و زمینی او بر اساس داشته های 
نظامی ایران شبیه سازی شده بود... نام 
آن نبرد چالش هزاره 2٠٠2 گذاشته 

شده بود«.
دیویــد اکــس در ادامه به تشــریح 
ســناریوی آغــاز درگیــری نظامی 
میــان ایران و آمریکا در خلیج فارس 
می پردازد و این کــه چه طور ژنرال 
رایپر با اســتفاده از قایق های تندرو 
)مانند آنچه نیروی دریایی سپاه دارد(؛ 
موشک های کروز و هواپیماهای قاتلی 
که در ارتفاع کم پرواز می کردند تنها 
ظرف ۱٠ دقیقه موفق می شود ناوگان 
دریایی آمریکا را کــه از نقطه بدون 
بازگشت عبور کرده و به سمت ایران 
در حرکت اســت منهدم کند و فاتح 

این جنگ شبیه سازی  شود.

منبع: بی بی سی

هانت ادعای ظریف درباره پرداخت 400 میلیون پوند
 در ازای آزادی زاغری را تکذیب کرد

رادیو فردا- جرمی هانت، وزیر خارجه 
ســابق بریتانیا، ادعــای محمدجواد 
ظریــف همتــای ایرانــی اش درباره 
پرداخــت 4٠٠ میلیــون پونــد از 
دارایی های ضبط شــده تهــران در 
قبال آزادی نازنین زاغری رتکلیف را 

تکذیب کرد.
آقای هانت به رادیوی بی بی سی گفته 
است: در صورت مشخص شدن مبلغ 
دقیق، دولت این کشور از حکم مراجع 
قضایی بریتانیا بــرای پرداخت 4٠٠ 
میلیون پونــد بدهی به ایران تبعیت 

می کند.
وی در عیــن حال تاکیــد کرد که 
پرداخت این مبلغ نمی تواند بخشی از 
توافق برای آزادی نازنین زاغری باشد.

این اظهارات در حالی است که محمد 
جواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفته 
کــه بریتانیــا در ازای آزادی نازنین 
زاغری که از فروردیــن ۹5 در ایران 
زندانی است، پیشنهاد داده بود 4٠٠ 
میلیون پوند دارایی ضبط شده ایران 

را آزاد کند.
به گفته وی، این پیشنهاد در دوره ای 
که فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا 

بود مطرح شــد و تا روی کار آمدن 
بوریس جانسون به عنوان وزیر خارجه 
نیز روی میز بــوده، اما وقتی جرمی 
هانت ســکان دســتگاه دیپلماسی 
بریتانیــا را در دســت گرفت، عنوان 

کرده که این کار »باج خواهی« است.
این بدهی که به اوایل دهه هشــتاد 
میالدی باز می گردد مربوط به خرید 
تانک های چیفتن است که پول آن را 
حکومت ســابق ایران پرداخت کرده 

بود.
اکنون مراجع قضایی بریتانیا چندین 
بار در حکم خــود گفته اند که دولت 
بریتانیا موظف اســت ایــن بدهی را 
بپردازد. ولی آقای هانت در مصاحبه 
روز چهارشنبه سوم مهرماه با رادیوی 
بی بی ســی گفت در مورد رقم دقیق 
این پول اختالف نظر وجود دارد. در 
عین حال به نظر می رسد که در مورد 
پرداخت این پول در حکومت بریتانیا 

اختالف نظر وجود داشته است.
وزیر خارجه ایران روز یکشــنبه ادعا 
کرده بود که در مــورد پرداخت این 
مبلغ با برخی از اعضای دولت بریتانیا 
زا جمله فیلیپ هاموند توافق شده بود 

ولی جرمــی هانت وزیر خارجه وقت 
این توافق را لغو کرد.

آقای هانت در واکنش به این سخنان 
گفت: »واقعا جای تعجــب دارد که 
آقای ظریف علنا اعتراف کرده که یک 
زن بی گناه و دختر پنج ساله او را به 
عنوان حربه ای دیپلماتیک برای حل 
یک اختالف مالی با بریتانیا گروگان 

گرفته اند«.
وزیر خارجه ســابق بریتانیــا افزود: 
»سیاســت حکومت بریتانیا همواره 
روشن بوده اســت. ما یک حکومت 
تابع قانون هستیم و اگر مراجع قضایی 
بگویند که این مبلغ باید پرداخت شود 
ما آن را پرداخت خواهیم کرد. اما روند 
تصمیم گیری دادگاه هنوز ادامه دارد 
و قرار است این مبلغ دقیقا مشخص 

شود«.
آقای هانــت تاکید کــرد که ضمن 
تبعیت از حکم دادگاه، دولت بریتانیا 
این موضــوع را با آزادی یک گروگان 
مرتبط نخواهد کــرد »چون چنین 
کاری کشورهایی نظیر ایران را تشویق 
خواهد کرد که در صورت بروز اختالف 

در آینده نیز گروگان بگیرند«.
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قیمت نان در تهران فزایش یافت

بی بی ســی- یداهلل صادقــی رئیس 
ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان تهران، قیمت جدیــد انواع 
نان در نانوایی های این اســتان را در 
نشست ستاد تنظیم بازار اعالم کرده و 
قیمت های جدید از دیروز )اول مهرماه 
جاری( اعمال شده است. قیمت های 
جدید شــامل نانوایی هــای آزادپز و 

یارانه پز در پایتخت می شود.
بر این اساس، در نانوایی های یارانه پز، 
بربری ۱٠٠٠ تومان، سنگک ۱2٠٠ 
تومان، تافتون 55٠ تومان و لواش با 

قیمت ۳٠٠ تومان عرضه می شود.
در نانوایی های آزادپز هم قیمت بربری 
۱5٠٠ تومان، سنگک ۱۸٠٠ تومان، 
تافتــون ۸5٠ تومان و لواش به 45٠ 
تومان رسیده است؛ در این نانوایی ها 
قیمت گنــدم ۹٠٠ تومــان در نظر 

گرفته شده است.
ئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان تهران گفتــه: »دولت مجوز 
افزایش قیمت نان را برای اســتان ها 
در اختیار اســتانداران قــرار داده اما 
برای پایتخت خــود وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اقدام کرده اســت.« 
وی همچنین گفته: »این نرخ ها برای 

ساماندهی قیمت نان است چون در 
عمل نانوایان طی سال های گذشته با 
کم کردن چانه یا با عنوان افزودنی ها 

قیمت نان را تغییر داده اند.«
طی ماه های گذشته گزارش شده بود 
کیفیت نان کاهــش یافته و در کنار 
آن نان های سفارشــی بیــش از نان 
معمولی، در برخی از واحدهای صنفی 

نانوایی عرضه می شود.
بر این اســاس گفته شــده در کنار 
نان های معمولی و کنجدی، نان های 
سبزیجات و سبوس دار هم به فهرست 
نانها اضافه شده و بعضی از مشتریان 
چانه های بزرگتری سفارش می دهند.

بر اســاس آنچــه رســانه های ایران 
گفته اند، بعضی از نانوایی های آزادپز 
در ماه های اخیر قیمت نان را افزایش 
داده بودند کــه وزارت صمت در تیر 
ماه این افزایش قیمت را »غیرقانونی« 
خواند.چند سالی اســت که افزایش 
قیمت نــان از مطالبات اصلی صنف 
نانوایــی بوده؛ بعضــی از فعاالن این 
صنف می گویند تــا زمانی که دولت 
قیمــت نــان را آزاد نکند قیمت نان 
با نرخ ها و کیفیت مختلف به دســت 

مردم می رسد.

 تکذیب وزارت جهاد کشاورزی بر باد رفت! 
سازمان ملی استاندارد مخلوط کردن شن و خاک با گندم را تأیید کرد

کیهان لندن- سازمان ملی استاندارد 
ایران تأیید کــرده که ناخالصی هایی 
با گندم مخلوط و بعد آرد شده و در 

اختیار نانوایی ها قرار گرفته است.
چند روز پیش خبــری درباره اینکه 
ســاالنه ٧٠٠ هزار تن ضایعات شن 
و خاک بــا آرد نانوایی های کشــور 
مخلوط می شــود منتشــر شد. این 
خبر به سرعت از سوی وزارت جهاد 
کشــاورزی تکذیب شــد اما اکنون 
سازمان ملی اســتاندارد آن را تأیید 

کرده است.
این در حالیست که نه تنها از دو سال 
پیش چنین خبرهایی در این زمینه 
منتشر شده است بلکه از امرداد امسال 
خبرهــای متعددی دربــاره مخلوط 
کردن فضــوالت حیوانی با گندم در 
ســیلوهای دولتی اســتان گلستان 

منتشر شده است!
ابتدای شهریور امسال نیز مدیر غله 
گنبد کاووس و تعــدادی از کارکنان 
ســلیوی این شــهر به اتهام ترکیب 
نخاله و مدفوع حیوانات با گندم مورد 
استفاده در این شهر بازداشت شدند. 
رئیس کل دادگستری استان گلستان 
با اعالم این خبر گفته بود متخلفان 
درآمــد میلیاردی از طــرق مخلوط 
کردن نخاله و مدفوع حیوانات با گندم 

کسب کرده اند.
سازمان ملی استاندارد ایران با تأیید 
وجــود ضایعات در گنــدم مصرفی 
برای آرد نانوایی ها، درباره میزان این 
ناخالصی  اظهار بی اطالعی کرده است.

وحید مرندی مقــدم معاون نظارت 
بر اجرای اســتاندارد ســازمان ملی 
اســتاندارد ایران در نشستی خبری 
گفته است: »بررســی های ما نشان 
می دهد که در خرید تضمینی گندم 
در مواردی بــرای اینکه بتوانند پول 
بیشــتری از خریدار گنــدم دریافت 
کنند، گنــدم را بــا ناخالصی هایی 

مخلوط کرده اند.«
ایــن خبر در حالی چنــد روز پیش 
توســط رئیس کانــون انجمن های 
صنایع غذایی ایران مطرح شد که در 
دو سال گذشته گزارش های متعددی 
در رســانه های داخلی دربــاره این 
موضوع منتشر شده بود. محمدرضا 
مرتضوی رئیــس کانون انجمن های 
صنایع غذایی ایران از وجود مافیایی 
بزرگ در زمینه خرید تضمینی گندم 
در ایران خبر داده و گفته اســت این 
مافیا، فساد گسترده ای در کشور ایجاد 
کرده بطوری که »ســاالنه ٧٠٠ هزار 
تــن ضایعات همچون شــن و خاک 
و ضایعــات گندم بــه ارزش ۱٠٠٠ 
میلیارد تومان به عنــوان گندم وارد 
پروسه خرید و فروش و تحویل گندم 

می شود.«
محمدرضــا مرتضوی گفتــه بود که 
»ما ســه سال است که به وزیر جهاد 
کشــاورزی هشــدار داده و متذکــر 
شــده ایم که فساد گســترده ای در 
سیستم خرید تضمینی گندم شکل 

گرفته است اما توجهی نمی شود.«
رئیس کانــون انجمن هــای صنایع 

غذایی ایــران گفته بود مافیا اینگونه 
عمل می کند که گندم را از کشاورزان 
می خرند و ضایعات همچون شــن و 
خاک را با گنــدم مخلوط کرده و به 

دولت تحویل می دهند!
او توضیح داده بود: »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 »اشــکالی ندارد به جیب کشاورز 
مــی رود«، در حالی که ما مطمئنیم 
این اقدامات کار کشاورز نیست بلکه 
کار دالالنــی اســت که گنــدم را از 
کشاورز خریده و به دولت می فروشند.
چند روز پس از این خبر وزارت جهاد 
کشاورزی در نامه ای که در رسانه های 
ایران منتشر شد این خبر را تکذیب 
کــرد. در این نامه آمــده بود »وجود 
ناخالصی نامتعارف در گندم خریداری 
شــده و اختالط آن با خاک، ادعایی 
کامال کذب بوده، صحت نداشته و قویا 

تکذیب می شود.«
وزارت جهاد کشــاورزی توضیح داده 
بود که »هرچند بروز برخی تخلفات 
موردی و جزیی از ســوی دالالن در 
موارد انگشت شماری از محموله ها رو 
انکار نمی کنیم، اما باید تاکید شود این 
موارد در مقایسه با حجم ٧،٧ میلیون 
تن گندم خریداری شده بسیار جزیی 
اســت و عمده اینگونــه تخلفات در 
همان بدو تحویل محموله به عوامل 

خرید و ســیلوها شناسایی و برخورد 
شده است.«

نتیجه گیری  کشاورزی  جهاد  وزارت 
کرده بود که »به نظر می رســد طرح 
ادعــای ٧٠٠ هزار تــن ناخالصی در 
گندم خریداری شــده یا ناشــی از 
ناآگاهی افراد است و یا این که برخی 
به دلیل درگیری منافعشــان با این 
موضوع، این موارد را مطرح می کنند.«
در پایان نامه هم آمــده بود: »طرح 
اینگونه شــائبه های کذب که امنیت 
روانــی و غذایــی جامعــه را تهدید 
می کند، تاسف بار بوده و جای سوال 
بسیار دارد. عالوه بر این خدمت مردم 
شــریف کشــورمان اعالم می کنیم 
که در کنار نظارت هــای موجود در 
پروســه خرید گندم، آرد گندم مورد 
اســتفاده نانوایان دارای اســتاندارد 
اجباری و نظارت های مســتمر دیگر 
نیز اســت و هیچ گونــه مخاطره در 
بهداشت و ســالمت آرد گندم برای 
مصرف کنندگان وجود ندارد و سازمان 
غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد نیز 
به صورت مستمر بر تولید آرد نظارت 

می کنند.«
حاال بــا توجه بــه اینکه ســازمان 
استاندارد ایران وجود این ناخالصی ها 
در گندم مصرفی برای آرد نانوایی ها را 
تأیید کرده باید دید محمود حجتی 
وزیر جهاد کشاورزی چه واکنشی به 
این تأیید نشــان خواهد داد و آیا این 

تأیید نیز تکذیب خواهد شد؟!

بهزاد نبوی:
 60 درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد است

سیاســی  فعال  نبــوی،  بهزاد 
اصالح طلب، می گوید 60 درصد از 
ثروت ملی ایران در اختیار چهار 
نهاد »ستاد اجرایی فرمان امام«، 
»قرارگاه خاتم«، »آستان قدس« 
و »بنیاد مســتضعفان« است که 
هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت 

و مجلس شورای اسالمی ندارند.
آقای  اشــاره  مورد  نهاد  ســه 
نبوی زیرنظر مســتقیم آیت اهلل 
علی خامنــه ای، رهبر جمهوری 
اسالمی، بوده و تنها به وی گزارش 
می دهند. قــرارگاه خاتم نیز از 
پاسداران  سپاه  زیرمجموعه های 
است که فرمانده آن را رهبر ایران 

منصوب می کند.

رادیو فردا- آقای نبوی اشــاره ای به 
دارایی هــای در اختیار ایــن نهادها 
نکرده و در 4٠ سال گذشته نیز هیچ 
آماری در این زمینه از سوی نهادهای 
یاد شده منتشر نشده است. مجلس 
خبرگان که بر اســاس قانون اساسی 
جمهوری اســالمی وظیفــه نظارت 
بر رهبــر ایران را برعهــده دارد، نیز 
گزارشی از عملکرد نهادهای زیرنظر 

آیت اهلل خامنه ای ارائه نکرده است.
با این حال، خبرگــزاری رویترز 2٠ 
آبان سال ۱۳۹2 در گزارشی تحقیقی 
نوشــت که فقط دارایی های ســتاد 
فرمان اجرایی امام »بالغ بر ۹5 میلیارد 

دالر« تخمین زده می شود.
به نوشــته رویترز، رقم »۹5 میلیارد 
دالر« برگرفتــه از تجزیــه و تحلیل 
بیانیه های مقام های رســمی ستاد، 
آمــار بــورس اوراق بهــادار تهران و 
وب ســایت های شــرکتی به انضمام 

اطالعاتی از وزارت خزانه داری آمریکا 
است.

بهــزاد نبوی در گفت وگو با ســایت 
»الف« همچنین گفته است که نباید 
مشکالت کشور را به عملکرد دو جناح 
اصالح طلب و اصولگرا تقلیل داد، چرا 
که به گفته وی، »اختیارات دولت بر 
طبق قانون اساسی حدود ۱٠ الی2٠ 
درصد کل اختیارات اداره کشور است 
و بایــد در همین حد از دولت انتظار 

داشت«.
روز چهارشــنبه معاون حقوقی سپاه 
پاسداران ضمن اعالم شکایت از بهزاد 
نبوی، فعال اصالح طلب مدعی شده 
اســت که »مجموع ثروت چهار نهاد 
زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی، دو 

درصد ثروت ملی هم نیست«.
معاون حقوقی ســپاه اما این رقم را 
تکذیب کرده و گفته است نهادهای 
یاد شــده چنیــن ثروتــی ندارند و 

»مجمــوع ثروت این 4 نهاد جمعا به 
2 درصد ثروت ملی هم نمی رسد چه 

رسد به ۶٠ درصد«.
معاونت حقوقی سپاه گفته است که 
عالوه بر بهزاد نبوی از وب سایت الف و 
همچنین وب سایت عصر ایران که این 
گفت وگو را بازنشر کرده بود، شکایت 

می کند.
روحانــی،  حســن  نیــز  پیشــتر 
رئیس جمهوری اســالمی ایران، روز 
ششم شهریور با تاکید بر اینکه دولت 
باید »اختیارات الزم« را داشته باشد، 
گفته بود از »کسی که اختیار ندارد، 

چه مسئولیتی می خواهید«.
وی در ماه های گذشته نیز سخنانی 
انتقادی درباره اختیارات دولت گفته 
بود، از جمله در اردیبهشــت امسال 
دو بار درباره کمبود اختیارات دولت 
سخن گفت و خواستار عدم دخالت 

قوای دیگر در کار دولت شد.
این اظهارات با انتقاد ابراهیم رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه، روبرو شد و او اوایل 
تیرماه با اشــاره به جلسات سران قوا 
گفت رهبر جمهوری اســالمی اتمام 
حجت کــرده و »اختیارات الزم را به 
این جلسه داده« و »دیگر برای هیچ 
مسئولی بهانه ای پذیرفته نیست که 

بخواهد بگوید اختیار ندارم«.
بهزاد نبوی به مسئله حضور جاسوسان 
در ارکان نظام جمهوری اسالمی نیز 
اشاره کرده و از جمله گفته که »مثال 
در دفتر سردار ]محمدرضا[ نقدی دو 
جاسوس اسرائیل شناسایی شد که در 

زندان با برخی زندانیان سیاسی هم 
بند بودند، که یکی از آنها اعدام شد«.

محمدرضا نقدی که از سال ۸۸ تا ۹5 
فرمانده بسیج مستضعفین و سپس 
معــاون فرهنگی- اجتماعی ســپاه 
پاســداران بود، در اردیبهشت امسال 
از سوی رهبر ایران به سمت معاونت 

هماهنگ کننده سپاه منصوب شد.
آقای نبوی با اشاره به اینکه شناسایی 
این جاسوســان در »رده های پایین« 
بوده اســت از حضور جاسوســان در 
رده های باالی نظام جمهوری اسالمی 
»ابراز نگرانی« کرده و گفته اســت: 
»به طور مثال در ماجرای بمبگذاری 
پاریس در محل مراســم مجاهدین 
خلق، درست زمانی این اتفاق رخ داد 
که آقای روحانی برای اعالم حســن 

نیت به اروپا سفر کرده است«.
به گفته وی، »موضوع نفوذ بسیار مهم 
و جدی است که باید مورد توجه قرار 

بگیرد«.
معاونــت حقوقی ســپاه همچنین 
اظهارات بهزاد نبوی درباره بازداشت 
دو جاسوس در دفتر سردار محمدرضا 
نقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه، را 
تکذیب کرده و گفته است جاسوسی 

دستگیر نشده است.
پیش از این محمدرضا نقدی نیز خبر 
مربوط به »شناســایی دو جاسوس« 
در دفترش را تکذیــب کرد و گفت 
به خاطر انتشــار چنیــن خبری، از 
بهزاد نبوی، فعال اصالح طلب شکایت 

می کند.

تورم ساالنه شهریورماه در ایران
 به مرز 4۳ درصد رسید

رادیو فردا- مرکز آمار ایران روز سه شنبه، دوم مهرماه، با انتشار گزارشی از 
افزایش نرخ تورم در ۱2 ماهه منتهی به شهریورماه امسال، ۱۳۹۸، نسبت 

به دوره مشابه در سال گذشته به 42.٧ درصد خبر داد.
نرخ تورم ســاالنه برای خانوارهای شهری 4۱.۹ درصد و برای خانوارهای 
روستایی 4٧.4 درصد بوده که نشان می دهد افزایش قیمت ها و خدمات در 

روستاها بیشتر از شهرها بوده است.
این گزارش همچنین تورم کاالهای خوراکی و آشامیدنی را ۶2.٧ درصد 
ارزیابی کرده و نشــان می دهد افزایش قیمت این کاالها بســیار باالتر از 

متوسط تورم کاالها و خدمات در کشور است.
کاالهایی مانند دخانیات، گوشت، ماهی و لبنیات در ایران تورم باالی ۸٠ 

درصدی داشته اند.
تورم در بخش های خدمات، آموزش، آب، برق و سوخت نیز کمترین میزان 

و در محدوده 22 تا ۳٠ درصد بوده است.
همچنین این گزارش که روز سه شنبه در سایت رسمی مرکز آمار منتشر 
شــد افزایش قیمت مســکن و اجاره بها را به ترتیب 2۳.٧ درصد و 2۳.۶ 

درصد ارزیابی کرده است که در تناقض با آمارهای دیگر نهادهاست.
برای نمونه همین نهاد اخیرا گزارشی منتشــر کرد که ازافزایش ۱4۸.۶ 
درصدی متوســط قیمــت خرید و فروش یک مترمربــع زمین یا زمین 
ســاختمان کلنگی و ۸2.2 درصدی متوســط قیمت خرید و فروش یک 
مترمربع زیربنای مسکونی در بهار سال جاری نسبت به بهار پارسال خبر 

داده بود.
بانک مرکزی اخیرا اعالم کرد متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران در مردادماه کمی بیش از ۱۳٠ میلیون ریال بود که نسبت به مرداد 
پارسال ٧۶ درصد افزایش را نشان می دهد. بانک مرکزی می گوید قیمت 
مســکن در تهران طی پنج ماه ابتدایی ســال نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته، ۹۶ درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار همچنین مدعی است که نرخ تورم شهریورماه نسبت به شهریور 
پارسال )تورم نقطه  به نقطه( ۳5 درصد بوده است، یعنی خانوارهای کشور 
بــه طور میانگین ۳5 درصد بیشــتر از شــهریور ۱۳۹٧ برای خرید یک 

»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه کرده  اند.
این گزارش می گوید نرخ تورم نقطه ای شــهریورماه ۱۳۹۸ در مقایسه با 

مردادماه ۶.۶ واحد درصد کاهش یافته است.
بــا افــت ارزش دالر در مقابل ریال طی ماه های گذشــته، مقامات ایران 
می گویند از آهنگ رشد تورم کاسته شده و در دو ماه گذشته، میزان تورم 

نقطه به نقطه در هر ماه سیر نزولی داشته است.
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2018

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

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

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

تاون هاوس، دو طبقه، سه خوابه با 2/5 سرویس حمام، 1750 اسکورفیت،
 Walking Closet  بسیار دلباز، استیلس استیل اپالینسس، اتاق خواب اصلی دارای 

و بالکن مشرف به جنوب، شومینه گازی، پارکینگ سرپوشیده با درب اختصاصی
 به منزل،  انباری بزرگ، در یک مجموعه مسکونی بسیار خوب  در قلب نورت ونکوور،

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی و مراکز خرید

#2- 250 E Keith Road,  North Vancouver
$1,029,000

Open by Appointment

تاون هاوس بسیار زیبا، سه طبقه، سه خوابه و دن، 2/5 سرویس حمام ، 
نوسازی شده، در یک مجموعه مسکونی بسیار خوب و مرتب واقع در خیابان 

بن بست، آشپزخانه و اتاق پذیرایی بزرگ،  بالکن و پاسیو بزرگ
بیس منت دارای اتاق نشیمن بزرگ، دفترکار، الندری،
Deep Cove نزدیک به کامیونیتی سنتر و دبیرستان و

612-1500 Ostler Court, North Vancouver
$899,000

953 E. 13th St.,
North Vancouver

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

MAJID TALEBI

Edgemont Village

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

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

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

تاون هاوس نوساز )2018(،  دو طبقه، سه خوابه با 2،5 سرویس کامل حمام،
جنوبی، بسیار روشن و دلباز، سقف بلند، آشپزخانه مدرن، دارای 3  بالکن، 

پاسیوی بزرگ، 2 پارکینگ سرپوشیده،در منطقه ای بسیار آرام  و دنج،
Deep Cove، Cates Park نزدیک به

10-3595  Salal Drive,  North Vancouver

$999,000

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

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

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

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

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

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900
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آیا ایران و آمریکا
 همچنان کج دار و مریز 

پیش خواهند رفت

»جنگ و صلح«

نگاهی بــه اظهارات رهبــران ایران 
و ایــاالت متحده، فقــط در کمتر از 
4۸ ســاعت گذشته، شــاید بیش از 
هر چیــزی حاکــی از بالتکلیفی و 
سردرگمی این کشورها در مواجهه با 

یکدیگر باشد.
چنــان  گاه  موضع گیری هــا  ایــن 
متناقض اند که به نظر می رسد یکی از 
این اظهارات می  تواند آنان را تا آستانه 
جنگ پیش ببرد و اظهارنظر دیگری 
دو طرف را به پای میز مذاکره بکشاند.

در آخرین اظهارنظرها حسن روحانی 
که در حال حاضر برای شــرکت در 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد در نیویورک به ســر می برد در 
موضعی کامــال جدید و تا حدی دور 
از انتظار گفته است که اگر »تحریم ها 
رفع شــود حاضرم دربــاره تغییرها، 
الحاق ها یا اصالح هــای کوچکی در 
برجــام گفت وگو کنم« بــه گزارش 
خبرگــزاری رویتــرز این ســخنان، 
امروز و در گفتگوی حســن روحانی 
با خبرنگاران اظهار شــد. این گفته 
روحانی در حالی توجه رســانه های 
خارج از ایــران را به خود جلب کرد 
که در رسانه های داخلی انعکاس داده 

نشد.
هــر چنــد رییس جمهــوری ایران 
منظور خود از »تغییرات کوچک«  را 
روشن نکرد، اما نگاهی به محل های 
اختالف حاکی از آن اســت که این 
تغییــرات می توانــد دربــاره برنامه 
موشــکی ایران و نقش این کشور در 
مناقشات منطقه ای یا به وجود آوردن 
امکان افزایش نظارت بر فعالیت های 

هسته ای ایران باشد.
این اظهارات حسن روحانی در ادامه ی 
چراغ سبز دیگری بود که روز گذشته 
محمد جــواد ظریــف، در گفت وگو 
با کریســتین امانپور خبرنگار شبکه 
امریکا نشان  تلویزیونی سی ان ان، به 
داده و گفته بود که ایران حاضر است 
در ازای لغو تحریم ها اجازه » بازرسی 

دائمی از تاسیسات اتمی« را بدهد.
در ایــن میان »ابتــکار صلح هرمز« 
روحانی و »شاخه زیتون« ظریف که 
رهاورد آنان بــرای نیویورکی ها بود، 
فارغ از محتوی، الاقل در ظاهر حاوی 

پیام مذاکره اند.

ترامپ : آمریکا تجربه عراق را تکرار 
نخواهد کرد

در همین حــال در جبهه مقابل که 
در روزهای منتهی به این نشســت 
زمزمه هایی مبتنی بر تمایل به مذاکره 
شنیده می شــد، ورق برگشته است. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در سخنرانی خود در مجمع عمومی 

سازمان ملل متحد گفت که »تا زمانی 
که رفتار تهدیدآمیز ایران ادامه داشته 
باشــد، تحریم ها برداشته نمی شود، 

بلکه تشدید خواهد شد.«
در لحــن و ســخنان رییس جمهور 
آمریــکا درباره ایران هیچ نشــانی از 
دوســتی و تفاهم یافت نمی شــد. او 
ایران را » یکی از بزرگترین تهدیدهای 
امنیتی و حامی اصلی تروریسم« و » 
رژیم ســرکوب گر« خواند و گفت که 
»کارنامه ایران مرگ و نابودی است.« 
ترامپ تاکید دارد که »ایرانی ها آتش 
جنگ در سوریه و یمن را شعله ور نگه 
داشــته اند.« و »رهبران ایران عطش 
خون دارند و پس از تحریم ها دست 

به واکنش های خشن زده اند.«
با وجود این دونالد ترامپ دقایقی قبل 
از ســخنرانی خود در مجمع عمومی 
سازمان ملل در پاسخ به پرسش های 
خبرنگاران گفت که کشــورش قصد 
جنگ ندارد اما از منافع مردم آمریکا 

دفاع خواهد کرد.
به گزارش بی بی سی فارسی او تاکید 
کرده که » بایــد دید که ایران چکار 
می کنــد اما صرف نظــر از همه چیز 
آمریکا تجربه عــراق را تکرار نخواهد 

کرد.«

آیا روحانی و ظریف  در حال تمردند؟

رهبر جمهوری اســالمی هم روز سه 
شــنبه در حالی که دولــت را برای 
پیشــنهاد »تغییــرات کوچک« به 
نیویورک فرســتاده بــود در صفحه 
اینستاگرام خود درباره احتمال مذاکره 
با آمریکا نوشــت و گفت که از نگاه 
او :»مذاکــره با آمریکا یعنی تحمیل 
خواســته های آمریکا بــر جمهوری 
اســالمی ایران « و »نمایِش موّفقّیِت 
سیاســِت فشــارِ حّداکثری از سوی 

آمریکا. «
  ادامه ســخنان  روز دوشنبه آیت اهلل 
خامنــه ای امــا درتناقــض کامل با 
اظهارات حســن روحانی اســت. او 
نوشته بود: »  برای همین هم هست 
که مشــاهده کردیــد رئیس جمهور 
محتــرم،  وزیر خارجه، مســئولین 
کشور همه یک صدا، یک زبان گفتند 
که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد؛ 
نه مذاکره ی دوجانبــه، نه مذاکره ی 

چندجانبه.«
البتــه رهبر جمهوری اســالمی در 
ادامه روزنه ای را گشــود و تاکید کرد 
که »اگر آمریکا حرف خودش را پس 
گرفت و به آن معاهده ی هسته ای  که 
نقض کرده بود برگشت و توبه کرد و 
شد عضو کشورهای معاهده کننده آن 
وقت در جمع کشورهای عضو معاهده 
که با ایران صحبت می کنند، آمریکا 

هم می تواند شــرکت کند اما در غیر 
اینصــورت هیچ مذاکــره ای در هیچ 
ســطحی بین مســئوالن جمهوری 
اسالمی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد 
افتاد نه در نیویــورک و نه غیر آن « 
رهبر ایران اما به هیچ تغییر کوچک 
یا بزرگ ممکنی در سیاست های ایران 
برای بازگشــت به میز مذاکره اشاره 

نکرده است.
این در حالی اســت که محمدجواد 
ظریف، گفته بود که حسن روحانی، 
رئیس جمهور ایران حاضر اســت با 
همتــای آمریکایی خود در نیویورک 
دیدار کند »به شرط آنکه ترامپ آنچه 

که الزم است را انجام دهد«.
بعد از ســخنان روز سه شنبه حسن 
روحانی، کانال تلگرامی سپاه پاسداران 
روحانــی و  ظریــف را بــه تمرد از 
دســتورات رهبر ایــران متهم کرده 
و نوشــت:» طبق خبرهای رسیده، 
روحانی و ظریف می خواهند به بهانه 
نشست کشورهای عضو برجام )5+۱( 
در نیویورک، با ترامپ مالقات نمایند!«
کاناال سپاه پاسداران نوشت: »جسارت 
روحانی و ظریــف در صورت ارتکاب 

چنین کاری، نابخشودنی است.«

»تغییرات کوچک« ایران چیست؟

موضع رهبر ایران البته با پاســخ این 
کشور به بیانیه کشــورهای اروپایی 

درباره حمله به آرامکو منطبق است.
وزارت  امورخارجــی ایران در پاســخ 
به کشــورهای  اروپایی  که مسئولیت 
حمله به تاسیسات نفتی عربستان را 
متوجه ایران دانســته اند این اتهام را 
»مخرب؛ بدون مدرک و تنها بنابر با 
استدالل خنده دار که »توضیح دیگری 
وجود ندارد.«« توصیف کرده اســت 
و تاکیــد کــرد که ایران  نــه درباره 
موشک ها مذاکره می کند و نه درباره 

برنامه هسته ای.
در بیانیه وزارت امــور خارجه ایران 
آمده اســت که »برنامه موشــکی و 
دفاعی ایــران، بازدارنده و هماهنگ 
با تهدیدهای موجــود؛ و با توجه به 
مجاز  شورای امنیت  قطع نامه 22۳۱ 
است و ایران درباره توان موشکی اش 

مذاکره نمی کند.«
در این میان اروپا هم در تالش است 
کــه ایران و ایاالت متحده را بر ســر 
میز مذاکره بازگرداند. امانوئل مکرون 
در ادامــه تالش های چنــد ماه اخیر 
خود حاال می گوید که امیدوار اســت 
پیشرفتی در زمینه گفت  وگوها با ایران 

به دست بیاید.
مکرون روز دوشــنبه 2۳ ســپتامبر 
در حاشــیه اجالس با حسن روحانی 
دیــدار کرده بــود. در همــان دیدار 

حسن روحانی شرط به نتیجه رسیدن 
تالش های رییس جمهور فرانســه را 
رفع تحریم  های آمریــکا علیه ایران 
دانســت و آن را پیش شرط مذاکره 

احتمالی عنوان کرد.
در همین راســتا روز چهارشنبه هم 
آنــگال مرکل، صدر اعظــم آلمان در 
دیداری که از قبل برنامه ریزی نشده 
بود با رییس  جمهــوری ایران دیدار 
کرد. بر اساس گزارش ها مرکل پیش 
از دیــدار با حســن روحانی با دونالد 

ترامپ گفت وگو کرده بود.
شــاید بتــوان از مخرج مشــترک 
بیانیه وزارت امور خارجه، ســخنان 
رییس جمهــور و ظریــف اینگونــه 
»تغییرات  کــه  کــرد  نتیجه گیری 
کوچــک« مدنظــر رییس جمهوری 
می توانــد اجازه »بازرســی دائمی از 
تاسیسات اتمی« باشد. از سوی دیگر 
علیرغم تاکیدات رســانه ای و رسمی 
ایران بر سر کوتاه نیامدن بر سر برنامه 
موشکی اش، بعضی از شنیده ها حاکی 
از آن است که این کشور حتی حاضر 
شــده بر سر برنامه  موشکی خود هم 
به شرط برداشتن یا کاهش تحریم ها 

مذاکره کند.
موضــع ســنتی رهبر ایران بر ســر 
آشتی ناپذیری و عدم مذاکره می تواند 
مانند بعضی از اظهارات دونالد ترامپ 
کارکرد رسانه ای داشته باشد. با وجود 
این تجربه نشــان داده که تیم ایران 
بی اذن »رهبر« نمی تواند وعده هیچ 
تغییر سیاســتی را در هیچ سطحی 
بــه طرف های مذاکــره بدهد، حتی 
اگر ظاهــرا خبرگزاری تســنیم در 
گزارش خود از »خطر توافق بســیار 
بد« در نیویورک سخن بگوید و سپاه 
پاسداران ظریف و روحانی را نبخشد.

حتی اگر ایاالت متحده چنانچه دونالد 
ترامپ در گفتگوی  خود تلویحا تاکید 
کرد قصد جنگیدن با ایران را نداشته 
باشد، تحریم هایی که حاال دامن بانک 
مرکزی را هم گرفته چنان عرصه را بر 
ایران تنگ کرده که کم از جنگ ندارد 
به طوری که حتی گروهی در ایران با 
تصور پایان دادن به این وضع، جنگ 
را بــا فرض جنگ محــدود، ترجیح 
بدهند. با وجود این شواهد حاکی از 
آن اســت که گروهِ حامی مذاکره، در 
حال انجام آخریــن تالش های خود 
برای عبور از این گردنه بدون جنگ 
هســتند. اما اینکه برای بیرون رفتن 
از فشار تحریم تا کجا کوتاه می آیند 
و »مذاکره« می کنند سوالی ست که 
الاقل نمی توان جواب آن را به راحتی 
از میان این اظهارات مبهم و متناقض 

به دست آورد.

مهسا محمدی )زیتون(

در لحن و ســخنان رییس جمهــور آمریکا 
درباره ایران هیچ نشــانی از دوستی و تفاهم 
یافت نمی شد. او ایران را »یکی از بزرگترین 
تهدیدهای امنیتی و حامی اصلی تروریسم« و 
»رژیم سرکوب گر« خواند و گفت که »کارنامه 

ایران مرگ و نابودی است.«

پروفسور والتر راسل مید می نویسد که سربازان آمریکایی که هفته پیش به 
منطقه اعزام شدند همانند سیم تله ای می مانند که با کوچکترین حرکتی 
عکس العمل نشــان خواهد داد. این شــرایط را در دوران جنگ سرد در 
برلین هم شاهد بودیم. این بدین معنی ست که اکنون سربازان آمریکایی 
دم دست ایران هستند و با کوچکترین حمله به آنها، شرایط کامال تغییر 

میکند.
تنش های پیش از بروز درگیری نظامی بین ایران و آمریکا رو به افزایش 
است. سخنرانی امروز ترامپ در سازمان ملل، رنگ و بویی نه خیلی متفاوت 
اما تندی داشت. با اینحال همچنان ایران با توپ کم باد و زمین ناهموار و 
تیم بهم ریخته ای بازی می کند و ترامپ می خواهد که برای ورود به یک 
جنگ، توپ در زمین ایران باشد. پروفسور والتر راسل مید نگاهی متفاوت 

به این شرایط دارد،
پروفسور والتر راسل مید که محقق ارشد در روابط بین المللی است  شرایط 
را اینگونه می بیند که با عبور ایران از یکسری خط  قرمز های موجود، آمریکا 
وارد جنگ خواهد شــد. هر چند که همچنان ترامپ تاکید بر و تاکتیک 
فشارهای اقتصادی به ایران را ادامه می دهد و از جنگ بطور جدی دوری 
می کند، اما از دید مید، یکسری حداکثر ها را برای رفتار ایران در نظر دارد.

در حال حاضر باور بطور رسمی بیان شده ی آمریکا، فرانسه، انگلستان و 
آلمان این اســت که ایران در پس حمله های هفته ی پیش به تاسیسات 
نفتی عربستان قرار داشته است. موضع دونالد ترامپ در قبال این حمالت 
و خســارات آنها، در نظر بسیاری از کارشناسان این فکر را باز هم تقویت 

کرد که ترامپ قصد مداخله ی نظامی ندارد و از این امر دوری می جوید.
اما، پروفسور مید در مقاله اش منتشره در وال استریت ژورنال می نویسد که 
ایران از خط قرمز ها عبور نکرده است. هیچ حمله ای از سوی ایران بسوی 
ارتش و سربازان آمریکا تاکنون روی نداده است. او می نویسد ایران نه به 
کشتی های آمریکایی، نه به آنچه که پرچم آمریکا بر آن سوار است و نه در 
زمین به جاهایی که آمریکا از آن محافظت می کند تاکنون ابدا حمله ای 
نکرده اســت. هیچ حمله ی تروریستی از سوی ایران متوجه آمریکایی ها 
نشده است. این در حالی است که ایران کامال باید به محاسبه ی جدیدی 
کمک های مالی اش به بشــار اســد، حزب اهلل و حوثی ها بپردازد و به فکر 
کنترل فقر روز افزون در کشورش باشد. اگر نگاه به صادرات نفت روزانه ی 
ایران بکنیم که از 2 میلیون و 4٠٠ هزار بشکه به نیم میلیون بشکه رسیده 
است، دشواری شرایط مالی ایران را بهتر می فهمیم. ایران در ازای این فشار 
زیاد، چند کشتی را گرفته است و چند حمله را غیر مستقیم ترتیب داده 
است. از آنسو بدون حاصل، سعی کرده است از طریق اروپا این تحریم ها 

را کاهش دهد.
مید ادامه می دهد که هر چه ایران بیشتر وارد این میدان شود که اقداماتی 
از این دســت را صورت دهد، از ســوی جهان منزوی تر خواهد شد. زیرا 
جهــان، آمدن ایران به پــای میز مذاکرات را راه حل درســت برای این 
اختالفات میداند. اکنون شکی باقی نیســت که اگر ایران وارد مذاکرات 
نشود، دیر یا زود از خطوط قرمز عبور خواهد کرد. آنوقت هم پیمانان آمریکا 
خواهان برخورد نظامی با ایران خواهند شد. ایران یا با برخورد نظامی روبرو 
می شود و یا به شرایط آمریکا احترام می گذارد و فعالیت های هسته ای و 

آشوب  آفرینی هایش را قطع می کند.
مید میگوید که حمله ی بعدی به تاسیســات عربستان سعودی را دیگر 
نمی توان از چشم پوشاند و از آن گذشت. او اشاره میکند که اعزام نیروهای 
نظامی ایران بدســتور ترامپ بســوی منطقه، ابدا یک امر ساده نیست. 
ســربازانی که هفته پیش اعزام شدند همانند سیم تله ای می مانند که با 
کوچکترین حرکتی عکس العمل نشــان خواهند داد. این شــرایط را در 
دوران جنگ سرد در برلین هم شاهد بودیم. این بدین معنی ست که اکنون 
سربازان آمریکایی دم دست ایران هستند و با کوچکترین حمله به آنها، 

شرایط کامال تغییر میکند.
اکنون اگر این تحلیل را در کنار سخنان اخیر دونالد ترامپ در سازمان ملل 
بگذاریم، تاکید فراوان ترامپ بر اینکه ما خواهان صلح هستیم و قدرت را در 
صلح می بینیم، در عمل اشاره به این دارد که ما توان برقراری صلح را نیز 
داریم؛ همیشه نیرویی که از انتخاب صلح در موضع قدرت بگوید، باید توان 
جنگ را نیز در خود حمل نماید. این قدرت همان عظمت و عزتی است 
که ترامپ به صراحت به آن اشــاره کرد. تجاوز به این عزت آمریکایی ها، 

همان خط قرمز ترامپ است.

وال استریت ژورنال:
عبور از خط  قرمز های ترامپ 

یعنی آغاز حمله به ایران

منبع: سایت نقطه
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Perfect Shot Studio
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Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

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

حمید زرگرزاده

ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

پیشروی »قانونی«
 اطالعات سپاه 

 در زمین وزارت اطالعات
مجلس ایران اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی با مردان خارجی را منوط 
به صدور گواهی امنیتی از سوی اطالعات سپاه پاسداران و وزارت اطالعات 
کرد. در متن اولیه مصوبه نمایندگان در این زمینه، صدور تابعیت برای افراد به 
عدم مخالفت وزارت اطالعات محول شده بود. اما پس از رد مصوبه در شورای 
نگهبان، مجلس در جلسه سه شنبه 2 مهر، برای تامین نظر شورا نام اطالعات 

سپاه را هم به متن آن افزود.

سازمان اطالعات سپاه، البته در عمل، 
تمام کارهایی که در قوانین ایران به 
وزارت اطالعات ســپرده شده بوده را 
انجام می دهــد؛ ولی در متن قوانین، 
این وزارتخانه متصــدی اصلی امور 
امنیتی کشــور محســوب می شود. 
درنتیجه مصوبه روز سه شنبه، ظاهرا از 
زاویه تاکید صریح آن بر »موازی کاری 

اطالعاتی« خبرساز شد.
اما واقعیت آن اســت کــه تاکید بر 
نقش موازی اطالعات ســپاه، تحولی 
استثنایی در قوانین سال های اخیر 
-یــا حتی مصوبــات مجلس فعلی- 
نبوده. هرچند در این سال ها، حیطه 
اختیارات ســازمان اطالعات ســپاه 
چنان »زیرپوستی« گسترش یافته که 
از دید افکار عمومی پنهان مانده است.

ه عنــوان نمونه، مطابق »قانون نحوه 
فعالیت احزاب و گروه های سیاسی« 
مصوب مجلس دهم، که متن نهایی آن 
22 آبان ۱۳۹5 برای اجرا ابالغ شده، 
مظنونان به جاسوســی حق تأسیس 
حزب یا عضویــت در آن را ندارند و 
تشــخیص مصادیق »جاسوسی«، با 
»وزارت اطالعات یا سازمان اطالعات 

سپاه پاسداران« است.
نمونــه دیگر،»قانون اصــالح قانون 
مبارزه با پولشــویی« مصوب مجلس 
دهم اســت که ۳ بهمن ۱۳۹٧ برای 
اجرا ابالغ شــده. در متن نهایی این 
قانون، تشــکیل نهادی جدید به نام 
»شــورای عالی مقابله و پیشگیری 

از جرائــم پولشــویی و تأمین مالی 
تروریســم« پیش بینی شده که در 
آن، وزیر اطالعات و رئیس ســازمان 
اطالعات سپاه، توامان وظیفه گزارش 

دهی اطالعاتی را بر عهده دارند.
حتی اضافه شدن نام اطالعات سپاه 
در کنــار وزارت اطالعــات در متن 
قوانین قبلی ایــران هم، اتفاق جدید 
نبوده است. این تغییر، مثال در »قانون 

خانواده  بازداشت شدگان بیانیه14 امضا:  
11 مهر تجمع می کنیم

ایران وایر- خانواده های بازداشت شده ها روز سه شنبه با اعالم یک فراخوان 
برای تجمع اعتراضی مقابل دادگاه انقالب شهر مشهد در تاریخ ۱۱ مهرماه 
می گویند: »4۶ روز اســت که اداره اطالعات عزیزان ما را که یک تجمع 
اعتراضی ســاده نسبت به حکم ۱۳ ســال زندان برای یک جانباز منتقد 
داشــته اند، به بهانه های واهی در ســلول انفرادی که شــب و روز در آن 
مشخص نیســت، ممنوع از تلفن و ممنوع از مالقات، بدون کتاب و قلم 
و عینک و... نگه داشــته اند. از آن جا که معاون دادستان گفته اند تجمع و 
اعتراض حق شما است، ما خانواده ها تصمیم گرفته ایم چنان چه عزیزان ما 
را بدون قید و شرط آزاد نکنند، روز پنج شنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ از ساعت 
۹ تا ۱۱صبح مقابل دادگاه انقالب مشــهد در خیابان کوه سنگی تجمع 

اعتراضی داشته باشیم.«
خانواده ها در ادامه از همکاراِن معلمان بازداشت شده و عموم آزادی خواهان 
خواســته اند: »از آن جایی که ۱۳ مهرماه روز جهانی معلم است و بیشتر 
بازداشت شده ها فرهنگی و معلم هستند، ازهمکاران عزیز فرهنگی و عموم 
آزادی خواهــان دعوت می کنیم تا ما را در تجمع  ۱۱مهرماه ۱۳۹۸ تنها 

نگذارند.«

اصالح قانون آیین دادرسی کیفری« 
مصــوب مجلس نهم رخ داده که اول 
تیر ۱۳۹4 ابالغ شده است. در بخشی 
از ایــن قانون، که بــه اصالح »قانون 
آیین دادرسی کیفری« مورخ 4 اسفند 

۱۳۹2پرداخته، »ســازمان اطالعات 
ســپاه« بعد از »وزارت اطالعات« به 
فهرســت ضابطان دادگستری اضافه 

شده است.
اما، گذشته از قوانینی که نهایی شده 
اند، در برخی از دیگر مصوبات مجلس 
که هنوز به قانون الزم االجرا تبدیل 
نشــده اند نیز، موازی کاری دو نهاد 
اطالعاتــی مورد تاکید قــرار گرفته. 
یک نمونه مرتبط، اصالحیه 4 خرداد 
۱۳۹5 مجلس نهم بوده که در آخرین 
روز فعالیــت آن مجلــس از تصویب 
نمایندگان گذشــته اســت. مطابق 
اصالحیه، دستگاه های اجرایی موظف 
می شــوند هنگام انتصــاب افراد به 
مشاغل حساس، عالوه برقوه قضاییه 
و وزارت اطالعات )که پیشتر در قانون 
آمده بودند(، از سازمان اطالعات سپاه 

هم استعالم بگیرند.
این اصالحیه در ۱٧ خرداد ۱۳۹5 به 
شورای نگهبان رفت و شورا اعالم کرد 
که برای تاییــد نهایی باید تغییراتی 
در متن آن ایجاد شود. تغییراتی که 
هنوز نهایی نشــده ولی از اظهارنظر 
شورا مشــخص اســت که در متن 
نهایی، جایگاه جدید اطالعات ســپاه 
دســت نخورده باقی خواهــد ماند. 
قابل تامل آنکه در آســتانه جلســه 

۱٧ خرداد شــورای نگهبان، »یکی از 
مســئولینی که در ادوار مختلف در 
پاسخگویی به استعالمات به شورای 
نگهبان مشارکت داشته« در مصاحبه 
ای بدون نــام اعالم کرد که عالوه بر 
اطالعات سپاه، نهادهای موازی دیگر 
همچون حفاظت اطالعات ها هم باید 
در مورد کاندیداهای مشاغل حساس 

نظر بدهند.
استدالل این مسئول آن بود که »در 
برخی موارد حفاظت اطالعات سپاه 
اطالعاتــی در اختیار دارد که ممکن 
اســت ســازمان اطالعات ]سپاه[ به 
آن دسترسی نداشته باشد«. او حتی 
تاکید داشت که استعالم از حفاظت 
اطالعات قــوه قضاییه بایــد جدا از 
استعالم از دستگاه قضایی باشد چون 
این دستگاه »براساس محکومیت افراد 
در مورد آنها اظهار نظر می کند«، در 
حالی که »ممکن است بعضی جرایم 
وجود داشــته باشــد که هنوز حکم 

قضایی برای آن صادر نشده باشد«.
در عین حال اما، گذشته از مجموعه 
تغییراتــی کــه در قوانیــن صورت 
می گیرد یا نمی گیرد، در مواردی که 
استعالم از سازمان اطالعات سپاه در 
متن قوانین نیامده هم، این کار عمال 
بر مبنای تفســیرهای خاص شــورا 

نگهبان انجام می شود.
معروف تریــن نمونه، اســتعالم در 
مورد کاندیداهای ورود به دســتگاه 
قانونگذاری اســت که مطابق قانون 
فعلی انتخابات مجلس، باید از طریق 
مکاتبه با وزارت اطالعات، ســازمان 
ثبت احوال ، نیروی انتظامی جمهوری 

و قوه قضاییه انجام شود.
با وجود این، شورای نگهبان در سال 
های گذشــته، همواره گزارش های 
اطالعات سپاه و نهادهای دیگر را نیز 
برای ردصالحیــت کاندیداها به کار 
بسته و اســتدالل کرده که عدم ذکر 
نام چنین نهادهایــی در قانون، نافی 

استعالم از آنها نیست.
در همین ارتباط، عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شــورای نگهبان، در ۱۹ 
مرداد گذشــته در توضیح استناد به 
گزارش های اطالعات سپاه برای رد 
صالحیت ها گفته است: »چهار مرجع 
در قانون آمده از آنها ســوال می شود 
ولی منع نشــده از سایر نهادها سوال 
نشود. بنابراین شورای نگهبان می تواند 
از سایر نهادها نیز استعالماتی را انجام 

دهد. «
درنهایت البته قابل انکار نیســت که 
عملکرد وزارت اطالعات و ســازمان 
اطالعات ســپاه، به طــور خاص در 
حیطــه نقض حقوق شــهروندی، و 
به طــور اخص در مناطــق دورتر از 
پایتخــت، نوعا تفــاوت معنی داری 

نداشته است.
با وجــود این، پدیده مــوازی کاری 
دســتگاه های اطالعاتی همــواره از 
زوایای مختلف مــورد توجه ناظران 
قرار گرفته و از جمله اینکه قوه مقننه، 
اساســا امکان احضار و طرح سوال از 
رئیس سازمان اطالعات سپاه را ندارد 
و تنها مــی تواند وزیــر اطالعات را 

احضار کند.
البته، اینکــه نماینــدگان در عمل 
تاکنون تا چه حد از حق خود استفاده 
کرده اند یا در مــواردی که این کار 
انجام شده چه چیز تغییر کرده، بحث 

کامال جداگانه ای است.

حسین باستانی )بی بی سی(
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ایران وایر- »کمال جعفری یزدی« از 
امضاکنندگان بیانیه ۱4 نفره با ارسال 
یک فایل صوتــی از زندان وکیل آباد 
مشهد، به تشــریح چگونگی یورش 
ماموران امنیتی به منزل مســکونی 
وی برای بازداشت خود پرداخت. در 
ساعت 22 شب جمعه ۹ شهریورماه 
سال جاری، ۱5 مامور امنیتی زن و 
مرد با یورش بــه منزل دکتر کمال 
جعفری یزدی وی را بازداشت کردند. 
این ماموران در بازرســی و تفتیش 
منزل، دو دســتگاه تلفن و لپ تاب 
فرزندان وی را نیــز ضبط کرده و با 
خود برده اند. او که در زندان دســت 
به اعتصاب غذا زده اســت، در فایل 
صوتی ضمن رد اتهامات خود، آن ها را 
ساخته وپرداخته ذهن ماموران امنیتی 

دانسته است.
کمــال جعفری یزدی به ۱۳ ســال 
حبس تعزیری محکوم شــده است. 
حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز 
عینا تائید شده است. از مجموع ۱۱ 
سال حبسی که در حکم دادگاه آقای 
جعفری یزدی آمده، به استناد ماده 
۱۳4 قانون مجازات اســالمی، »اشد 
مجازات« آن یعنی ۱٠ ســال حبس 
تعزیــری قابل اجرا خواهــد بود. در 
جریان برگزاری دادگاه تجدیدنظر این 
فعال مدنی جمعی از امضاکنندگان 
بیانیه ۱4 نفره بازداشــت و به زندان 
افراد هم اکنون  این  منتقل شــدند. 
در زنــدان اداره اطالعات مشــهد و 
زندان وکیل آباد حضور دارند. از بین 
بازداشت شــدگان دو نفر به نام های 
غالمحسین بروجردی و پوران ناظمی 
به دلیل وخامت حال جسمی با قید 

وثیقه آزاد شده اند.
متن زیر بخش هایــی از پیام صوتی 
این فعال مدنی اســت کــه از زندان 

وکیل آباد مشهد ارسال کرده است:
من کمال جعفری یزدی هستم. امروز 
شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۹۸ و چهارمین 
روز اعتصاب غذای من در بند ســه 
مشــاوره زندان وکیل آباد. حال زیاد 
مناسبی ندارم. ولی همچنان روی پا 

هستم.
با توجه به اینکه هیچ مرجع و پناهی 
در کشــور ما وجود ندارد که از حق 
مظلوم دفاع کنــد، وزارت اطالعات 
خودش می برد و می دوزد. هر کاری 
که دلش می خواهد انجام می دهد. هر 
رای که دلش می خواهد را دســتگاه 
غیرمستقل، بی وجدان، بی شرافت و 

بی انصاف قضایی صادر می کند.
وزارت اطالعــات، دو بازپــرس و دو 
قاضی، دو شعبه تجدیدنظر آنجا دارد 
و هر طور بخواهــد در حق زندانیان 
مظلوم پاک شریف و بزرگوار سیاسی، 
جنایت می کند. زندانی سیاسی یعنی 
پاک ترین انسانی که دارد به وطن و 

مردم خدمت می کند.
متاســفانه به دنبال پرونده سراســر 
کذب سال گذشته، اتفاقاتی افتاد. در 
یک کالم بگویم به سیزده سال حبس 
محکوم شــدم. صرفا به دلیل دفاع از 
کیان شهدا، پاســداری و حفاظت از 
شهدا. ســیزده سال زندان برای زنده 
نگه داشــتن یاد و راه و مرام شــهدا. 
فقط همین و چیزی غیرازاین هر که 
بگوید، دروغ می گوید. چه دســتگاه 
کثیف قضایی، چه دســتگاه کثیف 
امنیتی، چه وزارت بدنام اطالعات، چه 
حکومتی که جز چهل سال دزدی و 
دروغ و جنایــت و خیانت در کارش 

وجود نداشته است.
با توجه به حکمی که صادر شــد و 

پیام کمال جعفری یزدی از زندان وکیل آباد: 
با هر روشی که می توانید حکومت را تحت فشار قرار دهید

تجدیدنظری که دادیم، در بیســتم 
برگزار  تجدیدنظــر  دادگاه  مــرداد، 
شد. دوستانی در آنجا تجمع کردند. 
انسان هایی بسیار شــریف، بزرگ و 
بزرگوار و پــاک در حمایت از حرف 
مردم و مظلومان دســتگیر شــدند. 
بعــدازآن رای بــه من ابالغ نشــد. 
احساس می کنم بعد از بیستم مرداد 
۱۳۹۸ ظرف چهار روز رای را سریعا 
تایید کردند. بدون اینکه رای به من 
ابالغ بشــود بدون اینکــه به اجرای 

احکام برود.
روز هفت شــهریورماه جاری ساعت 
ده شــب حدود چهارده - پانزده نفر 
وحشــی اوباش درنــده ی حرام لقمه 
از ســازمان های متعــدد امنیتی، از 
درودیوار منزل من برای گرفتن یک 
آدم بیمار و مریض که یک هفته هم 
در آی ســی یو و بیمارستان بستری 
بــود، به خانه ام ریختنــد. در ورودی 
را شکســتند. در داخلی را شکستند. 
کلی خسارت زدند. سر من را به دیوار 

کوبیدند و دستبند زدند.
من همین جا اعالم می کنم: نمی دانم 
این هــا از منزل من چه دزدیدند این 
دزدان کثیف از خدا بی خبر. نمی دانم 
در منزل من چه چیزی گذاشــتند. 
چراکه دستم را به در دستبند زدند. 
دو تا خانــم بودند. پلیس امنیت هم 
بود. اوبــاش اداره زندان هــا هم بود. 
اوبــاش کثیــف وزارت اطالعــات و 
دستگاه قضایی هم بود. همگی مسلح، 
به طرز بسیار وحشیانه ای با کفش به 
خانه یک جانباز و آزاده و برادر شهید 

آمدند.
پانزده نفر، برای گرفتن آدم مظلومی 
که تک وتنهــا در خانه بــود. خدا را 
شکر همسر و فرزندم نبودند. ریختند 
هرکدام، یــک نقطه از خانه را به هم 
ریختند. دقیقــا مثل اینکه خانه را به 
آتش بکشــید و به هم بریزید. تمام 
زندگــی و خانه مرا بــه هم ریختند. 
هیچ چیز هم گیرشان نیامد. همین االن 
اعــالم می کنم مــن و زن و فرزندم 
نمی دانیم از آن خانه چه دزدیده شده 

و چه چیزی بجا گذاشتند آنجا.
این هــا کــه آمدند من را دســتگیر 
کردند ســرم را به دیــوار کوبیدند. 
موقع سوارشــدن به ماشین سرم را 
به در کوبیدنــد. مرا به پلیس امنیت 
فرستادند و بعد هم به بند سه مشاوره 

زندان وکیل آباد.
تمام حق وحقوق قانونــی مرا ضایع 

کردنــد. این ها از اعمــال ماده 4٧٧ 
از  فرجام خواهی جلوگیــری کردند. 
تقاضــای عدم تحمــل کیفر من که 
جانباز هستم، جلوگیری کردند. دقیقا 
خالف شــرع و قانون و انســانیت به 
وحشیانه ترین و زننده ترین نحو ممکن 

برخورد کردند.
 حاال حســاب این ها باشد در محضر 
شهدا که انشااهلل بعد از ریشه کنی ظلم 

و ظالم، آنجا تسویه حساب می کنیم.
وقتی به این زندان آمدم، متوجه شدم 
از دوســتانی که در بیست مردادماه 
مظلومانــه بــرای دفــاع از مظلوم و 
مظلومان در مقابل دادگاه، آرام تجمع 
کرده بودند، پانزده نفر دستگیر شدند.

چهارتا خانم و یازده مرد که دو ســه 
نفرشان هیچ نقشــی نداشتند. مثل 
آقای هاشــم رجایی. مثل آقای رضا 
جنگی و یک نفــر دیگر که احتماال 
در بند شش همین زندان وکیل آباد 
هســتند. بقیــه در اختیــار وزارت 
جنایتکار و بدنام اطالعات قرار دارند 

و همچنان آنجا هستند.
شــنیدم آقای بروجــردی حالش بد 
شــده و او را منتقل کــرده بودند به 
بیمارستان قائم و ناچار ازآنجا هم به 
خاطر اینکه آبرویشان نرود، منتقلش 
کردند به گرگان و به نوعی آزاد شده 

است.
از خانم ها کــه احتماال خانم ناظمی 
باشد، آزاد شــده است. او بیمار بوده. 
بقیه هم همچنــان در چنگال خون 
آشامان درنده هستند. تا جایی که من 
اطالع دارم، بعدازآنکه آقای واحدیان 
را در روز بیســت و پنجــم مردادماه 
دســتگیر کردنــد. او را هــم به بند 
پنج زندان وکیل آباد مشــهد آوردند. 
بند پنج کثیف تریــن و بدترین بند 
زندان وکیل آباد است. اراذل واوباش و 
آدمکش ها و چاقوکش ها در این بند 
زندانی هســتند. این مرد بزرگوار را 
فرســتادند آنجا. تا آنجا که من خبر 
دارم، سوءقصدی به جان ایشان شده 

است.
 اینجا حفاظت اطالعات زندان، مجری 
و مطیع دستورات وزارت اطالعات و 
جنایتکاران بیرون اســت. دســتور 
می دهند ایــن زندانی را اذیت کنید. 
این زندانی را بزنید. این ها حسابشان 
باشــد. تک تک اسامی این ها را مردم 
یادداشت کنند. باشد بعد از ریشه کنی 
بدانیم با این ظالمین به چه نحوی باید 
برخورد کرد. به چه روشی باید رفتار 

کرد.
این شــرحی بود از وضعیت پرونده و 
وضعیت اعتصاب غذای من. االن در 
حال بسیار نامناسبی هستم. االن هم 

با یک آب قند توانستم صحبت کنم.
 امیدواریم که به زودی بساط این ظلم 
و ظالمین جمع شود و ریشه ظلم و 
خانه ظلم کنده شود. هرکسی بتواند 
در کشــور ما در زیــر یک حکومت 
دمکراتیک ســکوالر، زندگــی آرام و 

خوبی داشته باشد.
به ملــت بزرگوارمان توصیه می کنم 
بیانیه چهارده نفر را که شامل: گذار 
از نظام پلید جمهوری اسالمی، اصالح 
کــه نه؛ تغییر کامل قانون اساســی، 
عزل و اســتعفای رهبری و رفراندوم 
برای رسیدن به حکومتی دمکراتیک 
و ســکوالر بذرش پاشــیده شده را 

بخوانند.
بقیه اش به مردم مربوط است. این پیام 
بیانیه چهارده و این چهارده نفر ثبت 
تاریخ ایران شده... تالش کنیم انشااهلل 
با آبیاری این بذر پاشیده شده به زودی 
جوانه بزند و ایران را سرسبز و شاداب 

بکند
من یقین دارم بیانیه چهارده می رود تا 
پیروزی و رسیدن به خواست اکثریت 
بالغ بر نوددرصدی ملــت بزرگوار ما. 
الزمه اش وفا و اتحاد است. الزمه اش 
حول یــک محور چرخیدن اســت. 
الزمــه اش حول محور ایــران بودن 
است. تمامی جریانات خود را موظف 
کنند حول محور ایران بچرخند. برای 

آزادی ایران.
نجات ایــران در گرو اتحــاد در بین 
تمامی نیروهاست انشااهلل که در پناه 

خدا محفوظ باشیم.
 امیدوارم به زودی زود شاهد ایران آزاد 
باشیم. زندانیان سیاسی بی گناهمان 
آزاد شوند. نشاط و شادابی رقص و آواز 
را همه ملت در کنار هم تجربه کنند.

ما از مردم خوب ایــران می خواهیم 
که هزینه ها را تقسیم کنند. یک عده 
زندانی بی گناه همه هزینه ها را کردند. 
کمک کنید به زندانیان سیاســی. به 
خود زندانیان سیاسی و خانواده های 
مظلوم و بی گناه زندانیان سیاسی. هر 

کس هر کاری می تواند بکند.
نگذارید یک زندانی سیاســی غریب 
بماند. تالش کنید با هر روشــی که 
می توانید حکومت را تحت فشار قرار 
دهیــد. ما از داخــل مرجع و پناهی 
نداریم. مرجع و پناه ما ســازمان های 
حقوق بشری و سازمان های بین المللی 

است.

من یقین دارم بیانیه چهارده می رود تا پیروزی و رسیدن به خواست اکثریت 
بالغ بر نوددرصدی ملت بزرگوار ما.. الزمه اش حول محور ایران بودن است. 
تمامی جریانات خود را موظف کنند حول محور ایران بچرخند. برای آزادی 
ایران. نگذارید یک زندانی سیاسی غریب بماند. تالش کنید با هر روشی 
که می توانید حکومت را تحت فشار قرار دهید. ما از داخل مرجع و پناهی 
نداریم. مرجع و پناه ما سازمان های حقوق بشری و سازمان های بین المللی 

است.

»بیعت یک گروه یهودی با خامنه ای«
 و تقاضای پناهندگی از ایران

رادیو فردا- یک گروه یهودی متعصب 
به نام »لِو طاهور« )قلب پاک( ضمن 
بیعت با آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر 
جمهوری اســالمی، از ایران تقاضای 

پناهندگی کرده  است.
رســانه های اســرائیل روز یکشنبه 
۳۱ شــهریور خبر دادنــد که اعالم 
با رهبر  ایــن یهودیــان  هم پیمانی 
جمهوری اســالمی و درخواست شان 
برای گرفتن پناهندگی و زندگی در 
ایــران، در جریان رســیدگی به یک 
پرونده حقوقی در دادگاهی در آمریکا 
اعالم شد. ابتدا نشریه »اخبار دنیای 
یشیوا« روز شــنبه ۳٠ شهریور این 
گزارش را منتشر کرده و نوشته بود که 
گروه »قلب پاک«، بیعت با رهبر ایران 
و درخواست پناهندگی از حکومت او 

را پاییز پارسال ارائه کرد.
بر اســاس گزارش ها، این گروه برای 
حمایت از »مبارزه« جمهوری اسالمی 
ایران علیه »صهیونیســم«، با رهبر 

ایران بیعت کرده است.
خبر بیعت آنها بــا علی خامنه ای در 
حالی در رســانه ها منتشر شده است 
که پنج تن از اعضــای این گروه در 
پاییز 2٠۱۸ در مکزیک دســتگیر و 
به آمریکا مسترد شده اند. آنها به اتهام 
»آدم ربایی«، »کودک آزاری« و »جعل 
هویت« در آمریکا در انتظار محاکمه 

هستند.
اما ایــن اتهامات مربوط بــه ازدواج 
دختران ۱۶ ســاله با پسران هم سن 
یا کمی بزرگ تر در میان فامیل هایی 
از این جامعه اســت و ظاهرا ارتباطی 
با درخواست پناهندگی آنها از ایران 

ندارد.
این گروه بــه نام جامعه »ِخِشــک 
شــلومو« یا »چشک اشلومو«، به یاد 
خاخام شلومو هالبرانتز نیز شناخته 
می شود. »قلب پاک« در دهه ۱۹۹٠ 
در اورشــلیم توسط خاخام هالبرانتز 
تشکیل شــد و از آن زمان به بعد در 

جهان آواره و سرگردان است.
این گروه که شــمار آنها تا 5٠٠ تن 
ارزیابی شــده، ابتدا از اســرائیل به 

نیویورک فرار کردند؛ مدتی در کانادا 
بودند اما در ســال 2٠۱4 از دســت 
»آزارهای کانادا« راهی گواتماال شدند.
نهادهای کانادایی والدین این گروه را 
به سهل انگاری در خصوص نیازهای 

فرزندان شان متهم کرده بودند.
آنهــا در گواتمــاال در دهکــده ای 
جنگلی در حــدود پنجاه کیلومتری 
گواتماالســیتی، پایتخت این کشور، 
ســاکن شــدند. اما اعضای گروه در 
نتیجه مخالفت مــردم و مذهبیون 
بومی در گواتماال، تابستان سال 2٠۱٧ 

به سوی مکزیک حرکت کردند.
خاخام شلومو هالبرانتز در جریان گریز 
به مکزیک، در یک رودخانه این کشور 
غرق شــد و پیروانش ناچار شدند به 

گواتماال بازگردند.
»قلب پاک« بیانیه اعالم بیعت خود 
با رهبر ایران را نیز به فارســی نوشته  
اســت: »به نام پروردگار قادر، جامعه 
چِشک اشــلومو و جنبش لو طاهور، 
یهودیان وفادار به  ها ِشــم )پروردگار 
واال( و تــورات حقیقــی او، پرچمدار 
مبارزه با صهیونیسم و سلطه آنها بر 

سرزمین مقدس و ملت یهود«.
این گــروه ماننــد یهودیــان فرقه 
»نِتــوره ی کارتــا« که بــا محمود 
پیشین  رئیس جمهوری  احمدی نژاد 
ایران مناسبات نزدیکی برقرار کردند، 

مخالف صهیونیسم هستند.
»قلــب پــاک« بر اســاس حکمت 
خاخام های خود بر این باور است که 
تنها پروردگار می تواند حافظ یهودیان 
باشد نه وجود کشوری به نام اسرائیل.
دختران و زنان جامعه »قلب پاک« از 
پوششی ســیاه که شبیه چادر است، 
استفاده می کنند و تنها صورت شان 
دیده می شود. آنها استفاده از اینترنت 
و رادیو و تلویزیــون را »ضد ارزش« 
می دانند؛ وظیفــه زن را در آموزش 
فرزنــدان و نقش مــرد را در آموزش 
علــوم دینــی می دانند؛ ایــن گروه 
گیاهخوار بوده و زندگی ساده را ارزش 

می دانند.

رادیو فردا- مســیح علی نــژاد، فعال 
حقــوق زنان خبــر داده که مأموران 
وزارت اطالعات روز سه شــنبه، دوم 
شهریور ۱۳۹۸، برادر او، علی علی نژاد 

را بازداشت کرده اند.
به گفته خانم علی نژاد ماموران پس از 
ورود به خانه و تفتیش کامل منزل، 
به برادرش چشــم بند و دستبند زده 
و او را با خود برده اند. مأموران وزارت 
اطالعات علت بازداشت آقای علی نژاد 
را ســؤال درباره فعالیت های مسیح 
علی نــژاد اعالم کرده انــد و موبایل و 

لپ تاپ او را با خود برده اند.
مســیح علی نژاد می گوید: »از محل 
نگهداری برادرم هیچ اطالعی نداریم. 
خانواده همســرم و مادرم به شــدت 

نگران هســتند. به آنها گفته اند هیچ 
مصاحبه ای نکنیــد، چون وضع بدتر 

می شود«.
همزمان هفت  نفر از مأموران وزارت 
اطالعات به خانه همسر سابق مسیح 
علی نژاد رفته و اقدام به بازداشت برادر 

و خواهر همسر سابق او کرده اند.
آنها پس از تفتیش منــزل، اقدام به 
بازداشت لیال لطفی، ۳۸ ساله و هادی 

لطفی، ۳4 ساله کرده اند.
علی نژاد می گوید همســر  مســیح 
ســابقش ادیتور اســت و در خارج از 
کشــور زندگی می کنــد و برخی از 
مستندهای مربوط به زندگی و کار او 
را ادیت کرده ولی »اعضای خانواده او 

هیچ ارتباطی با من ندارند«.

خانم علی نژاد می گوید این وقایع در 
حالی رخ داده که مقام های جمهوری 
اســالمی از جمله حســن روحانی 
و محمدجــواد ظریف در ســازمان 
ملل به کشــورهای جهان می گویند 
منادی صلح هستند. او رفتار مأموران 
جمهوری اسالمی را مصداق »ترور«، 
»خشــونت«  و  »گروگان گیــری« 
می دانــد و می گوید ایــن حکومت 

منادی وحشت است نه منادی صلح.
مسیح علی نژاد صدور احکام سنگین و 
بازداشت های متعدد را تالش حکومت 
برای ساکت کردن مخالفان می داند و 
می گوید این روش ها در چهل ســال 
قبل انجام شده ولی فایده ای نداشته 

است.

بازداشت سه نفر از بستگان مسیح  علی نژاد توسط وزارت اطالعات



2۹29 Issue 1443 Friday September 27, 2019شماره ۱44۳ جمعه ۵ مهر ۱۳۹۸

اعالم موجودیت »شورای مدیریت گذار«  برای »گذار از جمهوری اسالمی«
یک تشکل سیاســی جدید به نام »شورای مدیریت گذار« اعالم موجودیت 
کرد. حسن شریعتمداری، از مبتکران تشکیل »شورای مدیریت گذار«، در 
گفت وگو با دویچه وله فارســی از »حمایت دالورانه« برخی چهره های داخل 

کشور از این شورا خبر داد.

یک تشــکل سیاســی جدید برای 
»گذار بدون قید وشرط از جمهوری 
اســالمی« و »گذار به دموکراسی در 
ایران« زیر عنوان »شــورای مدیریت 
گذار« اعالم موجودیت کرده و اعالم 
کرده است که فعالیت رسمی خود را 
در روزهای هفتم و هشتم مهر )2۸ 
و 2۹ ســپتامبر( طی مراســمی در 
»امپریال کالج لنــدن« آغاز خواهد 

کرد.
در اطالعیه ای که این تشکل درباره 
آغاز رســمی فعالیت خود منتشــر 
کرده، آمده است: »شورای مدیریت 
گذار چتری اســت فراگیر برای همه 
ایرانیانی که با وجود تعلق به افق های 
سیاسی و فرهنگی متفاوت، خواهان 
گذار بدون قید وشــرط از جمهوری 
اســالمی هســتند و دل در گروی 
استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق 

بشر در کشور عزیزمان دارند.«
هم زمان  گذار«  مدیریت  »شــورای 
سه سند پایه ای را به عنوان »مبانی 
فعالیــت و بنیان هــای ارزشــی و 

استراتژی« خود منتشر کرده است.
این ســازمان تازه تأسیس در »سند 
شماره ۱« خود با اشاره به »خودکامگی 
سیاسی، فساد سازمان یافته، فروپاشی 
اقتصادی و گســترش فقــر و انواع 
تبعیض و نابرابری های اجتماعی« به 
عنوان محصول »چهار دهه حکمرانی 
می کند  تصریح  اسالمی«  جمهوری 
که »اکنون جامعه سیاســی و افکار 
عمومی ایرانیان به این نتیجه رسیده 
که رژیم جمهوری اســالمی با نابود 
کردن همــه فرصت هــای چند ده 
ســاله ای که مردم ما صبورانه برای 
اصالح امور در اختیار آن قرار دادند، 
در کلیت خود  دچار انسداد ساختاری 
و فاقد ظرفیــت اصالح پذیری و در 

مسیر فروپاشی است.«
در ادامــه این ســند آمده اســت: 
»احســاس خطــر، دغدغــه خاطر 
همه ایرانیانی اســت که به راه حل 
می اندیشــند. به باور ما دموکراسی 
مهمترین نیاز ایران برای چاره اندیشی 
ملی در جهــت غلبه بــر بحران ها 
و حرکت به ســمت توســعه و رفاه 
اجتماعی است و در چنین شرایطی 
هیچ فرد، حزب و یا گرایش سیاسی 
به تنهایی قادر به گشودن راه نجات 
کشور از وضعیت کنونی نخواهد بود.«

داخل  از  »دالورانــه«  حمایت های 
کشور

حسن شریعتمداری، فعال سیاسی و 
از مبتکران تشکیل »شورای مدیریت 
گذار« در گفت وگو با بخش فارســی 
دویچه وله بر حمایت چهره های داخل 
کشور از تأسیس این شورا تأکید کرد 
و گفت: »ما از داخل ایران پیام هایی 
دریافت کرده ایم که در مراسم معرفی 
پخش خواهند شــد. آنها دالورانه و 
قهرمانانه با تصویــر و صدای خود از 
اقدام مــا حمایت کرده اند. همچنین 
با عده زیادی در ارتباط هســتیم و 
امیداریم که این حمایت ها در سطحی 

وسیع تر هم گسترش پیدا کند.«
این فعال سیاســی دربــاره حمایت 
گروه های سیاسی از تشکیل »شورای 
مدیریت گــذار« نیز گفت: »حمایت 
گروه های سیاســی البته بسیار مهم 

اســت، اما گروه های سیاســی امروز 
اجتماعی  حرکت های  تعیین کننده 
نیســتند. آنها به دنبال حرکت های 
اجتماعی کشانده می شــوند. ما در 
درجه اول می خواهیم صدای رسای 
مــردم ایران باشــیم و آیینــه ای از 
خواست های آنها باشیم که از لحاظ 
فرهنگی از این نظــام عبور کرده اند 
و می خواهند یک تشــکل سیاسی 
این خواست فرهنگی آنها را معرفی 
و ترجمان سیاســی کند. بســیاری 
از گروه های سیاســی با ما همکاری 
می کنند، از گروه های اتنیک گرفته 
تا گروه های مختلف سیاسی؛ در صدد 
جذب این گروه ها هستیم، اما توجه 
ویژه ما به جامعه ایران و حرکت های 

مدنی آن است.«
در نخستین سند »شورای مدیریت 
گــذار« همچنین ضمــن تأکید بر 
ضرورت »شــکل گیری یــک اتحاد 
بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی« 
آمده اســت: »تنها بــا چنین اتحاد 
بزرگی کــه آرزوی دیرینــه مردم و 
جامعه سیاســی ایران است، هدایت 
اعتراضات ســازمان یافته و مبارزات 
ساختارمند و خشونت پرهیز تا تسلیم 
نظام حاکم به خواســت مردم برای 
واگذاری قدرت و تشــکیل مجلس 
موسســان منتخب برای جایگزینی 
یک نظام سیاسی دموکراتیک میسر 

است.«

اصل  به چند  تعهد  اتحاد:  شــرط 
بنیادی

اتحاد مورد نظر »شــورای مدیریت 
گــذار« دربرگیرنده »فعــاالن همه 
گروه هــای اجتماعــی و احــزاب و 
گرایش های سیاســی و فرهنگی و 
اتنیکی دموکرات و آزادیخواه کشور« 
خواهد بود. این شــورا در عین حال 
تأکید می کند که »تعهد به چند اصل 
بنیادی یعنی: حفظ یکپارچگی ملی 
و تمامیت ارضی ایران، دموکراســی 
پارلمانی مبتنی بــر جدایی دین از 
دولت و اعالمیه جهانی حقوق بشــر 
و کنوانسیون های ضمیمه آن« برای 
تشــکیل چنین اتحــادی »الزامی« 

است.
در »سند شماره ۱« در نهایت تصریح 
شده اســت که »برای پیشبرد این 
مهم همچنین به تشکیل یک شورای 
مدیریــت دوران گذار نیاز اســت تا 
بتواند با اعتماد و پشتیبانی عمومی 
و با همکاری احزاب و ســازمان های 
سیاســی اپوزیسیون و دیگر مبارزان 
راه دموکراســی در داخــل و خارج 
از کشــور، برپایه اصول یاد شده و با 
برنامه و استراتژی مشخص، مدیریت 

این مسیر را بر عهده گیرد.«
»ســند شــماره 2« نیز در توضیح 
»رویکردهــا و بنیان هــای ارزشــی 
مشترک شــورای مدیریت گذار« با 
اشــاره به »بن بست حاکمیت دینی 
ومجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی 
ایــران«، بر ضرورت »گــذار از نظام 
جمهــوری اســالمی و برپایی یک 
نظــام دموکراتیک« تأکیــد کرده و 
می نویسد: »هدف مشترک ما در این 
راه دســتیابی به آزادی، دموکراسی، 
عدالــت اجتماعی، رفــاه و امنیت از 
طریق تقویت وگســترش و وحدت 

بخشــیدن به جنبشهای اجتماعی و 
مبارزات مدنی و خشونت پرهیز خواهد 

بود.«
در این ســند همچنین آمده است: 
»پیشــبرد این وظیفه کالن ملی و 
فرا حزبی، بویژه بــا توجه به تکثر و 
گونه گونی اجتماعی و سیاســی در 
کشور، ایجاب می کند مدیریت گذار 
خصلتی پلورالیستی و فراگیر داشته 
باشــد و شــرکت کنندگان در آن به 
گذار از نظام  جمهوری اســالمی به 
نظامی دموکراتیک، سکوالر و مبتنی 
بر اعالمیه جهانی حقوق بشر، حفظ 
تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور 
ایران متعهد باشند. همچنین تعیین 
تکلیف مواردی مانند نوع  و ساختار 
سیاســی نظــام آتی را بــه مجلس 

مؤسســان پس از جمهوری اسالمی 
به عنوان تجســم واقعــی اراده آزاد 
مؤسســانی  مجلس  واگذارند.  مردم 
که از طریق انتخاباتی آزاد، رقابتی و 
منصفانه تشکیل شود، قانون اساسی 
جدیــد را تدوین  کنــد و آن را برای 
تصویــب نهایی در یک همه پرســی 

عمومی به رای مردم گذارد.«
این ســند همچنین  تهیه کنندگان 
مــوادی را در رابطه بــا »بنیان های 
ارزشــی مشــترک« خود به عنوان 
»پیشنهاد« جهت »تکمیل و تدقیق« 
ارائــه داده اند. تضمیــن حقوق برابر 
و آزادی هــای اساســی شــهروندان 
»صرف نظــر از تعلق هــای اتنیکی و 
قومی، جنسیتی، زبان، رنگ، موقعیت 
اجتماعی، عقیده، مذهب و باور دینی 

یا عــدم باورمندی به ادیان و گرایش 
جنسی«، برابری کامل جنسیتی، نفی 
شــکنجه، تضمین حقوق کودکان، 
تضمیــن آزادی فعالیــت احزاب و 
تشــکل ها و پایبندی به جریان آزاد 
اطالعات از جمله ایــن »بنیان های 

ارزشی« هستند.

»نظام دمکراسی نمایندگی سکوالر« 
به عنوان ســاختار سیاسی آینده 

ایران

تنظیم کنندگان »سند شماره 2« در 
ادامه ســاختار سیاسی آینده ایران را 
»نظام دمکراسی نمایندگی سکوالر« 
معرفی کرده و افزوده اند: »در این نظام 
صرف نظر از شکل آن، حق حاکمیت 
نه موروثی است، نه الهی و نه برخاسته 
از هیچ مکتب و مســلک یا اجبار و 
قدرتی بیرون از اراده شهروندان. حق 
حاکمیت حقی است ملی و متعلق به 
همه شهروندان ایران. همه مقام های 
اصلی در نهادهای قدرت، تنها منبعث 
از رای و انتخاب مردم یا نمایندگان آن 
ها خواهند بود و نوع نظام و ساختار 
سیاسی کشور براساس اراده آزاد مردم 
از طریق مجلس موسســان منتخب 

تعیین خواهد شد.«
به گفته حسن شریعتمداری، مخالفت 
سند مزبور با حق حاکمیت »موروثی« 
در ســاختار سیاســی آینــده ایران 
»به هیچ وجه« به معنای کنار گذاشتن 
طرفداران سلطنت از »شورای مدیریت 
گذار« نیســت. این فعال سیاســی 
می گوید: »آنها در شــورای مدیریت 
گذار هستند و خود آقای رضا پهلوی 

هم در مصاحبه ای که داشت سلطنت 
انتخابی مانند مالــزی را برای ایران 
ترجیح می دهد و نه شــکل موروثی 
آن را. بنابراین این ســند در تقابل با 
خواست های آنها نیست. آنها هم در 
فضای موجود بســیار پیش رفته اند 
و به این نتیجه رســیده اند که ایران 
یک سلطنت موروثی و همیشگی را 

برنمی تابد.«
جدایی نهاد دین از حکومت، استقالل 
قوای سه گانه، »رفع هرگونه تبعیض و 
به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی گروه های اتنیکی 
ایران«، به رســمیت شــناختن حق 
آمــوزش به زبان مادری در کنار زبان 
فارسی و »ســازماندهی نظام اداری 
کشور بر اســاس اصل عدم تمرکز« 
از جمله دیگر مؤلفه هایی اســت که 
تهیه کنندگان »ســند شماره 2« در 
رابطه با ساختار سیاسی آینده ایران 

مطرح کرده اند.
»توســعه اقتصــادی، حفــظ منابع 
سرزمینی و زیســت بوم ایران« و نیز 
»پیوستن به جامعه جهانی و سیاست 
خارجــی مبتنی بر صلــح و احترام 
متقابــل« دو بند دیگر این ســند را 

تشکیل می دهند.
»شــورای مدیریت گذار« در ســند 
شــماره ۳ با تأکید بر اینکه حکومت 
ایــران »در مســیر فروپاشــی قرار 
گرفته«، به تشریح »وظایف« خود و 
»استراتژی گذار از جمهوری اسالمی« 

پرداخته است.

یقینا آغاز شده  »روند فروپاشــی 
است«

از نظر حسن شریعتمداری: »فروپاشی 
یک روند است و موقعی آغاز می شود 
که پایه هــای قدرت نرم و ســخت 
نظام یکی یکــی از بین بروند، مانند 
مشروعیت نظام، اعتماد مردم به نظام، 
کارایی نظام، حکومت قانون، قابلیت 
اجماع بــرای اعمال سیاســت های 
بزرگ، همکاری با جامعه بین المللی 
و از این قبیل که قدرت های نرم اند و 
قدرت های سخت مانند اقتصاد، مانند 
اجماع برای ســرکوب و از این قبیل. 
اغلب اینها در جمهوری اســالمی از 
بین رفته انــد و حکومت فقط به زور 
سرنیزه استوار است. بنابراین حکومتی 
که فقط بر پایه ســرکوب و سرنیزه 
استوار باشــد، موریانه این سرنیزه را 
هم به تدریج خواهد خورد و اختالفات 
داخلی در آن اثر خواهد گذاشــت و 
اجماعی برای سرکوب پیش نخواهد 

آمد و نظام سقوط خواهد کرد.«
این عضو »شــورای مدیریت گذار« 
تأکید می کند: »فروپاشــی مفهومی 
متفاوت با ســقوط است. سقوط یک 
لحظه است، ولی فروپاشی یک پروسه 
اســت و این پروسه یقینا آغاز شده و 
ما باید یک جایگزین برای این نظام 
معرفی کنیم تا این فروپاشی سیاسی 

به فروپاشی اجتماعی منجر نشود.«
ســند شــمار ۳ تشــکل سیاســی 
تازه تأســیس »شــورای مدیریــت 
گذار« همچنین »شاخصه های کلی 
اســتراتژی گذار« و »سیاســت ها و 
راه کارهــای عملی« بــرای »گذار به 
دمکراسی در ایران« را توضیح داده و 
در نهایت نوشته است: »با کنارنهادن 
جمهوری اسالمی از قدرت و تشکیل 
دولت انتقالی و تامین شرایط برگزاری 
انتخابات مجلس موسســان، وظایف 
شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای 

مرتبط با آن پایان می یابد.«

حسن شریعتمداری، از مبتکران تشکیل »شورای مدیریت گذار«: پروسه 
فروپاشی یقینا آغاز شده و ما باید یک جایگزین برای این نظام معرفی 

کنیم تا این فروپاشی سیاسی به فروپاشی اجتماعی منجر نشود

 از آپارتمان 600 متری تا ویالی 4000 متری 
رشوه گیری در قوه قضائیه

رشوه گیری های  از  رئیسی  ابراهیم   
جمله  از  »کم نظیــر«  و  »بهت آور« 
این  در  متری«  چهارهزار  »ویالهای 
نهاد خبر داد. وی در عین حال بدون 
فاش کردن هویت متهمان گفت که 
آنان بازداشت شده و اموال شان ضبط 

شده است.

دویچه وله- ابراهیم رئیســی، رئیس 
قوه قضائیه ایران، از رشوه گیری های 
گســترده و »بهــت آور« در این نهاد 
خبر داد که به گفته او »در نوع خود 

کم نظیر«  بوده اند.
رئیسی که عصر روز سه شنبه دوم مهر 
)24 سپتامبر( در نشست نوبت دوم 
هفتمین اجالســیه مجلس خبرگان 
در دوره پنجم سخن می گفت، با بیان 
اینکه »در مبارزه با فســاد هیچ خط 
قرمزی نداریم« تصریح کرد: »در خود 
قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه 
شدیم رشوه هایی اخذ شده است که 
بهت آور اســت؛ از آپارتمان های ۶٠٠ 
متری گرفته تا ویالهــای چهارهزار 
متری در شــمال کــه در نوع خود 

کم نظیر است.«
رئیس قوه قضائیه در عین حال گفت: 
»البته متهمان بازداشــت شده اند و 
اموال نامشروع آنها ضبط شده است«. 
رئیسی جزئیات بیشتری درباره این 
رشــوه گیری ها ارائه نکرد و در مورد 
هویت بازداشت شــدگان نیز سخنی 

نگفت.
اندک زمانی پــس از برکناری صادق 
آملی الریجانی از ریاست قوه قضائیه، 
اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر او، به 

اتهام »توصیه و اعمال نفوذ در برخی 
از پرونده های قضایی« بازداشت شد.

ابراهیم رئیســی روز 2۹ اسفند سال 
گذشــته )۱۳۹٧( یک هفته پس از 
انتصابش به عنوان رئیس قوه قضائیه، 
در نخســتین تغییــر مدیریتی در 
دستگاه قضایی ایران، اکبر طبری را از 
معاونت اجرایی حوزه ریاست این قوه 

برکنار کرده بود.
اکبر طبری در دوران ریاست هاشمی 
شــاهرودی بر قوه قضائیه ایران نیز 
مدیرکل امور مالی این قوه بود. علیرضا 
زاکانی، نماینده پیشین مجلس، پیش 
از بازداشــت طبــری، از او به عنوان 
»بیچاره کننده دو رئیس قوه قضائیه« 
و »مایه بدنامی« و »زد و بند« نام برده 

بود.
دفتر صادق آملــی الریجانی، رئیس 
مجمع تشــخیص مصلحت و رئیس 
ســابق قوه قضائیه، پس از افشاگری 
زاکانی و زمانی که اکبر طبری هنوز 
بازداشــت نشــده بود، در واکنش به 
اتهاماتــی که متوجه طبری اســت 
نوشــت: »برخی از اتهامات مطرح در 
مــورد معاون اجرایی حوزه ریاســت 

قبال در دادســرا بررسی شده و کذب 
بودن آن محرز شــده بود. رئیس قوه 
قضاییه پیشین هم خود مستقال آن ها 
را بررســی و خالف بودن آن ها برای 

وی محرز شده بود.«
اکبر طبــری به دخالــت در پرونده 
نیز متهم شده  حســن میرکاظمی 
است. قوه قضاییه ایران 22 مردادماه 
بازداشــت میرکاظمی  گذشته خبر 
را تأییــد کرد. میرکاظمی معروف به 
»حســن رعیت« کــه از او به عنوان 
دستیار بابک زنجانی یاد می شود، از 
فعاالن مشــهور حوزه آهن است. او 
همچنین سابقه حضور در فعالیت های 
امنیتی و سرکوب معترضان به نتیجه 

انتخابات سال ۸۸ را دارد.
علیرضــا زاکانی در نامه ای به ابراهیم 
رئیســی که متــن آن روز 2٧ مرداد 
منتشر شد، در مورد »فساد یک باند 
امنیتی« متشــکل از ماموران وزارت 
اطالعات و قوه قضائیه افشاگری کرده 
بود. این نماینده پیشــین مجلس در 
نامه خود مدعی شده بود که اعضای 
این »باند امنیتی« در فساد مشارکت 
داشته و از نفوذ خود برای جلوگیری 
از برخورد با فساد اقتصادی استفاده 

کرده اند.
زاکانی همچنیــن از ارتباط نزدیک 
میرکاظمی بــا اکبر طبری خبر داده 
بود. این فعال اصولگرا همچنین مدعی 
شــده بود که با دخالت طبری، رأی 
دادگاه در پرونده بدهی ۱5٠٠میلیارد 
تومانی حســن میرکاظمی به بانک 
صادرات اســتان گلســتان، به نفع 

میرکاظمی صادر شده است.
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چند کلمه با شورای مدیریت گذار  و شاهزاده
شاید این حرف ها متوجه ی مخالفان شورا است، اما، اگر این شورا، آخرین 
»برگ« اپوزیسیون برای ایجاد باور به اپوزیسیون خارج از کشور است؛ که 
هست! پس این شورا باید بتواند آبروی خسته و به زانو نشسته ی اپوزیسیون 
را بدان باز گرداند؛ زیرا اپوزیسیون ها باید دارای اعتبار و اقتدار باشند، جز 
این نیست که اپوزیسیون ها مایه ی امیدند. نگهبان آرامش و امنیت مردم اند. 

دشمنان رنج اند.

مدتی زیادی به اعالم موجودیت این 
شورا نمانده است. امروز ۲۲ سپتامبر 
۲۰۱۹ است. یکســال پیش در ۲۹ 
ســپتامبر ۲۰۱۸،  نقطه مطلبی در 
استقبال از تشکیل این شورا منتشر 
ســاخت.  در آن مطلب به این نکته 
پرداختیــم کــه چرا نقش حســن 
شــریعتمداری در این جریان و اقدام 
مهم اســت و اینکه او خود را به چه 
متعهد می نماید. وی در مصاحبه ای 
که با »آمد نیوز« داشــت نکاتی مهم 
و به نوعی تعهدات سیاسی خودش در 
جریان تشکیل و ساخت این شورا را 

مطرح نمود.
در جایگاه ایرانی، کوچ نشین دهه ها، 
باورمند به سکوالریسم و دموکراسی 
و آرزومنــد ایرانــی آزاد و مــدرن، 
الزم دیده می شــود نکاتی را از باب 
گشایش مشکالت آتی و دست یابی به 
موفقیت سیاسی مرور نماییم. سخن 
از پیش بینی و پیش گویی و هشــدار 
نیست! ابداً! ســخن از عاقبت بینی و 
بیشــتر به دیگران است تا سنگ بر 
ســر راه این شورا نیاندازند. این شورا 
در دوران بسیار سخت و پیچیده ای به 

میدان پا می گذارد.
این شورا، بی شــک فصل ختامی بر 
اپوزیسیون  فعالیت های چند دهه ی 
است. یا درخت پرباری خواهد بود و یا 
شخم این بوستان را الزامی می دارد. در 
گفتگویی مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۹ با 
اسماعیل نوری عال، شهرام همایون که 
پشتکاری باال در اداره و دوام تلویزیون 
کانــال یک را ثابت کرده اســت و از 
صادقین این راه اســت، می گوید که 
»گاهــی به این نتیجه می رســم که 
ای کاش اپوزیسیونی وجود نداشت. 
زیرا گویی این اپوزیســیون در عمل 
بازدارنده ی مبارزات مردم بوده است.«

این دیدگاه همایون، کم و خرد نیست. 
همانطور که نقطه هم قبال نوک قلم 
ساییده است و گفته است، در آینده 
بایــد به تحلیل کرده ها و نوشــته ها 
و گفته های اپوزیســیون پرداخت و 
آن را بعنوان ســندی قطور و شاهد 
بر »ذهنیت سیاســی ایرانی«، مورد 
تشــریح و تحلیل قرار داد. انداختن 
گناه ها بر دوش نســل انقالب و شاه 
و دسیســه ی های جهانی، بخشــی 
از داســتان فراز و نشــیب های این 
ســیاه ترین دوران تاریخ ملت ماست. 
چهل ســال در زیر اســتبداد عبا و 
عمامه و نعلین ماندن و با آن زیستن، 
یعنی چند صد سال زمان ِ ساختن و 
عمران را از دست دادن! این، چگونه 

ممکن شد؟!
باری، روزهای سیاهی را در میان دود 
و آتش های نشسته بر آسمان خلیج 
فارس می تــوان تصور کــرد. ایران، 
بدست هیوالیی )توان نظامی و ایجاد 
آشــوب( دیوانه که عاصیان دعواهای 
شیعه و سنی آن را فرمان می دهند، 
به اینسو و آنسو کوبیده شد تا بدینجا 
رسید. این هیوال هنوز هم درد مردم 
در بند را نمی فهمد. هیهات که بخشی 
از درس خوانده هــای مــا این هیوال 
را ناجی وطن می دانند. اپوزیســیون 
می خواهــد مــردم را در برابــر این 
هیوالی عظیم و دهشتناک و حاکمان 
آن، مامنی و یاوری و راهنمایی باشد.

اگر ایــن شــورا، آخریــن »برگ« 

اپوزیســیون بــرای ایجاد بــاور به 
اپوزیســیون خارج از کشور است، که 
هست، پس این شورا باید بتواند آبروی 
خسته و به زانو نشسته ی اپوزیسیون 
را بدان باز گرداند؛ زیرا اپوزیسیون ها 
بایــد دارای اعتبار و اقتدار باشــند. 
اپوزیسیون ها مایه ی امیدند. نگهبان 
آرامش و امنیت مردم اند. دشــمنان 
رنج اند. وگرنه، می شوند اصالح طلبان!

ما هم در پشت این خطوط، قلب مان 
برای موفقیت این شورا می تپد.

آری، این شــورا در چنین دورانی به 
میدان می آید. زیرا به اینجا رسیده ایم. 
امروز می دانیم کــه باید به که »نه« 
بگوییم. اسالمیســت ها نه! دوستان 
روسیه نه! ملی-مذهبی ها ی انتقامجو 
نه! جنگ طلبان نه! چپ های افراطی 
نه! تجزیه طلب ها نه! اصالح طلب ها نه! 
)اگر در جمع سی و چند نفره ی شورا، 
از میان این ها، کســی کرسی گرفته 
باشد و بخواهد همچنان قهرمان چند 
صــد و یا چند ده هــزار »هوادارش« 
بماند، کار شورا را سخت خواهد کرد.( 
ناگفته نماند، که این ها تکلیف شان با 
خودشان و ما روشن شده است، پس، 
اینها دیگر مشکلی بر سر راه این شورا 
نیســتند و نباید باشند. اما چرا هنوز 

»آری« در دهانمان پیدا نمی  شود؟!
اگر کرسی نشین های این شورا هنوز 
نخواهند بدانند و یا بــاور کنند که: 
نخست باید شر جمهوری اسالمی از 
ســر مردم ما کوتاه شود، و سپس در 
فردا، ما به ترویج و تبلیغ آرمان خود 
بپردازیم، آنوقت کار شــریعتمداری 
هم بسی دشوارست و نتیجه نزدیک 

نخواهد بود. 
شــورا باید بتواند گوش ها و دل های 
خسته مردم درونمرز و برونمرز را برای 

شنیدن و باور، از نو باز نماید:

جایگاه رضا پهلوی

دونالــد ترامــپ، چــه بخواهیم چه 
نخواهیــم، چه بد چــه خوب، عامل 
اصلی شــرایط امروز برای جمهوری 
اســالمی است. بی ارتباط هم نیست 
که نگاه ما به اپوزیسیون و نگرش های 
آنها، نگاهی میان زمانی باشد و آنچه 
در چهار سال گذشته روی داده است 
را فعال پیش رو داشته باشیم. پس از 
روی کار آمدن ترامپ با تشــکل های 
جدیدی چون فرشگرد، ققنوس و یکی 
دو مورد دیگر هم روبرو شــدیم.  آنها 
هم همچون تشکل ها و سازمان های 
قدیمی تر نیز در این چهار سال فعال 
بوده اند و هر کدام در حد توان خود و 
البته بیشــتر با همان اسلوب و فنون 
رایج اپوزیسیون که استفاده از رسانه ها 
و شبکه های مجازی اجتماعی باشند، 
کارهایــی کرده اند. امــا هیچکدام از 
کاریسمای الزم برخوردار و چهره ها ی 

کاریسمایی نبوده اند!
قبال نقطه نقد و تحلیلی بر مصاحبه ی 
ســال گذشته شــاهزاده با تلویزیون 
و  نوشــت  اینترنشــنال«  »ایــران 
برتری های شــخصیتی و سیاسی او 
را نیز برشــمرد. او در این سال ها در 
یک ویژگی بر همه ی افراد اپوزیسیون 
پیشــی می گیــرد و گرفته اســت: 
خویشــتنداری! این رفتــار از پدر او 
نیز دیده شد. شاه نیز هرگز در طول 
ســال ها حکومت و اقتدار، انســانی 

درشــتگو و بهانه جو نبود. همیشه با 
زبان دیپلماسی و ادب الزم برای یک 
شخص سیاســی گفت و رفتار نمود. 
خویشتنداری، ویژگی روحی و رفتاری 
است که از قدرت روانی و روحی باالیی 
نشان دارد. در طول سال های پس از 
انقالب بسیار کم دیده ایم.   هر دوی 
این شخصیت ها، رضا پهلوی و حسن 
شــریعتمداری، دارای خویشتنداری 
قابل ستایشی بوده اند. اما، نفس باور  
و عمل به این رفتار، در انسان، نوعی 
مکانیــزم دوری از »خطا و لغزش« را 

می آفریند.
کنــار گذاردن صــوری و یا تلویحی 
شــخص رضا پهلوی از روند کار این 
شورا و تصمیم های آن، اشتباه است. 
اگر او خــود نخواهد بــه این جمع 
بپیوندد نیز، پرسشی بزرگ و ماندگار 
برای همه خواهد آفرید که چرا؟ اما این 
چرا اینبار پنهان نباید بماند. گفته شد 
که این شورا می تواند در حکم آخرین 
برگ بازی اپوزیسیون خارج از کشور 
باشد؛ قبول که به گفته ی شخص رضا 
پهلوی و حسن شریعتمداری، این دو 
نمی خواهند »رهبر« باشند؛ اما، برای 
جایگزینی امیــد در دل ناامید مردم 
کشورشان، برای رهایی از سیاه ترین 
حکومت تاریخ چند صد ساله ی ایران، 
باید »مدیران و هماهنگ کنندگانی« 
امید آفرین و گیرا و نافذ باشند و بمانند. 
برای آخرین بار نقطه می نویسد: که 
»اگر همکاری حسن شریعتمداری و 
رضا پهلوی مقدور اســت«، کنار هم 
نشســتن آنها ایجاد امید و جذابیت 

خواهد کرد!
باید متواضعانه به این دو گفت: »شما 
دیگر چیزی در این سن برای باختن 
ندارید. نسل من و شما باخت. مردمان 
خوشبخت جهان ما را سیاست مدارانی 
راهبری کرده اند، که نخست »خود« را 
برای آرمان شــان،  آسایش و آزادی و 
کرامت انسانی مردم، فراموش کرده اند. 
سعادت نسل های آینده ایران، آرزوی 
بزرگ ما و شما باید باشد. اسیر امروز 

نمانید. سال هاست که مانده  ایم.«

چالش های پیش روی شورا 

شریعتمداری در سال پیش گفت که 
خواهان بیرون آوردن این شورا از دل 
»اپوزیسیون اصولی« است و تا امروز 
تعریف جامع تــری را از او در این باره 
فهمید:  می توان  اینگونه  نشنیده ا یم. 
که چنین اپوزیسیونی که دارای اصول 
محکم و کافی، برای اینکه آلترناتیو و 
یا شورای مدیریتی در برابر جمهوری 
اسالمی بشود و یا بسازد، باید از دید 
شریعتمداری وجود می داشته است. 
تالش یکساله ی این جمع »۳۶« نفره، 
باید بتواند از این میان این اپوزیسیون، 
موفق به استخراج استعداد ها و توان ها 
برای »شورای مدیریت گذار« بشود. 
ایــن اصول چه هســتند؛ بی شــک 
تنومندترین این اصول، سکوالریسم و 
دموکراسی و تمامیت ارضی ایران باید 

باشند. در حال حاضر، در دوران قبل 
از گذار، امروز، بــا وجود بحران هایی 
که به آینده ی ترســناکی برای ایران 
می توانند منجر شــود، اگر کسی در 
این شورا، اصول دیگری را هم ارز این 
سه اصل می داند، در جایگاهی اشتباه 

نشانده شده است.
این شــورا، کارش برکندن استبداد 
حاکم بر کشور ما با هزینه ی به صرفه 
برای ملت ماســت. آمریکاستیزی*، 
خــوب! اما جای و مکان خود را دارد؛ 
آنهاییکه نمی خواهند و یا نمی توانند 
این را درک کنند، که »عزت آفرینی« 
به ازای ایســتادگی در برابر آمریکا، 
تا چه حد ملت مــا را گرفتار و دچار 
ســختی ساخته اســت، برای دوران 
گذار، فرسایش شدیدی را در ذهن ها 
رقــم می زنند. ما بدون کســب نظر 
مثبــت آمریکایی هــا نمی توانیم در 
روزگار فعلی و با موجودی مان، از پس 

جمهوری اسالمی بر آییم.
اگر از واژه »براندازی« دوری می جویید، 
هیچ نقض عقلی در آن نیســت. ولی 
وای بر کســی که به »تعامل« با این 
رژیم دل بندد. چــه بخاطر افزایش 
حقوق کارمنــدان دولت، چه بخاطر 
جان فرزند و جگرگوشه ی خود، چه 
بخاطر سرکوب بی شرم و بی وجدان 
از ســوی رژیم، چه بخاطر باورهای 
مذهبــی بازیچه گشــته ، چه بخاطر 
وحشت از سرنوشــت مردم سوریه و 
یمن و یا برای هر دلیل دیگری، امروز، 
مردم ایران در شکلی از سکوت روزگار 
اما  می گذرانند که عجیب می نماید. 
همه ی اینهــا از این هم می گوید که 
مــردم، در جان و پوســت مملکت، 
توان الزم را برای مقابله با فروپاشــی 
قدرت ساختاری و سیستماتیک این 
رژیم جنایتکار بیرحــم نمی یابند و 
نمی بینند. وظیفه ی چهل ســاله ی 
اپوزیســیون تولیــد و تقویــت این 
»توان« بوده اســت. هم پهلوی و هم 
شریعتمداری همیشه خواهان نفوذ به 
درون رژیم و استفاده از پتانسیل های 
مدیریت درون کشور بوده اند. مطابق 
با منافع ملی مردم ما هم هســت که 
با یک ویرانی بــزرگ و عظیم روبرو 
نشویم و کشور به سراشیبی نامالیمات 
همه گیر نغلطد و نچرخد. انتقام جویی 
و خونخواهی در مرحله ی گذار هرگز 
به صرفه ی ملت نیســت و باید بتوان 
اسباب کار و مجرمان را برای دستگاه 
عدالت حفظ نمود. بی شک اگر راه به 
انحالل رژیم و اجماع قدرت بر ســر 
اینکه این حکومت مذهبی باید برود 
و با »قانون اساسی سکوالر« ایران را 
اداره نمود، بیانجامــد، هیچ ایرانی و 
وطن دوستی ناراضی نخواهد بود. اما، 
تعامل با این رژیم و مذاکره ی با آنها، 
به معنای ریختن سم در دهان و حلق 
و گوش اپوزیسیون و همه ی مبارزان 
و آزادیخواهان ایران زنده، و یاد آنها از 
چند صد سال پیش تا به امروز است.

تحلیل سایت نقطه

هادی خرسندی

آخرش می گویند
 رهبر یک تخته اش کم بود

خاطرات وحیدالعظما، علمدار آقا 
)۳۰(

حضرت آقا ضمن اینکه خبرهای 
حضور روحانی را در سازمان ملل 
رصد می فرمودند، فرمودند: اگر این 
عقلش برسد در مستراح پناه بگیرد 
که با ترامپ روبه رو نشود، خیلی 
خوب است. کاری که خاتمی کرد 

برای فرار از دیدن کلینتون.
پرسیدم: چه ایرادی پیش می آید 

اگر مالقات کنند؟
فرمودند: می ترسم یارو یک چیزی 
بپرســد راجع به راه دادن زن ها 
توی اســتادیوم و آن دختره که 

خودش را آتش زد!
بعد خنده بلندی ســر دادند که 
فهمیدم مــزاح می فرمایند. مزاح 
که نه البته، رجزخوانی و کُرُکری. 
فرمودند: دیدی علمدار؟ دیدی به 
آب گوزیدند؟ این خبرها نیست. 
گفتند حاال دیگه درهای استادیوم 
هــا چهارطاق باز اســت به روی 
زن ها. نه خیر. ارواح باباتان. دیدی 
که پریروز مســابقه برگزار شد از 
همیشه مردانه تر. حاال ُچو انداخته 
بودند که دیگر مردی بدون زن به 
استادیوم نخواهد رفت. پس اینها 
مرد نبودند استادیوم را پر کردند؟ 
البته یادی هــم از اون دخترک 
کردند. یــک مالممدجان برایش 

خواندند؟
- مال ممد جان؟

- بعله، آهنگش همان افغانی بود. 
)با دهنکجی خواندند( دختر آبِی 
اس اِس ایران، دختر آبی اس اس 
ایران، همیشه یادتیم مالممدجان 
.... نه. روحت جاویدان، همیشــه 
یادتیم روحت جاویدان ..... همین!

- عجب. همین؟
- بعله. تمــام. فینیش، گوتاردی. 
شما ببین چه ها می گفتند. دیگر 
هیچ مرد باغیرتی پا به استادیوم 

نمی گذارد!
بعــد فرمودند: اینهــا اگر غیرت 
داشــتند که نمی دانستند اینقدر 

بی غیرت نیستند.
عــرض کــردم بعلــه. فرمودند 
فهمیدی چی گفتم؟ عرض کردم 
راجع به غیرت. فرمودند بله، ولی 

جمله مرا هضم کردی؟
- کدام جمله قربان؟

- هیچچی علمدار. فراموش کن.
- چشم.

بعد آقا شــروع کردند با خودشان 
حرف زدن: الم شنگه راه انداختند. 
چه تیترها زدند روزنامه ها، دختر 
آبی، شعر، ویدئو، موزیک. دخترک 
افغان هم برداشته آهنگ و ترانه 
خوانده. آخر پدرسگ ترا سنه نه؟ 
مگر این دختره جلوی دادسرای 

کابل خودش را آتش زده بود؟
بعد پرسیدند: فکر می کنی اگر من 
فردا بروم خودم را با بنزین جلوی 
بزنم، روزنامه ها چه  دادسرا آتش 

تیتری می زنند؟
عرض کردم: خدا نکند قربان، جگر 

ملت آتش گرفت.
- خیر.

- جان شعله ور؟

- نه.
- آتشی بر قلب زمین؟

- نه خیر.
- او شعله ور به الهوت پیوست.

- ابدا.
- رهبری معراج آذرین کرد؟

- نُچ.
- با شعله به ملکوت اعلی رفت.

- ابداً.
- پرتــو الهی بر کیــان رهبری 

نشست.
- نع.

- آرزوی ملتی در کام شعله های 
سوزان.

-کوتاه بیا.
-جان شعله ور رهبر بزرگ آسمان 

را روشن کرد.
- نه علمدار، چــه خیال کردی. 
این تعارفات تا وقتی هســت که 
مــن زنده ام. قــول می دهم همه 
روزنامه هــا، تیتــر بزننــد: »یارو 

سوخت!«
بعد فرمودند: آن تیترهای فاخری 
که برای پروستاتم زدند فراموش 
کن. من این مردم را می شناسم. 
من این اطرافیان را می شناسم. اول 
از همه این رئیسی می آید می گوید 
یارو را هوا برداشته بود، من خیلی 
وقت ها بهــش تذکر می دادم ولی 
حالیش نبود. همین پورمحمدی 
می گوید آقا هر روز مرا صدا می زد 
می گفت کم کشتید. می گفتم آقا، 
بس است، صدای مردم درمی آید، 
می گفت گــور بابای مردم. رئیس 
شرکت نفت می گوید یارو رفت دو 

لیتر بنزین هم به ما ضرر زد.

آقا کمی بغض فرموده بودند.
- ایــن اژه ای را می بینــی؟ این 
می آید شــهادت می دهد که من 
با چشــم های خودم دیــدم آقا 
رفسنجانی را هل داد توی استخر. 
بعد برادران الریجانی هم یکیشان 
می گوید یارو این اواخر دو ســه 
قطبی می زد، یکیشــان در تأیید 
داداشش اعالم می کند آخرین بار 
که دیدمش یک مقدار فالنش خل 

شده بود.
عرض کردم: آقا، اختیار دارید، این 

حرف ها کدام است؟
فرمودنــد: حــاال می بینی. وقتی 
خــودت رفتی مصاحبــه کردی 
گفتی پروستات که      عمل کرده بود 
مرتــب به من می گفت تلفن کن 
به الهام چرخنده بیاید به دیدنم، 
تلفن کن بگو همه رؤســای قوا و 
سرداران و علما بیایند به عیادتم 

.....
عرض کردم: حضــرت آقا، غلط 

بکنم، من دهنم قرص است.     
فرمودند: قول می دهم تنها کسی 
کــه به من وفــادار بماند، همین 
حجت االسالم خاتمی است. وگرنه 
یارو از لندن هم توئیت می فرستد 
کــه ما را بگو پاچه چه کســی را 

می خاراندیم.
احساس کردم حضرت آقا دلشان 
گرفته. عرض کــردم: زنگ بزنم 

الهام چرخنده....
فرمودند: خودم زنگ زدم. تو راهه.
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رشته علوم سیاسی
 یا شاخه حوزه علمیه قم

 در دانشگاه تهران؟

فهرستی طوالنی از دروس اسالمی جای دروس اصلی رشته علوم سیاسی 
در دانشگاه تهران نشسته اند. جمهوری اسالمی سال ها به دنبال تهی کردن 
رشته علوم انسانی از محتوایی با استانداردهای جهانی بود و حاال ظاهرا این 

کار نهایی شده است.

تاریخ ۴۰ ســاله جمهوری اســالمی 
مملو اســت از تالش برای اســالمی 
کردن دانشــگاه ها و مدارس و تغییر 
محتوای درســی آموزش در ایران به 
نحوی که نسل های پس از انقالب به 
دلخواه حکومت اسالمی تربیت شوند 
و افــق دید آنها در همان محدوده ای 

بماند که حکومت می  خواهد.
بسیاری ناظران معتقدند که جمهوری 
اســالمی در این عرصه نیــز مانند 
بسیاری عرصه ها برای اسالمیزه کردن 
جامعه شکست خورده است. همواره 
بر این تاکید شــده است که نه تنها 
رشــته های فنی و علوم طبیعی، که 
رشته های علوم انسانی نیز به راحتی 

قابل دست اندازی و تغییر نیستند. 
از جمله دالیلی هم که برای این عدم 
موفقیت طرح می شود این است که نه 
تنها آموزه های دینی قادر به تبیین و 
توضیح مسایل و چالش های فکری 
انسان قرن حاضر نیستند، بلکه وزارت 
علوم جمهوری اسالمی حتی محتوای 
کافی برای پر کردن واحدهای درسی 
این رشته  ها در دانشــگاه های ایران 
را ندارد. ولی گویــا وزارت علوم »راه 
حلی« برای مشکل دوم در رشته علوم 

سیاسی پیدا کرده است.
صادق زیبا کالم استاد علوم سیاسی 
دانشگاه تهران در کانال تلگرامی خود 
از تغییرات اساســی در رشــته علوم 
سیاسی دانشــگاه تهران خبر داده و 
از محتوای جدید آن به شدت انتقاد 
کرده اســت. او نوشته است »دروس 
اختصاصی رشته علوم سیاسی کاهش 
پیدا کرده و در مقابل ۴۵ واحد دروس 
اسالمی جای دروس اختصاصی این 

رشته را گرفته است.«

محتوای درسی علوم سیاسی از پس 
چه خواهد بود؟

بنا بر آنچه این اســتاد علوم سیاسی 
نوشــته  »ازحــدود ۷۰ عنوان درس 
که شــامل ۱۳۸ واحد می شــد، ۲۲ 
عنوان وحــدود ۴۵ واحد به »دروس 
اسالمی« اختصاص یافته« است. این 
دروس عبارتند از »اندیشه اسالمی«، 
»اخالق اســالمی«، »تاریخ تحلیلی 

موضوعی  »تفســیر  صدراســالم«، 
قــرآن«، »سیاســت و حکمرانی در 
قرآن و نهج البالغه«، »سیره سیاسی 
پیامبــر اعظم و ائمــه معصومین«، 
»تاریــخ حــول دولت در اســالم«، 
»دیپلماسی در اسالم«، »کلیات فقه 
رهبران  سیاسی  »اندیشه  سیاسی«، 
انقالب اســالمی«، »اندیشه سیاسی 
در اســالم و ایــران۱«، »اندیشــه 
سیاسی دراســالم و ایران۲«، »تاریخ 
تمدن اسالم و ایران«، »جنبش های 
اسالمی معاصر«، »حقوق بین الملل 

اسالمی«، »حقوق اساسی جمهوری 
اســالمی ایران«، »انقالب اســالمی 
ایران«، »مقایســه انقالب اســالمی 
ایران با انقالبهای بزرگ«، »آشــنایی 
با ارزشــهای دفاع مقدس«، »مسائل 
سیاســی-اجتماعی و راهبردی دفاع 
مســاله  و  مقدس«، »صهیونیســم 

فلسطین«.
صادق زیباکالم تاکیــد می کند که 

»یکی از حوزه هایی که دانشــجویان 
علوم سیاسی می بایستی  با آن آشنا 
شوند اندیشه و فلسفه سیاسی است. از 
آراء و نظریات افالطون تا قرون وسطی، 
تا متفکرین عصر روشنگری و مدرنیته. 
برای کل این مجموعه زیربنایی صرفاً 

دو درس ارائه  شده است.«
او به پیامد چنین تغییراتی اشاره کرده 
و گفته است: »می توان حدس زد که 

با دو درس چه میزان فارغ التحصیالن 
علوم سیاســی در ایران بــا اصول و 
مبانی اندیشه و فلسفه سیاسی آشنا 

می شوند«.

به فراموشی سپردن تاریخ تحوالت 
سیاسی

یکی دیگر از حوزه هــای مهمی که 
صــادق زیباکالم به آن اشــاره کرده 
تاریخ تحوالت سیاســی و اجتماعی 
ایران است که به گفته او کامال »رها« 
شده است. او در کانال تلگرامی خود 
نوشــته اســت: »قبالً دانشجویان با 
تحوالت سیاســی و اجتماعی ایران 
معاصر آشــنا می شــدند. ایران عصر 
قاجــار، انقالب مشــروطه و تأثیرات 
ورود مدرنیته بر جامعه ایران، تأسیس 
سلســله پهلوی، نهضت ملی شدن و 
ســایر تحوالت ایران معاصر. اما این 
قسمت ها هم همچون حوزه اندیشه 

تقلیل پیداکرده به دو درس.«
او از فضای فشــار و سکوت سنگین 
حاکم بر اســاتید دانشــگاه ها انتقاد 
کــرده و در پایــان نوشــته اســت: 
»انتظار می رفت اساتید علوم سیاسی 
زیربارقربانــی کــردن علــم به پای 
ایدئولــوژی نروند اما ظاهراً همین که 
به هرحــال تدریسشــان باقی مانده، 

الباقی دیگر برایشان اهمیتی ندارد.«
با ایــن همــه، روز اول مهر منصور 
غالمی، وزیر علوم به مناســبت آغاز 
ســال تحصیلی جدید دانشگاه ها و 
مراکــز آموزش عالــی در ایران پیام 
داده و در ایــن پیــام گفته اســت: 
»وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 
با دانشــگاهیان فرهیخته و  همگام 
متعهد همواره برای تثبیت و نهادینه 
کردن دانشــگاه ایرانیـ  اســالمی از 
طریق رشــد قانون گرایــی، تکیه بر 
اعتــدال و خردورزی و دفاع از حقوق 

دانشگاهیان کوشیده است.«
او ابــراز امیــدواری کــرده کــه با 
»رهنمود هــای مقام معظم رهبری« 
و  محتــرم  دولــت  پشــتیبانی  و 

همکاری های »ارزنده جامعه علمی و 
دانشگاهی کشور گام هایی موثرتر در 
ارتقای نظام آموزش عالی« در ایران 
برداشته شود و این کشور به سوی »به 
قله بلنــد مرجعیت علم و فناوری در 

منطقه و جهان« گام بردارد.

مبنی علوم انســانی غربی »حیوان 
انگاشتن انسان« است

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 
ایران از ســال ها پیش حساســیت 
»اســالمی کردن«  روی  ویــژه ای 
دانشــگاه ها و به خصــوص حذف یا 
»اســالمی کردن« رشــته های علوم 
انسانی داشته است. محورهای آنچه 
کــه از آن به عنــوان »رهنمودهای 
مقام معظم رهبری« در زمینه علوم 
انسانی یاد می شود در مجله معارف در 
آذرماه سال ۸۸ نقل شده است. او از 
جمله گفته است: »بسیاری از مباحث 
علوم انسانی، مبتنی بر فلسفه هائی 
هستند که مبنایش مادی گری است، 
مبنایش حیوان انگاشتن انسان است، 
عدم مسئولیت انسان در قبال خداوند 
متعال است، نداشتن نگاه معنوی به 

انسان و جهان است.«
آقای خامنه ای در این ســخنان »از 
تعارض علوم انسانی در دانشگاه ها با 
آموزه های دینی و قرآنی« گله کرد و 
گفت: »من دربارة علوم انسانی گالیه 
ای از مجموعه های دانشگاهی کردم 
- بارها، این اواخر هم همین جور - ما 
علوم انســانی مان بر مبادی و مبانی 
متعارض با مبانی قرآنی و اسالمی بنا 
شده است. علوم انسانی غرب مبتنی 
بر جهان بینی دیگری است؛ مبتنی بر 
فهم دیگری از عالم آفرینش است و 
غالباً مبتنی بر نگاه مادی است. خوب، 
این نگاه، نگاه غلطی است؛ این مبنا، 

مبنای غلطی است.«
او در همانجا دســتور اسالمی شدن 
علوم انسانی در دانشگاه های ایران را 
داد و گفت: »ریشــه و پایه و اساس 
علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. 
یکی از بخش های مهم پژوهش قرآنی 
این است. باید در زمینه های گوناگون 
به نکات و دقائــق قرآن توجه کرد و 
مبانی علوم انســانی را در قرآن کریم 

جستجو کرد و پیدا کرد.«
از محتوای جدید دروس علوم سیاسی 
به نظر می رســد جمهوری اسالمی 
در بحبوحه بســیاری مشــکالت از 
ســرمایه گذاری و تــالش در ایــن 
زمینه کوتاهی نکرده اســت. نزدیک 
بــه نیمــی از دانشــجویان در ایران 
بــه دنبال رشــته های مختلف علوم 
انســانی می روند. آیا جامعه ایران در 
دهه های آینده با نسل اسالمیزه شده 
درگیر  رشــته  این  دانش آموختگان 

خواهد بود؟

اعتراضات به تبعیض در سهمیه بندی های کنکور
 گسترش می یابد

دهه هاست که ورود به دانشگاه های 
ایران بر اساس سهمیه های مختلف 
مناطق،  ســهمیه  می شود:  انجام 
ایثارگــران و جانبــازان، خانواده 
از  برخی  و...  زلزله زدگان  شــهدا،  
این سهمیه بندی ها مصداق تبعیض 
آموزشــی  امکانات  و  تحصیل  در 
و مغایر با عدالت آموزشــی است. 
شــرکت کنندگان در کنکور ارشد 
امســال با شکل بی ســابقه ای از 
تبعیض مواجه  و  ســهمیه بندی ها 
در  شفافیتی  هیچ گونه  که  شده اند 

آن دیده نمی شود.
نتایج کنکور ارشــد  رادیو زمانــه- 
امســال جوانان بسیاری را مأیوس و 
آرزوهای شــان را نقش بر آب کرده 

است.
اعتمادآنالین در گزارشــی براساس 
آمار رســمی نوشته است که امسال، 
۵۲۲ هزار و ۵۷۹ نفر در کنکور ارشد 
۱۳۹۸ شــرکت کردند کــه از میان 
آن هــا ۴۵۶ هزار و ۸۶۱ نفر مجاز به 
انتخاب رشته شدند و در نهایت ۱۵۱ 

هزار و ۷۳۹ نفر پذیرش شدند.
ایــن در حالی اســت کــه کنکور 
ارشد ســال ۹۷، ۵۷۵ هزار و ۶ نفر 
شرکت کننده داشت که از این تعداد 
۵۷۳ هزار و ۹۴۹ نفر مجاز به انتخاب 
رشــته و ۱۸۸ هــزار و ۸۷۱ نفر در 

دانشگاه ها پذیرش شدند.

کنکور  در  شــرکت کننده  جوانــان 
می خواهنــد بدانند دلیــل اختالف 
فاحش و غیرقابــل پیش بینی محل 
قبولی داوطلبان سال ۹۸ در مقایسه 
با محل قبولی رتبه های مشــابه در 
سال های گذشته چیست، در حالی که 
تغییــر محسوســی در ظرفیت های 
اعالم شده برای دانشگاه ها در مقایسه 

با سال های قبل دیده نمی شود.
امسال حتی برخی رتبه های دو رقمی 
نیز مردود شده اند یا رتبه هایی بهتر از 
سال های گذشته نتوانسته اند در همان 
دانشــگاه های مورد نظرشــان قبول 
شوند. اختصاص سهم بسیار وسیعی 
از ظرفیت سهمیه های اصلی و آزاد به 
سهمیه های ۲۵ درصد و پنج درصد و 
استعداد درخشان، هم موجب ناکامی 
شمار زیادی از شرکت کنندگان شده 
است و هم این ناکامی سبب شده تا 
آن ها دیگر هیچ امیدی نداشته باشند.
ســهمیه های مؤثر در کنکور امسال 
مناطق، سهمیه  ســهمیه  شــامل، 
ایثارگران، ســهمیه بومــی گزینی، 
ایثارگران،  درصــدی  ســهمیه ۲۵ 
سهمیه ۵ درصدی ایثارگران، سهمیه 
رزمندگان، ســهمیه خانواده شهدا، 
سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی 

دانشگاه ها و سهمیه بهیاران بود.

جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب 
اســالمی و به دنبــال وقــوع جنگ، 
سهمیه  های ویژه ای را برای پاسداران، 
سربازان و خانواده های کشته شدگان 
در نظر گرفته؛ ســهمیه هایی که ۳۰ 
ســال پس از پایان جنــگ، هنوز به 

پایان نرسیده است.
با گســترش فساد و رشــوه خواری 
در کشــور، در این زمینه نیز فســاد 
رشــد یافته و برخی از کســانی که 
این ســهمیه بندی ها شامل حالشان 
نمی شــود با ترفند و پرداخت پول و 
رشوه، اسنادی برای بهره مندی از این 
سهمیه ها جعل می کنند و با دانش کم 

وارد دانشگاه ها می شوند.
یکی از دانشــجویان به اعتمادآنالین 
گفته است رتبه ۱۱ در گرایش ژنتیک 
را کســب کرده ، اما نتوانســته در ۶ 

انتخاب نخستش پذیرفته شود.
فشــار تبعیض آمیز بــر جوانانی که 
دست کم یک سال زندگی خود را به 
پای ورود به دانشگاه ها گذاشته اند در 
حالی تشدید شــده  است که شرایط 
جامعه ایران نیز با وضعیت نابه سامان 
اقتصــادی و تحریم هــا و همچنین 
گســترش فســاد و بی عدالتی، بدتر 
می شــود. در چنین شرایطی جوانان 

آینده ای برای خود متصور نیستند.
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آغاز سال تحصیلی در ایران
معلمان زندانی، کودکان بازمانده از تحصیل

رادیو زمانه- چند ســالی اســت که 
شــماری از معلمان معترض ایرانی 
ســال تحصیلی را در زندان به ســر 
می برند. محمد حبیبی، اســماعیل 
عبدی، محمود بهشــتی لنگرودی، 
روح اهلل مردانــی، یاســر امینی آذر، 
اســکندر لطفی، هوشنگ کوشکی و 
چند معلم دیگر در آغاز سال تحصیلی 
جدید در زندان به سر می برند و یا در 
انتظار اجرای حکم قضایی صادر شده 

هستند.
مســئوالن وزارت آموزش و پرورش 
که در ســال تحصیلی گذشته شاهد 
سه مرحله تحصن و تجمع چندباره 
معلمــان شــاغل و بازنشســته در 
شــهرهای مختلف بودند، همچنان 
سیاســت ســکوت در قبال معلمان 

زندانی را در پیش گرفته اند.
معلمان ایــران در ســال تحصیلی 
گذشــته )۱۳۹۸-۱۳۹۷( سه مرتبه 
در اعتــراض به وضعیت معیشــتی، 
کاالیی ســازی آموزش و اجرا نشدن 
قوانین مربوط به رتبه بندی معلمان در 

سراسر کشور تحصن کردند.
در جریان تحصن ســه گانه معلمان 
صدها معلم به مراجع امنیتی، قضایی 

احضار و بازجویی شــدند. شماری از 
معلمان معترض نیز بازداشت موقت 
و پس از محاکمه به زندان و شــالق 

محکوم شدند.

فقر مانع آموزش کودکان

حجــت میرزایــی، وزیر آمــوزش و 
پرورش ایران در یک کنفرانس خبری، 
مدعی دسترســی همه دانش آموزان 
بــه آموزش رایگان شــد. خالف این 
اظهارات اما برپایه آمارهای رسمی در 
آستانه سال تحصیلی جدید، دست کم 
۱۴۲ هــزار دانش آمــوز از تحصیل 

بازمانده اند.
استان های سیســتان و بلوچستان و 
گذشته  سال های  همانند  خوزستان 
بیشترین آمار دانش آموزان بازمانده از 

تحصیل را دارند.
مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی بهار امسال شمار بازماندگان 
از تحصیل را حــدود یک میلیون و 

۸۰۰ هزار تن اعالم کرد.
وزارت آمــوزش و پــرورش به همراه 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
از دو ســال قبل ســتاد ویژه ای برای 

شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل 
تشکیل داده اند. این ستاد اما به گفته 
احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی تنها موفق شــد با 
خانــواده ۲۷ هزار تن از بازماندگان از 

تحصیل تماس بگیرد.
میدری سال گذشــته فقر اقتصادی 
بازماندگی کودکان  را عامل اصلــی 
از تحصیل دانســت و گفت: ۲۷۰۰ 
خانــواده گفتنــد که بــه دلیل فقر 
اقتصــادی فرزند خود را به مدرســه 
نمی فرســتند و ۱۱۰۰ خانــواده هم 
گفتند که نمی تواننــد هزینه ایاب و 

ذهاب را پرداخت کنند.
آموزش  معــاون  حکیم زاده،  رضوان 
ابتدایی آمــوزش و پرورش هم فقر و 
بحران هــای اجتماعی را دلیل اصلی 
بازماندن کــودکان از تحصیل عنوان 

کرده بود.
او بدون بیــان جزییات گفته بود که 
برخی از کــودکان به دلیــل اینکه 
نان آور خانواده هستند، از آموزش باز 

می مانند.
براســاس گزارش مرکز آمار، ســهم 
آموزش در ســبد هزینه خانوارها به 
کمتر از دو درصد کاهش یافته است.

از شهریه اجباری
 مدارس دولتی 
تا اردوی اروپا 

در مدارس آقازاده ها

مســوول ثبت نام یکی از مدرسه های 
دولتی منطقه ۲۰ تهران پوشــه زرد 
رنگ محتوای مــدارک را می گیرد و 
روی یک تکه کاغذ کوچک می نویسد 
۹۸۰ هزار تومان. مرد که در حاشیه 
بازار چینی فروشان »صالح آباد« تهران 
سعی  دارد،  دست فروشــی  بســاط 
می کند زن پشت میز را قانع به حذف 
یا کاهش این مبلغ کنــد: »به جده 
ســادات ندارم. این نصف حقوق یک 

ماه من و شش سر عائله است.«
معاون مدرســه که دلــش با دیدن 
اشک های مرد ســوخته است، به در 
نیمه بــاز اتاق مدیر اشــاره می کند. 
مدیر مدرسه کل مشاجره را شنیده و 
قبل از ورود مرد، در آستانه در اتاقش 
ظاهر شده است. پرونده زرد مدارک 
را می گیــرد به طرف مرد و می گوید: 
»متاســفانه ظرفیت مدرسه پر شده 
اســت، همکارم نمی دانســت؛ االن 

متوجه شدم دیگر جا نداریم!«
مــرد می گویــد: »یعنی دختــرم را 

خانه نشین کنم؟«
مدیر جواب می دهد: »به مدارس دیگر 

سر بزنید، شاید جا داشته باشند.«
دریافت  موضــوع  گذشــته  ســال 
ســوی  از  اجبــاری  شــهریه های 
مدرسه های دولتی به حدی گسترده 
شد که دامنه آن تا احتمال استیضاح 
وزیر آموزش و پرورش هم پیش رفت. 
نماینده مردم شاهین شهر اصفهان در 
مجلس شورای شهر تهدید کرده بود 
که اگر وزیر آموزش و پرورش به بحث 
دریافت شهریه های اجباری رسیدگی 
نکنــد، موضوع اســتیضاح را مطرح 

خواهد کرد.
اما با وجود ُدم خروســی که از قبای 
مدرسه های دولتی بیرون زده است، 
باز هم آموزش و پــرورش حاضر به 

پذیرش این حقیقت نیست.
»فرید مرزبان«، وکیل دادگستری و 
مشــاور حقوقی یک سامانه خدمات 
مشاوره تلفنی رایگان است. او می گوید 
این روزها عمده ســواالتی که مطرح 
می شــود، در مورد موضوع شــهریه 
مدرسه ها اســت: »آموزش و پرورش 
به صراحت و بی پرده پوشی از والدین 
درخواســت پول می کنــد اما هرگز 
درخواست ها  این  مســوولیت  رسما 
را نمی پذیرد. بــرای این که این کار 
خالف قانون است و مسوولیت قانونی 
دارد. با این همه، عمــال از اصل ۳۰ 
قانون اساسی با این محتوا که دولت 
متولی اصلی آموزش و پرورش رایگان 
برای همه آحاد ملت به شمار می رود، 

چیز زیادی نمانده است.«
او می گویــد در جریــان پرونده یک 
مدرســه دولتی در غرب تهران است 
که بیــش از ۴۰۰ خانواده به آموزش 
و پرورش اطالع داده اند برای پرداخت 
پول تحت فشــار گذاشته شده اند اما 
با وجود اعتراض گســترده، مدرسه 
بازخواســت نشده اســت: »می شود 

فهمید که این دریافت ها نمی توانند 
بی اذن و چراغ سبز آموزش و پرورش 
انجام شده باشند؛ حتی اگر آن را به 

مشارکت های مردمی ربط بدهند.«
»زری« ســال گذشته شرایط درآمد 
شــوهرش بهتر از امروز بــود. آن ها 
برای ثبت نام دختر خود، به مدرســه 
»سپاه اســالم« در محله »نازی آباد« 
تهــران ۵۰۰ هزار تومان کمک کرده 
بودند. امســال با تغییر محل زندگی،   
برای ثبت نام به مدرسه دیگری رفته 
اما مدیر مدرســه بــرای ثبت نام، از 
آن ها دو برابر این مبلغ، تحت عنوان 
»مشــارکت داوطلبانه برای کمک به 
مدرسه« درخواست کرده است: »به 
مدیر مدرسه گفتم وسع ما نمی رسد. 
گفت جا نداریم، بچــه را بردار و ببر! 
به آموزش و پرورش منطقه رفتم. فکر 
کردم حاال اسم مدرسه را می پرسند 
و تلفن می زنند و پی گیری می کنند 
اما همان جا آقای کارمندی داشت با 
تلفن حرف می زد و به کسی آن طرف 
خط تلفن گفت این مدرســه امروز 
چندین مورد شــکایت داشته است 
و کاری هم از دســت ما بر نمی آید. 
مدرســه مجبور است مخارج خود را 
در بیاورد. دیگر صبر نکردم نوبت به 
من برســد، از اداره آموزش و پرورش 
آمدم بیرون و رفتم به مدرسه دیگری 
که چند کیلومتر از خانه  ام دورتر است. 

آن جا هم گفتند اول برو پول واریز کن . 
گفتم من نمی توانم و اگر اسم دخترم 
را ننویسید، مجبورم او را در خانه نگه 
دارم. خانم دلش سوخت، گفت الاقل 
۲۰۰هزار تومــان واریز کن که خرج 
آب و برق بچه  ات در کالس در بیاید. 
حاال دخترم باید چند کیلومتر دورتر 
از خانــه، با اتوبوس برود و بیاید. هزار 
خطر در این مسیر طوالنی وجود دارد 

اما چاره نیست.«
یک کاربر فضای توییتر به نام »فرج 
قادری« در صفحه توییتر خود نوشته 
برای ثبت نام دخترش در دبیرستان 
»شــهدای اقتدار«، ناچار شده است 

۹۶۰ هزار تومان شهریه واریز کند.
اما روزهای سخت دیگری هم هست؛ 
روزهای توزیع کارنامه ها در انتهای هر 
ترم؛ زمانی که در برخی مدرســه ها 
کارت خوان می گذارند جلوی والدین و 
اگر وجه مورد نظرشان پرداخت نشود، 

از کارنامه خبری نیست.

یک بام و دو هوای وزارت آموزش و 
پرورش

»مدیران مدرسه های دولتی بی تقصیر 
هستند.« این را مدیر یک دبیرستان 
غیرانتفاعــی دخترانه در »عظیمیه« 
کــرج می گوید. »مریــم. ن« که ۳۰ 
سال سابقه مدیریت در مدرسه های 

دولتی هــم دارد، در مورد اجبارهای 
پیــش روی مدیــران مدرســه های 
دولتــی توضیح می دهــد: »مدیران 
این مدرســه ها بی چاره ترین عناصر 
سیستم آموزشــی در ایران هستند. 
چون بین دو سنگ وزارت خانه ای که 
حداقل های مدرسه را تامین نمی کند 

و خانواده های شاگردان، درمانده اند.«
می گوید: »متاســفانه وزارت آموزش 
و پرورش از خودش سلب مسوولیت 
کرده و مدام تاکید می کند که گرفتن 
شــهریه اجباری نیست تا توپ فشار 
را بیاندازد داخــل زمین مدیر. مدیر 
هم نمی تواند روشــن گری کند چون 
شغل خود او به مخاطره می افتد. در 
دوره مدیریت من در مدرسه دولتی، 
ماهانه بین یک میلیون تا یک میلیون 
و ۸۰۰ هــزار تومان پــول آب و برق 
برای ما می آمد. این در حالی بود که 
اداره آموزش و پرورش تنها ۲۸۰ هزار 
تومان کمک هزینه پرداخت قبوض 
می داد؛ هم بــرای برق، هم برای آب 
و هم برای سایر قبض های مرتبط با 
انرژی. با این اوضاع، به نظرتان چاره  ای 
به جز مشارکت والدین وجود دارد؟«

او ادامــه می دهد: »همان روزها به ما 
بخش نامه می دادند که اجباری برای 
پرداخت پول از ســوی والدین وجود 
نــدارد و ما حق نداریم هیچ والدی را 
تحت فشار بگذاریم. اما از طرف دیگر، 

آموزش و پرورش کماکان گرفتن شهریه از سوی مدرسه های دولتی را تکذیب 
می کند. پدر و مادرها اما حرف دیگری می زنند. می گویند اگر پول خواسته 
شده را نپردازند، از ثبت نام دانش آموزان به بهانه »تکمیل ظرفیت« امتناع 
می کنند. در ســوی دیگر اما مدرسه های »الکچری« با شهریه های نجومی، 
تورهــای اروپا و کالس های زومبا، یوگا و روباتیــک برگزار می کنند. گفته 
می شود اغلب این مدرسه ها متعلق به »آقازاده ها«، یعنی فرزندان مسووالن 

 ســال گذشته لیست مدارس غیر انتفاعی مسووالن حکومتی منتشر شد. مدارسی که با کمک های بادآورده و نظام هستند. 
سوبسید های بی پایان دولتی تبدیل به کارتل های بزرگ آموزشی شده  اند

می گفتند خودتان از طریق مشارکت 
مردمی درآمدزایی کنید چون ما در 
بحث مخارج مدرسه مداخله و کمکی 

نمی توانیم بکنیم! «
مریم خاطره تلخی از روزهای پایانی 
خدمتش در مدرسه دولتی دارد: »دو 
ماه مانده به پایان سال، لوله های توالت 
مدرسه که فرسوده بودند، فرو ریخت. 
آب باال آمد و وضعیت بســیار بدی 
ایجاد شــد. بوی بد همه جا را گرفته 
بود و ما ناچار بودیم برای باال نیامدن 
آب و فضوالت انسانی، آب مدرسه را 
قطع کنیم. بچه ها آب هم نداشتند. 
نامــه زدیم، گفتند هزینه تعمیر را از 
محل بودجه خودتــان تعمیر کنید. 
چه طــور و از کجا؟ بودجه ما به جز 

مشارکت والدین، از کجا می آید؟«
او می گوید در طــول دوران خدمت 
خود شاهد بوده که این قبیل فشارها 
در مناطــق محــروم، عامــل ترک 
تحصیل دانش آموزان، به ویژه دختران 

دانش آموز شده اند.
 

مدارس رویایی و اردوی سفر به اروپا

هر ســاله رییس »ســازمان مدارس 
غیردولتی« آموزش و پرورش شهریه 
مصوب مــدارس غیرانتفاعی را اعالم 
می کند و این شــهریه ها از سقف ۱۵ 
میلیون تومان تجــاوز نمی کنند. اما 
این ظاهر ماجرا اســت. مریم، مدیر 
یک دبیرستان غیرانتفاعی دخترانه در 
کرج می گوید با خانواده هایی مرتبط 
است که ســال گذشته برای ثبت نام 
فرزندان خود تا ۱۵۰ میلیون تومان به 

این مدرسه ها پرداخت کرده اند.
او می گویــد برای دریافــت یک وام 
معمولی تعمیر محل، بیش از دو سال 
است تالش می کند اما مسووالن این 
گونه مدرســه های خاص از بهترین 
امکانات دولتی و حمایت های بی انتها 
برخوردار هستند: »اغلب این مدرسه ها 
توســط مســووالن نظام، فرزندان یا 
همســران آن ها اداره می شوند و هر 
بلکه  دانش آموزی را هم نمی پذیرند 
محل تحصیل وابستگان نظام یا همان 

به اصطالح آقازاده ها هستند.«
از او در مورد نام برخی از این مدرسه ها 
می پرسیم، می گوید: »یک سر بزنید 
به مدرسه مهر هشتم در سعادت آباد 
تهران و سراغ مدرسه فرزند قالیباف 
را بگیرید. االن دیگر تاسیس مدرسه 
غیرانتفاعــی تبدیل به یک شــغل 
کامال اختصاصی شده که در انحصار 
آقازاده ها، مراجع تقلید یا ســرداران 
سپاه یا وزرا اســت. اگر می بینید در 
حاشیه آن ها، یک گوشه هایی به امثال 
من که سال ها سابقه مدیریت داشته  ام 
مجوز داده  اند، برای این اســت که به 
خوبی می دانند ما زمینه رشد نداریم 
و به عنوان مدرسه های جزء و خرده 

پــا، در همان جــای روز اول متوقف 
می مانیم. وگرنــه امثال ما کجا، مثال 
مدرسه امام صادق کجا که متعلق به 
آقای مهدوی کنی است. این مدرسه ها 
ظاهرا ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان شهریه 
می گیرند اما در عمل هر دانش آموز تا 
۱۵۰ میلیون هم در طول سال هزینه 

می کند.«
او ســخنانش را ارجــاع می دهد به 
گــزارش مفصلی که ســال ۱۳۹۷ 
در روزنامــه »فرهیختــگان« به قلم 
»ابوالقاسم رحمانی« در مورد لیست 
مسووالن  غیرانتفاعی  مدرســه های 
حکومتی منتشر شد؛ مدرسه هایی که 
با کمک های باد آورده و سوبسید های 
بی پایان دولتی، تبدیل به کارتل های 
بزرگ آموزشــی شــده  اند هم چون 
مدرســه های »فرهنگ« که متعلق 
به »حداد عادل« و همســرش است، 
مدرسه »روشنگر« وابسته به »محسن 
هاشــمی«، مدرســه های »علوی«، 
»روزبه«، »نیکان« و »احســان« که 
منتســب به »علی اصغر کرباسیان« 
و »انجمن حجتیه«  اســت، مدرسه 
»حنان« متعلق به »محمدخاتمی« و 

بسیاری از این قبیل.
مریم معتقد اســت که این مدرسه ها 
با وعده تربیت نیروهای »خدوم« به 
نظام، مورد »عنایت« هســتند و نه 
شفافیت مالی دارند و نه خودشان را 

در موضع پاسخ گویی می بینند.
به گفته مریم، مدرسه های متعلق به 
مســووالن رده باالی سیاسی جامعه 
در نوع خودشــان برند های غیرقابل 
دست یابی محسوب می شوند که ورود 
افراد عادی جامعه، حتی فرزندان افراد 
متمول که سفارش شــده نیستند، 
دشــوار است و حکم نوعی بنگاه های 

اقتصادی سودآور را دارند.
ســال گذشــته زمانی کــه روزنامه 
مدرسه ها  این  لیســت  فرهیختگان 
را منتشــر کرد، با موجی از تشویق 
و ترغیب افکار عمومی مواجه شــد. 
امــا در متن همین مقاله هم نام های 
مدرسه هایی وجود داشتند که نگارنده 
مقالــه از ذکــر نام صاحبــان آن ها 
خــودداری  کرده و تنها  نوشــته بود 
متعلق به مثال یکی از علمای مشهور 
یا یکــی از رجال سیاســی معروف 
هستند. این نحوه نگارش حاکی از آن 
بود که پشت نام این مدرسه ها، افرادی 
با سطح باالیی از قدرت و نفوذ سیاسی 
قــرار دارند که ذکر نام   آن ها می تواند 

برای این روزنامه مشکل ساز شود.
دانش آمــوزان ایــن مدرســه ها در 
کالس های شــنا، یــوگا، کامپیوتر، 
چرتکه، روباتیک، روابط بین الملل و 
هم چنین زومبا، آشــپزی و بسیاری 

هنرهای دیگر شرکت می کنند.
امــروز کودکان محروم سیســتان و 
بلوچســتان زیر ســقف آسمان آبی 
و در شــرایطی کامال غیرانســانی و 
غیراستاندارد، بدون وسایل گرمایش 
و سرمایش مناســب به مدرسه های 
خشــتی در آســتانه فروپاشی قدم 
می گذارند و کودکان روستای »انجو« 
چهارمحال و بختیاری با بستن طناب 
پوســیده دور کمرشــان، با استفاده 
از یک وســیله ناامن به نام »جره«، 
خطــر مرگ را به جان می خرند تا به 
کالس های خشتی آن سوی رودخانه 
برسند. این در حالی است که فرزندان 
مســووالن، آقازاده ها و وابســتگان و 
غیرانتفاعی  مدارس  در  نواده هایشان 
الکچری فرهنگ، حنان، امام صادق، 
روشنگر و علوی به فکر کپی مدارک 
سفرشــان برای رفتن بــه اردوهای 
مسافرتی کشورهای اروپایی هم چون 

پاریس و آلمان هستند.

ماهرخ غالمحسین پور )ایران وایر(
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هجوم سرمایه ایرانی به ترکیه،
 زنگ هشداری در گوش مقامات

هفت برابر شــدن خرید خانه و ملک 
توسط ایرانی ها در ترکیه نسبت به دو 
ســال پیش ظاهراً زنگ خطری را در 
گوش برخی دست اندرکاران در ایران 
به صدا درآورده به طوری که شــاهد 
زنجیره ای از خبر و مقاله با تِم منفی 
در رســانه های داخلی ایران در این 

مورد هستیم.
این اخبار و مقــاالت عناوینی دارند 
چون »سراب خرید ملک در ترکیه«، 
»سراب خرید ملک در خارج«، »آنچه 
از خریــد ملک در ترکیه به کســی 
نمی گویند«، »ایرانی های پشــیمان، 
پرچمدار فروش آپارتمان های ترکیه و 
دبی«، »خرید ِملک در ترکیه؛ فرصت 
یا تهدیــد؟« و »خودنمایی تبلیغات 
فروش ملک در ترکیه؛ دالالن دروغگو 
در کمین ایرانیان« )خبرگزاری ایرنا، 

تسنیم، مهر و …(
در همیــن راســتا، مصطفــی قلی 
اتحادیه مشاوران  رئیس  خســروی، 
امالک ایران، چنــدی پیش در یک 
نشســت خبری گفــت: »در ترکیه 
دو سند صادر می شــود؛ یکی سند 
شــهرداری که عموماً ایرانی ها فریب 
این سند را می خورند، سند اصلی هم 
است که باید حتماً تصرف شده باشد. 
برای سند اول یا همان شهرداری نیز 
به هیچ عنوان تابعیت داده نمی شود.«

او در ادامه خرید خانه توسط ایرانی ها 
در دیگر کشــورها را »شــتاب زده« 
دانست و گفت: »هیچ جای دنیا برای 

خرید ملک، ایران نمی شود.«
اشاره او به قانون جدیدی است که در 
ســال ۲۰۱۸ در ترکیه تصویب شده 
که بر اســاس آن یک تبعه خارجی 
می تواند با خرید خانه ای در ترکیه به 

ارزش ۲۵۰ هزار دالر حق شهروندی 
این کشور را دریافت کند.

گزارش های  در  داخلــی  خبرگزاری 
خود شــیوه اخذ اقامت در ترکیه از 
طریق سرمایه گذاری را دارای جزئیات 
»پنهانی« می دانند و می نویسند که 
»فروش ملک در ترکیه، قبرس، دبی 
و اسپانیا، ترفند جذب سرمایه است و 
خرید خانه در خارج کشور به اقامت 

ختم نمی شود.«
این گونه هشــدارها در حالی از سوی 
مسئوالن ایرانی و رسانه های داخلی 
داده می شود که به گزارش خبرگزاری 
دولتی آناتولــی، در بین ۹۸۱ نفری 
که در یک ســال گذشــته موفق به 
اخــذ شــهروندی ترکیــه از طریق 
سرمایه گذاری شده اند رده نخست به 

شهروندان ایرانی اختصاص دارد.
بنابر همیــن گزارش، از ســپتامبر 
سال میالدی گذشــته تاکنون ۲۵۳ 
سرمایه گذار ایرانی شهروندی ترکیه را 

از این طریق به دست آورده اند.
ترکیه  صبــاح«  »دیلــی  روزنامــه 
می نویســد: در حالی که سه میلیون 
گردشــگر ایرانی هرســاله از ترکیه 
بازدید می کنند، شــمار ایرانیانی که 
در ترکیه سرمایه گذاری می کنند اوج 

چشمگیری گرفته است.
در مورد ســرمایه گذاری ایرانیان در 
ترکیه، فاتح چایاباتماز، نماینده انجمن 
صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه، 
در گفت وگو با روزنامه »دیلی صباح« 
توضیح می دهد که ایرانیان بیشــتر 
در زمینه عمده فروشــی و صادرات و 
واردات عمده فعالند. به گفته او تشدید 
تحریم ها علیه ایران باعث شده است 
که آنها برای صدور محصوالت خود از 

خبرگزاری ایرنا نیز می نویسد که بررسی های این خبرگزاری »نشان می دهد که ایرانی ها تنها طی ۶ ماه، 2 هزار و 
202 خانه در ترکیه برابر با ۵۵0 میلیون و ۵00 هزار دالر خریده اند. خانه هایی که اگر با میانگین قیمت دالر 12 هزار 
تومانی محاسبه شود، قیمت هر کدام از آن ها حداقل 3 میلیارد تومان است. با این حساب ۸ هزار و ۷2۴ میلیارد 
تومان از منابع ارزی کشور، تبدیل به خانه در ترکیه شده است. در کنار این عددها، مهاجرت ایرانی ها به ترکیه نیز 

1۵0 درصد افزایش یافته است.«

ایران بیرون آمده و پایگاهی در ترکیه 
ایجاد کنند. واردات آنها نیز متعاقباً به 

بازار داخلی ترکیه انجام می شود.
بــه نوشــته »دیلی صبــاح«، تعداد 
شرکت هایی که توســط ایرانیان در 
ترکیه تأسیس شــده است در حالی 
که در سال ۲۰۱۶ میالدی ۲۹۸ مورد 
بود، در ســال ۲۰۱۷ به ۳۵۷ رسید 
و در ســال ۲۰۱۸، با شــروع تحریم 

آمریکا، به رقم ۱۰۱۹ اوج گرفت.
بنا بر ایــن گزارش، در شــش ماهه 
نخســت ســال ۲۰۱۹، در کل ۵۱۳ 
شرکت با ســرمایه ایرانی در ترکیه 
ایجاد شــده که تعدادشــان نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشته ٪۴۰  

افزایش یافته است.
یکی از ایــن ســرمایه گذاران، با نام 
»حســین« که قصــد دارد منزلی را 
نیز در منطقه اســن یورت در حومه 
استانبول بخرد و نخواسته نام کاملش 
فاش شود در گفت وگو با خبرگزاری 
رویتــرز گفت که دولــت ترکیه راه 
سرمایه گذاری در این کشور را بسیار 

آسان کرده است.
او اضافــه می کند کــه »اما برای من 
گرفتن گذرنامه ترکیه مهم تر از دالیل 
دیگر است. به ویژه برای انجام مسافرت 

خارجی و کسب وکار.«
ایرانــی می گوید  این ســرمایه گذار 
»فاصله نزدیک ترکیه، فرهنگ غذایی 
آن کشــور و فرهنگ مشابهی که با 
ایران دارد« از دیگر دالیل این تصمیم 

اوست.
از ژانویه تا ژوئن سال ۲۰۱۹، ایرانیان 
۲۳۳ شــرکت در بخــش تجــارت 
عمده فروشــی و خرده فروشــی، ۵۳ 
شــرکت در بخش مالی و بیمه، ۵۳ 
شــرکت در حوزه اقامت گردشگران 
و رســتوران، ۴۸ شــرکت در صنایع 
تولیدی، ۴۰ مورد در زمینه خدمات 
اداری و پشــتیبانی و ۲۶ شرکت در 
بخش های حرفه ای، علمی و فنی در 

ترکیه تأسیس کرده اند.
یکی دیگر از دالیــل پرجاذبه بودن 
انتقال پول از ایران به ترکیه کاهشی 
است که لیر ترکیه در ماه های گذشته 

شــاهد آن بــوده اســت و بنابر این 
ایرانیان اکنون برای هر تومان خود لیر 

بیشتری دریافت می کنند.
لیر ترکیه سال گذشته ۳۰ درصد از 
ارزش خود را از دســت داد و در سال 
۲۰۱۹ نیز تاکنــون ۱۰ درصد دیگر 
نســبت به دالر آمریکا سقوط کرده 

است.
مجموع این دالیل سرمایه بسیاری از 
ایرانیان را به سوی ترکیه کشیده است 
و بازار بنگاه های معامالت ملکی که با 
ایرانیان ســر و کار دارند در آن کشور 

رونقی بی سابقه به خود دیده است.
مرکز آمار ترکیه با انتشــار گزارشی 
جدید می گوید ایرانی ها در هشت ماه 
سال جاری میالدی، سه هزار و ۱۳۵ 
واحد مسکونی در این کشور خریداری 
کرده اند که نسبت به دوره مشابه در 
سال گذشته و سال ۲۰۱۷ به ترتیب 
۸۹ درصــد و ۶۴۰ درصد افزایش را 

نشان می دهد.
خبرگــزاری ایرنا نیز می نویســد که 
مانی پارسا )رادیو فردا(بررســی های این خبرگزاری »نشان 

Discover Dance! 
Vancouver Pars National Ballet

Thursday, October 10th     6:30 PM – 7:30 PM
Scotiabank Dance Centre

677 Davie Street, Vancouver, British Columbia V6B 2G6

اجرای گروه باله ملی پارس
روز پنج شنبه 10 اکتبر از ساعت ۶:30 تا ۷:30 شب

می دهد کــه ایرانی ها تنهــا طی ۶ 
مــاه، ۲ هــزار و ۲۰۲ خانه در ترکیه 
برابر بــا ۵۵۰ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
دالر خریده انــد. خانه هایی که اگر با 
میانگین قیمت دالر ۱۲ هزار تومانی 
محاسبه شود، قیمت هر کدام از آن ها 
حداقل ۳ میلیارد تومان است. با این 
حساب ۸ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان 
از منابع ارزی کشور، تبدیل به خانه در 
ترکیه شده است. در کنار این عددها، 
مهاجرت ایرانی ها به ترکیه نیز ۱۵۰ 

درصد افزایش یافته است.«
ماه گذشــته، مریم علی پــور، عضو 
هیئت رئیسه انجمن صنایع و اتحادیه 
صادرکنندگان کاالهــای صنعتی و 
معدنی اســتان فارس دربــاره موج 
مهاجرت سرمایه ایرانیان به خارج از 
کشــور به خبرگزاری ایلنا گفت: »در 
گذشــته افراد معدودی سرمایه های 
خــود را در دیگــر کشــورها هزینه 
می کردند امــا در حال حاضر بعضی 
افراد به محض این که سرمایه هایشان 
به ۵۰۰ میلیون تومان می رسد، برای 
ســرمایه گذاری، این مبلغ را به دیگر 

کشورها می برند.«
او افــزود که »عــدم امنیت فکری و 
ســرمایه گذاری باعث شده که مردم 
ایران به فکر اخــذ گذرنامه در دیگر 

کشورهای دنیا باشند.«
از میان خارجیانــی که از این طریق 
کرده اند  دریافت  ترکیه  شــهروندی 
دومین رده به شــهروندان عراقی با 
۱۴۳ ســرمایه گذار و رتبه های بعدی 
نیــز به شــهروندان یمن، ســوریه، 
فلسطین، اردن، مصر و شماری دیگر 

از کشورها اختصاص دارد.
در حــوزه خریــد خانــه در ترکیه، 
شهروندان عراق در صدر لیست قرار 
دارند و دومین جایگاه مخصوص ایران 
است. شــهروندان روسیه، عربستان، 
افغانستان، کویت و آلمان در رده های 

بعدی قرار دارند.
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سعید مالیی
 ببر تهران، 
مخفی شده

 در جنوب آلمان

کیهان لندن- ورزشکاران ایرانی نباید 
با اســرائیلی ها مســابقه بدهند و به 
این خاطر باید شــانس پیروزی خود 
را داوطلبانه از دســت بدهند. سعید 
مالیی قهرمان جودو ایران دیگر حاضر 
به پذیرش این تحمیل نیست و اکنون 
مدتی است در آلمان پناه گرفته است.

خبرنگار روزنامه دیتسایت آلمان که 
در محلی خارج از اقامتگاه مالیی به 
دیدار او رفته و درباره او می نویسد: »با 
دیدن او فــورا در می یابیم که او یک 
مبارزه جو است. صورتش از مسابقات 
ضربه دیده و بینــی اش کج و گوش 
راستش شکسته است. مالیی را »ببر 
تهران« می نامنــد، اما صدایش نرم و 
لطیف است و در ضمن گفتگو از نگاه 

مستقیم به مخاطب می پرهیزد«.
دیتسایت می نویسد، این ورزشکار ۲۷ 
ساله یکی از بهترین جودوکاران جهان 
است. او که سال گذشته در وزن ۸۱ 
کیلوگــرم قهرمان جهان شــده، به 
آرامی می گوید: »من یک جنگنده ام 
و می خواهم همیشه بجنگم«. مالیی 
قدرتمندترین  علیه  می خواهد حتی 
دشمن خود نیز که تا حال همواره در 
برابر او بازنده بوده است، وارد صحنه 
شود. این دشــمن کسی نیست جز 
رژیم حاکم بر میهن اش ایران که در 
فرار از آن خود را در آلمان پنهان کرده 

است.
مالیی می خواســت در پایان ماه اوت 
امسال بار دیگر در مسابقات قهرمانی 
جهان در توکیو مقام خود را به عنوان 
قهرمان جودو جهان حفظ کند، اما به 

دستور تهران مجبور شد ببازد وگرنه 
می بایست در فینال مسابقات با ساگی 
موکی جودوکار اســرائیلی مســابقه 

بدهد.
مبارزه تن به تن میان ورزشــکاران 
ایرانی و اسرائیلی باب پسند حکومت 
اسالمی ایران نیست. مالیی به عنوان 
سرشناس ترین ورزشکار ایرانی تصمیم 
گرفته اســت در برابــر این دکترین 
بایستد. او می گوید: »من شب و روز 
را با این رویا ســپری کردم که عنوان 
قهرمانی جهــان را برای خودم حفظ 

کنم. برای من به عنوان ورزشکار در 
ایران آزادی وجود ندارد. دلیل اینکه 

االن اینجا نشسته ام همین است«.
او به همین دلیل بــه رژیم حاکم بر 
کشور خودش پشــت کرده و خود و 

خانواده اش را به خطر انداخته است.

مخفیگاهی در جنوب آلمان

جمهوری اســالمی سال هاست برای 
سیاست ضداسرائیلی خود از ورزش 
سوء استفاده می کند. از زمان پیروزی 
جمهوری اســالمی در سال ۱۹۷۹، 
اسرائیل در زبان خشک اندیشان حاکم 
بر ایران شــیطان کوچک نام گرفته 
و برای آنها همانقدر منفور اســت که 
شــیطان بزرگ یعنی آمریکا. حتی 
میانه رو،  به اصطــالح  رئیس جمهور 
حســن روحانی، نیز سال گذشته از 
اسرائیل به عنوان »غده سرطانی« نام 
برد. در ارتباط با ورزشکاران، رهبری 
جمهوری اسالمی همان دیدگاه لئو 
تروتسکی را پیش می برد که ورزش 
را جانشــینی برای برخورد سیاسی 
می دانست؛ از آنجا که رژیم حاکم بر 
ایران اسرائیل را به عنوان یک کشور به 
رسمیت نمی شناسد، ورزشکاران این 
کشــور هم نباید در برابر ورزشکاران 
اســرائیل قرار بگیرند، زیرا این کار به 
معنای به رسمیت شناختن اسرائیل 

خواهد بود!
مالیی از خــود در برابــر این روش 
دفاع کرده و روشن ساخته است که 
ایران چگونه بر ورزشکاران خود فشار 
می آورد. او ابتدا در مسابقات مقدماتی 
جام جهانی تسلیم این فشار شد، اما 
بعــد تصمیم گرفت علیه آن به افکار 
عمومی  مراجعه کنــد. به این دلیل 
اکنــون در تهران تمریــن نمی کند، 
بلکه در محلی در جنوب آلمان اقامت 
گزیده که نشــانی آن را فدراســیون 
جهانی بــرای حفاظــت از او اعالم 

نمی کند.
ســالن کنفرانس های حفاظت شده 
یــک هتل بــه عنوان محــل انجام 
این مصاحبه برگزیده شــده اســت. 
فدراسیون جهانی جودو نشانی محل 
را یک ساعت پیش از انجام مصاحبه 
در اختیار روزنامه دیتسایت قرار داد. 
امنیت مالیی و خانواده اش تا این حد 
در معرض خطر است. او ناآرام به نظر 
می رسد. بیقراری را در خطوط چهره 
نماینــدگان فدراســیون جهانی هم 
می توان دید. مالیی می گوید: »فشارها 
در روزهای گذشته افزایش یافته اند«. 
هنگام صحبت کردن حالت چهره اش 
تغییر نمی کند و نگاهش چنان ثابت به 
روبرو دوخته شده که انگار دارد متنی 
حفظ کرده را می خواند. مالیی تالش 
زیادی می کند کــه واژه ها را با دقت 

زیاد بــه کار بگیرد. مترجم او نیز، در 
حالی که عرق بر پیشانی اش نشسته، 
رفتاری مشابه دارد. برای هر دو کامال 
روشن است که درک آنچه در توکیو 
اتفاق افتاده برای افکار عمومی  جهانی 

سخت بوده است.

سفارشی که به تهدید انجامید

ســعید مالیی توضیــح می دهد که 
در طول مســابقات قهرمانی جهان 
در توکیو مســئوالن ایرانی چهار بار 
او را مجبور به عقب نشــینی کردند: 
»من دیگر ســیر شــده ام، سیر!« او 
در یک چهــارم نهایی بــر قهرمان 
پیروز  چالمورسایف  روسی،  المپیک 
شد. اما مسئوالن جمهوری اسالمی 
از او خواســتند با وجود چشم اندازی 
که برای پیروزی داشــت، در مسابقه 
نیمه نهایی شــرکت نکنــد زیرا در 
صورت پیروزی می بایست در فینال با 

جودوکار اسرائیلی روبرو شود.

پیش از مســابقه نیمه نهایی در برابر 
ماتیاس کیس بلژیکی، ســفارش به 
یک تهدید جدی تبدیل شد. ناگهان 
یک کارمند سفارت جمهوری اسالمی 
وارد ســالنی شد که مسابقات در آن 
برگزار می شدند. عالوه بر این، مالیی 
اندکی پیش از آغاز مسابقه نیمه نهایی 
یک پیام تلفنی از رضا صالحی امیری 
رئیس کمیته المپیک ملی ایران در 
یافت کرد. او گفت که ماموران امنیتی 
در خانه پدر و مادرش هستند. اینجا 

بود که مقاومت مالیی شکسته شد.
به این شکل، مسابقه نهایی میان ایران 
و اسرائیل برگزار نشد و نه تنها رویای 
مالیی برای دفــاع از عنوان قهرمانی 
جهان نابود شد، بلکه او مسابقه برای 
مقام ســوم را هــم باخت. حتی یک 
عکس روی سکوی قهرمانی در کنار 
قهرمان اســرائیلی هم مطلوب رژیم 
ایــران نبود. مالیــی می گوید که در 
مســابقه برای مقام سوم هم تنها ده 
درصد قدرت خــود را به کار گرفته 

است.
مالیــی نمی خواهــد فکــر کند که 
ورزشــکاران ایرانــی دیگر در چنین 
موقعیتی چه می کردند. او می توانست 
همانطور که در گذشته کشتی گیران، 
شناگران و سایر ورزشکاران کرده اند، 
بدون انتقاد از دکترین حاکم به زادگاه 
خود بازگــردد، اما بی تردید به خاطر 
کله شقی خود مورد مواخذه مسئولین 
رسمی قرار می گرفت. البته از آنجا که 
در زادگاه خود یک ســتاره محبوب 
اســت، ممکن بود با برخــورد اندک 
نرم تری هم روبرو شود، اما دیگر این 

را نمی خواست.

مالیی بجای این کار، ســکوت خود 
را در همان مســابقات جهانی ژاپن 
جودو  جهانی  فدراســیون  شکست. 
در پایــگاه اینترنتی خود مصاحبه ای 
را منتشــر کرده کــه در آن قهرمان 
ایرانی تاکید می کند از سوی کمیته 

ملی المپیک ایران برای شکست تحت 
فشــار قرار گرفته است. یک ویدئو او 
را نشــان می دهد کــه چگونه تلفن 
می زند، با مسئوالن صحبت می کند، 
صورتش را میان یک حوله می فشارد 
و می گرید و نمایندگان سایر ملت ها 
به او دلــداری می دهند. در این فیلم 
کوتاه او می گوید: »من ورزشکارم، نه 
سیاستمدار«. او در گفتگو با دیتسایت 
بار دیگر تاکیــد می کند که هرگز با 
سیاست کاری نداشته و مایل است به 
منشور المپیک وفادار بماند که هر نوع 

تبعیضی را ممنوع می کند.

ماجرای میراسماعیلی و دژآگه

جمهوری اســالمی ایران در ماه مه 
۲۰۱۹ در نامه ای به فدراسیون جهانی 
جودو اعالم کرد که در آینده منشور 
المپیک را بدون هیــچ محدودیتی 
رعایــت خواهد کرد. در ســال های 
گذشــته جمهوری اسالمی در موارد 
متعددی ورزشــکاران را به اشــکال 
مختلف از رقابت با اســرائیلی ها باز 
داشته اســت. در مراســم گشایش 
بازی های المپیک آتن ســال ۲۰۰۴ 
آرش میراســماعیلی قهرمان جودو 
جهان پرچم جمهوری اسالمی را به 
اهتزاز در آورد، اما هنگام وزن کشی با 
دو کیلو اضافه وزن از دور مســابقات 
کنار زده شد. رقیب او در دور نخست 

مسابقات یک جودوکار اسرائیلی بود.
در آلمان ماجرای اشکان دژآگه بود که 
توجه افکار عمومی  را علیه جمهوری 
اسالمی برانگیخت. این فوتبالیست که 
در کودکی از ایران به آلمان مهاجرت 
کرده و در برلین بزرگ شده است، در 
ســال ۲۰۰۷ حاضر نشد همراه تیم 
ملی آلمان برای یک مســابقه به تل 
آویو بــرود. او در آن زمان به روزنامه 
بیلد گفت: »این کار دالیل سیاســی 
داشت. همه می دانند که من آلمانی- 

ایرانی هستم«.

فوتبالیست زن سال به »دختر آبی« 
ادای احترام کرد

رادیو فردا- مگان راپینو، بازیکن سرشناس فوتبال زنان، روز دوشنبه، اول 
مهرماه، هنگام دریافت جایزه فیفا برای بهترین بازیکن زن سال، ضمن ادای 
احترام به سحر خدایاری معروف به »دختر آبی« از او به  عنوان یکی از منابع 

الهام خود نام برد.
در مراسم معرفی بهترین های فوتبال دنیا که روز دوشنبه در ایتالیا برگزار 
شد، لیونل مسی با جا گذاشتن کریستینا رونالدو و ویرجیل فان دایک، برای 

ششمین بار به عنوان بهترین بازیکن مرد جهان معرفی شد.
در این مراســم، مگان راپینو، مهاجم تیم ملی فوتبــال زنان آمریکا، نیز 
کــه جایزه بهترین بازیکن زن ســال را دریافت کرد، با یاد کردن از رحیم 
استرلینگ و کلیدو کولیبالی، دو فوتبالیست مبارز ضدنژادپرستی، و سحر 
خدایاری معروف به »دختر آبی« از آنان به  عنوان منابع انگیزه و الهام خود 

نام برد.
در ایــن میان واکنش خانم راپینو به مرگ »دختــر آبی« نمونه ای تازه از 
اتفاقی است که این خبر را در صدر نگه داشت. پیش از او فوتبالیست های 
زن جهان از آلمان تا سوئد و ایتالیا به این رخداد واکنش نشان داده و یاد 

او را گرامی داشته اند.
خانم راپینو که خود همجنسگراســت، همچنین به جامعه دگرباشــان 

)LGBTQ( ادای احترام کرد.
روز دوشــنبه در مراسم فیفا، رئیس این سازمان نیز در سخنرانی خود به 
مســئله ایران در این زمینه پرداخت و وعده داد که زنان در روز ۱۰ اکتبر، 
۱۷ مهرماه، بتوانند به تماشای یک بازی ملی بنشینند، خبری که با تشویق 

حضار همراه شد.
جیانی اینفانتینو روز ۲۸ شهریورماه نیز گفته بود که امیدوار است همزمان 
با نزدیک شدن مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال، ایران به »وضعیت 

غیرقابل قبول« ممنوعیت ورود زنان به استادیوم ها پایان دهد.

چه کسی به تخلفات فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
رسیدگی می کند؟

خبرگزاری مهر - صدای سوت پایان 
مسابقه دربی به صدا درآمد و در پی 
آن انتشار ابالغیه ها و اطالعیه های 
رنگارنگ کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبال آغاز شــد. تا امروز تعداد این 
ابالغیه ها به ۶ عدد رسیده، اطالعیه 
هایی که مثال وجه تمایز فصل جدید 
لیگ با سال های گذشته است و نشان 
می دهد تنها تحولی که در برگزاری 
لیگ جدید صورت گرفته برخوردهای 
غیرورزشی، بستن فضای اظهار نظر 
و در واقع مواجهه بــا هرگونه انتقاد 
نسبت به ارکان و بخش های مختلف 

فدراسیون فوتبال است.
از لحظه پایان دربی تا همین ساعت 
کمیته انضباطی در حال صدور ابالغیه 
و اطالعیه بوده تا نسبت به مصاحبه و 
اظهار نظر یا هرگونه کنش و واکنش 
عوامل مرتبط با باشگاهها جدی ترین 
برخــورد ممکن را صــورت دهد. در 
این بین حتی مســئولین ، مربیان ، 
بازیکنان و مدیران رسانه ای دو باشگاه 
هم مصون نمانده اند. تنها مصونیت 
تــام در اختیار فدراســیون فوتبال و 

سازمان لیگ است. 
حاال این سوال پیش می آید که چه 
کسی به تخلفات و اشتباهات بزرگ و 
کوچک و به رفتارهای غیر استاندارد 
فدراســیون فوتبال یا سازمان لیگ 

رسیدگی می کند؟
حکایِت همان پرســیدن سوال غیر 
مرتبــط و محرومیــت چهارســاله 

خبرنگاران که ابتدای فصل از سوی 
رئیس فدراسیون فوتبال مطرح شده 
بود حاال به شــکل دیگری در لیگ 
برتر اجرایی می شود. مصاحبه علیه 
کیفیت توپ مســابقات، تصمیمات 
داوری، نحــوه بلیط فروشــی یا هر 
موضــوع و مســئله ای کــه خاطر 
فدراسیون و ســازمان لیگ را آزرده 
می سازد با شدیدترین و جدی ترین 
برخورد مواجه می شود و در پس این 
تصمیمات قرار اســت ترسی عمیق 
ایجاد شــود از برخورد انتقام جویانه 

فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی!
نمایندگان رســانه هــای گروهی به 
خوبی می دانند که برخی از رســانه 
ها اجازه پوشــش خبری و تصویری 
بازی های لیگ برتر را پیدا نکردند و 
ســازمان لیگ با این توجیه که از ما 
انتقاد شده است از صدور کارت برای 
برخی خودداری کرد و سهمیه برخی 

دیگر را کاهش داد.
حاال کــه انتقاد از ســازمان لیگ و 
فدراسیون فوتبال موجب ضایع شدن 
حق مسلم رسانه ها به منظور پوشش 
مســابقات لیگ برتر می شود باید از 
این تخلف بزرگ چگونــه و به کجا 

شکایت کرد؟
حاال که زمان رســیدگی به تخلفات 
است چرا کمیته انضباطی برای سعید 
فتاحی مســئول برگزاری مسابقات 
همیشه حاضر در تمامی صحنه های 
حســاس بازی های جــذاب ابالغیه 

صادر نمی کند؟ مکان حضور مسئول 
برگزاری مسابقات لب خط اوت یا در 
مقابل مربیان دو تیم و یا بهتر بگوییم 
در زاویه مناســب بــا پخش دوربین 

تلویزیونی است؟
اگــر صحبــت از اجــرای قانــون و 
استانداردســازی مسابقات است چرا 
کســی نمی گوید سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایــران در مرکز زمین چمن 
ورزشــگاه آزادی پیش از مسابقه چه 
می کند؟ چرا ابالغیه برای کســانی 
صادر نمی شــود که آقای ویلموتس 
را برای حضور در مراسم قبل از بازی 
بــه زمین چمن دعوت کرده اند و در 
کنار چنین تخلف روشن و غیر قانونی 

عکس یادگاری می اندازند؟
کمیته انضباطی چرا واکنشی به توزیع 
ناعادالنه بلیط ها نشان نمی دهد که 
برخی افــراد غیرمرتبط از بلیط های 
جایــگاه و وی آی پی دربی بهره مند 
می شــوند اما باشگاه پرسپولیس به 
عنوان یک طرف مســابقه یک عدد 
بلیــط طبقــه دوم ورزشــگاه را هم 

دریافت نکرده است؟
اجــرای قانــون، استانداردســازی ، 
برخورد با تخلف ، همه اینها که بهانه 
تاخیر لیگ جدیــد بود تا امروز هیچ 
دســتاوردی برای فوتبال نداشته به 
جز همین بگیر و ببندها به جز تهدید 
رســانه ها و باشــگاهها به خودداری 
از انتقــاد و ســکوت در برابر تمامی 

کاستی ها و مشکالت.
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ســرخیو راموس، مدافع اســپانیایی 
بــا رئال مادرید، در نشســت خبری 
افتتاحیــه مجموعــه تلویزیونی که 
شــرکت آمازون در موردش ساخته 
به خبرنگاران به شوخی گفت: »من 
با آمازون برای فصل های بیشــتری 

قرارداد دارم تا با رئال مادرید.«
دو ســال از قرارداد مدافع اسپانیایی 
با رئــال مادرید باقی مانده اما به نظر 
نمی آید باشــگاه قصدی برای تمدید 
با او داشــته باشــد. راموس ۱۴ سال 
پیاپی است که در رئال بازی می کند 
و بالتکلیفــی در رابطه بــا آینده او 
مهر تأییدی دیگر بر وجود بی ثباتی 
در باشــگاهی می زند که در ۶ سال 
گذشته، ۴ بار قهرمان اروپا شده است.
از اواخر فصل گذشــته که زین الدین 
زیدان دوبــاره هدایت رئال مادرید را 
دســت گرفته، این تیم کم تر از ۵۰ 
درصد بازی هایش را برده و از ابتدای 
این فصل هم اوضاع چندان بهتر نشده 

است.
بازیکنان رئال هنوز سردرگم به نظر 
می رسند و هماهنگی الزم را ندارند. 
نشــانه هایی که بایــد نگرانش بود، 
آن هــم در حالی که اولین مســابقه 
خود در لیگ قهرمانــان اروپا مقابل 
پاری ســن ژرمن را با باخت ۳ بر صفر 

به پایان رسانده اند.
رئال لحظاتی مثل این را چه در زمین 
و چــه بیرون از آن کم به خود ندیده 
است؛ درست مثل یک سریال آبکی 
طوالنی کــه پر اســت از ماجراهای 
توطئه، دسیسه، عشــق و پایان های 

نفس گیر پی در پی.
موفق ترین تیم تاریخ لیگ قهرمانان 
اروپا رقابت های این فصل را با شکست 
آغاز کرده و سوال اینجاست: آیا زیدان 
برای این که دوباره با این تیم به نتیجه 
برســد، راه سختی پیش رو دارد؟ آیا 
احتمالش هست که مربی فرانسوی 
حتی تا فینال این رقابت ها در باشگاه 

دوام نیاورد؟

 زیدان در دادن انگیزه به تیم مشکل 
دارد

زیــدان در پایان فصــل ۲۰۱۷-۱۸ 
نامش را از ســناریوی رئــال مادرید 
خط زد، چند روز بعد از این که برای 
سومین سال متوالی به عنوان مربی 
این تیم قهرمانــی در لیگ قهرمانان 
اروپا را جشــن گرفت. او معتقد بود 
باشــگاه به تغییرات عمده نیاز دارد و 
برای اجرای برنامه هایش حمایت الزم 

را از باشگاه دریافت نخواهد کرد.
اما این تبعید خودخواســته از دنیای 
فوتبال شاید برای او موقعیتی بود که 
روی دوران حرفه ای پر از افتخار خود 
چه به عنوان بازیکن و چه مربی بیشتر 

فکر کند. 
او بــه نصیحت هــای نزدیکانش هم 
گوش نکرد. در ماه مارس، فلورنتینو 
پرس، رئیــس رئال مادرید مربیگری 
باشــگاه را به زیدان پیشنهاد داد و او 

هم تصمیم گرفت برگردد.

پرس پیــش از آن ســعی کرده بود 
مائوریتسیو پوچتینو، مربی تاتنهام و 
آنتونیو کونته، مربی پیشین چلسی - 
که در آن زمان بیکار بود و حاال روی 
نیمکت اینترمیالن می نشــیند - را 

وسوسه کند.
زیدان پیش از پایان فصل گذشــته 
شــروع به کار کرد چون به او گفته 
بودند اگــر این کار را نکند، ســراغ 
ژوزه مورینیو خواهد رفت )دوباره به 
این موضوع برخواهم گشت(. باشگاه 
عــالوه بر این به زیدان قــول داد در 
تصمیم گیری بــرای خرید و فروش 
بازیکن نقش اصلی خواهد داشــت 
و تغییرات زیادی در باشــگاه صورت 

خواهد گرفت.
البته باشگاه هم واقعا به این تغییرات 
نیاز داشت. رئال فصل بعد از آخرین 
قهرمانی اش در اروپا بــا زیدان را در 
حالی به پایان رساند که در اللیگا ۱۷ 
امتیاز با بارسلونای صدرنشین اختالف 

داشت.
اما االن هم اوضاع بهتر نشده. از وقتی 
زیدان برگشــته، رئال در مجموع ۱۵ 
بازی ۷ برد داشــته و این یعنی تنها 
۷/۴۶ درصــد از دیدارهایش را برده 
است. سانتیاگو سوالری که پیش از 
زیدان مربی رئال بــود، با ۲۲ برد در 
مجموع ۳۲ مســابقه ، ۸/۶۸ درصد 
بازی هایــش را با پیــروزی به پایان 
رسانده بود. ســوالری در مقایسه با 
زیدان آمار بهتــری از خودش به جا 
گذاشت اما به اندازه ای خوب نبود که 
اعتماد رئیس باشگاه را بدست بیاورد. 
مربی آرژانتینی فقط ۴ ماه و نیم در 

باشگاه دوام آورد و اخراج شد.
بازیکنان  جدی  آســیب دیدگی های 
کلیدی تیم از جمله مارکو آسنسیو و 
ادن آزار که تابستان امسال به باشگاه 
پیوست و هنوز پایش به توپ نخورده 
درگیر مصدومیت شد، نقشی اساسی 
در شــروع ناامیدکننده رئال داشته 

است.
اما تاکتیک های قابل تغییر زیدان هم 

بی تاثیر نیستند.
این طــور که پیداســت تنها فرالن 
منــدی، مدافع چپ فرانســوی که 
تابستان امسال از لیون به رئال پیوسته 
توانسته خودی نشان دهد. لوکا یوویچ 
- که از آینتراخت فرانکفورت به رئال 
آمــد و به نظر می رســید آنجا برای 
تفریح گل می زد- ظاهرا کیفیت الزم 
برای این کــه در ترکیب اصلی قرار 
بگیرد را ندارد. دست کم از نظر زیدان 
که تنها یک بار او را از ابتدای بازی به 
زمین فرستاد و در دقیقه ۶۸ جایش 

را با لوکا مودریچ عوض کرد.
رئال عالوه بر این مبلغ هنگفتی برای 
جذب بازیکنان جــوان خرج کرد؛ از 
جمله ادر میلیتو، مدافع ۲۱ ساله که 
به قیمت ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار پوند 
از پورتو خرید و رودریگو، مهاجم ۱۸ 
ســاله که برایش به باشگاه سانتوس 
۴۰ میلیون و ۲۰۰ هــزار پوند پول 
داد. دومی از زمان اردوی پیش  فصل 
مصدوم اســت و اولــی هنوز فرصت 

چندانی برای خودنمایی نیافته.

زیدان برگ برنده اش را گم کرده؟

زیــدان در مقــام مربــی هیچ وقت 
یک »اینیشــتین فوتبال« به حساب 
نمی آمد امــا رابطه  خوب با بازیکنان 
تیم که بسیاری آن را یک همزیستی 
مســالمت آمیز،همدالنه و شاد تعبیر 
می کنند، همیشه برگ برنده او بوده 

است.
اما نشــانه هایی وجود دارد که ثابت 
می کند این رابطه ها در حال فروپاشی 

است.
مربی ۴۷ ســاله در مورد این که کدام 
بازیکــن در تیم بمانــد و کدام یک 
فروخته شــود تصمیماتی گرفت که 
به مذاق بســیاری از وفاداران به رئال 
خوش نیامــد. از نظــر آن ها فروش 
مارکوس یورنته، نواده فرانسیســکو 
خنتوی بزرگ و یک رئالی دو آتشه به 

نوعی خیانت محسوب می شود.
آن ها از این که سرخیو رگیلون، یکی 
دیگر از بازیکنان دست پروده تیم های 
پایــه رئــال مادرید معــروف به »ال 
فابریکا« به ســویا قرض داده شد هم 

خوش شان نیامد.
رگیلون می توانســت در پســتی که 
مارســلو در آن بازی می کند جا داده 
شــود. بازیکن برزیلی فصل قبل ۱۱ 
کیلوگرم اضافه وزن داشــت و تمام 
مدت در زمین تقــال می کرد. بعد از 
آن هم که دانی سبایوس به آرسنال 
قرض داده شــد، بازیکنی که به طور 
قطع می توانســت به خط میانی تیم 

کمک کند.
وســواس فکری زیدان بــرای آوردن 
بازیکن هموطنش پل پوگبا به برنابئو 
از نظــر رئالی ها چندان جالب به نظر 
نمی رســد؛  به ویژه به این دلیل که 
منچســتریونایتد هرگز قصد فروش 
هافبک ۲۶ ساله اش را نداشته و پرس 
هــم هیچ وقت عالقه  ای بــه خرید او 

نشان نداده است.
باشگاه با کریستین اریکسن، بازیکن 
دانمارکی تاتنهام و دونی فان دبیک که 
در خط میانی آژاکس بازی می کند، 
به توافق رســیده بود. زیدان اما این 
خریدها را متوقف کرد چون هافبکی 

که دلش می خواست پوگبا بود.
واقعیت این اســت که هــم زیدان و 
هم رئال مادرید امیدوار بودند بتوانند 
ایسکو، گرث بیل و خامس رودریگز را 
بفروشند اما هیچ باشگاهی برایشان پا 

پیش نگذاشت.
از نظر بسیاری زیدان از این بازیکنان 
اســتفاده می کند تا به رئیس باشگاه 
انتقاد کند و بگوید:  »تو بازیکنی که 
من دلــم می خواســت را نخریدی،  
بنابرایــن من هم مجبــورم از همان 
بازیکنانی اســتفاده کنم که خودت 

می خواستی.«
رابطه نه چندان خوب با گرث بیل به 
شکل عجیبی درست همان واکنشی 
را در مهاجــم ولــزی برانگیخته که 
زیدان انتظارش را داشت؛ تالش بیل 

برای ثابت کردن خود به مربی به دو 
گل و یک پاس گل در سه بازی منجر 
شــد. هر چند او ظــرف کمتر از دو 
دقیقه دو کارت زرد گرفت تا از بازی 
اخراج و از حضور در دیدار بعدی تیم 

محروم شود.
و دســت آخر تصمیم باشــگاه برای 
فروش کیلور نــاواس، دروازه بان تیم 
به پاری ســن ژرمن هم گزینه دلخواه 

زیدان نبود.
در برنابئو این تصــور عمومی وجود 
دارد که رابطه میــان زیدان و پرس 
در بهتریــن حالــت ممکــن خود 
نیســت. اختالف نظر بر سر پوگبا و 
ناواس، ناتوانی باشــگاه برای فروش 
بازیکنانی که مربی فرانسوی آن ها را 
نمی خواست و همینطور سردرگمی 
در مــورد تاکتیک های تیــم - رئال 
در یک بازی با ســه مدافع در عقب 
زمین بــازی می کند، در دیدار بعد با 
سیستم ۳-۳-۴ و در یک بازی دیگر 
با سیســتم ۲-۴-۴( بین این دو نفر 

تفرقه انداخته است.
این که زیدان به برخی از خرید های 
گرانقیمت جدید تیــم فرصت بازی 
نمی دهد، باعث ناامیدی پرس شــده 
است. بعد از مدت ها این اولین باریست 
که رئیس باشگاه حس می کند به طور 
کامل کنترل اوضاع را در دست ندارد 
و مربی تیم هــم طبق میل او عمل 

نمی کند.
البته زیــدان هــم نمی تواند خیلی 
خوشحال باشــد آن هم با تیمی که 
ترکیبی است که بازیکنان کارکشته 
در کنار جوان هایی که توانایی شــان 
بــرای بازی در این ســطح از فوتبال 

محک زده نشده است.
در نتیجه، رسانه های مادریدی نزدیک 
به پرس شــروع به انتقــاد از مربی و 
آســیب زدن بــه او کرده اند. و وقتی 
چنین چیزی رخ دهــد، زیدان باید 
انتظار هر اتفاقات ناگواری را داشــته 

باشد.

مورینیو، گزینه بالقوه

کامال طبیعی اســت وقتی صحبت 
از هدایــت رئال در میان باشــد، نام 
مورینیو به میان آورده شــود. مربی 
پرتغالی چندی پیش یک پیشــنهاد 
بزرگ از سوی یک باشگاه چینی را رد 

کرد و این احتماال تنها مورد نیست.
تقریبا اواخر سال ۲۰۱۵، وقتی رافائل 
بنیتــس در تالش بــود دل رئالی را 
به دســت آورد و مورینیــو هنوز به 
منچستر یونایتد نرفته بود، پرس با او 
در مورد بازگشت به نیمکت تیم حرف 

زد.
آن موقع ایکر کاســیاس که یکی از 
بازیکنان روی اعصاب مربی آتشــین 
مزاج پرتغالی به حساب می آمد هم از 
باشگاه رفته بود. دروازه بان اسپانیایی 
حکم یک قربانی را داشــت و بدون 
هیچ تشریفاتی به پورتو فروخته شد. 
آن هم بعد از سال ها بازی متعهدانه 

برای باشگاه و تیم ملی کشور.
تنهــا مشــکالت باقیمانده ســر راه 
بازگشــت مورینیــو در آن زمــان 
کریستیانو رونالدو و سرخیو راموس 
بودند؛ دو بازیکنــی که آن ها را برای 
جدایــی اش از رئــال مادرید مقصر 

می دانست.
مورینیو به پرس گفت از شــر این دو 
بازیکن خالص شــو تا با هم صحبت 
کنیم. با پیوستن رونالدو به یوونتوس، 
یک مشکل حل شــد اما یکی دیگر 

هنوز مانده.
من پیش بینی نمی کنم باشــگاه در 
آینــده ای نزدیــک کاری در رابطه با 

تمدید قرارداد راموس انجام دهد.

ماجرای زیدان
 و رئال مادرید

 به کجا می کشد؟

گی یم باالگه )کارشــناس فوتبال 
اسپانیا( - منبع: بی بی سی

یوفا: تیم های اروپایی
 در کشورهایی که زنان اجازه ورود
 به ورزشگاه را ندارند، بازی نکنند

رادیو فردا- الکساندر چفرین، رئیس 
یوفــا، پس از دیدار بــا هیات مدیره 
اتحادیه فوتبــال اروپا، گفت که یوفا 
از تیم های اروپایی می خواهد از بازی 
در کشورهایی که زنان اجازه ورود به 

ورزشگاه ها را ندارند، خودداری کنند.
آقــای چفریــن روز سه شــنبه دوم 
مهرماه اظهار داشت: »کمیته اجرایی 
به تمام ۵۵ فدراســیون  ملی و همه 
باشگاه های اروپایی پیشنهاد می کند 
در کشــورهایی کــه ورود زنــان به 
بازی  ورزشگاه ها محدود شده است، 

نکنند«.
این اظهارات در پی فشار فیفا به ایران 
برای حضور زنان در ورزشگاه ها عنوان 
شده است. زنان ایران طی چهار دهه 
حکومــت جمهوری اســالمی برای 
تماشــای بازی های فوتبال مردان از 

حضور در ورزشگاه ها منع شده اند.
این ممنوعیت اما در هفته های اخیر در 
پی خودسوزی سحر خدایاری مشهور 
به »دختر آبی«، توجه جهانیان را به 
خود جلب کرد. ســحر خدایاری که 
هوادار باشگاه استقالل تهران بود به 

دنبال تالش برای رفتن به استادیوم 
بازداشت شد.

وی که چنــدی بعد جهت پی گیری 
پرونده خود به دادسرا رفته بود از یکی 
از مسئوالن می شنود که به شش ماه 
زندان محکوم شده و همین امر او را 

وادار به خودسوزی می کند.
مقامــات فوتبــال ایتالیا نیز ســال 
گذشته پس از برنامه ریزی برای بازی 
یوونتوس و آث میالن در عربســتان 
سعودی که زنان آنجا نیز اجازه ورود 
به ورزشگاه ها را ندارند، تحت انتقادات 

شدیدی قرار گرفتند.
الکســاندر چفرین در ادامه گفت: »تا 
جایی که ما می دانیم دو کشــور در 
جهان هستند که به زنان و دختران 

اجازه تماشای فوتبال نمی دهند«.
وی افزود: »ما نمی توانیم کســانی را 
که در این میان نقش دارند، مجازات 
کنیم چرا که خارج از خوزه اختیارات 
ماست و در حوزه اختیارات فیفا قرار 
دارد. اما این ســخن بــه معنای آن 
نیست که باید ساکت بمانیم و دست 

روی دست بگذاریم«.

دوری ۷۰ روزه برای مسی سنگین است

مهاجم بارسلونا عادت ندارد مدت ها 
از میادین دور باشد و مشخص نیست 

دوباره چه زمانی بازی کند.
به گزارش ایســنا و به نقــل از آس، 
لیونل مسی دوباره در دیدار بارسلونا 
و ویارئال آسیب دید. این یک هشدار 
برای تیم کاتاالنی بود. این بار آسیب 
دیدگی ستاره آرژانتینی از پای چپ 
بود و ربطی به آسیب دیدگی قبلی اش 
از پای راســت نداشــت. نا آرامی در 
رابطه با وضعیت جســمانی کاپیتان 
بارســا وجود دارد. مهاجم آبی اناری 
ها در این فصل تنها دقایقی به میدان 
رفته و هنوز یک بازی را کامل انجام 

نداده است.
در چنین شــرایطی مسی تقریبا دو 
ماه و نیم است که متوقف شده است. 
بازی اش  مهاجم آرژانتینــی آخرین 
را دوم جــوالی برابــر برزیل در کوپا 
آمه ریکا انجام داد. در آن روز آرژانتین 
از صعــود بــه فینال باز مانــد و این 
شکست در کنار حذف مقابل لیورپول 
)مرحله نیمه نهایــی لیگ قهرمانان 
اروپا( و باخت مقابل والنسیا در فینال 
کوپا دل ری قرار گرفت. مسی تصمیم 
گرفت همه این مســائل را فراموش 
کند و از تعطیالتش تا آخرین لحظه 
اســتفاده کند. او پنجم آگوســت به 
تمرینات بازگشــت )یک ماه پس از 
فینــال کوپا آمه ریکا(. با این حال در 
نخستین تمرین دچار مشکل عضالنی 
شد و نتوانست به اردوی آمریکا برود.

آسیب دیدگی مسی جدی بود. او نه 
تنها دو دیدار برابر ناپولی را از دست 
داد بلکه در هفته نخســت اللیگا نیز 
مقابل اتلتیک بیلبائو حضور نداشت 
و برابــر رئال بتیس هــم بازی نکرد. 
شرایط بدتر شد. در بیست و هشتم 
آگوست مشخص شد آسیب دیدگی 
ستاره آرژانتینی تشدید شده است و 
دوران غیبتش طوالنی خواهد شــد. 
بر این اســاس مسی تا پیش از دیدار 
برابر دورتموند در هفته نخست لیگ 
قهرمانان اروپا با تیــم تمرین نکرد. 
تقریبــا ۸۰ روز از میادیــن دور بود. 
این اتفاق بــرای بازیکنی که بیش از 
یک دهه به بــازی کردن در روزهای 
یکشنبه و چهارشــنبه عادت داشت 
کمی عجیب بود. او اکنون برای شروع 
فصل جدید با مشکل روبرو شده بود.

مســی و تنها مســی می تواند مدت 
زمــان دوران نقاهتش را مشــخص 
کند. حضورش در دیدار شــنبه برابر 
ختافه بعید به نظر می رسد و تالش 
خواهد کرد در لیگ قهرمانان مقابل 
اینتر به میدان برود. او باید از وضعیت 
جســمانی اش مطمئن باشد. این در 
حالی است که فیفا دی بعدی به زودی 
آغاز می شود )ششم اکتبر(. شاید برای 
مسی خوب نباشد در سه دیدار آینده 
تیمش مقابل ختافه، اینتر و ســویا 
حضور نداشــته باشد و بازگشتش به 
هفته نهم کشــیده شود. بارسا در آن 

روز برابر ایبار قرار می گیرد.
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مشاوره اولیه رایگان

»از مجلس شورای ملی سابق به من 
تلفن زدند که یک اثرتان را یافته ایم. 
خانه ای بــزرگ و متروک در نزدیکی 
مجلس بود که به انباری مملو از گرد 
و خاک و آشغال بدل کرده بودندش. 
یکی از تابلوهایــم را از زیر کوهی از 
زباله بیرون کشیدند و گفتند این یکی 
ســالم مانده است و بقیه بوم ها را هم 
چون نفهمیده اند چیست برای ایزوگام 
کردن ســقف اتاق کارگران استفاده 
کرده انــد. همراهم به گریه افتاده بود. 
آن آثار را در زمان دانشــجویی نقش 
زده بودم و همان نقاشــی که در آن 
انبــاری مدفون کرده بودند، زمانی در 
ســالن ناهارخوری آراسته مجلس بر 

دیوار نصب شده بود.«
این سرنوشت بخشــی از آثار مسعود 
عربشاهی، نقاش برجسته ایرانی بود 
که چنــد روز پیش ) ۲۵ شــهریور( 
در ۸۴ ســالگی در بی خبری رسانه ها 
درگذشــت، و خبر مرگش تازه دیروز 
از خبرگزاری ها اعالم شــد. نقاشــی 
که به ویــژه به ســبب تمرکزش بر 
نقش مایه هــا و رنگ هــای روزگاران 
کهن ایران و بین النهرین )هنر ایالمی 
و دوره مفرغ لرســتان( و به کارگیری 
آن ها در شــیوه های اجرایی و بیانی 
مدرن شناخته شــده بود. آن چه بر 
آثــار او رفت تنها به ماجرایی که نقل 
به مضمون از زبــان خود او خواندید، 
پایان نپذیرفت، بلکه بارها و درباره آثار 
متعددش به انحای گوناگون تکرار شد. 
مثال دیوارنگاره عظیم بتنی که در ابعاد 
۳۰۰متر برای پارک طالقانی طراحی و 
اجرا کرد، که پروژه ای طاقت فرسا بود، 
به سبب نگهداری نادرست آسیب ها 
دید. مســئوالن به جای تعمیر آن به 
کندن بخش هایی از آن دستور دادند 

و در عمل ویرانش کردند.
سرنوشت غم انگیزی که پیش از این 
نقاشی های وزیری مقدم را بی نصیب 
نگذاشــته بود. وزیری مقدم یک دهه 
پیش تر از عربشاهی گام در راه نقاشی 
نهاده بود، و با او فاصله نسلی داشت، 
تراژدی نابــودی آثار گویــی فرجام 
فاجعه بار نقاشان پیشگام مدرن ایرانی 
اســت که با وقوع انقالب، به حاشیه 
رانده  شدند. انقالبیون ایدئولوژی اندیش 
نقاشی را هنری اشرافی و عافیت طلبانه 

و غیرمکتبی می دانستند.
 ۱۳۱۴ )زاده  عربشــاهی  مســعود 
دوران  در  تهــران(  در  خورشــیدی 
نوجوانی به هنرســتان هنــر رفت. از 
دوران  ایــن  در  او  همکالســی های 
منصور قندریز و فرامز پیل آرام بودند. 
عربشاهی که پیش تر در طول سال ها 
اصــول طراحی و مختصات نقاشــی 
کالســیک را در کالس خصوصــی 
آموخته بــود، از دوره هنرســتان به 
مطالعــه نقوش هنــر بین النهرین و 
تمدن های حوزه جغرافیایی سرزمین 
ایران در دوران باســتان روی آورد و 

این دلبستگی شدید تا پایان کارش 
در او برجای ماند. پس از هنرستان به 
هنرکده هنرهای تزیینی رفت و افزون 
بر آموختن نقاشی و مجسمه سازی، 
در ســال ۱۳۴۷ از این دانشــگاه با 
مدرک فوق لیسانس معماری داخلی 
فارغ التحصیل شــد. حسین کاظمی 
پیشگام  هنرمندان  تاثیرگذارترین  از 
در نقاشــی مدرن ایران از اســتادان 

نقاشی اش در دانشگاه بود.
از ۱۳۴۰ به تجربه اندوزی در آفرینش 
نقش برجسته با موادی چون گچ و فلز 
روی آورد و نقش های باستانی رمزی 
و نمادین باستانی، اشکال هندسی و 
نقش جانوران و بت هــا و خدایان را 
در آن ها طرح زد. در اواســط همین 
دهه در نمایشــگاه دوساالنه پاریس 
شرکت کرد و تا چند سال بعد آثارش 
را در نمایشگاه های متعدد دیگری از 
جمله نمایشگاهی فردی در پاریس و 
نمایشگاه گروهی نقاشان معاصر ایران 

در آمریکا به نمایش گذاشت.
عربشــاهی که به طراحی و ساخت 
کارهای بزرگ تزیینی شهره است، در 
نقش برجسته  نخستین  سال ۱۳۵۰ 
ســفالی خود را -که نزدیک به ۶۰۰ 
متر مربع وسعت داشت- برای سالن 
همایش های جمعیت شیر و خورشید 
اجــرا کرد. کار بــر روی این پروژه از 
سال ۱۳۴۸ آغاز شــده بود. از دیگر 
آثار او در این عرصه می توان به سردر 
ساختمان اتاق صنایع معادن )۱۳۴۹( 
و نیز دیواره نقش های مرکز مدیریت 

صنعتی )۱۳۵۱( اشاره کرد. در سال 
۱۳۵۱ مجسمه ای برنزی برای پارک 
خزانه ساخت که متاسفانه ناپدید شده 

است.
یک سال بعد در نمایشگاه بین المللی 
موناکو جایــزه  اول را از آن خود کرد. 
در دهــه ۱۳۵۰ با شــماری دیگر از 
هنرمندان هنرهای تجســمی مانند 
فرامرز پیــل آرام و مارکو گریگوریان 
»گروه آزاد نقاشان و مجسمه سازان« 
را بنیان گذاشــت و با یــاری آن ها و 
دیگر اعضا همچون سیراک ملکوتیان 
و مرتضی ممیز نمایشگاه هایی در ایران 
و نیز کشورهای دیگر برگزار کردند. 
در اواخر دوران پهلوی کتاب »اوستا 
از دیدگاه هنر نو« را با همکاری فیروز 
شــیروانلو منتشــر کرد. بیش از ۸۰ 
نقاشی  اش در این مجموعه گرد آمد، 
در حالی که قطعاتی از اوستا در پایین 
هر تصویر آورده شــده بود. این اثر به 
زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه 

منتشر شد.
پــس از انقالب عربشــاهی همچون 
بســیاری از هنرمنــدان دیگر برای 
مدتــی از ایران رفت و پس از زندگی 
در فرانسه، سال هایی را هم در آمریکا 
سپری کرد. اقامت در خارج از کشور 
او را با آثار و رویکردها و مواد و مصالح 
دیگر در هنرهای تجســمی آشــنا 
کرد و بــه غنای تجربیاتش افزود. در 
آن جــا نیز به برگزاری نمایشــگاه و 
کار نقش برجســته پرداخت. پس از 
بازگشــت به ایــران در دهه ۱۳۷۰ 

چندیــن نمایشــگاه از آثــارش در 
گالری های سیحون، گلستان و برگ 
برپا شــد. همچنین بــرای بناهای 
دیگــری نیز از جمله تــاالر اجالس 
سران کشورهای اســالمی )۱۳۷۷( 
نقش  برجســته طراحی و اجرا کرد. 
آخرین نمایشگاه عربشاهی در اواسط 

دهه ۱۳۸۰ برگزار شد.
هنر مدرن در دوران پهلوی

توصیفی فشرده از فضای فکری جامعه 
ایران خاصه در ۲۵-۲۰ سال منتهی 
به انقالب جایــگاه هنرمندانی چون 
مسعود عربشاهی را دقیق تر مشخص 
می کنــد. از دوران پهلوی دوم توجه 
به هنرهــا و صنعت گری های بومی 
و درآمیختــن آن با آموزه های مدرن 
نقاشی رواج یافت. حکومت پهلوی با 
ارج نهادن به دوران باستان می کوشید 
خود را به سنت دیرینه پادشاهی در 
ایران پیوند زند و مشروعیت حاصل از 
آن را در عرصه داخلی و جهانی هزینه 

کند.
چنگ زدن به ریشه های کهن در برابر 
غرب پیشــرفته به او سپری هویتی 
می بخشــید. تلفیق نقاشی مدرن و 
هنر های سنتی در چشم آنان مصداقی 
بود از فرهنگی که خیال ساختنش را 
در ســر می پروراندند، ظاهری مدرن 
مزین بــه آرایه های ســنت. برخی 
نویســندگان و متفکــران البتــه با 
انگیزه های ناهمسان تالش می کردند 
توجیهی نظری بــرای این نظرگاه با 
عناوینی چون »آن چه خود داشت...« 

برســازند. در میان مخالفان حکومت 
هم رویکردی همسان دیده می شد؛ 
عده ای می خواســتند اسالم اصیل را 
از گردوغبار تاریخی و فقهی بپیرایند 
و آن را بــا نیازهای زمانه )مبارزه و یا 
علم و یا مارکسیسم( سازگار کنند، و 
گروهی نیز با سالح غرب زدگی به نبرد 

با غرب جدید شتافته بودند.
رشــد و نمو هنر نقاشی جدید ایران 
در چنین فضــای فکری و روحی رخ 
داد. هنرمندان هنرهای تجسمی اما 
برخالف هم قرانان خود در عرصه های 
دیگر، کم تر دچار نگرش ایدئولوژیک 
بودند. جریان  نقاشی جدید تقریبا با 
یک قرن تاخیر به ایران راه پیدا کرده 
بود و هنرمنــدان ایرانی در مواجهه 
ناگهانــی با این موج دگرگون ســاز، 
در کشــوری که بخش عمــده ای از 
فرهنــگ و جمعیت آن روســتایی 
بودند، جایگاه شان را در جهان جدید 
و در تناقضات میان سنت و مدرنیته 

می جستند.
مکتب سقاخانه و کوشش هنرمندانش 
)از جمله حســین زنده رودی و فرامز 
پاســخی  پیــل آرام(در دهه ۱۳۴۰ 
بــه این نیاز بود. آن ها ســعی کردند 
عناصری از هنرهای ســنتی ایران را 
با هنر مدرن )مثال خوشنویسی را با 
ترکیب بندی مــدرن( درهم آمیزند. 
البته مسعود عربشاهی هیچ گاه خود 
را بخشی از مکتب سقاخانه ندانست، 
اما در نخستین نمایشگاه های گروهی 
آن ها در ۱۳۴۳ شرکت کرد. رفت وآمد 

میان هنرهای سنتی و نقاشی مدرن، 
که به مکتب ســقاخانه نیز محدود 
برای هنرمندی همچون  نمی شــد، 
مســعود عربشــاهی دغدغه ای بس 
جدی بود، اما برای شماری که نگاهی 
شرق انگارانه داشتند، به بازاری برای 
استفاده تزیینی و ویترینی از ترکیب 
مدرنیســم و سنت بدل شد که البته 

برای فروش آثار بسیار مناسب بود.
عربشاهی از هنر باستان برای تزیین 
کارهای خود استفاده نمی کرد. او آثار 
هنری روزگاران کهــن از جمله آثار 
مفرغی لرستان را )که قدمت برخی 
به به هــزاره چهارم پیــش از میالد 
می رسد( در مطالعه گرفت. هنرمند 
بن مایه های اســاطیری هنر کهن را 
با تکنیک های مدرن به بیان درآورد 
و با رویکــردی انتزاعی- در زمینه ای 
که چون جهــان نو، گاه بس پرتنش 
و مشوش است- بازنمایی کرد. خود 
گفته اســت در تب وتاب آن بود که 
معنای نمادهای گذشتگان را چنان 
که سازندگان شــان به کار می بردند 
دریابــد و از ایــن راه مردمانی را که 
پیش از او بر این خاک می زیســتند 

بشناساند.
او می خواست آن روح قومی را که در 
همراه  نشــانه های باستانی به روزگار 
امروز ســفر کرده اند، در جهان امروز 
احضار کند تــا همچنان در فرهنگ 
و زیســت بصــری  ما ادامــه حیات 
دهند. ســنت مدرنی که عربشاهی و 
هم گنانش پدید آوردند و راه هایی که 
پیمودند، ظرفیتی است که می تواند 
نســل های بعــدی را از تجربه های 
تکــراری بازدارد و برای بســیاری از 
پرســش های برخاسته از تفاوت هنر 
ایرانی و هنر جدید غربی پاسخ هایی 
ارائه دهد. گرچه بسیاری از هنرمندان 
مــدرن ایران در آن زمــان نیز باز به 
ناهمزمانی تاریخــی دچار بودند و از 
جریان ها فرانقاشی همچون ویدیوآرت 
و هنر اجرا و چیدمان و بینارشــته  ای 
که معاصر با آنان در غرب پدید آمده 

بود چندان استقبال نکردند.
در آثار متعددی از مسعود عربشاهی 
-کــه خوکــرده به خلوت بــود و به 
آرامش و درون نگری می شناختندش- 
دایره های کیهانی )مانداال( که نمادی 
کهن از درون آرامــی جهان قدیم به 
شمار می آیند، در درون مربعی محکم 
جای می گیرنــد. گویی گرد آن  قابی 
می بندد تا تمرکز بر خویش و توجه 
به مراقبه را به امــروز بیاورد و پایدار 

نگاه دارد.
شــاید همین مراقبه با نقاشــی بود 
که عربشــاهی را یاری کــرد تا دوام 
آورد. خودش می گفت و به درســتی 
هم می گفت که هر کسی نمی تواند 
نابودی آثارش را چنان که »من دیدم 

و تحمل کردم«، تاب آورد.

مسعود عربشاهی، 
نقاشی که 

»ویرانی آثارش 
را دید

 و تحمل کرد«

بهروز روحانی )بی بی سی(
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آنچه هنر درباره تغییرات آب و هوایی برای گفتن دارد
دویچه وله- یخچالــی تک افتاده در 
گرینلند شرقی. بر روی آن عکس هایی 
از ســاکنان بومــی جنــگل آمازون 
که بیشترشــان لبخند بر لب دارند. 
تصویری که به نظر هم ســاختگی و 
هم غمگین کننده اســت. این عکس 
متعلق به مجموعه عکس هایی است 
که باربارا دومبروفسکی در نمایشگاه 
»یــخ گرمســیری« در هامبورگ به 
نمایش گذاشت. این عکاس هنرمند 
عکس عــده ای را در منطقــه ای با 
وضعیت آب و هوایی حاد می گیرد و 
در کنار عکسی از منطقه حادی دیگر 
گرمسیری«  »یخ  بنابراین  می نشاند. 
مــردم را در دو منطقه اقلیمی کامال 

متضاد نشان می دهد.
باربارا دومبروفسکی در پاسخ به این 
پرســش دویچه وله که انگیزه او در 
خلق چنین آثاری چیست، می گوید: 
»عکس هایی که از فجایع می گیریم، 
تاثیر زیادی بر انسان ها ندارند. ممکن 
است چنین عکس هایی ما را بترسانند 

اما واقعا ما را دگرگون نمی سازند.«
به عقیده دومبروفســکی، »هنر باید 
انســان ها را به گفت وگو تشویق کند 
و این هم در مورد ســاکنان جنگل 
بارانی آمازون صــدق می کند و هم 
در مــورد مردمان دیگر«. گذاشــتن 
تصویر ساکنان جنگل بارانی در کنار 
منظره ای برفــی، اگرچه در نظر اول 
گیج کننده اســت، امــا از خالل آن 
می توان داستان تغییرات آب و هوایی 
را فهمیــد. و این باعــث پیوند میان 
مردم مناطق مختلف دنیا، از جمله در 

شمال و جنوب می شود.

لمس تغییرات اقلیمی

دومبروفســکی می گوید که ساکنان 
گرینلند بــرای او تعریف کرده اند که 
چگونه ماهی هــا و فک های دریایی 
راه خــود را تغییــر داده، به مناطق 
دیگر رفته اند. مــردم گرینلند نگران 
زمستان های گرم هم هستند. بومیان 
جنگل های آمازون نیز به او گفته اند 
که آب و هوای منطقه ای که در آن به 
سر می برند تغییر کرده و آن ها در کنار 
باران با نزوالت آسمانی متنوعی مانند 
تگرگ هم روبرو هستند که پیش از 

این نمی شناخته اند.
گفت وگو بــا بومیان مناطق مختلف 
باعث شــده که دومبروفسکی درکی 
عمیق تر از تغییرات اقلیمی پیدا کند. 
او این وظیفه را برای خود قائل شده 
که با دوربینــش از مناطق دورافتاده 
عکس بگیرد و نشــان دهد که برای 
ساکنان این مناطق تغییرات اقلیمی 
ســالیان درازی اســت که تبدیل به 

واقعیت زندگی شان شده است.
دومبروفســکی می گویــد: »ما باید 
تغییرات آب و هوایی را بیشــتر و با 
قدرت بیشــتری نشــان دهیم. هنر 
تنها زیبا بودن یا نشان دادن زیبایی 

نیست.«

وظیفه هنر دربحران اقلیمی

اما هنر چــه کاری را می تواند انجام 
دهد که علم نمی تواند؟ دومبروفسکی 
می گویــد: »در رابطه بــا حفاظت از 
وضعیت آب و هوای جهان همیشــه 
احســاس می کنم که لنگ لنگان از 
علم دنبالــه روی می کنم.« اما به نظر 
برعکس  هنرمنــد  دومبروفســکی، 
پژوهشــگر نباید مدام در حال انتقاد 
و نشــان دادن اوضاع بد باشد، بلکه 
»هنر آنچه هست را به سادگی نشان 
می دهد و می گذارد تا مشاهده کننده 

خودش به نتیجه ای برسد«.
در حــال حاضــر دانشــگا ه ها هــم 
دریافته اند که هنــر می تواند از علم 
حمایت کند. در دانشگاه هلسینکی 
فنالند رشته تحصیلی »محیط زیست 
و هنر معاصــر« وجــود دارد که بر 
شــمار عالقمندانش هم مدام افزوده 
می شــود. در شــبکه های اجتماعی 
هم هنرمندانی که به موضوع محیط 
با  ارتباطشــان  می پردازند  زیســت 
یکدیگر را گســترش داده اند. مدتی 
اســت که هنرمنــدان با هشــتگ 
Art4Climate که سازمان ملل متحد 
پیشــنهاد کرده، کارهای هنری شان 
درباره تغییرات اقلیمی را در شبکه ها 

با دیگران به اشتراک می گذارند.

بپردازد  به محیط زیست  هنری که 
پدیده جدیدی نیست

ایــده برقــراری پیوند میــان هنر و 
موضوع های محیط زیســتی اختراع 
جدیــدی نیســت. آلکســاندر فون 
زیست شناس  و  کاشــف  هومبولت، 
بــزرگ آلمانــی، هنگام ســفرهای 
اکتشــافی اش همیشــه نقاشــی و 
طراحی می کــرد. او بدیــن ترتیب 
می توانســت بر ای نمونه حیواناتی را 
کــه تا آن موقع ناشــناخته بودند به 
وسیله نقاشــی به دیگران بشناساند 
و این کار بســیار راحت تر از توصیف 
آن ها از طریق نوشــته بــود. یا گروه 
»سوپرفلکس«  دانمارکی  هنرمندان 
هنرشان را در خدمت یافتن راه های 
بدیل برای حفاظت از محیط زیست 
قــرار داده اند. در فیلــم کوتاه »مک 
دونالد سیل زده« که این گروه ساخته، 
نشان داده می شــود که چگونه یک 
منطقه در مدتی بســیار کوتاه دچار 
سیل می شود. این فیلم تمثیلی است 
از باال آمدن ســطح آب دریاها بر اثر 
تغییرات آب و هوایی. »سوپرفلکس« 
با »مک دونالد سیل زده« این پرسش 
را مطرح می کند کــه در نهایت چه 
کسی مسئول تغییرات اقلیمی است؟

در آلمــان هم از ۲۰ ســال پیش تا 
کنون هر از چند گاه نمایشگاه هایی 
زیر عنوان »هنر و محیط زیســت«با 
محیــط  فــدرال  اداره  پشــتیبانی 
زیست آلمان برگزار می شود. در این 
نمایشــگاه ها آثار هنرمندانی که به 
پرداخته اند  موضوع محیط زیســت 
به نمایش گذاشته می شود. به گفته 

فونتینی ماوروماتی، مســئول پروژه 
نمایشــگاه ها،  این ســری  برگزاری 
»برگزاری نمایشگاه های هنر و محیط 
زیست باعث می شود که نگاهی تازه، 

نگاهی دیگر به واقعیت ها بیفکنیم«.
تغییرات اقلیمی کره زمین همچنان 
ادامه دارد و بدیــن خاطر هم باربارا 
دومبروفســکی هر روز دالیلی جدید 
می یابد تا به موضوع محیط زیســت 
می خواهد  هنرمنــد  ایــن  بپردازد. 
نمایشــگاه عکس هایــش را در پنج 
قاره جهان برگزار کنــد. او می گوید 
که »تغییرات اقلیمی موضوعی است 
که به همه انسان های روی کره زمین 
ربط پیدا می کند، چون هنوز نمی توان 
پیش بینی کرد که پایان این روند چه 
موقــع خواهد بود« ، چه در هنر، چه 
در بحث های جاری و چه در تغییرات 

آب و هوایی.

مکارم شیرازی و نوری همدانی 
ساخت فیلم شمس تبریزی

 را حرام اعالم کردند

ناصر مکارم شــیرازی و حســین نوری همدانی، از مراجع تقلید شیعه در 
قم، اعالم کردند که ساخت فیلم سینمایی درباره شمس تبریزی به دلیل 

»ترویج فرقه ضالّه صوفیه جایز نیست و حرام است«.
نظر این مراجع تقلید که روز سه شنبه، دوم مهر، منتشر شده در پاسخ به 
سؤال »جمعی از طالب« بوده است که از این فیلم به  عنوان یک »مسئله 

خطرناک« یاد کرده اند و خواستار جلوگیری از ساخت آن شده اند.
فیلم ســینمایی »مشق عشق« پروژه ای مشــترک میان ایران و ترکیه با 
موضوع رابطه  بین موالنا و شمس است که قرار است حسن فتحی آن را بر 
اساس فیلمنامه ای از فرهاد توحیدی بسازد، اما از ابتدای انتشار اخبار آن با 

حاشیه های متفاوت روبه رو شده است.
پس از جنجال اولیه بر سر اشتراک ترکیه در این پروژه که از نظر فرهنگی 
و تاریخــی خود را ذی نفع می داند و نیــز انتخاب بازیگران ترکیه ای برای 
نقش های اصلی و سپس اعالم این  که شهاب حسینی و پارسا پیروزفر برای 
بازی در نقش های اصلی انتخاب شده اند، اکنون پای مراجع تقلید شیعه نیز 

به این پروژه کشیده شده است.
»جمعی از طالب« در نامه خود به ناصر مکارم شیرازی از »شمس تبریزی« 
به  عنــوان یکی از قطب های »صوفیه خبیث« یــاد کرده اند که »عبارات 
هتاکانه« او درباره صدیقه، دختر پیامبر اســالم، در »مؤلفات منسوب به 
او موسوم به مقاالت شمس« موجود اســت. آنان از آقای مکارم شیرازی 

خواسته اند »جهت توقف هرچه سریع تر این مسئله خطرناک« اقدام کند.
ناصر مکارم شیرازی در پاسخ، این کار را »سبب ترویج فرقه ضاله صوفیه« 
عنوان کرده و نوشته است به همین دلیل »شرعاً جایز نیست و باید از آن 

خودداری کرد«.
حسین نوری همدانی نیز در پاسخ به درخواست کوتاه جمعی که خود را 
از »طالب و فضالی قم« معرفی کرده اند، با بیان این  که موالنا و شــمس 
»از اعیان صوفیه« هستند، فرقه صوفیه را »یکی از فرقه های ضاله و مضله« 
معرفی کرده اســت که »با تشکیالت و قطب سازی و مرشدبازی به جنگ 
اســالم ناب و قرآن و اهل بیت« برخاستند. آقای نوری همدانی همچنین 
اعالم کرده اســت که ترویج صوفیه »به هر شکل باشد جایز نمی باشد و 

حرام است«.
تقابل تشــیع با تصوف پیشینه تاریخی دارد، اما پس از تأسیس حکومت 
شــیعی صفوی، این رویارویی، به دلیل آن  چه فقهای شیعه آن را »پایبند 
نبودن به آداب و احکام شرع« می خوانند،  شکل جدی تری یافت و تا امروز 
ادامه داشــته است. برخی فقهای شیعه معتقدند که قرائت اهل تصوف از 
دین اسالم، به خصوص در تعریف جایگاه پیامبر و امامان شیعه، با اعتقادات 

شیعی همخوانی ندارد.
با این حال بخش قابل توجهی از ادبیات منظوم و منثور فارسی تحت تأثیر 

تصوف و آموزه های آن پدید آمده  یا آفرینندگان آن اهل تصوف بوده اند.
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مستند »چوکا االن ساعت چنده؟«
 با فیلم های مخفیانه بهروز بوچانی

»نــوع کار من و بهروز اگر درســت 
فهمیده شود، انقالبی در فیلم سازی 

است«.
صدایش پر از هیجان است و هر بار که 
دارد به یکی از سواالتم پاسخ می دهد 
به مشغله های زیادی که نزدیک سفر 
دارد و نگهداری از سه کودکش اشاره 
می کند. آرش کمالی سروستانی پر از 
ایده های نو در مســیر فیلم سازیش 
اســت. می گوید بعــد از »چوکا االن 
ساعت چنده؟« دو فیلم دیگر نیز در 
دست دارد که بخش های پایانی آن را 

طی می کند.
این کــه فیلم »چوکا االن ســاعت 
چنده؟«، ساخته بهروز بوچانی و آرش 
»مانوس«  جزیره   سروستانی  کمالی 
را چطــور بر ســر زبان هــا انداخت، 
ماجرای گفت و گوی اختصاصی مان 
با آرش کمالی سروســتانی در شهر 
مونترال اســت. او که عصر روز شنبه 
۲۱ ســپتامبر برای نمایش فیلمش 
در دانشــگاه کنکوردیا حضور داشت 
از ده هزار دقیقه مکالمه واتساپ بین 

خودش و بهروز بوچانی سخن گفت.
گاردین با این تیتر »چگونه دو غریبه 
باهم یک فیلم برجســته ساختند« 
درباره  فیلم این دو هنرمند و روزنامه 
نگار دربند چنین نوشــت: »هزاران 
پناهجو به امید رسیدن به آزادی پس 
از طی هزاران کیلومتر راه پرخطر به 
استرالیا رسیده اند، اما دولت استرالیا 
پناهجویانی را که به طور غیرقانونی 
به سواحل این کشــور وارد شده اند، 
بازداشت و به اردوگاه هایی در جزیره 
نائورو در اقیانوس آرام و جزیره مانوس 
متعلق به پاپوآ گینه نــو اعزام  کرده 
اســت. این افراد اجازه ورود به خاک 
استرالیا را ندارند در حالی که به خیلی 
از آنها پناهندگی اعطا شــده است. 
خانواده های پناهجو در نائورو و مردان 
در مانوس اسکان داده شده اند. حدود 
دوهزار پناهجوی ایرانــی در این دو 

جزیره به سر می برند.
او ماجرای آشنایی اش با بهروز بوچانی 
را به تاریخچه ای که به عنوان هنرجوی 
کارگاه استاد عباس کیارستمی ربط 
می دهد و می گویــد: »همه چیز در 
رقم  کیارستمی  اســتاد  کالس های 
خورد. آن موقع موضوع کارگاه »دریا« 
بود. به همین خاطر به اطراف دریای 
مدیترانه سفر کردم و از بچه ها درباره 

دریا پرسیدم. در زمان برگشت از سفرم 
به این فکر کردم که نظر کودکانی که 
در مسیر مهاجرت غیرقانونی از دریا 
عبور می کنند می تواند برای ساخت 
فیلم بســیار جالب و متفاوت باشد. 
خیلی از آنها خانواده هایشــان را در 
مسیر مهاجرت در دریا از دست داده 
و توانســته بودند جان ســالم به در 
ببرند. آن موقع بود که به یاد جزیره 

»مانوس« افتادم«.
کارگردان جوان ادامه داد: »با توجه به 
فرمی که در کار داشــتم، عالقه مندم 
به ســراغ آدم هایی بروم که کســی 
دوست ندارد داستان شان را بشنود و 
یا زاویه و نوع نگاه متفاوتی که دارند، 
استاد  کارگاه های  نمی شــوند.  دیده 
کیارستمی به این دیدگاه من جنبه 
انسانی داد به همین خاطر وقتی فکر 
می کردم که جزیــره »مانوس« یک 
زندان است و در آن جا زن و بچه هم 
زندگی می کنند برایم بسیار ترسناک 
بود. من دنبال یک فرد در آن منطقه 
می گشــتم تا این کــه در اینترنت با 
جســتجویی که کردم بهروز بوچانی 
را پیــدا کردم و متوجه شــدم که او 
نویســنده و روزنامه نگار است. کمتر 
از چند ساعت اولین ارتباطات مان را 
در فیس بوک انجــام دادیم و درباره 
دیــدگاه و فیلمی که می خواســتم 
بسازم به او گفتم و بهروز هم با توجه 
به عالقه اش به کیارســتمی و هدف 
برای ساختن فیلم در جزیره مانوس 

موافقت خودش را اعالم کرد«.
آرش کمالی سروســتانی با اشاره به 
این کــه روند کار و تهیه فیلم نزدیک 
به ۹ ماه طول کشید، درباره اهمیت 
تهیه و نمایش این فیلم گفت: »لزوما 
نیــازی نیســت دو نفــری که فیلم 
می ســازند هر دو حرفه ای باشند و یا 
هر دو در عرصه فیلم فعالیت داشته 
باشــند. اما نوع کار مــن و بهروز اگر 
درست فهمیده شــود به عقیده من 
می تواند انقالبی در فیلم سازی باشد. 
دو آدم کامال غریبه، که هرگز همدیگر 
را ندیده اند، در جغرافیای متفاوت از 
هم زندگی می کنند و شرایط زندگی 
آنها هم هیچ شــباهتی به هم ندارد. 
با اســتفاده از تکنولوژی، فیلمی ۹۰ 
دقیقه ای، مســتند و در شرایط انزوا 
ساخته شده است. تنها چیزی که به 
این ارتباط شکل داده است ۱۰ هزار 

دقیقه پیام است و تصویرهایی که رد و 
بدل شده اند. قصه فیلم را با استفاده از 
این مکالمات صوتی و رد و بدل کردن 
تصویر صحنه ها از طریق اپلیکشــن 
ساختیم. ســاخت این فیلم که دور 
از چشــم ماموران امنیتــی اردوگاه 
فیلمبرداری شده بود، شش ماه طول 
کشید. تصاویر فیلم توسط افرادی که 
برای بازدید بــه جزیره می آمدند، به 
صورت مرحله ای به خارج فرســتاده 

می شد«.
کارگردان فیلــم از بهــروز بوچانی 
چنین گفــت: »او یک آدم توانمند و 
با شناخت کامل از سیستمی بود که 
در آن زندگی می کرد. بنابراین تصمیم 
گرفتم و به بهروز گفتم که ما این فیلم 
را با هم می سازیم. شاید همین دلیل 
باعث شد تا کار سریع تر جلو برود. از 
لحاظ تکنیکی نیز من در طول کار او 
را راهنمایی می کــردم و نکات فیلم 

سازی را به او آموزش می دادم«. 
نام این فیلم که از نام پرنده ای بومی 
در جزیره پاپوآ گینه نو به نام »چوکا« 
گرفته شده است، در واقع نام زندانی 
انفرادی هم هســت کــه در داخل 
اردوگاه برای پناهجویان برپا شــده 
 است. پرنده چوکا به اعتقاد محلی ها، 
نماد هویت مــردم بومی این منطقه 
اســت که با آواز بلند و عجیب خود 
زمــان را اعالم می کنــد. پناهجویان 
تصویر شده در این فیلم، از روزهایی 
که در چوکا سپری کرده اند، به عنوان 
بدتریــن روزهای زندگــی خود نام 

برده اند.
در کنــار تصاویری کــه از درد و رنج 
پناهجویــان در این زنــدان حکایت 
می کنند، این فیلم همچنین تصویری 
شاعرانه از زندگی اســت که در زیر 
این اردوگاه جریــان دارد.  پوســت 
ســازندگان، تصاویــری از پروانه ها، 
آســمان آبی و کودکان محلی که از 
البه الی حصارها به پناهجویان لبخند 

می زنند، دراین فیلم گنجانده اند. 
آرش کمالی سروستانی درباره هدف 
اصلی شــان برای ســاخت این فیلم 
می گوید: »هدف اولیــه من و بهروز 
کامال مشــخص بود. ما می خواستیم 
فیلمی برای ثبت در تاریخ بســازیم. 
چوکا فیلمی بود که باید ساخته می شد 
تا در تاریخ ثبت شود که شرایط کمپ 
مانــوس و نائورو و سیســتم برخورد 

با پناهنده در اســترالیا چگونه بوده 
است. این، تفکر ما در ابتدای راه بود. 
هر چه به انتهای پروژه می رسیدیم، 
هم من و هم بهروز بیشــتر اطمینان 
پیدا می کردیم که این فیلم )باوجود 
اینکه هیچ پشتیبانی به معنای واقعی 
کلمه نداشت(، عالوه بر ثبت در تاریخ، 
احتماال در آینده نزدیک موفقیت های 

بین المللی هم خواهد داشت«.
او با اشــاره به این کــه بیش از ۱۰۰ 
پخش فیلم در سراســر دنیا داشته 
اســت اشــاره کرد که این اولین بار 
است که از سوی یک نهاد ایرانی برای 
نمایش فیلمش به مونترال و تورنتو 
آمده است. او ابراز امیدواری کرد که 
عالقه مندان، که بیشــتر هم ایرانیان 
هستند، با دیدن این فیلم پیشداوری 

درباره مهاجر غیر قانونی نکنند. 
کارگردان فیلم »چوکا االن ســاعت 
چنــده؟« در پایــان دربــاره ادامه 
فعالیت های هنریــش گفت: »اولین 
فیلم بلند من برای نخســتین بار در 
جشنواره فیلم ســیدنی در حالی به 
روی پرده  رفت که ســازنده دیگرش 
بهروز بوچانی در آن ســوی نرده های 

اردوگاهی در میان اقیانوس بود!«
فیلــم »چوکا االن ســاعت چنده؟« 
در جشــنواره های ســیدنی، لندن، 
گوتنبرگ، کانبــرا، آدالید، بریزین و 
گالسکو اســکاتلند پذیرفته شده و 
نامــزد دریافت جایــزه بهترین فیلم 
آسیاپاسفیک در شهر بریزین انگلستان 
است. دولت استرالیا به بوچانی مجوز 
سفر برای شرکت در این جشنواره ها 

را نداد.
بهروز بوچانی که به »صدای مانوس« 
مشهور شده نوامبر۲۰۱۷ برنده جایزه 
مولتی مدیای عفو بین الملل استرالیا 
شد. او نتوانست در مراسم اعطای این 
جایزه در سیدنی استرالیا حضور پیدا 

کند.
بوچانی در ماه می ۲۰۱۳ از ایران به 
مقصد استرالیا خارج شد. بار اول در 
طول مسیر اندونزی به استرالیا غرق 
شد، اما جان سالم به در برد و بار دوم 
خود را به اســترالیا رســاند ولی او را 

راهی جزیره مانوس کردند.

مهدیه مصطفایی
)ایندیپندنت فارسی(

 دردسرهای مهاجرت
 و سفرهای خارجی ستاره های سینما 

برای صدا و سیما

رویداد۲۴ - هفته گذشته ســریال ترور خاموش، مورد هجمه هماهنگ 
رسانه های اصولگرا قرار گرفت. دلیل حمله، بازی ستاره اسکندری در این 
مجموعه تلویزیونی است. پیش از این تصاویری از این ستاره سینما منتشر 
شــده بود که نشان می داد او خارج از کشــور ایران، با پوششی بر خالف 
قوانین ایران رفت و آمد کرده اســت. البته ستاره اسکندری این تصاویر را 
در شــبکه های اجتماعی منتشر نکرده و از بابت انتشار تصاویر خصوصی 
خود ناراحت است، اما این تصاویر مدتی در فضای مجازی دست به دست 

می شد.
اصولگرایان معتقدند سریالی با بازی ستاره اسکندری نباید از تلویزیون ایران 
نمایش داده شود و این انتقاد، ارتباطی با محتوای سریال ندارد. خبرگزاری 
فارس در این باره نوشته »خانم ها مریم بوبانی و ستاره اسکندری نیز اخیرا 
با انتشار تصاویر کشف حجابشــان احساسات دینی را جریحه دار کردند، 
ممنوع التصویری حداقل ترین واکنش نســبت هنجار شکنی آنهاست. با 
این وجود پخش تیزر سریالی با عنوان ترور خاموش از سیما، که دو بازیگر 
نامبرده از بازیگران اصلی آن هســتند مایه تعجب و تأســف است. لذا از 

مسئولین امر لغو پخش این مجموعه تلویزیونی را خواستاریم.«
سریال »ترور خاموش« تنها سریال صدا و سیما نیست که با این مشکل 
مواجه شده است. فصل ســوم سریال ستایش نیز مشکل مشابهی دارد. 
»رامسین کبریتی« بازیگر نه چندان مطرح این سریال، بعد از سری دوم 
از ایران مهاجرت کرد و به شــبکه جم پیوست. گرچه شبکه جم سیاسی 
نیســت، اما ظاهرا حضور در یک شبکه خارجی هنوز در ایران خط قرمز 
محسوب می شود. حاال فصل سوم این سریال، در چند قسمت اول رامسین 
کبریتی را به صورت محو نمایش می داد و بعد هم او را به قتل رســاند و 
به این ترتیب مشکل را حل کرد. طبیعی بود اگر یکی از ستاره های اصلی 

سریال مهاجرت می کرد، ساخت فصل سوم هرگز انجام نمی شد.
تلویزیون و ســینمای ایران، متاثر از مناسبات سیاسی کشور، گاه ناچار 
می شود تصمیمات دشواری بگیرد. این تصمیمات گاهی به منزله حذف 

آرشیو همه فیلم های یک بازیگر از ساخته های تلویزیون و سینما است.
گلشــیفته فراهانی، زهرا امیرابراهیمی و محســن مخملباف، مهمترین 
چهره هایی هســتند که هــر کدام به دلیلی، اجازه فعالیت در ســینما و 
تلویزیون ایران را پیدا نکردند و بعد از آن، قسمتی از آرشیو صدا و سیما و 
سینما، بایکوت شد. فیلم های سینمایی مثل توبه نصوح، بایکوت )محسن 
مخملباف( سریال نرگس )زهرا امیر ابراهیمی( و فیلم هایی مثل میم مثل 
مادر و به نام پدر و ... )گلشــیفته فراهانی( از ساخته های ارزشی سینمای 
ایران است که به خاطر مهاجرت این چهره ها به آرشیو صدا و سیما رفته 
است. همچنین بعید است چهره هایی مانند روناک یونسی و نگار جواهریان 
بتوانند در تلویزیون ایران دیده شوند. در معرفی برنامه های شبکه نسیم 

برنامه خندوانه نیز به خاطر حواشی رامبد جوان و همسرش حذف شد.
گاهی اوقات این مخالفت ها توسط جریان های سیاسی خارج از تلویزیون به 
صدا و سیما رسانده می شود. روزنامه کیهان به خاطر داوری لیلی رشیدی 
از بنیاد فارابی انتقاد کرده بود و در گزارشی نوشت که این بازیگر در فضای 
مجازی کشــف حجاب کرده بنابراین شایستگی داوری جشنواره کودک 
را ندارد. بعید اســت با این انتقاد لیلی رشــیدی به این زودی ها بتواند به 
تلویزیون بازگردد؛ چــه آنکه در اتفاقی عجیب نقدهای فرهنگی روزنامه 
کیهان همواره ضمانت اجرایی نیز داشته است و بالفاصله اجرا شده است!

به گزارش رویداد۲۴ در روزهای گذشــته تهیه کنندگان صدا و ســیما 
برای ساخت ویژه برنامه های دربی نیز با مشکل مواجه بودند. صدا و سیما 
دربی های گذشــته که با صدای مزدک میرزایی گزارش شــده بود را به 
صورت وله تصویری و با صدای موســیقی پخش می کرد. یکی از کاربران 
توییتر با اشاره وضعیت عادل فردوسی پور، علیفر و مزدک میرزایی به طنز 
نوشته بود اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، مدتی دیگر صدا و سیما 
ناچار می شود دربی ها را به صورت صامت پخش کند! این اتفاق البته سوژه 

طنز هنرمندان نیز شده بود.
در برخی موارد سانســور بازیگران نه به خاطر مهاجرت یا کشف حجاب 
آنها بوده است؛ سیاست گذاران فرهنگی نسبت به پست های اینستاگرامی 
بازیگران نیز حساسیت دارند. هرچند بازیگران درک چندانی از مناسبات 
جدی سیاســی )سیاســت به معنای اعم کلمه نه به معنای طرفداری از 
جناح های سیاسی( ندارند و معموال هم کسی صحبت های این چنینی آنها 
را جــدی نمی گیرد اما باز هم امکان ممنوعیت به خاطر اظهار نظر وجود 
دارد. برخی تیزرهای فیلم های سینمایی به خاطر حضور برخی بازیگران 

اجازه پخش در صدا و سیما را پیدا نمی کند.
این در حالی است که این حساسیت درباره بازیگران خارجی وجود ندارد. 
مثــال دارین حمزه بازیگر لبنانی کــه در فیلم کتاب قانون نقش یک زن 
معتقد تازه مســلمان شــده را بازی می کند و در فیلم های دیگری مثل 
شکارچی شنبه، سی و سه روز، فرشتگان قصاب و ... بازی کرده است، در 
یک فیلم به نام هتل بیروت بازی کرده که شــامل تصاویر برهنگی است. 
همچنین اسداهلل نیک نژاد در دولت احمدی نژاد به عنوان یک کارگردان 
آمریکایی- ایرانی دعوت به کار شد در حالی که سابقه او در آمریکا، تهیه 

کنندگی یک سریال غیر اخالقی با محتوای بزرگسال بود!
حاال هم تلویزیون ایران با چالش های مشابهی رو به رو است. از تصاویر نگار 
جواهریان همســر رامبد جوان در کانادا که ساخت فصل جدید خندوانه 
را تحت الشــعاع قرار داده است تا صبا کمالی که بازیگر درجه دوم چند 
مجموعه موفق بوده اســت و حتی ستاره اســکندری و... باید دید صدا و 
ســیما در نهایت چه تصمیمی برای حضور افرادی که قوانین نانوشته را 

می شکنند، خواهد گرفت.
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

نامى که مى شناسید و به آن اطمینان دارید

1105 ROBSON STREET, VANCOUVER BC V6E 1B5 
Tel: 604-685-5625 

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

تنها شعبه ساعتچى و ساعتچى در خیابان رابسون ونکوور کانادا و باسابقه 39 سال مى باشد.
جواهرى ساعتچى و ساعتچى با هیچ جواهرفروشى دیگرى با نام ساعتچى ارتباطى پیدا نمى کند.

جواهرى ساعتچى

نام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

ادامه دارد...

عالمت های
 ضعیف شدن ریه ها

فعالیت های روزانه خود نفس کم می 
آورید و یا در حین تنفس صدای خس 
خس می آید و یا خیلی زود خســته 
می شــوید، باید به فکر سالمت ریه 

هایتان باشید.
کیفیت زندگی مــا همواره به میزان 
مراقبــت از بدن مان بســتگی دارد، 
چون ارگان هــای درونی از اهمیت 
زیادی برخوردار هستند. خسته شدن 
در حین باال رفتن از پله ها، یا هنگام 
بازی با کودکان یا انجام کارهای منزل 
نشــان دهنده کاهش قدرت ریه ها 
است. هر فرد بالغ روزانه تا بیست هزار 
بار نفس می کشد. با توجه به این امر، 
حفظ ســالمت ریه ها الزم است. در 
اینجا عالئمی که نشان می دهند ریه 

ها ضعیف شده اند را بیان می کنیم.

خستگی:  احتماال پیش از این، همه 
جا با پای پیاده رفت و آمد می کردید، 
به راحتی از پلــه ها باال و پایین می 
رفتید و کارهای منزل را با سرعت و 
توان بیشــتری انجام می دادید. ولی 
اکنون تصور می کنیــد نمی توانید 
به مانند گذشته پرانرژی به کارهای 
روزانه برسید و با انجام کارهای ساده 
نیز خیلی سریع خسته می شوید. در 
این صورت شــاید ریه هایتان دچار 
مشکل شده اند. بنابراین الزم است به 

پزشک مربوطه مراجعه کنید.

خس خس سینه:  اگر حین نفس 
کشــیدن، صدای عبور هوا از مجاری 
تنفســی یا همان خس خس سینه 
به گوش برسد، اصال طبیعی نیست. 
اگر حین نفس کشیدن صدایی از ریه 
هایتان به گوش می رســد حتما به 
متخصص ریه مراجعه کنید، چون به 
احتمال زیاد این ارگان های مهم دچار 

مشکل شده اند.

سرفه ها و گریپ مداوم:  در فصل 
زمستان ســرماخوردگی و گریپ در 
اثر ویروس امری کامال طبیعی است. 
مسئله خطرناک این است که گریپ و 
سرفه طوالنی شده و برطرف نشود. در 
این صورت حتما به پزشک متخصص 
مراجعه کنید تا وضعیت ریه هایتان 

بررسی شود.

خلط: ترکیب بزاق دهان و ترشحات 
در مجاری تنفسی، خلط را تشکیل 
می دهد. معموال خلط سینه در افراد 
سیگاری زیاد است که اغلب صبح ها 
آزاردهنده تر است. این مشکل باعث 
می شود فرد به طور مکرر نیاز به »تف 
کردن« و تخلیه ترشحات داشته باشد. 
اگر متوجه این ترشــحات ناخواسته 

شدید، مشکل را بی اهمیت نگیرید.

نفس کم آوردن:  اگر به ســختی 
نفس می کشید و نفس کم می آورید، 
مشــکلی در ریه ها وجود دارد. عمل 
تنفس ما به قدری طبیعی است که 
تقریبا متوجه آن نمی شویم. مشکل 
در تنفس یکی از شاخصه هایی است 
که نشان می دهد ریه ها قدرت خود 

را از دست داده اند.

فشار روی ســینه:  اگر در قفسه 
سینه احساس سنگینی، تنگی و فشار 
مــی کنید و در عین حــال در زمان 
ســرفه کردن، راه رفتن، غذا خوردن، 
نفس عمیق یا خم شــدن احساس 
درد دارید، به احتمال زیاد ریه هایتان 
دچار مشکل شــده اند. این عالئم را 
نادیده نگرفته و به پزشک متخصص 

مراجعه کنید.

از دست دادن عضالت: زمانی که 
تبادل اکسیژن در بدن دچار مشکل 
شود، حجم عضالنی نیز کاهش پیدا 
می کند. البته کاهش حجم عضالنی 
به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. اگر 
ذوب شــدن عضالت به همراه عالئم 
ذکر شده اتفاق بیافتد، به احتمال زیاد 

ریه ها دچار مشکل شده اند.

تب بی علت: طبیعی نیســت که 
بدون علت واضحی دچار تب بشوید. 
تب نوعی ســالح بــرای دفاع از بدن 
اســت که نشان می دهد مشکلی در 
بدن وجود دارد و اغلب با التهاب غدد 

لنفاوی همراه است.

سرفه خون آلود:  مشاهده خون به 
همراه سرفه نشان دهنده یک بیماری 
پیشــرفته ریوی مانند آمبولی ریه یا 
بیماری سل است. در این صورت الزم 
است که به طور اورژانسی به پزشک 

مراجعه کنید.

کاهش اشــتها: شــاید به نظر بی 
ارتبــاط بیاید، اما اختالل در عملکرد 
ریه ها باعث بی اشتهایی می شود و 
عاملی برای تحلیل انرژی می باشد. 
اگر بی اشــتهایی همراه با عالئم ذکر 
شــده باشد، مشکالت ریوی را جدی 

بگیرید.

توصیه هایی برای حفظ سالمت 
ریه ها

 تغییرات و عالئم ذکر شــده در باال 
نشــان دهنده وجود مشکلی در ریه 
ها است که نباید آنها را نادیده گرفت. 
توجه به این عالئم و مراجعه به پزشک 

باعث می شود هر نوع بیماری به موقع 
تشــخیص داده شــود و روند درمان 

سریع پیش برود. 
 ســالمت بدن صرفــا روی تغییرات 
بدنی استوار نیســت و پیشگیری از 
اهمیت زیادی برخوردار است. برخی 
از کارها هستند که به تقویت ریه ها 
کمک کرده و از آسیب های وارده به 
دستگاه تنفسی جلوگیری می کنند. 

برای داشتن ریه های سالم مهم ترین 
نکته پرهیز از سیگار کشیدن می باشد. 
ریــه ها را قوی کنید. بــرای این کار 
تمرین های تنفســی مناسبی وجود 
دارد. انجام ورزش یوگا اثرات مهمی 

در تقویت ریه ها دارد.
توصیه می کنیم به طور منظم بدن را 
سم زدایی کنید. مصرف مواد غذایی 
کمــک زیادی به ایــن کار می کند. 
مصرف مواد غذایی حاوی آهن مانند 
شاهی، پسته و مواد غذایی سرشار از 
ویتامین E به سالمت ریه ها کمک 

می کند. 
از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا 
بپرهیزید. البته این کار در شهرهای 
بزرگ سخت است. اما تالش کنید تا 
حدامکان از هوای آلوده و دود سیگار 

دور باشید.
به جای قهوه و چای از دمنوش های 
گیاهی که به تمیزی ریه ها کمک می 
کنند استفاده کنید. پوست پرتقال، 
آویشن و اوکالیپتوس جزو این گیاهان 

می باشند.

رایج ترین بیماری ریوی

 یکــی از رایج ترین بیمــاری هایی 
که بیشــترین آســیب را به سالمت 
دستگاه تنفسی می زند بیماری مزمن 

انسدادی ریه می باشد. 
این بیمــاری معموال در افرادی که از 
سن ۲۰ ســالگی سیگاری می شوند 
رایج تر اســت. البته بــا وجود اینکه 
ابتال بــه این بیماری به میزان زیادی 
به مصــرف دخانیات بســتگی دارد، 
اما افرادی کــه در معرض بخارهای 
شیمیایی، آلودگی محیطی و گرد و 
غبار قرار دارند نیز در معرض ابتال به 

این بیماری قرار می گیرند.

راه های تشخیص و درمان دندان قروچه
»بخش نخست«

چرا برخی افراد دندان قروچه می کنند و علت بروز این 
امر در آنان چیست؟ و چه مضرات و پیامدهایی برای 

دندان ها دارد؟
براکســیزم یا دندان قروچه مشکلی است که علل و 
عوامل بسیار متفاوتی باعث آن می شود. از علل شناخته 
شدن آن ناهنجاری های دندانی و نیز فشارهای روانی و 
استرس است؛ ما به شما توصیه می کنیم حتما صدای 

دندان قروچه خود را جدی بگیرید.
اغلب مــردم دندان های خود را هــر از گاهی به هم 
می ســایند یا بر هم فشار می دهند. ساییدن دندان ها 
روی هم یا دندان قروچه که نام علمی آن براکســیزم 
)bruxism( اســت، اگر گهگاه رخ دهد موجب بروز 
مشکل نمی شود، اما اگر دندان قروچه به طور منظم 
و زیاد رخ دهد یا به عادت تبدیل شود، می تواند باعث 

آسیب جدی به دندان و سیستم فکی دهان شود.
اگرچه دندان قروچه می تواند در اثر اضطراب و اسرتس 
ایجاد شــود، اما بیشتر هنگام خواب اتفاق افتاده و در 
بسیاری مواقع علت آن ناهنجاری های دندانی فکی، 
از دســت رفتن دندان ها، تماس نامناسب دندان ها و 

دندان های کج شده است.
بعضی از اختالالت خواب مانند آپنه )وقفه تنفســی 
بیــش از ۱۰ ثانیه ضمن خواب( هنــگام خواب نیز 
می تواند باعث بروز چنین مشکلی شود. به دلیل اینکه 
براکسیزم بیشــتر هنگام خواب رخ می دهد، بسیاری 
افراد از وجود چنین حالتی در خود ناآگاه هســتند. با 
این حال در صورتی که دارای سردردهای مبهم مداوم 
و یا درد ناحیه فکی هنگام بیدارشدن هستید، احتمال 

اینکه مبتال به دندان قروچه باشید، زیاد است.
اگر شــک دارید کــه دندان های خــود را روی هم 
می سایید با دندان پزشک خود مشورت کنید. در این 
حالت وی با معاینه دقیق دهان و فک شــما به دنبال 
عالئم و نشانه های براکسیزم از جمله درد در عضالت 
جونده داخل یا خارج دهانی، مشکالت مفصلی و نیز 
سایش های روی دندان ها شده و مشکل را تشخیص 

خواهدداد.

کودکان هم دندان قروچه دارند

برخــی از کودکان بیش فعال هم دچار دندان قروچه 
می شوند و گاهی اوقات کودکانی که دچار بیماری ها 
و مشــکالت دیگر )مثل اختالالت ناحیه سینوس ها( 
هستند یا داروهای خاصی استفاده می کنند هم دندان 

قروچه می کنند.
 اگر کودک شما دندان های خود را روی هم می ساید 
خیلی نگران نشوید. دندان قروچه در کودکان معموال 

ناشی از مشکالت اضطرابی کودک نیست.
دندان پزشــکان اطفال تئوری هــای مختلفی درباره 
براکسیزم کودکان بیان می کنند. از جمله وجود یک 
عامل تحریک کننــده در دهان مانند یک دندان که 
در محل نامناسب قرار گرفته است. آلرژی یا استرس، 
ردیف شــدن نامناسب دندان ها یا تماس غیرطبیعی 
بین دندان های پایینی و باالیی، کمبودهای تغذیه ای، 

انگل های دستگاه گوارش و...
کودکان در سنین بین چهار تا شش سالگی بیشترین 
احتمال ابتال به این مشکل را دارند. در دو زمان )رویش 
دندان های شیری و رویش دندان های دائمی( کودکان 

بیشتر دندان قروچه می کنند.
 اگر دندان قروچه به صورت یک عادت دهانی درآمده 
باشــد و به طور مداوم رخ دهد، باعث بروز مشکالت 

زیادی در ناحیه دهان و فک صورت می شود.

عوارض دندانی دندان قروچه

از جمله عوارض دندانی این مشکل می توان به سایش 
شدید دندان ها در سطوح جونده و صاف شدن سطوح 
دندانی، خرد شــدن مینای دنــدان در ناحیه لبه لثه 
و فرورفتگی های ناحیه لثه ای دندان ها، حساســیت 
ســطوح دندانی به دلیل از دســت رفتن  مینا، کوتاه 
شدن و بدشکل شــدن دندان ها، آسیب به بافت های 
نگه دارنده دندان ها و تحلیل لثه و اســتخوان اطراف 
دندان ها، دردناک شــدن و لق شدن دندان ها،  اشاره 

کرد.
حساســیت به ســرما و گرما به علت سایش سطح 
دندان ها، حساســیت به سرما و گرما به علت سایش 
سطح دندان ها و فشارهای ناشی از جویدن های عادتی 
دندان ها و در موارد شدید تاثیر بر سالمت پالپ )جداره 
ریشــه( دندان که ممکن است در   نهایت به نگروز یا 

مرگ پالپ دندان بینجامد، اشاره کرد.
در عین حال براکســیزم بر ترمیم هــا و در مان های 
دندانپزشــکی انجام شــده نیز اثرات مخرب داشته 
و باعث خردشدن و شکســتن ترمیم های دندان ها، 
شکستن سرامیک روکش ها و المینیت های قرار گرفته 

روی دندان ها نیز می شوند.
از جمله عوارض عضالنی دنــدان قروچه می توان به 
دردناک شدن و اسپاسم عضالت جونده اشاره کرد که 
در برخی موارد درگیری دیگر عضالت صورت را نیز به 
دنبال خواهدداشت. همچنین عدم کنترل و درمان این 
وضعیت می تواند باعث بروز سردردهای مداوم و مکرر 

در فرد بیمار شود. 
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تغذیه
»تغذیه سالم« یکی از مهم ترین اصول 
حفظ تندرســتی است که در سطح 
کالن ضامن ارتقای سالمت جامعه و 
جلوگیری از صرف هزینه های هنگفت 
ناشی از بیماری های مزمن خواهد بود. 
رعایت برنامه غذایی متعادل و متنوع 
اصالً کار دشــواری نیســت و نیاز به 
صرف هزینــه عجیب بــرای خرید 
خوراکی های مختلف ندارد، بلکه کافی 
اســت چند نکته ساده و کاربردی در 
برنامــه روزمره مورد توجه باشــد تا 

سالمت و شادابی حفظ شود.

نوشیدن آب، آن هم زیاد

معموالً گرسنگی را به راحتی احساس 
می کنیم اما بســیاری اوقات بدن ما 
از کمبود آب رنــج می برد و توجهی 
نداریــم. کمبود آب حتــی در حد 
کم زمینه ســاز ســردرد، سرگیجه و 
اختالالت تمرکز می شود که بر انجام 
امور روزمره تأثیر می گذارد. از آنجا که 
بیــش از ۶۰ درصد حجم بدن از آب 
تشکیل شده، دریافت روزانه حداقل 
۱/۵ لیتــر آب به خصوص در روزهای 
گرم برای عملکــرد مطلوب اندام ها، 
هضم درســت خوراکی ها و احساس 

شادابی ضروری است.
انواع سوپ ســبزیجات، آبمیوه های 
طبیعی و دمنوش ها نیز در تأمین آب 

بدن مؤثر هستند.

صرف وقت برای غذا خوردن

در دنیای امــروز معموالً همه عجله 
دارنــد و زمــان چندانی بــرای غذا 
خوردن صرف نمی کنند. دور ســفره 
نشســتن های صمیمی جای خود را 
به ســاندویچ داده که پشت میز کار 
میل می شود. اما جالب است بدانید در 
آرامش غذا خوردن به هضم درســت 
غذا کمک می کند زیــرا این روند از 
زمان گذاشــتن لقمه در دهان شروع 
می شود. در واقع جویدن آرام لقمه ها 

فشار کمتری به معده وارد می کند.
همچنین غــذا خــوردن در آرامش 
ایــن فرصت را به بــدن می دهد که 
پیام ســیری را به درستی برای مغز 
بفرستد زیرا این پیام تقریباً ۲۰ دقیقه 
قبل از احساس آن ارسال می شود. به 
همین دلیل عجله باعث خوردن حجم 

بیشتری غذا خواهد شد.
همچنین هنگام غذا خوردن تلویزیون 
را خامــوش کنیــد زیرا بر اســاس 
تحقیقات، ریزمغذی ها در این حالت 

بیشتر جذب می شوند.

انتخاب مواد غذایــی تازه به جای 
خوراکی های آماده

همیشــه خوراکی های تازه و مغذی 
انتخاب و حتی االمکان غذا را در منزل 
و به روش های طبخ سالم مانند بخارپز 
تهیه کنیــد. مصــرف خوراکی های 
مغــذی ماننــد مغزهــا، نان هــای 
ســبوس دار، میوه ها و سبزیجات نیز 
تمایــل به غذاهای فرآوری شــده را 
کم می کند. معموالً مدت طوالنی از 
تهیه این غذاها می گذرد و حاوی مواد 
نگهدارنده و صنعتی هستند که ممکن 
است نشناسید. در صورت خرید حتماً 

به مواد اولیه توجه کنید.

مصرف روزانه میوه ها و سبزیجات

به جرات می توان میوه ها و سبزیجات 
را بهترین دوستان سالمت دانست که 

راهکارهای طالیی تغذیه سالم در زندگی

برای بهره مندی از فواید آن ها توصیه 
می شود حتماً در برنامه غذایی روزانه 
گنجانده شوند. یک راهکار ساده برای 
رعایت این نکته تهیه اسموتی است. 
در این صورت می توانید ســبزیجاتی 
که چندان دوست ندارید را همراه با 
طعم میوه های دلچسب امتحان کنید.

و  از ســبزیجات معطر  بردن  لذت 
ادویه ها

اگر دوست دارید سالم بمانید مصرف 
نمک و چربی را کاهش دهید. نگران 
نباشــید؛ روش های دیگری هم برای 
خوشــمزه شــدن غذا وجــود دارد. 
از ســبزیجات معطر مانند گشــنیز، 
رزماری  آویشن،  مریم گلی،  جعفری، 
و... همچنیــن ادویه های پرخاصیت 
مانند کاری، زردچوبــه، زیره و جوز 
هندی کمــک بگیریــد. روغن های 
مفید از جملــه روغن کانوال، کنجد، 
زیتون و نارگیل را نیز جایگزین کره 

و روغن های اشباع کنید.

میان وعده سالم

تأمیــن انــرژی روزانــه را فقط به 
وعده های اصلی غذا محدود نکنید زیرا 
بدن دچار ضعف می شــود و در وعده 
بعد ولــع زیادی برای خوردن خواهد 
البته شــیرینی های آماده و  داشت. 
فست فودها انتخاب مناسبی نیستند. 
بهترین میان وعده ها خشکبار، مغزها، 
لقمه هــای گردو و خرمــا، میوه ها و 

سبزیجات هستند.

توجه به نیاز بدن

اندازه گیری کالری همه خوراکی ها کار 
کالفه کننده ای است اما می توان خیلی 
راحت به نیازهــای واقعی بدن توجه 
کرد. پرهیــز از پرخوری یا رژیم های 
سختگیرانه بهتر از اعداد و رقم کالری 
دریافتی اســت. همچنیــن دقت در 
حاالت روانی مانــع از پرخوری های 
عصبی و بیماری های زمینه ســاز آن 

می شود.

پرهیز از مصرف شکر زیاد

اگر جزو طرفداران کیک، بیسکویت، 
شکالت و دیگر خوراکی های شیرین 
هســتید باید بدانید مصرف زیاد این 
خوراکی ها تأثیرات جدی بر سالمت 
دارد و می تواند زمینه ساز بیماری های 
مزمنی مانند دیابت شــود. ســعی 
کنید به تدریج این عــادت را از خود 
دور کنید. کافی اســت خوراکی های 
ســالم تری را جایگزین آن ها کنید. 
به عنوان مثال تکه های شکالت تلخ را 
بــه روش بن ماری ذوب کنید و چند 
توت فرنگی در آن بریزید و از طعم این 
دسر لذت ببرید. در این صورت عالوه 
بر لذت بردن از طعم شــکالت، دچار 

افراط نیز نشده اید.

 »نه« به محرومیت غذایی!

همــه مواد غذایی مفید هســتند به 
شــرط اینکه به اندازه درست و کافی 
مصرف شــوند. کنار گذاشتن یک یا 
چنــد خوراکی برای حفظ تناســب 
اندام ایده درســتی نیســت بلکه در 
واقع پرخوری موجب چاقی و بیماری 
می شود. از طرفی، شناخت گرسنگی 
واقعی، گرســنگی کاذب و ســیری 
مانع از احســاس گنــاه در مصرف 
خوراکی ها می شود. در واقع احساس 
گناه از تغذیه نادرســت فــرد را در 
چرخه معیوبی گرفتار می کند که به 
محرومیت غذایی سخت تن می دهد 
و تعادل روانی و جســمی خود را به 

خطر می اندازد.

اهمیت به همه وعده های غذایی

هیــچ یــک از وعده هــای غذایــی 
به خصوص صبحانه نبایــد از برنامه 
تغذیه حذف شــوند. صبحانه نقش 
مهمــی در تأمین انــرژی آغاز صبح 
دارد. مطالعات نشان می دهد افرادی 
که صبحانــه می خورنــد تمایل به 
کالری کمتــری در وعده های بعدی 
دارند و زمینه اضافه وزن نیز در آن ها 
کاهش می یابد. ناهار کامل سرشار از 
ریزمغذی هــای مفید نیز برای حفظ 
ســالمت ضروری اســت؛ زیرا انرژی 
مورد نیــاز برای بقیــه روز را تأمین 
می کند. برای وعده شــام نیز توصیه 

می شود غذاهای سبک  میل شود.

مواد الزم: 

۱ پیمانه آرد
۲ /۱ پیمانه شکر
۲ /۱ پیمانه شیر
۲ عدد تخم مرغ

۷۵ گرم کره
۱ قاشق مرباخوری بیکینگ پودر

نوک قاشق چای خوری وانیل
۱ قاشق مرباخوری دارچین

۱ سیب بزرگ
۱ قاشق سوپ خوری کشمش

۱ قاشق سوپ خوری گردوی خردشده
روغن مایع

طرز تهیه:

سیب را خاللی یا چهارگوش ریز کنید و در تابه باکمی کره تفت دهید؛ به 
همین ترتیب کشمش ها و گردو را هم اضافه کنید و تفت دهید.

  فر را روی حرارت ۱۸۰ درجه ســانتی گراد گرم کنید. سطح قالب را با 
کاغذ روغنی بپوشانید و با روغن مایع چرب کنید.

 کــره را در دمای اتاق نرم کرده، در یک ظرف مناســب شــکر را به آن 
بیفزایید و با همزن برقی بزنید تا کامالً سفید شده و پف کند.

  تخم مــرغ ها را به آن اضافه کنید و به هم زدن ادامه دهید. همچنین 
وانیل و بیکینگ پودر و دارچیــن را افزوده و آن قدر بزنید تا مواد کاماًل 
یکدست شوند. در این مرحله شیر را بیفزایید و بعد از آن آرد را به تدریج 

به آن اضافه کنید و به هم بزنید.
  مواد آماده شــده )سیب، کشمش و گردو( را در قالب بریزید و بعد مایه 

کیک را افزوده و توسط پشت قاشق آن را صاف کنید.
 قالب را در طبقه وسط فر به مدت ۵۰-۴۵ دقیقه قرار دهید. بعد از پخت، 
بالفاصله کیک را از فر بیرون نیاورید و اجازه دهید در همان فر سرد شود. 

وقتی کامالً سرد شد، کاغذها را از آن جدا کرده و سرو کنید.

کیک سیب دارچینی

پوست جوان می خواهید؟
 چای سفید بنوشید

به گزارش»ایزی هلث آپشــنز«، اگرچه فواید بسیاری برای چای سبز 
عنوان شده است، که از مبارزه با سرطان تا پیشگیری از بیماری های 
قلبی را شامل می شود، اما چای سفید از یک ویژگی خاص بهره می 
برد و می تواند پوست را جوان، سفت و بدون چین و چرک نگه دارد.

 در حقیقت، چای ســفید چنان قدرتمند اســت کــه در مطالعات 
آزمایشگاهی از نظر ویژگی های تقویت و نرم کنندگی پوست بر ۲۱ 
ماده مغذی گیاهی دیگر غلبه کرده اســت. دلیل عملکرد فوق العاده 
چای سفید در مقایسه با چای سبز یا حتی چای سیاه به سطح آنتی 
اکسیدان های موجود در آن باز می گردد. آنتی اکسیدان ها از آسیب 
سلولی که رادیکال های آزاد موجب آن می شوند، جلوگیری می کنند. 
مواردی مانند پرتوهای فرابنفش خورشــید که بر پوست تاثیر منفی 

دارند و موجب پیری و بیماری می شوند از آن جمله اند.
در نتیجه، هر محصولی که از محتوای آنتی اکسیدان های باالتری سود 
می برد، گزینه بهتری محسوب می شود. دلیل این که چای سفید از 
محتوای آنتی اکسیدان های بیشتری بهره می برد این است که برگ 
ها و جوانه های مورد اســتفاده در تهیه آن پیش از دم کردن چای به 
اندازه چای سبز یا چای سیاه روند تخمیر یا خشک شدن را پشت سر 
نگذاشته اند. بر همین اساس، کاتچین های بیشتری در محصول نهایی 
موجود و آماده مصرف است. کاتچین ها از آنتی اکسیدان های موجود 

در چای هستند.
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گذشتن ارتش ايران از بسفور
24 سپتامبر ســـال 514 پيش از ميالد چند واحد از 
يك ســـپاه ارتش ايران از منطقه اي در مجاورت تنگه 
بسفور  كه دو قاره آسيا و اروپا را از هم جدا مي كند –در 
محلي كه قرن ها بعد شهر قسطنطنيه ساخته شد ، گذشتند 
تا به همراه واحدهاي ديگر سپاه كه قرار بود از نقطه اي 
پايين تر، از درياي مرمره بگذرند به پيشروي خود به سوي 
منطقه دانوب ادامه دهند و «سيتي ها » را از اطراف اين رود 
و جنوب سرزميني كه امروز اوكراين خوانده مي شود دور 

سازند و به سمت اروپاي شمالغربي برانند.    
اوج مدنّيت؛ به دشمن شماره يك خود پناهندگي داد

دولت هخامنشـــي ايران بـــا دادن پناهندگي به 
تميستوكلس دشمن شماره يك خود، يادگار پسنديده 
اي از ايرانيان براي نســـل هاي بشـــر باقي گذارده كه 
25 قرن به عنوان اوج مدنيّت و رعايت احوال و شـــئون 
انسان ها مورد احترام است. تميستوكلس بود كه در زمان 
اقتدارخودسطح استخراج معادن نقره يونان را چند برابر 
كرد و با درآمد اضافي براي وطن 200 كشتي سه رديف 
پاروزن ساخت و به اين وسيله قدرت دريايي را سه برابر 
كرد و سپس در جريان لشكركشي خشايارشا به يونان 
در سال 480 پيش از ميالد، با دو خدعه جنگي، ناوگان 
ايران را وارد تنگه كم عرض ساالميس ساخت و به دام 

انداخت و.... 
ازكارانداختن پااليشگاه باهدف ايجاد كمبود سوخت

دوم مهرماه 1330 دكتر مصدق نخست وزير وقت 
كاركنان انگليســـي صنعت نفت را كه حاضر به انعقاد 
قرارداد استخدام با دولت ايران نبودند از كشور اخراج كرد 
كه بيشترشان به بصره رفتند و منتظر حمله نظامي انگلستان 
و بازگشت به خوزستان شدند!. هدف لندن عمدتا اين بود 
كه با خودداري متخصصان آن كشور از همكاري با ايران، 
پااليشـــگاه آبادان بخوابد و ايرانيان دچار مضيقه نفت و 

بنزين شوند و از مصدق روي برگردانند.
ديگر رويدادهاي 24 سپتامبر

1935:   دولت حزب نازي آلمان تصميم گرفت همه 
شركت ها و بنگاه هاي يهوديان اين كشور را از دست آنان 

حتي به صورت خريد خارج سازد.
1945:   دولت انگلستان تصميم گرفت كه مسئله 

فلسطين را در سازمان ملل مطرح سازد.
1852:   نخستين پرواز انســـان با بالن در فرانسه 
صورت گرفت و مهندس "هانري گيفاد" با بالني كه خود 

ساخته بود از پاريس به "تراپه" پرواز كرد.
1958:   دولت پاكستان به پيمان بغداد ( كه بعدا به 

سنتو تغيير نام داد) پيوست.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

مصاحبه اوريانا فاالچي با امام خميني
اوريانا فاالچي نويســـنده و مصاحبه گر برجسته 
ايتاليائي كه مجموعه مصاحبه هاي وي در جهان بعنوان 
مصاحبه با تاريخ شـــهرت دارد هفته گذشـــته با امام 
ديدار كرد و يك مصاحبه 2 ساعته انجام داد.خبرنگار 
سياسي روزنامه اطالعات بنقل از يك مقام آگاه در مورد 
مصاحبه فاالچي با امام مي نويسد كه اين مصاحبه در تمام 
زمينه هاي حكومتي و نيز نقطه نظرهاي امام بوده است. 
خبرنگار روزنامه اطالعات به نقل از همين مقام 
اضافه ميكند كه فاالچي در پايان مصاحبه ضمن يك 
سئوال از امام مي پرسد كه با توجه به مسائل عاطفي كه در 
شما ديدم و نيز جنبه هاي مذهبي و ديني كه داريد، و نيز 
عطوفتي كه در دستورهاي شما هست آيا ناراحت نيستيد 
كه مطبوعات جهان از شـــما به شكل هاي گوناگوني، 
بعنوان ديكتاتور و مستبد ياد ميكنند. امام جواب ميدهد: 
«خير» و وقتي مجدداً اين ســـئوال بشكلي ديگر تكرار 
ميشود امام در پاســـخ ميگويد: «نه و بهيچوجه، ولي 
ناراضيم». فاالچي سپس مي پرسد كه عدم رضايت امام 
از نوشته هاي مطبوعات غربي چيست؟ امام در پاسخ 
ميگويد: ناراحتم از اينكه چقدر اخالق و مسائل مربوط 
به اخالق در غرب سقوط كرده است كه اين مطبوعات 
براي منافع خود دروغ ميگوينـــد. و خالف واقعيت 

مي نويسند.
دخالت ها چوب الي چرخ دولت است

تهرانـ  خبرگزاري پارس
مهندس بازرگان نخســـت وزير دولت موقت 
جمهوري اســـالمي ايران ديروز در يـــك پيام راديو 
تلويزيوني شركت كرد و خطاب بملت ايران مطالبي 
بيان داشت.در زير قسمت هائي از نطق آقاي نخست وزير 

آمده است:
در پيام ماقبل آخر كه هشتم شهريورماه بود، مقداري 
بزعم بعضي ها لحن تلخي داشت لحن نق زدن داشت: در 
صورتيكه منظور ما اين نبود، يك نوع اعتراض به انتقادها 
و گله ها و اعتراضهائي كه به دولت ميشود ميكردم اما نه 
باين قصد كه شخصاً ناراحتي و شكايتي در بين باشد يا 
خستگي ايجاد كرده باشد. بلكه از نظر تضعيفي كه در 
دولت، دولتي كه اسباب كار ملت و انقالب است پيش 
نيايد و بعضي انتقادها و اعتراضها و مخالفتها و مزاحمتها 
ميرفت كه رفته رفته جنبه كارشكني و جلوگيري و سد 

راه پيشرفت دولت باشد.
... دوم مســـئله اختالفي اســـت كه در احساس 
مســـئوليت ها پيش مي آيد. و هر كسي مسئوليت را به 
نحو خودش حس مي كند من چكار بايد بكنم چكار 
نبايد بكنم و روي اختالف در احساس مسئوليت دخالتها 
پيش ميايد كه اين دخالتها خيلي چوب الي چرخ دولت 

است. 
نماينده اعزامي امام خميني بمناطق نفتي كشور از 

حسن نزيه انتقاد كرد
اصفهانـ  خبرنگار اطالعات

حجت االسالم اشراقي داماد و نماينده اعزامي امام 
خميني به مناطق نفتي كشـــور، صبـــح امروز در يك 
مصاحبه مطبوعاتي در اصفهان اعالم كرد كه كاركنان 

صنعت نفت بشدت از حسن نزيه نارضايتي دارند.
حجت االسالم اشـــراقي در اين مصاحبه كه در 
مسجد سيد، اصفهان انجام شد گفت: در پي شكاياتي كه 
از سوي كاركنان صنعت نفت به دفتر امام رسيده بدستور 
امام خميني در رأس هيأتي بمنظور رســـيدگي به اين 
شكايات عازم مناطق نفتي كشور شدم.وي افزود: در اين 
سفرها معلوم شد كه كارگران صنعت نفت منجمله در 
منطقه خوزستان از ادامه ضوابط طاغوتي در اين صنعت 
شكوه دارند و حتي اين كار ميان كارگر و كارمند فاصله 
انداخته اســـت، مثًال در زمان طاغوت فاصله حقوقي 
كارگـــر و كارمند 3 هزار تومان بود و حاال اين رقم به 5 

هزار و 700 تومان افزايش يافته است.
پرداخت خسارت به 1400 نفر از مردم نقده

اروميهـ  بيوك رضائي فرماندار شهرستان نقده اعالم 
كرد: طي اجتماعي كه در مســـجد جامع اين شهرستان 
برگزار شد مبلغ 40 ميليون ريال به 800 نفر از خسارت 
ديـــدگان درگيري هاي نقده پرداخت شـــد.ميزان اين 
خسارات قبًال توسط هيأتي مورد بررسي قرار گرفته بود.

وي افزود: قرار است بزودي خسارت 600 نفر ديگر از 
خسارت ديدگان درگيري هاي نقده نيز پرداخت شود.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 2 مهرماه 1358
 (برابر با 2 ذيقعده 1399، 24 سپتامبر 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

اين ابر نگر خيمه بر افالك زده
صد نعره شوق از دل غمناك زده

از دست زليخاى هوا يوسف گل
بر پيرهن حرير صد چاك زده
سلمان ساوجى

پند بزرگان
دوست داشتن و دوست داشته شدن ها حس كردن 

خورشيد از دو طرف است. 
ديويد ويسكات
بهتر است عاشق شويم و شكست عشقى بخوريم تا 

اين كه هرگز طعم عشق را نچشيده باشيم. 
اس تى. آگوستين

 سرايه

قاب امروز

  كاخ چهلستون در اصفهان  ونقاشى هاى بسيار زيباى هنرمند عصر صفوى رضا عباسى/عكس از :مرتضى امين الرعايائى
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گذشتن ارتش ايران از بسفور
24 سپتامبر ســـال 514 پيش از ميالد چند واحد از 
يك ســـپاه ارتش ايران از منطقه اي در مجاورت تنگه 
بسفور  كه دو قاره آسيا و اروپا را از هم جدا مي كند –در 
محلي كه قرن ها بعد شهر قسطنطنيه ساخته شد ، گذشتند 
تا به همراه واحدهاي ديگر سپاه كه قرار بود از نقطه اي 
پايين تر، از درياي مرمره بگذرند به پيشروي خود به سوي 
منطقه دانوب ادامه دهند و «سيتي ها » را از اطراف اين رود 
و جنوب سرزميني كه امروز اوكراين خوانده مي شود دور 

سازند و به سمت اروپاي شمالغربي برانند.    
اوج مدنّيت؛ به دشمن شماره يك خود پناهندگي داد

دولت هخامنشـــي ايران بـــا دادن پناهندگي به 
تميستوكلس دشمن شماره يك خود، يادگار پسنديده 
اي از ايرانيان براي نســـل هاي بشـــر باقي گذارده كه 
25 قرن به عنوان اوج مدنيّت و رعايت احوال و شـــئون 
انسان ها مورد احترام است. تميستوكلس بود كه در زمان 
اقتدارخودسطح استخراج معادن نقره يونان را چند برابر 
كرد و با درآمد اضافي براي وطن 200 كشتي سه رديف 
پاروزن ساخت و به اين وسيله قدرت دريايي را سه برابر 
كرد و سپس در جريان لشكركشي خشايارشا به يونان 
در سال 480 پيش از ميالد، با دو خدعه جنگي، ناوگان 
ايران را وارد تنگه كم عرض ساالميس ساخت و به دام 

انداخت و.... 
ازكارانداختن پااليشگاه باهدف ايجاد كمبود سوخت

دوم مهرماه 1330 دكتر مصدق نخست وزير وقت 
كاركنان انگليســـي صنعت نفت را كه حاضر به انعقاد 
قرارداد استخدام با دولت ايران نبودند از كشور اخراج كرد 
كه بيشترشان به بصره رفتند و منتظر حمله نظامي انگلستان 
و بازگشت به خوزستان شدند!. هدف لندن عمدتا اين بود 
كه با خودداري متخصصان آن كشور از همكاري با ايران، 
پااليشـــگاه آبادان بخوابد و ايرانيان دچار مضيقه نفت و 

بنزين شوند و از مصدق روي برگردانند.
ديگر رويدادهاي 24 سپتامبر

1935:   دولت حزب نازي آلمان تصميم گرفت همه 
شركت ها و بنگاه هاي يهوديان اين كشور را از دست آنان 

حتي به صورت خريد خارج سازد.
1945:   دولت انگلستان تصميم گرفت كه مسئله 

فلسطين را در سازمان ملل مطرح سازد.
1852:   نخستين پرواز انســـان با بالن در فرانسه 
صورت گرفت و مهندس "هانري گيفاد" با بالني كه خود 

ساخته بود از پاريس به "تراپه" پرواز كرد.
1958:   دولت پاكستان به پيمان بغداد ( كه بعدا به 

سنتو تغيير نام داد) پيوست.
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مصاحبه اوريانا فاالچي با امام خميني
اوريانا فاالچي نويســـنده و مصاحبه گر برجسته 
ايتاليائي كه مجموعه مصاحبه هاي وي در جهان بعنوان 
مصاحبه با تاريخ شـــهرت دارد هفته گذشـــته با امام 
ديدار كرد و يك مصاحبه 2 ساعته انجام داد.خبرنگار 
سياسي روزنامه اطالعات بنقل از يك مقام آگاه در مورد 
مصاحبه فاالچي با امام مي نويسد كه اين مصاحبه در تمام 
زمينه هاي حكومتي و نيز نقطه نظرهاي امام بوده است. 
خبرنگار روزنامه اطالعات به نقل از همين مقام 
اضافه ميكند كه فاالچي در پايان مصاحبه ضمن يك 
سئوال از امام مي پرسد كه با توجه به مسائل عاطفي كه در 
شما ديدم و نيز جنبه هاي مذهبي و ديني كه داريد، و نيز 
عطوفتي كه در دستورهاي شما هست آيا ناراحت نيستيد 
كه مطبوعات جهان از شـــما به شكل هاي گوناگوني، 
بعنوان ديكتاتور و مستبد ياد ميكنند. امام جواب ميدهد: 
«خير» و وقتي مجدداً اين ســـئوال بشكلي ديگر تكرار 
ميشود امام در پاســـخ ميگويد: «نه و بهيچوجه، ولي 
ناراضيم». فاالچي سپس مي پرسد كه عدم رضايت امام 
از نوشته هاي مطبوعات غربي چيست؟ امام در پاسخ 
ميگويد: ناراحتم از اينكه چقدر اخالق و مسائل مربوط 
به اخالق در غرب سقوط كرده است كه اين مطبوعات 
براي منافع خود دروغ ميگوينـــد. و خالف واقعيت 

مي نويسند.
دخالت ها چوب الي چرخ دولت است

تهرانـ  خبرگزاري پارس
مهندس بازرگان نخســـت وزير دولت موقت 
جمهوري اســـالمي ايران ديروز در يـــك پيام راديو 
تلويزيوني شركت كرد و خطاب بملت ايران مطالبي 
بيان داشت.در زير قسمت هائي از نطق آقاي نخست وزير 

آمده است:
در پيام ماقبل آخر كه هشتم شهريورماه بود، مقداري 
بزعم بعضي ها لحن تلخي داشت لحن نق زدن داشت: در 
صورتيكه منظور ما اين نبود، يك نوع اعتراض به انتقادها 
و گله ها و اعتراضهائي كه به دولت ميشود ميكردم اما نه 
باين قصد كه شخصاً ناراحتي و شكايتي در بين باشد يا 
خستگي ايجاد كرده باشد. بلكه از نظر تضعيفي كه در 
دولت، دولتي كه اسباب كار ملت و انقالب است پيش 
نيايد و بعضي انتقادها و اعتراضها و مخالفتها و مزاحمتها 
ميرفت كه رفته رفته جنبه كارشكني و جلوگيري و سد 

راه پيشرفت دولت باشد.
... دوم مســـئله اختالفي اســـت كه در احساس 
مســـئوليت ها پيش مي آيد. و هر كسي مسئوليت را به 
نحو خودش حس مي كند من چكار بايد بكنم چكار 
نبايد بكنم و روي اختالف در احساس مسئوليت دخالتها 
پيش ميايد كه اين دخالتها خيلي چوب الي چرخ دولت 

است. 
نماينده اعزامي امام خميني بمناطق نفتي كشور از 

حسن نزيه انتقاد كرد
اصفهانـ  خبرنگار اطالعات

حجت االسالم اشراقي داماد و نماينده اعزامي امام 
خميني به مناطق نفتي كشـــور، صبـــح امروز در يك 
مصاحبه مطبوعاتي در اصفهان اعالم كرد كه كاركنان 

صنعت نفت بشدت از حسن نزيه نارضايتي دارند.
حجت االسالم اشـــراقي در اين مصاحبه كه در 
مسجد سيد، اصفهان انجام شد گفت: در پي شكاياتي كه 
از سوي كاركنان صنعت نفت به دفتر امام رسيده بدستور 
امام خميني در رأس هيأتي بمنظور رســـيدگي به اين 
شكايات عازم مناطق نفتي كشور شدم.وي افزود: در اين 
سفرها معلوم شد كه كارگران صنعت نفت منجمله در 
منطقه خوزستان از ادامه ضوابط طاغوتي در اين صنعت 
شكوه دارند و حتي اين كار ميان كارگر و كارمند فاصله 
انداخته اســـت، مثًال در زمان طاغوت فاصله حقوقي 
كارگـــر و كارمند 3 هزار تومان بود و حاال اين رقم به 5 

هزار و 700 تومان افزايش يافته است.
پرداخت خسارت به 1400 نفر از مردم نقده

اروميهـ  بيوك رضائي فرماندار شهرستان نقده اعالم 
كرد: طي اجتماعي كه در مســـجد جامع اين شهرستان 
برگزار شد مبلغ 40 ميليون ريال به 800 نفر از خسارت 
ديـــدگان درگيري هاي نقده پرداخت شـــد.ميزان اين 
خسارات قبًال توسط هيأتي مورد بررسي قرار گرفته بود.

وي افزود: قرار است بزودي خسارت 600 نفر ديگر از 
خسارت ديدگان درگيري هاي نقده نيز پرداخت شود.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 2 مهرماه 1358
 (برابر با 2 ذيقعده 1399، 24 سپتامبر 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

اين ابر نگر خيمه بر افالك زده
صد نعره شوق از دل غمناك زده

از دست زليخاى هوا يوسف گل
بر پيرهن حرير صد چاك زده
سلمان ساوجى

پند بزرگان
دوست داشتن و دوست داشته شدن ها حس كردن 

خورشيد از دو طرف است. 
ديويد ويسكات
بهتر است عاشق شويم و شكست عشقى بخوريم تا 

اين كه هرگز طعم عشق را نچشيده باشيم. 
اس تى. آگوستين

 سرايه

قاب امروز

  كاخ چهلستون در اصفهان  ونقاشى هاى بسيار زيباى هنرمند عصر صفوى رضا عباسى/عكس از :مرتضى امين الرعايائى

جدول سودوکو

فروردین: بهتر است شــما اکنون زمانی را برای دنبال کردن رویاهای تحقق 
نیافته تان اختصاص بدهید. از این فرصت استفاده کرده و سیر و سفری سرگرم 
کننده به دنیای درون خود داشته باشید. با وجود اینکه لزومی ندارد انگیزه های 
خــود را برای دیگران توضیح دهید، امــا در نهایت به دیگران اجازه بدهید که 

بفهمند شما در خلوت خود چه دورانی را سپری کرده اید.

اردیبهشت: شــما قصد دارید آشــفتگی های خود را کاهش دهید، بنابراین 
می توانید به طور کامل بر روی چیزهایی که نیاز دارید و می خواهید اتفاق بیفتد 
تمرکز کنید. برایتان سخت است که اطالعاتی را که در اطرافتان وجود دارد را 
نادیده بگیرید، از طرف دیگر اطالعات بیشتر داشتن احتماالً باعث می شود که 

طرز فکرتان تغییر کند.

خرداد : اکنون شــما می خواهید اطرافیانتان درک تان کرده و به شما احتیاج 
داشــته باشند، اما ممکن است دوست نداشــته باشید هرکاری که آنها از شما 
می خواهند را انجام دهید. شــما در مرز بین جهان درونی و دنیای بیرونی تان 
گرفتار شــده اید. تا موقعی که شما کامالً کاری را شــروع کنید برآورده کردن 

انتظارات مردم راحت به نظر می رسد.

تیر:  نشــانه هایی که شما در رویاهایتان با آنها روبرو می شوید شاید در زندگی 
واقعی شکل واقعی به خود بگیرند. اگرچه این اتفاق اتفاق شگفت انگیزی است، 
ولی وقتی تخیالت شما تبدیل به واقعیت می شوند زندگی شما نیز پیچیده تر 
می شود. آنچه که اتفاق می افتد مهم نیست، فقط در دام ترسها و تردیدهایتان 

نیافتید.

مرداد : نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شــما اتالف 
انرژی به همراه دارد، اما شــاید شما قادر نباشید که به راحتی صداهایی که در 
مغزتان پیچیده را خاموش کنید. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال 
حاضر با گذشته متفاوت است، درحالیکه برانگیخته شدن ترسهای شما کمک 

می کند که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکت کنید.

شهریور : االن وقت حرکت کردن است! شما چند روز گذشته را به فکر کردن 
در مورد احساسات تان و کارهایی که پیش رو دارید گذرانده اید و حاال دیگر وقت 
بیکار نشستن نیســت. به جای اینکه در انتظار یک فرصت زمان عالی باشید، 
همین حاال اولین قدم را به ســوی اهدافی که برای خودتان تعیین کرده بودید 

بردارید.

مهر :  شــما با دیدی کلی بــه زندگی می نگرید به همین دلیل بســیاری از 
پیشامدهایی که رخ می دهد را نمی بینید یا این که با بی تفاوتی از کنار آنها رد 
می شوید. شما درک صحیحی از مسائل زندگی دارید و اکثر اوقات حدس هایی 
که در رابطه با جریانات زندگی می زنید درســت هستند. . ذهن خود را عادت 

دهید که با تصمیم گیری های منطقی پیش برود.

آبان :  در این اواخر مدام در ســکوت به سر می برید، گوشه گیر و منزوی شده 
اید. بهتر است کلبه تنهایی خود هر چه زودتر ترک کنید، اگر به این کار خود 
ادامه دهید اطرافیان تان از شما گریزان می شود و بعد از مدتی، این موضوع تاثیر 
فوق العاده منفی بر روحیات شما دارد. در دنیای واقعی زندگی کنید، رویاها تنها 

در خواب هستند. 

آذر : شما از موضوعاتی که پیش می آید زود فرار می کنید به همین دلیل کنج 
عزلت را برگزیده اید بهتر است در برابر مشکالت بایستید نه اینکه از آنها بگریزید. 
شما باید چشمان تان بر روی بعضی از مسائل ببندید و وانمود کنید که آنها را 
نمی بینید زیرا در غیر این صورت تنها شما آسیب می بینید. شما دارای انرژی های 

مثبت زیادی هستید.

دی :  اکنون زمانی که مشکالت موجود باعث شده است تا در موقعیتی استرس زا 
قرار بگیرید قوه تشخیص شما می تواند مفید واقع شود. خوشبختانه شما حاال 
می توانید برای این مشــکلی که مدتها باعث ناراحتی شما شده است راه حلی 
بیابید. اما زمانی که شــما تشخیص دادید زمان با سرعت در حال گذر است و 

نباید برنامه های خود را به تعویق بیندازید.

بهمن : برایتان سخت است که در مسیر ثابت باقی بمانید، برای اینکه هر فکر 
جدیدی که از ذهن شما برمی خیزد می تواند تبدیل به یک زنجیره از توهمات 
تبدیل شود که شما را به یک سیر و سفر ذهنی مطلوب می برند. ممکن است 
شما توانایی گشت و گذار کردن در طی رویاهای روزانه تان را داشته باشید، اما 

اکنون شما باید واقع بین باشید.

اسفند : اغلــب مسائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را تحت تاثیر قرار 
دهند. بخاطر همین، مطمئن شوید که براحتی از هر مسئله ای نگذرید. حتی 
اگر وسوسه شدید که از موضوعی صرف نظر کنید، به این فکر کنید که شاید این 
غفلت شما باعث بوجود آمدن مشکالت بزرگی شوند. اول مطمئن شوید که بر 

همه جوانب کار مسلط هستید.
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نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 
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اسامی برندگان جدول  3841
1ـ ندا  افضلیـ  کرج

2ـ آوا حقیقتـ  تهران
3ـ میعاد صبوریـ  شهرکرد

افقي:
1. واحدي براي اندازه گیري حرارتـ  يكي از سه آتشكده 

بزرگ عهد ساساني
2. از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مسخـ  فصلي
3. دردناكـ  قرصـ  مهر، صداقـ  میوه ساالدي

4. حرف بیست وپنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا ، جو
5. آب بندـ  بي نظم وترتیبـ  همراه با پورت هم مي آيد 

ـ رودي در اروپا
6. توانايي داشتنـ  قرار دادنـ  آشفته

7. تورم رگهاـ  شیادـ  نوعي نان شیريني
8. باد خنكـ  بیمـ  كسادـ  شعله

9. از عاليم بیماريـ  مركز اسلوونيـ  من و شما
10. ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويدـ  دايي

11. از آبزيان بسیار باهوشـ  عارضه اي در چشمـ  ماده 
تبديل مس به طال

12. پیشواـ  گلي معطرـ  مركز كشور اردن
13. فرار حیوانـ  لكه هايي روي پوست بدنـ  بچه شیرـ  

نام قديم اصفهان
14. جامه اي گشاد و بلندـ  از همسران ابراهیم نبي)ع(ـ  

عذابـ  مرده
15. از رودهاي مرزيـ  رئیس مدرسهـ  رفوزهـ  درختي با 

برگهايي مانند پنجه انسان
16. ايوان مشهور عهد ساسانیانـ  خواهشهاي شیطانيـ  

نوعي مرغابي كوچك و سفیدرنگ
17. شب آخر ماههاي قمريـ  انترناسیونال

عمودي:
1. گروههاي تخصصي در مجلسـ   منتخب هیئت مديره

2. فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار
3. پايه و ركن اساسي موسیقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت 

چهارمـ  درياچه اي در آسیا
4. اسمـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم

5. نفس خستهـ  ماه سوم میالديـ  سیستم عاملي رايانه اي 
و متن بازـ  سیم منفي برق

6. عزت و آبروـ  قاصدـ  پادشاه بلند همت
7. يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ  عمل، كار

8. حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف نداـ  اشاره
9. آروارهـ  پیاز تیره مغزـ  نشان مفعول صريح

10. بزرگترـ  شامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي وتربیتي 
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف

11. حسي كه به وسیله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشه 
ـ شاه مشهور حبشي كه وصفش در قرآن آمده

12. غالف شمشیرـ  حشره چسبندهـ  رها
13. ناپیداـ  زن فضانورد مشهور روسيـ  از ادعیه معروف 

ـ اشاره به دور
14. خوشحال و زنده دلـ  زايیده شدنـ  وهم وگمانـ  

پدر

حرف ) ک ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3841 
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رمز جدول: عبارتی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

15. متضاد نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  از حد گذشته
16. وسیله اي براي جوش آوردن آب ـ مقدار جرم 

موجود در واحد حجم ماده را گويندـ  آهو
17. از شهرهاي مرزي در غرب كشور ـ فرستنده و 

گیرنده اي با برد محدود
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اسامی برندگان جدول  3841
1ـ ندا  افضلیـ  کرج

2ـ آوا حقیقتـ  تهران
3ـ میعاد صبوریـ  شهرکرد

افقي:
1. واحدي براي اندازه گیري حرارتـ  يكي از سه آتشكده 

بزرگ عهد ساساني
2. از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مسخـ  فصلي
3. دردناكـ  قرصـ  مهر، صداقـ  میوه ساالدي

4. حرف بیست وپنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا ، جو
5. آب بندـ  بي نظم وترتیبـ  همراه با پورت هم مي آيد 

ـ رودي در اروپا
6. توانايي داشتنـ  قرار دادنـ  آشفته

7. تورم رگهاـ  شیادـ  نوعي نان شیريني
8. باد خنكـ  بیمـ  كسادـ  شعله

9. از عاليم بیماريـ  مركز اسلوونيـ  من و شما
10. ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويدـ  دايي

11. از آبزيان بسیار باهوشـ  عارضه اي در چشمـ  ماده 
تبديل مس به طال

12. پیشواـ  گلي معطرـ  مركز كشور اردن
13. فرار حیوانـ  لكه هايي روي پوست بدنـ  بچه شیرـ  

نام قديم اصفهان
14. جامه اي گشاد و بلندـ  از همسران ابراهیم نبي)ع(ـ  

عذابـ  مرده
15. از رودهاي مرزيـ  رئیس مدرسهـ  رفوزهـ  درختي با 

برگهايي مانند پنجه انسان
16. ايوان مشهور عهد ساسانیانـ  خواهشهاي شیطانيـ  

نوعي مرغابي كوچك و سفیدرنگ
17. شب آخر ماههاي قمريـ  انترناسیونال

عمودي:
1. گروههاي تخصصي در مجلسـ   منتخب هیئت مديره

2. فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار
3. پايه و ركن اساسي موسیقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت 

چهارمـ  درياچه اي در آسیا
4. اسمـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم

5. نفس خستهـ  ماه سوم میالديـ  سیستم عاملي رايانه اي 
و متن بازـ  سیم منفي برق

6. عزت و آبروـ  قاصدـ  پادشاه بلند همت
7. يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ  عمل، كار

8. حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف نداـ  اشاره
9. آروارهـ  پیاز تیره مغزـ  نشان مفعول صريح

10. بزرگترـ  شامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي وتربیتي 
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف

11. حسي كه به وسیله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشه 
ـ شاه مشهور حبشي كه وصفش در قرآن آمده

12. غالف شمشیرـ  حشره چسبندهـ  رها
13. ناپیداـ  زن فضانورد مشهور روسيـ  از ادعیه معروف 

ـ اشاره به دور
14. خوشحال و زنده دلـ  زايیده شدنـ  وهم وگمانـ  

پدر

حرف ) ک ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3841 
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شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

15. متضاد نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  از حد گذشته
16. وسیله اي براي جوش آوردن آب ـ مقدار جرم 

موجود در واحد حجم ماده را گويندـ  آهو
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3841
1ـ ندا  افضلیـ  کرج

2ـ آوا حقیقتـ  تهران
3ـ میعاد صبوریـ  شهرکرد

افقي:
1. واحدي براي اندازه گیري حرارتـ  يكي از سه آتشكده 

بزرگ عهد ساساني
2. از توابع هرمزگانـ  خالق رمان مسخـ  فصلي
3. دردناكـ  قرصـ  مهر، صداقـ  میوه ساالدي

4. حرف بیست وپنجم الفباـ  مسلكـ  بندگيـ  فضا ، جو
5. آب بندـ  بي نظم وترتیبـ  همراه با پورت هم مي آيد 

ـ رودي در اروپا
6. توانايي داشتنـ  قرار دادنـ  آشفته

7. تورم رگهاـ  شیادـ  نوعي نان شیريني
8. باد خنكـ  بیمـ  كسادـ  شعله

9. از عاليم بیماريـ  مركز اسلوونيـ  من و شما
10. ام الخبائثـ  پسر مازنيـ  جاويدـ  دايي

11. از آبزيان بسیار باهوشـ  عارضه اي در چشمـ  ماده 
تبديل مس به طال

12. پیشواـ  گلي معطرـ  مركز كشور اردن
13. فرار حیوانـ  لكه هايي روي پوست بدنـ  بچه شیرـ  

نام قديم اصفهان
14. جامه اي گشاد و بلندـ  از همسران ابراهیم نبي)ع(ـ  

عذابـ  مرده
15. از رودهاي مرزيـ  رئیس مدرسهـ  رفوزهـ  درختي با 

برگهايي مانند پنجه انسان
16. ايوان مشهور عهد ساسانیانـ  خواهشهاي شیطانيـ  

نوعي مرغابي كوچك و سفیدرنگ
17. شب آخر ماههاي قمريـ  انترناسیونال

عمودي:
1. گروههاي تخصصي در مجلسـ   منتخب هیئت مديره

2. فرزندانـ  فلزي ضدزنگـ  تازه كار
3. پايه و ركن اساسي موسیقي ملي ايرانـ  نزديكـ  نت 

چهارمـ  درياچه اي در آسیا
4. اسمـ  همدمـ  احتمال خطرـ  حاكم

5. نفس خستهـ  ماه سوم میالديـ  سیستم عاملي رايانه اي 
و متن بازـ  سیم منفي برق

6. عزت و آبروـ  قاصدـ  پادشاه بلند همت
7. يك دفعه، يك مرتبهـ  عنواني در ارتشـ  عمل، كار

8. حرف فاصلهـ  يكي پس از ديگريـ  حرف نداـ  اشاره
9. آروارهـ  پیاز تیره مغزـ  نشان مفعول صريح

10. بزرگترـ  شامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي وتربیتي 
وابسته به سازمان ملل متحدـ  رده، صف

11. حسي كه به وسیله آن طعم و مزه درك مي شودـ  پشه 
ـ شاه مشهور حبشي كه وصفش در قرآن آمده

12. غالف شمشیرـ  حشره چسبندهـ  رها
13. ناپیداـ  زن فضانورد مشهور روسيـ  از ادعیه معروف 

ـ اشاره به دور
14. خوشحال و زنده دلـ  زايیده شدنـ  وهم وگمانـ  

پدر

حرف ) ک ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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رمز جدول: عبارتی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

15. متضاد نقدـ  واريتهـ  پناهگاهـ  از حد گذشته
16. وسیله اي براي جوش آوردن آب ـ مقدار جرم 

موجود در واحد حجم ماده را گويندـ  آهو
17. از شهرهاي مرزي در غرب كشور ـ فرستنده و 

گیرنده اي با برد محدود
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10. بزرگترـ  شامه نوازـ  سازمان علمي، فرهنگي وتربیتي 
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

کالس نقاشی
زیر نظر:   
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

تـدریـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتى
با 20 سال تجربه آموزشى در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

Flat Iron......................$20   
Brushing......................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

بند و ابرو 20 دالر

Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202 «نورت ونکوور»

تاتو ابرو 150 دالر، تاتو چشم 150 دالر،
TATTOO تاتو لب 120 دالر

استخدام

 BACKهمخانه
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

به نقاش و کمک نقاش
به صورت تمام وقت

  نیازمندیم.
۶۰۴-۳۶۶-۴۲۷۰ ۱۴۴۵ 

------------------------------

استخدام

* 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

PIZZA DOMINO'S
به تعدای آقا و یا خانم 

برای کار دلیوری و انجام کارهای داخلی 
نیازمند است.

دانستن زبان انگلیسی 
در حد متوسط الزامی می باشد.

۶۰۴-۵۰۰-۱۷۱۵ ۱۴۴۵ 
------------------------------

به ۲ نفر نقاش ساختمان
با تجربه کار طوالنی  نیازمندیم.

۶۰۴-۷۲۷-۲۷۰۰ ۱۴۴۳ 
------------------------------

به یک همخانه در 
شهر کوکیتالم  نیازمندم.
۶۰۴-۳۶۸-۷۹۹۵ ۱۴۴۵ 

------------------------------
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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

عضو 5 ستاره

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  ۵ تا ۶ بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  ۶0۴-9۴۴-9۶۷۷

 akaveh9@hotmail.com  
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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

www.paivand.com
روزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

سازمان غیرانتفاعی
 خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند 

سازمان غیرانتفاعی خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند، 
جایی برای تازه واردین تا شبکه ارتباطی شان

 را ایجاد کرده و گروه های حمایتی خود را پیدا کنند.
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 هر چه زودتر با مشاور فارسی زبان 

این مرکز در ساعات اداری دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه 
تماس بگیرید.

alireza@rmcs.bc.ca                                                        
604-279-7160, ext.7271

برای کارگاه های رایگان درباره زندگی در کانادا به ما بپیوندید.
لطفا با فرستادن ایمیل ثبت نام نموده و کارت پی آر خود را 

هم همراه بیاورید.  
حلقه مکالمه انگلیسی ویزه افراد دارای پی آر، چهارشنبه های 

۲، ۹، ۱۶، ۲۳ و ۳۰ اکتبر،  ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر 
کافه انگلیسی جستجوی شغل،  دوشنبه های ۷ و ۲۸ اکتبر، 

۴، ۱۸ و ۲۵ نوامبر و دوم دسامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰
گروه شبکه ارتباطی فارسی زبانان و دیگر تازه واردین، 

چهارشنبه های  ۹ و ۲۳ اکتبر، ۲ تا ۴ بعد از ظهر اتاق ۲۹۴
گروه حمایتی چند فرهنگی بانوان، چهارشنبه ۲۳ اکتبر،

 ۱۲ ظهر تا ۲ بعد از ظهر 
سری کارگاه های فرهنگ محل کار در کانادا، سه شنبه های

۱، ۸، ۱۵ و ۲۲ اکتبر، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۲۹۴
کارگاه آمادگی شغلی: رزومه نویسی و مهارتهای مصاحبه، 

جمعه یازده اکتبر، ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۲۹۴
جشنواره استخدام، جمعه ۱۸ اکتبر، 

یک تا ۴ بعد از ظهر، اتاق ۳۴۰
کارگاه تمدید کارت پی آر، شنبه ۱۹ اکتبر،

 ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۲۹۴
کارگاه اهمیت شبکه ارتباطی و مهارتهای جستجوی شغلی، 

جمعه ۲۵ اکتبر، ده و نیم تا دوازده و نیم ظهر اتاق ۲۹۴

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

سیستم اداره کشور کانادا

باوند زنجانی

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 

کارگاه آموزشی ویژه والدین کودکان زیر ۱۲ سال 
و خانواده های دارای فرزند اوتیسم

در این کارگاه با دو موضوع در کنار شما خواهیم بود:
تشخیص و ارزیابی کودکان اوتیسم، رفتار با کودک کم رو

مدرسان: دکتر فاطمه مدرسی؛ روانشناس بالینی
مهتاب منوچهری؛ مشاور خانواده و کودک

زمان : دوشنبه ۷ اکتبر از ساعت  ۶ تا ۸:۳۰ 
مکان : ساختمان شهردا ری  طبقه هم کف

355 W Queens Rd
North Vancouver, BC V7N 2K6

و رود برای همه آزاد ورایگان است 
خیریه پردیس ۶۰۴۹۸۰۴۶۷۸

 بنیاد کانادا و ایران

 برگزار می کند: جلسه آشنایی با برنامه های نامزدهای 
انتخاباتی از احزاب مختلف

بنیاد کانادا و ایران  از کلیه عالقمندان دعوت به عمل می آورد 
جهت مالقات با کاندیداهای احزاب مختلف دولت فدرال و 

آشنایی با برنامه های  انتخاباتی آنها ، در برنامه ای که به این 
مناسبت تدارک دیده شده است حضور بهم رسانند.

تاریخ :  ۶  اکتبر از ۳ تا ۶ بعد از ظهر آدرس: مرکز تفریحی 
جان برایت ویت خیابان یکم شماره ۱۴۵ نورث ونکوور 

  Email: Admin@cif-bc.com       
  تلفن :۶۰۴۸۰۰۱۹۷۷      

ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد

درک درســت سیستم اداره کشور کاناد برای کسانیکه تازه 
شهروند شده اند بسیار مهم است. با اکتساب شهروندی از 
طریق مهاجرت و یا  تولد در کانادا افراد را در موقعیت خاصی 
قرار میدهد. اهم این موقعیت حق شرکت در سیستم کانادا 
اســت و مهم تر از همه حق نماینده شــده و نیز حق رای 

دادن است. 
سیستم اداره کشــور کانادا بطور ساده در سه سطح یا الیه 
مدیریت می شــود: ۱( سطح مرکزی یا فدرال ۲( در سطح 
استان و تروتری و ۳( در سطح محلی یا شهرداری . این الیه 
های سیستم اداره کشور کانادا در عین استقالل و تفکیک 
از هم در بســیاری موارد در هماهنگی باهم کار میکنند و 
مدیریت می شوند. شرکت شما بعنوان یک شهروند کانادا 
در همه این سطوح امکان پذیر است و اگر شما بتوانید نظر 
انتخاب کنندگان را جلب کنید و به اندازه کافی مورد حمایت 
قرار بگیرید می توانید بعنوان نماینده مجلس عوام در مجلس 
کانادا )پارلمان( و یا بعنوان نماینده مجلس در مجلس استان 
)مجمع قانونگذاری اســتان و یا تروتری( و بالخره بعنوان 
نماینده در شورای شهر در اداره سیستم کانادا شرکت موثر 
داشته باشید. یا اگر کانادید نمایندگی نشدید می توانید از 
نماینده ای که از نظرش به نظر شما نزدیک است طرفداری 

کنید و به او رای بدهید 

دولت فدرال یا مرکزی

تصمیمات مهم کشور کانادا در زمینه های اقتصادی، روابط 
خارجی، تدویــن برنامه های درازمدت، دفاع ملی )جنگ و 
صلح(، قوانین مدنی، جزایی، ارتش، بیمه و درمان، مهاجرت، 
کشــاورزی، تدوین قوانین بانکی و بانــک مرکزی، قوانین 
مالیاتــی و گمرگی، قوانین مربوط به شــهروندی، محیط 
زیســت،  ایجاد، شرکت و یا لغو روابط تجاری با کشورهای 
دیگر، قوانین مربوط به اداره سازمان های کشوری و لشکری.
دولت فدرال توسط حزب حاکم کانادا و نخست وزیر که از 
همان حزب است اداره می شود. حزب حاکم معموال حزبی 
است که بیشترین نمایندگان مجلس )یا کرسی به انگلیسی 
سیت( را دارد. دقت کنید تعداد آرا مهم نیست تعداد کرسی 
های مجلس مطرح است. نخست وزیر به نمایندگی از حزب 
حاکم  بودجه کشــور، وضع قوانین جدید و روابط خارجی 
و سیاســت های کلی ارایه و مدیریت می کند. تمام وزاری 
دولت باید نماینده مجلس عوام باشند. در هنگامی که دولت 
در مجلس عوام در اقلیت باشد با اتحاد با حزب دیگری که 
نمایندگانی در مجلــس دارد و دادن امتیازاتی به آن حزب 

حاضر اکثریت بشود.

حق رای و رای گیری

یکی از امتیازات شهروندی کانادا حق دادن رأی است.شما 
در صورتی که حائز شرایط زیر باشید می توانید در انتخابات 
یا رفراندوم  دولت فدرال رأی دهید یا نماینده انتخاب کنید 

و یا کاندیدای نمایندگی مجلس عوام بشوید.
شهروند کانادا باشید، و

 در روز رأی گیری حداقل ۱۸ سال سن داشته باشید، و
ام شما در فهرست رأی دهندگان حوزه انتخابی شما ثبت 

شده باشد
کانادایی ها در انتخابات فــدرال به افرادی که می خواهند 
در مجلس عوام نمایندگانشان باشند رأی می دهند. در هر 

انتخابات، رأی دهنده ممکن است مجدداً به همان نماینده 
فعلی مجلس عوام یا به فرددجدیدی رأی دهد. به نماینده 
انتخابی مجلس عوام کانادا به انگلیســی )ممبر آو پارلمان( 
میگویند . MP مجلس عوام، نمایندگان پارلمان یا بر اساس 

قانونی که به تصویب پارلمان رسیده است،

انتخابات فدرال

هر چهار سال یکبار در سومین دوشنبه ماه اکتبر بایدانتخابات 
فدرال برگزار شود. البته ممکن است نخست وزیر از فرماندار 
کل )گاورنــر جنرال( بخواهد که انتخاباتی را زودتر از موعد 

برگزار کند. 
کانادا به ۳۰۸ حوزه ی انتخاباتی تقسیم شده است.  ولی با 
تحوالت حمعیتــی االن ۳۳۸ حوزه انتخابی دارد. )فعال  در 
ســئواالت سیتیزنی ۳۰۸ جواب درست است(. هر حوزه ی 
انتخاباتی )الکترال دیستریکت( منطقه ی جغرافیایی است 
که یک عضو پارلمان )مجلس عوام( نمایندگی مردم آن را 
بر عهده دارد. شهروندان در هر حوز ه انتخاباتی یک نماینده 
پارلمان را انتخاب می کنند که این شــخص یک کرســی 

مجلس عوام را به خود اختصاص خواهد داد.
در هر حوزه انتخاباتی احزاب مختلف نمایندگان خود را که 
منعکس کننده حزب شان است کاندید می کنند که در آن 
حوزه انتخابات با یکدیگر به رقابت بپردازند.  گاه پیش می 
آید که فردی که عضو هیچ حزبی نیست خود را کاندید می 
کند. به این فرد اصطالحا کاندیدای مستقل )ایندیپندنت( 
می گویند. مردم ساکن هر حوزه انتخاباتی به کاندیدا و حزب 
مورد نظر خود رأی می دهند. کاندیدایی که بیشترین رأی را 
به خود اختصاص دهد به عنوان نماینده آن حوزه انتخاباتی 

برگزیده خواهد شد. 
فهرست رأی دهندگان در انتخابات یا رفراندو م های فدرال بر 
اساس طالعات موجود در »مرکز ثبت ملی رأی دهندگان« 
)الکشن کانادا(  ارائه می شود. این مرکز یک پایگاه اطالعاتی 

دائمی است که در آن اطالعات مربوط به 
کانادایی های واجد شــرایط  برای رای دادن هستند را در 

بر میگیرد.
چنانچه نام شما در فهرست رای دهندگان نبود می توانید 
به ادراه الکشــن کانادا زنگ بزنید و نام خودتان را در لیست 
رای دهندگان بگذارید. همچنین می توانید از طریق ایمیل 
با الکشن کانادا برای ثبت نامتان در تماس باشید. بعالوه در 
روز انتخابات  هم می توانید با ارایه تصدیق و مدارک مربوط 

به سیتیزنی در انتخابات شرکت و رای بدهید.  

رای مخفی )مخفی بودن رای داده شده(

براســی قوانین کانادا هیچکسی حق ندارد که بداند شما به 
کدام نماینده رای داده اید. هنگام رای دادن  هیچکس حق 
ندارد بر شما یا نحو ه رأی دادن شما نظارت داشته باشد. شما 

خودتان اگر شخصا بخواهید می توانید
در مورد اینکه چگونه یا به چه کسی رأی داده اید با دیگران 

صحبت کنید اما هیچکس حتی اعضای خانواده، کارفرما یا
رئیس اتحادیه تان حق ندارد به شما اصرار کند تا در مورد 
اینکه به کســی رای داده اید  با آنها صحبت کنید. پس از 
اتمام زمان رأی گیری مسؤالن انتخابات شمارش آراء را آغاز 
می کنند. نتایج نیز از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه اعالم 

می شود.

خیریه پردیس

 برگزار میکند: از حمایت سالم و اگاهانه فرزندان چه میدانیم؟
»جلسه دوم«

  -آیا در روابط با فرزندان مان مطمئن به انجام هیچ کاری 
نیستیم و با شک و تردید رفتار میکنیم ؟؟

با حضور مشاوران خانم ها مینو اسدی و هاله شیرچیان
به همراه پاسخ به پرسش های شما 
 دوشنبه ۲۱ اکتبر ساعت ۶:۳۰ تا ۸

مکان :طبقه هم کف ساختمان شهرداری
355 W Queen Rd

North Vancouver V7N 2K6
ورود برای همه عزیزان آزاد و رایگان است.
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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)
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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. 1443

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

تولید، عرضه و خدمات کلیه فرشهای مدرن و کالسیک با سه نسل تجربه موفق

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

ن
یش

دیت
ا  م

وگ
جا ی

ها 
سا سمینار »نور درون«

سخنران: دکتر سمیعی

John Braithwaite Community Centre
(1st Street of West Lonsdale, North Van)

شنبه 28 سپتامبر ازساعت 5 تا 7
شنبه 5 اکتبر از ساعت 6 تا 8
دوشنبه 7 اکتبر از ساعت 5 تا 7
Discovery Room

از 10 اکتبر:
برنامه «مدیتیشن» روزهاى پنج شنبه از ساعت 6:30 

 تلفن: 5267-715-604 و 604-440-8389

شما را به کالس هاى مدیتیشن که به صورت هفتگى
 و رایگان برگزار مى گردد دعوت مى کنیم.

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-921-۴۷2۶ 
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