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«کار را به کاردان بسپارید»

خامنه ای: نرمشی در کار نیست، سپاه آماده باشد
مایک پمپئو: سیاست آمریکا در قبال ایران مشخص است و ادامه خواهد داشت

 علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 
روز چهارشنبه ۱۰ مهر در جمع صدها 
نفر از فرماندهان ســپاه پاسداران در 
ســخنانی اعالم کرد که »نرمشی« در 
کار نیســت: »آمریکایی ها در سیاست 
فشار حداکثری شکست خوردند. خیال 
می کردند اگر سیاست فشار حداکثری 
روی ایــران متمرکز شــود، جمهوری 
اســالمی مجبور به نرمش می شود. تا 
این ساعت به حول و قوه  الهی فهمیدند 
فشــار حداکثری، خودشــان را دچار 
مشکل کرده و تا این اواخر برای اینکه 
یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران 

درست کنند و رئیس جمهور کشورمان 
را وادار به مالقات کنند به التماس هم 
افتادند و رفقای اروپایی شان را واسطه 
قرار دادند. تا آخر هم موفق نشــدند و 
این سیاست تا آخر هم شکست خواهد 

خورد.«
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
مرحله چهارم کاهش تعهدات ایران در 
برجام با از سرگیری غنی سازی اورانیوم 
با خلوص باال از اواسط آبان آغاز می شود. 
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
گفته است که این بار ایران قصد دارد 
در گام چهــارم آمریکا را غافلگیر کند. 

چند دیپلمات فرانســوی سه شنبه در 
گفت وگو با پولیتیکــو از توافق دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و حسن 
روحانی، رئیس جمهوری ایران بر ســر 
یک سند چهار بندی به عنوان مبنایی 
برای دیدار با یکدیگر در حاشیه نشست 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد و 
آغاز مجدد مذاکره میان ایران و آمریکا 
خبر داده بودند. بــا این حال و به رغم 
پادرمیانــی مکرون مذاکره تحقق پیدا 
نکرد، زیرا به گزارش پولیتیکو روحانی 
اصرار داشته ترامپ ابتدا رفع تحریم ها 

علیه ایران را اعالم کند.

در همین حال سازمان انرژی اتمی ایران در 
پی سخنان رهبر جمهوری اسالمی با انتشار 
بیانیــه ای ضمن تأکید بــر »ادامه کاهش 
تعهدات هسته ای« اعالم کرد که »با تمام 
توان« برای »دســتیابی به توانمندی های 
جدید در حوزه های مختلف« تالش خواهد 

کرد.
همچنین روز چهارشنبه مایک پمپئو، 
وزیر خارجه ایــاالت متحده، بار دیگر 
جمهوری اسالمی را بزرگترین حکومت 
حامــی تروریســم و اصلی ترین عامل 
بی ثباتی در خاورمیانه خواند و بر ادامه 
راهبرد ایاالت متحــده در قبال رژیم 

حاکم بر ایران تاکید کرد.
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

مطالبه  ده اقدام ضروری
 از دولت های دمکراتیک

 و جوامع باز

همانطور که دســتورالعمل البی جمهوری اســالمی در 
دوران ظریف عادی نشــان دادن رفتار جمهوری اسالمی 
و غیرعادی و جنگ طلبانه بــودن رفتار مخالفان آن بوده 
مخالفان جمهوری اسالمی نیز باید به عنوان البی منتقدان و 
معترضان داخلی به نظام فالکت در پی غیرعادی )سرکوبگر، 
تروریستی، گسترش طلبانه و آتش افروزانه( نشان دادن این 
رژیم باشــند. البی نظام با سرمایه گذاری حسن روحانی و 
محمدجواد ظریف در ده سال اخیر گسترش قابل توجهی 
یافته و هزاران نفر در اروپا و آمریکا شبانه روز در آن چارچوب 
کار می کنند، در شــبکه های تلویزیونی حضور می یابند، با 
مقامات کشورهای غربی در تماس هستند و برای نشریات 
و روزنامه های غربی مطلب می فرستند. این البی با در نظر 
گرفتن شرایط در کشورهای غربی دیگر مشکلی ندارد که 
بانوانی بدون حجاب و با پیراهن آستین حلقه  و سینه ی باز 
از آن دفاع کنند و در مجامع جام شراب شــان را در دست 
بگیرند و ساندویچ »َهم« )گوشت خوک( بخورند و به آنها 
در قالب فرصت مطالعاتی حقوق پرداخت کند. مخالفان نیز 
در این شرایط باید با تقاضاهای روشن و روایت های صریح 
خواسته های خود را در نوشته ها، مصاحبه ها و دیدارها بیان 

کنند.
پیگیری توافق بر ســر یک برنامه ی عملی در خارج کشور 
بســیار مهم تر از دور هم جمع شــدن چند نفر در خارج 
کشور برای مدیریت دوران گذار در داخل کشور است. اگر 
گروهی می خواهند دوران گذار را مدیریت کنند بهتر است 
برنامه های عملی برای انزوای بیشتر رژیم و قطع لوله های 
حیاتی آن را دنبال کنند تا به آن دوران گذار برسیم. توافق 
موثر بیشتر معطوف است به برنامه ها و کمتر به ایدئولوژی ها 

و بندهای قوانین اساسی پیشنهادی.
در زیر ده خواســته ی روشــن را که باید ســرلوحه ی کار 
مخالفان رژیم اقتدارگرا و تمامیت خواه جمهوری اسالمی 

در خارج کشور قرار گیرد مطرح می کنم:
۱.ضبط هرگونه دارایی رژیم با تصویب قوانین ضدتروریستی، 
کاری کــه ایاالت متحده و کانادا تا کنــون انجام داده اند؛ 
هرگونه تاسیسات و اموال جمهوری اسالمی باید چنان که 
هستند یعنی مقر تربیت سلول های تروریستی و اقدامات 
خصمانه علیه جوامع غربی و نیز تهدید این جوامع معرفی 
شوند؛ آغازکننده ی این رفتار جمهوری اسالمی با در اختیار 
گرفتن سفارت آمریکا بوده است و کانادا و ایاالت متحده بعد 
از چهل سال به یاد این کار افتادند در حالی که جمهوری 

اسالمی از روز اول رژیمی تروریستی بود.
2.عدم صدور ویزا برای مقامات و اعضای خانواده ی آنها در 
همه ی سطوح از رئیس دولت و اعضای مجلس تا مدیران 
کل و فرماندهان نظامی و شــهرداران و اعضای شوراهای 
شهر )جمعیتی حدود 25۰ هزار نفر که با اعضای خانواده 
جمعیتی یک میلیون نفری هستند(؛ اینها در هر شرایطی 
به دلیل تغذیه از منابع بی حســاب و کتاب ایران لشــکر 
تبلیغاتی نظام هستند؛ زمانی که مقامات غربی و شهروندان 
ایرانی مقیم خارج توانستند آزادانه به ایران سفر کنند و در 
ایران با رسانه های مستقل مصاحبه کنند آنگاه می توان این 
محدودیت را برداشت؛ با وجود امیدهای واهی حتی اعضای 
شوراهای شهر نیز در خدمت »نظام« هستند؛ دولت ترامپ 
اولین گام را در این زمینه برداشــته است اما تنها مقامات 

عالی رتبه را در بر می گیرد.

۳.تحریــم کامل بانکی و نفتی و اقتصادی رژیم به گونه ای 
که هیچ محصول صنعتی به این کشــور صادر نشود و ارز 
کشــورهای غربی در اختیار این رژیم قرار نگیرد. صادرات 
کشــورها به ایران باید به غذا و دارو محدود شود. رژیم که 
مدعی اســت از همه نظر خودکفاست )موشک تا ماهواره( 
نیازی به این محصوالت نباید داشــته باشد؛ تا کنون تنها 
آمریکای ترامپ چنین تحریم هایی را بر رژیم اعمال کرده 

است.
4.بستن تمام مراکز دینی شیعه که از ایران تغذیه ی مالی و 
تامین نیروی انسانی و ایدئولوژیک می شوند. این مراکز محل 
جذب نیرو و تشکیل سلول های تروریستی در سرتاسر دنیا 
هستند و اگر دستگاه های امنیتی کشوری تا کنون متوجه 
این موضع نشده کور بوده است. متاسفانه همه ی کشورهای 
غربی در این زمینه نابینا هستند وگرنه مثل ابلهان دولت 
آلمان هزینه ی مراکز اسالمی در آلمان را که تحت مدیریت 
جمهوری اسالمی اداره می شــوند پرداخت نمی کردند؛ 
شیعه ی اسالمگرا یک دین عادی نیست که با آن به صورت 
عادی برخورد شود؛ تحلیلگران امنیتی غربی ظاهرا مواضع 
شــیعیان اســالمگرا را نمی خوانند یا اگر می خوانند آنها 
را جدی نمی گیرند یــا اگر جدی نمی گیرند با آنها موافق 
هستند؛ در ضمن هیچ موسسه ی غربی نمی تواند در ایران 
فعالیت کند. آزادی یک طرفه، آزادی نیست؛ سوء استفاده 

است.
5.قطع همه ی همکاری هــای مراکز علمی و تحقیقاتی با 
چنین مراکزی در ایران. در ایران مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی 
که آلوده به برنامه های گسترش طلبانه ی جمهوری اسالمی 
نشده باشد وجود ندارد؛ جمهوری اسالمی بر علم و دانش 
و فن آوری ای که به تقویت نظام نپردازد ســرمایه گذاری 
نمی کند. مدیران و اعضای موثر این نهادها همه منصوبان 
سران رژیم و شورای عالی انقالب فرهنگی )نهاد سرکوب 
علمی( هستند؛ پژوهشگران مستقل در ایران نیز باید روزی 

حساب خود را از نهادهای حکومتی جدا کنند.
۶.قطع همه ی همکاری های فرهنگی و هنری با ایران تحت 
جمهوری اســالمی چون در ایران هنر و رسانه و فرهنگ 
یا دولتی اســت یا به تبلیغات سیاســی آلوده. اروپایی ها و 
آمریکایی هایی که این روابــط را در اختیار دارند به دلیل 
چپگرایی کامال در تاریکی بســر می برند و تصور می کنند 
در ایران هنر و فرهنگ مستقل وجود دارد. هنر و فرهنگ 
مستقل در ایران زیرزمینی است و هنرمندان و اهل فرهنگ 
مستقل در زندان. نابغه های غربی چهل سال است که هنور 
متوجه این موضوع نشــده اند؛ چهل سال است فیلمسازان 
داخلی با بودجــه ی بیت المال فیلم ســاخته و به عنوان 
فیلمساز مستقل و اصالح طلب به جشنواره های خارجی راه 
یافته اند و جایزه گرفته اند. این جوایز بیشتر به نفع نظام بوده 
)با تعدیل چهره ی آن( تا مردمی که هزاران میلیارد تومان 
آنها به جوی آب ریخته شده است؟ اصغر فرهادی بیشتر در 

ارکستر نظام می نوازد یا ارکستر مردم؟
۷.ممنوعیت ســفر همه ی شهروندان جوامع دمکراتیک و 

باز به ایران چون توســط رژیم گروگان گرفته می شوند. 
دولت های دمکراتیک باید رســما به شهروندان خود اعالم 
کنند که اگر به ایران سفر کرده و گروگان گرفته شدند از 
پیگیــری آزادی آنها ناتوانند همانطور که تا کنون بوده اند؛ 
آمریکا برای ســال ها این سیاست را در برابر کوبا داشت و 
اوباما برای کاهش فشــار بر دوستان سوسیالیست اش آنها 

را برداشت.
۸.اخــراج همه ی فدراســیون های جمهوری اســالمی از 
فدراسیون های ورزشــی، المپیک و جام جهانی تا زمانی 
که زنان در عرضه ی ورزش دارای حقوق مساوی نیستند، 
جمهوری اســالمی در پی نابودی یکی دیگر از عرصه های 
فعالیت اجتماعی در کشــور اســت و ورزش حرفه ای در 
ایران تحت کنترل دولت است؛ چرا رؤسای فدراسیون های 
ورزشی توسط دولت تعیین می شوند؟ ورزش در جمهوری 
اسالمی ابزاری برای کنترل سیاسی و اجتماعی و تبلیغات 
سیاسی است؛ سخنی ابلهانه تر از این گفته ی نمایندگان فیفا 
در ایران شنیده اید که گفته اند »به قوانین داخلی کشورها 
احترام می گذاریم«؟ همه ی تیم های ورزشــی در جوامع 
دمکراتیک باید مســابقه با تیم های تحت کنترل دولت را 
تحریم کنند تا حدی که ورزشکاران ایرانی تنها به صورت 

فردی و در تیم های تبعیدی حضور پیدا کنند.
۹.به حضور و کار ســمپات ها و وفاداران به نظام جمهوری 
اسالمی که تشخیص آنها اصوال دشوار نیست در رسانه هایی 
که با مالیات شــهروندان غربی اداره می شــوند باید پایان 
داد. شــهروندان غربی نباید برای تبلیغات سیاسی به نفع 
رژیم هزینه پرداخت کنند. وفاداران رژیم در خارج کشــور 
بجز تبلیــغ به نفع نظام کار دیگــری نمی کنند. انعکاس 
دیدگاه های مقامات رژیم که کار هر روزه  ی این رسانه هاست 
برای ایجاد توازن کافی است. انعکاس دیدگاه مخالفان این 
توازن را ایجاد می کند؛ طرفداران رژیم دارای تریبون کافی 
برای تبلیغات سیاسی خود هستند. امروز اکثر رسانه های 
غربی به دلیل تنفر از ترامپ بطور یک طرفه در اختیار البی 

جمهوری اسالمی است.
۱۰. قطع هرگونه همــکاری با نهادهای )قالبی( مدنی در 
ایران. امروز پــس از دو دهه مقابله ی حکومت با نهادهای 
مستقل نهاد مستقلی در ایران باقی نمانده یا اگر مانده باشد 
اعضایشان یا در زندانند یا تحت تعقیب و محاکمه. اگر نهاد 
مستقلی مانده باشــد ارتباط و کمک به آن مایه به خطر 
افتادن آن اســت و اگر قالبی باشد کمک به آن هرز دادن 

منابع.
می دانم همه ی کسانی که هم از توبره ی رژیم می خورند و 
هم از آخور جوامع باز )به ویژه سلبریتی هایی که در داخل 
با اعضای وزارت اطالعات اسپرســو می نوشند و در خارج 
طرفدار حقوق فردی می شوند( با سیاست های فوق مخالفت 
خواهند کرد اما بدون انزوای کامل رژیم و قطع همه ی منابع 
ثــروت و منزلت و نفوذ نمی توان این رژیم را از پا درآورد یا 
حداقل خسارات آن را کاهش داد. انزوای جمهوری اسالمی 
مشکالتی را برای شهروندان ایران رقم می زند اما دولت های 
دیگر کشورها و ایرانیان خارج کشور نمی توانند خساراتی 
که بر امنیت و آزادی آنها  از سوی اسالمگرایان وارد آمده و 
می آید را رها کنند. مردم ایران برای رفع این خسارات باید 

دولت خویش را بازخواست کنند.
جمهوری اســالمی و مقامات و هواداران آن در استفاده ی 
ابزاری از آزادی های سیاســی و اجتماعی و دمکراسی در 
کشورهای غربی ید طوالئی دارند. به سوء استفاده ی مقامات 
رژیم از آزادی رســانه ها، آزادی درس خواندن و تحقیق در 
دانشگاه های غربی، آزادی مذهبی و آزادی بیان و تجمعات 
و دمکراسی در کشورهای غربی برای برساختن تهدیدهای 
امنیتی و تبلیغات سیاســی باید پایان داد. برای حماقت و 
نادانی و خود را به حماقت و نادانی زدن باید نقطه ی انتهایی 
وجود داشته باشد. مخالفان باید در هر مجمع و تریبون و 
رسانه ای به صراحت اعالم کنند که چپ ها و هویت گرایان 
اروپایــی و آمریکایی را که به ماله کشــی سیاســت های 
جمهوری اسالمی بر اساس دشمنی با رقبای سیاسی خود 
یا هر انگیزه ی دیگری می پردازند دشــمن آزادی و حقوق 

بشر می دانند.
بدون ایــن اقدامات اصوال بــه مخالفت ایــن دولت ها با 
جمهوری اسالمی و تروریسم و نقض حقوق بشر و اقدامات 
بی ثبات کننده ی آن نمی توان باور داشت. دولت هایی را که 
به اقدامات باال دست نمی زنند مدام باید در مجامع عمومی 
خجلت زده کرد. چهل ســال برای درک این که این رژیم 
قابل تغییر نیســت کافیست. تا به حال صدها مورد کارزار 
برای آگاهی رسانی برگزار شده است و این آگاهی رسانی باید 

در یک نقطه بیدارکننده بوده باشد.

پیگیری توافق بر سر یک برنامه ی عملی در خارج 
کشور بســیار مهم تر از دور هم جمع شدن چند 
نفر در خارج کشــور برای مدیریت دوران گذار در 
داخل کشور است. اگر گروهی می خواهند دوران 
گذار را مدیریت کنند بهتر است برنامه های عملی 
برای انزوای بیشتر رژیم و قطع لوله های حیاتی آن 
را دنبال کنند تا به آن دوران گذار برسیم. توافق 
موثر بیشتر معطوف اســت به برنامه ها و کمتر به 

ایدئولوژی ها و بندهای قوانین اساسی پیشنهادی.

سازمان انرژی اتمی ایران 
بر ادامه کاهش 
تعهدات برجامی

 تأکید کرد

دویچه وله- ســازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه 
خود کهروز چهارشنبه ۱۰ مهر )سوم اکتبر( منتشر 
شد، با اشاره به »منویات و نظرات قاطعانه« رهبر 
جمهوری اسالمی در خصوص برنامه ای هسته ای 
این کشور نوشت که: »ضمن ادامه کاهش تعهدات 
هســته ای کشــور در برجام، با تمام توان علمی 
تخصصی، امکانات و تجهیزات خود و با هماهنگی 
کامــل مدیریتی با رئیس جمهور محترم و رئیس 
شورای عالی امنیت ملی، به فعالیت های گسترده 
علمی و راهبردی و نیز دستیابی به توانمندی های 
جدیــد در حــوزه های مختلف ســخت افزاری و 
نرم افــزاری در چارچوب قوانیــن ملی و تعهدات 

پادمانی تا نیل به نتیجه مطلوب ادامه می دهد.«
علی خامنــه ای، رهبر جمهوری اســالمی، پیش 
از انتشــار این بیانیه گفته بود: »کاهش تعهدات 
هسته ای که مسئولیت آن بر عهده سازمان انرژی 
اتمی است، باید همانگونه که دولت اعالم کرده با 
جدیت کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه یابد تا 
به نتیجه مطلوب برسد و قطعا هم به نتیجه خواهد 

رسید.«
ســازمان انرژی اتمی ایران در عین حال در بیانیه 
خود نوشته اســت که »کاهش تعهدات هسته ای 
کشــور که بر مبنای بندهای پیش بینی شــده در 
برجام و به منظور رســیدن به تعادل در تعهدات 
کشــور در مقابل بهره گیری از مزایای این توافق 
انجام می شود، امری قانونی و حقوقی بوده و هیچ 

نقض تعهدی در آن وجود ندارد.«
این ســازمان همچنین با اشاره به اظهارات مشابه 
مسئوالن ارشــد جمهوری اسالمی، برداشتن این 
گام از سوی خود را به شکل مشروط بازگشت پذیر 
دانســته و افزوده است: »در صورتی که طرف های 
توافق برجام به تعهداتشــان احترام بگذارند و آنها 
را عملیاتی کنند، جمهوری اســالمی ایران نیز به 

اجرای کامل برجام باز خواهد گشت.«
سازمان انرژی اتمی ایران در نهایت وعده داده است 
که »یقین داریــم همانگونه که پیش تر مقامات و 
کارشناسان بین المللی از دستاوردهای ارزشمند و 
افتخارآفرین سازمان مانند تولید سوخت 2۰ درصد 
حیرت زده شدند، در آینده نزدیک از دستاوردهای 
جدید متخصصان ایرانی در حوزه فناوری هسته ای 

صلح آمیز مبهوت خواهند شد.«
جمهوری اسالمی تاکنون مرحله به مرحله گام هایی 
را در کاهش تعهدات هسته ای خود برداشته است. 
در این مراحل ذخائر اورانیوم ۳.۶۷ درصدی ایران 
از سقف تعیین شده در برجام یعنی ۳۰۰ کیلوگرم 
عبور کرده و جمهوری اسالمی اعالم کرده که دیگر 
خود را متعهد به حفظ سطح غنی سازی اورانیوم در 

حد ۳.۶۷ درصد نمی داند.
آژانس بین المللــی انرژی اتمی نیز چهارم مهرماه 
گذشــته اعالم کرد که ایران با غنی سازی اورانیوم 
به وسیله سانتریفوژهای پیشرفته و برنامه هایی که 
برای نصب دستگاه  های پیشرفته دیگری از این نوع 
دارد، توافق اتمی موســوم به برجام را نقض کرده 

است.
اتحادیه اروپا اعالم کرده که حفظ برجام به شکل 
فزاینده ای دشوارتر شده است. برخی منابع نیز خبر 
داده اند که بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید کرده اند 
چنانچه جمهوری اســالمی به شکل چشمگیری 
تعهــدات خــود را زیر پا بگــذارد، از برجام خارج 

خواهند شد.

ســازمان انرژی اتمی ایران در پی ســخنان روز 
چهارشنبه رهبر جمهوری اسالمی با انتشار بیانیه ای 
ضمن تأکید بر »ادامه کاهش تعهدات هســته ای« 
اعالم کرد که »با تمام توان« برای »دســتیابی به 
توانمندی های جدید در حوزه های مختلف« تالش 

خواهد کرد.
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رونمایی جاستین ترودو
 از برنامه جامع حزب لیبرال برای دوره بعدی زمامداری

مداد- به گزارش سی تی وی، جاستین 
ترودو روز یکشــنبه گذشته از برنامه 
جامــع حزبش برای اداره کشــور در 
دوره بعدی نخســت وزیری رونمایی 
کرد. ایــن برنامه کــه در قالب یک 
کتابچه ۸5 صفحه ای اســت، شامل 
بخش هایــی درباره طبقه متوســط، 
برنامه های  محیط زیســت،  مشاغل، 
فرهنگی و اجتماعــی، جوامع بومی، 
اصالحات پارلمانی، تجارت خارجی، 
عدالــت و امنیــت اســت. لیبرال ها 
برنامه هــای خود بــرای دوره بعدی 
نخســت وزیری احتمالی ترودو را در 
این کتابچه با جزئیات مالی مربوطه 

درج کرده اند.
وعده هــای جدیدی که حزب لیبرال 
برای دوره بعدی به مردم اعالم کرده 
در مجمــوع هزینــه ای ۳/۹ میلیارد 
دالری را روی دســت دولــت فدرال 
می گذارد که البته با گذشــت زمان 
افزایش خواهد یافت. همچنین منابع 
جدید درآمدی نیــز در مجموع ۳/5 
میلیارد دالر نصیــب دولت می کند 
که این درآمد نیز در سال های بعدی 

وعده یارانه اجاره ۵۰۰۰ دالری برای کمک به خانواده های کم درآمد 
از سوی حزب نئودمکرات

ایرونیا- جاگمیت سینگ رهبر حزب 
دموکرات نو گفت در صورت پیروزی 
حزبــش در انتخابات فــدرال  یارانه 
ساالنه تا ســقف 5 هزار دالری برای 
پرداخت اجاره در نظر گرفته تا بتواند 
بــه خانواده هایی که بــرای پرداخت 
هزینه های مســکن خود به مشکل 

خورده اند کمک فوری برساند.
این حــزب گفته مزایــای اجاره ای 
چیزی حدود ۱.۳5 میلیارد دالر برای 
خزانه هزینه بر می دارند و از سال بعد 
این هزینه برای استان ها 45۰ میلیون 

دالر خواهد بود.
سینگ همچنین تکرار کرد که دولت 
دموکــرات نو نیم میلیون مســکن 
مقرون به صرفه جدید طی یک دهه 
آینده در سراســر کشور می سازد. اما 
او گفت مــردم همین حاال به کمک 
احتیــاج دارند، بنابرایــن حزب قول 
می دهد به حدود 5۰۰ هزار خانواده 

هم یارانه اجاره بدهد.
او کــه در ونکــوور آیلنــد بریتیش 
کلمبیا صحبت می کرد، گفت: »این 
بــرای خانواه هایــی کــه نمی توانند 
هزینه های شــان را پرداخت کنند و 
برای خانواده هایی که مجبورند انتخابی 

سخت بین خرید روزانه و اجاره خانه 
انجام بدهند تفاوت بســیاری ایجاد 
می کند. این ها انتخاب های ســختی 
هستند که خانواده ها دارند می گیرند 
و برای بســیاری از آن ها بیش از حد 
سخت هستند بنابراین می خواهیم به 

این مسئله پایان بدهیم.«
تا اینجا حزب های سیاســی ســعی 
داشــته اند بــا دادن قول هایــی که 
می گویند مقرون به صرفگی را بهبود 

می بخشــد رای مردم را جذب خود 
کنند. 

کاندیداهــا تا اینجــا مخصوصا روی 
مســئله مســکن و بهبود وضعیت 

خانه دار شدن تاکید کرده اند.
ســینگ گفت یک بحران مســکن 
»عظیم« در سراسر کانادا وجود دارد 
و این مســئله فقط برای شــهرهای 
بزرگ صــدق نمی کند. او تاکید کرد 
که این مسئله همچنین برای جوامع 

کوچک تری ماننــد کمپبل ریور هم 
بسیار جدی است.

تقریبا یک ســوم از تمام خانوارها یا 
4.۷ میلیون نفر مســتاجر هستند و 
دموکرات های نو می گویند یک پنجم 
از کانادایی ها بیش از نیمی از درآمد 
خود را صــرف هزینه های مرتبط با 

مسکن می کنند. 
این حزب می گوید نیمی از 5۰۰ هزار 
خانه مقرون به صرفه و باکیفیت خود 
را طی پنج سال آینده خواهد ساخت 
و در این کار با استان ها و شهرداری ها 
همکاری می کند. به گفته این حزب، 
این برنامــه در ۱۸ ماه اول 5 میلیارد 
دالر تامین ســرمایه بیشــتر فدرال 
می خواهد. این برنامــه قصد دارد به 
خلق هزاران شــغل در سراسر کشور 

هم کمک کند.
زیرنظر لیبرال هــا، دولت فدرال یک 
اســتراتژی مســکن ملی ۱۰ ساله 
معرفی کــرد که گزارشــی از دفتر 
بودجه پارلمان اوایل امســال نشان 
داد منجر به ساخت ۱5۰ هزار واحد 
مقرون به صرفه جدید، مدرنیزه کردن 
۳۰۰ هزار واحد فعلــی و حمایت از 
۳۸5 هزار واحد محلی می شــود. در 
این استراتژی یک مزیت اجاره ای هم 
هست که سال آینده اجرایی می شود 

و مشابه با پیشنهاد سینگ است.
یــک ســخنگوی حــزب دموکرات 
نــو گفت ایــن حــزب می خواهد از 
اســتان هایی که تا به حال قبول به 
خرج پول برای مزیت اجاره ای کرده اند 
درخواست کند سال آینده فقط 45۰ 
میلیــون دالر خرج کنند و تا ســال 
2۰2۷ صبر نکنند. بدین ترتیب خرج 
بودجه فدرال هم تا سال آینده در این 
موضوع به ۱.۳5 میلیارد دالر می رسد، 
نه ۸۸ میلیون دالری که دفتر بودجه 

پارلمان پیش بینی کرده بود.
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آغاز مناظرات انتخاباتی سران 
احزاب کانادا

 موضوعات مورد بحث کدامند؟

رونمایــی از موضوعــات محــوری 
مناظــرات انتخاباتی ســران احزاب 
سیاسی کانادا  که قرار است روزهای 

هفتم و دهم اکتبر برگزار شود.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو 
کانادا، مشارکت کانادایی برای تولید 
مناظرات PCPD  موضوعات اصلی 
و چارچــوب دو مناظره ای را که قرار 
است با حضور ســران احزاب کشور 
در روزهای هفتم و دهم اکتبر برگزار 

شود، اعالم کرد.
در مناظره انتخاباتی هفتم اکتبر که 
به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد، 
ســران احزاب درباره پنــج موضوع 
دیدگاه های خود را تشــریح خواهند 
کــرد: ظرفیت های مالــی و ناامنی 
اقتصادی، چالش های فراروی جوامع 
بومی، محیط زیست و انرژی، رهبری 
در کانادا و در عرصه بین المللی و در 
نهایت قطبی ســازی سیاسی، حقوق 

افراد و مهاجرت.
مناظره انتخاباتی سران احزاب در دهم 
اکتبر نیز که به زبان فرانســه تدارک 
دیده شــده اســت حول محور پنج 
موضوع اصلی برگزار خواهد شــد اما 
این موضوعات الزاما همان موضوعاتی 
نیســتند که در مناظره هفتم اکتبر 
به زبان انگلیسی بررسی شده اند. در 
مناظره دهم اکتبر سران احزاب کانادا 
درباره اقتصاد و دارایی، محیط زیست 
و انــرژی، هویت، اخالق و زمامداری، 
سیاســت خارجــی و مهاجــرت و 
سرانجام خدمات به شهروندان بحث 

و گفتگو خواهند کرد.
لوس ژولیان مدیر اطالع رسانی رادیو 
کانادا روز دوشــنبه سی ام سپتامبر 
در کنفرانســی مطبوعاتی درباره این 
که چــرا PCPD بــرای دو مناظره 
موضوعــات مختلفی را انتخاب کرده 
اســت، توضیحاتــی داد. وی تصریح 
کرد: »اگــر به مناظــرات انتخاباتی 
گذشته که PCPD تدارک دیده است 

نگاهی بیندازیم می بینیم که همیشه 
روال کار به همین منوال بوده است و 
این امر کامال طبیعی است. به عنوان 
مثال همیشــه در مبارزات انتخاباتی 
موضوعاتی هستند که برای فرانسوی 
زبان های کشور از اهمیت و حساسیت 
بیشتری برخوردار هستند و ما همیشه 
این مسئله را مد نظر قرار می دهیم.«

لــوس ژولیان تاکید کــرد: »مناظره 
سران احزاب لحظه ای کلیدی است 
که برای شهروندان از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است.«
سران شش حزب کانادا که در این دو 
مناظــره رو در روی هم قرار خواهند 
گرفت عبارتند از : جاستین ترودو از 
حزب لیبرال، اندرو شــی یر از حزب 
محافظــه کار، جاگمیت ســینگ از 
حزب نیودموکرات، ایو فرانسوا بالنشه 
از حزب بلوک کبکی، الیزابت می از 
حزب ســبز و ماکسیم برنیه از حزب 
مردمی کانادا. ماکسیم برنیه شانزدهم 
ســپتامبر در آخرین لحظات توسط 
کمیسیون مناظره ســران احزاب به 
مناظره ســران دعوت شد.  تصمیم 
کمیسیون مناظره سران برای دعوت 
از ماکســیم برنیه برای شــرکت در 
واکنش های  انتخاباتــی  مناظــرات 
منفی و سواالتی را نیز از طرف برخی 

شخصیت ها و گروه ها برانگیخت.
مناظــره هفتــم اکتبر که بــه زبان 
انگلیســی تدارک دیده شــده است 
ســاعت ۱۹ و مناظره انتخاباتی دهم 
اکتبر به زبان فرانسه ساعت 2۰ آغاز 
خواهد شــد. این مناظرات در موزه 
تاریخ کانادا در گاتینو برگزار خواهد 
شــد و به طور مستقیم بر روی همه 
پخش   PCPD اعضای  پلتفورم های 
خواهد شد: رادیو کانادا ، سی. بی .سی 
نیوز، گلوبال نیوز، ســی تی وی نیوز، 
تورنتو استار، شبکه تورستار، هافپست 
کانادا، هافپست کبک، الپرس، لودووار 

و اکتوآلیته.

افزایشــی خواهد بود. بــا این وجود، 
دولت در ســال های آینده با کسری 

بودجه قابل توجهی روبرو می شود.
رالف گودیل )نامزد حزب لیبرال( در 
مراســم رونمایی از این برنامه گفت: 
»اقتصاد ما توسط مردم پیش می رود. 
به همین دلیل، ما به سرمایه گذاری 
روی کانادایی هــا ادامــه می دهیم و 
اقداماتی را برای بهبود وضعیت طبقه 

متوسط به انجام می رسانیم.«
اما این برنامه با واکنش هایی نیز روبرو 
شده اســت. پیر پولیور )از نامزدهای 

محافظه کار( در این بــاره گفت: »او 
)تــرودو( انتظار دارد بــاور کنید که 
هیچ کســی قرار نیست تامین کننده 
بودجه این هزینه ها باشد. او به شکلی 
بی فکرانه می خواهد پول  را برای اموری 
مختلف خرج کند و البته هزینه همه 
اینها را پس از پایان انتخابات از مردم 

خواهد گرفت.
جاگمیــت ســینگ )رهبــر حزب 
نئودموکرات( نیــز اعالم کرد که این 
برنامــه لیبرال هــا در نهایت به ضرر 

خانواده ها و دانش آموزان خواهد بود.
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وعده محافظه کاران: 
حذف استرس تست و 3۰ ساله شدن بازپرداخت وام مسکن

رهبــر  شــی یر  انــدرو  ایرونیــا- 
را  برنامه های جدیدی  محافظه کاران 
اعالم کرده که می گوید باعث می شود 
خانه خریدن برای کانادایی ها ارزان تر 
بشود. او می خواهد قوانینی را تسهیل 
کند که دولت محافظه کار قبلی طی 

بحران مالی جهانی وضع کرده بود.
شــی یر قول داد به شرایط قبلی که 
اجازه مــی داد خانه اولی هــا وام های 
مسکن ۳۰ ساله دریافت کنند تا بتوانند 
پرداخت های ماهانه پایین تری داشته 
باشــند،  بازمی گردد. او گفت: »برای 
میلیون هــا کانادایی خانه های شــان 
بزرگ ترین ســرمایه گذاری  عمرشان 

است.«
در ســال 2۰۰۸ محافظه کاران هارپر 
شروع به کاهش دوره بازپرداخت وام 
مسکن برای وام های مسکن بیمه شده 
کردند. آن ها در ابتــدا دوره را از 4۰ 
سال به ۳5 سال کاهش دادند و بعد 
در ســال 2۰۱۱ آن را به ۳۰ ســال 

رساندند.

اقتصــاد  وزیــر  فالهرتــی  جیــم 
محافظــه کاران دوره کل بازپرداخت 
وام مسکن را در ســال بعد از آن به 
25 سال کاهش داد. او گفت با وجود 
باالتر  اینکــه پرداخت های ماهانــه 

خواهند بود، ایــن کار منجر به نرخ 
بهره پایین تر می شود و به مردم کمک 
می کند سریع تر وام های مسکن خود 

را پرداخت کنند.
آن موقــع این حرکت قــرار بود به 

افزایش درآمد و کاهش مالیات  برای »یک درصد برتر« کانادا
ایرانیان کانادا- بنا بر مطالعات جدید، 
درآمد یک درصد برتر کانادا در سال 
2۰۱۷، با سرعتی بیشتر از سایر افراد 
افزایش یافته و به طور کلی، شــاهد 

کاهش مالیات هایشان بوده اند.
طبق اعالمیه ســازمان آمــار کانادا، 
در ســال 2۰۱۷ میانگین درآمد کل 
مالیات دهندگان نســبت به ســال 
گذشته 2.5 درصد افزایش یافته و به 
4۸.4۰۰ دالر رســیده و رشد درآمد 
میانگیــن نیمه کم تــر پرونده های 
مالیاتی بــا 2.4 درصــد افزایش به 

۱۷.2۰۰ دالر رسیده است.
اما یک درصد برتر، در ســال مذکور 
شــاهد رشــد ۸.5 درصدی درآمد 
میانگین و رسیدن آن به 4۷۷.۷۰۰ 
دالر بوده و بیشــترین افزایش درآمد 
نیز در میان افراد با درآمد باال مشاهده 

گشته است.
مالیات دهندگان عضــو یک درصد 
برتر کانادا، که در سال 2۰۱۷ حداقل 
۷4۰.۳۰۰ دالر درآمد داشته، نسبت 
به ســال 2۰۱۶، درآمدشــان ۱۷.2 
درصــد افزایش یافته اســت. و یک 
درصد برتری کــه 2.۷ میلیون دالر 
یا بیشتر درآمد داشته نیز شاهد رشد 
2۷.2 درصدی درآمدشان بوده اند که 
چهارمین رشد ساالنه طی ۳5 سال 

گذشته به شمار می رود.
انتشار این گزارش با کمپین انتخاباتی 

مســئله افزایش فشــار قرض روی 
کانادایی ها کمک کند. مشکل بزرگ 
بازارهای مالــی در اواخر دهه 2۰۰۰ 
و پــس از رکود اقتصادی این بود که 
مالکان نمی توانستند وام های مسکن 
خود را پرداخت کنند و امالک شــان 
ارزشی کمتر از وامی داشت که برای 

خریدشان دریافت کرده بودند.
در پاســخ بــه اینکــه چــرا دولت 
محافظه کار حاال باید بخواهد جهتش 
را تغییر بدهد، شــی یر پاسخ داد که 
دوره بازپرداخت طوالنی تر وام مسکن 
به مردم اجــازه می دهد خانه بخرند. 
او اضافه کرد که »مهم اســت که ما 
قوانینــی قدرتمنــد در بخش مالی 

داشته باشیم.«
شی یر همچنین قول داد چیزی که 
به عنوان اســترس تست وام مسکن 
شناخته می شــود را تسهیل کند و 
برای تمدید وام مســکن هم کال آن 
را حذف کند. این تســت می خواهد 
مطمئن بشــود که مــردم حتی در 
صورت افزایش نــرخ بهره و کاهش 
درآمد هم می توانند وام مسکن خود 

را پرداخت کنند.
لیبرال ها این سیاست را سال گذشته 
اجرایی کردند و تا اینجا توسط صنایع 
ساخت و ساز و امالک مورد انتقاد قرار 
گرفته اســت. هم انجمن خانه سازان 
کانادا و انجمن امالک کانادا دوشنبه از 

قول های شی یر استقبال کردند. 
شــی یر گفــت دولــت محافظه کار 
همچنین اطمینان حاصل خواهد کرد 
که مازاد امالک فدرال برای توســعه 
قابل دسترس باشد تا عرضه مسکن 
افزایش پیــدا کند. او گفت تحقیقی 
درباره پولشویی در بخش امالک هم 
انجام خواهد داد. »جاســتین ترودو 
رویای خانه دار شدن را برای بسیاری 
از افراد، مخصوصا کانادایی های جوان 
دور از دسترس تر کرده است. به عنوان 
نخست وزیر من سیاست های بد او را 
درســت می کنــم و کاری می کنم 
خانه های بیشتری وارد بازار بشوند تا 

قیمت مسکن پایین بیاید.«
شی یر   در بخش دیگری از سخنانش 
نظرسنجی هایی  نگران  کرد  اشــاره 
نیست که حتی با وجود رسوایی های 
اخیــر عکس هــا و ویدیوهای چهره 
قهوه ای ترودو هنوز نشــان از برابری 
میــزان محبوبیت محافظــه کاران و 

لیبرال ها دارد.
او گفت: »ما کمپین هایی در سراسر 
کشور داریم که دو یا سه سال پیش 
مردم کامال ما را کنار می گذاشــتند. 
این بار می خواهیم آن کرسی ها  را از 
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دولت فدرال همراه بوده، که تعهدات 
سیاسی مربوط به مالیات و کمک به 
افراد در امور مالی در آن برجسته بوده 

است.
در ســال 2۰۱۶، دولــت لیبرال نرخ 
مالیات بر درآمد را به باالترین حد آن 
افزایش داده، اما به گزارش ســازمان 
آمار کانادا، حتی با وجود این افزایشات، 

مالیات افراد پردرآمد به دلیل تنزیالت 
موجود در ســطح استانی، به ویژه در 

کبک، کاهش یافته است.
بنا بر این گزارش، در ســطح فدرال، 
یک درصــد برتر پــس از ثبت حد 
پنجم مالیاتی دولت در سال 2۰۱۶، 
که نــرخ مالیات موثر را برای افراد پر 
درآمد از ۱۸.4درصد به ۱۸.۸ درصد 

رسانده بود، مالیات بیشتری پرداخت 
نموده اند. گرچه که در سال 2۰۱۷، 
نرخ کلی مالیات مؤثر برای یک درصد 
برتر از ۳۱.۳ درصد در سال گذشته به 

۳۰.۹ درصد کاهش یافته است.
کلیه مالیات دهندگان انفرادی بطور 
متوسط   در سال 2۰۱۷، نرخ مالیات 
مؤثر ۱۱.4 درصدی را شــاهد بوده، 
در حالــی که خانواده هــا نرخ ۱2.2 

درصدی را پرداخت نموده اند.
در ایــن گــزارش آمده اســت که 
خانواده های دارای فرزند، با درآمدهای 
تقریبا متوســط، بنا بر افزایش اندک 
مزایــای کودک بــدون مالیات، نرخ 
فدرال پایین تری را مشاهده کرده اند.
نرخ مالیات مؤثــر در این مطالعه با 
محاســبه مالیات های پرداخت شده 
در سطح فدرال و استانی و همچنین 
مشارکت کارمندان در بیمه اشتغال و 
برنامه های بازنشستگی کانادا و کبک 

به دست آمده است.
طی انتخابات، احزاب بزرگ سیاسی 
پکیج های اعتباری و تنزیل مالیاتی 
را اعالم نمــوده که اکثرا مشــمول 

خانواده ها می گردد.
بــه عنوان مثال، اندرو شــی یر رهبر 
محافظه کاران، از برنامه ای ۶ میلیارد 
دالری برای کاهش تدریجی مالیات 
بر درآمــد - از ۱5 درصد به ۱۳.۷5 
درصــد – خبر داده که بر درآمدهای 

بین ۱۱.۸۰۹ دالر تــا 4۷.۶۳۰ دالر 
اعمال خواهد گشت.

جاســتین ترودو، رهبر لیبرال نیز از 
قول خود مبنی بر ارائه حذف مالیات 
بر درآمد ۱5.۰۰۰ دالری درآمد برای 
افراد با درآمد ۱4۷.۶۶۷ دالر در سال، 

خبر داده است.
جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
نئودمکرات نیز متعهد گشته است که 
باالترین نرخ مالیات حاشیه ای - بر 
درآمدهای باالی 2۱۰.۰۰۰ دالر - را 
دو درصد افزایش داده و به ۳5 درصد 
برساند. وی همچنین قول داده است 
کــه مالیات بر ثــروت یک درصدی 
ساالنه را بر روی مولتی میلیونرهای 
کانــادا - که بیش از 2۰ میلیون دالر 

درآمد دارند- اعمال نماید.
بنا بر این گــزارش، گروه یک درصد 
برتر در سال 2۰۱۷ دارای 2۷۷.۶۹5 
عضــو و 2.۷۸۰ پرونده مالیاتی بوده 

است.
اکثریــت قریــب به اتفــاق - ۹2.۱ 
درصد - از اعضای یک درصد برتر در 
سال 2۰۱۷، در انتاریو، آلبرتا، کبک 
یــا بریتیش کلمبیا زندگی کرده، که 
24.2 درصد درآمد داران این گروه را 
نیز زنان تشــکیل داده اند، که تعداد 
آنان در سال گذشــته 2۳.۹ درصد 
بوده، و نسبت به سال ۱۹۸2، دو برابر 

گشته است.

زنان کانادایی
اعتماد کم تری به انتخابات دارند

به گزارش رسانه هدهد به نقل از نارسیتی، نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد 
مردم کانادا از نظر جنسیتی در رابطه با کانادا دیدگاهی متفاوت دارند.

یــک نهاد غیر انتفاعی با عنوان Empowering Women Voters در رابطه با 
انتخابات آینده فدرال کانادا گزارشی تهیه کرده که نشان می دهد بین دیدگاه 

زنان و مردان کانادایی تفاوت زیادی در این رابطه وجود دارد.
نتایج این گزارش نشــان می دهد مردان اعتماد بیشــتری بــه انتخابات دارند 

درحالیکه زنان کانادایی چندان به این موضوع اعتماد و اطمینان ندارند.
این نظرسنجی توسط »لگر« و به سفارش »نهاد زنان قدرتمند کانادا« تهیه شده 

است و تمام یافته های آن بر اساس دسته بندی جنسیتی تنظیم شده است.
»لوسی میلر«، سخنگوی زنان قدرتمند کانادا در این رابطه به گلوبال نیوز گفت: 
زنان کانادایی اعتماد به رای گیری و انتخابات ندارند ولی هرچه بیشتر با آن در 

ارتباط باشند اعتمادشان بیشتر می شود.
بنابــر نتایج حاصل از این تحقیق در بین زنان فقط 2۸ درصد اطالعات کاملی 
از رای گیــری و انتخابات دارند و این رقم در بین مردان 4۶ درصد اســت. بر 
همین اساس مراقبت های بهداشــتی و سالمتی، هزینه های زندگی، اقتصاد و 
مالیات معموال مهمترین موضوعات مورد نظر کانادایی ها را تشکیل می دهند. 
اما در این رابطه نیز دیدگاه زنان و مردان تفاوت دارد. 54 درصد زنان کانادایی 
برایشــان مراقبت های بهداشتی در اولویت اســت و در رای گیری به آن توجه 
دارند درحالیکه 4 درصد مــردان این موضوعات را مهم می دانند. یا اینکه در 
رابطه با مســائل محیط زیست، زنان تمایل بیشــتری دارند در حالیکه مردان 
برایشــان اقتصاد در اولویت است. در بین مردان 4۰ درصد گفته اند که شروع 
کننده مباحث مربوط به انتخابات هستند در حالیکه در بین زنان این رقم 24 

درصد بوده است.
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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

مدت زیــادی به انتخابــات فدرال 
2۰۱۹ کانــادا نمانــده و احزاب به 
شدت می کوشند دیدگاه های خود را 
با رای دهندگان در میان بگذارند. در 
این میان، شاید وعده هایی که توسط 
حزب محافظــه کار بیان می شــود 
برای برخــی از رای دهندگان، یادآور 

خاطراتی از گذشته باشد.
از   )Aaron Wherry( وری  آرون 
معتبری  رســانه های  روزنامه نگاران 
نظیر مک لینز، نشنال پست و گلوب 
اند میل است. او همچنین کتاب با نام 
 )Promise & Peril( »وعده و خطر«
درباره سال های نخست وزیر جاستین 
ترودو نگاشته اســت. آقای وری در 
یادداشــتی در سی بی سی به واکاوی 
وعده های محافظه کاران و بررســی 
راهبرد این حزب در انتخابات 2۰۱۹ 

پرداخته است.
یکــی دو هفته پیش بــود که اندرو 
شــی یر وعده داد در صورت روی کار 
آمدن دولــت محافظه کار، بودجه ای 
5/۱ میلیارد دالری برای کاهش زمان 
انتظار در بیمارستان ها و کلینیک های 

سالمت اختصاص خواهد داد.
اما این وعــده احتماال برای برخی از 
کانادایی ها، آشــنا بود. استفان هارپر 
)نخســت وزیر سابق از همین حزب( 
نیز در دوره تبلیغات انتخابات فدرال 
در سال 2۰۰۶ به این نتیجه رسیده 
بود کــه زمان طوالنــی انتظار برای 
مالقات با پزشــک یکی از 5 اولویت 
اصلی کانادایی ها به شمار می رود. در 
آن زمان هم حزب محافظه کار وعده 
اختصاص ۷۰۰ میلیون دالر برای حل 

این مشکل را داد.
با این وجود، این وعده پس از مدتی 

به فراموشی سپرده شد.
اما ســیزده ســال پس از آن ماجرا، 
محافظه کاران باز هم ســعی دارند با 
استفاده از همان موضوع، نظر مثبت 

رای دهندگان را به خود جلب کنند.
این فقط یکی از مشابهت های گفته ها 
و وعده های اندرو شی یر با رهبر سابق 
حزبش یعنی اســتفان هارپر است. 
بسیاری دیگر از وعده هایی که امروز از 
زبان رهبر این حزب می شنویم، پیش 

از این از زبان هارپر جاری شده بود.
موضوع احیــای اعتبار مالیاتی برای 
حمل ونقــل عمومــی و نیــز برای 
فعالیت هــای مربوط به هنر و ورزش 
بچه ها از جمله این موارد است. البته 
یک وعده جدید برای اختصاص اعتبار 
مالیاتی جدید برای والدین هم بیان 
شــده که سبب می شــود به حقوق 
ماهانه کسانی که تازه صاحب فرزند 

چرا وعده های اندرو شی یر، 
آشنا به نظر می رسد؟

شده اند، مالیات تعلق نگیرد.
البته شــی یر هنوز نتوانســته وعده  
بزرگــی همچون وعــده هارپر برای 
کاهش مالیات محصوالت و خدمات 
)GST( بدهد. با این وجود، او تاکید 
زیادی روی کاهــش کلی مالیات بر 
درآمدهــای فــردی دارد. همچنین 
شی یر در سخنانش همواره لیبرال ها را 
به خاطر قیمت گذاری برای آالیندگی 

کربنی به شدت محکوم می کند.
اما اینکه شی یر بسیاری از وعده های 
هارپــر را تکرار می کند، اصال عجیب 
نیســت. در دنیای سیاست، احزاب 
معمــوال از عملکردی ســریع برای 
بازآفرینــی و اصالح خــود برخوردار 
نیستند. کمپین تبلیغاتی شی یر در 
انتخابات 2۰۱۹ بر این باور اســتوار 
اســت که شکســت این حــزب در 
انتخابات 2۰۱5 هیج ربطی به وعده ها 

و سیاست هایش نداشت.
البته فراموش نکنیم که سیاست کلی 
هارپر مبنی بر تمرکز بر کاهش مالیات 
هدفمند که طیف گسترده ای از افراد 
را شامل شود و البته استفاده محدود 
از منابع فدرال برای امور دیگر، عامل 
پیروزی او در سال های 2۰۰۶، 2۰۰۸ 

و 2۰۱۱ بود.
ســئوال اینجاســت که »آیــا این 
سیاســت ها در ســال 2۰۱۹ نیــز 

ارزشمند است؟«

در فاصله زمانی بین ســال 2۰۰۶ تا 
2۰۱5، اتفاقات زیادی روی داده است. 
با این وجود، یــک چیز تقریبا ثابت 
مانده و آن هم تعداد افرادی است که 

به حزب محافظه کار رای می دهند.
دولــت  وقتــی   ،2۰۰۶ ســال  در 
محافظه کار هارپر توانست زمام امور را 

از دولت لیبرال قبلی بگیرد، نامزدهای 
محافظه کار در مجموع 4/5 میلیون 
رای به دســت آورند. دو سال بعد نیز 
محافظــه کاران بــا 2/5 میلیون رای 

دوباره قدرت را به دست گرفتند.
سه ســال پس از آن، هارپر توانست 
رای اکثریتــی ۸/5 میلیون نفری را 
به دســت آورد. اما در انتخابات سال 
2۰۱5 آنها با وجود دستیابی به ۶/5 
میلیون رای، عرضــه را به لیبرال ها 

واگذار کردند.
اما نیمی از موفقیت محافظه کاران در 
ان ۹ ســال که )از کسب اکثریت آرا 
در ســال 2۰۱۱ تا شکست در سال 
2۰۱5( بــه رای لیبرال ها بســتگی 
داشــت که از 5/4 میلیــون تا ۶/۳ 
میلیــون و ۸/2 میلیون متغیر بود و 
سپس در سال 2۰۱5 ناگهان به ۸/۶ 

میلیون رسید.
به نظر می رســد محافظــه کاران به 
شــدت روی کاهــش این عــدد در 
انتخابات اخیر سرمایه گذاری کرده اند 
و یــا اینکــه حداقــل می خواهند 
طرفداران لیبرال ها را به سمت هایی 
دیگر ســوق دهنــد. تاکید کمپین 
محافظه کاران روی عبــارت »ترودو 
آن طور که تبلیغ می شــود نیست« 
در همین راستاســت. شی یر انتظار 
ندارد که رای دهندگان طرفدارا حزب 
لیبرال که از آن سرخورده شده اند، به 
نفع محافظــه کاران رای دهند. کافی 
است این عده رای خودشان را به نفع 
نئودموکرات ها و یا سبزها به صندوق 
ماجــرای جنجالی عکس  بیاندازند. 

قدیمی تــرودو با چهره سیاه شــده 
می تواند این ادعای محافظه کاران که 
تــرودو آن طور که به نظر می رســد 
نیســت را در ذهــن رای دهندگان 

تقویت کند.
پاسخ حزب لیبرال هم شعار »حرکت 
به جلو را انتخاب کن« بود که ظاهرا 
دســت روی تفاوت های شی یر )که 
مدام بــه وعده های هارپر تکیه( دارد 
و تــرودو می گذارد. البته باید دید آیا 
عملکرد چهارساله ترودو می تواند برای 
رای دهندگان که ذهن بازتری دارند 

جذاب باشد یا خیر.
در عین حال، اندرو شــی یر تاکنون 
رفتاری نداشــته که بتــوان آن را بر 
برای  محافظه کاران  تالش  حســاب 

گسترش دامنه طرفدارانش دانست.
رهبــر کنونی حزب محافظــه کار را 
نمی توان نســخه کپی شده استفان 
هارپر دانست. بی تردید شی یر بیشتر 
از هارپر لبخند می زند. او در کمپین 
تبلیغاتی امســال بیش از گذشته به 
رسانه هایی که او را همراهی می کنند 

احترام می گذارد.
او وعده هایی نظیر پایان سرشــماری  
ملی در کانادا و یا ممنوعیت استفاده 
از نقاب برای زنان مسلمان در هنگام 
سوگند شــهروندی را مطرح نکرده 
اســت. البته با این وجــود، با پیمان 
 UN’s( جهانی مهاجرت ملل متحد
 )global compact on migration
مخالفــت می کند و به  این ترتیب از 
این نظر در کنار احزاب راست افراطی 

در اروپا قرار می گیرد.

با وجود تالش هایی که شــی یر برای 
متفاوت نشــان دادن حزبش نسبت 
بــه دوره هارپر به انجام می رســاند، 
او همچنــان بــه اصلی ترین فرصت 
پیــش رو که می توانــد او را از رهبر 
ســابق این حزب متمایز سازد دوری 
می کند. این فرصت چیزی نیســت 
جز سیاست گذاری در حوزه تغییرات 

اقلیمی.
با وجود اینکه محافظه کاران یک سند 
سیاست گذاری ۶۰ صفحه ای دارند که 
ظاهرا پرحجم است، اما سیاست های 
موجود در آن به کاهشــی اندک در 
آالینده های کربنــی طی دهه آینده 
می انجامد و حتی ممکن است سبب 

افزایش این آالینده ها شود.

شــی یر تقریبا همان سیاســت های 
منفعالنه ای که هارپر پس از ســال 
2۰۰۸ درباره پدیده تغییرات اقلیمی 

در پیش گرفت را دنبال می کند.
در اجتمــاع انتخاباتی که چند هفته 
پیش در نوا اسکوشــیا برگزار شــد، 
طرفداران حــزب محافظه کار تاکید 
زیادی بر ایستادن جلوی چند نفری 
که تابلوهایی درباره نگرانی های زیست 
محیطی به همراه شان بود داشتند. با 
وجود اینکه شی یر دوست دارد تاکید 
کند برنامه ای واقعــی برای مبارزه با 
تغییرات اقلیمی دارد، طرفداران حزب 
محافظه کار هنوز با چنین نگرانی هایی 

مخالف هستند.
شاید برای محافظه کارانی که مدت های 
قیمت گذاری ضد  مخالــف  طوالنی 
کربنی بودند، پیوستن به دیدگاه هایی 
که نگرانی های درباره تغییرات اقلیمی 

دارند دشوار باشد.
امــا یکــی از نگرانی هــای دیگــر 
محافظه کاران به ماکسیم برنیه )رهبر 
حزب راســت گرای مــردم( مربوط 
می شود. برنیه نه تنها با قیمت گذاری 
آالینده های کربنی مخالف است، بلکه 
اصول علمی مربوط به پدیده تغییرات 
علمی را از اساس نادرست می داند. با 
وجود اینکه حزب مردم تاکنون تالش 
خاصــی برای تبلیغات نشــان نداده 
اســت، اما روی کاغــذ از توان بالقوه 
باالیی برای جلب نظر آن دســته از 
طرفداران حــزب محافظه کار که در 
توانایی شی یر تردید دارند برخوردار 

است.
نتیجه نهایی انتخابات هر چه باشد، 
وضعیــت کنونــی شــباهت زیادی 
به انتخابــات ســال 2۰۱5 دارد که 
با دیدگاه هایی  رای دهندگانی مشابه 
بسیار متنوع و متفاوت پای صندوق 

حاضر می شوند.
خالصه اینکه روز انتخابات باید دید آیا 
آنچه حزب محفاظه کار و هارپر پس از 
سال 2۰۰۶ ساخته مستحکم تر است 
یا آنجه لیبرال ها به رهبری ترودو طی 

این 4 سال بنا کرده اند.
سپهر صالحی )مداد(

اندرو شی یر: اولویت با پروژه های 
کاهش دهنده زمان جابه جایی 

خواهد بود
مداد- به گزارش گلوبال نیوز، اندرو شی یر )رهبر حزب محافظه کار( به تازگی 
اعــالم کرده که در دولت آینده این حزب، اولویت پروژه های حمل ونقل به 
موضوع کاهش زمان جابه جایی شــهروندان اختصــاص می یابد. او ضمن 
تاکید بر اینکه پروژه های مصوب کنونی همچنان ادامه خواهند یافت، گفت 
که پروژه های پیشــنهادی در آینده باید از این نظر، امتیاز باالیی به دست 
آورند. او هدف از این اولویت جدید را کاهش زمان جابه جایی درون شهری 
و برون شهری و در نهایت، اختصاص بهتر منابع دولتی به پروژه های مرتبط 

با حمل ونقل دانست.
آقای شی یر گفت: »کانادایی های زیادی، به جای اینکه از اطراف خود لذت 
ببرند و از آن مهم تر اینکه در خانه و در کنار عزیزان شان باشند، وقت شان در 
ترافیک هدر می رود.« او همچنین دولت لیبرال را به کم کاری در این زمینه 
و بی توجهی به موضوع ترافیک متهم کرد. آقای شی یر هیچ اشاره ای به مقدار 

بودجه ای که می خواهد برای این کار اختصاص دهد نکرد.
آمارهای رسمی منتشر شده در ماه فوریه نشانگر آن است که 5/۱ میلیون 
کانادایی حداقل ۶۰ دقیقه را هر روز برای رفتن به محل کار و بازگشت به 
خانه صرف می کنند و نیمی از آنها برای این کار از خودرو استفاده می کنند. 
حدود ۶۰ درصد از کانادایی ها در تورنتو، مونترال و ونکوور باید زمان زیادی 

را برای رفتن به محل کار با خودرو سپری کنند.
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چرا ورود برخی کانادایی ها به آمریکا 
برای پنج سال ممنوع می شود؟

ایرونیا- روشــل ترپانیه در حالی که 
مدتی بیکار بود، می خواست در فصل 
پاییز به دوست پســرش در کالیفرنیا 
سر بزند. او باغبان است و هشت سال 

گذشته مشغول همین کار بوده. 
او می گوید: »همین ســفر را در دو 
ســال گذشــته انجام داده ام. دقیقا 
همین سفر، همین ماشــین، برای 
بازدید از همان فرد در همان مکان.«

اما این بــار که بــه خاطر طبیعت 
فصلــی کارش وقت آزاد داشــت و 
سعی کرد به دوست پسرش سر بزند 
سفرش متفاوت از آب درآمد. او اول 
مســیر عادی خود را امتحان کرد و 
از ویکتوریا به پــورت آنجلس رفت، 
امــا او را راه ندادند و به او گفتند باید 
مدارکی داشته باشد که نشان  دهد  از 

نطر حرفه ای به کانادا وصل است.
ترپانیه بــه ســی تی وی نیوز گفت 
اطالعــات کارت بانکــی و اعتباری، 
قبض تلفن همراه و مدارک مربوط به 
کارش را در تلفن همراه خود داشت 
که همچنین نشان می داد خانه اش در 
کلگری است. چند ساعت دیگر، این 
بار در گذرگاه پیس آرچ سعی کرد از 
مرز بگذرد. آنجا حدود هفت ساعت او 

را دستگیر کردند.
نگهبانــان مــرزی از او دربــاره کار، 
خانواده و دوســت پسرش پرسیدند. 
او گفت زمان بندی سفرش مهم بود، 
چون او و دوست پسرش می خواستند 
به عروسی یکی از دوستان شان بروند 
و به همین دلیل او تالش کرد از یک 

مرز دیگر عبور کند.
ترپانیه گفت: »نتوانستم برای آن ها 
ثابت کنم که بــه اندازه کافی خوب 

هستم.«
پرونده او یکی از پرونده های متعددی 
است که وکالی مهاجرتی می گویند 
طی ماه های اخیر دیده اند. لن ساندرز 
وکیل می گوید: »روزی حداقل یک 
ممنوعیت های  این  می بینم.  پرونده 
پنج ســاله را دارند لب مرزها مانند 
جریمــه ســرعت غیرمجــاز صادر 

می کنند.«
ســی تی وی نیوز با سازمان حفاظت 
کمرگ و مرزها ایاالت متحده تماس 
گرفت و این بیانیــه را دریافت کرد: 
»مسافرانی که از کانادا به آمریکا سفر 
می کنند باید ثابت کنند نمی خواهند 
مهاجرت کننــد. یکی از راه هایی که 
می توانند این کار را انجام بدهند این 
است که ارتباط خود با این کشور از 
جمله اثبات کار و ســکونت را نشان 

بدهند.«
ایــن  »آن هــا  گفــت:  ســاندرز 

ممنوعیت هــای پنج ســاله را برای 
هر کســی صادر می کنند که به نظر 
می رســد ارتباط یا سرمایه محکمی 
نداشته باشد و شغل نه تا پنج ندارد.«

یک سخنگوی سازمان مرزی آمریکا 
گفت »تعــداد صدور حذف ســریع 
افزایش یافته اما هیچ تغییر سیاستی 
نداشــتیم و هیچ میزان و سهمیه ای 
وجود ندارد. هر موردی خاص است.«

اما این ســازمان عمال دارد با این کار 
به کانادایی هایی که خانه یا کار دائمی 
و تمام وقت ندارنــد اخطار می دهد. 
ســاندرز گفت: »در زمینــه این نوع 
حذف ها، ماموران مرزی قاضی، هیات 
مدیــره و جالد هســتند. آن ها تمام 
قدرت الزم برای صدور ممنوعیت پنج 
ســاله را دارند و هیچ نوع درخواست 

تجدید نظری هم وجود ندارد.«
ترپانیه گفت: »اینکه برای مدت زمانی 
تا این حد طوالنی ممنوع الورود شده ام 
خیلی آســیب زننده اســت. قلبم را 

شکست.«
ســاندرز گفت ترپانیه و دیگر افرادی 
که با این ممنوعیت مواجه هســتند 
می توانند بــرای دریافت مدرک لغو، 
درخواســت تجدیدنظر کنند اما این 
کار ارزان نیست. او گفت هر کسی که 
ممکن است در ریسک باشد پرواز کند 

iroonia.ca .و رانندگی نکند

شکایت دیگری علیه دولت کبک
 شورای مدارس انگلیسی کبک  قانون۲۱ الئیسیته را نمی خواهد

اعضای کمیسیون تحصیلی انگلیسی 
زبان مونترال CSEM موافقت خود را 
با اعتراض به قانون الئیسیته حکومت 
در مراجع قضایی استان کبک اعالم 
کردند. به گزارش هفتــه، به نقل از 
رادیو کانادا، ماه گذشــته کمیسیون 
تحصیلی انگلیســی زبان مونترال از 
موضع گیری و قضــاوت درباره قانون 
الئیســیته حکومت خودداری کرد و 
ترجیح داد منتظر رای کمیته منابع 

انسانی خود بماند.
آنگال مانســینی رئیس کمیســیون 
تحصیلی انگلیســی زبــان مونترال 
در آن زمان گفته بــود که تاخیر در 
تصمیم گیــری درباره ایــن موضوع 
می تواند مشکل آفرین باشد چرا که در 
واقع عمومی کردن بحث در این باره 
می تواند این پیام را در خود مســتتر 
داشته باشد که ما عمال با اجرای قانون 

یادشده موافقت کرده ایم.
انســانی کمیســیون  کمیته منابع 
تحصیلی انگلیســی زبان مونترال در 

نشســتی که چهارشنبه شب بیست 
و پنجم سپتامبر برگزار کرده بود، رای 
خود را صادر کرد. این کمیته با استناد 
به ماده بیست و سوم منشور حقوق 
و آزادی هــای بنیادین کانــادا، اعالم 
کرد برای مخالفت با قانون الئیسیته 
حکومــت از مجاری قضایــی اقدام 

خواهد کرد.
هفت کمیســر کمیسیون تحصیلی 
انگلیســی زبان مونترال با پیشنهاد 

اعتراض به قانون الئیسیته در دادگاه ها 
موافقت کردند در حالی که سه عضو 
دیگر این کمیســیون به پیشــنهاد 
یادشده رای منفی و دو نفر دیگر نیز از 
جمله آنگال مانسینی به این پیشنهاد 
رای ممتنع دادند. رئیس کمیسیون 
تحصیلی انگلیســی زبــان مونترال 
تاکید کرد کلیت این قانون برخالف 
تمام ارزش هایی است که ما به عنوان 
یک ســازمان به آن پایبند هستیم و 
من فکر می کنم که اجرای این قانون 
می تواند به ترویج و تشدید عدم مدارا 

در جامعه کبک کمک کند.
خانــم مانســینی تصریــح کــرد 
موضع گیری بر ضد قانون الئیســیته 
حکومت در کبک در حقیقت بخش 
مهمی از حقوق کمیســیون در اداره 
امور داخلی خود و همچنین حمایت 
از کارمندانش اســت. در عین حال 
مانســینی از این مسئله ابراز نگرانی 
کرد که ممکن اســت کمیســیون 
تحصیلی انگلیســی زبان مونترال در 

مســیری که در مخالفت بــا قانون 
الئیسیته گام برداشــته، از حمایت 
دیگــر کمیســیون های تحصیلــی 
انگلیســی زبان برخوردار نشود و به 
همین علت شــاید در نهایت مجبور 
شود کلیه هزینه های وکالتی مرتبط 
با این شکایت را خودش متقبل گردد.

جو اورتونا نایب رئیس کمیســیون 
تحصیلی انگلیســی زبــان مونترال 
نیز تاکید کرد دولت فرانســوا لوگو با 
اقلیت  انگلیسی زبان و کمیسیون های 
تحصیلی »خصومت« دارد. وی افزود 
تنها راهــی که برای مــا باقی مانده، 
مراجعه به دادگاه ها اســت. مســئله 
خیلی ساده اســت: یا ما حق اداره و 
کنترل کمیســیون های تحصیلی را 

داریم یا نداریم.
اعضای کمیسیون تحصیلی انگلیسی 
زبان مونترال امیدوار هستند که دیگر 
کمیســیون های تحصیلی انگلیسی 
زبان استان کبک نیز به این اعتراض 

قضایی ملحق شوند.

موارد منع ورود کانادایی ها به آمریکا افزایش یافت
شمار آن دسته از شهروندان کانادایی 
که با ممنوعیت پنج ســاله ورود به 
خاک آمریکا مواجه شده اند، در حال 

افزایش است.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، وکالی مدافع متخصص در امور 
مربوط به حقوق مهاجران در استان 
بریتیش کلمبیا و ایالت واشــنگتن 
به کانادایی ها درباره افزایش شــمار 
مسافرانی که با ممنوعیت پنج ساله 
ورود به خاک آمریکا روبرو شــده اند، 

هشدار دادند.
به گفته وکال، این ممنوعیت ها نتیجه 
مســتقیم دیپورت ســریع است که 
تصمیم گیری درباره آن توســط یک 
افســر اداره مهاجــرت آمریکا اتخاذ 

می شود نه یک قاضی.
لن ساندرز وکیل مدافع آمریکایی که 
در شهر بالین ایالت واشنگتن فعالیت 
می کنــد و برخی از مشــتریانش با 
ممنوعیت ورود به خاک آمریکا مواجه 
شده اند، می گوید این روند با توجه به 
ظاهر خودسرانه آن واقعا آشفته کننده 
و نگران کننده است. من هرگز تصور 
نمی کردم که روند دیپورت بتواند این 
قدر سریع و خودسرانه صورت گیرد. 

این رفتار بسیار تبعیض آمیز است.
به موجب قوانین رایج، شــهروندان 
کانادایی اجــازه دارند برای یک دوره 
حداکثر شــش ماهه در خاک آمریکا 

بمانند.  این بر عهده مســافران است 
که به افسران مرزی آمریکا ثابت کنند 
برای بازدید از آمریکا قصد ورود به این 
کشــور را دارند و به هیچ وجه قصد 

اقامت دائمی در این کشور را ندارند.
لن ساندرز تصریح کرد در این اواخر 
ماموران مرزی آمریکا با دقت بیشتر 
برخــی جزییــات اســناد و مدارک 
مسافران را بررسی می کنند، جزییاتی 
که رابطه مسافران را با کانادا و انگیزه 
و دلیــل آن ها را برای بازگشــت به 

این کشــور اثبات می کند. به عنوان 
مثال آن ها بررســی می کنند که آیا 
مســافری که قصد ورود به آمریکا را 
دارد در کانادا مالک یک خانه است؟  
آیا یک شغل دائم دارد؟ اعتبار حساب 

بانکی اش چقدر است؟
آمــار و ارقام رســمی آن دســته از 
شهروندان کانادایی که با ممنوعیت  
ورود به خاک آمریکا مواجه می شوند 
در دسترس نیست؛ اما اداره گمرکات 
آمریکا اعالم کرده که تعداد این افراد 

آشــکارا در حال افزایش اســت. این 
اداره در عیــن حال به علت این روند 

صعودی اشاره ای نکرده است.
لن ســاندرز که از نزدیک به دو دهه 
پیــش در زمینه حقــوق مهاجران 
فعالیت می  کنــد، تاکید کرد افزایش 
قابل توجه شمار افرادی که از ورود به 
خاک آمریکا منع شده اند، نگران کننده 
است. تا همین اواخر موارد منع پنج 
ساله ورود به آمریکا برای شهروندان 
کانادایی بسیار معدود بود و حتی هر 
دو یا سه سال فقط یک مورد مشاهده 
می شــد اما حاال هر روز شــاهد یک 

مورد از این ممنوعیت ها هستیم.
اندرو هیز وکیل مدافع متخصص در 
امر مهاجــرت می گوید علل و عوامل 
افزایش شدید ممنوعیت های ورود به 
آمریکا کامال مشخص نیستند. قوانین 
و مقررات همان هایی هستند که قبال 
نیز وجود داشتند؛ اما شیوه اعمال و 

نحوه اجرای آن ها تغییر کرده است.
این وکیل مدافع افزود شاید علت این 
تغییر به سیاســت های دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا ربط داشته باشد 
چرا که ترامپ قصــد دارد در زمینه 
مهاجرت قاطعیت به خرج دهد و به 
گفته خودش سیاست مدارای صفر را 
در مقابله با مهاجرت های غیرقانونی به 

اجرا گذارد.
اندرو هیــز به کانادایی هایی که قصد 
سفر به آمریکا را دارند توصیه کرد در 
پاسخ دادن به سواالت ماموران مرزی 
آمریکا اهــداف، انگیزه ها و طرح های 
خود را از سفر به آمریکا به روشن ترین 
وجه ممکن تشریح کنند تا هیچ شک 

و شائبه ای برای آن ها پیش نیاید.
وی افزود: »شــما باید به روشــنی 
توضیح دهید قصــد رفتن به کجا را 
دارید، قصد انجام چه کاری را دارید و 
چه زمانی به کانادا بازخواهید گشت.«
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نقش برجسته کانادا 
در تشدید جنگل زدایی

یک لکه  سیاه دیگر به کارنامه زیست 
محیطی کانــادا در عرصه بین المللی 
اضافه شده است چرا که بررسی های 
جدیدی که دیده بان جهانی جنگل 
انجــام   Global Forest Watch
داده است نشــان می دهد این کشور 
با فعالیت ها و سیاســت های خود به 
تشدید روند تخریب جنگل های بکر 

در جهان کمک می کند.
به گزارش هفته، به نقل از هافینگتون 
پست، طبق مطالعه دیده بان جهانی 
جنگل، نزدیک به هشــت درصد از 
جنگل هــای بکر جهــان در فاصله 
ســال های 2۰۰۰ تا 2۰۰۳ آســیب 
دیده اند. ایــن درصد معادل یکصد و 
چهار میلیون هکتار جنگل است که 
مســاحت کلی آن سه برابر بیشتر از 

وسعت کشوری مثل آلمان است.
طبق گزارش دیده بان جهانی جنگل، 
این مسئله نشــان می دهد که طی 
سیزده سال اخیر انسان با فعالیت های 
مختلف خود هر روز به حدود بیست 
هزار هکتار از جنگل های بکر تعرض 

کرده است.
مطالعه دیده بان جهانی جنگل نشان 
داد که بیش از یک پنجم از تعرضات 
صــورت گرفته بــه جنگل های بکر 
در جهــان که معــادل 4/2۱ درصد 
می باشد، در کانادا اتفاق افتاده است. 
به عبــارت دیگر میــزان تعرض به 
جنگل های بکر در کانادا بیشــتر از 
هر کشــور دیگری اســت. روسیه از 
این حیث پس از کانــادا در رده دوم 
قرار می گیرد چرا که 4/2۰ درصد از 
جنگل های بکر جهان که تحت تاثیر 
فعالیت های انســانی خسارت دیده یا 
تخریب شده اند متعلق به این کشور 
است این در حالی است که برزیل که 
جنگل های بکر و وسیع آمازون را در 
خود جای داده است، با ۱4 درصد در 

رده سوم قرار می گیرد.
پتر لی از مســئوالن بخش کانادا در 
بان جهانی جنــگل می گوید:  دیده 
»هیچ اراده سیاسی فدرال یا استانی  
برای حفاظت از جنگل های بدوی بکر 
و دســت نخورده وجود ندارد. حتی 
همین حاال نیز بخش عمده فعالیت ها 
و بهره برداریهای جنگلــی در کانادا 
همچنــان در جنگل های بکر صورت  

می گیرد.«
مطالعــه دیده بان جهانــی جنگل با 
مشارکت دانشگاه مریلند، گرینپیس، 
موسســه منابــع جهانــی و برخی 
گروههای دیگر صورت گرفته است. 
محققان و کارشناسان دخیل در این 
مطالعه تصاویر ماهواره ای دقیق گرفته 
شــده از جنگل ها را مــورد تجزیه و 
تحلیل قرار دادند تا »مناظر جنگلی 
دســت نخورده« را در نقاط مختلف 
جهان شناسایی کنند. آنها سپس در 

فاصله سال های 2۰۰۰ تا 2۰۰۳ تغییر 
و تحوالتــی را که در این جنگل های 
اتفاق افتاده اســت، مورد بررسی قرار 

دادند.
نشــان  ماهواره ای  تصاویر  بررســی  
می دهد که جنگل های وســیعی در 
شــمال دشــت های کانادا که شامل 
اســتان های آلبرتا، ساســکاچوان ، 
مانیتوبا و بخش هایی از شمال شرقی 
بریتیش کلمبیا می شود، از بین رفته 
اســت و این اتفاق در نواحی اطراف 
میدان های ماسه  ای نفتی که نزدیک 
فورت مک موری در استان آلبرتا واقع 
شده مشهودتر از نقاط دیگر است. این 
در حالی اســت که در جهت مقابل 
جنگل زایی و احیای جنگل ها بسیار 
ضعیف بوده و در این مدت پوشــش 
جنگلی بســیار کمی بــرای جبران 

تخریب جنگل ها ایجاد شده است.
جنگل های اســتان بریتیش کلمبیا 
نیــز همانند برخی مناطق شــمال 
استان اونتاریو یا شمال استان کبک 
متحمل  گســترده ای  آســیب های 
شــده اند. فقط در منطقــه کرانه ای 
کانادا یا ماری تایمز که در شــرق این 
کشــور واقع شده اند نشانه هایی قابل 
توجه از احیای جنگل ها یا جنگل زایی 

مشاهده می شود.
طبق بررســی ها و محاســباتی که 
انجام  جنــگل  جهانــی  دیده بــان 
و  فعالیت هــا  ارزش  اســت،  داده 
بهره برداری های جنگلی کانادا در سال 
2۰۱۱ حدود 5/2۱ میلیارد دالر بود 
که این رقم معــادل 2/۱ درصد کل 
فعالیت های اقتصادی این کشور است.

امــا آســیب ها و لطماتــی را که به 
جنگل ها وارد می شــود همیشه هم 
نمی توان بــه بهره برداریهای جنگلی 
توســط انسان نســبت داد و بخشی 
از آنها ناشی از آتش سوزیهایی است 
که به گفته پتر لی مسئول دیده بان 
جهانــی جنگل ثمــره تغییرات آب 
و هوایی اســت. پتر لی تصریح کرد 
این آتش سوزیهای بزرگ و گسترده 
که واقعــا ویرانگر هســتند در حال 
ایجاد تغییرات عمیق در بســیاری از 
جنگل های شــمال و تبدیل آنها به 

درختچه زار هستند.
در عین حال همــه مناطق جنگلی 
که تحت تاثیر عوامل مختلف انسانی 
یا طبیعی آسیب دیده اند را نمی توان 
نابودشــده قلمداد کرد. حدود ســه 
چهــارم از مناطق جنگلی آســیب 
دیده در جهان قطعه قطعه شــده اند 
و مساحت آنها تحت تاثیر پیامدهای 
مخرب بهره برداریهای انسانی کاهش 

یافته است.
دیده بــان جهانی جنگل با انتشــار 
گزارشی در وب ســایت خود نوشت 
قطعه قطعه شــدن مناطق جنگلی 

بکر در جهــان برای تنوع زیســتی 
خطرناک اســت چرا که بخش های 
جنگلی کوچک تر و دورافتاده تر خیلی 
سریع تر از جنگل های بزرگ و وسیع 
تنوع گیاهی و حیوانی خود را از دست 

می دهند.
در گزارش دیده بــان جهانی جنگل 
آمده است جزایر جنگلی کوچک که 
تحت تاثیر پدیده قطعه قطعه شدن 
ایجاد می شــوند،  بزرگ  جنگل های 
غالب اوقــات نمی توانند همانند یک 
جنگل  به هم پیوســته وسیع، تنوع 
زیستی و فواید و خدمات زیست بوم 

خود را حفظ کنند.
کارشناســان دیده بان جهانی جنگل 
در این گزارش از مسئوالن کشورهای 

مختلف جهان خواســته  اند با اتخاذ 
تدابیر مناســب جنگل هــای بکر و 
دســت نخورده جهــان را از گزنــد 
فعالیت هــای تجــاری و بهره  برداری 
انســانی در امــان نگه دارنــد. آنها 
همچنین از شرکتهای مدافع محیط 
زیست خواسته اند از خرید محصوالتی 
که نتیجه بهره برداریهای انســانی از 
جنگل های بکر اســت، خــودداری 

نمایند.
نقشــه تعاملی زیر توســط دیده بان 
جهانی جنگل ارائه شده است. مناطق 
صورتی رنگ نشان دهنده جنگل های 
آسیب دیده و مناطق آبی رنگ نمایانگر 

جنگل زایی است.

 چرا اندرو شییر در تظاهرات حمایت از محیط زیست شرکت نکرد؟
در راهپیمایــی عظیم چندصد هزار 
نفری که روز جمعه گذشته به نشانه 
حمایت از آب و هوا برگزار شد، اندرو 
شییر رهبر حزب محافظه کار کانادا 
نقشی نداشت و ترجیح داد با ” اقدامی 
ملموس” در حمایت از محیط زیست، 
مبارزات انتخاباتی خود را دنبال کند.

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
در شــهر ونکوور تنها هشت تجمع 
برای تاکید بــر وخامت اوضاع آب و 
هوایی کره زمین تدارک دیده شــده 
بود. اما رهبر محافظــه کاران کانادا 
با این کــه در همان نزدیکی ونکوور 
حضور داشــت، ترجیح داد در کنار 
فعاالن و حامیان جوان آب و هوا در 

این جنبش شرکت نکند. 
اما جوانان کانادایی نگران آینده آب 
و هــوای زمین دربــاره او چه فکری 

می کنند؟
اندرو شــییر روز جمعه به کوکیتالم 
رفت، امــا نه به منظور شــرکت در 
راهپیمایــی حمایــت از آب و هــوا 
بلکه برای اعالم تصمیمی که درباره 
زیرســاخت ها گرفته است. در شهر 
کوکیتــالم درســت در فاصله چند 
ده متری که اندرو شــییر سخنرانی  
می کرد، شــماری از فعــاالن جوان 
حامــی آب و هوا در ایســتگاه قطار 
تجمع کــرده بودند تا به گردهمایی 
بزرگی کــه در ونکــوور در حمایت 
از آب و هوا تدارک دیده شــده بود، 

ملحق شوند.
یکی از این جوانان به نام آپریل ریس 
پالکاردی در دســت داشت که روی 
آن نوشته شده بود:  »وقت ترسیدن 
اســت.« این زن جوان کانادایی برای 
قضاوت درباره غیبت اندرو شییر که 
درســت در همان نزدیکی سخنرانی 
تبلیغاتی خود را ایراد می کرد، کامال 

رک و راست صحبت کرد. از نظر این 
دختر جوان غیبت رهبر محافظه کارها 
در راهپیمایی عظیم آب و هوا بسیار 
ســوال برانگیز است؛ چرا که به گفته 
آپریل ریس، اگر اندرو شییر وقت ایراد 
سخنرانی را داشته، قطعا وقت شرکت 
در راهپیمایی حمایت از آب و هوا را 

هم داشته است.
آپریل ریــس ادامــه داد همه مردم 
نگران چالش بزرگ آب و هوا هستند 
بنابراین غیبت رئیس محافظه کاران 
در این راهپیمایــی می تواند موجب 

ناراحتی و خشم آنها شود.
رابی تیلور هفده ساله نیز همین نظر 
را دارد. این جوان کانادایی تاکید کرد: 
»مســلما هرکس که می خواهد در 
انتخابات آینده رای مردم را داشــته 
باشد، باید در این جنبش حضور یابد 

چرا که دغدغه آب و هوا بزرگ ترین 
چالش عصر ما است.«

رابی تیلور تاکید کرد: »اندرو شییر باید 
به حرف های نسل جوان گوش دهد. 
ما رای دهندگان آتی کانادا هستیم و 
اگر وی در انتخابات آتی پیروز شود، 
این ما هستیم که تصمیم می گیریم 

چه کسی جای او را بگیرد.«
امی تامپسون نیز که به اتفاق مادرش 
قصد پیوســتن به راهپیمایی بزرگ 
آب و هــوا را دارد می گویــد: »مــن 
واقعا نمی دانم آیــا محافظه کاران از 
تغییــرات آب و هوایی بیــم دارند یا 
خیر؛ اما چیــزی که من می دانم این 
است که علم تغییرات آب و هوایی را 
ثابت کرده است. بنابراین نمی توانیم 
دست روی دست بگذاریم و شاهد این 

تغییرات باشیم.«

با این همه به نظر رســید روز جمعه 
اندرو شییر ترجیح داد به جای شرکت 
در راهپیمایــی آب و هوا به مناطق 
شهری کوچک کوکیتالم، مپل ریج 
و ریشــموند در مرکز ونکــوور برود. 
وی در پاسخ به ســوالی درباره علت 
شــرکت نکردن در رویداد آب و هوا، 
به گفتن این نکته بســنده کرد که 
دیدن جمعیتی به این بزرگی به ویژه 
انبوه جوانان که درگیر چالشهای مهم 

می شوند، الهام بخش است. 
وی یادآوری کرد که »برخی نامزدهای 
و نمایندگان حــزب محافظه کار در 
تجمعات مختلفی که با موضوع آب 
و هوا در کشــور برگزار شده، شرکت 
کرده انــد؛ اما من به این جا آمده ام تا 

اقداماتی ملموس را پیشنهاد دهم.

اندرو شییر رهبر محافظه کاران به جای شرکت در اعتصاب فراگیر به مناسبت حمایت ازمحیط زیست ترجیح داد 
تصمیم خود را درباره توسعه زیرساختهای حمل و نقل کشور که به گفته وی ” اقدامی ملموس” در حمایت از محیط 

زیست است، اعالم کند.

تورنتو برخالف دیگر شهرهای کانادا با معضل 
کمبود واحدهای اجاره ای روبروست

ایرانیــان کانادا- قیمت هــا در بازار 
شدیدا رقابتی اجاره مسکن در تورنتو 

در حال باال رفتن هستند.
گزارشــی جدید مشــخص میکند 
که ســرعت عرضه خانه های جدید 
برای اجاره باید دوبرابر شود تا بتواند 
پاسخگوی نیازهای بازار مسکن تورنتو  
 RBC Economics باشد. در گزارش
گاهی به شــهرهای بزرگ کشــور و 
نیازهای اجاره در آنها شــده  اســت. 
مطابق گفته این اقتصاددان ارشد، نیاز 
زیاد باعث شــده که میزان خانه های 
خالی به کمترین میزان طی سالهای 
اخیر برسد و در نتیجه قیمت اجاره ها 

نیز باال روند. 
مطابــق این گزارش  این نیاز باال می 
رود، به خصوص در شــهرهایی مثل 
تورنتــو و ونکوور، جایــی که قیمت 
باالی خانه ها موجب شــده اســت 
بســیاری شــانس خانه دار شدن را 
نداشته باشند. اما در حالی که به علت 
موج جدید ساخت و سازها جو خوش 
بینانه راجع به اجاره خانه در مونترال 
و ونکوور وجود دارد، داســتان تورنتو 

همچنان متفاوت است. 
در این گزارش آمده است که در این 
شهر باید سیاست جدید برای افزایش 
خانه ها اتخاذ شود، سیاستی با اهداف 
مشــخص و زمانی مشــخص برای 

رسیدن به آنها.
سال گذشته بازار مســکن تورنتو با 
کمبود ۹.۱۰۰ واحــدی روبرو بوده 
است، این عدد برای مونترال و ونکوور 

بــه ترتیــب ۶.۸۰۰ و ۳.۸۰۰ واحد 
است.

به صورت کلی هنگامی که نرخ خالی 
بــودن خانه ها ۳ درصد اســت بازار 
متعادل اســت، اما در سراسر کشور، 
نیازهــای بازار باعث شــده این عدد 
کمتر شــود. در تورنتــو میانگین ۱ 

درصد است.
امــا باال بــردن این عــدد در تورنتو 
آسان نیســت، علت آن نیز مهاجرت 
و افزایش تعداد اجاره کنندگان خانه 
به علت ناتوانی در خرید مسکن است.
در این گزارش آمده است که »با توجه 
به قیمت بــاالی خانه برای خرید، ما 
پیش بینی میکنیــم که تعداد اجاره 
کننــدگان خانه در تورنتو هر ســال 

22.۰۰۰ مورد باال رود.«
به تعادل رسیدن بازار مسکن تورنتو 
نیازمند این اســت که طی دوســال 
آینــده 5۳.5۰۰ مــورد، و یا به طور 
میانگیــن ســاالنه 2۶.۸۰۰ مورد به 

واحد های اجاره ای آن اضافه شود.
این عدد بــرای مونتــرال ۱۱.۶۰۰، 
ونکــوور ۱۱.۳۰۰ و کلگری 4.۱5۰ 

است.
بر اساس این گزارش با وجود بیشتر 
شــدن عالقه ســرمایه گذاران برای 
ساخت آپارتمان، و سرمایه گذاری در 
بخش مسکن، باز هم تعداد واحد های 
اجاره ای کم است. به تعادل رسیدن 
بازار مسکن تورنتو نیازمند این است 
که سرعت عرضه آپارتمان ها حداقل 

دو برابر 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

حضور ترودو در راهپیمایی روز جمعه مونترال
 رویارویی با انتقاد شدید مخالفان

جاســتین ترودو نخست وزیر لیبرال 
کانادا نیز روز جمعه هفته گذشته در 
راهپیمایی بزرگ مونترال در حمایت 
از آب وهوا شرکت کرد؛ اما شماری از 
منتقدان ترودو با فریادها و شعارهای 
خــود از او خواســتند »به محل کار 

خودش برگردد«.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
شــعار این عــده از راهپیمایان روز 
جمعه در واقع بازتاب ســخنان گرتا 
تونبرگ فعال جوان ســوئدی حامی 
محیط زیست بود که از نخست وزیر 
لیبرال کانادا خواسته بود برای مبارزه 
با تغییرات آب و هوایی بیشتر از این 

تالش کند.
اما نخســت وزیر کانــادا که به اتفاق 
همسرش ســوفی گرگوار، فرزندانش 
و چند تن از نامزدهای حزب لیبرال 
در راهپیمایی آب و هــوا در یکی از 
خیابان هــای مرکزی مونترال حضور 
یافته بود، در واکنش به شــعارهای 
مخالفان خود به آنها گفت : »ممنون 
از این که به اینجا آمده اید!«. این پاسخ 
ترودو شعارهای مخالفان را کم و بیش 

آرام کرد.
شــماری از راهپیمایــان خطاب به 
نخست وزیر لیبرال شعار می دادند : 
»ما برای حفاظت از کره زمین تالش 
می کنیم« و عده ای دیگر نیز شــعار 
»خط لوله نفت نمی خواهیم« را فریاد 

می زدند.
با این که جاســتین تــرودو از آغاز 
مبارزات انتخاباتی کانــادا همواره بر 
اراده خود بــرای حفاظت از محیط 
زیست تاکید کرده است با این حال 
اقدام دولت لیبرال کانــادا در خرید 
خط لوله انتقال نفت »ترانس مانتین« 
همچنــان برای عــده ای قابل درک 

نیست.
شماری از این افراد نیز در میان دهها 
هزار نفری بودند کــه روز جمعه در 

راهپیمایی آب و هوایــی مونترال از 
سران کشورهای جهان خواستند برای 
مقابله با بحران آب و هوایی سیاستها و 

اقدامات خود را هماهنگ سازند.
در یک رویداد دیگر، جاستین ترودو 
درســت لحظاتی پیش از شــرکت 
در راهپیمایــی آب و هوایی مونترال 
هنگام سخنرانی خود در برابر شماری 
از طرفدارانــش، مورد حمالت لفظی 
شــدید یک مرد قرار گرفت. این مرد 
که آشکارا به نخســت وزیر پرخاش 
می کرد، توســط نیروهای امنیتی به 
خارج از محل سخنرانی ترودو هدایت 

شد.
لحظاتی بعد نیز یک آشوب گر دیگر 
که در میان جمعیــت تظاهرکننده 
تعدادی تخم مرغ بــا خود آورده بود، 
قبل از آن که به نخست وزیر لیبرال 
تعرض کند توسط نیروهای ژاندارمری 

سلطنتی کانادا بازداشت شد.
الیزابت می، رئیس حزب سبز کانادا 
و ایو فرانســوا بالنشــه رهبر حزب 
بلــوک کبکــی نیــز در راهپیمایی 
آب و هوایــی روز جمعــه مونترال 
حضور داشــتند. بالنشه در حالی که 
راهپیمایــان او را احاطه کرده بودند 
ضمن ابراز خرسندی از انبوه جمعیت 
شــرکت کننده در این رویداد، تاکید 
کرد: »امیدوار هســتیم که این اتفاق 
زمینه ساز برخی تغییرات واقع شود.«

جاگمیــت ســینگ، رئیــس حزب 
نیودموکــرات کانادا ترجیــح داد در 
راهپیمایــی آب و هوایــی ویکتوریا 
شــرکت کند؛ در حالی کــه معاون 
وی الکساندر بولریس در راهپیمایی 

مونترال حضور یافت.
ســینگ در جمــع راهپیمایانی که 
در برابــر مجمع قانونگذاری بریتیش 
کلمبیا گرد هم آمــده بودند ضمن 
ابراز شگفتی از گستردگی راهپیمایی 
طرفــداران آب و هوا و به ویژه حضور 

ترودو در سخنرانی خود پیش از شرکت در راهپیمایی بزرگ آب و هوایی مونترال، هنگام ایراد سخنرانی در جمع 
طرفدارانش از سوی یکی از حضار به شدت مورد انتقاد قرار گرفت

افزایش غیرمنتظره فروشندگان آپارتمان
 در بازار مسکن ونکوور

ایرونیا- طی چند هفته اخیر، صاحبان 
خانه به سمت مارک گودمن متخصص 
مســکن شــرکت گودمن کامرشال 
واقــع در ونکوور هجــوم آورده اند و 
می خواهنــد امالک خــود از جمله 
تعدادی از نادرترین پورتفلیوهای واقع 
در داغ ترین محله های اجاره ای شهر را 

به فروش برسانند.
اســت  ســال   ۱۸ کــه  گودمــن 
ســاختمان های آپارتمانی اجاره ای را 
به فروش می رســاند می گوید: »این 

بی سابقه است.«
او گفت بیشــتر فروشــندگان بالقوه 
خانواده های محلی هستند که سال ها 
صاحب امالک اجاره ای بوده اند. حاال 
بســیاری از آن ها می خواهند از بازار 
خارج بشــوند، حتی بــا وجود اینکه 
اجاره های ونکوور به اوج هایی تاریخی 
رســیده  و نرخ خالی بودن خانه های 

شهر پایین ترین در کل کاناداست.
گودمن انتظــار دارد طی چند هفته 
آینده تعداد دیگری هم به این امالک 
اضافــه بشــود. موجودی های فعلی 
شامل یک ساختمان چهار طبقه ای 
 South Granville منطقــه  در 
می شــوند  مالکان طوالنی مدت آن 
برای نخستین بار آن را لیست کرده اند 
و در مجموع ۱۱4 واحد در لیستینگ 

به چشم می خورند.

هر فــروش جنبه فــردی دارد اما 
گودمن باور دارد که این حرکت به 
خاطر آزاری است که مردم از قوانین 
استانی دیده اند که افزایش اجاره  را 
امسال تا سقف 2.5 درصد محدود 
کرده است. از طرف دیگر مالیات ها 
رو به افزایش اســت و اساس آن ها 
که  می شــود  تعیین  ارزیابی هایی 
اغلب باالتــر از رقم حقیقی فروش 

ساختمان است.
به خاطــر اینکه ســازمان ارزیابی 
بریتیش کلمبیا ارزش زمین را در 
باالترین حــد ممکن قرار می دهد، 

مالیات زمین برای صاحبان خانه مترو 
ونکوور تا 25 درصد در ســال گذشته 
افزایش داشــته است. گودمن می گوید 
این در حالی اســت که افزایش اجاره 
و حتی میزان بازســازی ساختمان ها 

محدود شده است.
تحت سیاســت جدید تغییــر مکان و 
حفاظت مســتاجران  ونکوور، اگر یک 
صاحب خانــه یک مســتاجر را تخلیه 
کند تــا بتواند جا برای بازســازی های 
قابل توجه بــاز کند، فردی که بیش از 
2۰ ســال در آن آپارتمان زندگی کرده 
می تواند یک سال کامل اجاره از صاحب 
خانه دریافت کند. کسی که بین یک تا 
پنج سال در یک خانه زندگی کرده حاال 

می تواند چهار ماه اجاره دریافت کند.
افزایش موجــودی ثبــت آپارتمان ها 
نشانگر حرکتی معکوس نسبت به سال 
گذشــته اســت. در فصل دوم 2۰۱۹، 
فروش ساختمان های آپارتمانی اجاره ای 
مترو ونکوور ۶۶.۷ درصد کمتر شد و به 
۱۳ رسید. ارزش دالری فروش ها ۱52 
میلیون دالر بود که نسبت به فصل دوم 
2۰۱۸ نشانگر کاهش خیره کننده ۷۳.۹ 

درصدی بود.
گودمن گفــت افزایش شــدید فعلی 
لیستینگها نمایانگر »تغییر موضع گیری« 

بازار اجاره ای مترو ونکوور است.
گودمن گفت خریداران خارجی نسبت 
به خرید ســاختمان های ونکــوور ابراز 
عالقــه کرده اند اما مالیات 2۰ درصدی 
خریداران خارجــی خانه های بریتیش 
کلمبیا که به ساختمان های آپارتمانی 
اجــاره ای اعمال می شــود آن ها را دور 

می کند.
گودمن گفــت: »مالیات هــا دیوانه وار 
هســتند. تعدادی از مالکان خانه دیگر 

آب از سرشان گذشته است.«
iroonia.ca

توصیه اتاق های بازرگانی کانادا به تمامی احزاب فدرال 
درخصوص ایجاد مهاجرت تسهیل آمیز به کانادا

ایرانیــان کانــادا- هشــت فقــره از 
بزرگترین اتاق های بازرگانی و تجارت 
شهری کانادا خواستار اجرای آموزش 
بهتر مهارت ها برای کارگران خارجی 
و ترویج سیاست های مؤثر مهاجرت 
از تمامی نامزدهای انتخاباتی حاضر در 

انتخابات فدرال 2۰۱۹ گشته اند.
شــورای شــهرهای جهانــی کانادا 
)CGCC( به تمامی احزاب انتخاباتی 
توصیه نمــوده که اســتراتژی های 
مناسب تری برای توسعه استعدادها 
در نظر بگیرند. برخی از این تأییدیه 
ها شامل تشویق مشــارکات بیشتر 
معامالت، افزایش مشارکت نیروی کار 
بومی، ایجاد انگیزه برای بهبود مهارت 
و گسترش دسترسی به مراقبت های 

مناسب برای کودکان است.
بنا بر اظهارات میشل لوبالن، رئیس 
اتاق بازرگانــی متروپولیتن مونترال، 
بازار کار کانادا شــدیدا تحت فشــار 
نیــروی کاری مســن، کاهش نرخ 

مشارکت نیروی کار، رکود دستمزد و 
افزایش شکاف مهارتی بوده، در نتیجه 
سرمایه گذاری استراتژیک در نیروی 
کار کانادایی و سیاست های هوشمند 

مهاجرتی بایستی دو برابر گردد.
وی اظهار داشــته است که به منظور 
حل کمبود نیروی کار و اطمینان از 
به استعدادهای  دسترسی مشــاغل 
مورد نیاز، دولت می بایســت بر اداره 
تسهیلگری مهاجرت تمرکز داشته و 
اســتراتژی جهانی مهارت، که شامل 
پردازش سریع تر برنامه ها و معافیت 
مجوز کار بــوده، را حفــظ نموده و 
گســترش دهد. بعالوه، دولت فدرال 
بایستی مجوزهای کاری آزادی برای 
کارگران موقت خارجی در بخش های 

خاص صادر نماید.
این شــورا همچنیــن توصیه کرده 
کــه گام هایــی در راســتای حفظ 
دانشجویان بین المللی، بهبود شناخت 
اعتبار و معرفی برنامه کارفرمای قابل 

اعتماد جهت ســاده سازی برنامه 
های کاربردی برای مشاغل با سابقه، 

برداشته شود.
لوبالن  در این باره مدعی گشته که 
کانادا بنا بر کیفیت شبکه آموزشی 
پذیری سیســتم  انعطــاف  خود، 
مهاجرت و ظرفیت نوآوری خود را 
در صحنه بین المللی تثبیت نموده 
و بایســتی جهت بهبــود آموزش، 
جذب و حفظ اســتعدادها، از این 

دارایی ها استفاده نماید.
اعضای CGCC شــامل شهرهای 
ونکوور، کلگری، ادمونتون، وینیپگ، 
برامپپتــون، تورنتــو، مونتــرال و 
هلیفاکس، نیمی از تولید ناخالص 
داخلی و جمعیت کانادا را تشکیل 
داده و هــدف آنــان کمــک بــه 
تأثیرگذاری سیاســت های ملی و 
ایجاد اقتصاد شهری رقابتی و پایدار 

می باشد.

گسترده جوانان در این رویداد تاکید 
کرد: » ما برای حمایت از جوانان به 

این جا آمده ایم.«
حــزب محافظــه کار کانــادا نیز 
نامزدهای انتخاباتی خود در منطقه 
مونترال را به این راهپیمایی فرستاد؛ 
اما رهبر این حزب اندرو شــییر روز 
جمعه به بریتیش کلمبیا رفت تا در 
راستای تبلیغات انتخاباتی خود اعالم 
کند تصمیم گرفته است در صورت 
پیروزی در انتخابات آتی پروژه های 
زیربنایی را که موجب بهبود بخش 
حمل و نقــل و کاهش اتالف وقت 
شهروندان در جابجایی ها می شود، 

در اولویت قرار دهد.
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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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باهمکاری وکالی کاردان ونکوور

از طریق: 
خویشاوندی، شغلی،  کارآفرینی، سرمایه گذاری

ویزای توریستی، ویزای دانشجویی
Address: 200-100 Park Royal, West Vancouver, BC V7T 1A2دادگاه های پناهندگی و سیتیزنی، فدرال

مدیر اجرایی

UNIVERSAL
IMMIGRATION SERVICES

سال تاسیس 1997
Reg.# FM0214003
Victoria, BC Canada

«کار را به کاردان بسپارید»

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

ارائه خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

FREE Services for Monarchists

 Travel Document اخذ مدرك
کانادایی در کوتاه ترین زمان ممکن

)PR( تنظیم و تکمیل فرم های ایمیگرنتی
بعد از قبولی در دادگاه پناهندگی

HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

با پس انداز ۲۰ درصد درآمد خود 
در طی چند سال می توانید در کانادا خانه دار شوید؟

ایرانیان کانادا- شکی نیست که خانه 
دار شدن در تورنتو بسیار سخت است، 
و اینک موسسه Zoocase تحقیقی 
بــر چگونگی تحقق این رویا در مورد 

افراد مختلف انجام داده است.
در جدیدترین گزارشی که در وبسایت 
مشاورین امالک تورنتو منتشر شد، 
نگاهی به خانه های در دسترس برای 
قشر متوسط و مدت زمانی که طول 
میکشد تا بتوانند خانه را بخرند، داریم.

طبق این گزارش متوسط قیمت خانه 
در تورنتو ۸2۳.۳۰۰ دالر اســت در 
حالی که درآمد قشر متوسط ۷۸.۳۷۳ 
دالر می باشد. در بهترین حالت فرد 

می تواند یــک وام ۳۰۰.۱۷2 دالری 
بگیرد، حتی در ایــن صورت باز هم 
۶۳٪ قیمت خانه یعنــی 5۰2.22۶ 

دالر کم دارد.
این بدان معناست که فردی با درآمد 
متوســط در صورتی که ماهانه ٪2۰ 
درآمد خــود را برای خرید خانه کنار 
بگذارد، ۳2 ســال طول می کشد تا 

بتواند یک خانه بخرد.
برای افــرادی که می خواهند خیلی 
زودتر خانه دار شوند کلگری انتخاب 

مناسبی است.
گزارشــات نشان می دهد در کلگری 
فردی با درآمد متوســط اگر ماهیانه 

2۰٪ درآمد خــود را پس انداز کند، 
پس از یک ســال می تواند یک خانه 
مناسب بخرد. متوسط قیمت مسکن 
در کلگــری 42۰.5۰۰ دالر، و درآمد 
قشر متوسط ۹۹.5۸۳ دالر می باشد.

در بقیــه شــهرها ماننــد ادمنتون، 
هالیفکــس، وینیپگ، ساســکاتون، 
رجینا، و اتاوا نیز می توانید پس از یک 

سال خانه دار شوید.
اگر در مونترآل، دومین شــهر بزرگ 
کانــادا، زندگی می کنیــد، و درآمد 
متوسطی دارید طبق تحقیقات هشت 
سال طول میکشد تا بتوانید یک خانه 

مناسب بخرید.

برنامه ریزی کانادا برای جمعیت ۵۵ میلیونی 
 افزایش جمعیت و موضوع مهاجرت در استان های مختلف

هفته- درحالیکه بیشــتر کشورهای 
توســعه یافته در 5۰ سال آینده خود 
را بــا کاهش جمعیــت روبه رو می 
بینند، کانادا از هم اکنون با آینده نگری 
هوشمندانه و سرمایه گذاری در زمینه 
مهاجــرت، نه تنها بــا کاهش بلکه 
با افزایش جمعیت بــرای اقتصادی 

قوی تر برنامه ریزی می کند.
نا بــه گزارشــات اداره آمــار کانادا، 
مهاجرت کلید اصلی رشد جمعیت 
در طی ســال های آینده خواهد بود 
بطوری که جمعیت کانادا تا ســال 
2۰۶۸، به 55 میلیــون نفر خواهد 
رســید و از رقــم جمعیــت ۳۷.۱ 
میلیون نفری ســال 2۰۱۸، افزایش 
چشم گیری خواهد داشــت. در هر 
صــورت با هر فرضیه ای که جمعیت 
کانادا رشد پیدا کند، سیاست گذاری 
افزایش جذب مهاجرین به این کشور 
که از دهه ۱۹۹۰ آغاز شــده است، 
محــرک اصلی رشــد جمعیت این 

کشور تلقی می شود.

رشد جمعیت در استان های اونتاریو و 
آلبرتا، در 5۰ سال آینده بیش از سایر 

استان های کانادا پیش بینی می شود
اداره آمــار کانادا پیش بینی می کند، 
در 25 سال آینده، جمعیت در برخی 

از اســتان ها و قلمروها، افزایش و در 
برخی دیگر کاهش بیابد.

همه فرضیه ها نشان دهنده این است 
که جمعیت اســتان اونتاریو در حال 
افزایش اســت، و برآورد می شود که 
تا سال 2۰4۳ جمعیت این استان به 
2۰.4 میلیون نفر برسد، در حالی که 
در ســال 2۰۱۸ این رقم ۱4.۳ بوده 

است.
میزان رشد جمعیت در استان آلبرتا، 
در 25 سال آینده، بیشترین میزان را 
در بین استان های دیگر کانادا خواهد 
داشــت. جمعیت این استان در سال 
2۰4۳ بــه ۷.۳ میلیــون نفر خواهد 
رســید و نسبت به ســال 2۰۱۸ با 
افزایش ۳ میلیون نفر مواجه خواهد 
شد و حتی از استان بریتیش کلمبیا 

پیشی خواهد گرفت.
استان های حاشــیه اقیانوس اطلس، 
کانادا  مناطق دشــتی  اســتان های 
شامل استان های آلبرتا، ساسکاچوان 
و مانیتوبا، کبک و قلمروها پیش بینی 
می شود جمعیت استان های مانیتوبا و 
ساسکچوان نیز در 25 سال آینده با 
رشد مواجه شود بطوری که مجموع 

جمعیت این دو استان تا سال 2۰4۳، 
بیشتر از جمعیت کبک خواهد بود. 
آمارهای بدســت آمده حاکی از این 
اســت که میزان رشــد جمعیت در 
کبک بسیار پایین تر از دیگر استان ها 

خواهد بود.
در ســال 2۰۱۸، ســهم کبــک از 
جمعیت کل کانادا، 22.۶درصد بوده 
است، و پیش بینی ها نشان می دهد تا 
سال 2۰4۳، این درصد به 2۰.۱ و یا 

2۰.۶ برسد.
رشد  نشــان دهنده  فرضیه ها  برخی 
منفی جمعیت در استان های حاشیه 
اقیانوس اطلس می باشــد و یا اینکه 
سهم این اســتان ها از جمعیت کل 
کانادا، نسبت به سال 2۰۱۸ در طی 
25 ســال آینده ثابــت و یا کاهش 
خواهد یافت. این در حالیســت که 
حتی جمعیت ســه قلمرو کانادا نیز 
طی 25 ســال آینده سیر افزایش را 

طی خواند نمود.
بنابراین به نظر میرسد میزان جذب 
مهاجرین در اســتان کبک نسبت به 
استان های دیگر به میزان قابل توجهی 

کاهش خواهد یافت.

 کانادایی ها می توانند از طریق »الکسا« 
برای اشتغال در مک دونالد اقدام کنند

به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
نارســیتی، شــما تاکنون برای پیدا 
کردن شغل مورد نظرتان چه کارهایی 
کرده اید، رزومه تان را بصورت حضوری 
تحویــل دادیــد یا با ایمیل ارســال 
کرده ایــد؟ هرطور انجام داده باشــد 

معموال این کارها زمان بر است.
اما اخیرا مک دونالد کانادا، با همکاری 
الکسا، کار مشترکی را آغاز کرده است 

که این روند خیلی ساده شده است.
مک دونالد در ایــن رابطه گفت که 
برای اولین بــار کانادایی ها می توانند 
از طریق الکسا برای اشتغال در مک 
دونالد اقدام کنند و درخواست بدهند.

این درحالی اســت کــه پیش از این 
اغلب الکسا بعنوان مرجعی برای تهیه 
و شــنیدن آهنگ ها شــناخته شده 
است و حاال با توجه به شرایط جدید 
می تواند وارد بخش استخدام هم شود.

مک دونالد کانادا نیز برای بســیاری 
از کانادایی ها یکی از بهترین مکان ها 
برای دورهمی های دوســتانه است و 
این بار با کمپین “Alexa و شــروع 
فرصت جدید شغلی” گام مثبتی در 

عرصه اشتغال نهاده است.
به گفته مک دونالد، تعدادی از همین 
دوستداران این فســت فود اقدام به 
ایجاد این کمپین کردند و کانادایی ها 
که می خواند از این طریق اســتخدام 
شوند باید پس از وارد شدن به الکسا 
 Alexa help me get a « به قسمت

job at McDonald’s « بروند.

بعد از آن الکسا از آنها اطالعات اولیه 
را می گیرد و و ســپس پیامک اتمام 
درخواســت برای شما ارسال خواهد 

شد.
به گفته »اســتیون هاردمن«، مدیر 
ارشــد دفتر مردمی مک دونالد، در 
این رابطه گفت: ایــن قابلیت گامی 
مهم برای ایجاد ارتباط بهتر و بیشتر 

با جامعه کانادایی ها برای شــروع کار 
است.

الکسا ندارید؟ نگران نباشید چون مک 
دونالد با »گوگل استستانت« هم در 
همین رابطه همکاری دارد و شــما 
 Okay Google, می توانید با گفتن
talk to McDonald’s Apply Thru

اقدام کنید.
مک دونالد امیدوار اســت بتواند این 
سیســتم را با گوگل در کانادا بیشتر 
توســعه دهد و به اشتغال زایی کمک 

کند.
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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

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

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience(
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

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

info@marinedentalclinic.ca

در کلینیک دندانپزشکی مارین 
پارکینگ رایگانمی توانید از روند درمانی خود لذت ببرید

 دندانپزشکی بدون استرس را با ما در محیطی آرام و دلپذیر تجربه کنید  

.  مشاوره رایگان 
. کاشت دندان )ایمپلنت( با فن آوری روز و برندهای معتبر
)Smile Design( جراحی زیبایی لثه برای طراحی لبخند .

. جراحی های لثه
. پیوند استخوان برای بازسازی استخوان جهت کاشت ایمپلنت 

. Sinus Lift جهت کاشت ایمپلنت
. جراحی دندان های عقل نهفته همراه با sedation یا به صورت عادی 

Flapless ایمپلنت )کاشت دندان( بدون جراحی لثه به روش .
. نمونه برداری از بافت های دهان جهت تشخیص ضایعات پاتولوژیک

. ثابت کردن پروتزهای متحرك )دست دندان متحرك( با استفاده از مینی ایمپلنت

کلینیک  دندانپزشکی مارین
 با کادر مجرب و ارائه سرویس هاي

 متناسب  با استانداردهاي بین المللی 
آماده انجام کامل ترین خدمات دندانپزشکی

 براي تمام سنین می باشد.

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

1105 Robson Street, 
Vancouver 

      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی
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مدیران نفتی: درخواست معترضان محیط زیستی واقع گرایانه نیست

مالکان و سران شــرکت های بزرگ 
نفتی تظاهرکننــدگان حامی آب و 
هوا را ســاده لوح و مطالبات آنها را در 
خصوص توقف استفاده از انرژی های 

فسیلی ساده انگارانه می دانند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
روسای صنایع نفت و گاز کانادا بر این 
عقیده هســتند که خواسته سازمان 
دهندگان تظاهرات جهانی آب و هوا 
که جمعه هفته گذشته خیل عظیمی 
از حامیان آب و هوا را در شــهرهای 
مختلف بــه خیابان ها کشــاندند و 
گذار ســریع از انرژی های فسیلی به 
انرژی هــای کامــال تجدیدپذیر را از 
رهبران سیاسی جهان خواستار شدند، 

ساده انگارانه و غیرواقع بینانه است.
سران شــرکت های نفتی و گازی در 
حاشیه مجمع تجارت جهانی در آلبرتا 
اذعان کردند که حق فعاالن و حامیان 
آب و هــوا را برای جلب توجه جامعه 
جهانی به مشکل آب و هوا به رسمیت 
می شناسند و تعهد و تالش تاثربرانگیز 

آنها را تحسین می کنند.
هال کویسل رئیس شرکت منابع انرژی 
ای آر ســی ARC و رئیس پیشین 
)نام   TransCanada ترانس کانــادا 
 TC Énergie فعلی آن تی سی انرژی
است( نیز گفت تظاهرکنندگان آب و 
هوا روز جمعه با بسیج گسترده خود 
تا اندازه ای به شکلی احساسی فوریت 
چالش فراگیر آب و هوا را به جهانیان 

نشان دادند.
کویسل ادامه داد تظاهرکنندگان در 
عین حال هیچ پاسخ و راه حلی برای 
این چالش ارائه نمی کنند و برای این 
سوال که چگونه می توان تقاضا برای 
انرژی های فسیلی در جهان را کاهش 

داد، پاسخی ندارند.
وی تاکید کرد مشکلی با این مسئله 
ندارد که جوانان با خودداری از حضور 
در کالس های درس در تظاهرات آب 
و هوا شرکت می کنند اما حاضر نیست 
قبول کند که کارمندانش برای شرکت 

در این رویداد از کار خود بزنند.
هــری وردنبــورگ عضــو هیئــت 
 Project بومی  کنسرســیوم  مدیره 
Reconciliation که قصد دارد برای 
خرید خط لوله انتقــال نفت ترانس 
مانتین از دولت کانادا اقدام کند، تاکید 
کرد تظاهرکنندگانی که می خواهند 
جلو ساخت خطوط جدید انتقال نفت 
را بگیرند به پیامدهای منفی این کار 
بر جوامع بومی که روی توسعه نفت 
و گاز طبیعی حســاب کرده اند، فکر 

نمی کنند.
هری وردنبورگ که اســتاد دانشکده 
مدیریت هاســکاین دانشگاه کلگری 
است تصریح کرد مسئله دیگری که 

عالوه بر تغییرات اقلیمی دولت کانادا 
بایــد آن را حل کنــد، اصالح روابط 
خود با جوامع بومی اســت، روابطی 
که در یکصد و پنجاه ســال گذشته 
درست نبوده و باید اصالح شود. یکی 
از راههای تحقق این امر مشــارکت 
حداکثری در پــروژه ترانس مانتین 
و البته رعایــت عالی ترین معیارهای 

زیست محیطی در اجرای آن است.
ارل هیکاک رئیس و موسس شرکت 
 Advantage Energy Services
نیز می گوید جوانانی که در تظاهرات 
اعتراض به تغییرات اقلیمی شــرکت 
کردند آلت  دســت طرفداران افراطی 
محیط زیســت واقع شــده و گمراه 
شده اند با این حال من هم به حق و 
حقوق آنها برای برپایی تظاهرات در 

حمایت از آب و هوا اذعان دارم.
هیــکاک ادامــه داد به طــور کلی 
کنشــگران جوان حامــی آب و هوا 
احساســی  راههای  از  می خواهنــد 

تغییراتی در وضعیت موجود به وجود 
آورند و این به نظر من اقدامی مثبت 
است. اما سوال این جاست که آیا آنها 
راه درستی را انتخاب کرده اند و ما نیز 
همانند آنها باید اعتصاب کنیم، چرخ 
اقتصاد را از حرکت بیندازیم و روش 
زندگی خود را دگرگون کنیم؟ نه، من 
این طور فکر نمی کنم. اما باز هم تکرار 
می کنم که نیات و اهداف آنها خوب 

است.
گری مار رئیس انجمن خدمات نفتی 
کانــادا و وزیر پیشــین ترقی خواه-
محافظه کار محیط زیســت استان 
آلبرتا نیز در این باره با اشــاره به این 
که سه پسر بالغ وی پیشتر در برخی 
تجمعــات و راهپیمایی های حمایت 
از محیط زیســت شــرکت کرده اند، 
تاکید کرد از حق نســل جوان برای 
دست زدن به این حرکتها و این گونه 

جنبش ها دفاع می کند.
گری مار ادامه داد ما با محیط زیست 

مخالــف نیســتیم و از آن حمایت 
می کنیم. اگر یکــی از فرزندانم قصد 
داشــت با غیبت در کالس درس در 
اعتصــاب آب و هوایــی روز جمعه 
شــرکت کنــد، بــا کار او مخالفت 
نمی کــردم. بــا این حــال تاکید بر 
ضرورت توقف فوری تولید نفت و گاز 
و پایان دادن به اســتفاده از انرژیهای 
فســیلی از طرف اعتصاب گران آب و 

هوا، خواسته ای غیرواقع گرایانه است.
گری مــار ادامه داد حــرف من این 
است که ویژگی های زیست محیطی 
انرژی ای که مــا در کانادا برای تولید 
و توسعه آن تالش می کنیم بخشی از 
برند انرژی کانادا است و ما مسئول آن 
هستیم. من معتقدم که باید از دولت 
کانادا برای تقویت محیط زیست، تنوع 
منابع انرژی و دسترســی به اشکال 

مختلف انرژی حمایت کنیم،
امــا این اهداف طی پنج، ده یا پانزده 

سال تحقق پیدا نخواهد کرد.

 راه اندازی خط ویژه تاکسی جاده مرزی کبک
به دلیل ازدحام  بیش از حد مهاجران غیرقانونی به کانادا

ایرونیا- نوشته یک تابلو در نیمه های 
مســیر راکســهام رود در شــمال 
نیویورک،به راننده می گوید که جاده 
درست پیش از مرز بین ایاالت متحده 
و کانادا به اتمام می رسد. اما این جاده 
که زمانــی عبور بیش از ده خودرو از 
آن در روز یــک اتفــاق عجیب بود ، 
دیگر  بن بست نیست.  این جاده که 
در کبــک ادامه پیدا می کند، تبدیل 
به مسیری برای مهاجران غیرقانونی 
از سراسر دنیا شده که بدنبال زندگی 

جدیدی در کانادا می گردند.
نزدیک به 5۰ هــزار نفر در فقط دو 
سال گذشــته از طریق راکسهام رود 
وارد کانادا شده اند و بدون اجازه از مرز 
عبور کرده اند. بیشــتر آن ها هم وقت 
کمی در آمریکا گذرانده اند و با ویزای 
توریستی به قصد پا گذاشتن به خاک 

کانادا وارد شده اند.
وقتی سی بی ســی نیوز اخیرا به این 
مکان ســر زد خانواده ها و مسافران 
از پاکســتان، ترکیه، یمن،  انفرادی 
لبنان، نیجریه، ســری النکا، اریتره و 
فلسطین را مالقات کرد. بعضی ها تازه 
از فرودگاه آمده بودند و بقیه راه شان را 
از مکزیک و آمریکای جنوبی و مرکزی 

به سمت شمال پیدا کرده بودند.
مســئوالن می گوینــد در ســه ماه 
تابستانی که گذشــت 5۰۸۳ نفر از 
راکســهام رود وارد کانادا شــدند که 
یعنی ۶۰ نفر در روز. این رقم نسبت 

به 4۳۹۷ نفر تابستان گذشته افزایش 
قابل توجهی داشته است.

آن ها اغلب با تاکسی  می آیند و از سال 
2۰۱۷ این مسیر تا حدی نرمال شده 
که شرکت های تاکسی رانی خودشان 
را شــاتل مــرزی می خوانند. یکی از 
این شــرکت ها حتی نشانی گذاشته 
که روی آن نوشــته »مرز پناهجو« و 
نرخی گروهی پیشــنهاد می دهد که 
چیــزی بین ۶۰ تــا ۸۰ دالر هزینه 
دارد و نمایانگر کســب و کاری ثابت و 

سودمند است.
وقتی پناهجویان به مرزهای رسمی 
می روند، این امکان وجــود دارد که 
تحت یک تفاهم کشــور ســوم امن 

که از ســال 2۰۰4 تا بــه حال بین 
آمریکا و کانادا اجرایی شده به ایاالت 
متحــده بازگردانده شــوند. اما این 
تفاهم مشــمول عبور بدون مجوز از 
مرزهایی غیررســمی مانند راکسهام 
رود نمی شــود و بدین ترتیب تبدیل 
به یک نقطــه ضعف قانونی محبوب 
شــده اســت. از بیــش از 5۰ هزار 
نفری که از سال 2۰۱۷ تا به حال از 
طریق این مرزها وارد کانادا شــده اند 
حدود یک ســوم تحت سیستم ملی 

پناهجویان پردازش شده اند.
حدود 55 درصد از آن ها توانسته اند به 
پرونده شان رسیدگی کنند و به عنوان 
مهاجر پذیرفته بشوند. 45 درصد دیگر 

رد شده اند. اما دو ســوم از پرونده ها 
هنوز در حالت تعلیق قرار دارند. حزب 
دموکرات نو، حزب سبز و بلوک کبکوا 
همگی دوست دارند تفاهم کشور سوم 
امن با آمریکا را تعلیق یا رها کنند. از 
طریق دیگر حزب محافظه کار گفته به 
»عبورهای غیرقانونی« پایان می بخشد 
و کل مرزهــای کشــور را تبدیل به 
نقاط عبوری رســمی می کند. تحت 
تفاهم فعلی، این یعنی پناهجویان رد 
می شوند. لیبرال ها تحت فشار هستند 
تا بتوانند راه حلی برای این مســئله 
پیدا کنند اما تــا به حال در کمپین 
انتخاباتــی خود دربــاره آن صحبت 

iroonia.ca .نکرده اند

سرنوشت عجیب 
زباله های پالستیکی در کانادا

مداد- در یک گــزارش تحقیقی که 
بــه تازگی در سی بی ســی منتشــر 
شده، پســماندهای پالستیکی ارائه 
شــده به شــرکت های بازیافت الزاما 
بازیافت نمی شــوند. در این تحقیق، 
۹ تن ضایعات پالستیکی به صورت 
بســته بندی شــده در اختیار ســه 
شــرکت بازیافت در استان بریتیش 
کلمبیا قــرار گرفت. گفتنی اســت 
بریتیش کلمبیا کارآمدترین سیستم 
بازیافت را در کانــادا در اختیار دارد. 
پژوهشگران، چندین دستگاه ردیاب 
را به این محموله هــا متصل کردند. 
در نهایت مشخص شد فقط یکی از 
این شــرکت ها اقدام به بازیافت این 

پســماندها و سپس فروش محصول 
فرآوری شــده به مشتریان کرد. این 
در حالی بود که یک شرکت دیگر این 
پسماندها را در یک مرکز تبدیل زباله 
به انرژی ســوزاند و شرکت سوم هم 
این محموله را در یک زمین انباشت 

زباله )لندفیل( رها کرد.
پیش از این نیز اخباری درباره ارسال 
پسماندهای پالســتیکی از کانادا به 
کشورهای شرق آسیا خوانده بودیم. 
به نظر می رسد سرنوشت زباله هایی 
که شهروندان برای بازیافت در اختیار 
شرکت ها قرار می دهند، آن طور که 
به نظر می رســد در راســتای حفظ 

محیط زیست نیست.

از لحاظ رضایت مردم 
فرودگاه پیرسون در آمریکای شمالی

 در پایین ترین رتبه ها جای گرفته است

ایرانیان کانادا- فرودگاه پیرسون یکی 
از فرودگاه های بســیار مهم کشور 
کانادا میباشد و این فرودگاه به عنوان 
دومین فرودگاه مهم و پر رفت و آمد 
کشور کانادا شناخته شده است. در 
حال حاضر این فرودگاه بین المللی 
در تورنتو، به عنوان دومین فرودگاه 
پر رفت و آمــد در قاره ی آمریکای 
شــمالی و به عنوان بــزرگ  ترین 

فرودگاه در کشور کانادا نیز به حساب 
می آید.

در حالی که ســال گذشته، فرودگاه 
بین المللی پیرسون با نام اختصاری 
)YYZ(  تقریباً رضایت مشــتری در 
بین »فرودگاه های بزرگ« آمریکای 
شمالی را به خود اختصاص داده بود و 
رتبه ی متوسطی را از آن خود کرده 
بود، بررسی امسال JD Power  نشان 
می دهد که  وضعیــت این فرودگاه 
بدتر شده است و رتبه میزان رضایت 
مشــتری از فرودگاه پیرسون تورنتو 

خیلی پایین آمده است.
 این مطالعه میــزان رضایتمندی از 
فرودگاه آمریکای شــمالی در ســال 
2۰۱۹، رضایــت کلی مســافران از 
فرودگاه هــای خیلی بزرگ، بزرگ و 
متوسط   آمریکای شمالی را با بررسی 
شــش عامل )به ترتیب اهمیت آنها( 
انــدازه گیری می کنــد که عبارتند 
از: امکانــات ترمینال؛ دسترســی به 
بازرسی  باربری؛  م  ت ـ فرودگاه؛ سیسـ
امنیتی؛ چک کردن بار؛ و کیفیت غذا، 

نوشیدنی و مغازه ها.
فرودگاه های خیلی بــزرگ آنهایی 
هستند که ساالنه ۳۳ میلیون مسافر 
یا بیشــتر دارند و پیرسون جزء آنها 

میباشد.
در ســال جاری، فرودگاه بین المللی 
دیترویت در آمریــکا باالترین میزان 
رضایت مسافر را در بین فرودگاه های 
خیلــی بزرگ با امتیاز ۷۸۶ کســب 

کرده است.
فرودگاه پیرسون، ۷45 امتیاز کسب 
کرد که »تقریباً متوســط« اســت 
و پاییــن تر از فــرودگاه بین المللی 

سانفرانسیسکو می باشد.
امســال امتیاز این فرودگاه نسبت به 
امتیازش درسال گذشته به طور قابل 
توجهی با افت همراه بود، سال 2۰۱۸ 

رتبه این فرودگاه ۷۶۱ بود.
از بین فــرودگاه هایی کــه همانند 
پیرسون در رتبه های پایین قرار دارند 
میتوان به با فرودگاه های بین المللی 

لس آنجلس، سیاتل اشاره کرد.



۱515 Issue 1444 Friday October 4, 2019شماره ۱444 جمعه ۱2 مهر ۱۳۹۸

سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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 
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Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until November 8, 2019, while quantities last. 

Single
Stock Pot 

Range

$490

12", 2-Burner Hotplate

$513

24", 4-Burner Hotplate

$685

69" Solid Door
Back Bar Cooler

$2,450

ATOSA Ranges In Stock & Sale Priced
ATO-4B 24" Gas Range, 4 Burners, 20" Oven $1,450
ATO-6B 36" Gas Range, 6 Burners, 26.5" Oven $1,575
ATO-24G 24" Gas Range, 24" Griddle, 20" Oven $1,595
ATO-4B12G 36" Range, 4 Burner, 12" Griddle (Right) $1,990
ATO-2B24G 36" Range, 2 Burner, 24" Griddle (Right) $2,055
ATO-36G 36" Gas Range, 36" Griddle, 26.5" Oven $2,340

Your  Source!

امسال از هر۱۰ کانادایی
 4 نفر واکسن آنفوالنزا

 را نخواهند زد
ایرانیان کانادا- یک نظرسنجی جدید 
نشان می دهد که تقریباً 4۰ درصد از 
کانادایی ها قصد ندارند امسال واکسن 

آنفوالنزا بزنند.
 London مطابق نظرســنجی اخیــر
Drugs، سی و هفت درصد کانادایی ها 
گفته اند که امسال به دلیل سردرگمی 
که هنــوز پیرامون واکســن آنفوالنزا 
وجود دارد واکسیناسیون نخواهند شد.
جیانی دلنیگرو، داروساز داروخانه های 
London Drugs، گفت متأســفانه، 
بسیاری از کانادایی ها به دلیل تصور 
غلط در مورد عوارض دریافت واکسن 
آنفوالنزا و نگرانی در مورد عدم ایمنی 
و کارآیی واکسنها ممکن است امسال 

واکسن آنفوالنزا نزنند.
واقعیت این است که واکسن آنفوالنزا 
بی خطر است و مؤثرترین ابزاری است 
که ما در برابر آنفوالنزا از خود محافظت 
می کنیم، از شیوع آن جلوگیری می 
کنــد و در نهایت باعــث نجات جان 

انسانها می شود.
اما تصورات و باورهای غلط هنوز هم 

وجود دارد.
دلنیگرو در گفتگو با گلوبال نیوز  افزود: 
برخی از این تصــورات غلط در مورد 
عدم ایمن بودن واکســن می تواند به 

جنبش »ضد واکسن« مرتبط شود.
جنبــش »ضــد واکســن«اطالعات 
غلط زیادی درباره واکســن ها منتشر 
می کند. آنها اغلب برای اثبات ادعاهای 
خود مطالعات علمی غیرقابل اطمینان 

و تایید نشده را نقل می کنند.
و با توجه به رسانه های اجتماعی، برای 
نیمی از   کانادایی ها تشــخیص اینکه 
کدام سایت یا اطالعات صحیح و کدام 

یک گمراه کننده است سخت است.
غالباً، داستانهایی از واکنش های جدی 

و عــوارض معمولی بــه دلیل زدن 
واکسن گزارش می شوند که در واقع 
بسیار نادر هستند و در بسیاری موارد 
علت، خود واکسن ها نیستند. این وب 
سایت ها از نظر مرکز بهداشت کانادا 

مورد تایید نیستند.
اما متاسفانه هر نوع مطبوعات منفی، 
پست های منفی یا حتی داستان های 
نقل قول از دیگران در رســانه های 
اجتماعی - به عنوان مثال فردی که 
بعد از زدن واکسن آنفوالنزا بیمار شده 

است- همه می تواند به تصورات غلط 
درباره واکسن بیافزاید.

در این نظرســنجی مشخص شد که 
2۹ درصد از کانادایی ها معتقدند که 

افراد سالم نیازی به واکسن آنفلوآنزا 
ندارند ، 2۰ درصد معتقدند که واکسن 
آنفوالنزا می تواند عوارض جانبی منفی 
ایجاد کند و ۱۶ درصد معتقدند که به 

آن احتیاج ندارند، زیرا در اطرافشان 
بیماران مبتال به آنفلوانزا وجود ندارد و 

در معرض آن قرار نمیگیرند.
با این حال، ۷۹ درصد از کانادایی ها 
معتقدند که هر ســاله زدن واکسن 
آنفوالنزا مهم است، به خصوص برای 
محافظت از افراد آســیب پذیر مانند 

سالمندان، نوزادان و کودکان.
۸4 درصد هم می دانند که واکســن 
آنفوالنزا به جلوگیری از بستری شدن 
در بیمارســتان و نجات جان انسان 
کمک می کند. در ســال گذشــته 
آنفلوانزا ۳۶5۷ باعث بستری افراد در 
بیمارستان و مرگ 22۳ نفر در کانادا 

شده است.
دلنیگــرو معتقد اســت کــه اکثر 
کانادایی ها از اهمیت واکســن ها با 
خبرند، اما با یک حرکت»ضد واکسن« 
بسیار کوچک این شک را به دلشان 

میندازد که شاید واکسیناسیون بی 
خطر نباشد و ما به عنوان متخصصان 
مراقبت های بهداشتی، باید در ارائه 
این اطالعات صحیح و مهم بهداشتی 
در مورد واکســن ها و ســایر موارد 

بهداشتی کوشا باشیم.
دلنیگرو معتقد اســت کــه این امر 
بــه عهده مقامات بهداشــتی دولت، 
پزشــکان، پرســتاران، داروسازان و 
رسانه ها است که همچنان نسبت به 
دریافت واکسن آنفوالنزا آگاهی مردم 

را باال ببرند.
 داروســازان، به عنوان در دســترس 
تریــن افراد در حرفــه مراقبت های 
بهداشــتی می توانند در این زمینه 
تأثیر مثبتی داشته باشند. همچنین 
بیماران باید از پزشک متخصص خود 
در امور بهداشتی آگاهی بگیرند و نه از 

رسانه های اجتماعی.

افزایش شمار پزشکان به بیش از دو برابر نرخ رشد جمعیت کانادا  رسید
ایرونیا- گزارشــی انستیتو اطالعات 
ســالمت کانادا نشان می دهد  تعداد 
پزشک های کانادا دارد با نرخی بیش 
از دو برابر نرخ رشــد جمعیت رشد 

می کند. 
ایــن گــزارش که پنج شــنبه هفته 
گذشــته منتشر شــد حاکی است  
جمعیت کانادا بین سال های 2۰۱4 
و 2۰۱۸ شاهد افزایشی 4.۶ درصدی 
بود در حالیکه تعداد پزشکان در همان 
بازه ۱2.5 درصد بیشتر شد. در سال 
2۰۱۸، روی هم رفته تقریبا ۹۰ هزار 
پزشــک در کشور حضور داشتند که 
باالترین رقم سرانه پزشک در تاریخ 

کشور است.
مانیتوبا و بریتیش کلمبیا بیشترین 
افزایــش تعداد پزشــک را با هر یک 
بیش از ۱۷ درصد به ثبت رســاندند 
و کبک پایین ترین رقم رشد را با 5.۹ 
درصد داشــت که کمتر از رقم ۶.5 

درصد در نووا اسکوشا بود.
بلینجــر مدیــر اطالعــات  جــف 

می گوید  انســتیتو  این  پزشک های 
با وجود اینکه عرضه پزشــکان طی 
ســال های اخیر رشدی ســریع تر از 
جمعیت داشته، بسیاری از کانادایی ها 
هنوز می گویند به سختی می توانند 

یک دکتر خانوادگی پیدا کنند. 
او گفت: »ســوال بزرگ این است که 
چرا ظاهرا شــکافی بین رقم در حال 
رشــد تعداد پزشــکان این حقیقت 
وجود دارد که تقریبــا همان درصد 
از کانادایی ها هنوز در دسترســی به 

دکترها با چالش مواجه هستند.«
گزارش انستیتو به این نتیجه رسید 
که در ســال 2۰۱۸ به ازای هر ۱۰۰ 
هزار نفر 24۱ پزشک وجود داشت که 
باالترین رقم تاریخ بود. ارقام مرکز آمار 
کانادا از سال 2۰۱۶ نشان می دهد که 
۱5.۸ درصــد از کانادایی هــای ۱2 
سال یا بزرگ تر یا حدود 4.۸ میلیون 
نفر گفته اند یــک تامین کننده ثابت 
خدمات درمانی ندارند. ارقام نشــان 
می دهند که کبک بــا 25.۶ درصد 

باالترین ســهم ســاکنان بدون یک 
پزشــک ثابت را داشــت و بعد از آن 
ساسکچوان و آلبرتا به ترتیب با ۱۸.۷ 

درصد و ۱۸ درصد قرار گرفتند.
جاســتین ترودو رهبر لیبرال ها این 
هفته در یک تعهــد انتخاباتی گفت 
اطمینان حاصل خواهــد کرد تمام 
خانوادگی  پزشــک  به  کانادایی هــا 

دسترسی داشته باشند. 
بلینجــر گفت ارقام باالتــر می تواند 

بیمارانی را که دنبال پزشــک ثابت 
می گردند تشــویق کنــد. او گفت: 
»البته مســئله ای که هنوز روی آن 
مدیریــت نداریم این اســت که آیا 
این ارقام افزایشی تعداد پزشکان در 
بخش هایی از استان ها شکل می گیرد 
که بیشترین تقاضا وجود دارد یا خیر. 
داریم می بینیم که مخصوصا بیماران 
مناطق روستایی یا دورافتاده با مشکل 

دسترسی به دکتر مواجه هستند.«

گزارش همچنین نشــان می دهد که 
یک روند جامعه آماری در حال تغییر 
در میان جمعیت پزشکان هم مشاهده 
می شود و حاال تعداد پزشک های خانم 
در هر زمان دیگــری از تاریخ کانادا 
بیشتر شده اســت. از سال 2۰۱4 به 
بعد تعداد پزشــکان خانم 2۱ درصد 
افزایــش پیدا کرده و ایــن در حالی 
است که تعداد پزشکان آقا ۷ درصد 

بیشتر شده است.
ایــن گزارش درآمد پزشــکان را هم 
زیر نظر گرفت و به این نتیجه رسید 
که پرداخت هــای کل کلینیک ها در 
سراسر تمام بســته های پزشکی در 
ســال 2۰۱۷-۱۸ معادل بــا 2۷.4 
میلیارد دالر بود که نشانگر افزایشی 
۳.۹ درصدی نسبت به سال قبل بود. 
این گــزارش نتیجه گرفت که درآمد 
خالص ساالنه میانگین یک پزشک در 
کانادا ۳45 هزار دالر است که از 2۶۷ 
هزار دالر در نووا اسکوشا تا ۳۸5 هزار 

دالر در آلبرتا تفاوت دارد.
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میانگین  بهای آپارتمان  در ونکوور
  به قیمت های دو سال قبل بازگشته است 

ایرونیا- بازار کاندو ونکوور بزرگ شاهد 
مقــداری بهبود بوده امــا نه چندان. 
داده های انجمن امالک ونکوور بزرگ 
نشان می دهد که قیمت یک آپارتمان 
کاندو در ماه آگوست کاهش پیدا کرد. 
البته کاهش هــا دارند افت می کنند 
چون فروش و لیســتینگ به توازن 

بهتری رسیده اند.
قیمت یک آپارتمان کاندو در ونکوور 
بزرگ نسبت به پارسال در حال افت 
اســت. قیمت معیار در آگوســت به 
۶54 هزار دالر رســید که نسبت به 
پارسال ۷.4 درصد کمتر بود. در شهر 
ونکوور، قیمت معیار ونکوور ایست به 
522۳۰۰ دالر رســید که ۷.5 دالر 
نســبت به ســال قبل کمتر بود. در 
ونکوور وســت، قیمت معیار به ۷5۶ 
هزار دالر رســید که نشانگر کاهشی 
۸.4 درصدی نسبت به سال قبل بود. 
با توجه به اینکه قیمت ها فقط در سال 
2۰۱۹ منفی شده اند  این کاهش ها 

بسیار چشمگیر هستند.
اما نرخ کاهش قیمت معیار در حال 
تضعیف اســت. کاهش ۷.4 درصدی 
آگوســت به اندازه ماه قبل نیست و 
قیمت ها هنوز ۹ درصد نسبت به نقطه 
اوج پایین تر هســتند. در حال حاضر 
قیمت یک آپارتمان کاندو متوســط 

حدود قیمت سپتامبر 2۰۱۷ است.
از طــرف دیگر فــروش کاندوها در 
ونکوور بزرگ نسبت به پارسال بسیار 
بهبــود یافت. در آگوســت روی هم 
رفته ۱۱۱۶ کاندو به فروش رفت که 
نسبت به ماه قبل ۱۰.2 درصد کمتر 
اما نســبت به ماه مشــابه سال قبل 
۸.۸۷ درصد بیشــتر بود. با این حال 
این میزان فروش نســبت به میانه 5 
ساله این ماه ۱۶.۹ درصد کمتر است.

لیستینگ جدید مســکن هم برای 
کاندوهای ونکوور بزرگ کمی بهبود 

تحلیل بلومبرگ
 از وعده های انتخاباتی احزاب اصلی کانادا در زمینه مسکن

کمپین های  در  مســکن  ایرونیــا- 
انتخاباتی فدرال تبدیل به مسئله ای 
داغ شده و رهبران حزب های مختلف 
در هفته های اخیر قول های خبرساز 

متعددی داده اند.
در این میان  بلومبرگ برای بررسی 
هــر چــه دقیق تــر این وعــده ها 
گفگتویی با جان پاســالیس رییس 
شــرکت کارگزاری امــالک واقع در 

تورنتو Realosophy داشته.

حزب محافظه کار

محافظه کاران قول داده اند که استرس 
تست وام مسکن را تغییر می دهند تا 
به خانه اولی ها کمک کنند دسترسی 
آسان تری به این وام ها داشته باشند. 
آن ها همچنیــن قــول داده اند این 
اســترس تســت را برای تمدید وام 

مسکن به کلی حذف کنند.
پاسالیس می گوید یکی از مشکالت 
اصلی کشــور درجات بــاالی بدهی 
خانوار است. او گفت: »اگر به بازارهایی 
نگاه کنید که بیشتر از همه با مشکل 
مقرون به صرفگی دســت و پنجه نرم 
می کنند، مخصوصــا تورنتو، بازار در 
حال حاضر فقــط نیازمند انگیزش 
بیشتر نیست. از همین حاال رقابتی 
هست. بنابراین در کل تسهیل کردن 

استرست تست برای خانه اولی ها در 
حال حاضر بهترین سیاست نیست.«

امــا از طــرف دیگــر او گفت حذف 
استرس تست برای تمدید وام مسکن 

ایده بدی نیست.
محافظه کاران همچنین قول داده اند 
که دوره بازپرداخت وام های مســکن 
بیمه شــده را به ۳۰ ســال افزایش 
می دهنــد و سیاســت دولت قبلی 
محافظــه کار را معکــوس می کنند. 
پاسالیس می گوید در تورنتو، افزایش 
دوباره بازپرداخت مســلما ســوخت 
بیشتری به آتش اضافه می کند چون 

بازار از همین حاال رقابتی هست.
او اضافه کــرد: »اما در بســیاری از 
شــهرها که به انــدازه تورنتو گران 
قیمت نیستند، آیا واقعا نیازی به آن 
انگیزش هست؟ بنابراین در کل، این 
سیاســت خوبی نیســت چون فقط 
باعث تشویق درجات باالتری از بدهی 
خانوار می شود. به نظرم مسلما این کار 

قیمت مسکن را باالتر خواهد برد.«

حزب لیبرال 

جاســتین ترودو رهبر لیبرال ها قول 

داده که سیاســت تازه اعمال شــده 
خودش یعنی انگیزش خانه اولی ها را 
گسترش بدهد و در شهرهای ونکوور، 
تورنتــو و ویکتوریــا خانه هایی که 
ارزش شان به سقف تقریبا ۸۰۰ هزار 
دالر می رسد را هم مشمول این برنامه 
کند، در حالیکه قبال این سقف حدود 

5۰۰ هزار دالر بود.
برداشــت پاسالیس این است که این 
سیاست احتماال نســبت به افزایش 
دوره بازپرداخت وام های مســکن اثر 
کمتــری روی بازار می گــذارد چون 
افزایش دوره بازپرداخت چیزی است 
که همه می توانند از آن استفاده کنند. 
او گفت: »فکر نمی کنم به همان تعداد 
افراد بخواهند ثبت نام کنند تا با دولت 

همراه بشوند و خانه بخرند.«
گفته انــد  همچنیــن  لیبرال هــا 
می خواهند یک مالیات یک درصدی 
برای سفته بازی و خانه های خالی در 

سراسر کشور اعمال کنند.
پاســالیس می گوید این در حقیقت 
سیاســتی بســیار خوب است چون 
بریتیش کلمبیا این کار را انجام داده 
و نتیجــه هم گرفته اســت. او گفت 
»خیلی ها گفتند خانه خالی ای وجود 
ندارد و این ها مسائل اصلی نیستند. 
اما بعد وقتی که مالیات اجرایی شد، 
دیدیم که انواع و اقسام امالک لوکس 
به قیمت های بسیار پایین برای اجاره 
در بازار قرار داده شدند تا صاحبان شان 
بتواننــد از پرداخت ایــن مالیات ها 

اجتناب کنند.«

حزب نئودمکرات

حزب دموکرات نو قول داده طی یک 
دهه آینده 5۰۰ هزار واحد مســکن 
مقرون به صرفه بســازد. پاســالیس 
می گوید مسلما این ایده خوبی است 
اما مسئله اصلی این است که آیا واقعا 
ایــن کار انجام خواهد شــد و چطور 

انجام خواهد شد.
این حزب همچنین گفته می خواهد 
یک مالیات ۱5 درصدی برای خرید 
بــرای خریداران  امالک مســکونی 
خارجی اعمال کند. پاسالیس می گوید 
نظــر مختلطی در این بــاره دارد. او 
گفت: »فکر می کنم برنامه لیبرال ها 
احتماال بهتر است چون رفتار بد خالی 
گذاشــتن خانه ها را کم می کند. فکر 
نمی کنم ایــن کار به بازارهای بزرگ 
کمکی کنــد چون آن هــا از همین 
حاال این مالیات ها را دارند، مگر اینکه 
بخواهند یک مالیات دیگر روی آن ها 
معرفی کنند که مالیات را ۳۰ درصد 
می کند. سیاست خوبی است،  اما اجرا 
کردن آن در ســطح کشوری ممکن 
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پیدا کرد. در آگوســت ۱۷۶۳ کاندو 
جدید ثبت شــدند که نسبت به ماه 
قبل ۱۹.2 درصد کمتر اما نســبت 
به ســال قبل ۱.4 درصد بیشتر بود. 
کاهش ماهانــه قابل انتظــار بود و 
افزایش ساالنه آن قدر بزرگ نیست. 
این افزایش نتوانست کمک بسیاری 
به وضعیت موجودی بکند که از قبل 
هم نسبت به سال قبل رشد کرده بود.

انجمن امالک ونکوور بزرگ گزارش 
می دهد که در ماه آگوســت 52۶۹ 
کاندو ثبت شده فعال وجود داشتند 
که نسبت به ماه قبل ۶.۸ درصد کمتر 
بود. با این حال این رقم در مقایسه با 
ماه مشابه سال قبل ۳۶.5 درصد باالتر 
بود. این جهش بزرگی بود و توانست 
مقداری از فشار موجود روی قیمت ها 

برای باالتر رفتن را خنثی کند.
جهش بســیار بزرگ تر لیســتینگ 
نسبت به قیمت ها باعث شد که نرخ 
 )SALR( فروش به موجــودی فعال
پایین تر بیایــد. انجمن می گوید این 
نرخ در آگوست به 2۱.2 درصد رسید 
و در حالی اســت که نرخ آگوســت 

پارسال 2۶.۶ درصد بود.

بــه صورت کلی، وقتــی که این نرخ 
باالی 2۰ درصد باشــد بازار متعلق 
به فروشندگان است و انتظار می رود 
قیمت ها افزایش پیدا کنند. وقتی که 
این نرخ به پایین ۱2 درصد می رسد 
بازار متعلــق به خریداران اســت و 
قیمت ها باید افت کننــد. وقتی که 
نرخ بین ۱2 درصد و 2۰ درصد است 
به این معنی اســت که به مرحله ای 
از توازن رســیده و قیمت ها درست 
هستند. برای اینکه این شاخص بتواند 
قابل اعتماد باشد نرخ  باید معموال در 
یک بازه باشد و افت و خیزهای شدید 
معموال همراه بــا جنبش های بزرگ 

می شوند.
روی هم رفته نشــانه هایی از بهبود 
وضعیت بازار کاندو دیده می شود که 
از جمله آن می توان به افزایش فروش 
و کاهش میزان ضررها اشــاره کرد. 
با این حال همچنین نشــانه هایی از 
افت دیده می شود که از جمله آن ها 
می توان به کاهش قیمت مســکن و 
افزایش هم زمان لیستینگ فعال اشاره 
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ایرونیا- وســت ونکوور تعداد زیادی 
صاحب خانــه خارجی دارد و با وجود 
اینکه این افراد در حال حاضر مشمول  
بریتیش  استان  مالیات ســفته بازی 
کلمبیا هســتند ، شهردار می خواهد  
قدرت اعمال مالیات های بیشتری را 

داشته باشد.
شــهردار مرن-ان بوث گفته شــهر 
می خواهد سودهای مستقیم از مالیات 
ســفته بازی از طریق خانه های خالی 
دریافت کند و بتواند حق اعمال کردن 
مالیات های اضافی خانه های خالی را 
عالوه بر مالیات استانی داشته باشد 
تا بتواند مسکن مقرون به صرفه تری 

خلق کند.
شــهردار گفت »این مشکلی واقعی 
است« و اضافه کرد که وست ونکوور 
۱۷۰۰ خانه خالی دارد که مساوی با 
۱۰ درصد از کل موجودی مسکن آن 
است. او گفت یک مالیات شهرداری 
شبیه مالیاتی که شهر ونکوور در حال 
حاضر دارد می تواند سودهای بیشتری 
به شــهرداری برای تامین ســرمایه 
ابتکارهای حمایت از مسکن مقرون به 

صرفه برساند.
دوازدهم ســپتامبر کرول جیمز وزیر 
اقتصاد اعالم کرد که بیش از ۱5 درصد 
از امالک اســتانی که تحت مالکیت 
شــهروندان خارجی هســتند دارند 
مالیات سفته بازی تولید می کنند. با 
استناد به ارزیابی دولت، وست ونکوور 
یکی از حوزه هایی است که به شدت 

تحت تاثیر مالیات ســفته بازی قرار 
گرفته اما جیمز هیچ اشاره ای نکرد که 
مالیات ها برای رسیدگی به این مسئله 

تغییری خواهند کرد.
جیمز گفت اگــر خانواده های تحت 
تاثیر قرار گرفته نمی خواهند در آینده 
مالیات بخرند یک راه حل آسان دارند: 
»این فرصتــی به افراد بــرای اجاره 
دادن خانه های شــان می دهد و آن ها 
را تشویق می کند خانه شان را خالی 

نگذارند«.
شــهردار وســت ونکوور گفت وقتی 
خانه ها خالی می ماننــد اثراتی روی 
اقتصاد منطقه دارند که یکی از آن ها 
می تواند این باشد که کسب و کارهای 
محلی مشتریان بالقوه خود را از دست 
می دهند. بوث همچنین به این نکته 
اشــاره کرد که شهر تبدیل به هدفی 
برای ســارقان خانه های خالی شده 
چون این خانه ها نه تنها گران قیمت 
هســتند بلکه اغلب اقالمی ارزشمند 

داخل آن ها قرار دارد.
او گفت شــهر قدرت اعمال مالیات 
خانه هــای خالی را به خودی خود به 
خاطر چارتر جوامــع محلی ندارد و 
برای انجام این کار نیازمند تغییرات 
قانونی از سوی دولت استانی خواهد 
بود. او گفت: »ما مخصوصا می خواهیم 
افــرادی را هدف قــرار بدهیم که در 
کانادا مالیات پرداخت نمی کنند و به 
آن خانه ها به عنوان ســرمایه ای در 

حال رشد نگاه می کنند«.

شهرداری وست ونکوور به دنبال
 کسب مجوز دریافت مالیات »مضاعف«

 از مالکان خانه های خالی

ونکوور و تورنتو
 دو بازار امالک گران قیمت جهان

ایرانیــان کانادا- طبق گزارش بازار امالک جهانــی UBS، بازار امالک تورنتو 
دومین بازار امالک گران قیمت در دنیا می باشــد. در این گزارش آمده است 

مونیخ دارای بیشترین حباب قیمت در زمینه مسکن است.
حبــاب قیمت پدیده ایســت که معموال در بازار امالک اتفــاق می افتد. واژه 
»حباب« به ارزش نهادن و تقویت دارایی های بی ارزش اطالق می شود، و تا 

زمانی که حباب از بین نرود نمی توان ارزش واقعی آن را تعیین نمود.
بازار امالک جهانی UBS، ریســک حباب ملک را بر پایه الگوهای مشــخص 

می سنجد.
متخصصان معتقدند مخمصه ای که تورنتو در آن گرفتار شــده به دلیل عدم 
پشــتیبانی کافی و پول های خارجی اتفاق افتاده است. اما مهار این موضوع با 

موفقیت پیش نمی رود و قیمت ها روز به روز افزایش می یابند.
قیمت مســکن بین ســال های 2۰۰۰ تا 2۰۱۷ تقریبا ۳ برابر شده است. در 
ونکوور دولت محلی برای مقابله با این مشکل مالیات خریداران خارجی، کنترل 

اجاره و استانداردهای سخت تر برای رهن را اجرا می کند.
ونکوور هفتمین شهر در لیست می باشد، اما همچنان در معرض خطر حباب 
قیمت است. بازار امالک ونکوور نیز با متوسط قیمت ۹۹۳.۳۰۰ دالر برای یک 

خانه، جزء گران قیمت ترین بازارهای کانادا می باشد.
هنگ کنگ، آمســتردام، فرانکفورت، پاریس، زوریخ، لندن و سان فرانسیسکو 

جزء ۱۰ شهر با بیشترین حباب قیمت در زمینه مسکن می باشند.
با توجه به اینکه افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ آهسته تر شده است، 

ممکن است در انتهای دوره شاهد قیمت های باال در زمینه امالک باشیم.
میانگین قیمت ها اکنون ثابت شــده، و این اتفاق برای اولین بار پس از سال 

2۰۱2 افتاده است.
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اختالف دستمزدهای کاری بین شهروندان و مهاجرین
بر اساس گزارش بانک رویال کانادا با 
وجود اینکه دولت تاکید بسیار زیادی 
به روی گزینــش مهاجرین دارد، اما 
مهاجرین  دستمزد  اختالف  کماکان 
با شهروندانی که متولد کانادا هستند، 
بسیار زیاد است، بطوری که در طی 
سی سال گذشــته همواره این روند 

افزایش داشت.
مهاجرین به میزان ۱۰ درصد کمتر 
از یک شــهروند کانادایی دســتمزد 
می گیرند. درحالی که این اختالف در 

سال ۱۹۸۶، 4 درصد بوده است.
ایــن اختالف بــرای کانادا ســاالنه 
به میــزان 5۰ میلیــارد دالر هزینه 

دربردارد.
اولین ســدی که بازار کار کانادا با آن 
مواجه اســت، به رسمیت شناختن 
مدارک تحصیلــی مهاجرین به این 
کشور اســت. ارزیابی و معادل سازی 
و  تطبیــق  و  تحصیلــی  مــدارک 
ارزش گــذاری بــه ســابقه کار این 
متخصصیــن مهاجر همــواره برای 
کانــادا دارای چالش های زیادی بوده 
است. شناسایی سیستم های آموزشی 
کشــور های مختلف و تطبیق سازی 
آنها با برنامه های تحصیلی ارائه شده 
در کانادا بســیار زمان بر می باشــد 
بخصوص که در حال حاضر کانادا از 
بالغ بر ۱۷5 کشور مهاجر  می پذیرد، 
روند ارزیابی مــدارک تحصیلی و یا 
سابقه کار متقاضیان مهاجرت و جذب 
آنان به بازار کانادا بسیار مشکل تر از 

قبل شده است. 
تبعیــض یکی از دیگــر چالش های 
جــذب نیروی کار به نظر می رســد 
براساس تحقیقات انجام شده توسط 
دانشــگاه تورنتو از تعــداد ۱۳ هزار 
رزومه کاری ارسال شده به کارفرمایان 
این شــهر در زمینه هــای مختلف 
تخصصی، متقاضیانی که متولد کانادا 
با اسا می انگلیســی بودند بیشــتر به 
مصاحبه کاری دعوت شــدند و یا با 

آنان تماس تلفنی گرفته شده است.
زمانــی که از کارفرمایــان علت این 
انتخاب و یــا تماس های تلفنی برای 
مصاحبه کاری را جویا شــدند، دلیل 
مطرح شده این بود که  احتمال عدم 
تســلط به زبان در میان متقاضیان 
چینی، هندی، پاکستانی و یا یونانی  و 
….. بیشتر از متولدین کانادایی است. 
در دهه هــای اخیــر، دولــت فدرال 
تالش بسیاری برای ایجاد اولویت در 
گزینش بین متقاضیانی که تسلط به 
زبان انگلیسی و یا فرانسه دارند انجام 
داده تا مهاجرین به محض وارد شدن 
بتوانند بدون مشکل زبان، جذب بازار 

کار کانادا گردند. 
از سال 2۰۱5، با راه اندازی سیستم 
اکسپرس انتری، ماتریس امتیازبندی 

بر اســاس فاکتورهای ســن، میزان 
تحصیالت، دانش زبان و تجربه کاری 
پایه ریزی شد و با ورود متقاضیان به 
حوزه رقابتی امکان گزینش و انتخاب 
بهترین ها برای دولــت و کارفرمایان 

بیش از گذشته مهیا گشت.
عالوه بــر آن، از ســال ۱۹۹۹ با راه 
اندازی برنامه های منتخب اســتانی 

کارفرمایان نیز حق انتخاب و گزینش 
نیروی متخصص مــورد نیاز خود را 

بدست آوردند. 
در 2۰ ســال گذشــته دولت کانادا 
سرمایه گذاری در بخش استقرارپذیری 
مهاجــران را 5 برابر کــرده و به ۱.5 
میلیارد دالر رسانده است. بخش اعظم 
این سرمایه گذاری در تقویت  سرمایه 

نیروی انسانی تازه واردین و اشتغال در 
زمینه مرتبط با تخصصشان استفاده 
شــده و مابقی برای آمــوزش زبان و 
ســرویس های متفرقه به تازه واردین 

مصرف شده است.
قــراردادن مهاجران جویــای کار در 
مصاحبه حضــوری بــا کارفرمایان، 
یکی از موثرترین روش ها در کاهش 
نگران های عمو می  در خصوص دانش 
و مهارت تازه واردین و چگونگی انطباق 

انها را بازار کار کانادا است.
درحالی کــه احزاب مختلــف کانادا 
متعهد هســتند تا فرایند ارزیابی را 
تسریع ببخشــند، راهکارهای زیادی 
برای این موضوع وجــود دارد که از 
آن جمله  می توان بــه درگیر کردن 
سازمان ها، موسسات آموزشی، مقامات 
استانی، کارفرمایان و غیره اشاره کرد.

شــواهد اخیر حاکی از این است که 
تا 5۰ ســال آینده، با وابسته تر شدن 
اقتصــاد کانادا به مهــارت مهاجران، 
هزینه ساالنه 5۰ میلیارد دالری  ارائه 
سرویس های اســتقرارپذیری پس از 
مهاجرت به تازه واردین با این تغییرات 
در نحوه انتخاب مهاجرین به میزان 

قابل توجهی کاهش یابد.
معصومه علی محمدی )هفته(

جمعیت کانادا
 به شدت رو به افزایش است

آمار و ارقام رسمی حاکی از آن است 
که جمعیت کانادا در یک سال اخیر 

افزایشی تاریخی داشته است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
آژانس فــدرال آمار کانادا با انتشــار 
گزارشی تازه ترین ارزیابی های خود 
را از جمعیــت کانادا اعالم کرد. طبق 
این گزارش جمعیت کانادا در ســال 
2۰۱۹-2۰۱۸ بیش از نیم میلیون نفر 
افزایش یافت و به این ترتیب باالترین 
رشد ساالنه تاریخ خود را تجربه کرد. 
اصلی ترین علت افزایش بی ســابقه 
رشد ساالنه جمعیت کانادا مهاجرت 

اعالم شده است.
طبق گزارش آژانس فدرال، جمعیت 
کانادا اول ژوئیه امسال ۳۷ میلیون و 
5۸۹ هزار و 2۶2 نفر بود که نســبت 
به همین زمان در سال گذشته 5۳۱ 

هزار و 4۹۷ نفر بیشتر شده است.
آژانس فدرال آمــار کانادا در گزارش 
خود تاکید کرد هرگز در تاریخ کانادا 
چنین رشد جمعیتی طی یک سال 

مشاهده نشده است.
اطالعاتی که آژانس فدرال آمار کانادا 
جمع آوری کرده حاکی از آن اســت 
که این جهش جمعیتی به معنای آن 
اســت که طی یک سال اخیر در هر 
یک دقیقه بیش از یک نفر به جمعیت 

کشور افزوده شده است.
از نظر درصدی نیز افزایش جمعیتی 
کانادا در یک سال گذشته ۱/4 درصد 
است که از ســال ۱۹۹۰-۱۹۸۹ که 
جمعیت کانادا رشــد ۱/5 درصدی را 
تجربه کرد، باالترین درصد محسوب 
نشــان  آمارها  می شــود. همچنین 
می دهد که رشــد جمعیتی کانادا در 
یک سال گذشته در میان کشورهای 

عضو گروه هفت باالترین بوده است.
برای مقایسه می توان گفت که رشد 
جمعیتی کانادا طی یک سال گذشته 
دو برابر بیشتر از آمریکا و انگلیس )هر 
کــدام ۰/۶ درصد( بوده این در حالی 
است که رشد جمعیتی ایتالیا و ژاپن 

حتی منفی بوده است.

آژانس فدرال آمــار کانادا در گزارش 
خــود تاکید کرد رشــد چشــمگیر 
جمعیت کشــور در یک ســال اخیر 
ناشی از افزایش زاد و ولد نبوده بلکه 
این پدیده مهاجرت اســت که کشور 
۸2/2 درصد رشــد جمعیتی خود را 
در یک سال گذشته مدیون آن است.

طبق ارزیابی های آژانس فدرال آمار 
کانادا، اختالف میان تعداد موارد زاد 
و ولــد و مرگ و میر در یک ســال 
گذشته نسبت ضعیفی است که تنها 
۱۷/۸ درصد رشــد جمعیت کانادا به 
آن مربوط می شود و این نسبت سال 

به سال نیز کمتر می شود.
آژانس فدرال آمــار کانادا در گزارش 
خود تصریح کرد در ســال 2۰۱۹-

2۰۱۸ کانــادا در مجموع ۳۱۳ هزار 
و 5۸۰ مهاجــر پذیرش کرد که یکی 
از باالترین ســطوح در تاریخ کشور 
محسوب می شــود. در همین مدت 
شمار ســاکنان غیردائمی کانادا نیز 
با رشــد تاریخی همراه بود و در این 
مدت ۱۷۱ هــزار و 5۳۶ نفر به این 
عنوان پذیرش شــدند. طبق گزارش 
آژانس فدرال آمار کانادا، به رغم این 
که متقاضیان پناهندگی و مهاجران 
بخش عمده ای از این افراد را تشکیل 
می دهند اما این رشد بیشتر ناشی از 
افزایش  تعداد دارندگان مجوز کار یا 
تحصیل در کشور است. آژانس فدرال 
آمار کانــادا تصریح کــرد مهاجرت 
موقت اساسا اصلی ترین تامین کننده 

نیازهای کشور به نیروی کار است.
رشد جمعیت کانادا در سال گذشته 
عمال در همه اســتان های کشور به 
جز نیوفاوندلند و البرادور مشــاهده 
شده اســت. جمعیت این استان در 
سال گذشته ۰/۸ درصد کاهش یافت. 
استان اونتاریو در این مدت رشد قابل 
توجه ۱/۷ درصدی را ثبت کرد. در این 
میان استان کبک نیز با ثبت افزایش 
۱/2 درصدی جمعیت باالترین رشد 
جمعیتی خود را طی سی سال اخیر 

تجربه کرد.

جمعیت کانادا سال گذشته باالترین رشد ساالنه تاریخ خود را ثبت کرد.

به دنبال افزایش خودکشی،
 دانشگاه تورنتو در پی ساخت نرده های امنیتی

ایرانیان کانادا- دانشگاه تورنتو به دنبال خودکشی های ماه فوریه، قصد دارد 
مانع امنیتی موقتی در محوطه دانشگاهی سنت جورج احداث کند.

اوایل امسال، در ۱۸ فوریه، دانشجویان بزرگ ترین دانشگاه تورنتو در کالج 
»کینگ« گرد هم آمدند تا در ســکوت اعتراض خود نسبت به بی اعتنایی 
دانشگاه به مرگ ۳ دانشجو را بیان کنند. اکنون چهارمین مرگ امسال نیز 

رقم خورده است.
مرکز اطالعات تکنولوژی Bahen در پی این مرگ ها تعطیل و روز یکشنبه 
دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. سندی ولش نماینده دانشجویان تورنتو اعالم 
کرد اقدامات الزم برای افزایش امنیت این مرکز انجام شده و به دنبال بهبود 

شرایط هستیم.
مدیریت دانشگاه نیز با بیان اینکه امنیت و رفاه دانشجویان در اولویت است 
اعالم کرد از بهار گذشته طی مذاکراتی با معمار ساختمان به دنبال افزایش 

امنیت با احداث موانع امنیتی هستیم.

SMF موسسه حسابداری و حسابرسی

به مدیریت شیرین مشیرفاطمی
CPABC عضو رسمی انجمن

778-989-5280
#200 - 201 Bewicke Avenue, North Vancouver V7M 3M7

www.accountant-vancouver.com   smfcpa@shaw.ca

* خدمات مالیاتی اشخاص و شرکت ها
* انجام کلیه خدمات حسابداری

* مشاوره مالیاتی
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اندرو شی یر: 
»دولت کانادا« یار و یاور رژیم های فاسد جهان است

آیا آن گونه که اندرو شی یر رهبر حزب 
محافظه کار مدعی شده، دولت کانادا 
به »رژیم های فاسد« در جهان کمک 

می کند؟
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
رهبر محافظه کاران کانادا ادعا کرده 
که دولت جاســتین ترودو نخســت 
وزیر لیبــرال کانادا میلیون ها دالر به 
رژیم های »متخاصم« و همچنین به 
کشورهای توسعه یافته کمک کرده 
است. با این حال به گفته شی یر کانادا 
در دوره لیبرال هــا، جزو بزرگ ترین 
کشورهای کمک کننده جهان نبوده 

است.
سوالی که اکنون مطرح می باشد این 
است که آیا طبق ادعای اندرو شی یر، 
دولت ترودو به »رژیم های فاسد« در 

جهان کمک کرده است؟
پاســخ این سوال مثبت است اما این 
کمک ها عمدتا با اهداف و انگیزه های 
بین المللی  امنیتی  یا  بشردوســتانه 

صورت گرفته است.
اندرو شــی یر روز یکشنبه اول اکتبر 
اعالم کرد: »من اطمینــان دارم که 
هیچ یک از شــهروندان کانادا راضی 
نیستند که پول مالیات آنها به دست 

رژیم های متخاصم برسد.«
رهبر محافظه کاران کانادا در اظهارات 
خود سه کشور را که کانادا احتماال به 

آنها کمک کرده است، مد نظر داشت: 
کره شمالی، چین و ایران.

همــان گونه که کانادا اینترنشــنال 
اعــالم   Canada International
کرده است دولت کانادا از سال 2۰۰5 
بیــش از ۳5 میلیون دالر به عملیات 
بشردوســتانه بین المللــی در کره 

شمالی کمک کرده است.

اما مقامات اتــاوا در این باره توضیح 
دادنــد که کانادا حمایت های خود به 
کره شمالی را از طریق سازمان ملل 
متحد و یونیســف به منظور جبران 
»کمبود مواد غذایی« در این کشــور 
آسیایی انجام داده و هرگز هیچ کمک 
مالی مستقیمی در اختیار دولت کره 
شمالی یا سازمان های این کشور قرار 

نداده است.
طبق اطالعات و داده هایی که »امور 
جهانی کانادا« ارائه کرده اســت، اتاوا 
ســال 2۰۱۸-2۰۱۷ نزدیــک به دو 
میلیون دالر به کره شــمالی کمک 
کرد کــه بخش عمــده آن ماهیت 
بشردوســتانه داشت. ســازمان ملل 
متحد نیز بهار امســال با اشــاره به 
نیازهای فــوری کره شــمالی و ده 
میلیون نفر جمعیت این کشور که در 
وضعیت ناامنی غذایی حاد قرار دارند، 
کمک  بشردوستانه جامعه جهانی را به 

این کشور خواستار شد.
ایــران نیــز در این مــدت )2۰۱۸-

2۰۱۷( کمتــر از دو میلیون دالر از 
کمک هــای کانادا بهره برده اســت. 
به گفته مقامات اتــاوا این کمک ها 
در مقولــه »امنیت بین المللی و امور 

سیاسی« قرار می گیرد.
در یک سند دولتی کانادا به صراحت 
اعالم شــده است که اتاوا ابتکارهایی 
به کار گرفته تا اطمینان حاصل کند 
تهران به تعهدات خود در زمینه عدم 

تکثیر هسته ای عمل می کند.
دولت کانــادا اقدامــات دیگری نیز 
در همیــن زمینه در قبــال برخی 
کشورهای دیگر انجام داده و به اجرای 
برنامه هایی از جمله جلوگیری از تکثیر 
سالح های مرگبار به ویژه تسلیحات 

کشتار جمعی کمک کرده است.
اما در رابطه با چین گفته می شــود 
کانادا چهار میلیون دالر به این کشور 
کمک کرده که ظاهــرا بیش از یک 
ســوم آن به مبارزه با تغییرات آب و 

هوایی اختصاص داشته است.
نکته جالب این که دولت جاســتین 
ترودو در زمینه کمک های بین المللی 
سخاوت کمتری نســبت به استفن 
هارپر نخســت وزیر پیشین کانادا به 

خرج داده است.
طبق آمار و ارقامی که شورای همکاری 
بین المللی کانادا CCCI منتشر کرده 
است، در مدت ۹ سال نخست وزیری 
استفن هارپر محافظه کار، دولت کانادا 
۳۰/۰درصد از درآمد خالص ملی خود 
را به کمک های عمومی به توســعه 

اختصاص داده است.
امــا در دوره زمامــداری جاســتین 
ترودو این نســبت بــه ۳۸/۰درصد 
رســید که از متوســط تعیین شده 
توســط ســازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی )۳۱/۰درصد( پائین تر اما از 
۷/۰درصدی که سازمان ملل متحد 

توصیه کرده، به مراتب باالتر است.
اگر محافظه کاران در انتخابات پارلمانی 
آتی کانادا پیروز شوند و اندرو شی یر به 
قدرت برسد و اگر رهبر محافظه کاران 
به وعده های انتخاباتی خود مبنی بر 
کاهش کمک هــای بین المللی کانادا 
عمل کند، کانــادا از نظر کمک های 
بین  المللــی )اختصــاص درصدی از 
درآمــد ملی خالص به کمکهای بین 
المللی( به پائین ترین ســطح خود از 

سال۱۹۶5 خواهد رسید.
اندرو شــی یر همچنین از کمک های 
کانادا به کشورهایی که درآمد متوسط 
یا باال دارند، انتقاد کرده اســت. وی 
در این زمینه به کمک های کانادا به 
ایتالیا پس از زمین لرزه این کشــور 
اشــاره کرده و از جاستین ترودو در 
این خصوص توضیحات قانع کننده 

خواسته است.
اندرو شــی یر تاکید کرد: »جاستین 
ترودو باید دالیــل قانع کننده ای در 
خصوص کمک به ایتالیــا، برزیل و 

ایران ارائه

چرا لیبرال ها 
درخواست شهروندی رایگان را پیشنهاد می کنند؟

حزب لیبرال که نامزد انتخابات 2۰۱۹ 
است موارد متعددی از سیاست های 
مهاجرتی چهار سال گذشته را ادامه 

خواهد داد.
برنامه حزب لیبرال راجع به مســائل 
مهاجرتی، که در صورت پیروزی شان 
در انتخابات عملی خواهد شد، منتشر 
شده اســت. 4 قول اصلی آنها بدین 

شرح است:
-  افزایش آرام و مناسب نرخ مهاجرت؛
 Municipal Nominee“ اجــرای -
Program;” )برنامه نامزدی شهری(

- دائمی کــردن برنامــه مهاجرتی 
Atlantic امتحانی

- اقدام برای دریافت شهروندی کانادا 
بــرای افرادی که اقامــت دائم دارند 

رایگان خواهد بود.
قــول لیبــرال ها مبنی بــر افزایش 
مهاجرت 4۰۰.۰۰۰ مهاجر در ســال 

عجیب نیست.
از زمان به دست گیری قدرت در سال 
2۰۱5، حزب لیبرال تعداد مهاجران 
را به صورت تدریجــی از 2۶۰.۰۰۰ 
نفر در سال تا عدد هدف ۳۳۰.۸۰۰ 
نفر در سال 2۰۱۹ افزایش داده است. 
هدف این اســت که این عدد تا سال 

2۰2۱ به ۳5۰.۰۰۰ نفر برسد.

چیزی که جدید اســت این است که 
آنها پیشــنهاد میدهند که تا ســال 
2۰2۱ میزان مهاجرت بیشتر شود و 

تا حدود 4۰۰.۰۰۰ نفر برسد.
آغاز برنامه مهاجرت استانی در سال 
۱۹۹۹ باعث شــد کــه مهاجرت به 
استان های کوچک تر مانند مانیتوبا و 
ساسکاچوان بیشتر شود، اما هنوز هم 
مهاجران بیشــتر در شهرهای بزرگ 

مستقر می شوند.
با تعدادی اســتثنا، در بیشتر استان 
هــا حداقل ۸۰ درصــد مهاجران به 
یک شهر می روند، که باعث میشود 
شهرهای کوچک همچنان نتوانند از 
کمک مهاجران برای تامین نیازهای 
نیــروی مورد نیاز بازار کار اســتفاده 

کنند.
جزییات برنامه نامزدی شهری هنوز 
دقیق مشخص نیست، اما گفته شده 
که 5.۰۰۰ فضای جدید در این برنامه 
خواهند بود. این برنامه احتماال اول به 

صورت آزمایشی شروع به کار کند.
این به این معنی است که 2.۷5۰ نفر 
)عدد حداکثر یک برنامه آزمایشــی( 
می توانند از طریق این برنامه انتخاب 

شوند.

چرا درخواست برای شهروندی کانادا 
رایگان شود؟ 

یک شــهروند دائم کانادا، بعد از این 
که حداقل ۱.۰۹5 روز )ســه ســال( 
طی پنج سال گذشته در کشور باشد 
میتواند برای دریافت شهروندی کانادا 

اقدام کند.
همراه با درخواست آنها باید 5۳۰ دالر 
به اضافه ۱۰۰ دالر برای »هزینه حق 

شهروندی«  بپردازند.
بــا ایــن کــه بیشــتر از ۸۰ درصد 
مهاجــران حق شــهروندی دریافت 
میکنند، اما منتقدان معتقدند هزینه 
های بــاالی این فرایند باعث شــده 
مهاجران با درآمد پایین نتوانند حق 

شهروندی شان را کسب کنند.
همچنین طی تحقیق مشخص شد 
که هزینه های بــاال از جمله عوامل 
کاهش درخواســت های شهروندی 

طی سالهای اخیر بوده است.
مطابق پیــش بینی حــزب لیبرال 
برداشتن این هزینه ها در سال مالی 
2۰2۰-2۱ بــرای افرادی که مالیات 
پرداخت میکننــد ۷5 میلیون دالر 

هزینه خواهد داشت.

مــداد- به گزارش گلوب اند میل، یکی از نامزدهای حزب لیبرال در اســتان 
ساسکاچوان از دو سازمان دولتی خواسته به تحقیق در پرونده عملکرد اندرو 

شی یر )رهبر حزب محافظه کار( در صنعت بیمه بپردازند.
ماجرا از این قرار اســت که یکی از رسانه های کانادایی چند روز پیش پس از 
بررسی سابقه اندرو شی یر اعالم کرد که هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه آقای 
شــی یر پیش از نمایندگی در مجلس عوام کانادا در سال 2۰۰4 از اعتبار الزم 
برای کارگزاری بیمه برخوردار باشد، نیافته است. این در حالی است که او بارها 

از عنوان شغلی »کارگزار بیمه« برای معرفی خودش استفاده کرده است.
سخنگوی حزب محافظه کار در پاسخ به این مساله گفت: »اندرو شی یر توانسته 
بود امتیاز الزم از نظر اتحادیه کارگزاران بیمه کانادا را به دست آورد. او برای به 

دست آوردن مجوز هم تالش کرد، اما در نهایت آن را رها کرد.«
اندرو شی یر نیز در این بازه گفت: »من امتیاز الزم را به دست آوردم، اما پیش از 

اینکه فرآیند دریافت مجوز به اتمام برسد، از این صنعت جدا شدم.«
گفتنی اســت، بر اساس قوانین استان ساســکاچوان، هر فرد متقاضی برای 

کارگزاری بیمه باید در آزمون ویژه کارگزاری پذیرفته شود.

درخواست تحقیق 
در پیشینه اندرو شی یر در صنعت بیمه

 جوانان فرانسه زبان چگونه در انتخابات 
فدرال کانادا رای خواهند داد؟

دغدغه هــا و اولویــت  رای دهندگان 
فرانسوی زبان جوان کانادا در انتخابات 
پارلمانی فدرال از زبان و مسایل زبانی 
فراتر می رود و طیف متنوعی از مسایل 

و موضوعات را شامل می شود.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو 
کانــادا، اولویت های انتخاباتی جوانان 
فرانسوی زبان کانادا در مناطق غربی 
صرفــا زبان و مســایل مرتبط با آن 
نیســت بلکه محیط زیست، حقوق 
دگرباشــان، روابط محیطی و حقوق 
بومیان، فقط چند مورد از مســایلی 
متعددی اســت که ذهن این قشر از 
جامعه کانادا را به خود مشغول کرده 

است.
و  پژوهشــگر  دشــن-تریو  گیــوم 
دانشجوی دکتری دانشکده مطالعات 
اتاوا می گوید بدون  سیاسی دانشگاه 
شــک جوانان بخش قابل توجهی از 
جامعه رای دهندگان کانادا را تشکیل 
می دهند با این حال شمار جوانانی هم 
که از شــرکت در انتخابات خودداری 

می کنند، کم نیست.
گیوم دشن-تریو که خود یک جوان 
فرانســوی زبان از نیوبرانزویک است، 
می گوید نبایــد در خصوص جوانان 
کانادایی و به ویژه جوانان فرانســوی 
زبــان کانادایــی از یــک رای واحد 
صحبــت کنیم. برای برخــی از آنها 
محیط زیســت و ضرورت حفاظت از 
آن بیشتر از دیگر مسایل اهمیت دارد 
و همین مســئله بر روی رای آنها در 
انتخابات آتی تاثیرگذار است اما برخی 
دیگــر عمدتــا روی احزابی متمرکز 
می شوند که قول داده اند برای به روز 
کردن قوانین زبان رسمی کشور همه 

تالش خود را به کار گیرند.
گیوم دشن-تریو در مسایل سیاسی 
مربوط به جوامع فرانســوی زبان که 
در جامعه کانادا در اقلیت قرار دارند، 

تخصص دارد.
این محقــق کانادایی افــزود این دو 
نگرش و این دو انتخاب الزاما سازش 
ناپذیر هم نیستند. در کل من بر این 
عقیده هســتم که نمی توانیم و نباید 
تعریف مشخص و واحدی از جوانان و 

آرای انتخاباتی آنها ارائه کنیم.
با این همه گیوم دشــن-تریو معتقد 
اســت که مســئله مدرنیــزه کردن 
قانــون مربوط به زبان های رســمی 
کانادا می تواند نسبت به دیگر مسایل 
بیشــترین تاثیر را بــر روی انتخاب 
جوانــان فرانســوی زبان کانــادا در 

انتخابات آتی فدرال داشته باشد.
 به گفته این محقق کانادایی، حضور 
دانشجویان در یک حوزه انتخابیه عامل 
تعیین کننده ای اســت که می تواند 
در انتخابــات آتی فــدرال کفه ترازو 
را به نفع این یا آن نامزد ســنگین تر 
کند. دانشجویان می توانند در حوزه 
انتخابیه ای که زندگــی می کنند یا 
حوزه انتخابیه ای که دانشگاهشان در 

آن واقع شده است رای دهند.
فدراسیون جوانان فرانسوی زبان کانادا  
ســازمان های  نماینده  که   )FJCF(
جوانان فرانســوی زبان در ۹استان و 
2منطقه کانادا است، اساسنامه  خود 
را تحــت عنوان »با جوانــان و برای 
جوانان« منتشــر کرده و در آن یک 
رشته مطالبات، خواسته ها و آرزوهای 
جوانان فرانســوی زبان کانادایی را از 

احزاب فدرال تشریح کرده است.
ســو دوگه رئیس فدراسیون جوانان 
فرانســوی زبان کانادا تاکید کرد: »ما 
در اساســنامه خود از محیط زیست، 
اقتصاد نوین، ســالمت روان و ارتباط 
که همگی مفاهیم بســیار بسیطی 
هستند اما اهداف مشترکی را دنبال 
می کننــد، صحبت کرده ایــم اما از 

مسئله آموزش نیز غافل نمانده ایم.«
محیط زیســت و ضرورت حفاظت 
از آن مهمترین موضوع اساســنامه 
FJCF را تشــکیل می دهــد. ایــن 
فدراسیون خواستار آن شده است که 
دولت فدرال کانادا در یک اقدام کامال 
فوریتی یک طرح اقدام زیست محیطی 
نســلی تهیه کند که در آن هر گونه 
اســتفاده از ظروف پالســتیکی یک 
بار مصرف ممنوع شــده و اســتفاده 
انرژی های  منابــع  از  صددرصــدی 
تجدید پذیر تا سال 2۰5۰ پیش بینی 

شده باشد.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

پارلمان کانادا 
سپاه پاسداران ایران را در

 لیست گروه های »تروریستی« قرار داد

العربیه - پارلمان کانادا سه شنبه یکم 
اکتبر پس از یک رای گیری تازه، اعالم 
کرد که نام سپاه پاسداران ایران را در 
لیســت گروه های »تروریستی« قرار 
داده و از دولت این کشــور خواست 
تا همه مذاکرات با جمهوری اسالمی 

ایران را متوقف کند.
این طرح توســط گارنت جینیوس، 
نماینده محافظه کار پیشــنهاد شده 
بود و دولت لیبرال کانادا در این رای 

گیری همراه با این حزب بود.
این در حالی است که »اندریو شیر« 
رهبر حزب محافظه کار کانادا مدعی 
شــده بــود، در صورت پیــروزی در 
انتخاب 2۱ اکتبر، ســپاه پاســداران 
ایران را به عنوان گروه »تروریستی« 

معرفی می کند.
رهبر حــزب محافظه کار کانادا تعهد 
سپرد، اگر در انتخابات 2۱ اکتبر پیروز 
شود سپاه پاسداران ایران را به عنوان 
یک ســازمان »تروریســتی« اعالم 
می کند.اندریو شیر به خبرنگاران گفت: 
»ما رژیم ایران را که همواره حقوق بشر 
را نقض می کند و شهروندان کانادایی 
را به قتل رسانده و از تروریسم حمایت 
و پشتیبانی می کند، پیمان های اتمی 

را نقض کرده، هدف قرار می دهیم«.
وی افزود: »این تصمیم در راســتای 
اعمال فشــار بر ایران است. ما ایران 

را هــدف قرار می دهیــم که به طور 
مرتب حقوق بشر را زیر پا می گذارند، 
به همین دلیل برای فشــار بر ایران 
ســپاه ایران را به عنوان یک سازمان 

تروریستی اعالم می کنیم«.
قابل ذکر است که کانادا ماه گذشته 
)سپتامبر 2۰۱۹( ده ها میلیون دالر 
اموال دولت رژیم ایــران در کانادا را 
مصادره کرد، منابع کانادایی، از فروش 
ده ها میلیــون دالر از اموال مصادره  
شده ایران در این کشور توسط دولت 
»اُتاوا« و پرداخت آن به عنوان غرامت 
به قربانیان »تروریســم« در سراسر 

جهان خبر دادند.
پس از آن، ابراهیم رئیسی رئیس قوه 
قضاییه ایران، ۱۶ ســپتامبر از اقدام 
»مقابله به مثل« کشــورش به دلیل 
مصــادره اموال جمهوری اســالمی 
توســط کانادا خبــر داد و اعالم کرد 
که با همــکاری وزارت امور خارجه 
و بخش بیــن الملل قوه قضائیه، کار 
مشترکی برای شناسایی اموال کانادا 
انجام می شود و پس از آن، ایران اقدام 
به توقیف و مصادره این کاالها خواهد 

کرد.
قبل از این آمریکا نیز در آوریل 2۰۱۹ 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را 
در فهرســت گروه های »تروریستی« 

قرار داده بود.

رونمایی از اسامی ۲۸۰۰ کودک قربانی 
مدارس شبانه روزی کانادا

مداد- به گزارش تدی ویل، در مراسمی در موزه تاریخ کانادا )در گتینو( از 
اسامی 2۸۰۰ کودک بومی کانادا که طی دهه های گذشته قربانی مدارس 
شبانه روزی این کشور شدند رونمایی شد. این اسامی به همت پژوهشگرانی 
که سال ها در اسناد دولتی و اسناد موجود در کلیساها جستجو کرده اند تهیه 

شده است.
حدود ۸۰ مدرســه شبانه روزی کانادا طی قرن بیســتم، حدود ۱5۰ هزار 
کودک بومی را از خانواده هایشان جدا کردند. هدف از تاسیس این مدارس، 
زدودن فرهنگ و زبان بومی از ذهن این کودکان بود. گفتنی است هنوز هیچ 
اطالعاتی از ۱۶۰۰ کودک دیگری که در این مدارس جان خود را از دست 
دادند وجود ندارد. بسیاری از این کودمان در قبرهایی بدون نام دفن شده اند.

رشد اقتصادی کانادا در معرض تهدیدات ژئوپلیتیک
ایرانیان کانادا- بنا بــر گزارش اخیر 
Deloitte، اقتصاد کانادا با ســرعتی 
متوسط افزایش یافته، اما کماکان با 
محیطی »سرشار از خطرات« ناشی از 
اختالفات مداوم ژئوپلیتیکی و تجاری 

روبرو می باشد.
بنا به گفته کرگ الکســاندر، رئیس 
بخش اقتصادی این شرکت مشاوره، 
فعالیــت اقتصــادی این کشــور در 
نیمسال دوم ۱.5 درصد و در کل سال 
2۰۱۹، ۱.۶ درصد گسترش خواهد 
یافت، که این رشــد طی ســال های 
2۰2۰ و 2۰2۱ بــه ۱.۷ درصــد نیز 
خواهد رسید، چرا که نرخ بهره پایین، 
موجب افزایش تقاضای کند خواهد 

گشت.
با ایــن وجود، با افزایــش اختالفات 
تجــاری ایــاالت متحــده و چین و 
احتمال وقوع هرج و مرج »برگزیت«، 
رویدادهای سیاسی قادر خواهند بود 
فراتــر از کنترل اتاوا دســتاوردهای 

متوسط را تهدید نمایند.
الکســاندر طی مصاحبــه ای اظهار 
داشت: »چنانچه چرخشی در چرخه 
تجارت کانادا وجود داشــته باشــد، 
در واقع از خارج از کانادا سرچشــمه 
خواهد گرفت. کانــادا بنا بر افزایش 
قیمت خانه و سطح باالی بدهی های 

خانوار، از درون آسیب پذیر بوده، اما 
در واقع هیچ محــرک واقعی وجود 
نداشته و چالش واقعی تنها زمانی رخ 
خواهد داد که اروپا در رکود اقتصادی 
قرار گرفته و چین ســقوط سختی 
داشته باشد. چنانچه اقتصاد جهانی 
دچار ضعف گردد، کانادا نیز این ضعف 
را از خارج از کشور وارد نموده که در 
نتیجه موجب تضعیف اقتصاد کانادا 

خواهد گشت.«
فعالیت اقتصادی کانادا پس از دو سه 
ماهه متوالی در ســه ماهه دوم سال 
جاری ۳.۷ درصد افزایش یافته است.

جزئیات اما بدین صورت اســت که 
نرخ مصــرف تنها ۰.5 درصد افزایش 

داشته که پایینترین سرعت موجود 
طی هفت ســال گذشــته به شمار 
رفته و هزینه ســرمایه های تجاری 
شامل کاهش ۳2 درصدی در سرمایه 
گذاری های مربوط به ماشــین آالت 
و تجهیــزات کاهــش یافته اســت. 
تجارت خالص، عامل بیشترین آسیب 
پذیری در برابر رویدادهای جهانی، به 
تنهایی مسئولیت افزایش فعالیت ها 
را بر عهده داشته، چرا که صادرات با 
افزایشی ۱۳ درصدی در محموله های 
برگشتی محصوالت کشاورزی، نفت 
خام و مواد شیمیایی افزایش یافته، در 
حالی که واردات چهار درصد کاهش 

داشته است.
گسترش بســیاری از شاخص های 
تولیدات آســیایی و اروپایی در ســه 
ماهه سوم ادامه داشته، در حالی که 
شاخص های ایاالت متحده در طول 
تابســتان تضعیف گشــته، هنگامی 
که بنا بر افت 5۰ امتیازی شــاخص 
تولیدات ISM، آســتانه آن حاکی از 

رشد بوده است.
حال این ســؤال مطرح می گردد که 
آیا ضعف در بخش تولید، وارد بخش 
خدمات نیز خواهد گشــت یا خیر؟ 
توســعه ای که اقتصاد جهانی را در 
برابر هرگونه شــوک منفی بیش از 

پیش آسیب پذیر خواهد نمود.
به گفته الکساندر، در جهان پیشرفته، 
در کشورهایی نظیر کانادا تولید تنها 
بخشی از اقتصاد کل بوده و تا زمانی 
که خدمات به رشد خود ادامه دهند، 
اقتصاد همچنان رشد خواهد کرد. اما 
چنانچه تولید با کاهش خدمات همراه 
باشد، خطرات ناشی از چرخه تجارت 

آن نیز شدت خواهد یافت.
از دیگر عالئم تضعیف اقتصاد جهانی، 
می توان به هجوم سرمایه گذاران به 
اوراق قرضه دولتی با نرخ باال اشــاره 
نمود. در برخی موارد، نرخ تقاضا برای 
فشار بازده بر اوراق بلند مدت پایین تر 
از صورت حساب های کوتاه مدت، و 
در نتیجه بازده معکوس در بازارهای 
ایاالت متحده، کانادا و انگلستان کافی 

افزایش قابل توجه شمار افراد مالک 
چندین واحد مسکونی در تورنتو و ونکوور

ایرونیا- بازارهای امالک انتاریو و بریتیش کلمبیا پر از سرمایه گذارانی است که 
بیشترشان صاحب خانه هستند. ارقام جدید مرکز آمار کانادا نشان می دهد که 
چه تعداد از مالکان در سال 2۰۱۸ چند ملک داشتند و تعجبی هم ندارد که 

باالترین تمرکز آن ها در تورنتو و ونکوور بوده است.
مطالعه مرکز آمار روی افرادی که چند ملک دارند،  غیر از افرادی که شهروند 
کانادا نیستند؛ مخصوصا بر انتاریو، بریتیش کلمبیا و نووا اسکوشا تمرکز کرد. 

روی هم رفته در سال 2۰۱۸ در انتاریو ۸۳5۱۷5 نفر وجود داشتند که مالک 
چند ملک بودنــد. ۳5۰4۷5 نفر از این افراد در تورنتو بودند که نماینگر 4۳ 
درصد از کل انتاریو اســت. با فاصله، انتاریو با 55۷۷۰ مالک که نمایانگر ۶.۹ 
درصد از کل استان است در رتبه دوم قرار داشت. سرمایه گذاری در چند ملک 

بخش اعظمی از بازار مسکن تورنتو را تشکیل می دهد.
بیشتر چندمالکان انتاریو صاحب تنها یک ملک دوم هستند که این ۷۶ درصد 
از آن ها را تشــکیل می دهد. تورنتــو ۳5۹4۷5 نفر از این مالکان دارد که 4۳ 
درصد از کل انتاریو را تشکیل می دهد. این یعنی بیشتر افراد احتماال مالکان 

زمین های کوچک هستند.
در ســال 2۰۱۸ در بریتیش کلمبیا 2۶۸۶۰۰ مالک  چندملکی وجود داشت. 
ونکوور ۱4۳۹۱۰ نفر از این افراد را دارد که حدود 5۳.۶ درصد از کل اســت. 
ویکتوریا با 2۱۰۳۰ نفر از این مالکان که ۷.۸ درصد کل جمعیت بودند، دوم 
شد. نسبت به جاهای دیگر، جمعیت درصدی این افراد در بازار ونکوور بسیار 

باالتر بود.
در تورنتــو، حدود ۷۶.۷ درصد از چندمالکان یک ملک دوم از جمله خانه ای 
که در آن زندگی می کنند دارند. آن هایی که ســه ملک دارند ۱5.۹ درصد از 
مالکان چند ملکی را تشکیل می دهند. تنها ۷.4 درصد از مالکان چند خانه در 

سال 2۰۱۸ صاحب چهار یا تعداد بیشتری خانه بودند.

بوده است.
بنا بر اظهارات الکســاندر، به احتمال 
بسیار با توجه به تعمیق تجارت بین 
ایاالت متحــده و چیــن، و افزایش 
احتمال بروز یک »برگزیت« بی نظم 
و افزایش تنش ها بین دو تولیدکننده 
بزرگ نفتی عربستان سعودی و ایران، 

اوضاع وخیم تر خواهد گشت.
ایاالت متحده در حال آماده ســازی 
اجرای تعرفه هــای جدید بر واردات 
چینی ۱25 میلیارد دالری از جمله 
طیف گسترده ای از کاالهای مصرفی 
نظیر پوشک، تلویزیون، کفش و ساعت 
هوشمند بوده، در حالی که، اختالفات 
میان ایران و عربستان سعودی موجب 
اختالل در تولید و حمل و نقل نفت 
گشته و شوک عرضه همچنان دارای 
پتانســیل تحریک رکود بــوده، که 
بانک های مرکزی نیز به این محرک 

پاسخ داده اند.
Deloitte انتظار داشته تا پایان سال 
آینــده، لونی به ارزشــی برابر با ۷5 
ســنت ایاالت متحده دست یافته، و 
به حمایت از رقابت در صادرات کانادا 
کمک نماید، و همچنین سود حاصل 
از تجارت خالص و ســرمایه گذاری 
با کاهش تقاضا در خارج از کشــور و 
تعدیل رشد اقتصادی ایاالت متحده 
که در ســه ماهه دوم بــه دو درصد 
کاهش یافته، جبران گردد. ســرمایه 
گذاري در کســب و کار نیز همچنان 
ادامه یافته تا با افزایش عدم اطمینان 
و کاهش اعتماد به نفس مقابله نماید.

اکنون در ســطح اســتانی، رشــد 
اقتصادی در بریتیش کلمبیا پس از 
فروپاشی بازار مسکن، در حال افزایش 
بوده و انتظار می رود توسعه اقتصادی 
از 2.4 درصــد به ۱.2 درصد کاهش 
یابد. در آلبرتا، محدودیت های تولید 
و ظرفیت خط لوله محدود، فعالیت 
های نفتی را به خود جلب نموده، که 
موجب رشد یک تا دو درصدی اقتصاد 

خواهد گشت.
همیــن میزان در ساســکاچوان نیز 
مشاهده گشــته، که اقتصاد استان با 
تحریم چینی هــا در صادرات کانوال 
مواجه گشته اســت. و قیمت پایین 
نفت خام نیز به سرمایه گذاری های 
موجود در نیوفاندلند و البرادور آسیب 
رســانده، هرچند که رشد اندک ۱.۶ 
درصدی بایستی پس از اختصار 2.۷ 
درصدی در ســال گذشته به اقتصاد 
بازگردد. اقتصاد نوااسکوشیا و جزیره 
پرنس ادوارد نیز به همان میزان رشد 
داشته، در حالی که نیوبرانزویک - که 
با کمبود نیروی کار دست و پنجه نرم 
می کند - تنها نیمی از این سرعت را 

تجربه کرده است.
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خامنه ای: نرمشی در کار نیست، سپاه آماده باشد

رادیو زمانه-  علــی خامنه ای، رهبر 
جمهوری اسالمی چهارشنبه ۱۰ مهر 
در جمع صدها نفر از فرماندهان سپاه 
پاســداران در سخنانی اعالم کرد که 
»نرمشی« در کار نیست: »آمریکایی ها 
در سیاست فشار حداکثری شکست 
خوردند. خیال می کردند اگر سیاست 
فشــار حداکثری روی ایران متمرکز 
شود، جمهوری اســالمی مجبور به 
نرمش می شود. تا این ساعت به حول 
و قوه  الهی فهمیدند فشار حداکثری، 
خودشــان را دچار مشــکل کرده و 
تا این اواخر بــرای اینکه یک حالت 
نمادینی برای تســلیم ایران درست 
کنند و رئیس جمهور کشــورمان را 
وادار به مالقات کنند به التماس هم 
افتادند و رفقای اروپایی شان را واسطه 
قرار دادند. تا آخر هم موفق نشــدند 
و این سیاســت تا آخر هم شکست 

خواهد خورد.«
خامنــه ای در بخــش دیگــری از 
سخنانش در جمع فرماندهان سپاه 
گفت: »در مسئله  هسته ای، ما کاهش 
تعهدات را ادامه خواهیم داد و باید با 
جدیت کامل ادامه دهیم. مسئولیت 
هم بر عهده  سازمان انرژی هسته ای 

است و باید این کاهش تعهداتی را که 
دولت جمهوری اسالمی بیان کرده، 
به طور دقیــق و به طور کامل و جامع 
انجام بدهند و ادامه پیدا بکند تا وقتی 
که ما به نتیجه  مطلوب برســیم، که 
قطعاً هم ان شــاءاهلل به فضل الهی به 

نتیجه  مطلوب خواهیم رسید.«
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی مرحله چهــارم کاهش تعهدات 
ایــران در برجــام بــا از ســرگیری 
غنی ســازی اورانیوم بــا خلوص باال 
از اواســط آبان آغاز می شود. محمد 
جواد ظریف، وزیر خارجه ایران گفته 
اســت که این بار ایران قصد دارد در 
گام چهارم آمریــکا را غافلگیر کند. 
خامنــه ای در ســال ۹2 هم از کلمه 

نرمش استفاده کرده و گفته بود: »با 
مســئله  نرمش قهرمانانه موافقم چرا 
که ایــن حرکت در مواقعی بســیار 
خوب و الزم اســت اما با پایبندی به 
یک شرط اصلی: استفاده از تاکتیک 
نرمش قهرمانانه. یک ُکشتی گیر فنی 
نیز برخی مواقع به دلیل فنی نرمش 
نشــان می دهد اما فراموش نمی کند 
که حریفش کیست و هدف اصلی او 

چیست؟«
خامنه ای در آن زمان از سپاه پاسداران 
خواسته بود در سیاست مداخله نکند. 
این بار خامنه ای  از سپاه خواست که 
برای رویارویی با حوادث بزرگ آماده 

باشد:
»نگذارید سپاه پیر بشود، محافظه کار 

بشــود، به وضع موجود قانع بشــود، 
روزبه روز باید جلو بروید و بهتر بشوید 
در جهــت انقالبی شــدن، در جهت 
دینی شدن، در جهت کارآمد شدن. 
آماده به کاری خودتان را در مواجهه با 

حوادث بزرگ حفظ کنید.«
سه شنبه  فرانســوی  دیپلمات  چند 
در گفت وگــو با پولیتیکــو از توافق 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
رئیس جمهوری  روحانی،  حســن  و 
ایران بر سر یک سند چهار بندی به 
عنوان مبنایی برای دیدار با یکدیگر 
در حاشیه نشســت مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحــد و آغاز مجدد 
مذاکره میان ایران و آمریکا خبر داده 
بودند. با این حال و به رغم پادرمیانی 
مکرون مذاکره تحقق پیدا نکرد، زیرا 
به گزارش پولیتیکــو روحانی اصرار 
داشته ترامپ ابتدا رفع تحریم ها علیه 

ایران را اعالم کند.
براســاس این گزارش در سند مورد 
نظر، تهــران موافقت کرده که هرگز 
در پی دســتیابی به سالح هسته ای 
نخواهد بــود، به تعهدات خود پایبند 
خواهد ماند، مذاکره طوالنی  تر درباره 
فعالیت های هسته ای خود را می پذیرد 
و از ستیزه جویی در منطقه خاورمیانه 
خودداری خواهد کرد. در سوی دیگر 
آمریکا با رفع تمامی تحریم های مجدد 
پس از ســال 2۰۱۷ موافقت کرده و 
ایران می توانــد صادرات نفت خود را 

به شکل کامل از سر گیرد.
در مورد برنامه موشکی ایران نیز یک 
مقام آگاه فرانسوی به پولیتیکو گفته 
است مذاکره بر سر مسائل منطقه ای 
الزاماً برنامه موشکی ایران را هم شامل 

می شد.

روحانی: ما برای مذاکره همکاری کردیم، کاخ سفید مانع شد

دویچه وله- حسن روحانی،کاخ سفید 
را مقصــر اصلی شکســت تالش ها 
برای دیدار او و همتای آمریکایی اش 
دونالد ترامپ در نیویورک دانســت و 
گفت: »آمریکا در پیغام خصوصی به 
اروپایی ها می گفت من آماده ام، اما بعد 
در مصاحبه اعالم می کرد که تحریم را 

تشدید می کنم.«
روحانی ضمن اشــاره به میانجیگری 
فرانسه برای رفع تنش میان تهران و 
واشنگتن و قدردانی از تالش امانوئل 
مکرون، رئیس جمهوری این کشــور 
برای دیدار روسای جمهوری ایران و 
آمریکا گفت: »ما همکاری و همراهی 
کردیم و آن کسی که مانع نتیجه شد، 
کاخ سفید بود و ایران، پاریس، توکیو 

و بقیه کشورها مقصر نبودند.«
رئیــس جمهــوری ایران کــه روز 
چهارشــنبه ۱۰ مهر )دوم اکتبر( در 
جلسه هیأت دولت سخن می گفت، 
در عین حال با بیان اینکه »راه تمام و 
مسیر بسته نشده و باز هم اروپایی ها 
افزود:  و دیگران تالش می کننــد«، 
»هر زمانی که حقوق ملت ایران مورد 
احترام و کرامت ملت ایران مورد توجه 
قرار بگیرد و حاضر شوند به عزت این 
ملت توجه کنند، راه بسته نیست؛ باز 

هم راه باز است.«

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران نیز 
مسئولیت شکست  گذشته  دوشنبه 
تالش ها برای دیدار روحانی و ترامپ 
در نیویورک را به گردن آمریکا انداخته 
و گفته بود: »ما به دیپلماسی و راه حل 
نهایی نزدیک بودیم، اما دولت آمریکا 
مانع انجام آن شــد. مسئولیت عدم 
شــکل گیری گفت وگو در نیویورک 
مستقیما بر عهده دولت آمریکا است.«

رهبران سه کشــور آلمان، فرانسه و 
بریتانیا، به ویژه امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانســه، در حاشیه نشست 
ســاالنه مجمع عمومی سازمان ملل 
تالش زیادی کردند تا حسن روحانی 
را به دیدار و مذاکره با دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا، در راســتای 
رفــع تنش میان دو کشــور ترغیب 
کنند. روحانی اما با سرســختی همه 
ایــن تالش ها را ناکام گذاشــت و به 
درخواست های آنها پاسخ منفی داد. او 
بارها شرط پذیرش مذاکره با آمریکا را 

لغو تحریم های ایران اعالم کرده بود.
حســن روحانی در بخش دیگری از 
سخنان امروز خود با اشاره به دیدارها 
و گفت وگوهایش با به خصوص رهبران 
اروپایی در حاشــیه مجمع عمومی 
اخیر ســازمان ملل در راستای رفع 
تنش میان ایران و آمریکا، گفت: »در 
این مدت توانستیم این توطئه ای را که 
طراحی کرده بودند در هم شکسته و 
تاکید کنیــم ایران از مذاکــره فرار 
نمی کند و پای میز مذاکره است. در 
این راســتا مسأله مهمی هم رخ داد، 
۱+5 کــه از دید ضــد ایرانی ها مرده 
بود و اسراییل، ارتجاع منطقه و کاخ 
سفید می گفتند که ۱+5 مرده است، 
همه جمع شده بودند که ۱+5 درست 

شود.«
روحانی همچنین طرح فرانسه برای 
رفع تنش ایران و آمریکا را در مجموع 
»قابــل قبول« خوانــد، زیرا به گفته 
او: »کلیت آن برمی گشــت به اینکه 
ایران دنبال سالح هسته ای نباشد که 
همیشه این را گفتیم، ایران به صلح 
منطقه و صلح آبراه های منطقه کمک 
کند که همیشه کمک کردیم. آمریکا 
کل تحریم را کنــار بگذارد و فروش 
نفــت بالفاصله آغاز و پــول نفت در 

اختیار قرار بگیرد.«
وی با بیان اینکه »این اصولی بود که 
فرانسه با آمریکایی ها مطرح کرده بود 
و بعد با ما مطرح کرد«، در عین حال 
افزود: »آنچه در نیویورک انجام گرفت 
ولو اینکه به ظاهر ممکن است برخی 
فکر کنند که در نقطه حل بود، اما با 
حل مسأله فاصله داشت و نمی شود 
یک امر بســیار مهم را در ظرف چند 

ســاعت و مدت کوتاه بدون در نظر 
گرفتــن همه جوانــب و نتایج آن و 
آنها می خواستند  سوءاستفاده ای که 
در آن مقطع انجــام دهند، به انجام 

رساند.«
فرانسه ۱2 شــهریورماه گذشته نیز 
پیشنهادی را مطرح کرده بود که بر 
اساس آن، در ازای راه اندازی یک خط 
اعتبــاری »۱5 میلیارد دالری« برای 
خرید نفت ایران، امنیت خلیج فارس 
تأمین و مذاکرات بر سر امنیت منطقه 
و وضعیت توافق هسته ای موسوم به 
برجام پس از ســال 2۰25 میالدی 
آغاز شــود. حدود یک هفته پس از 
اعالم این پیشنهاد نیز برخی مقام ها و 
رسانه های آمریکایی از موافقت ترامپ 

با طرح فرانسه خبر داده بودند.
حســن روحانی با اشــاره به »پیغام 
خصوصی«آمریکا به اروپایی ها مبنی 
بر آمادگی برای مذاکــره و هم زمان 
اعالم علنی »شدید تحریم ها« توسط 
ترامپ اشــاره کرد و گفت: »ذکاوت 
و هوشــیاری ایرانی از ما می خواست 
که گول پیــام خصوصی را نخوریم و 
همانطور که خــود او ]ترامپ[ گفت، 
ایــران در هیچ مذاکره ای شکســت 
نخورده است و ما می خواستیم همین 
شــود تا مذاکره ای شــود که در آن 

موفقیت باشد.«
وی  همچنین با تاکید مجدد بر اینکه 
»این مســیر و راه را ادامه می دهیم و 
راه بن بســت نیست«، افزود: »به نظر 
من راه باز اســت و همه دنیا به این 
نتیجه رســیدند که خروج آمریکا از 
برجام اشتباه بود و آمریکا به نتیجه ای 

نمی رسد.«

روحانی کاخ ســفید را مســئول 
شکســت تالش ها برای دیدار او و 
ترامپ معرفی کرد. رئیس جمهوری 
ایران با اشــاره به »همکاری« خود 
در راســتای مذاکره گفت، آمریکا 
نشان  نرمش  خصوصی«  »پیغام  در 
می داد، اما علنا از »تشدید تحریم ها« 

سخن می گفت.

روز چهارشنبه علی خامنه ای، رهبر 
جمهوری اسالمی در دیدار با صدها 
تن از فرماندهان ســپاه پاسداران، 
ادعا کرد که ایاالت متحده آمریکا در 
حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 
در صــدد صحنه آرایی بوده و قصد 
داشته ایران را وادار به »نرمش« کند. 
خامنه ای گفت جمهوری اســالمی 
ایران کاهش تعهدات هسته ای را »با 

جدیت« ادامه می دهد.

مایک پمپئو: سیاست آمریکا 
در قبال ایران مشخص است

 و ادامه خواهد داشت
صدای آمریکا- مایــک پمپئو، وزیر 
خارجــه ایــاالت متحده، بــار دیگر 
جمهــوری اســالمی را بزرگتریــن 
حکومت حامی تروریسم و اصلی ترین 
عامل بی ثباتی در خاورمیانه خواند و 
بر ادامه راهبرد ایاالت متحده در قبال 

رژیم حاکم بر ایران تاکید کرد.
وزیر خارجه آمریکا روز چهارشــنبه 
۱۰ مهــر مــاه در ُرم و در کنفرانس 
خبری مشترک با وزیر خارجه ایتالیا 
گفت: »سیاست ما در دو سال و نیم 
گذشــته که دولت پرزیدنت ترامپ 
روی کار بوده، در مورد ایران مشخص 
و پابرجا بوده است. جمهوری اسالمی 
حامی  حکومــت  بزرگترین  ایــران 
تروریسم و اصلی ترین عامل بی ثباتی 
در خاورمیانه است. استراتژی ما این 
بــوده که ثروت و منابعــی را که 4۰ 
سال است صرف عملیات ترور در اروپا 
و حمایت از شــبه نظامیان در جهان 
برای رسیدن به نوعی از تاثیر گذاری 
سیاســی انجام می دهند ... را از  آن ها 

دریغ کنیم.«
آقای پمپئو با تقدیر از موضع ایتالیا در 
همکاری های امنیتی با ایاالت متحده 
در عرصه هــای گوناگون، از جمله در 
مقابله با تجاوزگری رژیم ایران و نیز 
اجازه ندادن به هواپیمایی ماهان برای 
پرواز به ایتالیا، گفت: »اروپایی ها اندک 
اندک دارند چشم شان را به روی این 
حقیقت که ایران متجاوز است، و نه 

تجاوزشده، باز می کنند.«
وی در پاســخ بــه پرســش یکی از 
خبرنگاران درباره معضل ایران گفت:  
»همان طور که در چند ماه گذشــته 
دیده ایم، ایرانی ها کشتی های اروپایی 

را در تنگه هرمز توقیف می کنند، به 
عربستان سعودی حمله کرده و پنج 
درصد انرژی جهان را از بازارها خارج 
می کنند. جهان بــه مقابله با چنین 
رژیمی در ایران پرداخته است و ایاالت 
متحده و ایتالیا نیز به اتفاق در مقابل 

جمهوری اسالمی ایران ایستاده اند.«
مایک پمپئو گفــت: »تئوری ما دارد 
جواب می دهد. حزب اهلل نســبت به 
قبل منابع آن چنانی در اختیار ندارد. 
رهبران ایــران باید در مــورد نحوه 
اســتفاده منابع در کشــور خودشان 
تصمیم بگیرند و ما امیدوار می مانیم 
که فرصتی برای گفتگــو با ایرانیان 
دربــاره مســیر آینده فراهم شــود. 
بار  پرزیدنــت ترامپ هــم چندین 
این را تکرار کــرده و ما هر روز برای 
بازدارندگی تالش می کنیم. عملیات 
حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه 
هرمز را دنبال می کنیم تا تنش زدایی 
کرده و فرصتی برای دیپلماسی فراهم 
کنیم.« وزیر خارجــه ایاالت متحده 
افزود: »این راهی است که ما انتخاب 

کرده ایم و آن را ادامه خواهیم داد.«

عربستان:  کسی که تنش ایجاد کرده
 باید آغازگر تنش زدایی باشد

دویچه وله- عادل الجبیر، وزیر مشاور 
در امور خارجی عربســتان با انتشار 
یک رشــته پیام در حساب کاربری 
خود در توییتر، اظهارات ســخنگوی 
دولت ایران درباره ارسال پیام از سوی 
سران عربستان به ایران را »غیردقیق« 

توصیف کرده است.
الجبیر که ســکان سیاست خارجی 
عربستان را در دســت دارد و چهره 
شــناخته شــده ای در رســانه های 
انگلیسی زبان اســت شش پیام خود 
را به زبان عربی و از قرار برای روشن 
کردن موضع عربستان در جهان عرب 

منتشر کرده است.
او در ایــن پیام ها تأیید کرده اســت 
کــه برخــی از »کشــورهای برادر« 
تالش هایی بــرای کاهش تنش ها با 
ایران داشتند و ریاض به آن ها گفته 
است هدف عربســتان ایجاد ثبات و 

امنیت است.
او همزمان تأکید کرده که پادشاهی 
سعودی به »کشورهای برادر« توضیح 
داده که  کســی که تنش ها را ایجاد 

کرده باید آغازگر تنش زدایی باشد.
ایــن پیام هــای توییتــری پس از 
مقامات  از  شــماری  موضع گیــری 
جمهوری اســالمی در مــورد »پیام 
عربستان به ایران« منتشر شده است.

علی الریجانــی، رئیس مجلس ایران 
ســاعاتی پیش از انتشــار پیام های 
الجبیر، به شــبکه خبــری الجزیره 
»از آمادگی ولیعهد عربســتان برای 
حل وفصل تنش ها بــا ایران از طریق 

گفت وگو« استقبال کرده بود.

الریجانی به این شبکه پرمخاطب در 
کشورهای عربی گفته بود: »از محمد 
بن سلمان نقل می شود که گفته است 
خواهان حل مسائل از طریق گفت وگو 
با تهران است و ما از این امر استقبال 

می کنیم.«
علی ربیعی، ســخنگوی دولت ایران 
دوشنبه هشتم مهر )۳۰ سپتامبر( در 
واکنش به صحت ارسال چنین پیامی 
از سوی عربستان به ایران، گفته بود: 

»خبر، خبر درستی است«.
از قــرار مقامات ایران به موضع گیری 
ولیعهد عربستان در یک گفت وگوی 

تلویزیونی واکنش نشان داده اند.
محمد بن سلمان یک شنبه هفتم مهر 
در مصاحبه ای با یک شبکه آمریکایی 
گفتــه بود کــه در ارتباط بــا ایران، 
چاره یابی سیاسی را به رویکرد نظامی 

ترجیح می دهد. 
بن ســلمان در گفتگــو بــا شــبکه 
»ســی بی اس«، یکــی از بزرگترین 
تلویزیونی  و  رادیویــی  شــبکه های 
آمریکایی تأکید داشــت که خواهان 

جنگ نیست.
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نقش ایران در میان موج اعتراض ها در عراق چیست؟
از  ایــران  رســانه های  برخــی 
این  پشت  خبیثی«  »دســت های 
اعتراض ها نوشته اند.  معترضان چه 
کسانی هستند؟ چه رابطه ای با این 
نقشی  ایران چه  دارند؟  »دست ها« 

بازی می کند؟

دویچه وله- روز چهارشــنبه ۱۰ مهر 
)2 اکتبر( تظاهرات اعتراضی در نقاط 
مختلف بغداد نســبت به نابسامانی 
اقتصادی، فســاد دســتگاه دولتی و 
بیکاری ادامه پیدا کــرد. به گزارش 
رسانه های آلمان شــبکه تلویزیونی 
»الشرقیه« تصاویری از بغداد را نشان 
داده که معترضان خیابان را مسدود 
کرده اند و الســتیک  اتومبیل ها را به 
آتش می کشند. اعتراض ها در روز دوم 
نیز با خشونت نیروهای امنیتی روبرو 
شــد. آنهم پس از آن که راهپیمایی 
اعتراضی گسترده در روز سه شنبه در 
چند شــهر عراق، از جمله در بغداد و 
بصره سه کشته و 2۰۰ زخمی برجای 

گذاشته است.
عبدالمهدی،  عادل  صبح چهارشنبه 
نخســت وزیــر عــراق در بیانیه ای 
به شــهروندان وعده رســیدگی به 
خواست های آنان را داد. او از این که 
ابراز  تظاهرکنندگان کشته داده اند،  
تاســف کرد، دســتور تحقیق درباره 
حوادث روز سه شــنبه نهم مهر )اول 
اکتبر( را داد، خواســتار امدادرسانی 
ســریع به افرادی شده که در جریان 
این تظاهرات ها زخمی شده اند را داد و 
به خانواده کشته شدگان تسلیت گفت.

علت واقعی تظاهرات چیست؟ 

مســئله انرژی، نابســامانی خدمات 
عمومی، بدی وضع معیشت و فساد 
در نهادهای قدرت شهروندان عراقی 
را ســال گذشــته نیز در شهرهای 
مختلف این کشور به خیابان کشاند. 
اعتراضاتــی که با فراخــوان مقتدی 
صدر آغاز شد. تفاوت تظاهرات دو روز 
گذشته با سال قبل این است که گفته 
شــده حرکت های اعتراضی از طریق 
شــبکه های اجتماعی ســازماندهی 
شــده اند. تا این لحظه نیز هیچ گروه 
یا سازمان سیاسی مهر خود را بر این 

تظاهرات نزده است.
اما »باشگاه خبرنگاران جوان« وابسته 
به صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
بــه نقل از قیس خزعلــی، دبیر کل 
گردان های اهل الحق عراق نوشــته 
است: »آنچه در تظاهرات اخیر دیده 
شد دلیلی بر وجود دست های خبیثی 
اســت که می خواهند ثبات عراق را 
برهم زنند«. این دست های خبیث چه 
دست هایی هستند؟ تظاهرکنندگان 
چه کسانی هستند؟ چه می خواهند 
و آیا رابطه ای با آن »دست ها« دارند؟

و  روزنامه نــگار  صــدرزاده،  علــی 
به  تحلیلگر مســایل جهــان عرب 
دویچه وله فارســی می گوید: »بیشتر 
فارغ التحصیالن  از  تظاهرکننــدگان 
بیــکار دانشــگاه ها بودنــد که علیه 
بیکاری و علیه فساد به خیابان آمدند. 
این چیزی اســت که شاهدان عینی 
می گویند. ولی آنچــه از اظهارنظرها 
و عکس العمل ها در رسانه های ایران 
می توان تشــخیص داد این است که 
هم ایران و هم نیروهایی که طرفدار 
ایران هستند به ویژه حشدالشعبی، به 
شدت مخالف این تظاهرات هستند 
و بــه این دلیل گــزارش داده اند که 
»دست های مشکوکی در کار هست« 
که می خواهــد عراق را بــه ناآرامی 

بکشاند.«

او به موضع گیری مقتدی صدر اشاره 
می کند که از نخســت وزیر، رئیس 
مجلــس و رئیس جمهــوری عراق 
خواسته است تحقیقاتی عادالنه درباره 
آنچه در تظاهرات روز سه شــنبه رخ 

داد، انجام دهند.

ایران چه می خواهد؟

به باور علی صدر زاده ایران با این که 
از دولت عــادل عبدالمهدی چندان 
خشنود نیست، اما مایل هم نیست که 
ثبات نسبی که در عراق به وجود آمده، 
برهم خورد و این دولت دچار مشکل 
شــود: »چون دولت فعلــی می تواند 
در عیــن حال میان ایران و آمریکا، و 
ایران و عربســتان نقش میانجیگری 
را بــر عهده بگیرد و تــا حدودی به 
خواسته های ایران پاسخ دهد. اگر این 
دولت سقوط کند، این احتمال وجود 
دارد که تحوالت سیاسی عراق چندان 

به نفع ایران تمام نشود.«
علی صدرزاده به فســاد گسترده در 
عراق اشــاره می کند که از جمهوری 
اسالمی نیز گوی سبقت را ربوده است 
و بــه باور او در چنین وضعی نباید از 
نارضایتی شدید مردم حیرت کرد. او 
می گوید: »فســاد در عراق در جهان 
ضرب المثل شــده اســت. تا به حال 

حدود 45۰ میلیارد دالر در عراق گم 
شده است. مردم به شدت نسبت به 
سیاستمداران عراقی بدبین هستند. 
زمینه عینی نارضایتــی و تظاهرات 
هم همیشه وجود داشته، چون دولت 
عراق از تامین نیازمندی های مردم از 

جمله در زمینه انرژی ناتوان است«.
صدرزاده هم چنین معتقد اســت که 
مشکالت عراق پیچیده  اند و بازسازی 
اقتصــادی و فرصت های  زیربناهای 
شــغلی زمان می بــرد. او می گوید: 
»درســت اســت که عراق نفت اش 
می فروشــد و وضع نســبت به قبل 
کمی بهتر شــده اما مردم هم صبر و 
حوصله ای را که برای رفرم الزم است، 
ندارند. این کشور از نظر سیاسی هم 
فاقد یکپارچگی الزم است که بتواند 
به صورت یک دولت منســجم برای 
حل مشکالت حرکت کند. عالوه بر 
این عراق به زمین مناقشــه ایران و 
آمریکا تبدیل شده به زمین مناقشه 
ایران و عربستان سعودی که این هم 
به مشــکل عمده ای برای آن تبدیل 

شده است.«

مشکالت  اصلی  علل  از  یکی  ایران 
عراق

پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط 

جمهوری اسالمی سپاه، 
گام دوم انقالب

روح ســخنرانی آیت اهلل خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه سپردن امور 
راهبردی جمهوری اسالمی در سیاست خارجی و داخلی به سپاه است.

آیت اهلل خامنه ای هیچگاه تا به اندازه امروز به سپاه پاسداران متکی نبوده و 
سپاه پاسداران هم هیچگاه به اندازه امروز دست خود را برای تبدیل شدن 
به مهم ترین بازیگر عرصه خارجی و داخلی جمهوری اســالمی باز ندیده 

است. هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی.
سخنرانی رهبر جمهوری اسالمی در جمع فرماندهان سپاه حمایت صد 
درصدی از رویکردهای داخلی و خارجی سپاه بود. حمایت مورد به مورد 
و مصداقی از رویکرد تهاجمی-نظامی سپاه در سیاست خارجی و رویکرد 

مداخله جویانه اش در سیاست و اقتصاد و فرهنگ در داخل کشور.
آیت اهلل خامنه ای در سیاست خارجی همیشه به وزارت خارجه در مقابل 
سپاه بی اعتنا بوده و سپاه را محور سیاست خارجی مطلوب خود می دانسته 
اما ســخنرانی روز چهارشنبه او یک گام به پیش برای حذف غیررسمی 
وزارت خارجه و دیپلمات ها از قلب سیاســت خارجی جمهوری اسالمی 

یعنی سیاست خاورمیانه ای و چالش با آمریکا و اسرائیل و عربستان بود.
آیت اهلل خامنه ای به صراحت و برای نخستین بار به طور علنی اعالم کرد 
سپاه را مسئول نگاه وسیع فرامرزی می داند. معنای این حرف در کنار نگاه 
منفی آیت اهلل خامنه ای به مذاکرات روحانی با اروپا و تأکید بر ادامه کاهش 
تعهدات برجامی ایران یعنی چالش بیشــتر با اتحادیه اروپا و قدرت های 
اروپایی. چالش بیشتر با اتحادیه اروپا هم یعنی کاهش جدی فضای بازی 
تیم روحانی و ظریف و فراهم شدن فضا برای ایفای نقش بیشتر سپاه در 

سیاست خارجی.
از نگاه آیت اهلل خامنه ای نماینده مطلوب سیاســت خارجی ایران قاسم 

سلیمانی است و نه محمدجواد ظریف.
انتشــار ویدیوهای چندساعته از حســن نصراهلل رهبر حزب اهلل، و قاسم 
سلیمانی برای نخســتین بار در وب سایت دفتر آیت اهلل خامنه ای پس از 
سفر اخیر حســن روحانی به نیویورک و سازمان ملل در کنار سخنرانی 
اخیر رهبر اعالم این پیام اســت که جمهوری اسالمی واقعی را با رویکرد 
رهبر، فرمانده نیروی قدس، و رهبر حزب اهلل بشناسید نه با سفر روحانی به 

نیویورک و مذاکرات با رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر بریتانیا.
آنگونه که آیت اهلل خامنه ای می گوید جمهوری اســالمی نه قصد دارد از 
سیاست خارجی متکی بر به کارگیری گروه های نیابتی مانند حزب اهلل و 
حشد الشعبی و حوثی ها در منطقه دست بردارد، نه از چالش با آمریکا و 
اسرائیل، و همچنین به دنبال رویکرد مذاکراتی با اروپا نیست. در داخل هم 
رهبری از رویکرد سپاه به رغم همه انتقادات منتقدان داخلی صد درصد 
راضی است و حتی به سپاه توصیه می کند که در عرصه اقتصاد و فرهنگ 

و اندیشه هم بیشتر پیش رود.
معنای همه اینها سپردن اداره کشور به سپاه است؛ هم در سیاست داخلی 
و هم خارجی. در دوره ای که خود رهبری گام دوم انقالب نام نهاده، حتی 
اگر الزم است در این رویکرد نه تنها همه طیف های منتقدان داخلی بلکه 

حتی هر منتقد بالقوه ای در درون سپاه هم حذف شود.
سیاســتی که رمز آن شــاید اعالم فرمان رهبری برای جلوگیری از پیر 
و محافظه کار شــدن ســپاه باشــد. فرماندهانی که موافق صد درصدی 
دیدگاه های رهبر هســتند بمانند و ترفیع درجه و مقام بگیرند و آنها که 
کوچکتریــن زاویه ای با دیدگاه های رهبر دارند و یا حتی ممکن اســت 
مســتقل از رهبر فکر کنند به اسم جوانگرایی کنار بروند، حذف شوند یا 

منزوی شوند.

آیت اهلل خامنه ای در سیاست خارجی همیشه به وزارت خارجه 
در مقابل سپاه بی اعتنا بوده و سپاه را محور سیاست خارجی 
مطلوب خود می دانســته اما سخنرانی روز چهارشنبه او یک 
گام به پیش برای حذف غیررسمی وزارت خارجه و دیپلمات ها 
از قلب سیاســت خارجی جمهوری اسالمی یعنی سیاست 

خاورمیانه ای و چالش با آمریکا و اسرائیل و عربستان بود.

مراد ویسی )رادیو فردا(

صدام حسین، زمینه برای نفوذ ایران 
در این کشور که اکثریت جمعیت آن 
را شیعیان تشکیل می دهند به خوبی 
فراهم شد. شــکل گیری داعش نیز 
زمینه را برای حضور و نفوذ سیاسی 
و نظامی جمهوری اسالمی در نقش 
»ناجــی« در عــراق بیــش از پیش 
گسترش داد. این نفوذ چه تاثیری بر 

عراق گذاشته است؟
علی صدرزاده جمهوری اســالمی را 
»یکی از مســببین اصلی« مشکالت 
امروز عــراق می داند و در توضیح آن 
می گوید: »ایران این تصور را دارد که 
جامعه عراق را باید مثل ایران توسط 
نیروهای بسیجی و پاسدار و گروه های 
شبه نظامی که در خارج از دولت عمل 
می کنند، اداره کند و ســعی می کند 
مدل حکومت خود را در عراق پیاده 

کند.«
از نظر او ایران پس از ســقوط صدام 
تالش کرد این مــدل را به عراق نیز 
صادر کنــد و این حاال به مشــکلی 
جــدی برای برای ایجــاد یک دولت 
واحد و فراگیر در عراق تبدیل شــده 
اســت. او درباره نقش ایران می گوید: 
»درست اســت که نیروهای پراکنده 
حشدالشعبی برای دفع داعش کمک 
کرد ولی همین ها مانعی هستند برای 
ایجاد یک دولــت متمرکز که الزمه 
هرگونه رفرم اقتصادی اســت. ایران 
از ایــن نظر هم باعــث بی نظمی در 
عراق شــده است. متاسفانه نیروهای 
مخالف ایران هم به همین وســیله 
متوسل شده اند. مسئله حشدالشعبی 
تنها به حشدالشــعبی طرفدار ایران 
محدود نیست. حشدالشعبی هایی هم 
هستند که مخالف ایران هستند. حتی 
حشدالشعبی سنی هم درست شده 
برای حشدالشعبی شــیعی طرفدار 

ایران.«
او اضافه می کنــد: »اگر از این منظر 
نگاه کنیــم ایران یکی از مســببان 
اصلی اســت. نیروهای شیعی مانند 
حکیــم و مقتدی صدر هم به همین 
دلیل مخالف نفوذ ایران اند. ولی ایران 
مقاومت می کند و امکانات و پول هم 
دارد. سفارت ایران در دست شخصی 
اســت که از اعضای بلندپایه ســپاه 
پاسداران بوده است. ولی با همه این 
ها نفوذ ایران در حال نزول است چون 
به هرحال نیروهای اصلی سیاســی 
عراق تشــخیص داده اند کــه با این 
وضعی که نیروهای شبه نظامی خارج 
دولت داشته باشیم نمی توانیم مملکت 
را اداره کنیم و خود حشدالشعبی هم 
کم کم به این نتیجه رســیده است 
که با ادغــام در دولت می تواند نفوذ 

بیشتری داشته باشد.«

فرانسه: ایران و آمریکا 
فقط یک ماه فرصت دارند

دویچه وله- فرانسه همچنان در تالش است تنش بین ایران و آمریکا را 
کاهش دهد. ژان ایو لودریان، چهارشنبه ۱۰ مهر )دوم اکتبر( اعالم کرد 

برای مذاکره دو کشور تنها یک ماه فرصت باقی مانده است.
این در حالی است که حسن روحانی در زمان حضور در نیویورک، تماس 
تلفنی با ترامپ را که مقدماتش را رئیس جمهور فرانسه تدارک دیده بود، 
رد کــرد. امانوئل مکرون طرحی نیز بــرای افتتاح یک خط اعتباری ۱5 
میلیارد دالری برای داد و ستد اروپا با ایران ارائه داده که مستلزم معافیت  

معامالت نفت از تحریم های آمریکاست.
ایو لودریان روز دوم اکتبر در مجلس نمایندگان فرانسه گفت: »طرح ارائه 

شده که هنوز موفقیت آمیز نبوده، همچنان روی میز قرار دارد.«
در همین روز، حسن روحانی با تمجید از میانجی گری فرانسه و قدردانی 
از تالش مکرون، تاکید کرد که کاخ سفید مسئول شکست تالش ها برای 
دیدار او و ترامپ بود. او گفت آمریکا در پیغام های خصوصی نرمش نشان 

می داد اما علنا از تشدید تحریم ها حرف می زد.
لودریان از هر دو طرف خواســته که تا پیش از ششــم نوامبر، دست به 
اقدام بزنند. او گفت: »اکنون واشــنگتن و تهران وظیفه دارند از فرصت 
کوتاه باقیمانده استفاده کنند زیرا کاهش تعهدات برجامی ایران تنش های 

تازهای را موجب خواهد شد.«
ششم نوامبر روزی است که دولت ایران می خواهد گام چهارم در کاهش 
تعهــدات برجامی خود را بردارد. تهران در گاه های قبلی و در واکنش به 
خروج آمریکا از برجام و عملی نشدن کمک های اروپا، فعالیت های مربوط 

به غنی سازی اورانیوم را افزایش داده است.
رئیس جمهوری ایران پیشتر تاکید کرده که هرگونه مذاکره با ترامپ تنها 

در صورت لغو تحریم ها انجام خواهد شد.
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 خاتمی: انتخابات نباید تحریم شود،
 از »جمهوری اسالمی« دفاع می کنم

محکومیت نهادهای ایرانی در دادگاه های امریکا به بانک ملی ایران رسید

برای اولین بــار در امریکا، دادگاهی 
»بانک ملی ایــران«، از قدیمی ترین 
نهادهای مــدرن مالی ایرانــی را به 
دلیل آن چه تســهیالت این بانک در 
»حمالت تروریستی« علیه نیروهای 
امریکایی در عراق خوانده، در معرض 
محکومیت کیفری قرار داده است. این 
تسهیل گری به معنی نقل و انتقال پول 
و انجام مبادالت ارزی بابت هزینه های 
مالی مرتبط با حمالت است که انجام 

آن ها را ممکن کرده است.
بیــش از 5۰ شــهروند امریکایی، از 
جمله سربازان مصدوم و خانواده های 
نظامیان کشته شده ایاالت متحده در 

عراق، شاکیان این پرونده هستند.
آن هــا بــه دادگاهــی در نیویورک 
گفته  اند که قربانی 4۳ حمله جداگانه 
تروریســتی در عراق بوده  اند که بین 
بیست و ششم آذر ۱۳۸2 تا بیست و 
نهم آبان ۱۳۸۸ علیه آن ها یا اعضای 

خانواده شان انجام شده است.
شاکیان، شــکایت خود را بر اساس 
دولت های  مصونیــت  لغــو  »قانون 
خارجی حامی تروریسم«، علیه شش 
نهاد جمهوری اســالمی ایران مطرح 
کرده اند. این شش »خوانده« عبارت 
هســتند از نظام جمهوری اسالمی 
ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
وزارت اطالعات جمهوری اســالمی 
ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران، بانک ملی ایران و شرکت ملی 
نفت ایران.

دادگاه نیویورک ادعای شاکیان درباره 
نقش داشتن نظام جمهوری اسالمی 
ایــران، ســپاه و وزارت اطالعات در 
حمالت رخ داده در این شــش سال 
را پذیرفته و استدالل آن ها در نقش 
»تسهیل گر« بانک ملی ایران در انجام 
این حمالت را قبول کرده اســت. اما 
از شــاکیان خواسته اســت مدارک 
بیشتری در اثبات ادعای خود درباره 
نقش داشتن بانک مرکزی و شرکت 
ملی نفت ایــران در 4۳ حمله انجام 

شده به دادگاه ارایه کنند.
دادگاه گفتــه اســت ایــن محاکمه 
بــه صورت غیابی برگزار می شــود و 

شاکیان باید مسوولیت اثبات ادعای 
خود را دربــاره نقش بانک مرکزی و 

شرکت ملی نفت هم برعهده بگیرند.
دادگاه نیویــورک اعــالم کــرده که 
وکیل شــاکیان تالش کرده اســت 
شــکایت آن ها را در آبــان ۱۳۹۶، از 
طریــق   ای میل  مــدارک، به اطالع 
نظام جمهوری اسالمی ایران برساند 
اما   ای میلی کــه به نهادهای مربوطه 
جمهوری اســالمی ایران فرســتاده 
شده است، برگشت می خورد و ارسال 

نمی شود.
مطابــق قوانین امریکا، شــاکیان در 
مرحلــه بعدی باید متن شــکایت از 
نهادهای حکومتی، اعالمیه رســمی 
طرح دعوای حقوقی و احضاریه دادگاه 
برای سازمان های حاکمیتی هم چون 
سپاه و وزارت اطالعات را در دو نسخه 
همراه ترجمه فارســی آن از طریق 
دولت ایاالت متحده به دست نماینده 
خوانده که دولت جمهوری اســالمی 

ایران است، برسانند.
وکیل بیش از 5۰ شاکی این پرونده 
با ارسال این مدارک به وزارت خارجه 
ایاالت متحده، خواســتار انتقال آن 
به نماینده دولت ایران شــده است. 
وزارت خارجــه امریــکا هم از طریق 
سفارت سوییس در تهران که حافظ 
منافع ایاالت متحده در ایران اســت، 
این مــدارک را تحویل وزارت خارجه 

جمهوری اسالمی ایران داده است.
طی یک یادداشت رسمی دیپلماتیک، 
سفارت سوییس در اردیبهشت ۱۳۹۷ 
به وزارت خارجــه امریکا اطالع داده 
که مــدارک دادگاه تحویل نماینده 

حکومت ایران شده اند.
ارسال احضاریه دادگاه امریکا به ایران 
از طریق ســفارت سوییس، به دلیل 
قطع رابطــه ایران و امریــکا و نبود 
ســفارت و روابــط دیپلماتیک میان 

تهران و واشنگتن است.
دولــت جمهــوری اســالمی ایران 
دادگاه های امریکا را برای رســیدگی 
به چنین شکایت هایی قانونی نمی داند 
و از شــرکت در جلســات دادگاه و 
دفاع از خــود، خــودداری می کند. 
در بیشــتر شــکایت هایی که اتباع 
امریکایی از نظام جمهوری اســالمی 
در دادگاه هــای ایاالت متحده مطرح 
کرده  اند، توانسته  اند از دادگاه به نفع 
خود حکم بگیرند. دولت ایران تاکنون 
در هیچ کدام از این دادگاه ها شرکت 

نکرده است.
درباره بانک ملی ایران که از ســوی 
شــاکیان به تســهیل گری مالی 4۳ 
حمله در عراق متهم شده، نیازی به 
ارسال مدارک از طریق وزارت خارجه 
امریکا و ســپس سفارت سوییس در 
تهران نبوده اســت. چون بانک ملی 
نهاد حاکمیتی محسوب نمی شود و 
دارای هیچ گونه مصونیت دیپلماتیک 
دولتی هم نیست. این بانک از دیدگاه 
حقوقــی، یک بنگاه مالی اســت که 
تعقیب قضایــی آن به خود این نهاد 

باید اعالم شود و نه نماینده دولت.
احضاریه به زبان فارســی برای بانک 
ملی ایران در آبــان ۱۳۹۶ از طریق 
منشــی دادگاه نیویورک و با پســت 
»دی اچ ال« برای دفتر اصلی بانک در 
تهران فرستاده شد و نامه امضا شده 
دریافــت آن از ســوی بانک ملی در 

اختیار دادگاه قرار گرفت.
بانــک ملی ایــران امــا از حضور در 
جلسات دادگاه خودداری کرد. دادگاه 
ســرانجام با اصل ادعای شاکیان در 
مورد دســت داشتن ســپاه و وزارت 
اطالعات و نقش تسهیل گر بانک ملی 
ایــران در 4۳ حمله رخ داده موافقت 
کرده و درخواست شاکیان در محکوم 

کردن این سه نهاد را پذیرفته است.
دادگاه در حکم خود گفته اســت که 
بانک ملی ایران از طریق شبکه خود 
با بیش از ســه هزار شعبه در داخل 
ایران و ۱5 شعبه و شرکت فرعی در 
خارج از کشور، مشغول فعالیت های 
گســترده اقتصــادی در ابعاد خرد و 
کالن، از جمله انتقال پول، حواله های 
بانکی و تســهیالت ارزی بین المللی 
بوده و کارکرد مالی آن که از ســوی 
امریکا تحریم شــده، مشابه یک نهاد 

خصوصی است.
بانک ملــی از قدیمی ترین بانک های 
ایــران و از معتبرترین نهادهای ملی 
ایرانی به شمار می رود. حاال این بانک 
با محکومیت کیفری در امریکا رو به رو 
است. سپاه و وزارت اطالعات بارها از 
سوی دادگاه های امریکا به طور قطعی 
محکوم شده  اند اما با حکم اخیر، بانک 
ملی ایران برای اولین بار در دادگاه های 
امریکا با خطر محکومیت کیفری به 
دلیل نقش داشتن در حمالت مرگبار 

مواجه شده است.
دادگاه در جلســات آینده مشخص 
خواهد کرد که شــاکیان را مستحق 
دریافت چه میزان غرامت می داند. این 

حکم قابل تجدیدنظرخواهی است.
در حال حاضر گروهی از خانواده های 
قربانیــان حوادث یازدهم ســپتامبر 
هــم از جمهوری اســالمی ایران به 
دادگاه های امریکا شــکایت کرده اند. 
به جــز پرونده های بســیاری علیه 
جمهوری اســالمی ایــران که حکم 
نهایی آن صادر شده و دولت ایران را 
میلیاردها دالر به امریکایی ها بده کار 
کرده است، پرونده های متعددی هم 
در حال رسیدگی هستند یا به تازگی 
در دادگاه های ایــاالت متحده ثبت 

شده اند.
از زمانی که مصونیت دولت جمهوری 
اسالمی در امریکا لغو و سپس امکان 
طرح دعوا علیــه ایران در دادگاه های 
ایاالت متحــده و توقیف اموال دولت 
ایران پیدا شــده، ده ها حکم قطعی 
علیه دولت ایران صادر شده است که 
رقم خســارت آن تاکنون نزدیک به 

۱۰۰ میلیارد دالر می رسد.

فرامرز داور )ایران وایر(

تبعات حکم زندان حسین فریدون 
برای حسن روحانی

در ۱2 اردیبهشت ۱۳۹۶، ابراهیم رئیسی در جریان مناظره تلویزیونی 
انتخاباتی گفت معاون اول قوه قضاییه و دادســتان کل کشور، »اسناد و 
مدارک کامل« تخلفات مالی »نزدیک ترین فرد« به حسن روحانی را به 
نزد او برده اند ولی رئیس جمهور در مقابل رسیدگی به پرونده »مقاومت« 
کرده است. وقتی نوبت به پاسخگویی آقای روحانی رسید، بدون ورود به 
جزئیات گفت: »چرا اتهام می زنید بدون دلیل و دادگاه؟ بنده با هیچ کس 
عهد اخوت ندارم و هر کسی در هر کجا تخلف کرده باید با اشد مجازات 

با او برخورد شود و هیچ کس مانع این کار نشده«.
برای بسیاری از بینندگان مناظره، تردیدی وجود نداشت که »نزدیک ترین 
فرد« مورد اشاره در این مناظره، حسین فریدون، برادر رئیس جمهور بود. 
طبیعتا وقتی دو سال بعد ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه رسید، 
پیش بینی این بود که برادر رئیس دولت محکومیت زندان بگیرد، مگر 
آنکه شخص آیت اهلل خامنه ای برای جلوگیری از این اتفاق دخالت کند. 
با صدور حکم 5 سال زندان در دادگاه تجدیدنظر برای آقای فریدون، به 
نظر می رســد که چنین دخالتی -حداقل تا این لحظه- صورت نگرفته 
است. اما فارغ از اینکه حکم زندان حسین فریدون نهایتا به اجرا در بیاید 
یا نه، از هم اکنون مشخص است که پرونده او، وضعیت بسیار دشواری را 

پیش روی برادرش قرار خواهد داد.
به این علت مشخص که اگر حسن روحانی تالش ویژه ای را در خصوص 
پرونده »نزدیک ترین فرد« به خود انجام ندهد )در حد واکنش محمود 
احمدی نژاد به برخورد با حلقه اطرافش(، ســایر همکاران نزدیک او به 
شدت متزلزل خواهند شــد و این پدیده، در میزان وفاداری شان در دو 
سال باقی مانده تا پایان دوره ریاست جمهوری موثر خواهد بود. از سوی 
دیگر، اگر آقای روحانی بر ســر این پرونده به رویارویی جدی با دستگاه 
قضایی بپردازد، علی القاعده وارد درگیری بسیار پرهزینه و کم نتیجه ای 
می شود، آن هم برای موضوعی که احتماال در موردش، حتی از حمایت 
بخش وسیعی از حامیان خود در زمان انتخابات هم برخوردار نخواهد بود.
در این میان، مشکل اصلی آن است که با وجود اشتهار قوه قضاییه ایران 
به برخورد سیاســی با پرونده های اقتصادی، ظاهرا حسین فریدون، در 
طیفی از فعالیت های اقتصادی دخیل بوده که حتی فارغ از قانونی بودن 
یا نبودن، مصداق اســتفاده از موقعیت دولتی برای کسب منفعت تلقی 
می شوند. آنچه این گمان را تقویت می کند، تنها ادعاهای منتشر شده 
از ســوی فعاالن و رسانه های همسو با آقای رئیسی نبوده و در مواردی 
مشــخص، حامیان دولت دوازدهم نیز اتهاماتی را متوجه آقای فریدون 

دانسته اند.
به عالوه، نوع پاسخگویی حامیان حسین فریدون به این اتهامات نیز به 
هیچ وجه متقاعدکننده نبوده و درحقیقت در بســیاری از موارد، اساسا 
پاســخی در کار نبوده که متقاعد کننده باشد یا نه. آن هم در شرایطی 
که برادر رئیس جمهور، یک شهروند معمولی یا بی پناه نبوده که عدم 
پاسخگویی او، فرضا ناشی از عدم دسترسی به رسانه های رسمی تلقی 

شود.
البته مطابق برداشت رایج در بخش بزرگی از افکار عمومی، رسیدگی به 
تخلفات مالی مقام های حکومتی، تنها در زمان هایی صورت می گیرد که 
برخورد با آن مقامات یا نزدیکانشان »به مصلحت« تشخیص داده شود یا 
حداقل، تاریخ مصرف آنها سپری شده باشد. همین برداشت، در ارتباط با 

پرونده آقای فریدون هم موضوعیت دارد.
به عنوان نمونه وقتی صدور قرار تامین برای حسین فریدون در 25 تیر 
۱۳۹۶ به بازداشــت کوتاه یک روزه او انجامید، زمان انجام این برخورد 
-حدود سه هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم- معنی دار 
تلقی شد. انتخاباتی که حسن روحانی پیش از آن سخنانی را بر زبان رانده 
بود که، اگرچه در لفظ، عبور از برخی خط قرمزهای حکومتی تصور شده 
بود. با وجود این، در فقره مشخص آقای فریدون، جنس فعالیت های او 
به گونه ای بوده که زمینه برخورد قضایی با او را، آن هم نه به علت مثال 
مواضع سیاســی -که عمال موضعی نمی گرفت- که بر سر پرونده های 

مالی ممکن کرده است.
مهم تر آنکه علی رغم شــبهه های موجــود در فعالیت های اقتصادی 
حســین فریدون، و با وجود کمرنگ شــدن حضور او در مناسبت های 
رســمی، نه تنها آقای روحانی کماکان برادر را در جایگاه دستیار ویژه 
رئیس جمهور در امور اجرایی حفظ کرده، که شواهد موجود از ادامه نفوذ 

آقای فریدون در تشکیالت ریاست جمهوری حکایت داشته.
به این ترتیب، وضعیــت برادر رئیس جمهور ایــران، یادآور »جنس« 
موضوعاتی به نظر می رسد که حسن روحانی، در دوران ریاست جمهوری 

خود، به درگیری پشت پرده بر سر آنها پرداخته است.
قابل انکار نیست در نظامی حکومتی که مطابق آن، نهادهای متصل به 
رهبر دست باال را دارند، دولت ها از توان چانه زنی محدودی برخوردارند 
که به طور طبیعی، آن را در موارد محدودی خرج خواهند کرد. درنتیجه، 
اگر قرار باشــد بخش مهمی از این توان چانه زنی، صرف موضوعاتی از 
قبیل پرونده های اقتصادی اطرافیان مقامات شود، به معنی کوتاه آمدن 
اجتناب ناپذیر دولت بر ســر طیفی از موضوعات دیگر و از جمله وعده 
های انتخاباتی خواهد بود -با فرض اینکه واقعا، قصد عمل به آن وعده ها 

وجود داشته باشد.
در چنین شرایطی، تعجبی نخواهد داشت که عقب نشینی های سریع 
و متعدد دولت و شــخص آقای روحانــی از مواضع خود در موضوعات 
گوناگون -به درست یا غلط- ناشی از موضع ضعف او در ارتباط با برخی 
پرونده های پشت پرده، و از جمله پرونده های شخصی نزدیکان دولت 

حسین باستانی )بی بی سی(تلقی شود.

رادیو فردا - محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بار دیگر ضمن 
مخالفــت با تحریم انتخابات، گفت: »لزوم شــرکت در انتخابات، غیر از 
لیست دادن در انتخابات است. باید شرایطی فراهم شود که بتوان خود را 
به ارائه لیست قانع کرد«. به گزارش سایت رسمی آقای خاتمی ، وی روز 
دوشنبه هشتم مهرماه در دیدار با جمعی از دانشجویان گفت باید برای 
شــرکت در انتخابات به مردم گفته شود که »چه کارهایی می خواهیم 

انجام دهیم و چه کارهایی می توانیم انجام دهیم«.
وی همچنین تاکید کرده که از »جمهوری اسالمی« دفاع می کند ولی 
»جمهوری به معنای واقعی کلمه و اسالم سازگار با مقومات جمهوری«.

آقای خاتمی تیرماه امسال نیز با تأکید بر این که »انتخابات نباید تحریم 
شــود« گفته بود که »اصالح طلبان و مردِم ناراضــی باید فداکاری و از 
خودگذشتگی کنند و به خاطر ایران پای صندوق ها بیایند تا جلوی خطر 
اصلی گرفته شــود«. منظور او از خطر اصلی، »وقوع جنگ« است. آقای 
خاتمی همچنین در ماه های گذشته درباره احتمال اثرگذاری گروه های 
»برانداز« هشــدار داده بود. او پیش از این گفته بود هر چه مردم بیشتر 

»جذب انتخابات« شوند، »گروه های برانداز بی اثرتر می شوند«.
 رئیس جمهوری پیشین ایران در ماه های گذشته حضور رسانه ای بیشتری 
برای دعوت مردم به شــرکت در انتخابات و مخالفت با تحریم انتخابات 
داشته است. این درخواســت آقای خاتمی موج گسترده ای از انتقادات 
بدنبال داشت و کاربران فضای مجازی با یادآوری »نتایج نومیدکننده« 
شعار »تَکرار می کنم« محمد خاتمی در انتخابات  پیشین مجلس که به 
تشکیل لیست »امید« در انتخابات مجلس انجامید، تأکید داشتند که 

»اعتماد به اصالح طلبان« دیگر وجهی ندارد.
از سوی دیگر، موضوع شرکت در انتخابات آتی مجلس در اسفند ۱۳۹۸ یا 
تحریم آن محل اختالف برخی اصالح طلبان در چند ماه اخیر شده است.
مصطفی تاج زاده، فعال سیاسی اصالح طلب، گفته است: »در هیچ دوره ای 
به اندازه امســال میان اصالح طلبان درباره انتخابات اختالف نظر وجود 

نداشته است«.
محسن صفایی فراهانی، یکی از دیگر از فعاالن اصالح طلب نیز گفته که 
»اگر واقعاً شرایط تغییر نکند، بنده خودم رأی نخواهم داد و حاضر نیستم 
بین بد و بدتر انتخاب کنم«. با این حال برخی اصالح طلبان مانند بهزاد 
نبوی مخالف هرگونه پیش شرط برای حضور در انتخابات هستند. او گفته 
است: »حضور پرشور در انتخابات برای حفظ امنیت ملی اهمیت دارد« و 

»جز حضور در انتخابات راهی بلد نیستم«.
پس از وقوع اعتراض های گسترده دی ماه ۱۳۹۶ در ایران که در بیش از 
۸۰ شهر رخ داد، بحث های گسترده سیاسی درباره جناح بندی سیاست 

داخلی ایران و همچنین شرکت در انتخابات مطرح شده است.
سر داده شدن شعارهایی چون »اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا« 
در جریان اعتراض ها که نوعی همسان  بودن ماهیت دو جریان سیاسی 
مطرح در ایران را برجسته می کرد، با واکنش های زیادی به ویژه از سوی 

اصالح طلبان مواجه شد.
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به گزارش وبسایت »کانون مدافعان 
حقوق بشر« نازنین زاغری که سومین 
ســال حبس خود را در زندان اوین 
سپری می کند، با انتشار نامه ای ضمن 
توصیف احوال خود به عنوان مادری 
زندانی، از عملکرد جمهوری اسالمی 
در مورد پرونده خود انتقاد کرده است. 
متن نامه نازنین زاغری- رتکلیف به 

شرح زیر است:
»شــاید برای تو شــانه کشیدن بر 
گیســوان دخترکت تنها بخشــی از 
روزمرگی هایت باشــد امــا برای من 
آرزویی ســت که ســه ســال و نیم 
در انتظــارش بوده ام. شــاید برای تو 
قصه های شــبانه و بوســه های قبل 
خواب و رفتن به پــارک و کتابخانه 
آنقدر عادی باشــد کــه حتی گاهی 
برایش وقت هم نداشــته باشــی اما 
برای من حسرت ســالیان پشت آن 
نهفته است. شاید برای تو در آغوش 
نکشیدن دخترت غیرقابل تصور باشد 
اما من بیش از ســه سال است که با 
آن در کشــمکش هستم و این  برایم 

بدترین عذاب است.
قلب من هر صبح یکشنبه برای دیدن 
دخترم در سالن مالقات زندان اوین از 
فرط هیجان و اضطراب درون سینه ام 
تندتر از همیشه می تپد. درب سالن 
مالقات باز می شود و گیسوی من  به 
ســمتم می دود و نامم را صدا می زند 
و مرا در آغوش می کشــد. آغوشــی 
که شــاید کوتاه ترین اما بدون شک 
آغوش  هیجان انگیزترین  و  زیباترین 
دنیاست. اما این یکشنبه ها نیز دیری 
نخواهــد پایید که از میان دســتانم 
بلغزند و در غبــار مه آلود زندان محو 

شوند.
من مادر زندانی کودکی هســتم که 
کشورش لذت داشــتن اش را از من 

دریغ کرده است.
من مادر زندانی کودکی  5ساله ام که 
از 22 ماهگی، کشورم لذت داشتن اش 
را از من دریغ کرده اســت. روزهای 
سیاه دوری از کودکم، درست زمانی 
که تازه زبان به سخن گفتن گشوده 
بود، به تلخی سپری شدند. باید مادر 
باشی و غم دوری از فرزند را چشیده 
باشی تا بدانی و بفهمی که من از چه 

حرف می زنم.
هفته گذشته مادری از زندان آزاد شد، 
مادری کــه محکومیت اش به زندانی 

بودن من گره خورده بود.
»نگار«* مادریست که فرزندش را در 
زندان در کشوری غریب به دنیا آورده 
و باید زندان را تجربه کرده باشــی تا 
بدانــی او چه کشــیده. باید کودک 
شیرخواره ات را از سینه ات جدا کرده 
باشــند و تو روزها و شب ها با صدای 
گریه های او در کابــوس ات از خواب 
پریده باشی، خیس عرق، و او را کنار 

خود نیافته باشی تا بدانی او چه رنجی 
را متحمل شده. هنگامی  که صدای 
ضجه هــای خــودت و دلتنگی های 
کودکت و آغوشــی که او را کم دارد 
در سلول های انفرادی سرد و تاریک 
شــهری غریب می پیچید، شاید این 
همان رنجی است که او کشیده. من 
زجری را که او کشیده تجربه کرده ام. 
من هم مانند نگار حسرت در آغوش 
کشیدن، بوسیدن و بوییدن نوزادم را 
در ماه ها و سال های طوالنی و سخت 
و تیره و غم انگیز زندان تجربه کرده ام 
و می دانم و خوب می فهمم که با هیچ 

رنجی در دنیا قابل قیاس نیست.
اما بین من و نگار تفاوت بزرگیست. 
قاضــی دادگاه به دلیل شــرایط اش 
و دوری از فرزنــدش حکــم به پایان 
حبس اش می دهــد. حبس او برابر با 

آزادی اوست.
من و نگار هموطنیم. او در کشــوری 
غریب محکوم شــده و من در وطنم. 
مرا، حتی به گفته ســازمان ملل، در 
دادگاهی ناعادالنه به 5 ســال حبس 
محکوم کرده و وادار کرده اند علیرغم 
التماس ها و اشک هایی که ریخته ام در 
عین بی گناهی، سه سال و نیم از آن 
را تا به امروز پشت میله های زندان و 

به دور از فرزندم  سپری کنم.
و ما اکنون در ابتدای مسیری سخت تر 

ایستاده ایم.
در آینده ای نزدیک، آنان که مرا به دور 
از فرزندم نگه داشته اند می نشینند و 
نظاره می کنند دخترم پس از بیش از 
سه سال و نیم نزد پدرش برای رفتن 
به مدرسه به انگلستان بازگردد؛ سفری 
کــه برای هر دوی ما پر از اضطراب و 

دلهره خواهد بود.
این در حالیست که کشور من هفته 
گذشــته مرا در ازای مبلغ هنگفتی 
که مطالبات سیاســی خودش است 
به حراج گذاشت. امید من به کشورم 
برای رهایی سال هاســت که از قلبم 
رخت بربسته است. کشور من سنگ 
مادران ســوری و یمنی و فلسطینی 
را به ســینه می زند اما بر غم دوری 
مادری از فرزندش در خاک سرزمین 
خود چشم می پوشــد و زجرش را با 
نظاره کردن رفتن کودک 5 ساله اش 

صدچندان می کند.
آنان که به زعم ایران، ناقضین حقوق 
بشــرند، از خطای نگار به حکم مادر 
بودنش می گذرند و او را نزد کودکش  
می فرســتند. امــا مسئوالن کشــور 
مــن، مرا بی گناه متهم می کنند و به 
گناه ناکــرده رای می دهند و قصاص 

می کنند و گذشت هم ندارند.
کشــور من بجای حمایت از حق من 
و کودکم، آزادی ام را در قبال مذاکره 
به حراج می گذارد و تنها من، فرزند و 

همسرم بهای آن را می پردازیم.

چه تلخ اســت روزی کــه بفهمی در 
نهایت بی عدالتی در وطن ات حبس 
شــده ای و راهی بــرای آزادی پیش 
پایت نیست. من هیچ امید و انگیزه ای 
برای رهایی از این قفس پس از ترک 
گیسویم ندارم، و درد و رنج بی پایان 
مرا با هیچ معیاری نمی توان  سنجید. 
من یک  مــادرم که بــا رفتن دختر 
کوچکم مانند تل خاکی فرو خواهم 
ریخــت و از من جز مشــتی خاک 

چیزی بر جای نخواهد ماند.
نگار زمانی به ایــران باز می گردد که 
کودکش دقیقا هم سن گیسوی من 
است زمانی که او را از من جدا کردند 
و این خاطــرات آن روزهــا را برایم 
تداعی می کند. گمان نمی کنم هیچ 
قانون و سیاستی برای جدایی مادری 
از فرزندش توجیهی داشــته و آن را 

بربتابد.
مــن و کودکم هنوز بازیچه دســت 
سیاستمدارانی هستیم که در داخل 
و خارج از مرزهای وطنم ما را ابزاری 
برای رســیدن به اهداف سیاســی و 
سیاســت های خود قرار داده و از هر 
آنچه در توان داشــتند برای دســت 
یافتن به مقاصد خود و بهره کشی از 
مادری بی گنــاه که به هیچ  چیز جز 
کودکش نمی اندیشد، فروگذار نکردند. 
آخرین تیر ترکش شــان هم به حراج 
گذاشتن مادری اســت که دوری از 
فرزندش را بیش از این تاب نمی آورد.

شاید اگر انسانیت و اخالق و دینداری 
به معنای واقعی که یک کشور اسالمی 
ادعا می کند در دل سیاســتمداران 
حلول می کرد، دنیای ما جای بهتری 
بــود و رنج مــادران ســرزمین مان 
ســبک تر. بی شــک آن روز من در 
حســرت دیدن دخترم در اولین روز 

مدرسه اش نمی ماندم…
آن روز آزادی ســرودی می خوانــد 
طوالنی تر و نرم تر از شانه کشیدن بر 

گیسوان گیسوی کوچکم.
نازنیــن زاغری، مادر گابریال گیســو 

رتکلیف
زندان اوین، تهران

مهر ۱۳۹۸«

*نگار قدســی کنی به اتهام دور زدن 
تحریم های آمریــکا علیه جمهوری 
اســالمی و تهیه تجهیزات ممنوعه 
برای این کشور در استرالیا بازداشت 
و سپس به آمریکا منتقل شده است. 
این شهروند ایرانی که از سوی دادگاه 
فدرال ایالت مینه سوتا به تحمل 2۷ 
ماه زندان محکوم شده و حکم صادره 
برای او برابر با دوره بازداشــت وی به 
شمار می آمد، پنجشنبه پیش آزاد و 

به ایران بازگردانده شده است.

نامه نازنین زاغری
 از زندان اوین:

 نامه ای به وجدان های بیدار!

یک شوخی تازه
 طرح »ممنوعیت پخش اعترافات اجباری«

در دقیقــه هفت فیلمی که به عنوان 
»مستند کلوپ ترور« در مرداد ۱۳۹۱ 
از تلویزیون جمهوری اسالمی پخش 
شد، مازیار ابراهیمی یکی از متهمان 
پرونده موســوم به قتل »دانشمندان 
هســته ای« می گویــد به اســرائیل 
اعزام شــده تا در آنجا آموزش کار با 
مواد منفجــره و آموزش های نظامی 
ببیند. متهمان دیگر هم در این فیلم 
۳۷ دقیقــه ای از جزئیــات عملیاتی 
می گویند کــه در جریان آن تعدادی 
از متخصصان صنایع هسته ای ایران 

کشته شدند.
اکنون روشن شده آنچه در آن تاریخ از 
شبکه یک تلویزیون جمهوری اسالمی 
پخش شد، نه یک »مستند« که یک 
فیلم تخیلی و نتیجــه خیال پردازی 
مسئوالن نهادهای امنیتی و اطالعاتی 

ایران بوده است.
هفت ســال بعد و در مــرداد ۱۳۹۸ 
مازیار ابراهیمی به بی بی ســی گفت 
که شــکنجه های طاقت فرسای او را 
ناگزیر کرده بود که »روایتی جعلی را 
به شکل اعترافی تلویزیونی«، جلوی 

دوربین های شبکه یک تکرار کند.
به زودی مشــخص شــد که مازیار 
ابراهیمی تنها نبوده و کسان دیگری 
نیز در اثر شــکنجه ناچار شده اند در 
این فیلم تلویزیون جمهوری اسالمی 

در نقش متهمان ترور »بازی کنند«.
محمود صادقی، نماینــده تهران در 
مجلــس آن زمــان به نقــل از وزیر 
اطالعات دولت روحانی در حســاب 
توئیتری خود نوشــت کــه »وزارت 
اطالعــات ایــران در ســال ۹۱، 5۳ 
نفر را بابت پرونده ترور دانشــمندان 
هســته ای بازداشــت کرده و پس از 
‘احراز بی گناهی’ آنها، چهار میلیارد 
تومان بابت جبران خســارت به این 

افراد پرداخت شده است«.
اکنون در هفتم مهرماه آقای صادقی در 

ادامه پیگیری های حکومت برای این 
پرونده در حساب توئیتر خود نوشته 
است که طرحی با عنوان »ممنوعیت 
ضبــط و پخش اعترافات اشــخاص 
از صدا و ســیما و دیگر رسانه ها« به 
مجلس ارائه شده است. آقای صادقی 
تأیید کرده که این طرح »به اعترافات 
متهمان در مرحله بازجویی« مربوط و 
موضوع آن نوعاً »اتهامات سیاســی و 

امنیتی« است.
بر اساس پیش نویس این طرح »ضبط 
اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا 
و سیمای جمهوری اســالمی ایران 
و دیگر رســانه های گروهــی، در هر 
مرحله از مراحل تعقیف و تحقیقات 
مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم 
از تهیه کننــده و پخش کننده، عالوه 
بر الــزام به اعاده حیثیت از متهم، به 
حسب از شش ماه تا سه سال محکوم 

خواهد شد«.
ایــن طرح تــازه در حالی به مجلس 
ارائه شــده که پیش از این ماده 5۷۸ 
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۷5 
برای مستخدمین و مأمورین قضایی یا 
غیرقضایی دولتی که متهمان را مجبور 
به اقرار می کردند، مجازات هایی مقرر 
شده بود. اما در بازبینی مجدد قانون 
مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹2 

این بخش حذف شد.
گرچه این نخســتین بار است که از 
جمهوری  قانون گذار  نهادهای  سوی 
اســالمی تــالش می شــود بــرای 
»پخش کنندگان اعترافات تلویزیونی« 
مجازات هایــی در نظر گرفته شــود 
اما پیشــتر صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی در دادگاه دیگری به دلیل 
پخــش اعترافات متهمــان قضایی 

محکوم شده بود.
در فاصله سال ۱۳۸۸ و بعد از انتخابات 
تا  ایران  ریاســت جمهوری  جنجالی 
ســال ۱۳۹2 تلویزیون انگلیسی زبان 

در شرایطی که با وجود سوابق متعدد اخذ و پخش اعترافات شهروندان ایرانی، قدرتی برای کنترل سازمان امنیتی 
گسترده ای که می تواند بدون توجه به هر قانونی افراد را وادار به اعتراف کند، بر اساس اعترافات جعلی فیلم بسازد 
و فیلم را از تلویزیون رســمی ایران پخش کند وجود ندارد، به میان آوردن طرحی مانند »طرح ممنوعیت پخش 

اعترافات اجباری« شوخی همان سازمان های امنیتی با شهروندان ایرانی است.

پرس تی وی، متعلق به حکومت ایران 
در چند نوبت فیلم هایی پخش کرد 
که بخشی از تصاویر حاضران در آنها 
در دوره بازجویی و هنگامی که آنها در 

بازداشت بودند ضبط شده بود.
دادگاه عدالت اروپا در ســال ۱۳۹4 
اعالم کرد که محمد سرافراز، رئیس 
وقت شــبکه تلویزیونی پرس تی وی 
و حمیدرضــا عمادی، از ســردبیران 
ارشــد این رســانه را به دلیل پخش 
»اعتراف های اجباری« فعاالن سیاسی 
و روزنامه نگاران بازداشت شده تحریم 

می کند.
دلیل تحریم محمد سرافراز »همکاری 
با دســتگاه های اطالعاتــی ایران و 
پخش اعتراف های اجباری متهمان« 
بود و حمیدرضا عمادی نیز به دلیل 
تهیه و پخش »اعتراف های اجباری« 
متهمــان، روزنامه نــگاران، فعــاالن 
سیاسی و فعاالن حقوق اقلیت ها در 
فهرســت »ناقضان حقوق بشر« قرار 

گرفت.
این دو مقام ایرانی پس از محکومیت 
از ســوی دادگاه عدالــت اروپا با رد 
اتهام های خود به این دادگاه شکایت 
کردند. در آن زمان ســازمان عدالت 
برای ایران، یک نهاد حقوق بشــری 
مســتقر در لندن، به عنوان شخص 
ثالث خواهان ورود به این پرونده شد 
که این درخواســت از سوی اتحادیه 

اروپا پذیرفته شد.
این سازمان اسناد و شواهد جزئیات 
مربوط بــه اخذ و پخــش اعترافات 
اجباری را بــه دادگاه ارائه کرد و در 
۱۸ آذر ۱۳۹4 دادگاه عدالــت اروپا 
شــکایت مدیران رسانه ای جمهوری 
اســالمی را به دلیل مسئولیتشان در 
پخش اعترافات اجباری رد کرد و رأی 
پیشین دادگاه به قوت خود باقی ماند 
که بر اساس آن چند مقام تلویزیون 
ایران تحریم شده بودند. این تحریم ها 
شامل ممنوعیت سفر به کشورهای 
اروپایی و مســدود شدن دارایی های 

این مقام ها بود.
طرح تازه نماینــدگان مجلس ایران 
اکنون در حالی ارائه شده که پیشتر 
در ماده 5۷۸ قانون مجازات اسالمی 
مصــوب ســال ۱۳۷5 مجازات هایی 
برای کسانی که افراد را وادار به اعتراف 
می کردند در نظر گرفته شده بود اما 
این ماده در جریان بازبینی این قانون 

در سال ۱۳۹2 حذف شد.
در این طرح که مشــخص نیســت 
تصویــب آن چه مدت زمــان ببرد، 
تنها ممنوعیت »پخــش« اعترافات 
از رســانه ها مطرح شده و به موضوع 
»اخــذ« اعترفات اجبــاری پرداخته 

نشده است.
در شرایطی که با وجود سوابق متعدد 
اخــذ و پخش اعترافات شــهروندان 
ایرانی، قدرتی برای کنترل ســازمان 
امنیتی گسترده ای که می تواند بدون 
توجه به هر قانونی افــراد را وادار به 
اعتراف کند، بر اساس اعترافات جعلی 
فیلم بســازد و فیلــم را از تلویزیون 
رسمی ایران پخش کند وجود ندارد، 
به میــان آوردن طرحی مانند »طرح 
ممنوعیت پخش اعترافات اجباری« 
شوخی همان سازمان های امنیتی با 

شهروندان ایرانی است.
دانا خشنود )رادیو فردا(

مادر یکی از کشته شدگان ۸۸ 
»به یک سال حبس محکوم شد«

بی بی ســی- شــهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی، کــه در جریان 
اعتراضات ســال ۱۳۸۸ در ایران کشــته شد، به یک سال حبس قطعی 

محکوم شده است.
مریم کریم بیگی دیگر فرزند خانم اکملی روز دوشنبه در توییتر نوشت: 
»حکم مادرم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد، این حکم در حالی تایید 
شد که پرونده قتل برادرم در همان دادسرای اوین که پرونده مادرم تشکیل 
شد خاک می خورد، انتظار زیادی نیست که قاتل مصطفی زندان باشد نه 

مادرم به جرم دادخواهی.«
گروه »کمپین حقوق بشــر ایران«گزارش می دهد که اتهام خانم کریم 
بیگی »تبلیغ علیه نظام« بود و »این حکم بدون تشکیل دادگاه تجدیدنظر 
و شنیدن آخرین دفاعیات از ســوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان 

تهران عینا تایید شده است.«
مصطفی کریم بیگی روز ششــم دی ماه سال ۸۸ مصادف با روز عاشورا 
در اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشته شد. به 
گزارش کمپین حقوق بشر ایران ماموران امنیتی در آن سال اجازه دفن او 
در تهران و شهر محل زندگی اش را ندادند و خانواده اش به اجبار او را در 

سکوت در روستایی در اطراف تهران به خاک سپردند.
خانم اکملی یک سال بعد از آن حادثه به بی بی سی فارسی گفت: »ما که 
می دانیم ظهر عاشــورا گلوله ای به پیشانی اش خورده است. پس از ۱5 
روز جنازه پسرم به عنوان جسد مجهول الهویه در کهریزک توسط پدرش 
شناســایی شد. تمام بدنش سالم بود و تنها بر پیشانی سمت چپ جای 

سوراخی بود و پشت سر هم نداشت.«
خانم اکملی در این ســال ها همچنان به اعتراض به مرگ فرزندش ادامه 
داده است و به گزارش کمپین حقوق بشر بارها از سوی نهادهای امنیتی با 

تذکر و تهدید روبرو شده بود.
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 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



2525 Issue 1444 Friday October 4, 2019شماره ۱444 جمعه ۱2 مهر ۱۳۹۸

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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عبدالستار دوشوکی

حکایت یک شهر  و دو قصه تلخ  اپوزیسیون ایرانی

ایــن حکایت تلــخ و طوالنی دیروز و پریروز نیســت که 
اپوزیســیون ســکوالر. دمکرات و لیبــرال ایرانی علیرغم 
مشترکات نود درصدی همچنان فاصله خود را از یکدیگر 
حفــظ می کنند تا مبادا توســط متعصبین و به اصطالح 
»اصولگرایــان« طیف خودی متهم به ســازش و عدول از 
اصول بشوند. این ســوگ نمایش تلخ  ناهم سازی و تفرق 
همچنان ادامه دارد. اما  روز شنبه و یکشنبه هرگز در تاریخ 
اپوزیســیون ایرانی این دو طیف عمده مخالفان جمهوری 
اســالمی تا به این حد بــه هم نزدیــک و در حین حال 
»فاصله دار« نشده بودند. شاید دست تقدیر بود؛ شاید هم 
دســت عوامل جمهوری اسالمی در دانشگاه امپریال کالج 
لندن )جایی که قرار بود محل برگزاری کنفرانس شورای 
مدیریت گذار باشد. که بناگاه ساعاتی قبل از آغاز کنفرانس 
با فشار و شکایت و بدطینتی عوامل جمهوری اسالمی که 
در بسیاری از دانشگاه های لندن و بریتانیا نفوذ کرده اند. 
مســئولین کنفرانس شورای مدیریت گذار ناچار شدند در 
حالت اضطراری محل جدیدی بیابند و ناگزیر به کنفرانس 
اروپایی حزب مشروطه ایران )لیبرال دمکرات( بسیار بسیار 

نزدیک شوند.
اما علیرغم قضا و قدر. یک فاصله نحس ۱۳ متری. آنگونه 
که در تصویر گوگل مــی بینید. بین هتل ملنیوم )محل 
برگزاری کنفرانس حزب مشــروطه( و هتل هالیدی این 
)محل جدید برگزاری کنفرانس شورای مدیریت گذار( در 
منطقه گلوســتر لندن  باقی مانده بود. سیزده متر فاصله 
بسیار کمی بود تا برخی از شرکت کنندگان غیر متعصب 
که قبیله ای فکر نمی کنند  به راحتی از این کنفرانس به آن 
کنفرانس  تردد می کردند؛ و جمهوری اسالمی باعث شد 
ترافیک و پل ترددی. اگرچه کوچک و محدود اما نمادین 
بین دو کنفرانس مخالفین بوجود بیاید. البته هنوز زود است 

که بنویسم » عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد«.
شــوربختانه علیرغم نزدیک شدن اتفاقی در جنب و جوار 
یکدیگر. در ســپهر ناهمگون اپوزیسیون. فاصله لعنتی۱۳ 
متری بیشتر به فاصله ۱۳ سال نوری می ماند تا مسافتی 

کوچک از این ســوی خیابــان تا بدان ســوی خیابان. و 
متاسفانه این دو طیف عمده مشروطه خواه و جمهوریخواه 
اپوزیسیون علیرغم فاصله اندک ء مکانی. گویا چهل سال 
از یکدیگر فاصله دارند؛ و عمری نیز باقی نمانده و اینگونه 
به نظر می رســد که این دو خط موازی هرگز به هم نمی 
رسند مگر آنکه خدا بخواهد. چه کسی می داند شاید هم 
خدا با جمهوری اسالمی است که این فاصله ۱۳ متری را 
حفظ کرده اســت. نکته ظریف و قابل تامل دیگری که از 
چشــم ها پنهان نماند این بود که ظاهرا این دو کنفرانس 
موافقت کرده بودند نمایندگانی بعنوان میهمان به نشست 
یکدیگر بفرستند که قابل تحسین است. افرادی از کنفرانس 
شورای مدیریت گذار )از هئیت دبیران و مشاوران( از جمله 
جناب آقایان دکتر شهریار آهی و دکتر علیرضا نوری زاده 
در سخنرانی ها و پنل های کنفرانس حزب مشروطه ایران 
)لیبرال دمکرات( اجازه حضور و سخنرانی یافتند. اما ظاهرا 
به مسئولین حزب مشــروطه ایران )لیبرال دمکرات( این 
فرصت متقابل در کنفرانس شورای مدیریت گذار داده نشد.
در پایان باید آرزو کرد که این فاصله های سیزده متری به 
سه متر تقلیل یابد تا نحسی آن دامنگیر ابدی اپوزیسیون 
نشــود. بقول زنده یاد سهراب ســپهری ما مسافر بادهای 
ناهموار هستیم. اما از این سوی خیابان به آنسوی خیابان 
عبور باید کرد. در جایی خواندم )عبوری که سپهری از آن 
دم می زند. بدین معنی است که باید با تلخی ها درافتاد و 
نامالیمات را در هم شکست و فردای روشن جامعه انسانی 
را برای نسل های آینده یادآور شد . او می خواست با همگان 
هم ســو شود و تاریکی ها را به ودای فراموشی بسپارد . به 

همین دلیل گفت:
من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن

من ندیدم بیدی ، سایه اش را بفروشد به زمین
رایگان می بخشد ، نارون شاخه خود را به کالغ

فرار مدیران و مسئوالن جمهوری اسالمی شدت گرفته است
کیهان لندن- فرار مدیران و مسئوالن 
فاسد جمهوری اسالمی و بستگان آنها 
به خارج از کشور تشدید شده و نظام 
در سرپوش گذاشتن روی این واقعیت 

ناکام مانده است.
رحمت اهلل باختری، ســمانه حضرتی 
آشتیانی و مجید سعادتی از متهمین 
دانه درشت یک شــبکه فساد بزرگ 
داخلی هســتند کــه، دوم مهرماه، 
رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم و 
مفاسد اقتصادی اعالم کرد متواری اند 
و به خارج از کشــور گریخته اند. آنها 
در پرونده ای متهم هســتند که یک 
سر آن خرید و فروش کشتی، داللی 
نفت خام و کسب مال نامشروع است 
و سر دیگرش کالهبرداری و »قاچاق 
حرفه ای ارز به ترکیه« در ســفرهای 
محرمانه و دریافت رشوه به اسم حق 

مشاوره!
در جلســه دادگاه نماینده دادستان 
صریحاً می گوید اینکه سعادتی چگونه 
وارد هیات مدیره بانک ملت شده اند 

جای سوال دارد!
از نکات قابــل توجه دیگر که در این 
جلسه مطرح شــد این است که این 
مفسدین مورد تایید نهادهای امنیتی 
و اطالعاتی جمهوری اسالمی بوده اند. 

به عنوان مثال مهدی فالحتیان یکی 
از متهمیــن این پرونده اســت. این 
آهن فروش با مدرک سیکل، صاحب 
کارخانه تولید آهن، نخ، معدن و یک 
نیروگاه در زنجان شده. فالحتیان در 
دادگاه می گوید زمان ساخت نیروگاه 
گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و 
وزارت اطالعات داشته باشم که تایید 

صالحیت شدم!
روز یکشنبه ۷ مهرماه، سردار هادی 
شیرزاد رییس پلیس بین الملل نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی در یک 
نشســت خبری به مســئله استرداد 
متهمان و مفســدان فراری به کشور 
پرداخت و مدعی شــد در نیمه اول 
سال ۱۳۹۸ در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال میزان استرداد مجرمان خارج 
از کشور 2۹۱ درصد افزایش داشته و 

شمار آن به 5۰ نفر رسیده است.
به گفتــه این مقام نیروی انتظامی از 
این تعــداد ۶۸ درصد مرتکب جرائم 
اقتصادی هســتند و بقیــه مرتکب 
جرائمی همچون قتل و آدم ربایی اند. 
بر اســاس گفته ی او حــدود 2۷ یا 
2۸ نفر از مفســدان اقتصادی فراری 
کــه پرونده مالی داشــته اند به ایران 
بازگردانــده شــده اند. وی همچنین 
اشــاره کرده که برخی از آنها شاکی 

خصوص دارند.
ســردار شــیرزاد در مورد وضعیت 
محمود خــاوری مدیرعامل ســابق 
بانک ملی که به کانــادا فرار کرده و 
مرجــان شیخ االســالمی از متهمان 
نفتی و محمد سعادتی و شهردار شهر 
صدرای شیراز نیز گفته که »برای آنها 

نیز اعالن قرمز کردیم.«
اینکه وابستگان فاسد نظام از طریق 
مجــاری حکومتــی موفق بــه فرار 
می شــوند مســئله ای جدیست که 
خود حکومت نیز از آن مطلع اســت. 
عبداهلل گنجی مدیرمســئول روزنامه 

»جوان« نزدیک بــه محافل نظامی 
امنیتــی، ۱5 شــهریور امســال، در 
مقاله ای به فرار مدیران و مســئوالن 
فاســد نظام از کشور اشــاره کرده و 
نوشــته اســت، حکومت نمی  تواند 
»منفذ های فراری ســاز« را شناسایی 
کند و حکومت از سوی افکار عمومی 
به دلیل بی   عرضگی برای پیشگیری از 
فرار این ها به شدت زیر سؤال است و 
ظن همدستی و زمینه سازی فرار در 
بخش هایی از حاکمیت به باور مردم 

تبدیل شده است.
فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شــرکت 
معروف  »ثامن«  الکترونیکی  تجارت 
به »ســکه ثامن« از کالهبــرداران 
دانه درشــت نظــام بانکــی از جمله 
مدیرانی است که از کشور فرار کرده 
بــود اما در مهرماه ۹۷ اعالم کردند با 
کمک پلیس اینترپل وی بازداشــت 
شده و به ایران بازگردانده شده است.

مدیرعامل  حیدرآبادی پــور  علیرضا 
ســابق بانک ســرمایه نیز در حین 
تحقیقات قضائی از کشور متواری شد 
و به اسپانیا رفت که خردادماه اعالم 
کردند توسط اینترپل بازداشت شده و 
تشریفات قانونی برای بازگرداندن وی 

به ایران در حال انجام است.

مسئوالن و مدیرانی که در دو سال 
اخیر از ایران فرار کرده اند

- امرداد ۱۳۹۸ ساالر آقاخانی متهم 
اصلی پرونده فســاد در بانک مرکزی 
متواری شــد. او عامل بانک مرکزی 
در توزیع ارز بوده است و در پرونده ای 
که احمد عراقچی معاون پیشین بانک 
مرکزی، نیز متهم اســت، به عنوان 
متهــم ردیف اول به صــورت غیابی 

محاکمه می شود.
-زمســتان ۱۳۹۷ بهــزاد مریــدی 

مقصد مدیران دزد و فاسد جمهوری اسالمی برای فرار متفاوت است؛ برخی به کشورهای همسایه می گریزند تا راه 
فراری برای اروپا و آمریکا پیدا کنند و برخی با پروازهای مستقیم به کشورهای غربی فرار می کنند

اتهام زنی سفیر ایران به برگزارکنندگان 
نشست شورای مدیریت گذار

دویچه وله- برگزاری نشست »شورای مدیریت گذار« در روزهای اخیر در لندن 
نارضایتی جمهوری اسالمی ایران را به همراه داشت. ماجرا از آن جا شروع شد که 
شورای مدیریت گذار نشست اعالم موجودیت خود را در روزهای ششم و هفتم 
مهرماه )2۸ و 2۹ سپتامبر( در لندن برگزار کرد. با گذشت یک روز از اتمام این 
نشست، سفیر ایران در لندن روز سه شنبه ۱۰ مهر ) ۱ اکتبر( در توییتر نوشت 
که سفارت ایران در لندن در نامه ای به دانشگاه امپریال کالج اقدام این دانشگاه 

برای دادن سالن به »شورای مدیریت گذار« را »تقبیح کرد«.
او »شــورای مدیریت گذار« را »یک گروه خودخوانده از ورشکستگان سیاسی 
که هدف آن کسب حمایت خارجی برای تغییر نقشه سیاسی فرهنگی ایران از 
طریق تحریک و دامن زدن به تفاوت های فرهنگی وزبانی اقوام مختلف می باشد« 
خواند. او در ادامه در توییتی دیگر با »وابســته« خواندن شورای مدیریت گذار 
تاکید کرد که این گروه »هیچ نسبتی بامردم ایران ندارد« و »نباید بتواند از نام 

یک دانشگاه برای پیشبرد اندیشه های باطل خود سوءاستفاده نماید.«
او در نهایت امروز، چهارشنبه، در توییتر مدعی شد که مسئولین دانشگاه امپریال 
کالج لندن در تماس با سفارت برگزاری این نشست را در دانشکاه »کامال تکذیب 
نموده و تصریح کردند که دانشگاه امپریال کالج هیچ سالنی در دانشگاه در اختیار 

این گروه قرار نداده است.«
او سپس شورای مدیریت گذار را به »دروغگویی« متهم کرد که در پی »کسب 
توجه ساختگی« است. او گفت که این نشست در »سالن یک هتل خصوصی« 

برگزار شده است.
مهران براتی، دبیر کارگروه سیاست خارجی شورای مدیریت گذار، اما در گفتگو 
با دویچه وله فارسی از تهدید و فشار بر دانشگاه از سوی سفارت ایران در لندن 
خبر داد. او گفت: »یک روز قبل از برگزاری نشســت، مطلع شدیم که سفارت 
دانشــگاه را تهدید کرده است که گویا در صورت برگزاری نشست، دانشجویان 
بسیجی می ریزند آنجا. دانشگاه به ما گفت پذیرای درگیری های سیاسی نیست 
و می ترسیدند که جنجال شود. از همین رو سالن را پس گرفتند و نشست در 

هتل هالیدی این لندن برگزار شد.«

مدیرکل پیشــین فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی اســتان تهــران و یکی از 
دوتابعیتی ها از ایــران گریخت و به 

کانادا رفت.
-اول مهرماه ۱۳۹۷ یکی از مسئوالن 
دوتابعیتی شــرکت پاالیش و پخش 
فرآورده    های نفتی که مسئول فروش 
فرآورده    های نفتی به کشــتی    ها در 
منطقه بوشــهر )بانکرینگ( بود پس 
از اختالس چند ده میلیارد تومانی به 

گرجستان فرار کرد.
-هفتم مهرماه ۱۳۹۷، دادستان تهران 
خبر داد که فرهــاد زاهدی   فر متهم 
پرونده ی موسسه »سکه ثامن« یک 
روز قبل از تشکیل پرونده قضایی از 
کشور فرار کرده است. این متهم چند 
روز پیش از آن همسرش را از کشور 

خارج کرده بود.
-در جریان رسیدگی به اتهامات باقری 
درمنــی معروف به »ســلطان قیر« 
مشخص شــد پنج نفر از همدستان 
مشــخصات  هســتند.  فــراری  او 
متهمان فراری افشا نشد اما به گفته 
مقام   های قضایی، 4 کارشناس رسمی 
دادگستری، 2 سردفتر اسناد رسمی 
و 2 کارمند بانک ملی با او همدست 

بوده   اند.
-هشتم آبان ۱۳۹۶، جبار کوچکی نژاد 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی خبر داد که 
متهم 5۰۰ میلیــارد تومانی پرونده 
»صندوق ذخیره فرهنگیان« از کشور 
گریخت. بیش از 2۰ نفر در این ارتباط 

دستگیر شدند.
ســخنگوی   ،۱۳۹۶ دی مــاه  -اول 
کمیســیون انرژی مجلس اعالم کرد 
یکی از مدیران مالی بخش اکتشافات 
وزارت نفت متهم بــه ۱۰۰ میلیارد 
تومان اختالس سه ســاعت پس از 
احضار از ایران گریخت. این فرد بیش 

از ۳۰ سال کارمند وزارت نفت بود.
-شهرام جزایری از پیشکسوتان دزدی 
و اختالس اواسط ســال ۹۷ در مرز 
ایران و ترکیــه در حالی که در یک 
کامیون پنهان شده بود و قصد خروج 

از کشور داشت دستگیر شد.
-چهارم شــهریور نیز محسنی   اژه ای 
اعالم کرد »م. ر« دســت راست وزیر 
صنعــت، معدن و تجــارت در حالی 
که قصد خروج از کشــور را داشــت 

بازداشت شد.
-۱۶ امــرداد ۹۷ خبرگزاری فارس از 
دستگیری استاندار کرمان به همراه 
چند تن دیگر هنگام خروج غیرقانونی 

از کشور خبر داد.
اینها فقط بخشی از فهرست فرارهای 
موفق و ناموفق است که رسانه     ای شده 
و یا خبر آن به بیرون درز کرده وگرنه 
احتمال اینکه شمار فراری    ها از جمله 
وابستگان نزدیک نظام بسیار بیش از 

اینها ست اصالً دور از ذهن نیست.

بانک ملت وصول ۱.۶ میلیارد دالر
 غرامت از بریتانیا را تایید کرد

رادیو فردا- بانک ملت در نامه ای به سازمان بورس ایران اعالم کرد که مبلغ 
خســارت توافق شده با خزانه داری بریتانیا که مربوط به شکایت در دادگاه 

بابت تحریم این بانک بوده، »وصول شده است«.
وزارت خزانه داری بریتانیا سال 2۰۰۹ میالدی بانک ملت را به اتهام کمک 
مالی به برنامه هسته ای ایران در لیست سیاه خود قرار داد. بانک ملت این 
اتهام را رد کرد و برای لغو تحریم ها نزد دادگاه عالی بریتانیا شکایت برد که 
در نهایت این دادگاه چهار سال بعد تحریم های وضع شده علیه بانک ملت 
را لغو کرد. سپس بانک ملت در شکایتی خواهان چهار میلیارد دالر غرامت 
از خزانه داری بریتانیا شد و دادگاه عالی بریتانیا و دادگاه عدالت اروپا نیز در 
سال های 2۰۱۳ و 2۰۱۶ رای دادند که بریتانیا نبایستی دارایی بانک ملت را 
توقیف می کرد. نهایتا بانک ملت با تعدیل درخواست غرامت به ۱.۶ میلیارد 
دالر توانست دولت بریتانیا را مجاب به پرداخت غرامت کند. خردادماه سال 
جاری دولت بریتانیا با حل وفصل موضوع »پرداخت غرامت« به بانک ملت 

خارج از روند دادگاه موافقت کرد.
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کیهان لندن

فرمان ترامپ جلوی سفر
 کدام مقام های ایرانی
 به امریکا را می گیرد؟

رییس جمهوری  ترامــپ«،  »دونالد 
ایاالت متحده با صدور فرمانی، ورود 
مقام هــای عالی رتبه نظام جمهوری 
اســالمی ایران و بستگان درجه اول 
آن ها بــه خاک امریــکا را چه برای 
مسافرت و چه برای مهاجرت، ممنوع 

کرده است.
فرمان رییس جمهوری امریکا، اجرای 
این دستور و تعیین مصادیق آن را به 
وزارت خارجه این کشور سپرده و از 
این وزارت خانه خواسته است افرادی 
را که تشــخیص می دهــد، وارد این 
فهرست کند. این فرمان استثناهای 
محدودی را هم در نظر گرفته است 
که از جمله آن ها، مقام های عالی رتبه 
ایران هستند که  جمهوری اسالمی 

پناهندگی سیاسی امریکا را دارند.

 چه کسانی مقام عالی رتبه جمهوری 
اسالمی ایران هستند؟

نظام جمهوری اســالمی ایران دارای 
ســاختار حکومتی پیچیده ای است 
که شــامل رهبــر و منصوبــان او، 
رییس جمهوری و اعضای دولت او و 
نمایندگان دو مجلس شورای اسالمی 

و مجلس خبرگان رهبری می شود.
شــخص آیت اهلل »علــی خامنه ای« 
باالترین مقام در جمهوری اســالمی 
ایران اســت که پیش از این، از سوی 
شده  تحریم  امریکا  رییس جمهوری 
بود. منصوبان او هم رییس قوه قضاییه، 
فرماندهان ارشد نظامی شامل اعضای 
ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان 
کل و نیروهای تشکیل دهنده ارتش 
و ســپاه پاســداران، نیروی انتظامی 
و بســیج، رییس مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، رییس ســازمان 
صداوسیما و فقهای شورای نگهبان 

قانون اساســی هســتند. این افراد، 
مقام های عالی رتبه جمهوری اسالمی 
ایران به شمار می روند و از سوی رهبر 

نظام منصوب می شوند.
رییس  جمهوری اســالمی ایران هم 
که از میان نامزدهای تایید صالحیت 
شده شورای نگهبان، با رای مستقیم 
مردم انتخاب می شــود، برای شروع 
دوره ریاست جمهوری خود، حکم از 

رهبر ایران می گیرد.
رییس جمهوری باالترین مقام اجرایی 
در جمهوری اســالمی ایران اســت. 
اعضای کابینــه او شــامل وزیران، 
معاونــان رییس جمهــوری، رییس 
دفتر، دبیر هیات دولت و رییس کل 
بانک مرکزی، گروه دوم از مقام های 
ایران  عالی رتبه جمهوری اســالمی 

هستند.
استانداران، سفرا و روسای هیات های 
نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در 
خارج از کشور و معاونان وزارت خانه ها، 
گروه ســوم مقام های عالی رتبه در 
سلســله مراتب اداری ایران به شمار 

می روند.
روسای مجلس شــورای اسالمی و 
مجلس خبرگان رهبری هم از میان 
نامزدهــای تایید صالحیت شــده، 
از ســوی شــورای نگهبان انتخاب 
می شــوند. آن ها در واقــع، افرادی 
هســتند که با واسطه، از سوی رهبر 
نظام جمهوری اســالمی ایران وارد 
جمهوری  عالی رتبه  مقام های  حلقه 

اسالمی می شوند.
این افــراد و خانواده های درجه یک 
آن ها مطابق فرمان رییس جمهوری 
ایاالت متحده، اجــازه ورود به خاک 
امریکا را نخواهند داشت مگر این که 
با صالح دید شخص وزیر خارجه این 

فرامرز داور )ایران وایر(کشور اجازه ورود پیدا کنند.

خانواده درجه اول مقام های عالی رتبه 
یک چه کسانی هستند؟

وزارت خارجه امریــکا، افراد خانواده 
و بســتگان درجــه اول را پدر، مادر، 
همسر، فرزند پســر یا دختر بالغ یا 
نابالغ، داماد، عــروس، خواهر و برادر 
و خواهر و بــرادر ناتنی افراد می داند. 
این افراد از وابســتگان به مقام های 
عالی رتبه جمهوری اســالمی مطابق 

فرمان رییس جمهوری امریکا، مجوز 
ورود به خاک امریکا ندارند.

نامــزد، پدربــزرگ و مادربزرگ، نوه، 
عمه، عمو، دایی، خواهرزاده، پســر یا 
دختر عمو، عمه، دایی و خاله مطابق 
نظر وزارت خارجه امریکا، بســتگان 

درجه اول محسوب نمی شوند.

چه کسانی شــامل تحریم ورود به 
امریکا نمی شوند؟

مطابــق قراردادی کــه دولت امریکا 
با ســازمان ملل متحــد دارد، ایاالت 
متحده باید برای انجام ماموریت های 
دولتی، به افرادی که از سوی دولت ها 
معرفی می شوند، ویزای ورود به مقر 
سازمان ملل متحد در نیویورک بدهد. 
روســای جمهوری برای شــرکت در 
مجمع عمومی ساالنه سازمان ملل و 
برنامه های بین المللی و وزرای  دیگر 
امور خارجــه به دلیل ماموریت ذاتی 
شــغل خود، باید ویزای ورود امریکا 
برای حضور در ســازمان ملل متحد 

دریافت کنند. 
»محمدجــواد ظریف«، وزیــر امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران که 
قبال از سوی امریکا تحریم شده بود، 
توانســت پس از این تحریم، ویزای 
ایاالت متحده دریافت کند و با حسن 
روحانی، عــازم نیویورک شــود. اما 
مقام های جمهوری اســالمی به جز 
فرودگاه، مقر ســازمان ملل، اقامتگاه 
و محل دفتــر نمایندگی، اجازه تردد 
به دیگر نقاط نیویورک را ندارند و در 
صورت نیــاز اضطراری، باید از وزارت 

خارجه امریکا اجازه بگیرند.
»مجید تخــت روانچــی«، نماینده 
جمهوری اســالمی ایــران که بیمار 
شده است، برای بســتری شدن در 
بیمارســتان مجوز گرفته اما وزارت 
خارجــه امریکا بــه وزیــر خارجه 
جمهوری اسالمی ایران اجازه حضور 
در بیمارستان برای عیادت او را نداده 
است و مطابق قراردادی که با سازمان 
ملل دارد، برای ایــن کار الزامی هم 

ندارد.

مقام های عالی رتبه جمهوری اسالمی 
که دارای کارت ســبز )گرین کارت( 
یا اقامت دائم امریکا هســتند هم از 
تحریم ورود به خاک این کشور معاف 
هســتند و می توانند به امریکا سفر 
کنند. اگر از میان مقام های عالی رتبه 
نظام جمهوری اسالمی کسی دارای 
پناهندگی سیاســی امریکا باشد یا 
پیش تر به عنوان مهاجر پذیرفته شده 
باشــد، باز هم مشمول معافیت است 
و اجازه خواهد داشت به امریکا سفر 

کند.

این تحریم تا چه زمانی اجرا خواهد 
شد؟

فرمــان رییس جمهــوری امریکا در 
تحریم ورود مقام های عالی رتبه نظام 
جمهوری اسالمی به خاک این کشور، 
تا هر زمانی که وزارت خارجه امریکا 
الزم بداند، معتبر اســت و ادامه پیدا 
می کند. این فرمان، اختیارات وسیعی 
به وزارت خارجه امریکا داده است تا 
مقابله  بر مبنای دســتورالعمل های 
با گسترش تروریســم، جلوی ورود 
مقام های ارشد جمهوری اسالمی به 
خاک امریکا را بگیرد. در 4۰ سالی که 
از تاسیس جمهوری اسالمی می گذرد، 
روسای جمهوری دوره های مختلف، 
رییس مجلس شورای اسالمی، وزرای 
خارجه و اقتصاد و برخی از معاونان و 
اعضای دفتر رییس جمهوری و روسای 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی به 

امریکا سفر کرده اند.

آیا ممنوعیت سفر شامل افراد دیگر 
ایرانی می شود؟

هر فــردی کــه پیش تر نــام او در 
تحریم های  چندگانه  فهرســت های 
ایاالت متحــده علیه نظام جمهوری 
اسالمی ایران وارد شده باشد، اعم از 
این که مقام عالی رتبه دولتی باشد یا 
نباشد، نمی تواند وارد خاک این کشور 
شود مگر این که دولت امریکا با ورود 

او به طور موردی موافقت کند. 

زاکانی: متهم پرونده »فساد سه هزار میلیارد تومانی« فراری داده شد
رادیو فــردا- علیرضا زاکانی، نماینده 
ســابق مجلــس، می گوید رســول 
دانیال زاده که نام او در پرونده حسین 
فریدون و اکبر طبری مطرح شده، با 
وجود اتهام »فساد اقتصادی سه هزار 
میلیــارد تومانی فراری داده شــده« 
است. رسول دانیال زاده به دلیل بیش 
از دو هزار میلیارد تومان بدهکاری به 
بانک ها روز 25 دی ۹5 بازداشت شد 
اما گزارشی درباره وضعیت پرونده او 

منتشر نشده است.
رسول دانیال زاده مالک چند کارخانه 
فوالدســازی از جملــه »گیــالن«، 
»نورد و لوله ســمنان« و »کاویان« 
است. خبرگزاری فارس پیش از این 
در گزارشی نوشــته بود که او مالک 
شــرکت »گلد فیرو« در امــارات و 
شرکت »ال.ســی.اس« در هامبورگ 

آلمان نیز هست.

از دانیــال زاده بــه عنــوان یکی از 
بزرگترین بدهــکاران بانکی نام برده 
می شود و برخی از رسانه های اصولگرا، 
بدهی او را »چهار هزار میلیارد تومان« 

ذکر کرده اند.
در همین حال به گزارش خبرگزاری 
فارس، آقای زاکانی روز چهارشــنبه 
در یک ســخنرانی گفت که رســول 
دانیال زاده را با وجود اتهام ســه هزار 

میلیارد تومان بدهی »فراری دادند«.
این نماینده سابق مجلس همچنین 
گفت که اکبــر طبــری و برخی از 
مقامات دولت به رســول دانیال زاده 

»سرویس« می دادند.
اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئیس 
قوه قضائیه، و ۱۷ نفر از مقامات این 
قوه به اتهام فساد اقتصادی بازداشت 
شده اند. آقای زاکانی درباره روابط اکبر 
طبری و رسول دانیال زاده گفت: »مثال 

یک شــرکت فوالدی را به دانیال زاده 
می دادند و او می گفت پنج هزار کارگر 
دارم بنابر این به او پول می دادند و به 
جای اینکه صرف فوالد و یا کارگران 
کند، در فرمانیه تهران برج می ساخت 
و بــرج را به طبری می دادند. االن دو 

برج فرمانیه دست کیست؟«
اشاره آقای زاکانی به برج فرمانیه در 
حالی است که پیش از این نیز برخی 
رسانه ها نوشــته بودند که برج »روما 
رزیدنس« متعلق به رسول دانیال زاده 

است.
نام رسول دانیال زاده در پرونده برادر 
حسن روحانی، نیز مطرح شده است. 
خبرگزاری فارس روز سه شنبه نوشته 
بود که رسول دانیال زاده »2۶ میلیارد 
تومان به حسین فریدون و دو میلیارد 
تومان به حســن نجار، شوهر خواهر 

فریدون داده است«.
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ادامه صدور و اجرای مجازات مرگ به ویژه در جرایمی مانند افساد فی االرض و 
محاربه، ادامه صدور و اجرای این مجازات برای کودک مجرمان، عدم دسترسی 
به دادگاه و روند قضایی عادالنه، بازداشت های غیر قانونی، ناعادالنه و طوالنی 
مدت به ویژه بازداشت هشت فعال محیط زیست، ادامه بازداشت خودسرانه 
و غیرقانونی افراد دو تابعیتی و ادامه سانســور و سرکوب آزادی مطبوعات و 
آزادی بیان.... اینها تنها بخشــی از گزارش جدید آنتونیو گوترش، دبیر کل 
سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر 

در ایران است.

گوترش در این گزارش که اوایل ماه 
گذشته میالدی منتشر شد، از ادامه 
نقض گســترده حقوق بشر در ایران 
انتقاد کرد و از حکومت این کشــور 
خواست به قوانین بین المللی حقوق 
بشــر به ویژه اعالمیه جهانی حقوق 
بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی که 
ایران نیز آنهــا را امضاء کرده، پایبند 

باشد.
دبیر کل سازمان ملل در این گزارش 
همچنین با اشــاره به »نقض حریم 
خصوصی شــهروندان، ادامه فشار و 
ســرکوب بر فعاالن مدنی و صنفی 
به ویــژه فعاالن کارگری، سانســور 
اینترنــت و اعمــال محدودیــت در 
دسترســی آزادانه به آن، اعمال فشار 
بر روزنامه نگاران و بازداشت و زندانی 
کردن آنان، اعمال فشار و بازداشت و 
زندانی کردن وکالی دادگســتری به 
ویژه مدافعان حقوق بشر، اعمال فشار 
مضاعف بر زنان به ویژه فعاالن حقوق 
زنان، ادامه اعمال تبعیض و فشــار بر 
گروه های اقلیت بــه ویژه اقلیت های 
مذهبی و قومی«، خواستار همکاری 
بیشــتر دولت ایران با ســازمان های 

حقوق بشری بین المللی شد.
از سوی دیگر پارلمان اروپا نیز کمتر از 
یک هفته پیش با تصویب قطع نامه ای 
با اکثریت آرا از نقض حقوق بشــر در 
ایران انتقــاد و آن را محکوم کرد. در 
این قطع نامه رویکرد نظام جمهوری 
اسالمی در برخورد با مدافعان حقوق 
زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. 
در این قطع نامه همچنین از حکومت 
ایران خواسته شده شــرایط را برای 
ســفارتخانه های اروپایی در تهران به 
منظور دسترسی به فهرست اسامی 
افراد دو تابعیتی بازداشت شده، فراهم 

کند.
در این میــان اگرچه رعایت، حفظ و 
احترام به حقوق بشــر همواره یکی 
از اصلی تریــن موضوعاتــی بوده که 
دســت کم در حاشیه اجالس مجمع 
عمومی ســازمان ملــل متحد مورد 
تاکید قرار گرفته و هر ساله گروه های 
حقوق بشــری با حضور در برابر مقر 
ســازمان ملل در نیویورک از رهبران 
کشورهایی مانند ایران می خواستند در 
حفظ و رعایت این حقوق بکوشند؛ اما 
خطر جنگ در سایه افزایش بی سابقه 
تنش ها در خلیج فارس به ویژه پس 
از هدف قرار گرفتن تاسیسات نفتی 
آرامکو در عربســتان بــر تمامی این 
خواســته ها ســایه افکنده و به نظر 
می رسد در شرایط فعلی موضوع نقض 
حقوق بشر در ایران  کامال به حاشیه 

رفته است.
این مســاله، بــه عــالوه احتمال از 
سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا 
همزمان با حضور حســن روحانی در 
نیویورک و افزایــش گمانه زنی ها در 
مــورد یک توافق دیگــر بین این دو 
کشور، نگرانی ها در مورد قربانی شدن 

جای خالی حقوق بشر
 در مذاکرات احتمالی

 ایران و غرب

عدم لغو تحریم های حقوق بشــری وضع شده علیه برخی مقامات ایران پس از دستیابی به توافق هسته ای و 
همچنین بی تاثیر بودن آنها در عمل یا دســت کم بی اهمیت بودن آنها برای نظام جمهوری اسالمی خود دلیل 

دیگری از در حاشیه بودن موضوعات حقوق بشری در توافق هسته ای موسوم به برجام است.

حقوق بشر و تحت الشعاع قرار گرفتن 
آن به واســطه یک توافق امنیتی را 
افزایش داده اســت. نگرانی هایی که 
اســاس آن بی توجهی به دغدغه های 
حقوق بشری و خالی ماندن جای آن 
در مذاکرات احتمالی در شرایط فعلی 

است.
اینکــه اساســا نقــش دغدغه ها و 
موضوعات حقوق بشری در مذاکرات 
احتمالی ایران و غرب کجاست و این 
مذاکرات تا چه میزان پتانسیل تاکید 
بر لزوم حفظ و رعایت حقوق بشر از 
سوی نظام جمهوری اسالمی و تغییر 
رفتار حکومت ایران را خواهد داشت، 
موضوعی قابل توجه در این روزهاست.

حقوق بشر قربانی توافقات دولت ها

ژان ایــو لودریان، وزیــر امور خارجه 
فرانسه اوایل فروردین ماه امسال در 
واکنش به صدور حکم دادگاه نسرین 
ســتوده، وکیل دادگســتری و فعال 
حقوق بشــر مبنی بر ۳۸ سال زندان 
و ۱4۸ ضربه شــالق بــا اعالم اینکه 
»برجام چک سفید امضاء برای نقض 
حقوق بشر در ایران نیست« گفته بود:

»ما برجام را حفظ می کنیم چون برای 
امضای خود احترام قائلیم اما ایران نیز 
باید به تعهدات خود پایبند باشد، به 
بین المللی  میثاق هــای  درباره  ویژه 

حقوق مدنی و سیاسی.«
همین اظهار نظــر وزیر امور خارجه 

فرانســه کافی ســت تا نشــان دهد 
دســت کم از دید کشــورهای غربی، 
برای نظام جمهوری اســالمی توافق 
هســته ای به معنی توافق برای رفع 
توجه اســت؛ حال چــه در موضوع 
هسته ای یا موضوعات دیگر از جمله 

موضوعات حقوق بشری.
از طــرف دیگر از آنجا که اساســا در 
هیچ بخشــی از مذاکرات مربوط به 
برجام میان ایران و طرف های غربی 
سخنی از موضوعات حقوق بشری در 
میان نبوده )آزادی جیسون رضاییان 
را باید مستثنی دانست چرا که او تبعه 
آمریکا بــود و آزادی اش برای دولت 
این کشور وظیفه محسوب می شد(، 
می تــوان تصور مقامــات جمهوری 
اســالمی را درباره ضمانت برجام به 
عنوان راه فرار از پاسخ گویی در مورد 
موضوعات حقوق بشری، تا حدودی 

توجیه پذیر دانست.
رویکــرد دولــت بــاراک اوبامــا به 
ادامــه مذاکرات هســته ای با وجود 
ایــران به حزب اهلل  کمک های مالی 
لبنان و چشم پوشــی از آن علی رغم 

شناسایی حزب اهلل به عنوان یک گروه 
تروریســتی از ســوی آمریکا در این 
زمینه نشان می دهد برای کشورهای 
طرف مذاکره برجام، آنچه جلوگیری 
ایران از دستیابی به جنگ افزار اتمی 
خوانده می شد، نه تنها از نقض حقوق 
بشــر در ایران که از نارضایتی دولت 
اسرائیل و هر چه بیشتر قدرت گرفتن 

حزب اهلل نیز مهم تر بود.
عدم لغو تحریم های حقوق بشــری 
وضع شده علیه برخی مقامات ایران 
پس از دستیابی به توافق هسته ای و 
همچنین بی تاثیر بودن آنها در عمل 
یا دست کم بی اهمیت بودن آنها برای 
نظام جمهوری اســالمی خود دلیل 
دیگری از در حاشیه بودن موضوعات 
حقوق بشــری در توافق هســته ای 

موسوم به برجام است.
از این رو بی جهت نیست که مقامات 
جمهوری اســالمی برجام را »چک 
سفید« امضایی از سوی غرب بدانند 
که به واســطه آن هر گونــه انتقاد 
مضاعف به ویژه در موضوعات حقوق 
بشــری تلویحا ممنوع یا دســت کم 

کم اهمیت و بی تاثیر باشد.

هدف کاهش تنش ها در خلیج فارس 
است، نه رعایت حقوق بشر!

- ایران باید تنش ها را کاهش دهد.
این درخواستی اســت که این روزها 
اکثریــت قریــب به اتفــاق رهبران 
کشــورهای غربی در مورد آن سخن 
می گویند، بــه ویــژه اینکه فرصت 
پیش آمده در حاشیه اجالس مجمع 
عمومی ســازمان ملــل متحد برای 
دیدار رهبران این کشــورها با رییس 
جمهــوری ایران نیــز تالش ها برای 
تمرکز بر این خواسته را بیشتر کرده 

است.
در همیــن زمینــه، دفتر ریاســت 
جمهوری فرانســه با انتشار بیانیه ای 
گفته اســت امانوئل مکرون، رییس 
جمهوری این کشور در دیدار اخیرش 
با حســن روحانی در نیویورک به او 
گفته زمان آن فرارســیده که ایران 

تنش ها را کاهش دهد.
ترس از یک رویارویی نظامی در خلیج 
فارس که در صورت وقوع، ایران یکی 
از طرف های اصلی آن خواهد بود به 
حدی است که آنتونیو گوترش، دبیر 
کل ســازمان ملل متحد را نیز بر آن 
افتتاحیه هفتاد  داشت در سخنرانی 
و چهارمین نشســت مجمع عمومی 
سازمان ملل، آن را به جهان گوشزد 
کند: »جهان نمی تواند پیامدهای یک 
درگیری نظامــی در خلیج فارس را 

تحمل کند.«
کاهــش تنش ها در خلیــج فارس و 
فرار از یک درگیری نظامی همچنین 
موضوع اصلی صحبت آبه شــینزو، 
نخست وزیر ژاپن با حسن روحانی هم 

بوده است.
تمرکز بر چالش فعلی در خلیج فارس 
و اختصاص موضوعات اصلی دیدارها 
به کاهش تنش ها در حالی است که 
نقض حقوق بشــر در ایــران همواره 
دســت کم یکی از موضوعات حاشیه 
صحبت های مقامات غربی با مقامات 
جمهوری اســالمی بود، اما امروز این 
موضوع حتی در حاشیه مذاکرات نیز 
نبوده و به نظر می رسد اصال اهمیتی 
ندارد، چرا کــه دونالد ترامپ، رییس 
جمهوری آمریکا حتی در سخنان روز 
سه شنبه 24 سپتامبر خود در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد اشاره ای 
به موضوعات حقوق بشری در ایران 
نداشت و تقریبا تمامی صحبت های 
خود در مورد ایــران را به تنش های 
فعلی و رفتار خارجی ایران به ویژه در 

یمن و سوریه اختصاص داد.
میثــم بهــروش، پژوهشــگر روابط 

بین الملل در گفت وگو با زمانه با تاکید 
بر بی اهمیت بودن موضوعات حقوق 
بشری در چالش فعلی ایران با غرب 
در این باره می گوید: »حقوق بشــر 
در ایــران و نحوه برخورد حکومت با 
فعاالن داخلــی در توافق یا مذاکرات 
بر سر برنامه هســته ای و موشکی و 
فعالیت های منطقه ای ایران به تحقیق 
بــرای دولت های غربی به ویژه دولت 
کنونی آمریکا چندان محلی از اعراب 

ندارد.«
به گفته بهروش این مساله حتی در 
شروطی که دولت آمریکا سال گذشته 
برای از ســرگیری مذاکرات با ایران 
تعیین کرد نیز به وضوح مشــخص 
اســت: »در این زمینه حتی اثری از 
حقوق بشــر در شــروط دوازده گانه 
مایک پمپئو بــرای مصالحه با ایران 
نبود و بعدها به خاطــر اعتراضات و 

انتقادات گسترده گنجانده شد.«
البته  این پژوهشگر روابط بین الملل 
موضوع بازداشــت افراد دوتابعیتی را 
استثنا بر این اصل می داند و می گوید:
»البتــه جریــان “گروگان گیــری” 
شــهروندان دوتابعیتی یا شهروندان 
غربی از این قاعده مستثنی ست، چون 
باعث ایجاد هزینه سیاســی داخلی 
برای دولت های متبوع آن ها شــده و 
به این دلیل اســت که از سوی این 

کشورها پیگیری می شود.«
از این رو بی جهت نیست که در چند 
مالقات روحانی در حضور دو روزه اش 
در سازمان ملل در نیویورک با مقامات 
کشــورهای غربی، موضوعات حقوق 
بشــری به ویژه از جنبــه داخلی آن 
اساســا از سوی غربی ها مطرح نشده 

است.
از طرف دیگر جدای از آنچه بهروش 
آن را »قربانی شدن حقوق بشر نسبت 
به منافع کالن تر طرفیــن در روابط 
اقتصادی و مسائل امنیتی و نظامی« 
می خواند، به اعتقاد او رویکرد چندگانه 
کشــورهای اروپایی به مسائل حقوق 
بشری در خاورمیانه به ویژه در رابطه 
با عربستان سعودی سبب شده است 
که این کشورها نتوانند بر موضوعات 
حقوق بشری در مذاکره با ایران تاکید 
ورزند: »قدرت های غربی خودشان به 
واسطه برخی سیاست های ضد حقوق 
 بشری مانند حمایت از ائتالف نظامی 
به رهبری عربستان در جنگ یمن یا 
حمایت غیرمستقیم از شبه نظامیان 
افراطی در سوریه، در جایگاه اخالقی 
محکمی بــرای اصرار بــر مطالبات 

حقوق بشری قرار ندارند.«
به گفته این پژوهشگر روابط بین الملل 
همچنین »نمونه بارز چنین رویکردی 
در مذاکرات اخیــر آمریکا و طالبان 
دیده می شود که حقوق بشر و حقوق 
زنان و اقلیت ها عمــال مورد توجه و 

محل مناقشه نبوده است.«
بــا وجود ایــن باید دانســت اگرچه 
مناسبات امروز جهان میان دولت ها 
بیشــتر بر پایه مفاهیــم واقع گرایی 
سیاسی )رئالیسم سیاســی( استوار 
موضوعات  گســتردگی  اما  اســت، 
حقوق بشــری نیز فراتر از مرزهای 
داخلی کشورها بوده و مطالبه آن باید 
موضوعی جهانی و به دور از مناسبات 
مقطعی و منافع صــرف اقتصادی یا 

نظامی دولت ها باشد.
تاکیــد اعالمیه جهانی حقوق بشــر 
بر جهانی بــودن آن و لزوم پایبندی 
دولت ها به آن در روابط خود نشــان 
می دهد مطالبه این خواســته نباید 
محدود به مرزهای جغرافیایی باشد، 
اگرچه به اعتقاد میثــم بهروش، در 
شرایط فعلی فعاالن حقوق بشر داخل 
ایران »بعید اســت غیر از خودشان 
بتواننــد روی دولت یــا نهاد دیگری 

حساب باز کنند.«
معین خزائلی )رادیو زمانه(

رویترز: ۲۰ کشتی غله به دلیل تحریم ها 
نمی توانند بار خود را در بنادر ایران تخلیه کنند

رادیو فردا- خبرگزاری رویترز به نقل 
از منابع مطلع گزارش داده است که 
2۰ کشتی با محموله هایی در حدود 
یک میلیون تن غله به دلیل تحریم ها 
و مشــکالت پرداختی خارج از بنادر 
ایران متوقف شده اند و نمی توانند بار 

خود را تخلیه کنند.
رویترز می گویــد، تحریم تازه آمریکا 
تــالش حکومت ایران بــرای تامین 
کاالهای اساســی را با مشکل مواجه 

کرده است.
منابع تجاری در این زمینه گفته اند، 
پرداخت به شرکت هایی مانند بانگ 
)BG.N( و شرکت بین المللی کافوکو 
از کشــور چین به دلیل تحریم های 
جدید آمریکا با تاخیر مواجه شــده 
اســت و اکنون می بایست روزانه ۱5 
هــزار دالر هزینه اضافی به دلیل این 

تاخیر پرداخت شود.
آمریــکا به دنبــال خــروج از توافق 
اتمی موســوم به برجام بــا ایران در 
سال 2۰۱5، تحریم های تعلیق شده 
خود را علیه ایــران بازگرداند. با این 
حال، مقام های آمریکایی می گویند، 
تحریم های واشــینگتن شامل مواد 
دارویی و غذایی و ســایر اقالم بشــر 

دوستانه نیست.

رویترز می گوید، به رغم این اظهارات 
مقام هــای آمریکا، امــا تحریم های 
ایاالت متحده باعث شده است تا اکثر 
نهادهای مالی و بانک های بین المللی 
از انجام هرگونه معامله تجاری با ایران 

خودداری کنند.
طبق این گزارش، معدود موسســات 
مالی که تامین اعتبار صادرات به ایران 
را انجام میدهند، برای انجام پرداخت 
مبادالت تجاری با مشکالت متعددی 

رو به رو هستند.
شــش منبع غربی و ایرانی به رویترز 
گفته اند، به دلیل وضعیت پیش آمده 
بیش از یک ماه است این کشتی ها با 
محموله هایشان خارج از بندر خمینی 
و همچنین بندرعباس متوقف شده اند.
این منابع گفته اند که این کشــتی ها 
حامل غالت از جمله ســویا و ذرت 
هســتند که اکثر ایــن محموله ها از 
کشورهای آمریکای جنوبی خریداری 

شده اند.
یک منبع اروپایی بــه رویترز گفته 
اســت: هیچ مشــکلی برای تجارت 
بشردوستانه با ایران وجود ندارد ، اما 
شــما نمی توانید وجه آن را دریافت 
کنید. شما باید ماه ها منتظر دریافت 

وجه باشید.

یک منبع دیگــر هم به رویترز گفته 
است: معامله گران و بازرگانان نگران 
هستند و قبل از ترخیص این )کشتی 
ها( تمایلی به تجارت بیشتر با ایران 

ندارند.
یک مقام ارشد در سازمان بنادر ایران 
هم که حاضر نشده نامش فاش شود، 
گفته است، از زمان اعمال تحریم های 
ایاالت متحده علیه سیستم مالی ایران 
در نوامبــر 2۰۱۸ مشــکالتی وجود 

داشته است.
وی اضافه کرده است: اما آنچه تغییر 
کرده این است که اکنون تعداد بانک 
ها و بازرگانانی که حاضر به کار با ایران 

نیستند در حال افزایش است.
آمریــکا اخیــرا به دنبــال حمله به 
تاسیسات نفتی عربستان دور تازه ای 
از تحریم ها را علیه بانک مرکزی ایران 

اعمال کرد.
این مقام ســازمان بنادر ایران در این 
زمینه گفته اســت، حداقل تاثیر دور 
تازه تحریم ها این است که باعث ترس 

از معامله با ایران شده اند.
وی تصریح کرده است، اخیر برخی از 
بانک های کوچک که با ایران تجارت 
می کردند گفته اند دیگر مایل نیستند 

به همکاری خود ادامه بدهند.
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۲۰درصد سالمندان زیر خط فقر
 بیش از یک میلیون سالمند مجبورند کار کنند

کیهان لنــدن- بحران معیشــت و 
هماهنگ نبودن درآمدها و هزینه ها 
نه تنهــا جوانان و میانســاالن بلکه 
سالمندان را نیز با مشکل بود و نبود 
روبرو کرده است؛ بسیاری از آنها با فقر 
دســت و پنجه نرم می کنند و بیش 
از یک میلیون نفر از آنها مجبورند با 
وجود مشکالت جسمی و کهولت کار 

کنند.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آستانه 
روز جهانی سالمندان برابر با ۹ مهرماه 
گزارشی درباره وضعیت سالمندان در 

ایران منتشر کرده است.
در این گزارش ســالمند تمامی افراد 
۶۰ ســال به باال تعریف شده است. 
بر اســاس برآورد انجام شده در سال 
۱۳۹۷ از کل جمعیــت کشــور ۹.۷ 
درصد جمعیت را سالمندان به خود 
اختصاص داده اند، به عبارت دیگر در 
سال ۱۳۹۷ از هر ۱۰۰ نفر جمعیت 
کشــور، حدود ۱۰ نفر در رده سنی 
ســالمند قرار داشــته اند. همچنین 
بیشترین درصد جمعیت سالمندان 
در مقایســه بــا کل کشــور در بین 
استان های کشور مربـوط بـه استان 
گیــالن ۱۳.۹ درصــد، مازندران ۱2 
همدان،  شــرقی،  آذربایجان  درصد، 
مرکزی و اصفهــان ۱۱.۱و کمترین 
درصد به ترتیب مربوط بـه استان های 
سیستان و بلوچستان با 4.۹ درصد، 
هرمزگان ۶.2 درصد  و بوشــهر ۷.۱ 

درصد بوده است.
نکته جالب در این گــزارش مربوط 
به اشــتغال ســالمندان است. سن 
بازنشستگی در ایران ۶۰ سالگی است، 
اما حدود یک میلیون نفر از افراد ۶۰ 
ساله و مسن تر در ایران همچنان کار 

می کنند.
در این گــزارش آمده اســت: »نرخ 
مشــارکت اقتصادی سالمندان ۱۶.۶ 
درصد است که این نرخ برای مردان 

و زنان سالمند به ترتیب، 2۹.4 درصد 
و چهار درصد است.«

گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبری 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان 
می دهد: »نرخ بیکاری سالمندان 2.۳ 
درصد است که این نرخ برای مردان و 
زنان سالمند به ترتیب، 2.۳۶ درصد و 

۰.۷ درصد است.«
در نقاط شــهری به نسبت به نقاط 
روســتایی نرخ بیکاری ســالمندان 
بیشتر است. نرخ بیکاری سالمندان در 
نقاط شــهری ۳.5 درصد است، حال 
آنکه این نرخ در نقاط روســتایی ۰.۹ 

درصد است.
جدا از این آمار که نشــان از اشتغال 
تعداد زیادی از ســالمندان در ایران 
دارد، حســین نحوی نــژاد مدیرکل 
بهزیســتی گیالن نیز روز یکشنبه ۷ 
مهر ۱۳۹۸ از فقر ســالمندان گفته 
و تأکید کرده که حــدود 2۰ درصد 
ســالمندان زیــر خط فقــر زندگی 

می کنند.
به گفته حسین نحوی نژاد، ۱۰ درصد 
سالمندان کشــور به تنهایی زندگی 
می کننــد و ۱5 هزار نفــر از آنها در 
مراکز سالمندان نگهداری و مراقبت 
می شــوند. این در حالیست که یک 
میلیون و 5۰۰ هزار نفر از سالمندان 

کشور تحت پوشش کمیته امداد بوده 
و ۱5 تا 2۰ درصد سالمندان زیر خط 

فقر هستند.
عالی  شــورای  دبیرخانــه  رئیــس 
سالمندان نیز خردادماه سال گذشته 
گفته بود کــه ۳۰ تــا 4۰ درصد از 
ســالمندان زیر ســایه فقر زندگی 
می کنند، تحت حمایت هیچ سازمانی 
نبوده، نیاز ها و مشکالتشــان مخفی 
است و حقوق و مستمری که به آنها 
داده می شود، برای رفع نیازهایشان را 

کفایت نمی کند.
درواقع آن دسته از سالمندان نیز که 
زیر پوشش بیمه  هســتند و حقوق 
بازنشســتگی دریافت می کنند قادر 
نیســتند هزینه زندگی خــود را با 
توجه به تورم افسارگسیخته در ایران 
تأمین کنند. حقوق بازنشستگی غالب 
بازنشستگان رقمی حدود یک میلیون 

و اندی تومان در ماه است.
این در حالیســت که بنا به آمارهای 
ارائه شــده در ایران، هزینه معیشت 
در تهران برای یک خانواده چهارنفره 
در آخر تابستان امسال به ۸ میلیون 
تومان در ماه رسیده و اگر یک سالمند 
و همسرش به تنهایی زندگی کنند باز 
هم ماهیانه دست کم به چهار میلیون 

تومان در ماه نیاز دارند.

»افزایش چشمگیر« تعداد دستفروشان ایرانی در عراق
رادیو فردا- ک عضــو اتاق بازرگانی 
تهران از روند به »شــدت صعودی« 
حضور دستفروشــان ایرانی در عراق 

طی چند ماه گذشته خبر داده است.
علــی شــریعتی در گفت وگــو بــا 
خبرگزاری ایلنا گفته است معموالً این 
افراد ماشین خود را که محل خواب 
و اقامت آنها نیز محســوب می شود 
کاپوتاژ کرده و با سفر به نقاط مختلف 
عراق به خصوص مناطق توریســتی 
اقلیم کردســتان، شــروع به فروش 

اجناس مختلف می کنند.
قبــالً گزارش هایی دربــاره افزایش 
چشــمگیر کارگران ایرانی در اقلیم 
کردستان عراق منتشر شده بود. این 
افراد گفته بودند دســتمزد کارگر در 

عراق چندین برابر ایران است.
شــریعتی در خصوص حضور نیروی 
کار ایرانی در عراق گفته است در اقلیم 
استان های  بیشــتر مردم  کردستان 
غربی به خصوص کردهای آذربایجان 
غربی حضور دارند و در شهر سلیمانیه 
به ویژه اهالی کردســتان و کرمانشاه 
حضور پررنگ تری دارند. در قسمت 
جنوب عراق یا عرب نشین نیز ساکنان 
استان لرســتان و خوزستان بیشتر 

هستند.
وی دربــاره دستفروشــان گفت که 
آنها اجناس مختلفی همچون صنایع 

دستی، آباژور، تابلوهای دیواری، لوازم 
جانبی موبایل را در مناطق توریستی 
عرضه می کنند و »با توجه به افزایش 
روزافــزون آنها به نظر می رســد که 

وضعیت درآمدی خوبی دارند«.
عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص 
وضعیت کارگران ایرانی گفت که در 
ماه های اخیر کارفرماهای عراقی تمایل 
کمتری به استخدام کارگر ساده ایرانی 
پیدا کردند که دالیل مختلفی دارد: 
»کارگر ساده باید یک سری حداقل ها 
را دارا باشد و آن تسلط بر زبان، آداب 
و فرهنــگ اجتماعی، طــرز برخورد 
مناســب با توریست ها و به خصوص 

خانم ها است که متأسفانه تعداد کمی 
از افرادی که به عنوان کارگر ساده از 
ایران به اقلیم رفته اند این شاخص را 
داشــته اند. ضمن آنکه با هجوم افراد 
متقاضــی کار، کارفرماهــای عراقی 
افرادی را که تحصیالت دانشــگاهی 
دارنــد در اولویت قرار می دهند چون 
اکثراً این افراد مشخصات فوق را دارا 

هستند«.
البته گزارش های قبلی حاکی بود که 
کارگران ایرانی بیشتر در حوزه معدن، 
همچنین ساخت وساز عراق مشغول 

هستند تا گردشگری.
شریعتی گفته اســت اکنون حداقل 

حقوق یک کارگر ســاده در عراق به 
همراه غذا و جــای خواب 5۰۰ دالر 

در ماه است.
وی گفــت در کارهــای تخصصــی 
ساختمانی به طور کامل استادکارهای 
ایرانی بــازار را قبضه کرده اند: به طور 
مثال یک گچ کار یا ســنگ کار ایرانی 
حداقــل روزی 25 هزار دینار یا 25۰ 
هزار تومان دریافــت می کند که در 
صورت رونق کار ساختمانی در ایران 
باز هم چنین رقمی به یک استادکار 

پرداخت نمی شد.
وی در ادامــه گفت فروشــندگان، 
مدیران بازاریابــی و کارمندان اکثراً 
سوری و ترک هستند، اما در چند ماه 
اخیر خانم های ایرانی حضور پررنگی 
در اقلیم کردستان داشتند و توانستند 
در حوزه های مختلــف از جمله امور 

کارمندی جای ثابتی پیدا کنند.
وی با این حال هشدار داد که نکته ای 
که جدیداً در جنوب و شــمال عراق 
بــه وجود آمده »بــرده داری مدرن« 
است به طوری که شما با پرداخت ۳ 
تا 4 هــزار دالر می توانید مالک یک 
مستخدم فلیپینی و بنگالدشی شوید.
وی در خصوص سوء استفاده از نیروی 
کار ایرانی گفت بــا توجه به حضور 
گســترده نیــروی کار ایرانی در این 
کشــور الزم است سفارت ایران برای 
حمایت از این قشر تمهیدات ویژه ای 
اتخاذ کنــد. »بحث صدور نیروی کار 
و ارزآوری آنها یــک مبحث اقتصاد 
جهانی است و کشورهایی که نیروی 
مازاد دارند یا اســیر رکود هســتند 
با اســتفاده از ایــن ظرفیت عالوه بر 
ارزآوری برای خود با پشتیبانی از این 
افراد، زندگی بهتری برای آنها به وجود 

آورده اند«.
وی گفــت اکنــون بیــش از همه 
وجود چندین مشــاور در ســفارت 
و کنســولگری های ایــران در عراق 
الزم اســت زیرا مــوارد متعددی از 
سوء اســتفاده از کارگران ایرانی هر 
روز گزارش می شــود. »به طور مثال 
کارفرماهای ایرانی با سوء استفاده از 
احساســات مذهبی به کارگران رقم 
پایین تری پرداخت می کنند و در ازای 
آن برای آنها هر روز ســرویس زیارت 
کربال یا نجف می گذارند یا اینکه اخیراً 
کارفرماهای عراقی و ایرانی به کارگران 
دیگر دالر نمی دهند و به صورت ریال 

با آنها توافق می کنند«.
ایرانی های  بیشتر  می گوید  شریعتی 
حاضر در عراق پس از پایان روادید و 
مدت اقامت خود باز هم در این کشور 
می مانند و اگر کارفرما حقوق آنها را 
به هر علتی پرداخت نکند چون آنها 
غیرقانونی در این کشور هستند عماًل 
امــکان طرح دعوی را ندارند یا اینکه 
از همــان اول گذرنامه آنها به عنوان 
ضمانت گرفته می شود و دیگر اجازه 

تمدید اقامت به آنها داده نمی شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی: 
شمار کودکان کار ایرانی بیشتر شده است

رادیو زمانه- حبیب اهلل مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی 
کشــور اعالم کرد که شمار »کودِک کار ایرانی« بیشتر شــده و تعداد زیادی 
کودک خارجی نیز در ســال جاری وارد ایران شده اند. مسعودی فرید گفت تا 
کنون آمارگیری از کودکان کار در ایران صورت نگرفته است و »تمام آمارهایی 
که سازمان ها یا اشــخاص ارائه می دهند؛ حدسی است«. او افزود: »در رابطه با 
آسیب های اجتماعی نمی توانیم، آمار دقیقی به دست بیاوریم، چرا که پدیده  هایی 
مخفی اســت. در تمام آسیب های اجتماعی اعم از کودکان کار، شیوع شناسی 
اجتماعی کودکان کار و بســیاری دیگر از آســیب های از این دست، آمارهای 
تخمینی بیان می شــود«. طبق آمار سازمان بهزیستی استان تهران ۷۰ درصد 
کودکان کار اتباع خارجی هســتند. معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی 
می گوید این سازمان چند سال قبل، تحقیقی در این زمینه انجام داد که آماری 
حدود ۱4 هزار کودک در تهران و ۷۰ هزار نفر برای کشــور اعالم شد. به گفته 
او این آمار هم برآوردی بود. طبق بررســی ها در ســال های گذشته، ۹5 درصد 
کودکان کار و خیابان با خانواده هایشان زندگی می کنند. مسعودی فرید دلیل 

افزایش شمار کودکان کار را گسترش فقر در جامعه می داند.

وزیر کار اخراج کارگران هفت تپه
 را تصدیق کرد

رادیــو زمانــه- کارگــران نیشــکر 
هفت تپه از اول مهــر در اعتراض به 
اخــراج 2۰ تن از همــکاران خود و 
باخواســت بازگرداندن اخراجی ها به 
سر کار، آزادی اســماعیل بخشی و 
لغو خصوصی ســازی شرکت دست 
به اعتصاب زدند. سه شنبه ۹ مهر در 
نهمین روز اعتصاب کارگران، سرانجام 
با مصوبه شــورای تامین شهرستان 
شوش ۱۷ نفر از 2۰ کارگر اخراجی به 
سر کار خود بازگشتند. پرونده سه تن 
از کارگران به نام های ایمان اخضری، 
عظیم ســرخه و محمــد خنیفر که 
دادگاه انقالب تهران آن ها را به شش 
ســال زندان محکوم کرده، هنوز »در 

دست بررسی است.«
سندیکای نیشکر هفت تپه اعالم کرده 
اســت قرارداد ۱5۰ تــن از کارگران 
به دلیــل »عدم نیاز« و »عدم تمدید 
قــرارداد« تمدید نشــده و مدیریت 
شــرکت قصد اخراج این کارگران را 
دارد. ســندیکا اسامی تعدادی از این 
کارگــران را نیز که در معرض اخراج 
قرار دارند، اعالم کرده اســت. محمد 
شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی چهارشــنبه ۱۰ مهر در 
حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع 
خبرنگاران گفت: »بخشی از مشکالت 
نیشکر هفت تپه به خاطر پایان یافتن 
قراردادهــای پیمانــکاری و تقاضای 
برخی از کارگران برای بازگشت بوده 
است که امکان عملی نداشت، اما ما 
تالش کردیم تا کارخانه شرایط بهتری 
پیدا کند تا تولید بیشتر و مشکالتش 
کمتر شود. اعتقاد ما این است نباید 
حتی یک کارگر به خاطر این مسائل 

بیکار شود.«
و با این حال وزیر کار که ادعا می کند 
که حتی یک کارگر نباید بیکار شود، 
در ادامه سخنانش گفت اخراج ها باید 
مطابق قانون کار باشد: »اخراجی باید 
حتما متناســب با قانون کار باشد. ما 
حتما از کارگران نیشــکر هفت تپه 
حمایت می کنیم، به گونه ای که حتی 

اگر کارفرما قصد تعدیل نیروی انسانی 
دارد، این کار باید متناسب با شرایط 

بازار کار و شرایط قانون کار باشد.«
طریــق  از  روحانــی  دولــت  
خصوصی ســازی ها و به کار گرفتن 
کارگران  پیمانــکاری  شــرکت های 
را از امنیت شــغلی محــروم کرده و 
بــه کارفرمایان امکان داده اســت با 
دور زدن قانــون کار کارگــران را با 
قراردادهــای کوتاه مدت و یا ســفید 
امضاء بــه کار بگیرند و پس از مدتی 
بیــکار کننــد. به همین ســبب در 
اعتصاب هــا و اعتراض های کارگری 
یکی از خواســت های ثابت کارگران 
امنیت شــغلی و لغو خصوصی سازی 

است.
کارگران نیشــکر هفت تپــه نیز در 
کنار خواست هایی همچون پرداخت 
حقوق معوقه، پرداخت بیمه و مزایای 
شــغلی خلع یــد از مالک خصوصی 
شرکت شــده اند. در طی اعتصاب و 
اعتراض های این مجتمع ده ها کارگر 
دستگیر و زندانی شده و برای بسیاری 
دیگر از کارگران پرونده ســازی شده 

است.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران که 
در زندان اوین محبوس است، به ۱4 
ســال زندان که هفت سال آن قابل 
اجراســت و ۷4 ضربه شالق محکوم 

شده است.
علی نجاتی، کارگر بازنشسته نیشکر 
هفت تپــه که بــه جــرم حمایت از 
مبارزات کارگران این شــرکت سال 
گذشته بازداشت شــده بود، منتظر 
تشــکیل دادگاه برای رســیدگی به 

پرونده اش است.
محمد خنیفر که هنوز حکم بازگشت 
به کارش صادر نشــده توسط دادگاه 
انقالب تهران به شــش سال زندان 

محکوم شده است.
بیش از ۱۰ تن از کارگران نیز توسط 
دادگاه شوش به احکام حبس تعلیقی 

و حکم شالق محکوم شده اند.
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در تدارک تیر خالص
 برای نابود کردن

 نهاد وکالت

مهرانگیز کار

در روزهای گذشته مطلبی در سایت 
خبرگزاری تسنیم انتشار یافت که این 
تیتر نگران کننده بر صدرش نشسته 
بود: “کانون وکال دیگر نمی تواند پروانه 

وکالت بدهد” .
بالفاصله کانون وکالی دادگســتری، 
خبر را تکذیب کرد. در برابر دیده نشد 
سایت تسنیم − که در پیوند با سپاه 
پاسداران و تندروهاست − توضیحی 
منتشر کند و علت اشتباه در انتشار 

خبری با این اهمیت را توضیح دهد.
تسنیم و خبرهایش مستند تحلیلگران 
در حوزه هایی اســت که سیاســت 
داخلــی و خارجی کشــور را تحلیل 
می کننــد. لذا نمی تــوان از این خبر 
آسان گذشت و رهایش کرد. به زبان 
ساده انتشار این خبر که به قول کانون 
وکال “کذب” است، بی چیزی نیست. 
شاید درآمدی است بر یک پایان که 
۴۰ سال اســت مقدمات آن مرحله 
به مرحله پیموده شــده و استقالل 
کانون وکالی دادگستری و در نتیجه 
استقالل وکیل مدافع به شدت زخم 

خورده است.
در مسیر طوالنی تحوالت ارتجاعی، 
همــواره این نگاه ضــد وکیل و ضد 
اســتقالل وکیل، پر زور عمل کرده و 

جایی برای گریز نگذاشته است.
قصه طوالنی است و در یک یادداشت 
نمی گنجد. فقط اشاره ای می کنم به 
پیشینه  یورش محیالنه به استقالل 
کانون وکال و بازمی گردم به آن چه به 
نظر می رسد پشت خبِر تکذیب شده، 

خودش را پنهان ساخته است.
ایران تا پیش از انقالب ۵۷ ســازمان 
قضایی مدرنی داشت که در آن قاضی 
مستقل بود و وکیل هم مستقل بود. 
کافی ست نگاه کنیم به انتخابات هر 
دو ســال یک بار هیات مدیره  کانون 
وکالی دادگستری و الیحه  استقالل 
وکالی دادگســتری مصوب ســال 

.۱۳۳۳
الیحه به وکالی کشور اجازه می داد تا 
خود را در انتخابات هیات مدیره  کانون 
نامــزد کنند. قوای ســه گانه و دیگر 
نهادها در تاییــد صالحیت نامزدها 
دخالتی نداشتند. کافی بود داوطلب 
عضویت در هیات مدیره فاقد پیشینه  
کیفری و فاقد پرونــده ای مفتوح در 
دادســرا و دادگاه انتظامی وکال باشد. 
همین کافی بود تا خود را نامزد کند.

وکال می توانستند از میان نامزدها افراد 
مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کنند. 
همین که نامزد عضویت دارای پروانه  

وکالت تمدید شده بود، صالحیت او 
پذیرفته می شد و حق نداشتند وارد 

تفتیش عقاید بشوند.
پس از انقــالب، آخرین هیات مدیره  
منتخب و مستقل وکال را که وکالی 
شریفی بودند دستگیر کردند تا بتوانند 
در فضایی بدون مقاومت آنها، کانون 
را در اختیار بگیرنــد. چنین کردند. 
کانون تبدیل به یک اداره  زیر نظر قوه 
قضاییه شد و ما فقط برای خرید اوراق 
وکالت نامه و تمبر و تمدید پروانه به 
آن مراجعه می کردیم. ســوت و کور 
بود. وکال فاقد حقوق صنفی شــدند. 
نهاد صنفی شان هیات مدیره نداشت 
تا بالهایی را که قضات تازه وارد از قم 
بر سر وکال می آوردند، وکال به هیات 
مدیره گزارش دهند تا پیگیری بشود. 
وکیل تنها ماند در قوه قضاییه ای که 
چشــم دیدن وکیل را نداشــت و در 
چنگال حکام شرع که تصور می کردند 
وکیل رقیب آنهاست و بی خودی پول 
می گیــرد. لج می کردند و حکم علیه 
شــخصی صادر می کردند که وکیل 

داشت و بسیاری قصه های دیگر.
سرانجام توانستند قانون “کیفیت اخذ 
پروانه وکالت دادگســتری مصوب ۴ 
/۲ /۱۳۷۶” را از تصویب بگذرانند. به 
موجب این قانون مقرر شــد وکالیی 
که نامزد عضویــت در هیات مدیره 
می شــوند، باید از صافی دادســرای 
انتظامی قضــات که پــاره ای از قوه 

قضاییه است، بگذرند.
به ســخن دیگر نظام گزینش را وارد 
نظام انتخابات آزاد هیات مدیره کانون 
وکالی دادگستری کردند. با این شگرد 
قانونی ترسشان از نیروی دموکراتیک 
هیات مدیره  کانون وکالی مســتقل 
ریخت. هیــات مدیــره را از حضور 
وکالی شجاعی که می توانستند حافظ 
حقوق وکال و قادر به پاسخگو کردن 
قضات بودند محروم کردند. طبعا آنها 

رد صالحیت می شدند.
با این اطمینان خاطر و زمینه چینی بود 
که پس از سال ها اجازه دادند انتخابات 
هیات مدیره انجام شــده و کانون در 
ساختمان شیکی وارد فعالیت بشود. 
کانونی که صورت ظاهری خوبی دارد 
و در حقیقت زیرمجموعه  قوه قضاییه 
است و هیات مدیره اش فقط یواشکی 
و دســت به عصا گاهی خودی نشان 
می دهند و ناپدید می شوند. و اما اینک 
برنامه چیست؟ آیا اوضاع به کام قوه  
قضاییه  غیر مستقل و نیروهای مسلط 

بر آن، مانند سپاه پاسداران است؟

با توجه به آنچه در ابتدای یادداشت 
طرح شد، به نظر می رسد باید منتظر 
تیر خالص باشــیم. به نظر می رسد 
نیروهایی که قوه قضاییه را در چنگال 
خــود گرفته اند، از همیــن کانون و 
اعضای خنثی شده اش هم به شدت 
می ترســند. کانونی را که برای حفظ 
امنیت شغلی وکال بی خاصیت است و 
جرات ندارد از حقوق صنفی اعضایش 
که وکال هســتند دفاع کند، تحمل 
نمی کنند. کانونی کــه حتی قدرت 
نــدارد پروانه  وکالــت وکالیی را که 
محبوب قلوب سپاه پاسداران نیستند، 
تمدید اعتبار کند تحمل نمی شــود. 
یک چنین کانون وکالت بی خاصیتی 
باز خار چشــم مقامات کشــوری و 

لشگری است.

کانون وکال دیگــر نمی تواند پروانه 
وکالت بدهد؟

باز گردیم به تیتر ســایت تســنیم 
که انگیزه  نوشــتن این یادداشــت 
است. کوتاه شــده مطلب این است: 
آیین نامــه   اجرایی الیحه  اســتقالل 
کانون وکالی دادگستری را در سال 
۱۳۸۸ بنا به دالیلی اصالح کرده اند، 
ولی اجرا نمی شــود. ایــن را حامد 
دهقان، حقوقدان گفته اســت. او به 
دیوان عدالت اداری شــکایت کرده و 
خواسته تا دیوان رای بر اجرایی شدن 
اصالحات انجام شــده در آن بدهد. 
دیوان هم به نفع او رای داده اســت. 
به این معنا که آیین نامه اصالح شده 
تاکید دارد بر ایــن که »قوه قضاییه 
مرجع صدور وکالت اســت و معاون 
اول قوه قضاییه یا نماینده  قوه قضاییه 

پروانه وکالت را صادر می کند.«
دهقان به خبرگزاری تســنیم گفته 
است: »آیین نامه  اصالح شده در سال 
۸۸ ابالغ شــد. وکال واکنش نشــان 
دادند و حدود دو ســال با دســتور 
رییــس قوه قضاییه وقــت ]محمود 
هاشــمی شــاهرودی[ اجــرای این 
آیین نامه متوقف شد. سال ۹۰ توقف 
اجرای این آیین نامه به پایان رسید و 
بعد از آن هیچ کس به خاطر نداشت 
اجرای آیین نامه  اجرایی ســال ۸۸ را 
پیگیری کند! اخیرا از آیین نامه اجرایی 
به دیوان عدالت شکایت کردیم مبنی 
بر اینکــه چرا طبق ایــن آیین نامه، 
دانش آموختگان  بــرای  قضاییه  قوه 
رشته حقوق پروانه کارگشایی صادر 
نمی کند زیرا طبق تبصره  یک قانون 

وکالــت، قوه قضاییــه می تواند برای 
کسانی که معلومات حقوقی و قضایی 
دارند، پروانه کارگشایی صادر کند تا 
در برخی پرونده های قضایی بتوانند 

ورود کنند.«
پس از نقل قول هایی از دهقان، شرح 
داده شــده که چگونه دیوان عدالت 
اداری رای به الــزام اجرای آیین نامه  

سال ۸۸ داده است.
تمام جزئیات مندرج در این خبر که 
متن کامل رای دیوان در باره اصالحیه 
آیین نامه الیحه استقالل کانون وکالی 
دادگستری ضمیمه  آن است، حکایت 
از توطیه ای تازه با هدف نابود کردن 
کانون نیمه جان وکالی دادگستری 
دارد. انتشار خبر بی چیزی نیست، هر 
چند از سوی کانون وکال تکذیب شده 

باشد.
دارند آهســته جامعــه را که در گیر 
معیشت شــده و وکالی دادگستری 
را که گویا در دوران ابراهیم رئیسی، 
قافیه را بیش از بیش باخته اند، آماده 
می سازند برای آخرین حمله که گویا 

قریب الوقوع است.
یک بخش از خبر منتشر شده تاکید 
دارد بر این که »در آیین نامه  سال ۸۸ 
برای آزمون ۹ منبع پیش بینی شده 
اما منابع آزمون کانون وکال، ۶ مورد 
بیشتر نیســت و حقوق ثبت، فقه در 
تحریرالوســیله امام خمینی و بحث 

امور حسبی وجود ندارد.«
خبر منتشــره و تکذیب شده توسط 
کانون وکال به این نتیجه می رســد 
که: »آزمونی که قرار اســت امســال 
کانون وکال برگــزار کند، غیرقانونی 
اســت و حتــی دادخواســت ابطال 
آزمون را امروز به دادگســتری تهران 
دادیم و درخواست دادیم طبق بند ۲ 
آیین نامه الیحه استقالل مصوب ۸۸ 

آزمون برگزار شود.«

نتیجه گیری ما

مصیبت دیگــری در راه اســت. در 
البیرنت های ضــد وکیل و ضد حق 
دفاع متهمان، مصیبت پرورده و پخته 
شــده. تمام مندرجات خبر تکذیب 

شده حکایت از آن دارد که:
۱- اراده کرده اند در کانون را ببندند 
و تبدیلش کنند به یک دایره از دوایر 
قوه قضاییه، بیــش از آن چه در حال 

حاضر هست.
۲- اراده کرده اند نیروهای خودشان را 
که حال و حوصله  درس خواندن برای 
امتحان ورودی کانون ندارند، راحت و 
آسوده و به این بهانه که درس حقوق 
خوانده اند و تجربــه دارند، به صورت 

رسمی بکنند “کارگشا”.
در ایــن صورت به صورت شــیک و 
پسندیده به شــغل کارچاق کنی زیر 
قضات  کارگشــایی همدست  پست 
فاسد می شــوند و همگی با هم پول 

پارو می کنند.
۳- اراده کرده انــد خمینــی را خرج 
کنند و با هدف قدرت بخشــیدن به 
این تصمیمــات ویرانگر، پای فقه بر 
مبنای تحریرالوسیله  خمینی را پیش 
کشیده اند تا چاپلوسان صاحب مقام 
در کشور، از مندرجات آیین نامه دفاع 

کنند.
و خالصه چــه بگویم که کانون وکال 
در همین حد و اندازه  خرد و ضعیف و 
شکننده ، در سراشیبی است و برایش 
خواب های تــازه ای دیده اند در حکم 
تیر خالص زدن به موجود زنده ای که 
هنوز با وجود شلیک های بسیار، نمرده 

و نیم نفسی می کشد.
اگر “به هوش باشیم” در این شرایط 
است،  کارســازی  اخطار  غیرانسانی 

خوب است: به هوش باشیم!

 به نظر می رســد بایــد منتظر تیر 
نظر می رســد  به  باشــیم.  خالص 
نیروهایی که قوه قضاییه را در چنگال 
و  کانون  همیــن  از  گرفته اند،  خود 
اعضای خنثی شده اش هم به شدت 
می ترســند. کانونی را که برای حفظ 
بی خاصیت است  امنیت شغلی وکال 
و جرات نــدارد از حقــوق صنفی 
اعضایش که وکال هستند دفاع کند، 
تحمل نمی کننــد. کانونی که حتی 
قدرت نــدارد پروانه  وکالت وکالیی 
را که محبوب قلوب سپاه پاسداران 
نیســتند، تمدید اعتبار کند تحمل 
نمی شــود. یک چنین کانون وکالت 
بی خاصیتی باز خار چشــم مقامات 

کشوری و لشگری است.

پس از ۱۰ سال، 
شورای نگهبان الیحه اعطای تابعیت

 از طریق مادر را پذیرفت
کیهان لندن- ســخنگوی شــورای 
نگهبان با انتشــار توئیتــی از تایید 
الیحه اعطای تابعیت به فرزند حاصل 
از ازدواج زن ایرانــی و مرد غیرایرانی 
خبر داد.  ۱۰ ســال از طرح اولیه این 
الیحه در مجلس شــورای اســالمی 
می گذرد. پیشتر شورای نگهبان حق 
وتوی اعطای تابعیت از طریق مادر را 
به وزارت اطالعات و اطالعات ســپاه 

داده بود.
این الیحه پیشتر به دلیل »مشکالت 
امنیتــی« و »مغایــرت بــا موازین 
شــرعی و قانونی« توســط شورای 
نگهبان پذیرفته نشــده بود و الیحه 
قبلی اعطای تابعیــت را »باعث بروز 
مشکالت و مسائل امنیتی« و خالف 
موازین شرعی و بند ۵ اصل ۳ قانون 

اعالم کرده بود.
بر این مبنا، شورای نگهبان این الیحه 
را نیازمنــد بازبینی مجدد از ســوی 
مجلس شــورای اســالمی دانسته و 
اعالم کــرده بــود در صورتی فرزند 
حاصــل از ازدواج زن ایرانــی با مرد 
تابعیــت مادر را  غیرایرانی می تواند 
بگیرد، که سابقه کیفری و مشکالت 
امنیتــی احتمالی متقاضی توســط 
وزارت اطالعات و اطالعات سپاه مورد 

بررسی و در نهایت تایید شود.

حــاال، با موافقت شــورای نگهبان با 
الیحه اعطای تابعیت از طریق مادر به 
فرزند، یعنی داشتن حق تابعیت از زن 
ایرانی با شوهر غیرایرانی به فرزندان 
زیر ۱۸ ســال اجرایی می شــود. این 
بدان معناست که بیش از ۱۵۰ هزار 
کودک که مادر ایرانی دارند، تابعیت 
ایران را در صورت تایید دستگاه های 

امنیتی به دست می آورند.
پیشــتر منابع رســمی اعالم کرده 
بودند که حداقل سه میلیون کودک 
زندگــی  ایــران  در  بی شناســنامه 
می کنند که حاصــل ازدواج مادران 
ایرانی با مردان خارجی هستند. این 
کودکان در قســمت مرزی سیستان 
و بلوچســتان بیش از دیگر استان ها 
هستند. بخش عمده حاشیه نشینان 
شــهرهای زاهدان، تهران و شهریار 
افراد »بی هویت« رسمی هستند که 
امکان تحصیل، بیمه درمانی، حساب 
بانکی، دریافت یارانــه و غیره را نیز 

ندارند.
بر همین اساس نیز، میزان بزهکاری 
اجتماعــی در چنین ســاختاری که 
کودکان فاقــد هویت و شناســامه 
هستند، بیشتر می شود و احتمال سوء 
اســتفاده از آنها به عنوان نیروی کار 

ارزان زیاد است.

یک چهارم جمعیت ایران 
افسرده است

ابراهیم مداحی،  رادیو زمانه- محمد 
رییس خانه روانشناســان و مشاوران 
و حرف یاورانه ایــران در گفت وگو با 
)ایرنا(  اسالمی  خبرگزاری جمهوری 
اعالم کرد که دســت کم ۲۴ درصد 
از جمعیت ایران درگیر افســردگی 

هستند.
 افسردگی در بین زنان شیوع بیشتری 
دارد. مداحی گفت: » ۲۳ درصد افراد 
جامعه دچار اضطــراب و ۱۸ درصد 
مبتال به اختالالت روان تنی هستند و 
در مجموع می توان گفت آسیب های 
اجتماعــی در جامعــه رو به افزایش 

است.«
اختــالالت روان تنــی عبارت انــد از 
پرخوری  یا  بی اشــتهایی  بی خوابی، 
عصبی، ســندروم هراس و دردهای 
عصبــی و جســمانی.  بســیاری از 
اختالالت روان تنی به سبب خشونت 

خانگی شکل می گیرند. 
پیش از این علی اسدی، معاون دفتر 
ســالمت روانی، اجتماعــی و اعتیاد 
وزارت بهداشــت اعالم کرده بود که 
»۲۳,۶ درصد مردم دست کم از یک 
اختالل روان پزشــکی رنج می برند و 
نیازمند مداخالت دارویی و غیردارویی 
هستند. در نتیجه، بر اساس این آمار، 
۱۲ و نیم میلیون نفر از جمعیت ایران 

نیازمند مراجعه به پزشک هستند«.
 بر اســاس این گزارش افسردگی با 
۱۲,۷ درصد و اختــالالت اضطرابی 
با ۱۵,۶ درصد، شایع ترین اختالالت 
روانــی در ایــران اســت. در مقابل، 
اختالالت ســایکوتیک و خلقی تنها 

سهم حدود ۲ درصدی دارند.
رئیس خانه روانشناسان و مشاوران و 
حرف یاورانه کشور با اشاره به پایین 
آمدن ســن ازدواج در ســطح کالن 

کشور حتی به زیر سن قانونی گفت:
»یک فرد باید از نظر عاطفی، اجتماعی، 
اخالقی و روانی به بلوغ رسیده باشد تا 
بتواند در حوزه اجتماع هم بالغ شود و 

آمادگی ازدواج را داشته باشد. ناظرانی 
که قانون را وضع می کنند باید به فکر 
اصالح قانون باشند زیرا که مشاهدات 
میدانی نشان می دهد اینگونه ازدواج ها 

به شکست می انجامد.«
طرح اصالح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی 
که به طرح کودک همســری شهرت 
پیدا کرده، مهر ۹۷ در مجلس مطرح 
و یک فوریت آن تصویب شد. براساس 
تبصره این طرح حداقل سن ازدواج در 
دختران ۱۶ و پسران ۱۸ سال تعیین 
شــده و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال 
ممنوع اعالم شده بود. اما کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس این طرح را 
رد کرد. نمایندگان کمیســیون زنان 
از فشــارهایی خارج از مجلس برای 
بی نتیجه  گذاشتن این طرح خبر داده 

بودند.
با وجود آنکــه ۲۴ درصد از جمعیت 
ایران درگیر افســردگی هستند، به 
اندازه کافی روان درمانگر وجود ندارد. 
محمد ابراهیم مداحی از این موضوع 
به عنوان یک آســیب جدی یادکرد: 
»هم اینک حدود ۶۵ تا ۷۰ هزار دانش 
آموخته دکترا در کشور داریم اما، فقط 
۳۰ هزار نفر آنها عضو ســازمان نظام 
روانشناسی کشور هســتند که آنها 
هم به دلیل سختگیری بیش از حد 

ساماندهی نشده اند.«
سختگیری ها ناظر به »شیوه زندگی 
اســالمی« بــه عنوان یک ســبک 
تجویزی زندگی است. بخش دیگری 
از مشــکل این اســت که عــالوه بر 
بهزیستی  روانشناسی،  نظام  سازمان 
هم مجوز صدور پروانه دارد و در همان 
حال کسانی که هیچ مجوزی ندارند، 
و حتی گاهی در رشته روانشناسی هم 
تحصیل نکرده اند خدمات درمانی ارائه 
می دهند. یکی از دالیل مراجعه مردم 
به »روانشناسان غیرحرفه ای و بازاری« 
کم تعداد بودن روانشناسان حرفه ای« 

است.
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چرا اسرائیل می خواهد 
جوجه های جمهوری اسالمی

 را بشمارد؟

همه اش تقصیر اوباما اســت. از وقتی 
رئیس جمهوری شده بود، تمام سال 
عشــقش این بود که دور و بِر بیستم 
مارس بیاید توی تلویزیون و به بهانه 
شادباش نوروزی، چند کلمه فارسی 
حــرف بزند و »عید شــما مبارک و 
سپاســگزارم« بگوید و عالقه مندان 
زبان فارســی را به اوج لذت و غرور و 

افتخار ببرد.
آقــای اوبامــا در عیــد مبارکی های 
ســاالنه اش با ایرانیان، ترجمه یکی 
دو قطعه شعر فارسی را هم خواند، از 
فریدون مشیری و سیمین بهبهانی، 
که البته اگر یک مترجم بی طرف آن 
ترجمه ها را دوباره به فارسی برگرداند، 
معلوم نمی شــود کدام مال سیمین 
است کدام مال فریدون یا یک شاعر 

شخص ثالث؟
شــعر ســیمین عزیز را کــه اوباما 
می خوانــد، از »دوباره می ســازمت 
وطن«، حرف جالبــی هم زد، با این 
مضمون که این شاعر بزرگ ایرانی اگر 
خودش اجازه خروج از کشــور ندارد، 

شعرش در دنیا می گردد.
با شــنیدن این حرف بــود که رهبر 
جمهوری اسالمی و رئیس جمهوری 
و رؤسای قوای ســه گانه و سرداران 
سپاه و نیروهای امنیتی، هیچ یک از 
خجالت آب نشدند. هیچ حرفی هم 
نزدنــد، جز این که پرســیدند »کیو 

می گه؟ کیو می گه؟«
با رفتــن اوباما و ظهــور عالیجناب 
ترامپ، ایرانیان ناسیونالیستی که قند 
فارسی در دل شان آب میشد، کنجکاو 
بودند ببینند رئیــس جمهوری تازه 
چطور نوروز را بــه ایرانی ها تبریک 
می گوید. گمانه زنی می شد که ترامپ 
بگوید »چاکر همه ایرانیاش. عیدتون 
مبارک، دمب تونم ســه چارک!«، اما 
خوشبختانه این یکی توی خط فارسی 

زدن نبود و به خیر گذشت.
حاال فارسی حرف زدن یا ترجمه خوانی 
اوباما از ادبیات ما، مناسبتی می داشت 
و محملی به زیبائی نوروز، توجیه اش 
می کرد. دمش گرم و یادش به خیر که 
با همین شیرین زبانی ها سر ما شیره 
می مالید و با حکومت الس می زد. اما 
این که یک کاره وزیر خارجه اسرائیل 
در مجمع عمومی سازمان ملل، شروع 
کند به فارسی حرف زدن، چرت آدم 
پاره می شود. نه عید است، نه سیزده 
به در، نه چهارشنبه سوری، نه سالگرد 

ارتحال که تبریک بطلبد.
تازه اوباما در فضای نوروزی شعرهای 
دل انگیز »دوباره می سازمت وطن« و 
»باز کن پنجــره را« و »بنی آدم..... « 
می خواند، نه اینکه بخواهد ضرب المثل  
کنایی بگوید و کُرُکری بخواند. آقای 
اسرائیل کاتز، ضمن حمله هایی که به 
جمهوری اسالمی کرده، یکهو درآمده 
که »جوجه را آخر پاییز میشمرن«! 
آخر مگر مرض داری آقاجان؟ چرا قال 
چاق می کنی؟ نمی دانی اینها منتظر 

بهانه اند که تعزیه راه بیندازند؟
من اینجا کاری به دعواهای سیاسی 
و اختالفــات جمهوری اســالمی با 
اسرائیل ندارم، ولی آقای محترم! آخر 
این حرف است تو می زنی؟ جمهوری 
اســالمی را نمی شناســی؟ آن ها که 
همین جــوری، بی دنگ می دنگند و 
بی ســاز می رقصند. آن ها هر حرفی 
را هــر جور دلشــان بخواهد ترجمه 
می کنند و جواب می دهند و کاری به 
نیت گوینده ندارند. همین مانده که 
از فردا، امام جمعه ها شــروع کنند به 
جواب دادن! )رسم است که اول آنها 
شروع می کنند، تا بعداً بزرگترها وارد 

شوند.(
امام جمعــه دارقوز آبــاد: »ما اجازه 
نخواهیم داد که رژیم صهیونیستی، 
نگاه چپ به جوجه هــای ما بکند و 

بخواهد آنها را بشمارد.«
امام جمعه شــهرک احمد خمینی: 
»رهبر معظم اگر فرمــان بدهند ما 
اهالی شهرک احمد خمینی بیست 
و چهارســاعته می رویم جوجه های 

اسرائیل را می شمریم برمی گردیم.«
بــه دنبالش نیــروی امنیتــی تمام 
مرغداری هــای کشــور را زیــر نظر 
می گیرنــد و بــه همه آنها دســتور 
می دهند تــا آخر پاییز فالن مبلغ به 
حساب سپاه پاســداران واریز کنند. 
چرا؟ بیخودی! یک بهانه ای ســت که 
آنها را تیغ بزننــد. متعاقباً، صاحبان 
چند مرغــداری را به اتهام همکاری 
با اسرائیل دستگیر می کنند، که البته 
وقتی پول را به حســاب بریزند، آزاد 

می شوند.
حاال نوبــت کرکــری خواندن یکی 
از ســرداران ســپاه اســت: »رژیم 
صهیونیستی خیالش جمع باشد که 
تا آخر پاییز کشــوری به نام اسرائیل 
روی کره زمین نخواهد بود تا فرصت 
شمردن جوجه ها را داشته باشد. پس 

لطفاً زودتر بشمارند، کار داریم.«
یک هفته بعد، در تمام شهرستان ها 
تظاهرات اجباری عظیمی از ســوی 
اتحادیــه مرغداران و جوجه کشــان 
سراســری برگزار می شــود که مثل 
دســته های بزرگ سینه زنی محرم، 
در خیابان ها راه می افتند، اما به جای 
نوحه های عزاداری عاشورا، به آهنگ 
»جیک جیک جوجه لری« ســینه 

می زنند.
سرانجام، نوبت به باال باالها می رسد.

رئیــس جمهــوری: »شــانس آورد 
نتانیاهو خودش امســال به سازمان 
ملل نیامد، وگرنه همان جا می گرفتم 
جوجه های خودش را جلو چشم همه 

می شمردم.«
و باالخره رهبر معظم: » .... یک نکته 
دیگری که بنده امروز می خواســتم 
بگویــم راجــع بــه تهدیــد رژیم 
صهیونیستی اســت درباره شمردن 
جوجه هــای ما )اهلل اکبــر حاضران( 
خیال می کننــد جوجه های ما یکی 
ضرب العجــل  دوتاســت.)صلوات(. 
هم تعیین کرده انــد آخر پاییز، ولی 
نگفته اند صبح یا بعد از ظهر. )خنده 
حاضــران( جوجه های مــا اصالً یک 
جا نمی ایســتند که کسی بتواند آنها 
را بشــمارد. مرتب وول می خورند و 
جابه جا می شوند. )اهلل اکبر حاضران( 
دایم بــا نرمش قهرمانانــه جا خالی 
می دهند. از ســوریه تــا یمن و قم و 
بورکینافاسو جوالن می دهند. مهم این 
است که ما باید مواظب عوامل نفوذی 
صهیونیزم باشــیم که رخنه نکنند و 
تعداد دقیق جوجه های ما را نتوانند 
بشــمرند.« )حاضران: غلط می کنن 
»....« می خورن، جوجه ما رو بشمرن!(
به دنبال تذکــر مقام معظم رهبری، 
اعــالم می کند:  انقالب  دادســتانی 
»مأمــوران هشــیار و جــان بر کف 
از  یکــی  در  اســالمی  حکومــت 
مرغداری ها، چند جوجه مظنون را که 
با جیک جیک خود، تعداد جوجه ها 
را به اسرائیل خبر می دادند، دستگیر، 
و قــرار شــده دوباره بــه تخم مرغ 

بازگردانده شوند.«
روز بعدش سخنگوی قوه قضائیه این 
خبر را تکذیب کرده و اعالم می کند 
که چند نفر در رابطه با ساختن این 
جوک و دست انداختن نظام، دستگیر 
شــده اند و قرار است با آن ها به شدت 

برخورد شود.

هادی خرسندی

اگر بردی ستون تخت جمشید...
برگی از کتاب مجازی »تفریح المسائل«، -بر وزن »توضیح المسائل«- که مسائل شرعِی را شعری می کند. این مسئله 
از رساله »تحریرالوسیله« نوشته آیت اهلل العظمی روح اهلل خمینی است که به مناسبت قطع انگشتان سارق یک آفتابه در 
ام القرای اسالمی، برای عبرت سایر آفتابه دزدان نفرین شده، برای اولین بار در یک نوبت در سایت کثیرالکلیک رادیو فردا، 

به اطالع عموم کاربران کرام و گرامی می رسد.

گفتار در مال سرقت شده - مسئله ۱- نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع می شود یک چهارم دینار طالی 
خالص سکه دار است، و اگر مال به سرقت رفته از جنس دینار نباشد، قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد، چه اینکه 
لباس باشد و چه جنس معدنی و چه میوه و خوراک، آنهم چه تازه و چه خشکش، و نیز چه اینکه آن مال نظیر میوه های 
کوهی در اصل برای همه مردم مباح بوده باشد و چه نباشد، و چه مانند سبزیجات و میوه های جالیزی و درختی و امثال 
آن فاسد شدنی باشد و چه نباشد، حاصل کالم اینکه هر چیزی که در ملک مسلمان و بحد نصاب بوده باشد اگر کسی آن 

را بدزدد دستش قطع می شود، حتی مرغ خانگی و پرنده و سنگ رخام، سنگ آهک.

مسلمان نفت اگر دزدیدی و گاز
دکل دزدیدی از دریای اهواز

اگر خوردی ز زنده یا که مرده
دالر از بانک و صندووق سپرده

اگر مستضعفان را لخت کردی
براشان آش خاله پخت کردی

بریدی جیب ُوّراث شهیدان
به بنیاد امید ناامیدان

اگر قاضی شدی قاضی کاسب
نوشتی حکم و مالک گشت غاصب

اگر از متهم بگرفته ای پول
که دادی حکم: قاتل بوده مقتول

اگر رشوه گرفتی از فالن شخص
که در عدلیه با سازش کنی رقص

اگر قصری که داری در لواسان
به اسم قوم و خویشت کردی آسان

اگر در شهرداری سختکوشی
جواز ساختمانی میفروشی

ز بیت المال اگر دزدیده باشی
َدم یک عده ای را دیده باشی

اگر آثار تاریخی ربودی
کتیبه لوحه میخی ربودی

وگر سرقت نمودی شاهنامه...
بده لطفاً به سرقت ها ادامه

که اینها جملگی جزئی خالف است
ز هرگونه مجازاتی معاف است

اگر بردی ستون تخت جمشید
تو را باید بدون وقفه بخشید

ولی گر دزدیت باشد از آن طرز
که اندازد به جان قاضیان لرز

نه تنها چنگشان افتد به مالت
که هر مرغ هوا گرید به حالت

بنازم اّره برقی، اّره برقی
ببین که عدل ما کرده ترّقی!

فور اگزامپل اگر یک ربع دینار
طال بردی، نه کیلو و نه خروار

وگر دزدیده باشی سیب زمینی
زرشک ترکی و کاهوی چینی

چنانچه طالبی را برده باشی
پنیر قالبی را برده باشی

خیار چنبر اگر کردی چپاول
اگر بردی به غارت تخم سنبل

از این سو اختالس بذر گشنیز
از آن سو خربزه بردن ز جالیز

چه بردی ریشه ریواس و کنگر
چه مرغ خانگی چه سنگ مرمر

نکن، دزدی نکن، دزدی قبیح است
مجازات تو دستور فقیه است

برو کم کن تو این دیوانگی را
رها کن پای مرغ خانگی را

نه تنها از خودش صرف نظر کن
معاذهلل، ز تخمش هم حذر کن

اگر دزدیده ای زالزالک و کشک
نیا در دادگاه ما بریز اشک

اگر جرم تو یک دانه هویج است
وکیلت هم ازین کار تو گیج است

خالصه هر یکی از این موارد
شناساند ترا اُم المفاسد

تو مبنای تباهی و فسادی
ز عّمال ترور در اقتصادی

مجازاتت ببین حاال، همینجاست
بزن آستین خود باال، بشین راست!

هادی خرسندی
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

مقابله با خشونت علیه زنان
 با حذف واژه  »زن«

الیحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت پس از بررسی دو ساله در قوه 
قضاییه با تغییر نام و با عنوان »الیحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان در 
برابر خشونت« برای تصویب به هیئت دولت رسید. نکات منفی و مثبت 

این الیحه کجاست؟

دویچه وله- الیحه تأمین امنیت زنان 
در برابر خشونت پس از سال ها کش 
و قوس و بررسی در قوه قضاییه، با نام 
»الیحه صیانت، کرامت و امنیت بانوان 
در برابر خشونت« باالخره از طرف قوه 
قضاییه تأیید شــده و حاال در مسیر 

قانون نویسی قرار گرفته است.
این الیحه اما به نظــر منتقدان، در 
رفت و برگشت های متعدد گاه به بهانه 
»سیاه نمایی« و گاه به جرم »تضاد با 
رویکرد تحکیم خانواده«، دستخوش 

تغییراتی »ناخوشایند« شده است.

الیحه ای کــه »زن« را »بانو« کرده 
است

یکی از نخستین تغییرات این الیحه 
که برخی فعاالن و دســت اندرکاران 
حوزه زنــان به آن اشــاره می کنند، 
جایگزین کــردن واژه »بانو« به جای 
»زن« در الیحه منتشرشده از سوی 

قوه قضاییه است.
شیما قوشه وکیل دادگستری و فعال 
حقوق زنان در گفت وگو با »اعتماد«، 
معتقد است، با این جایگزینی »انگار 
از جنسیت زن فرار کرده اند«. قوشه 
در مصاحبــه دیگری می گوید: »بانو، 
صفتی محترمانه برای زنان اســت، 
یعنی آیا باقی زنانی که دارای احترام 
نیستند، جزو این گروه نیستند؟ یعنی 
ترســیدن از کلمه زن باعث شــده 
است هم عنوان عوض شود و هم در 
جای جای این متن، کلمه زنان حذف 

شود.«
 شهیندخت موالوردی معاون سابق 
زنان و خانواده ریاست جمهوری هم 
در مصاحبه مفصلی که با »اعتماد« 
کرده اســت، دربــاره این جایگزینی 
می گوید: »تکلیــف بقیه چه خواهد 
شــد؟ زنــان کــف خیابــان، زنان 
آســیب دیده و در معرض آسیب چه 
جایــی در این الیحه با تعریفی که از 
بانو سراغ داریم خواهند داشت؟ معلوم 
نیســت تکلیف دختران زیر ۱۸سال 

چه می شود؟«

بازی با کلمات؟ مبارزه با خشونت با 
حذف واژه  و مصادیق خشونت

در ۷۷ ماده لحاظ شــده در الیحه ای 
که روز ۲۵ شــهریور به دولت ارسال 
شده، ۵ مبحث ویژه )عنوان مجرمانه( 
و مهم در نظر گرفته شــده اســت؛ 
جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم 
علیه حیثیت روانی و معنوی، جرایم 
علیه عفــت و اخالق عمومی، جرایم 
علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرایم 
علیه حقوق و آزادی های مشروع زن.

موالوردی ایــن الیحه را قدم بزرگی 
در پیشــبرد مطالبات زنان می داند 
اما معتقد است این الیحه برای زنان 

معجزه نمی کند.
یکی از مواردی که موالوردی روی آن 
دست می گذارد، تعریف خشونت است 
که به گفته او »با تعریف ارائه شــده 
در الیحه ارســالی دولت تفاوت هایی 
دارد«. مــوالوردی می گویــد: »افراد 
تحت حمایت و کســانی که مشمول 
این قانون می شوند هم از قلم افتاده اند. 
چندین مورد از اشــکال و مصادیق 
خشــونت هم پیش تر بوده، اما آن را 

حــذف کرده  و به جای آن، اشــکال 
دیگری الحاق شده است. لذا جامعیت 

قانون تامین نشده است«.
شیما قوشه هم معتقد است، تمامی 
موضوعات مرتبط به آزار جنســی و 
تجاوز از  این الیحه حذف شده اند. این 
حقوقدان همچنین با اشاره به حذف 
کامل عبــارت »خشــونت خانگی« 
می گوید: »به جای »زن خشونت دیده« 
می گوید »زن بزه دیده« که معنی بزه 
بســیار متفاوت است و تعریفی کلی 

دارد.«
موالوردی در مورد حذف مساله تجاوز 
و آزار جنسی و پرداختن به آن تنها در 
بخش حدود می گوید: »آزار خیابانی 
و هــم مزاحمت هایی کــه از طریق 
ارســال پیامک های نامتعارف وجود 
دارد مواردی اســت که اضافه شده، 
اما آزار جنسی و تجاوز و جرم انگاری 
بهره کشی جنســی از زنان را به آن 
شکلی که در الیحه دولت بود مد نظر 

قرار نداده اند.«
از دیگر مواردی که قوشــه روی آن 
دست گذاشته است، مسئله ای است 
مرتبط با »تمکین همسر«. در نسخه 
قوه قضاییه، الزام همســر به تمکین 
جرم دانســته شده اما به جای واژه ی 
»نامشــروع«  واژه  از  »نامتعــارف« 
استفاده شــده است. قوشه می گوید: 
»نامتعارف معنی مشــخص حقوقی 
داشــت، اما با جایگزین شدن شرع 
اوضــاع تغییر می کند؛ چون شــرع 
می  گوید زن باید تحت هر شرایطی، 
هر مدلی، هر طوری، از همســر خود 
تمکین کند و به نوعی تناقض ایجاد 

کرده است.«

جرم انگاری »کشف حجاب«

کمپین حقوق بشــر ایــران هم در 
نوشته ای به »کاستی های حقوقی و 
نگاه تبعیض آمیز در مقابله با خشونت 
علیه زنان« اشــاره کرده و می نویسد: 
»این الیحه حــاوی تضمین موثر و 
کافی برای حمایــت از زنان در برابر 
خشونت نیســت و در بسیاری موارد 
نگاه های کلیشه ای و جنسیت زده به 

زنان را ترویج می دهد.«
از جمله مــواردی که کمپین حقوق 
بشــر بــه آن اشــاره کرده اســت، 
جرم انگاری تشــویق یا تحریک زنان 
به» کشف حجاب« است. این کمپین 
می نویســد، ماده ۴۸ را »به روشنی 
با هدف برخــورد با مخالفان حجاب 

اجباری« تدوین کرده اند.
در ایــن ماده آمده اســت: »هرکس 
مرتکب رفتاری گــردد که برخالف 
مقــررات منجر به کشــف اجباری 
حجاب زن شــود، به حبس یا جزای 
نقدی درجه شش محکوم می شود.« 
این کمپین این ماده را حاوی ابهامات 
زیــادی می داند و به توییت ســمانه 
سوادی، حقوقدانی اشــاره کرده که 
می گوید، بر پایه این ماده »تشــویق 
زنان به انتخاب پوشــش خشونت به 

حساب می آید.«
کمپیــن حقوق بشــر در بررســی 
این الیحه همچنیــن »از غلبه نگاه 
امنیتی به مســاله زنان و نیز رویکرد 
جنسیت زده و کلیشه ای به موضوع« 
سخن می گوید و به مواردی از الیحه 

اشــاره می کند کــه »صراحتا اعمال 
تبعیض علیه زنان را اجازه می دهد«: 
»دانشــگاه ها قانونا مجاز خواهند بود 
کــه به بهانه تامین امنیــت زنان، به 
تفکیک جنسیتی کالس های درس 
و محیط های دانشــجویی بپردازند و 
محدودیت های بیشتری را بر دختران 
در خوابگاه هــای دانشــجویی وضع 

کنند.«
البتــه در اظهارنظرهایی که در مورد 
این الیحه شده است به نکات مثبتی 
هــم برخورد می کنیم. بــرای مثال، 
توجه به برخی مصادیق آزار جنسی 
زنان در اماکــن عمومی، محل کار و 
فضای مجازی. در ایــن الیحه آمده 
اســت که آزار زنان در اماکن عمومی 
چه به صورت کالمی، انجام حرکات 
توهین آمیز یا ایجاد تماس بدنی جرم 

تلقی می شود.
ایراد مهم دیگــری که به این الیحه 
گرفته می شــود، نبــود توجه کافی 
به زنان دارای معلولیت، ســالمند یا 
پناهنده و مهاجر است. به گفته شیما 
قوشــه در گفت وگو با »اعتماد«، در 
نسخه قبلی تمامی زنان، چه ایرانی و 
چه غیر ایرانی مشمول قانون شناخته 
شــده بودند که از متن جدید حذف 

شده اند.
در کنار بی توجهی به این گروه ها باید 
به جمله ســخنگوی قوه قضاییه هم 
اشاره کرد که متن الیحه را یک متن 
کامال بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی 
- اسالمی و در راستای تأمین امنیت 
بانوانی دانسته که »خود را به قوانین 
و مقــررات و ارزش های دینی پایبند 
می بینند«.  شهیندخت موالوردی با 
اشاره به این سخنان می پرسد: :»پس 
بقیه چه؟ یکی از شــاخص های مهم 
قانون نویســی جامــع و مانع بودن و 

مشمولیت داشتن آن است.«

آغازی امید بخــش برای حمایت از 
زنان در برابر خشونت؟

کمپیــن حقوق بشــر ایــران اما در 
مجموع حرکت قوه قضاییه در ارسال 
الیحه مقابله با خشــونت علیه زنان 
را حرکت مثبتــی ارزیابی می کند و 
می نویســد: »با انتشــار متن الیحه، 
این امکان وجود دارد که با مشــورت 
صاحب نظران، تغییرات مهم و مفیدی 
را در ایــن الیحه به وجــود آورند و 
ســرانجام، به خال قانونی مهمی که 
در نظام حقوقی ایران برای حمایت از 
زنان در برابر خشونت وجود دارد پایان 

بخشند.«
شــهیندخت موالوردی هم با اشاره 

به تمامــی ایراداتی که به الیحه وارد 
اســت، اما »قانونی در این ســطح را 
که مجموعه تدابیــر را در خود دارد 
در نفس خــود حائز اهمیت و گامی 
مهم و امیدبخش در مسیر تالش های 
می داند.«  زنان  حقوق  کوشــندگان 
مجموعه تدابیری که موالوردی به آنها 
اشاره می کند، عبارتند از پیشگیری و 
بازدارندگــی از خشــونت، مجازات 
از آسیب دیدگان  خاطیان و حمایت 
و افزایــش آگاهی هــای عمومــی و 
آموزش های اختصاصی که به گفته او 

در الیحه لحاظ شده اند.

از قانو ن نویسی درست تا اراده برای 
اجرای قانون و نظارت بر آن

اما تا این الیحه شکل قانونی به خود 
بگیرد، نگرانی های برخی حقوقدانان 

و کارشناســان در مــورد »ابهام ها« 
و»کلی گویی هایی« که امکان تفسیر 
سلیقه ای و اعمال نظر مقامات قضایی 
را فراهم و بیشــتر می کند، سر جای 

خود باقی است.
معاون پیشین رئیس جمهور در امور 
زنــان و خانواده معتقد اســت، برای 
»کمتر کردن اعمال ســلیقه«، باید 
اصول قانون نویسی در این الیحه که 
در مرحله تدوین و تصویب قرار دارد، 
رعایت شود و از »عبارات کلی، دوپهلو، 
مجمل، مبهم، کشــدار و تفسیربردار 
دوری شــود«. به گفته مــوالوردی، 
گروهی از متخصصان تشــکیل شده 
که »اشــراف خوبی به الیحه دارند، 
می توانند تطبیق ها و مقایسه ها را به 
خوبــی انجام دهنــد و در زمینه فن 
قانون نویسی هم راهنمایی های خوبی 

خواهند داد.«

بــا وجود این مــوالوردی هم به این 
نکتــه اشــاره می کند کــه »در هر 
دولتی ممکن اســت بهترین قانون 
موجود باشد« اما در عمل از آن تنها 
»گزاره های دهان پرکن و پرطمطراق«  
بمانند اما توجه و اراده ای برای اجرای 
آنها و نظارت بر آنها وجود نداشــته 

باشد.
در الیحه تأمین امنیــت زنان آمده، 
»کمیته ملی« بــرای وظیفه نظارت 
بر الیحه در نظر گرفته شــده است. 
کمیته ای که به گفته معاون پیشین 
رئیس جمهور ایران » اگر به درستی 
بــه این ماموریت بپــردازد و جدیت 
و اهتمــام الزم در پیگیری و نظارت 
وجود داشته باشد، می توانیم امیدوار 
باشــیم که بخشــی از الیحه هم از 
ضمانت اجرایی برخوردار خواهد بود.«
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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

رسوایی های جنسی یا 
»اقدام بدون نتیجه دشمنان«

هفته ای نیست که خبری از رسوایی 
اخالقی یا »رابطه خصوصی« یکی از 
چهره های سیاســی در ایران منتشر 

نشود.
آخرین مــورد احمدعلــی مقیمی، 

نماینده سابق بهشهر در مجلس بود.
و  سیاســتمداران  زندگی خصوصی 
صاحبان قدرت همــواره برای افکار 
عمومی مهم و شــاید بتــوان گفت 
جذاب است. این مورد درباره مسئوالن 
جمهوری اسالمی از این رو که خود را 
نماینده حکومتی»اسالمی« می دانند 
که به خود اجازه تجســس در حوزه 
خصوصی افــراد و امر و نهی و تنبیه 
و مجــازات در آن حــوزه را می دهد، 

حساسیت برانگیزتر  هم هست.
مورد نماینده ســابق بهشــهر بعید 
است آخرین مورد از »رسوایی« های 
اخالقی مسئوالن جمهوری اسالمی 
باشد. این رشته ســر دراز دارد و سر 
دیگر آن حتی به پیش از انقالب  به 
روحانیونی از جمله جعفر شــجونی 
می رسد که بعدها در نظام اسالمی به 

ریاست جامعه وعاظ تهران رسید.

اخباری برای تکذیب 

هفته گذشــته فیلمی از احمدعلی 
مقیمی منتشر شد.

در حالی که وب سایت خبری راهبرد 

معاصر بــه نقل از یک »مقــام آگاه 
امنیتی« صحت فیلم مربوط به رابطه 
جنســی احمدعلی مقیمی را تایید 
کرده بود، مقیمی این فیلم را »دروغ 

و جعلی خواند.
نماینده سابق بهشــهر در مصاحبه 
با وب ســایت دیدبان ایران گفته بود: 
»افرادی که این فیلم را ســاخته اند 
توســط نیروهای امنیتی دســتگیر 
شــده اند و اکنون در بازداشت به سر 

می برند.«
در فهرست سوابق احمدعلی مقیمی 
آمده اســت که او پیشــتر معاونت 
نیروی دریایی سپاه  بازرسی مناطق 
و فرماندهی مرکز آموزشی ثامن االئمه 

سپاه را بر عهده داشته است.
وب سایت »راهبرد معاصر« به نقل از 
یک »مقام آگاه امنیتی« خبر داده بود 
که فردی به نام مصطفی میرشفیعی 
»پس از تهیه فیلم از روابط شخصی« 
تعدادی از مقامات از آنها »درخواست 
اطالعات محرمانه و پول نقد می نماید 
که با مقاومت آقای احمدعلی مقیمی 
مبادرت به انتشار مستندات در فضای 

عمومی کرده است.«
به گفته ایــن »مقام«،»کلیه اعضای 
داخل این شــبکه دستگیر شده و در 

مرحله تحقیقات قضایی هستند.«
ایــن مقــام آگاه اما اعــالم نکرد که 
نماینده سابق مجلس یا معاون سابق 

بازرسی مناطق نیروی دریایی سپاه و 
فرماندهی مرکز آموزشی ثامن االئمه 
سپاه به چه اطالعات ویژه ای دسترسی 
داشته است؟ همچنین اظهارات این 
مقام موید ادعــای مقیمی مبنی بر 

جعلی بودن این فیلم هم نیست.

 به نام »پرستو« به کام نماینده

گذشته از »اهمیت« اطالعاتی که یک 
نماینده سابق مجلس به آن دسترسی 
دارد یا منابع مالی که در اختیار دارد، 
سوال اینجاســت که چطور افرادی 
که از فیلتر های گوناگون گذشته اند، 
مدعیان »انقالبی گری« و »مسلمانی« 
و »ارزشمداری« هستند به این راحتی 

در »دام« می افتند.
اگر پیش از نفود شبکه های اجتماعی 
تهیه چنین فیلم هایی و نشر چنین 
اخبــاری، در دایــره ای محدود باقی 
می ماند،  اما چهره های سیاسی باید 
بدانند که امروز دیگر »آبرو« بســیار 
ساده تر از گذشته می ریزد؛ با این حال 

باز هم »در دامن دشمن« می افتند.
در مردادماه سال جاری نیز فیلم هایی 

از رابطه جنسی علی محمد احمدی 
استاندار سابق کهگیلویه و بویراحمد 

منتشر شد.
پیشین  نماینده  احمدی  علی محمد 
دهلران اســتان ایالم و نایب، رییس 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم 
بود که شهریور ۹۶ به عنوان استاندار 
کهگیلویه و بویراحمد معرفی شده بود.
اما در هیچ کدام از این موارد مسئوالن 
واکنشــی جز »اقدامات بدون نتیجه 
دشمنان«،  »با انتشار دهندگان این 
فیلم برخورد خواهد شد« و یا حتی 

تکذیب آن نداشتند.
ورود نام »پرســتو« به عالم سیاست، 
بهانه  خوبی به دست سیاست مداران 
غیرمنطبق بــا اصول اســالمی  که 
نظــام آن را نمایندگی می کنند داد، 
تا به بهانه »پرســتو« ارتباط خارج از 
ازدواجشان را توجیه کنند. بدون اشاره 
به چرایی هدف پرستو شدن و چرایی 

فریب خوردنشان.

»فریب خــورده«،  اصولگرایــان 
اصالح طلبان »فاسد«

نکته جالــب در این میــان رویکرد 

دوگانه رسانه های وابسته به نهادهای 
قدرت با فساد اخالقی مسئولین است.

به صورت عام اگــر خبر یا فیلمی از 
رابطه غیراخالقی یک چهر ه سیاسی 
اصولگرا یا وابســته بــه اصولگرایان 
منتشر شود کل موضوع تالش دشمن 
برای مخدوش کردن چهره یآن فعال 

سیاسی ارزشی است.
اما در مقابل اگر همین اتفاق برای یک 
چهره اصالح طلب یا وابسته به اصالح 
طلبان رخ دهد، جریــان به صورتی 
پیش خواهد رفت که حیات سیاسی 

او به پایان برسد.
حتــی اگر رابطه خارج از چهار چوب 
فعال سیاســی اصالح طلب شــرعی 

باشد.
بارزترین نمونه هــای آن محمدعلی 
نجفی و عطااهلل مهاجرانی هستند. هر 
دوی ایــن افراد اگرچه روابطی خارج 
از ازدواج رسمی شــان داشتند ما این 

رابطه غیرشرعی نبود.
با این حــال موضوع به گونه ای طرح 
شد که حیات سیاسی هر دو به پایان 
رسید. علی جنتی،  وزیر ارشاد دولت 
اول روحانی نیز به همین سرنوشــت 

دچار شد.
عطااهلل مهاجرانی پس از انتشار خبر 
ازدواج مجــددش و حواشــی پیش 
آمــده پس از آن، از عرصه سیاســی 
ایران حذف شد. محمدعلی نجفی اما 
ترجیح داد برای جلوگیری از انتشار 
خبر ازدواج مجددش و پس از تهدید 
قوه قضاییه، خود از شهرداری تهران 
کناره گیری کند. با این حال اما خبر 
آن منتشر شد و در نهایت داستان به 
قتل میترا استاد، همسر دوم نجفی، 

انجامید.
علی جنتی اما سرنوشــتی متفاوت 
یافت. خبر برقــراری رابطه خارج از 
ازدواج او در دفتر کارش،  اگرچه منجر 
به پایان یافتن دوران وزارتش شد،  اما 
به عرصه رسانه ها راه نیافت؛ شاید به 
دلیل نسبتش با دبیر شورای نگهبان و 

رییس مجلس خبرگان رهبری.
برای اصالح طلبان اگر رابطه خارج از 
ازدواجشان غیرشرعی باشد،  برخورد 

سخت تر از حذف سیاسی است.
اعضای شــورای شــهر بابل که سال 
گذشته خبر ارتباطشــان با یک زن 
منتشر شــده بود،  در مجموع به ۱۹ 
سال زندان، ۳۳ ســال محرومیت از 
حقوق اجتماعی و ۵۴۰ ضربه شالق 

محکوم شده اند.
اما در مقابل رابطه برخی از مداح های 
نزدیک به بیت رهبری با زنی از اعضای 
یکی از سفارت خانه ها به سادگی در 
بین اخبار گم شد و با توجه به حضور 
پررنگ آنها در مراسم حکومتی محرم  
ماه سال گذشته و امسال، معلوم است 

با ایشان برخورد جدی نشده است.
در بعضــی موارد هم مانند ســلمان 
خدادادی، نماینــده مجلس، پس از 
برقراری رابطه جنسی بدون رضایت 
و پس از انتشــار اخبار آن، دست به 

حذف فیزیکی می زنند.
سلمان خدادادی، نماینده ملکان در 
مجلس پنجم، ششم، هفتم، هشتم و 
دهم،  از سوی زهرا نویدپور متهم شد 
که به او تجاوز کرده است. او برای این 
اتهام بازداشــت، اما پس از یک هفته 

آزاد شد.
زهرا نویدپور اما پیگیری پرونده اش را 
رها نکرد تا روزی که پیکر بی جانش 

پیدا شد.
می گویند ســال ها پیش بهزاد نبوی 
گفته که برای باز ماندن زیپ دهان، 
بایــد زیپ جیــب و زیپ شــلوار را 
بســت، واقعیتی که سال هاســت از 
سوی فعاالن سیاســی ایران،  از هر 
دو جناح،  نادیده گرفته می شود. آن 
هم در شــرایطی که با توجه به نفوذ 
اینترنت و تعداد پرشمار کاربران ایرانی 
در فضای مجازی، جلوی هیچ خبری 

را نمی توان گرفت.

سولماز ایکدر )زیتون(

ورود نام »پرستو« به عالم سیاست، بهانه  خوبی به دست سیاست مداراِن 
غیرمنطبق با اصول اسالمی  که نظام آن را نمایندگی می کنند داد، تا با 

بهانه »پرستو« ارتباط خارج از ازدواجشان را توجیه کنند.

وب سایت »راهبرد معاصر« به نقل از یک »مقام آگاه امنیتی« خبر داده بود 
که فردی به نام مصطفی میرشفیعی »پس از تهیه فیلم از روابط شخصی« 
تعدادی از مقامات از آنها »درخواست اطالعات محرمانه و پول نقد می نماید 
که با مقاومت آقای احمدعلی مقیمی مبادرت به انتشار مستندات در فضای 

عمومی کرده است.«
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محمدجعفر منتظری: فیفا طبق چه قانونی
 ما را ملزم به راه دادن زنان به ورزشگاه ها می کند؟

دادســتان جمهوری  لندن-  کیهان 
اسالمی روز یکشنبه برای دومین بار 
به اصرار فدراسیون جهانی فوتبال در 
مورد حضور خانم ها در ورزشگاه های 
ایران برای تماشای مسابقات فوتبال 
اعتراض کرد و گفت: فیفا به اســتناد 
چه قانونی برای یک کشــور تکلیف 
تعیین می کند که برنامه ورزشگاه های 

خود را چگونه تنظیم کند؟
منتظری چند ماه پیش نیز گفته بود، 
فدراســیون جهانی فوتبال چرا برای 
کشــورهای دیگر تصمیم می گیرد؟! 
او اضافه کــرده: بحث حضور زنان در 
ورزشــگاه ها از دیگر حرکات حساب 

شده دشمن است.
دادســتان جمهــوری اســالمی که 
یــا از قوانیــن و مقــررات و وظایف 
سازمان های بین المللی بی اطالع است 
و یا آنکه خــود را به نفهمی می زند 
افزوده: طرز لباس پوشیدن خانم ها، 
کشف حجاب و عشــوه گری از دیگر 
برنامه های براندازی است که از پیش 
ریخته شــده و دشــمنان جمهوری 
اســالمی از طریق فضای مجازی آن 
را دنبال می کنند. البته نمی گویم که 
هر خانم بدحجابی مســتقیما مامور 

دشمن اســت اما این روش براندازان 
برای مقابله با حکومت اسالمی است 
و دستگاه قضایی نیز به شدت مراقب 

این نوع حرکات دشمنان می باشد.
وی گفت: فیلــم گرفتن از خانم های 
بی حجاب در خیابان و ارســال آن به 
تحریکاتیبرنامه ریزی  مجازی  فضای 
شــده اســت. البته این کارها آنقدر 
گســترده نیســت که بتواند مقابل 
دلبستگان انقالب خود را نشان دهد! 
ولی جلوه گری آن به خصوص در شهر 

قم پسندیده نیست.
منتظری در عین حال از دادستان های 
مناطق مختلف ایران خواست تا آنجا 
که ممکن است از صدور قرار بازداشت 
برای افراد خودداری کنند. ضمن آنکه 
این قرارها یک روز قبل از تعطیل آخر 
هفته صادر می شود که آثار اجتماعی 

و خانوادگی به همراه دارد.
یکی از کاربران اینترنت با نام »خان« 
در واکنش به ســخنان منتظری در 
یورونیوز نوشــته اســت: این حجاب 
چه بازی کثیفی است که شما با آن 
زن ها را اینطور سرکوب می کنید؟ این 
نظام در این چهل ســال فقر و فحشا 
را در کشور گسترش داده، شهرهای 

ایران را تبدیل به مراکز توریست های 
ســکس کرده اید؟ ســربازان عراقی 
هزاران زن ایرانــی را در زمان جنگ 
مــورد تجاوز قرار دادند. شــما مردم 
را به فقر و فحشــا کشانده اید و حاال 
حرف از حجاب می زنید؟ چشم کور 
و خرافاتی و مرده پرســت خود را باز 
کنید ببینید برای چه دنیا دست به 
تسخیر آسمان ها می زند؟ کشورهای 
دیگر حجاب را پشت سر گذاشته اند و 
در تالش برای کسب حقوق زنان برابر 
با مردان هستند. این کمال حماقت 
اســت که خیال می کنید بیشتر از ۳ 
میلیارد زن در دنیا که حجاب ندارند 
فاحشه هستند. یا اینکه فکر می کنید 
در کشورهای آزاد، مردها در هر کوچه 
و برزن کمین کرده اند تا اگر خانمی 
بدون حجاب از خانه خارج شــود اورا 

مورد تجاوز قرار دهند!
و در ایــن میان نکته جالب  و درواقع 
تاسف آور این است که با وجود نظامی 
به اصطالح مذهبی در ایران ، فحشا 
چنان عادی شده که حتی مسئوالن 
رژیم هم خود را پشــت فاحشــگی 

مذهبی »صیغه« پنهان می کنند.

رسول خادم: از دست دادن سعید مالیی نشان داد 
چه کسانی دروغ گفتند

رادیو فردا- رســول خادم می گوید: 
»از دســت دادن سعید مالیی نشان 
داد چه کسانی دروغ گفتند که همه 
چیز امن و امان است و هیچ مشکلی 

نخواهیم داشت!«
رییس پیشــین فدراســیون کشتی 
با کنایه به ســفر رضا صالحی امیری 
به سوئیس و گزارش هایی که درباره 
نتیجه بخش بودن مذاکرات منتشر 
می شد، نوشته اســت: »سکوت من 
به معنای این نیســت که در جریان 
گزارشــات دروغ مسافران سوئیس و 
مالقات کننــدگان »مدیران کمیته 
»رییس  یــا  المپیک«  بین المللــی 

اتحادیه جهانی کشتی« نباشم.«
خادم که آبان پارسال پس از مدت ها 
اصرار بر لزوم تغییر سیاست ها در عدم 
مبارزه با ورزشکاران اسراییلی از سمت 
خود اســتعفا داد، متنی را به عنوان 
جوابیه به سایت میزان وابسته به قوه 

قضاییه ارسال کرده است.
این سایت اســنادی را منتشر کرده 
که فدراسیون برای مسابقات جهانی 
بوداپســت و طی مکاتبه با اتحادیه 
جهانی، هتل محل اسکان فردی را که 
مقیم خارج از کشور است رزرو کرده.

رســول خادم اسفند ســال ۹۶ در 
پی محرومیت شــش ماهه علیرضا 
کریمی از ســمت خود کناره گیری 
کرد. استعفای او در مجمع فوق العاده 
فدراسیون کشتی پذیرفته نشد تا پس 

از ۴۳ روز به فدراسیون برگردد.

پــس از هفت ماه و بــا پایان یافتن 
مسابقات جهانی در بوداپست و مدتی 
پس از تاکید رهبر جمهوری اسالمی 
در خصوص عدم مبارزه با ورزشکاران 
اسراییلی، خادم بار دیگر از مسئولیت 

خود استعفا داد.
او در متــن خداحافظی اش نوشــت: 
»خوشایند نیســت هر روز از مقامی 
عالی رتبه طلب حق و  حقوق ورزش 
ملی ات را داشــته باشی و بعد بنا به 
سنت سیاسیون، پاسخی جز سکوت 
و یا »همین است که هست« دریافت 
نکنی. شاید کسان دیگری باشند که با 

همین شرایط بتوانند کار کنند.«
سایت میزان با اشــاره به بیانیه های 
خادم در دوران ریاستش نوشته است: 
»در آن ها تلویحاً درخواست شده بود 
تا ورزشکاران ایرانی برخالف خواست 

ملــت، ورزشــکاران اســراییل را به 
رسمیت بشناسند. این نامه های خادم 
با کف و سوت عناصر ضدانقالب همراه 

می شد«.
خادم در پاســخ نوشــته: »نمی دانم 
آقایانی که تخصص شان جنگ روانی 
و ایجاد بحــران اجتماعی اســت و 
امروز هم بر کرســی مدیریت ورزش 
نشســته اند، چــه هدفــی را از این 

دروغگویی ها دنبال می کنند.«
قهرمان المپیک آتالنتا یادآور شــده 
است: »داستان ســعید مالیی عزیز، 
بدون اطالع و پیش بینی مســئوالن 
داخلی ورزش نبوده اســت. امروز به 
دلیل نقشه کشی  و دروغ های پی در 
پی این سیاسیون چسبیده به ورزش، 

نگران سعید مالیی های بعدی ام«.
خادم هنگام ریاست بر فدراسیون با 
انتقاد از مســئولین سیاسی کشور، 
تاکید می کرد: »اگر به آنچه می گویید 
اعتقــاد داریــد، ســالح برداریــد و 
پیشاپیش ورزشکاران حرکت کنید. 
دیگر بازی زودتر بباز یا مریض شــو 
جواب نمی دهد. باید به میدان بیایید 
تــا اگر قــرار به باختن اســت با هم 

ببازیم«.
نماینده پیشــین شورای شهر تهران 
در پایــان یادداشــتش می نویســد: 
مهره هایی همچون  دنبــال  »آقایان 
من برای قربانی کردنند تا پلشــتی 
عملکرد خودشان، در هیاهوی شلوغ  

کاری های سیاسی گم شود«.

»پشت پرده جرایم ۸۵۴ میلیون تومانی فدراسیون فوتبال«
 آیا پای تبلیغات در میان است؟

ایران وایر- فدراســیون فوتبال ایران 
طی سه ماه اخیر از محل درآمدهای 
جرایم کمیته انضباطی، به درآمدی 
حدود ۸۵۴ میلیون تومان رســیده 

است.
سال ۱۳۸۴، »محسن صفایی فراهانی« 
در خاطره نگاری خود از اقتصاد بیمار 
ایران، در گفت وگو با روزنامه »جهان 
فوتبال«، برای نخســتین بار به یک 
پدیده در شهرداری وقت تهران اشاره 
کرد. او گفت زمانــی که در مجلس 
ششم شورای اسالمی حضور داشت، 
همراه تعدادی از نماینده ها، بررســی 
وضعیت مالی شــهرداری های چند 

کالن شهر ایران را آغاز کرده بود.
تهــران به عنــوان پایتخــت ایران، 
تــا   ۱۳۷۸ ســال های  حدفاصــل 
۱۳۸۲، دقیقا پنج شــهردار مختلف 
را به عنوان متولی خود شــناخت. به 
گفته صفایی فراهانی، او و تعدادی از 
نمایندگان مجلس از شهرداری تهران 
خواسته بودند به صورت دقیق محل 
درآمدهای این سازمان و هزینه های 
آن را مشــخص کند: »همه چیز به 
صورت روشــن به دست ما رسید. اما 
سه هفته بعد ما آقایان را خواستیم. 
مــن شــخصا در پرونده هــای مالی 
شهرداری ورود کرده بودم. گفتم بیش 
از ۷۰ درصد از درآمد شهرداری تهران 
روی جرایم تعیین شده است؛ از تراکم 
تا ساخت و ساز و حتی درصدهایی از 
راهنمایی و رانندگی. گفتم اگر روزی 
مردم تخلف نکنند، درآمد شهرداری از 

کجا تعیین می شود؟«
او داشــت بیماری اقتصاد ایران را با 
همین مثال تشریح می کرد. تاکیدش 
بر »میل« مدیریت کشــور بر تخلف 
جامعه بود، نه وجود قدرت باز دارنده. 
مثالی هم زد از سیستم آموزش نروژ 
که به صورت مستقیم به اقتصاد این 
کشور متصل شــده است. بعد گفت: 
»مــا بیش از دو ســال ایــن پرونده 
را پی گیــری کردیم. از شــهرداری 
خواســتیم راه های جایگزین معرفی 
کند اما فایده ای نداشــت. هر بخشی 
از اقتصــاد ایران بــه جرایم و تخلف 
متصل شده اســت و اگر مردم روزی 
دیگر تخلف نکنند، بخش  های اجرایی 

و اقتصادی مملکت فلج می شود.«
محســن  ملی گرایــی  وقتــی رگ 
صفایی فراهانی پــر تپش می تپد، به 
ســمت میز خم می شــود، از باالی 
عینکش نگاه می کند و صدایش خش 
می افتد. او با همین شمایل گفته بود: 
»ما داریم مردم را برای تخلف تشویق 
می کنیم، چون باید بودجه مان تامین 

شود.«
کــه  امــروز  تــا  ســال ۱۳۸۴  از 
صفایی فراهانــی آرام آرام به ســایه 
رفت، اقتصاد ایران هم چنان  مدیون 
اقتصاد  شهروندانی اســت که چرخ 
ایران را می چرخانند. اما در فدراسیون 
فوتبال ایــران، جریمــه بازیکنان و 

مربیــان یا باشــگاه ها روال متفاوتی 
دارد. »داریوش مصطفوی«، نخستین 
مدیــری بود که با رفتــاری قهرآمیز 
وارد فدراسیون فوتبال شد. او پس از 
جرایمی که برای دربی مشهور سال 
۱۳۷۳ وضع کرد، مدتی میان جامعه 
فوتبال لقب »صادق خلخالی« گرفته 
بود. قلم او برای محرومیت های کمتر 

از شش ماه روی کاغذ نمی چرخید.
روزنامه نــگار  الرودی«،  »اردشــیر 
پیش کســوت و مولف ورزشی نویس 
ایــران در دهــه ۸۰ نقل کــرده که 
داریــوش مصطفــوی در اتاقش به 
»مجتبی محرمی«  گفته بود: »کاری 
می کنــم که از صفحــه روزگار محو 

شوی.«
الرودی نقل کرده است که همان جا 
صدایــش را ته گلو انداخت و خطاب 
به مجتبی گفت: »اگر فکر کردی که 
می گذاریم ســرمایه ای مثل تو محو 
شــود، کور خوانده ای. داریوش کاری 
می کند که آدم شوی، نه این که محو 

شوی.«
تنبیه در فوتبال امــا آرام آرام تغییر 
کــرد. از ســال ۲۰۰۱، فدراســیون 
جهانی فوتبال از فدراسیون های تابعه 
و باشــگاه ها خواست که سرمایه های 
انسانی فوتبال را تباه نکنند. گفته بود 
جریمه مالی و تبعید به تیم های دوم 
یا سوم باشگاه ها جانشین محرومیت و 
دور ماندن از تمرین باشد. اما جریمه 
برای مدیریــت فوتبال ایــران یک 
فرصت بود بــرای درآمدزایی؛ امروز 

بسیار بیشتر از قبل.
طــی ۱۰۰ روز اخیــر، فدراســیون 
فوتبال ایران براساس برآورد روزنامه 
»فرهیختگان«، معادل ۸۵۳ میلیون 
و ۹۰۰هــزار تومــان از محل تخلف 
بازیکنــان و باشــگاه ها بــه درآمد 
رسیده اســت. البته سهم دو باشگاه 
»تراکتورسازی« و »سپاهان« در این 
جرایم در پایین ترین حد ممکن قرار 
دارد. »مســعود تابــش«، مدیرعامل 
ســپاهان بابت آن چه »بیان مطالب 
نادرست در مورد تبلیغات محیطی« 
خوانده شده است و همین طور باشگاه 
تراکتورســازی برای »شعار هواداران 
علیه داور و تیم حریف«، به ترتیب به 
۲۰ و ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی 
محکوم شده اند. دلیلی که برای جریمه 
مسعود تابش تعیین شده، کلید شکل 
جرایم فدراسیون فوتبال است؛ مطالب 

نادرست در مورد تبلیغات محیطی.
تبلیغــات محیطی حاال بــه یکی از 
مبهم تریــن درآمدهای فدراســیون 
فوتبال ایران تبدیل شده است. »علی 
کریمی« زمســتان سال ۱۳۹۶ آن را 
نمونه ای بارز از »فســاد« در فوتبال 

ایران دانسته بود.
بهمن این سال، علی کریمی که برای 
مناظره با »محمدرضا ساکت«، دبیر 
فدراســیون فوتبال به برنامه »۹۰« 
رفته بود، به ابهام در قرارداد فدراسیون 

فوتبال با شرکت »ایران نوین« اشاره 
کرد. براســاس مدارکی که او نشان 
داد، فدارســیون فوتبــال ایران طی 
دو ســال، ۶۹ میلیارد تومان از جیب 
باشگاه های لیگ برتر به این شرکت 

غرامت پرداخت کرده بود.
او به ســاکت گفت شــما بخشــی 
از قــرارداد خــود از ایران نوین را به 
صــورت زمین دریافــت کرده اید. از 
دبیر فدراسیون فوتبال پرسید: »این 

زمین ها کجا است؟«
ساکت فقط جواب داد: »در چند نقطه 

از کشور.«
سپس از توضیح بیشتر طفره رفت. اما 
کریمی با همان ادبیات خاص خودش 
وارد شــد: »مگر فدراسیون که باید 
حق باشگاه ها را بگیرد، می تواند زمین 
معامله کند؟ مگر فدراسیون شما بنگاه 

معامالتی است؟«
تبلیغات محیطی فوتبال ایران از زمان 
ریاست »مهدی تاج« بر فدراسیون، در 
چنگ و قدرت »محمدرضا ساکت«، 
تاج(،  مهــدی  تاج«)آقازاده  »علــی 
»صادق درودگر« و به تازگی، »ابراهیم 

شکوری« است.
باشــگاه ها مهم تریــن ســهم از این 
درآمدهای محیطی در ورزشــگاه ها 
را دارند اما فدراســیون فوتبال حق و 
ســهمی به آن ها پرداخت نمی کند. 
۲۱ تیرماه امســال بــود که »مهران 
کاظمی«، مدیر اجرایی سابق باشگاه 
نســاجی در گفت وگو با خبرگزاری 
»ایســنا« پرده از یک فرمول نوساز و 

عجیب در فوتبال ایران برداشت.
او گفت: »ســازمان لیگ گفته است 
جریمه های تیم ها را از مبلغ اختصاص 
داده شده به هر تیم کسر می کند و هر 
آن  چه که ماند را به باشگاه ها پرداخت 

خواهد کرد.«
این یعنی فدراسیون فوتبال، باشگاه ها 
را تا ســرحد امکان جریمه می کند 
تــا »هیچ« پرداختی بــه آن ها برای 

تبلیغات محیطی نپردازد.
صــادق درودگــر، رییس ســازمان 
اقتصادی فوتبــال ایران پیش از آغاز 
لیــگ برتر فوتبال مدعی شــده بود 
که کف قرارداد جدید برای تبلیغات 
محیطی فوتبال ایــران، ۸۵ میلیارد 
تومــان خواهد بــود؛ رقمی که البته 
»امیر عابدینی«، مدیر سابق فوتبال 
ایران غیرواقعی و بسیار کمتر از قرارداد 
فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ 
عنوان کرد. او مدعی بود شرکت های 
تبلیغاتی فقط بــرای دو بازی دربی 
تهران حاضر به پرداخت چنین مبلغی 

هستند، نه تمامی مسابقات لیگ.
چرخــه اقتصاد فوتبــال ایران فقط 
نمی چرخد.  متخلفــان  جریمــه  با 
فدراســیون جریمــه می کند تا حق 
باشــگاه ها را هم از تبلیغات محیطی 
نپردازد؛ باشگاه هایی که اگر نباشند، 
فدراســیون فوتبال هیچ درآمدی از 

لیگ نخواهد داشت.
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باالگرفتن مخالفت ها با برگزاری 
جام جهانی فوتبال در قطر

هوای شرجی دوحه نفس بسیاری از ورزشــکاران مسابقات دو و میدانی 
دوحه را گرفته است. عدم استقبال تماشاگران از این مسابقات هم بازتاب 
گسترده ای داشته است. بسیاری می گوید جام جهانی فوتبال 2022 نباید در 

این کشور کویری برگزار شود.

دویچه وله- اســتادیوم های خالی از 
تماشــاگر، دمای ۳۲ درجه و رطوبت 
باالی ۷۰ درصد هوا آن هم ســاعت 
۱۲ شب، ورزشکاران دو و میدانی در 
دوحه و گزارشــگران این مسابقات را 

کالفه کرده است. 
بســیاری از کسانی که این مسابقات 
را پای شــبکه های تلویزیونی دنبال 
می کننــد از خود می پرســند، قطر 
چگونه میزبان جــام جهانی فوتبال 

سال ۲۰۲۲ میالدی شده است؟
پت گوتشــاک، مفسر وزرشی شبکه 
تلویزیونیNTV  آلمان که در دوحه به 
سر می برد، می گوید جام جهانی برای 
قطر مثل یک اسباب بازی جدید برای 
فرد ثروتمندی که اســت که دنبال 
سرگرمی اســت. مثل سرگرمی های 
دیگر: برگزاری مسابقات اسب سواری، 

اتومبیل رانی یا کنسرت های راک.
او می گوید: »در قطر هیچ چیز واقعی 
نیست: نه عشق به ورزش و نه شادی 
از رقابت. ما به چشــم خود می بینیم 
که همه چیز مصنوعی است. بیچاره 

ورزشکاران.«
گوتشاک مانند بسیاری از خبرنگاران 
ورزشــی اروپایــی حال بــار دیگر 
می پرسد: اگر هدف فدراسیون جهانی 
فوتبال از اعطای میزبانی مســابقات 
فوتبال به قطر کمک به توســعه این 

کشور بود، حال با برگزاری مسابقات 
المپیک دوحه ، فیفا باید پاسخ دهد که 

منظورش چه بوده است.
گوتشاک می گوید: »بازی فوتبال برای 
مردم قطر، یک ساعت در یک تاریخ 
مشخص اســت، نه فعالیتی جمعی 
است نه جشــنی ملی و نه یک عمر 

عشق و طرفداری.«
برگزاری مســابقات دو و میدانی در 
دوحه بار دیگر بحــث میزبانی جام 
جهانی فوتبال در قطــر را داغ کرده 
است. بسیاری می پرسند چرا باید این 
مســابقات در کشوری کویری برگزار 

شود.
بنا بر اعالم فیفا، این مسابقات به جای 
تابستان در زمســتان و بعد از غروب 
خورشــید برگزار می شوند که هوا در 
قطر خنک تر است. در نتیجه ساعات 
برگزاری این مسابقات، به زمان اروپا 
نیمه های شب زمستان سال ۲۰۲۲ 

میالدی خواهد بود.
بسیاری از طرفداران فوتبال که جام 
جهانــی را فرصتی برای باهم بودن و 
تماشــای جمعی فوتبال در تابستان 
می داننــد، از تصمیــم فیفا عصبانی 
هســتند. حال بار دیگر مخالفت ها  با 
میزبانی قطر باال گرفته  است. اما فیفا 

هنوز واکنشی نشان نداده است.

خداحافظی با جعفر کاشانی 
دیپلمات فوتبال ایران که قرار بود 

خلخالی اعدامش کند

»جعفر کاشانی«، دیپلمات باشگاه »پرسپولیس« درگذشت. او را با القابی 
مانند »پیش کسوت« یا »رییس هیات مدیره« این باشگاه می شناختیم. اما 
حقیقت این است که ســاکت ترین، خاموش ترین و بی ادعاترین دیپلمات 

تاریخ فوتبال ایران بود.

ایران وایر- یازدهم اســفندماه سال 
۱۳۲۲ در تهران متولد شــده بود. در 
باشگاه های »شاهین« و پرسپولیس 
بازی می کــرد و بعــد از ۲۱۹ بازی 
باشــگاهی و ۳۸ بازی ملی، کفش ها 
را آویخت و رفت. او آذر ســال ۱۳۵۳ 
خورشــیدی برای همیشه با فوتبال 
خداحافظی کرد. پس از آن به عنوان  
کارمند سیاســی وزارت امور خارجه، 

مشغول به کار شد.
یک مصاحبه از »صــادق خلخالی« 
می توانــد مقدمــه ورود بــه دنیای 
ناشــناخته جعفر کاشانی باشد. سال 
۱۳۶۱، روزنامه »کیهان« در گزارشی 
از دیدار صادق خلخالی با »علی اکبر 
والیتی«، وزیر وقت امور خارجه ایران 
خبــر داد و به نقل از حاکم شــرع و 
اســالمی  انقالب  دادگاه های  رییس 
وقت نوشت: »هنوز نارسایی هایی در 
کار وزارت امور خارجه وجود دارد. در 
سفارت ایران در دبی اشخاصی وجود 
دارند که گذرنامه افراد ضدانقالب را 

که از ایران فرار کرده اند، می گیرند و 
آن را ویزا می کنند.«

این البته ادبیات صادق خلخالی بود 
که عینا روزنامه کیهان منتشر کرده 
بود؛ ادبیاتی که باور داشت گذرنامه را 
ویزا می کننــد. در ادامه گزارش آمده 
بود: »شــخصی به نام جعفر کاشانی 
که ورزشــکاری فاســداالخالق بوده 
و ایــن آدم را در آن جــا سرپرســت 
کنســول گری کردند و بعد هم وقتی 
پرونده اش به جریان افتاد، فهمیدند 
آدم نابابی اســت. او را خواســتند اما 

نیامده به آلمان رفت.«
ماجــرا از ایــن قرار بود کــه صادق 
خلخالی، حاکم شرع دادگاه های ایران 
تابستان سال ۱۳۶۱ و زمانی که ایران 
درگیر جنــگ منطقه ای با عراق بود، 
برای دیدار با »معمر قذافی« به لیبی 
سفر کرد. پس از آن به دبی رفت تا در 
آن جا برای مسلمین امارات سخنرانی 
کند. محور ســخنرانی هم این بود: 
»لزوم جایگزینی نام خلیج اسالمی به 

جای نام خلیج فارس«.
جعفر کاشــانی متوجه درخواســت 
خلخالی می شــود و بــا او مخالفت 
می  کند. در روایت شفاهی که خودش 
ســال ۱۳۸۰ نقل کــرده، گفته بود: 
»ما متوجه شدیم که آقای خلخالی 
می خواهند به اماراتی ها پیشنهاد تغییر 
نام خلیج فارس را بدهند. من مخالفت 

کردم و او را به تهران برگرداندم.«
روایت هایی غیررسمی هم وجود دارد 
از درگیــری کاشــانی و خلخالی در 

کنســول گری. اما به تایید هیچ کدام 
نرســیده اســت؛ همان طــور کــه 
درخواست اجرای حکم خلخالی برای 
اعدام کاشانی به تایید مقام های وزارت 

خارجه نرسید.
اما آن چه به روشــنی می دانیم، این 
اســت که صادق خلخالی درخواست 
رسمی بازگرداندن جعفر کاشانی به 
ایــران را داده بود. با این حال، وزارت 
امور خارجه )شاید( از بیم اعدام شدن 
کارمند سیاســی خود، او را ابتدا به 
سفارت ایران در آلمان و بعد بریتانیا 

و سوریه فرستاد.
ســال ۱۳۶۴ کاشــانی را بــه ایران 
خارجه  وزارت  کارمنــد  برگرداندند. 
ماند تا با همان سمت بازنشسته شود. 
اما دیگر مســوولیت های سیاسی را 
قبول نکرد. رفته بود ســراغ تاسیس 
دوبــاره باشــگاه »شــاهین« و زنده 
کردن باشگاهی که شاید بتواند همان 
سازندگی گذشته را در فوتبال ایران 
تکرار کند. اما موفق نشد. مسیر برایش 

هرگز همراه نبود.
در ســال های دهه ۸۰، بارها نامش 
به عنوان گزینه مدیرعاملی باشــگاه 
پرســپولیس هم مطرح شــد اما نه 
خودش اصراری داشــت و نه مدیران 
به او چراغ سبز نشان دادند. در نهایت 
هم به با حکم »مسعود سلطانی فر«، 
وزیر ورزش و جوانان دولت »حســن 
روحانــی«، به ریاســت هیات مدیره 
باشــگاه پرســپولیس منصوب شد؛ 
پستی که کامال تشــریفاتی و بدون 

هیچ دایره اختیاراتی است.
وب سایت »۹۰« در مورد علت فوت 
جعفر کاشانی نوشته است: »مرحوم 
کاشانی روز گذشته به دیدار پزشک 
قلب خود رفت و به او گفته شــد که 
باید آزمایش هسته ای روی قلب خود 
انجام دهد و جواب این آزمایش امروز 
به دکتر معالج برسد. او شب گذشته 
آزمایش هســته ای را روی قلب خود 
انجام داد و صبح امروز قرار بود راننده 
او به دنبالش برود تا بتواند با پزشک 
معالجش دیدار کنــد. راننده مرحوم 
کاشانی پس از این که به منزل رییس 
هیات مدیره پرســپولیس می رسد، 
زنگ خانه را به صدا درآورده و مرحوم 
کاشــانی در را برای او باز می کند. اما 
پس از این که دقایقی از منزل بیرون 
نمی آیــد، راننده او بــه داخل خانه 
می رود و می بیند مرحوم کاشانی روی 

پله ها افتاده است.«
او در زمان فوت، تنها بود. همسرش به 
کربال رفته، پسرش در کیش است و 

دخترش هم در اسپانیا. 

نهایی شدن شکایت شفر از استقالل

شکایت وینفرد شفر از استقالل در فیفا نهایی شده و مدیران آبی های پایتخت 
باید در آینده ای نزدیک راه حلی برایش پیدا کنند.

به گزارش ایسنا، وینفرد شفر، سرمربی پیشین استقالل که اواخر لیگ هجدهم 
از سمتش برکنار شد، حدود سه ماه پیش مدارک مقدماتی الزم برای شکایت 

از آبی های پایتخت را به فیفا ارائه کرد.
البته تکمیل شدن مراحل انجام این شکایت کمی طوالنی شد که دلیلش چند 
بخش بودن موارد شکایت شــفر بوده است. شکایت سرمربی آلمانی پیشین 
استقالل تنها به مسائل مالی محدود نمی شود و او به خاطر رفتار امیرحسین 
فتحی، مدیرعامل و علی خطیر، معاون پیشین استقالل که پس از برکناریش 
با او داشــتند هم به فیفا طرح شکایت کرده و تمام اسناد و مدارک مربوط به 

شکایتش را در اختیارشان قرار داده است.
در حال حاضر فیفا انجام و ثبت نهایی این شکایت را در نامه ای رسمی به شفر 
اعالم کرده اســت. این خبر توسط ساشا شفر در گفت وگو با ایسنا تایید شده 

است.
به گزارش ایسنا، امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقالل پس از برکناری شفر به 
هواداران اطمینان داد که قرارداد این مربی با حداقل هزینه فسخ می شود اما تا 

کنون خبری از توافق و فسخ نیست.
از طرفی شــفر هم به نظر نمی رسد که به خاطر اتهامات مختلفی که در این 
مدت از سوی معاون ورزشی مستعفی باشگاه استقالل درباره اش مطرح شد به 

سادگی راضی به توافق و یا گذشتن از شکایتش شود.
در هر صورت به نظر می رسد باشگاه استقالل باید در آینده ای نزدیک راه حلی 
برای این پرونده پیدا کند و گرنه با تبعات سنگین احتمالی آن مواجه خواهد 

شد.

»ُکمای« فدراسیون بین المللی ورزش زنان ۱۴ ماهه شد!
خبرگــزاری مهــر- لــزوم احیــای 
فدراسیون بین المللی ورزش زنان و 
اینکه چه خروجی برای ورزش بانوان 
خواهد داشت، ابهاماتی است که بعد از 
گذشت ماه ها همچنان در رابطه با این 
فدراســیون و مصوبه مشترک وزارت 
ورزش و کمیته ملی المپیک برای آن 

وجود دارد.
ابهام بزرگ تر اما این اســت که چرا 
مدیران و دست اندرکاران ورزش برای 
این فدراســیون که رای به راه اندازی 
آن دادند، قدمی بر نمی دارند و همه 
چیز را در حد حرف و مطرح شدن در 

رسانه ها رها کرده اند؟
از سرگیری فعالیت های فدراسیون 
بین المللی ورزش زنان نتیجه نشست 
مشترکی بود که میان رئیس کمیته 
ملی المپیک و وزیر ورزش برگزار شد. 
این نشست ۲۰ مردادماه سال گذشته 
برگزار و در آن نسبت به انجام سریع 
اقدامــات قانونی و اجرایِی الزم تاکید 

شد. 
بعد از گذشــت ۱۴ ماه از این مصوبه 
اما این فدراسیون و ساختار الزم برای 
فعالیت های آن سر و سامان نگرفته 
اند چرا که جز انتخاب سرپرســت، 
هیچ اقــدام دیگــری در رابطه با آن 
انجام نشده اســت. البته وزیر ورزش 
هم زمانــی الهه عرب عامــری را به 
عنوان سرپرست منصوب کرد که ۵ 
ماه از مصوبه ســوال برانگیز در رابطه 
با فدراسیون بین المللی ورزش زنان 

و احیای آن می گذشت.
از دی ماه سال گذشــته تا به امروز 
هم عرب عامری جــز پیگیری برای 
در اختیار گرفتن دفتر کار و برگزاری 
سه جلسه جهت تعیین نقشه راه کار 
دیگری از پیش نبرده است چراکه به 
نظر می رســد اصال ابزار الزم مهیا و 
در دسترس نیست و خود مدیران هم 
برخالف آنچه به آن تاکید داشــتند، 

اصرار و تمایلی بــرای اجرای مصوبه 
خود ندارند.

مصوبه احیای فدراسیون بین المللی 
ورزش زنان برای سال ۹۷ است با این 
حــال وزارت ورزش در ردیف بودجه 
خود برای سال جاری، بودجه ای ویژه 
این فدراسیون و فعالیت هایش پیش 

بینی نکرده است.
به هر حال بودجه و در اختیار داشتن 
بــه اندازه و به موقع آن، عامل تعیین 
کننــده در بــه نتیجه رســاندن هر 
طرح و ایده ای اســت اما به نظر می 
رســد مدیران ورزش می خواهند با 
جیب خالی، پُز عالی داشــته باشند 
و فدراســیونی در سطح بین المللی 
و مــراودات جهانــی را اینگونــه به 

سروسامان برسانند.
البته که بعضا مدیران تاکید داشتند 
نگرانــی از این حیث وجود ندارد چرا 
که هر زمان نیاز باشــد، بودجه الزم 
برای فعالیت های فدراســیون بین 
المللی ورزش زنان در اختیار تصمیم 
گیرندگان آن قرار مــی گیرد اما به 
این صحبت ها هم اطمینانی نیست 
وقتی هنوز بودجه الزم برای ساخت 
و ســازهای مورد نیــاز در دفتِر کار 

فدراسیون تزریق نشده است.
در انتخاب ساختمان و دفتر کار برای 
فدراســیون بین المللی ورزش زنان 
ســخت پســندی های زیادی شد و 
در نهایت مردادماه گذشــته یکی از 

واحدهای طبقه اول در ســاختمان 
چهار طبقه معروِف مجموعه ورزشی 
انقالب در اختیار این فدراسیون قرار 
گرفت. این دفتر اما نیازمند یکسری 
اقدامات برای نوســازی و بهســازی 
است تا از ویژگی های متناسب برای 
فدراســیونی در ســطح بین المللی، 
برخــوردار شــود اما با کــدام پول و 

بودجه؟!
به گزارش خبرنگار مهر، فدراســیون 
بین المللی ورزش زنان سه دهه پیش 
بــا ۵۶ عضو در ایران آغاز به کار کرد. 
طبیعی است حاال که بعد از گذشت 
۸ سال از ملغی شــدن فعالیت این 
فدراســیون، تصمیم بــه احیای آن 
گرفته شده باید دیگر کشورهای عضو 
هم در جریان قرار بگیرند. به خصوص 
که راه اندازی فدراسیون بین المللی 
زنــان نیازمند برگــزاری انتخابات و 
تعیین افراد برای تصدی پست ریاست 

و ... است.
تا به امــروز و با وجود گذشــت ۱۴ 
ماه از مصوبــه احیا امــا هنوز هیچ 
کشــور دیگری به صورت رسمی در 
جریان موضوع قــرار نگرفته و حتی 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( و 
شورای المپیک آسیا )OCA( هم از 
موضوع بی اطالع هستند در حالیکه 
این دو نهاد به عنوان متولیان ورزش 
در سطح جهان و آسیا باید از مسئله 

باخبر باشند.
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سیستم ھای ساختمان و بازرسی 

بازرس فنی ساختمان
Certified Home Inspector CHI(P)

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید 

مھندس مھدی صانعی
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778-708-0520
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CPBC License # 76927 
ASTTBC  PI0534 

CACB

 ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی 
Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

 شیرین نشاط: به آفتاب سالمی  دوباره خواهم داد، بازنگریست به درون زندگی هنری، راهیابی و سیر و سلوک من در فرهنگ های گوناگون به ویژه  ایرانی، 
مراکشی، مکزیکی، مصری و آذربایجانی و در نهایت  کشف و شهود موضوع هایی که  بیش از هرچیز دغدغه های خود من و مسائل و معضالت غیرقابل حل 
جهان امروز بوده است.  پرسش هایی در رابطه با هویت، وطن،  بی عدالتی و ظلم و ستمگری های سیاسی، شور و هیجان های مذهبی، و همچنین احساسات 

شخصی و فردی دیگر، از جمله جابجایی، بیگانگی و بی خویشتنی.

»به آفتاب
 سالمی دوباره 
خواهم داد«

 مجموعه کاملی از آثارشیرین نشاط
  در موزه »برود« لس آنجلس

پاییز امســال بــرای نخســتین بار، 
بزرگتریــن مجموعه آثار عکاســی و 
نشــاط، هنرمند  فیلمسازی شیرین 
ایرانی ســاکن نیویورک با عنوان »به 
آفتاب ســالمی  دوبــاره خواهم داد« 
 The در مــوزه هنرهای معاصر »برود
به  لس آنجلس  داون تاون  Broad«در 

نمایش گذاشته خواهد شد.
نمایشــگاه »به آفتاب سالمی  دوباره 
خواهــم داد« یک بازنگــری در آثار 
این هنرمند برجســته  ایرانی، از آغاز 
فعالیت های هنری تا به امروز اســت 
که در تاریخ ۱۴ اکتبر با برگزاری یک 
کنفرانس خبری با حضور خبرنگاران 
بین المللی آغاز شده و پس از اجرای 
مراســم رسمی  گشــایش در روز ۱۷ 
اکتبر طی ضیافتی با حضور مقامات و 
چهره های سرشناس شهر  لس آنجلس، 
از  تاریــخ ۱۹ همین ماه تا ۱۶ فوریه 
۲۰۲۰ در معرض تماشای عموم قرار 

خواهد گرفت.
موزه »بــرود« با بیــش از ۲۰۰۰ اثر 
هنری و مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع 
شامل دو گالری است و ساختمان آن 
به شــکل نوآورانه ی »غار و نقاب« در 
کنار محوطه ای با فضای ســبز برای 
حفاظت از محیط زیست با بودجه ای 
۱۴۰ میلیون دالری از سوی یک زوج 
نیکوکار- آیرا و ادیت برود- ســاخته 
شــده که مقر کتابخانه جهانی بنیاد 

هنری »برود« نیز محسوب می شود.
برپایی چنین نمایشگاهی که بزرگترین 
آثار یک  نمایشگاه فردی مجموعه ی 
هنرمند در غرب ایاالت متحده آمریکا 
به شمار می رود تا کنون بی سابقه بوده 
است.  هرچند آثار شیرین نشاط همراه 
با ویدئوی هنری »شیدایی« در سال 
۱۹۹۹ توسط  بنیاد فرهنگی »برود«، 
از زمان گشــایش این موزه معتبر و 
پرآوازه در ســپتامبر ۲۰۱۵ به عنوان 
نخســتین چیدمان ویدئویی آن  به 
شکل »مولتی میدیا« و چند پرده ای 
در یکی از تاالرهای ویژه نمایش فیلم 

در معرض تماشا قرار داشته است.
پروژه اخیر که طرح و برنامه ریزی آن  از 
طریق موزه »برود« با همکاری »بنیاد 
فرهنگ« انجام گرفتــه، مجموعه ای 
از آثار عکاســی و ویدئویی نزدیک به 
۳۰ ســال زندگی هنــری و حرفه ای 
شیرین نشــاط را در بر می گیرد. در 
این نمایشــگاه ضمن پژوهش درباره 
عوامل برانگیزنده ای که موجب عالقه 
و اشتیاق این هنرمند به کند و کاو در 
تاریخ باستان و معاصر ایران بوده، تجربه 
زندگــی در تبعید و اثرات انقالب های 
سیاســی بر زندگی و شرایط انسان ها 
نیز از طریق برنامه هــای گوناگون از 
جمله سخنرانی و میزگردهای مختلف 

بررسی می شود.
عنوان نمایشــگاه- »به آفتاب سالمی  
دوباره خواهم داد«- از یکی از اشــعار 
فروغ فرخزاد، شــاعر و فیلمساز فقید 

ایران گرفتــه شــده و چیدمان آن 
بــا نمایــش نمونه هایــی از اولین و 
شناخته شده ترین آثار شیرین نشاط 
 )۱۹۹۹-۱۹۹۳( اهلل«–  –»زنــان 
آغاز می شود و در نهایت با نخستین 
نمایش عمومی  تازه ترین پروژه هنری 
رویاها«–  این هنرمند- »ســرزمین 
»مولتــی مدیا« یا چندرســانه ای از 
صوت و تصویر که تابستان امسال در 
ایالت نیومکزیکو تکمیل شده و شامل 
دو ویدئو و یک مجموعه عکاسی است 

به پایان می رسد.
این مجموعه بر حسب تاریخ اجرای 
طرح تقســیم بندی شــده و بیش از 
۲۳۰ قطعــه عکــس و ۸ چیدمان 
ویدئویی از جمله دو ویدئوی »گذر« 
)۲۰۰۱( و  »بیقرار« )۱۹۹۸( در آن 

به نمایش گذاشته می شود.
»به آفتاب سالمی  دوباره خواهم داد« 
ســفر دور و درازی است به درون آثار 
عکاســی و ویدئوهای هنری شیرین 
نشاط که در آن هم آثاری با موضوع 
وقایــع ایران معاصر از پیش و پس از 
انقالب اســالمی  و هم آثــار انتزاعی 
ایــن هنرمند  به نمایــش درخواهد 
آمد.  نشــاط  در طول خلق این آثار 
و به مرور زمان با استفاده از استعاره ها 
و بازگشــت به تاریخ ایران باستان و 
فرهنگ و ادب پارســی، به بررســی 
معضالت و دشــواری های جهانی در 
رابطه با جنسیت، مرزهای سیاسی و 

بی ریشگی ها پرداخته است.
شــیرین نشــاط که نخســتین اثر 
ســینمایی او »زنان بدون مردان« بر 
اساس داستانی از شهرنوش پارسی پور 

جایزه شــیر نقره ای جشنواره معتبر 
ونیز را در سال ۲۰۰۹  به دست آورد، 
در ۱۷ سالگی به قصد ادامه تحصیل 
از ایران خارج شــد و پــس از اقامت 
کوتاه مدتی در لس آنجلس، در دانشگاه 
کالیفرنیا در برکلی در شمال این ایالت 
به تحصیل در رشــته هنر پرداخت. 
بعدها با آغاز ناآرامی ها و وقایع پیش 
از انقالب اسالمی  و بعدها جنگ ایران 
و عراق، این اقامت در خارج از کشور 

ادامه پیدا کرد.
شــیرین نشاط  نخستین بار با سری 
عکس های »زنان اهلل« و چیدمان های 
ویدئویی چشمگیر با ریشه های بومی  
از زندگی و جامعه  ایران و به وِیژه به 
نمایش گذاشــتن شرایط و موقعیت 
زنان به معروفیت جهانی رسید. او در 
این آثار از نقوشی که زنان در برخی از 
جوامع ایران، تأثرات و تألمات روحی 
خود را با آنها به نمایش می گذارند به 
شکل شعرنوشته هایی بر سر و صورت 
و کــف دســت و پــای موضوع های 
عکاســی خود استفاده کرد که تا آن 
زمان بی ســابقه بود. این مجموعه و 
در کنار آن سری »تک گویی«ها که 
بین ســال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ خلق 
شــده نیز در موزه »برود« به نمایش 

درخواهد آمد.
جوآن هیلــر مدیر موزه »بــرود« با 
بیان اینکه »شــیرین نشاط در طول 
چند دهه گذشــته همــواره برای ما 
هنرمندی الهام بخش بوده« می گوید، 
»امروز از اینکه توانسته ایم بزرگترین 
و  کامل ترین نمایشــگاه آثــار این 
هنرمند ایرانــی  را در موزه برود برپا 

کنیم بی نهایت خوشحال و هیجان زده 
هستیم.«

ادامــه می دهــد، »بــه آفتاب  وی 
سالمی دوباره خواهم داد« مجموعه ای 
از آثــار پرقــدرت و در عیــن حال 
بی نهایت زیبای شــیرین نشاط را به 
نمایش می گــذارد. این آثار به نوعی 
بازتاب صدای همه کســانی اســت 
که در نتیجه درگیری های سیاســی 
مجبــور به تــرک وطــن و ملک و 
مملکت خودشــان شــده اند. در این 
دوران سخت و پر تالطم که بحث و 
گفتگوهای زیادی در اطراف مســئله 
مهاجران و ملی گرایــی جریان دارد، 
به نمایش گذاشتن این آثار فرصتی 
پیش می آورد تا مــا بتوانیم با نقطه 
نظرها و ایده های تازه ای رویارو بشویم 
و راه های دگرگونه ای را برای مقابله، 
تبادل نظر، بررسی دوباره ارزش ها و 
شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

خودمان پیدا کنیم.«

آنچه مسلم اســت شیرین نشاط در 
طــول دوران زندگــی هنــری خود 
توانسته دنیای شاعرانه ای خلق کند 
کــه در آن زنان و مــردان می توانند 
نمایانگر درون و روایتگر واقعیت های 
سیاســی و اجتماعی پیرامون خود 
باشــند. بر زمینــه ی همین جهان 
اســتعاره ها و کند و کاو در ژرف ترین 
گوشه های آن است که  این هنرمند 
به بررســی جزئیات، سلوک و سیما 
و شــکل بندی های فردی و فرهنگی 
موضوع هایش می پردازد و در نهایت 
صدای افرادی می شــود که وقایع و 

جریان های تکان دهنده تاریخ معاصر 
از جمله »جنبش سبز« ایران و »بهار 

عربی« مصر را پشت سر گذاشته اند.
شیرین نشاط می گوید خوشحال است 
که مــوزه »برود« به کمک کیوریتور 
این نهاد فرهنگی معتبــر- آقای اد 
شــاد-  مجموعه متنوعی از آثار او را 
از آغاز تــا امروز به نمایش می گذارد: 
»این نمایشگاه بیش از هر چیز بیانگر 
مسیر هنری من و  نمایشگر تحوالت 
و دگرگونی ها در ایده ها و اندیشه های 
من از ســال ۱۹۹۳ تا امروز اســت. 
همکاری نزدیک با دســت اندرکاران 
موزه برای تهیه و تدارک این نمایشگاه  
و درنهایت  نمایش این آثار به صورتی 
منسجم و روایتگر، برای من تجربه ای 
بی اندازه ارزشمند است. به خصوص از 
این لحاظ که در این نمایشــگاه، هم 
یافته های من در زمینه عکاسی و هم 
در زمینــه  چیدمان های ویدئویی در 
معرض تماشــای عموم قرار خواهد 

گرفت.«
وی می گویــد: »به آفتاب ســالمی  
دوباره خواهم داد« بازنگری است به 
درون زندگی هنری و مسیر راهیابی 
و ســیر و سلوک من در فرهنگ های 
ایرانی، مراکشــی،  به ویژه   گوناگون 
مکزیکی، مصــری و آذربایجانی و در 
نهایت  کشــف و شهود موضوع هایی 
که به نظر می رســد بیش از هر چیز 
دیگر دغدغه های خود من و مســائل 
و معضــالت غیرقابــل حــل جهان 
امروز بوده اســت.  پرســش هایی در 
رابطه با هویــت، وطن،  بی عدالتی و 
ظلم و ســتمگری های سیاسی، شور 

و هیجان هــای مذهبی، و همچنین 
احساسات شــخصی و فردی دیگر، 
از جملــه جابجایــی، بیگانگــی و 

بی خویشتنی.«
اد شــاد کیوریتور و مدیر انتشــارات 
موزه »برود« معتقد اســت شــیرین 
نشاط  به خاطر شــیوه های زندگی 
هنری کــه بخش عظیمی  از آن بین 
دو فرهنگ ایران و آمریکا سپری شده 
از توانایی هایــی برخوردار اســت که 
می تواند مرزهای روحی و جســمانی 
جهانــی که ما امــروز در آن زندگی 
می کنیم را بهتر بشناســد: »شیرین 
نشاط  با شــور و اشتیاقی سرشار در 
کارهایش  به آزمون و وارسی مرزهای 
بین ملت ها، مرزهای جنسیتی، تبعید 
و ماهیت وجود،  چه از طریق بررسی 
وقایــع حال حاضــر و انعکاس عمق 
تاریخی ایران و چه از طریق طبیعت 
پر رمز و راز رویاها می پردازد. به ویژه 
زمانی که در این راه، به کشف و شهود 
و آن بینش درونی درخشــانی دست 

می یابد.«
در کاتالــوگ یا فهرســت توصیفی 
کــه دیدارکنندگان هنــگام ورود به 
نمایشگاه دریافت می کنند، مقاالت و 
گفتگوهای روشنگرانه اد شاد با فرزانه 
میالنی اســتاد ادبیات و فعال حقوق 
زنان و زندگینامه نویس فروغ فرخزاد، 
گادفری چشــایر منتقد ســینمایی 
روزنامه نیویورک تایمز و کارشــناس 
ســینمای ایران،  لیال دیبا پژوهشگر 
دوران قاجار و هنرهای مدرن و معاصر 
ایران و نیز گفت و شنود شیرین نشاط  
با گلن دی لوری پژوهشگر »هنرهای 
اسالمی « و مدیر موزه هنرهای مدرن 
لس آنجلس )موما( به چاپ رســیده 

است.
در همــه مراحل طــرح و برگزاری 
نمایشگاه تاریخی »به آفتاب سالمی  
دوباره خواهم داد«، »بنیاد فرهنگ«– 
یــک نهــاد فرهنگــی غیرمذهبی، 
غیرسیاسی و غیرانتفاعی ایرانی– نیز 
که با هدف ترویــج و ارائه فرهنگ و 
هنر ایران به کل جامعه در کالیفرنیای 
جنوبی فعالیت های مســتمری دارد  

مشارکت داشته است.
علیرضا اردکانی، مدیر اجرایی »بنیاد 
فرهنــگ« در این زمینــه می گوید، 
»این بنیــاد بی نهایت افتخار می کند 
که می تواند در یک حرکت فرهنگی 
مشــترک در کنار یکی از مهم ترین 
نهادهای فرهنگــی و هنری جهان– 
موزه »برود«-  شــاهد برگزاری این 
نمایشــگاه تاریخی باشــد: »شیرین 
نشــاط یک گنجینه فرهنگی ایرانی 
اســت و ما بی صبرانه منتظریم تا از 
طریق این نمایشــگاه آثار و زندگی 

حرفه ای او را جشن بگیریم.«

فیروزه خطیبی
)کیهان لندن(
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زندگی مدرن ما را با اطالعات فراوان، 
محصــوالت متنــوع و فرصت های 
انتخاب بیشــتر احاطه کرده اســت. 
تقریبا غیرممکن اســت که خود را 
در برابــر این حجم فراوانی همه  چیز 
مصــون نگه داریم. ســرعت زندگی 
افزایش پیدا کــرده، اطالعات فراوان 
اســت، چیزهای زیــادی در اختیار 
ماست و عادت های خریدن و مصرف 

ما نیز تغییر کرده است.
ما بیشتر مصرف می کنیم، سخت تر 
کار می کنیم و بــرای حفظ و بهبود 
موقعیت خود الزم اســت که بیشتر 
بیاموزیــم. این طور به نظر می رســد 
که نمی توان در برابر مصرف بیشــتر 
هر چیــزی مقاومت کنیــم. وقتی 
تقریبا  به خیابان گــردی می رویــم 
غیرممکن است پولی را صرف دریافت 
چیزی نکنیم. یــا اگر چیزی نخریم 
محال اســت که هــوس خرید آن را 
نداشته باشیم. خرید کردن یا خوردن 
ما را خوشحال می کند اما مسلما نه 
خوشحال تر از قبل؛ چون این شادی ها 
زود فرامــوش می شــوند. مثال لذت 
داشــتن چیزهای متنــوع و مصرف 
کردن آنها باعث می شــود خانه های 
ما پر از انباشــتگی باشــد. مبل های 
بزرگ، فرش های زیاد، ظرف و ظروف 
کریستال، تابلوهای بزرگ و کوچک 
آویخته به دیوار، کمدهای انباشته از 
لباس و اسباب بازی و انباری هایی پر 
شده از وســایلی که شاید یک روزی 
به درد بخورند. بعضی از ما خانه های 
کوچکی داریم که آن را پر از چیزهایی 
کرده ایم که در موقع خرید احساس 
می کردیــم باعــث خوشــحالی مان 
می شــوند چون اینها امکاناتی برای 
رفاه و آسایش هســتند. با این حال 
این همــه فراوانی برای خوشــحالی 
پردردسر هستند. در خانه انباشته از 
وسیله تمرکز کردن آسان نیست و هر 
روز باید درگیر این مساله باشیم که 
چطور به خانه رسیدگی کنیم و دائما 
به کودک هشــدار بدهیم که مراقب 
باشد تا مبل و فرش خراب نشوند. به 
این ترتیب امکانات رفاهی آسودگی را 

از ما ربوده اند.

مینیمال بودن به چه معناست؟

سبک زندگی مینیمال یعنی طوری 
زندگی کنید که بیشــترین بهره را 
از زندگی خــود ببرید و وقت خود را 
صرف چیزهای مهــم زندگی کنید. 
بــا این حال این نوع ســبک زندگی 
آسان نیست چون مستلزم آن است 
که بدانیم معنای هر کدام از اعمال ما 
چیست. در عین حال این نوع سبک 
زندگی به شکل ویژه ای از استرس های 

زندگــی روزمــره می کاهــد. زمانی 
بــرای نگرانی  که چیزهای کمتری 
داشته باشــید، ذهن آزادتری دارید. 
مینیمالیست ها به جای پر کردن مغز 
خود با نگرانی های غیرضروری تالش 
می کنند عملکرد جسمی و روانی خود 

را بهبود بدهند.
مینیمالیســم به معنــای رهایی از 
قید وبندهــا، محدودیت ها و یافتن 
فرصت های تازه برای تجربه  چیزهای 

معنادار در زندگی است.

مینیمالیسم چه چیزی نیست؟
وقتی از سبک زندگی مینیمال حرف 
می زنیم از نداشــتن امکانات زندگی 
نمی گوییــم. این ســبک زندگی به 
معنای خالی زندگی کردن نیســت. 
شــما می توانید تلویزیون و ماشین 
و چیزهای مهم زندگــی خودتان را 
داشته باشــید. اما می توانید طوری 
زندگی کنید که در تصاحب اشــیا و 

افراد نباشید.
مینیمالیسم پیشنهاد می کند به جای 
تمرکز بر اشیا بر چیزهای دیگری که 
زندگی ما به آن وابسته  است تمرکز 
کنیم. به جای اینکه درگیر داشــتن 
جدیدتریــن و به روزتریــن چیزها 
باشیم به فکر سالمتی، رشد عاطفی، 
بهبود رابطه دوستی، عاطفی، کاری و 

خویشاوندی باشیم.
آیا می خواهید یک خانه یا ماشــین 
عالی داشــته باشید؟ این عالی است. 
آیــا می خواهیــد خانواده تشــکیل 
بدهید؟ چه ایده خوبی! دنبال یک کار 
پردرآمد می گردید؟ این هم خواسته 
معقولــی اســت. با ســبک زندگی 
مینیمال می توانید همه این خواسته ها 
را داشته باشید اما با آگاهی و هشیاری 
بیشتری نسبت به اینکه قرار است با 
داشــتن اینها چه معنــای تازه ای به 

زندگی بدهید.
چطور مینیمال زندگی کنیم؟

اگر از ایده زندگی به سبک مینیمال 
خوشتان آمده، می توانید قدم به قدم 
خود را به این ســبک زندگی نزدیک 
کنید. یادتان باشــد که این ســبک 
یک شبه اتفاق نمی افتد اما قرار گرفتن 
در هر مرحله ای از آن تاثیرات مثبتش 

را در زندگی شما نشان می دهد.
اولین قدم در اجرای سبک مینیمال 
این اســت که رویکــرد خودتان را 
مشخص کنید و به این پرسش ها پاسخ 
بدهید کــه چرا و چگونه می خواهید 
این سبک زندگی را به اجرا دربیاورید. 
ابتدا باید بفهمید به دنبال چه هستید 
و چه بخش هایی از زندگی شما نیاز به 
تغییر دارند. آیا می خواهید از اساس 
سبک زندگی خود را تغییر بدهید یا 
فقط در بخش هایی از زندگی تان نیاز 
به مینیمالیسم دارید. یادتان باشد که 
این یک انتخاب آگاهانه برای دستیابی 

به چیزی بهتر است.

ذهنیت خود را تغییر بدهید

چیزی که در سبک زندگی مینیمال 
اهمیت دارد تغییر ذهنیت از تمرکز 
بر چیزهای پیچیده به چیزهای ساده، 
راحــت و آزاد اســت. تغییر ذهنیت 
مینیمالیســتی به ســه گام احتیاج 
دارد. ابتــدا بایــد عادت های زندگی 
خود را ساده کنید. هرچه عادت های 
زندگی تان ساده تر باشد انرژی بیشتری 
ذخیره خواهید کرد. در عین حال الزم 
است دقت و تمرکز خود را باال ببرید. 
هرچقدر بیشتر تمرکز و دقت داشته 
باشید انتخاب های ساده تر، معنا دارتر و 

درست تری خواهید داشت.

زندگی را ساده کنید

زندگی مینیمالیســتی بــه زندگی 
ســاده تر مرتبط اســت. برای اینکه 
بدانید آیــا واقعــا می توانید زندگی 
ســاده تری داشته باشید ابتدا باید به 

این پرسش ها صادقانه پاسخ بدهید:
آیا می توانم برخی چیزها را از زندگیم 

حذف کنم؟
آیا می توانم خودم آنها را از زندگی ام 

حذف کنم؟
آیا اجازه می دهم دیگران به من کمک 

کنند تا از برخی از چیزها بگذرم؟

مختلف  بخش های  در  تغییر  ایجاد 
زندگی

مینیمالیســت  اگر می خواهید یک 
واقعی باشــید باید ایده های آن را در 
پیاده  زندگی تان  مختلف  بخش های 
کنید. با این حال این اتفاقی نیســت 
که به یکباره بیفتد. زمان زیادی الزم 
اســت تا بتوان پس از سال ها زندگی 
پیچیده، سادگی را پیاده کرد اما هیچ 

کاری غیرممکن نیست.

پاکسازی خانه

پاکسازی خانه برای سبک مینیمال 
را نمی تــوان بــه یکبــاره و در همه 
بخش های خانه پیــاده کرد. این کار 
فقط باعث می شــود از تغییر سبک 
زندگی دلسرد شــوید و دیگر آن را 
ادامه ندهید. چیزهای زیادی هستند 
که پس از ســال ها زندگــی آنها را 
برای خــود پذیرفته اید. پس به جای 
پاکسازی کل خانه بهتر است از جایی 
کوچک در خانه شــروع کنید مثال از 
پاکسازی کمدهای لباس شروع کنید:
لباس ها را بررسی کنید. چیزهایی که 

سال هاســت به سراغشان نرفته اید را 
کنار بگذارید. لباس هایی که قابلیت 
استفاده به شکل های متنوع را دارند 
نگه دارید. هر چیز اضافه و بی ارزشی 
را کنار بگذارید و نظم و سبکی را به 
اجرا بگذارید. همانطور که می بینید در 
پاکسازی کمد لباس شما باید آنها را 
در سه دســته قرار دهید؛ نگه دارید، 
ببخشــید و دور بریزید. این در واقع 
کاری است که همیشه در جنبه های 

مختلف زندگی انجام بدهید.
آشپرخانه را پاکسازی کنید: کاری را 
که برای کمد لباس کردید می توانید 
در آشــپرخانه پیاده کنید. البته این 
کار دشوارتر از پاکسازی لباس هاست. 
شما برای اینکار ماه ها فرصت دارید و 
می توانید به مرور زمان آن را به اجرا 
دربیاورید. مهم این اســت که به این 
نتیجه برســید که باید ظرف هایی را 
که هرگز مورد استفاده قرار نمی دهید 
به دیگران ببخشید و کابینت ها را از 
چیزهایی که قادر به اســتفاده از آن 
نیســتید یا طرز کار آن را نمی دانید 

خالی کنید.
کشوهای کار را مرتب کنید: پاکسازی 
کشــوهای کار ساده تر است. وسایلی 
را که می دانید عمال هرگز به کارتان 
نمی آیند ببخشــید یا اگر بی مصرف 
هستند دور بریزید. چیزهایی که نیمه 
سوخته اند، لپ تاپ قدیمی، هاردهای 
کهنه، سی دی های خام مصرف نشده، 
کابل ها، کاغذها، مدادها و خودکارها، 
دفترهــای نیمه مصرف شــده را با 
یک مدیریت درست ببخشید یا دور 

بریزید.

پاکسازی دیجیتالی

پاکسازی های دیجیتالی از پاکسازی 
محیط خانه ساده تر است و البته تاثیر 

چطور »مینیمال«، سبکبار
 و آزاد زندگی کنیم

مینیمالیسم یک روند روبه رشد فلسفی در سال های اخیر است. سبک 
زندگی مینیمال به معنای فراهم آوردن توانایی بیشتر برای تمرکز، 
آزادی حرکت و احساس راحتی بیشتر و اجتناب از مصرف گرایی است.

آن را فورا در زندگی مشاهده خواهید 
کرد. در پاکسازی دیجیتالی هم مثل 
پاکسازی خانه شما باید چیزهایی را 
نگه دارید، ببخشید یا دور بریزید. در 

اینجا باید؛
استفاده از گوشی هوشمند را محدود 
کنید: مدت زمان اســتفاده از آن را 
محــدود کنید. به ایــن ترتیب وقت 
بیشتری برای پرداختن به چیزهای 

بهتر خواهید داشت.
از حق انتخاب آنفالو و آنفرند استفاده 
کنید: هر فردی را که می دانید هیچ 
ارزشی به زندگی تان اضافه نمی کند، 
باعث پریشــانی فکری تان می شود از 
شــبکه های اجتماعی مورد استفاده 

خود حذف کنید.
شبکه های اجتماعی را محدود کنید: 
فقط از شبکه هایی استفاده کنید که 
آنها را برای خــود ضروری می دانید. 
خود را در احاطه شبکه های اجتماعی 

قرار ندهید.
از خریدهای آنالین پرهیز کنید: فقط 
وقتی مطمئن هستید که چه چیزی 
می خواهید و از کیفیت و ضرورت آن 
در زندگی تان باخبر هستید دست به 
خرید آنالین بزنید. برای کنترل این 
مســاله خوب است برنامه های خرید 
آنالین را از گوشــی حــذف کنید یا 

نوتیفیکیشن آنها را قطع کنید.

بــرای چیزهای  ســرمایه گذاری 
باکیفیت اما کمتر

غذاهای فــوری، لباس های ارزان مد 
روز و محصوالت حراج شــده را کنار 
بگذارید. اگر ذهنیت مینیمالیستی را 
پــرورش بدهید کمتر به فکر ارزان و 
فوری بودن هستید. خریدن محصولی 
گران تر با ایــن اطمینان که کیفیت 
بهتری دارد، دوستدار محیط زیست 
اســت و ســال ها قابل استفاده است 
ایده افرادی اســت که سبک زندگی 
مینیمال را انتخاب می کنند. این کار 
نیاز به تمرین و تمرکز بر تغییر عادت 

دارد.

سپاسگزاری

سبک زندگی مینیمال شما را دعوت 
می کند تا سپاســگزار داشته هایتان 
باشید. مینیمالیســم یعنی آزادانه و 
آگاهانه سپاسگزار خانه، خود، خانواده، 
دوستان، کار و توانایی هایتان باشید. 
هر چقــدر سپاســگزاری را تمرین 
کنید، آرامش روحی بیشتری دارید، 
ترس های کمتری خواهید داشــت و 

کیفیت زندگی تان باالتر می رود.

نیلوفر جعفری )رادیو زمانه(

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید
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Are you an 

Internationally 

Trained Professional

 in need of financial 

support for your 

Foreign Credential 

Recognition?

For more information contact:

778-372-6609 
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans

Global Talent Loans program 
is delivered in partnership with 

Funded in part by the Government 
of Canada’s Foreign Credential 
Recognition Program

Global Talent Loans Program

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازى و باغبانى

مشاوره، طراحى، اجرا، نگهدارى

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

جنجال فیلم»مست عشق« 
مولوی و شمس آماج مهر و کین

مثنوی معنوی اش را قرآن پارسی نامیده اند؛ سخن از مولوی است و 
از شمس تبریزی که عقل مولوی را »شوریده« کرد. قرار است فیلمی 
در اینباره ساخته شود. فتوا داده اند، حرام است. سوای این جنجال، 

نگرانی کارشناسان ادبیات فارسی از چیست؟

»مــن مثل بــاغ ُخــرم  ام و ِگرد من 
دیوار اســت و بر آن دیــوار، حدث ها 
و خارهاســت. هر که می گذرد، باغ را 
نمی بیند، آن دیوار و آالیش را می بیند 
و بد آن را می گویــد«، این جمله ای 
اســت از کتاب »فیه ما فیه« نوشته 
جالل الدیــن محمد بلخی، معروف به 
موالنا؛ جمله ای از او و شرح حال این 
شاعر و عارف پارسی زبان که این روزها 
دوباره نامش خواب از ســر دسته ای 

ربوده است.
خبر در نگاه اول شــیرین بود: ساخت 
فیلمی درباره موالنا و شمس به دست 
حسن فتحی کارگردان ایرانی، فیلمی 
که قرار است شهاب حسینی و پارسا 
پیروزفر در آن شــمس و موالنا شوند 
و »مست عشق« را به تصویر بکشند. 
شیرینی اندیشه ساخت فیام در مورد 
یکی از بزرگترین مفاخر ادب و عرفان 
فارســی اما دیرپا نبود. خبر به گوش 
مراجع قم هم رسید. گروهی از طالب 
از مراجع استفتا کردند و آیت اهلل مکارم 
شــیرازی و حســین نوری همدانی 
پاسخی مشابه دادند: »ساخت فیلمی 
درباره شــمس و موالنا »ترویج فرقه 

ضاله صوفیه« است و »حرام« است.«
انحرافاتی که در برخی اشــعار مولوی 
وجود دارد، اخالق متکبرانه صوفیانه 
در برابر پیامبر و اهل بیت، همچنین 
عقایدی خالف شرع و قرآن از جمله 
دالیلــی بودند که در ســایت مکارم 
شــیرازی برای احتیاط علما در مورد 
مولوی و مخالفت با برخی افکار و اشعار 

او عنوان شدند.
دشــمنی با شمس و مولوی، مختص 

امروز و دیروز نیســت. این رشته سر 
دراز دارد. نه ســروده شیخ بهایی که 
»مثنوی معنوی مولــوی« را »قرآنی 
به لفظ پهلوی ]پارسی[« می داند، نه 
شرح مثنوی هایی که عرفا و ادبا از چند 
صدسال گذشته تا کنون نوشته اند و 
نه حتی یادآوری ســخنان خود رهبر 
جمهوری اسالمی ایران که مثنوی را 
آنچنان که مولــوی گفته، »هو اصول 
اصــول اصول الدیــن« خوانده، هیچ 
کدام از زهر مخالفت های دسته ای از 
»مراجع و علما« با »بزرگترین عارف 

پارسی گو« نکاسته است. 
خیزش  این دسته از مراجع و علما بر 
ضد جریــان صوفیانه و به طور خاص 
برضد شــمس و موالنا، گاه بر ســر 
برگزاری کنگره مولوی اوج می گیرد و 
گاه با همایش شمس تبریزی در شهر 
خوی و این بار با پخش خبر ســاخت 
فیلمی در باره مولوی یا شمس. مشکل 

آنها با مولوی چیست؟
محســن کدیور، اندیشمند دینی، در 
یادداشــتی با عنوان »خشــک مغزی 
علیه  بولفضوالنه  فتواهــای  فقیهانه، 
هنــر، ورزش و عرفــان« بــه »نزاع 
تاریخــی دو طایفه فقها و متکلمان با 
عرفا و فالســفه که گاه به خشونت و 
خونریزی هم کشــیده شــده« اشاره 
می کند و می نویســد: »اگرچه فقها و 
شــریعتمداران در طول تاریخ دست 
باالی سیاســی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگــی را داشــته اند، اما هرگز 
نتوانسته اند دو جریان عقلی استداللی 
فیلسوفان و حکیمان، و شهودی ذوقی 
عارفان و صوفیان را حذف کنند و این 

دو جریان عمیق در حاشــیه فرهنگ 
اسالمی، توانسته خود را حفظ کنند و 
میراث ارزشمندی به یادگار بگذارند. با 
اطمینان میتوان گفت عرفان و تصوف 
بخش جدانشدنی فرهنگ اسالمی و از 
جمله اجزای پرافتخار فرهنگ ایرانی، و 
موالنا و شمس از مفاخر اسالم و ایران 

بوده و هستد.«
کدیور ادامه می دهــد:» بدون تعارف 
کسی که عرفان و تصوف را برنمی تابد 
» هرکه می خواهد باشد در هر لباس 
و مســندی – »خشک مغز« است.« 
به اعتقاد کدیور، »اگر در طول تاریخ 
کار دست این مفتیان خشک مغز بود، 
شاهکارهایی همچون مثنوی مولوی، 
منطق الطیر، حدیقه الحقیقه و دیوان 

حافظ امکان تولید نداشت.«
کدیــور با نگاهی به »فتــاوی بی پایه 
ایــن جریــان« از دوش حمام گرفته 
تا رفتن زنان به ورزشــگاه، می نویسد: 
»فقه ایــن افراد »حرام نامه« اســت 
و شریعتشــان ممنوعیــت.« کدیور 
با اشــاره به »مصیبت« تفکر اســالم 
سیاســی حکومتی و اسالم سنتی و 
»بولفضولی هایی که دارند«، می نویسد: 
»شریعت نیاز به بازخوانی دارد تا از شر 
ایــن فتاوای یاوه و بی پایه نجات پیدا 

کند.«
یوســفی اشــکوری هم در نوشته ای 
با اشاره به ریشــه اختالف دو جریان 

فقیهان شریعتمدار با دو جریان اهل 
عرفان و تصوف می نویسد:»تردید ندارم 
که اغلب قریب بــه تمام این فقیهان 
عظــام نه از تاریخ عرفــان در ایران و 
اسالم تشــیع اطالع درستی دارند و 
نه از آموزه های بــزرگان این نحله به 
ویژه شــمس و موالنا. اینان مصداق 
»الناس اعداء ماجهلوا« هستند، یعنی 
با چیزهایی که از آن اطالعاتی ندارند، 

دشمنی می کنند.«
بازتاب خبر این »دشمنی« آنچنان بود 
که وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ایران 
را وادارد که بگوید: »نظر مراجع محترم 
اســت اما قوانین کشور مسیر خود را 
طی می کند« و صدای وزیر پیشــین 
فرهنگ و ارشــاد جمهوری اسالمی 

ایران را هم درآورد.
اما در حالی حســن فتحی به ســراغ 
ایــن مفاخر ادب پارســی می رود که 
کشــورهای دیگر در پــی ثبت این 
مفاخر به نام خود هســتند. در گرد و 
غبار تاخت و تاز این »خشک مغزی ها« 
آنچه به حاشــیه رانده می شود، این 
مهم است که مد ت هاســت ایران بر 
ســر اصالت مولوی با ترکیه دســت 
و پنجه نرم می کند؛ با کســانی که با 
وجود هزاران بیت اشعار پارسی مولوی، 
مدعی اند که او از مفاخر ترک است. هر 
چند آزاداندیشی موالنا در هیچ جغرافیا 
و محدوده ای نمی گنجد اما این واقعیت 

کــه  به ویژه ترکیه به دنبال زدن مهر 
خود بر نام مولوی  است، عمال رقابت بر 
سر تصاحب گنجینه فرهنگی ملتی را 
پیش می برد کــه مولوی به زبان آنان 

سروده است. 
میالد عظیمی پژوهشــگر و مدرس 
زبان و ادبیات فارســی در نوشــته ای 
در این بــاره می گوید:»ترکیه در این 
موضوع خاص ... حقایق علمی را زیر پا 
می گذارد و مفاخر مسلّم ایرانی را ترک 
می خواند.« عظیمی معتقد است، »اگر 
فیلم با مســاهمت و شرکت افغان ها 
ساخته می شد خوب بود اما  در مورد 
تهیه کننده ترک، چــرا باید دم به دم 
آنهــا داد و در موضوعی که محل نزاع 
است و حق با ماست، مسامحه کرد و 

روزه ی شک دار گرفت«.
او اما در صورت ســاختن این فیلم، با 
اشاره به آرامگاه شمس در شهر خوی، 
می نویســد، داســتان باید به گونه ای 
نوشــته شود که شــمس تبریزی در 
»خوی« بمیرد. او همچنین با اشاره به 
این نکته که »آسیای صغیر/ روم/ ترکیه 
در عصر موالنا جــزو قلمرو فرهنگی 
ایران بزرگ و در حوزه ی زبان فارسی 
بوده اســت« و با اشاره به »زبان موالنا 
و شمس که فارسی بوده« و همچنین 
»مؤلفه های ایرانی در سراپای زندگی 
اجتماعی آسیای صغیر در قرن هفتم«، 
می نویسد: »کارگردان اگر می خواهد به 
علم و حقیقت وفادار باشد باید جزئیات 
مســتند و موثق ایرانی بودن محیط 
زندگی موالنا را از منابع استخراج کند 
و در فیلمش نشان دهد. مبادا محیطی 
شبیه به سریال های تاریخی ترک که از 
شبکه های ماهواره ای پخش می شود، 

بر پرده های سینما بنشاند.«
با همه اینها میالد عظیمی »مارگزیده« 
اســت و با اشــاره به یکی دو سریال 
»سبک« ســاخته شده در باره موالنا، 
معتقد اســت:»کاش درباره ی شمس 
و موالنــا فیلــم نســازند.« عظیمی 
می نویســد:»البد می خواهند در فیلم 
از روابــط عرفانی و عاشــقانۀ موالنا و 
شمس بگویند و می شود حدس زد چه 
درهمجوش مبتذلی خواهد بود. چگونه 
می خواهند آن حاالت و سخنان نازک 

و باریــک و بلنــد را در فیلم به قول 
معــروف »در بیاورنــد«. کاش آقایان 
اساسا از این خیال منصرف می شدند.«

این کارشــناس زبان و ادبیات فارسی 
ادامه می دهد که اگر دست اندرکاران 
این فیلم در تصمیمشان مصر هستند 
دست کم ای کاش کار تحقیق را بسیار 
بسیار جدی بگیرند و با موالناشناسان 
موثق روزگار مشورت کنند. عظیمی 
منظــور خــود را از موالناشــناس را 
»محمدعلی موحد و شفیعی کدکنی و 
سروش و کسانی که این استادان تأیید 

کنند«، می داند.
دســت کم درباره این دغدغه به جای 
عظیمی می تــوان گفت که خبرهای 
منتشــر شــده، نویدبخش این است 
که دست کم در نخستین پژوهش ها، 
قرار اســت کار را به کاردان بسپارند 
و محمدعلــی موحــد، عرفان پــژوه، 
تاریخ نگار و عضو پیوسته فرهنگستان 
زبان و ادب فارســی، مشــاور پروژه 

»مست عشق« شده است. 
با تمام جنجال ها بر ســر دشمنی با 
موالنا و شــمس و با تمام دغدغه های 
به جای کارشناســان در مورد ساخت 
ایــن فیلم، باید منتظر ماند و دید اگر 
این داستان به تصویر کشیده شد، آیا 
»حرمت شــمس و موالنا و فرهنگ و 
ادب ایران مهم دانســته« شده است؟ 
شاید این اتفاق بیفتد و شاید این آغاز 
فصلی نو در به تصویر کشیدن زندگی 
گنجینه های علم و ادب و هنر ایران، 
برای ایران و برای تمامی فارسی زبانان 

باشد که بشناسند و قدر بدانند.
عبدالکریم ســروش، نواندیش دینی 
و مدرس دانشــگاه ســال ها پیش در 
ســخنرانی خود دربــاره موالنا و آثار 
باقیمانــده از او گفــت: »اینها رایگان 
این گنــج شــایگان را در اختیار ما 
نهادند ولی به قــول خود موالنا، »هر 
که او ارزان خرد، ارزان دهد/ گوهری، 
طفلی به قرصــی نان دهد« ، ما اینها 
را ارزان به دســت آوریدم و زحمتی 
برای این گنج ها نکشیدیم و قدرشان 

را نمی دانیم.«
منبع: دویچه وله
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
ضربه روحی یا »تروما« دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

چگونه موروثی می  شود؟

دویچــه ولــه- آنهایی کــه قربانی 
سرکوب، تجاوز، خشــونت و جنگ 
بوده انــد، خاطــرات ناگــوار خود را 
تحقیقــات  نمی کننــد.  فرامــوش 
روانپزشکی موسســه ماکس پالنک 
نشان می دهد که این خاطرات موجب 
تغییرات »اپی ژنتیک« می شود. چنین 
تغییــری توالــی یــک ژن را عوض 
نمی کند اما می توانــد روی فعالیت 
آن ژن اثــر بگــذارد. در پی تغییرات 
»اپی ژنتیک« ترکیبات شیمیایی که 
می توانند فعالیــت یک ژن را تنظیم 
کننــد، به آن افزوده می شــوند. آنها 
روی دی.ان.ای یا به آن می چسبند. 
»اپی«به زبان  یونانی به معنی باال یا 

روی چیزی است.
آلون شــن ، مدیر بخــش تحقیقات 
روانپزشکی موسســه ماکس پالنک 
در گفتگو بــا دویچه وله توضیح داده 
اســت که تغییرات اپــی ژنتیک چه 
زمانی پدید می آیند و چگونه موروثی 

می شود.

ترومایی  که به نســل بعد منتقل 
می شود چه تفاوتی با استرس دارد؟

 استرس انواع مختلفی دارد. استرس 
می تواند یک فشار روحی خفیف باشد 
و به صورت مزمن درآید. مثأل وقتی ما 
هر روز سر کار عصبانی می شویم یا هر 

روز در ترافیک می مایم.
فاکتورهای استرس زا احتمال ابتال به 
افسردگی را تشدید می کنند ، اما در 
نهایت ترومایی نیستند که پیامدهایی 
جــدی مانند اختالل اســترس دارد 
که بــه طور خالصــه PTBS گفته 
می شــوند. چنین پیامدهایی پس از 
تجربیاتــی مانند تجــاوز، تصادف یا 

حضور در جنگ ایجاد می شوند.
اگر فردی که چنین تجربه ای داشته 
و پــس از چند هفته یــا چند ماه به 
زندگی عادی برگشــته، یک ماه پس 
از بازگشــت به حالت طبیعی بازهم 
دچار استرس شود، آن وقت می توان 
گفت که از PTBS  رنج می برد. من 
افرادی را می شناســم که چهل سال 
پس از تروما هنــوز از پیامدهای آن 

رنج می برند.

ایــن اختالالت استرســی به طور 
نشــان  را  خود  مشــخص چطور 

می دهند؟
مثأل بی خوابی یا دیدن کابوس. فردی 
که دچار این اختالالت اســت، دچار 
ترس مداوم است و نمی تواند تمرکز 
کند. چنین فردی ارزیابی درســتی 
از خطرات پیرامونــش ندارند و مثأل 
ممکن است یکباره وسط خیابان بپرد. 
افرادی که از PTBS  رنج می برند، در 
مجموع در شرایطی نیستند که از پس 

زندگی روزمره خودشان برآیند.

شما در تحقیق تازه خود به این نتیجه 
رسید ه اید که این تروما موجب تغییر 

»اپی ژنتیک« می شود. یعنی چه؟  
اپی  ژنتیک مبحث تقریبأ تاز ه ای است. 
وقتی در مــورد تغییرات اپی ژنتیکی 
حرف می زنیم منظومان این نیســت 
که ترتیب یک ژن تغییر کرده است. 
اپی  ژنتیک فراتر از ژنتیک اســت. ما 

در مورد تغییراتی حرف می زنیم که 
بر فهمیده شدن یک دستور ژنتیکی 

تأثیر می گذارند.
هر ژن یک دستور مشخص دارد که 
اجرای آن کار پروتئین هاســت. حال 
اجرای این فرمان می تواند بســته به 
فعالیت این پروتئین متفاوت باشــد. 
مثأل اینکه کدام ســلول عصبی کمتر 
یا بیشتر فعال باشد. چنین فعالیتی 
در نهایت رفتار ما را تحت تأثیر قرار 

می دهد.

این چطور به نســل بعــد منتقل 
می شود؟

در تغییــر »اپی ژنتیــک« ترکیبات 
شــیمیایی که می توانند فعالیت یک 
ژن را تنظیــم کنند، بــه آن افزوده 
می شوند. آنها روی دی.ان.ای یا به آن 
می چسبند و »نشانه های اپی  ژنتیک« 
خوانده می شوند. این نشانه  ها می تواند 

به نسل بعد منتقل   شود.
دســتکم تا اینجا، مــا می دانیم که 
این نشــانه  ها می تواند تا ســه نسل 
بعد هم منتقل شــوند. مثأل در نسل 
ســوم قربانیان جهان جهانی دوم که 
اردوگاه های مــرگ نا زی ها را تجربه 
کردند یــا نوه ســربازانی که جنگ 
جهانی دوم را دیدنــد، هنوز ردی از 
ترومای آنها پیدا می شود. افرادی که 
تروما را به ارث بردند، ترس بیشتری 
دارند و بیشتر به بیماری های ناشی از 

استرس دچار می شوند .
واقعیت اینجاست که ما هنوز به طور 
»اپی  مشــخص نمی دانیم تغییرات 
ژنتیک« دقیقأ چطور به ارث می رسند، 
چون فاکتورهای زیادی در میان نقش 
بازی می کنند. رفتار مادری که دچار 
استرس زیاد است یا »نشانه های اپی 
 ژنتیــک« را از والدینش به ارث برده، 
در فرزندانش تأثیــر می گذارد. از آن 
گذشته شرایط محیطی هم به اندازه 

دی ان ای در رشد ما تأثیرگذارند.

افراد گرفتار اختالل استرس را چطور 
می توان درمان کرد؟

این افراد در حال حاضر می توانند دارو 
مصرف کنند یا دور ه های روان درمانی 
را پشت سر بگذارند. البته هر دو روش 

به صورت محدود مؤثرند.
برای یافتن یک روش جدید درمان، 
باید مکانیســم اپی  ژنتیک فهمیده 
شود. باید فهمید در مغز چه رخ داده 
اســت؟ چه ژن هایی در این تغییرات 
مشارکت داشتند و کدام تغییرات اپی  
ژنتیک ریسک ابتال به بیماری را در 

یک فرد افزایش می دهند؟ 
پس از فهمیــدن همه اینها می توان 
روشــی برای درمان پیدا کرد که در 
مراحل اولیه مانع از ایجاد پیامدهای 
ترومــا شــود. مثأل در مــورد فردی 
که خطر ابتال به ایــن پیامدها در او 
باالست، پیشــگیری کرد و مثأل او را 

به سربازی نفرستاد.

این نشانه های اپی ژنیتیک که گفتید، 
بعد از درمان ناپدید می شوند؟

ما با قطعیت نمی دانیم که نشانه های 
اپی ژنتیــک به طور کامــل برطرف 
می شوند )از روی ژن پاک می شوند( 
یا کمی رنگ می بازند و بعد دوباره به 
محض تجربه یک ترومای دیگر، خود 

را دوباره نشان می دهند.
واقعیت اینجاســت که تغییرات اپی  
ژنتیک حتی در دوران جنینی هم به 
وجود می آیند، مثأل وقتی جنین در 

شکم مادر دچار استرس می شود.
این جنین پس از تولد می تواند مانند 
سایر کودکان کامأل عادی رشد کند 
و متوجه هیچ  چیزی نشــود، اما به 
محض اینکه دچار تروما شود، »نشانه 
اپی ژنتیک« تأثیر خود را نشان دهند 
و احتمال ابتال به بیماری های ناشی از 
استرس و پیامدهای آن را به مراتب 

بیشتر کنند.

راه های تشخیص و درمان دندان قروچه
»بخش دوم«

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. 
از جملــه عوارض مفصلی ایــن وضعیت نیز می توان 
به اختــالالت مفصل گیجگاهی فکی مانند صداهای 
مفصلی و مشکالت دیســک مفصلی و نیز دردهای 

ناحیه مفصل گیجگاهی فکی اشاره کرد.
در بســیاری از افراد اگر دندان قروچه به طور مزمن 
ادامه یابد، باعث سایش شدید، شکستگی های تاجی 
و پریدگــی مینای دنــدان، کوتاه شــدن دندان )به 
ویژه دندان های جلو(، آســیب به لثه ها، سست شدن 
استخوان های نگه دارنده دندان و لق شدن دندان ها و 
افتادن دندان، فرسایش دندان و پرکردگی ها، مشکالت 
مفاصل فک، حساس شدن دندان ها، سردرد و… شود. 
چنین بیمارانی ممکن اســت به درمان های روکش، 
درمان ریشه، ایمپلنت، پروتزهای متحرک پارسیل یا 

حتی کامل نیاز پیدا کنند.
از طرف دیگر در صورتی که مشکل برطرف یا کنترل 
نشود، خود این درمان های انجام شده نیز تحت تاثیر 
براکسیزم قرار گرفته و دچار شکست می شود. در عین 
حال، گذشــته از وارد آوردن آسیب های جدی دندان 
قروچه به سیســتم دندانی، در صورت ادامه شرایط، 
باعث مشــکالت مفصل گیجگاهی فکی شــده و از 
دردهای مالیم مفصل گرفته تا اختالالت دیسک در 

ناحیه گردن و سایش را موجب می شود.

نشانه های دندان قروچه

نشانه های دندان قروچه می تواند شامل موارد زیر باشد:
- ســایش دندان ها روی هم طوری کــه صدای آن 

شنیده شود.
- دندان هایی که برجستگی های آن صاف شده یا دچار 

شکستگی مینا یا لق شده اند.
-  سایش دندان ها به میزانی که به الیه های زیرین مینا 

)عاج دندان( رسیده باشد.
-  حساسیت های دندانی.

- درد ها و ناراحتی های فک و صورت.
-  دردهایی که در ناحیه گوش احساس می شود ولی 

درواقع به خاطر مشکل در گوش نیستند.
-  سردردهای مبهم در ناحیه گیجگاهی.

درمان دندان قروچه

دندان پزشکان ضمن گرفتن تاریخچه پزشکی و دندان 
پزشکی از بیمار، معاینه داخل دهانی و خارج دهانی 
)عضالت ســر و صورت، مفصــل گیجگاهی- فکی(، 

گرفتن عکس رادیوگرافی و ارزیابی وضعیت ریشه ها 
و بافت های نگه دارنده مشــکل را بررسی می کنند و 
براساس شرایط درمان های مختلفی را به شما پیشنهاد 

می دهند:
)Occlusal Splint(؛  اکلــوزال  اســپلینت های   *
اسپلینت یک وسیله شــفاف اکریلی U شکل است 
که معموال برای فک باال ســاخته می شود و می تواند 
به دو صورت Hard و Soft )ســخت و نرم( باشد. اگر 
این اسپلینت برای محافظت دندان ها از سایش هنگام 
خواب تجویز شود و بیمار فقط شب ها از آن استفاده 

کنند به آن Night guard گفته می شود.
دســتگاه نایت گارد مانند یک پالک روی دندان های 
یک فک قــرار گرفته و باعث جداشــدن دندان ها و 
جلوگیری از آسیب بیشتر می شــوند. در عین حال 
درصورتی که به طور دقیق ســاخته شوند، می توانند 
باعث کنترل نیروهای وارده به عضالت جونده و کاهش 

دردهای عضالنی و مفصل شوند.
* اصالح سیســتم دندانی؛ اصالح دندان ها، شکل و 
موقعیت دندان هایی که در جای مناسب قرار نگرفته اند 
یا به دلیل از دست رفتن دندان های دیگر، از جای خود 
جا به جا شده اند و نیز جایگزینی دندان های از دست 
رفته توسط ایمپلنت های دندانی یا پروتز ها و تنظیم 
تماس های دندانی به طور دقیق می تواند باعث کاهش 

چشمگیر ابتال به براکسیزم شود.
* کاهش اســترس ها و تنش های محیطی و شغلی؛ 
پرداختن به فعالیت های مفرح و آرام بخش مانند انواع 
ورزش ها یا مدیتیشــن و تنظیم فعالیت روزانه برای 
ایجاد برنامه خواب آرام، منظم و کافی، تاثیر به سزایی 

در کاهش براکسیزم خواهدداشت.
* کاهش مصرف غذا و نوشــیدنی های دارای کافئین 
مانند کوکاکوال، قهوه و شکالت، باعث کم شدن دندان 

قروچه می شود.
* حذف عادت هایی مانند جویدن مداد و دیگر اجسام 
و نیز کاهش مدت زمان جویدن آدامس به بهتر شدن 

مشکل کمک می کند.
* عدم مصرف دخانیات و نیــز خودداری از جویدن 

تنباکو، باعث بهبود مشکالت خواهدشد.
بر اساس شــرایط ممکن اســت دندان پزشک برای 
مدت زمان کوتاهی داروهای آرام بخش یا شل کننده 
عضالنی یا ضدالتهاب برای بیمار تجویز کند. تشخیص 
براکسیزم کارمشکلی نیســت، اما درمان آن، آگاهی 
وســیع و جامعی می خواهد که معموال به وسیله یک 

گروه تخصصی دندان پزشکی قابل انجام است.
به خصوص زمانی که دنــدان قروچه باعث درگیری 
بافت های نگه دارنده و آسیب و تخریب نسوج دندانی 
و پالپ شــده باشــد. در این صورت ضــرورت دارد 
متخصصان دندان پزشــکی مرتبط مانند پروتزهای 
دندانــی، پریودانتیکس، ارتودنســی، اندودانتیکس و 

جراحی فک و صورت مراجعه شود.

ترومای جنگ، خشونت و تجاوز موجب تغییر »اپی ژنتیک« و در بدن ما 
ماندگار می شود
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تغذیه

با غذاهای چرب
 الغر شوید

 بازگشت نظر انقالبی »اتکینز«
بخش سوم

این مطلب بخش ســوم از مقاله ای 
اســت که به قلم گری تابز در یکی از 
شماره های نشریه نیویورک تایمز به 
چاپ رســیده است. در این بخش به  
توجیه غیرعلمی رژیم غذایی کم چربی 
و تالش هایی که برای تحمیل آن بر 

افکار عمومی شده اشاره می شود.
تئوری رژیــم کم چربی بــا دالیلی 
که برای شــیوع چاقی برمی شمارد 
بخوبی قابل درک است و با تعصبات 
اصول گرایانه هم  مطابقــت دارد که 
چربی، فست فود و تلویزیون دشمنان 
اصلی انســان هستند. اما دو نکته در 
اینجا وجــود دارد: اول اینکه اگر این 
منطق را بپذیریــم، در کنار آن باید 
قبول کنیم که تمام نگاه و احساسات 
منفی که چه از نظر اجتماعی و چه از 
نظر فیزیکی درباره چاقی وجود دارد، 
براحتی مغلوب تبلیغات و فریبی شده 
است که با بمباران مداوم خود مردم 
را بــه خرید زیاد اما ارزان غذا ترغیب 
می کنند؛ و ســپس توجه کنیم که 
براساس سخنان کاترین فلگال دالیل 
کافی وجود ندارد که نشان دهد موارد 
عنوان شده فوق عامل تغییراتی بوده 
که مشخصا باعث شروع اپیدمی چاقی 
شده است. برای مثال اگر به تاریخچه 
مصرف فست فود که در دهه ۷۰ و ۸۰ 
به آرامی افزایش پیدا کرده است نگاه 
کنیم خواهیم دید که منحنی رشد آن 
با منحنی رشد چاقی که با یک خیز 
ناگهانی افزایش یافته اســت منطبق 

نیست.
و در مــورد ورزش و فعالیــت بدنی 
همان طور که ویلیام دایتز مدیر بخش 
تغذیــه و فعالیت فیزیکــی در مرکز 
کنترل بیماری ها گفته است، تا قبل از 
اواسط دهه ۸۰ اطالعات موثقی وجود 
ندارد، اما اطالعات مربوط به سالهای 
دهه ۹۰ نشان می دهد که چاقی بدون 
آن که سطح فعالیت های ورزشی تغییر 
کرده باشد هم چنان روند افزایشی را 
طی کرد. این موضوع نشان می دهد 
که رابطه زیادی بین ورزش و چاقی 
وجود ندارد. دایتز هم چنان تاکید کرد 
که فرهنــگ فعالیت های فیزیکی در 
امریکا که رابرت لیوای مدیر انستیتوی 
ملی قلب، ریه و خون آنرا در ســال 
۱۹۸۱ »جنون ورزش« توصیف کرد، 
از سال های دهه۷۰ شروع شده استکه 

تا به حال ادامه دارد.
بعــالوه در مــورد ژن ذخیره کننده 
می تــوان گفــت که مطــرح کردن 
مباحث مربوط بــه تکامل در این جا 
تنها نوعی توجیه رفتار انسان است که 
چون امکان آزمایش ندارد بســادگی 
از طرف دانشــمندان عنوان می شود. 
به عبارت دیگر، اگر ما در شــرایطی 
زندگی می کردیم که با مشکل شیوع 
آنورکســیا روبرو بودیم، دانشمندان 
تئوری غیرقابل آزمایش »ژن مصرف 
کننده ذخایر« را مطرح می کردند و 
مباحث تکامــل را به موضوع کاهش 

وزن خودبخود می کشاندند.
دانشجویان رشته انداکرینولوژی۱۰۱ 
به یــک حقیقت انکارناپذیر اشــاره 
می کننــد که تکامل بشــر هرگز در 
سایه خوردن مقادیر زیادی از نشاسته 
و قنــد صورت نگرفته اســت. دیوید 
لودویگ می گوید که »محصوالت غله 
و قندهای تغلیظ شــده بطور قطع تا 
قبل از اختراع کشــاورزی که تنها به 
۱۰۰۰۰سال قبل برمی گردد در غذای 
انســان حضور نداشته اســت«. این 
موضوع بارها در متون انسان شناسی 
مورد بحــث قرار گرفته اســت ولی 
به اســتثنای کتاب های رژیم های کم 
کربوهیــدرات در هیچ یــک از متون 
مربوط به چاقی به آن اشــاره  نشده 

است.
آن چه که در این مجــادالت نادیده 
گرفته شــده این اســت که اعتقاد 
دگماتیک بــه رژیم های کم چربی از 
دهه۸۰ بــه این طرف بوجــود آمده 
اســت. تا اواخر سال های دهه۷۰ باور 
پذیرفته شده عمومی چنین بود که 
چربی و پروتئین بعلت ایجاد احساس 
ســیری مانع از پرخوری می شوند و 
کربوهیدرات افــراد را چاق می کند. 
مثال در کتاب  »فیزیولــوژی ذائقه« 
تالیف۱۸۲۵ که یکی از مشهورترین 
کتابهای نوشــته شــده درباره غذا 
بشــمار می رود، غذاشــناس معروف 
فرانســوی ژان انتلم بریالت ساوارین 
می گوید که او می تواند بعد از ۳۰سال 
گوش دادن به ســخنان افراد چاق و 
تنومند که از لذت خوردن نان، برنج 
یا ســیب زمینی صحبت می کنند به 
آســانی علت چاقی ها را تشــخیص 
بدهد. او ریشه چاقی را چنین تشریح 
کرده اســت: یک اســتعداد طبیعی 
که با مــواد حاصل از آرد و خمیر که 

بشر بعنوان عناصر اولیه غذای روزانه 
استفاده می کند ارتباط دارد. او اضافه 
کرده اســت که اثر این مواد خمیری 
مثل سیب زمینی، غالت یا هر نوع آرد 
زمانی سرعت می گیرد که قند به رژیم 

غذایی اضافه شود.
این همان چیزی است که چهل سال 
پیش من از مادرم آموختم. او براساس 
مشاهدات خود می گفت که خوردن 
بیش از انــدازه پاســتا باعث چاقی 
ایتالیایی ها شده اســت. آنسل کیز، 
پزشــک دانشگاه مینسوتا نیز همین 
مشاهدات را با نوشتن اینکه »چربی ها 
بهتر دوام می آورند« عمال ثبت کرده 
اســت. منظور کیز کــه در مطالعات 
خود ایتالیایی ها را جزو سنگین ترین 
جمعیت ها دانسته این بوده است که 
چربی هــا بدلیل اینکه به آرامی هضم 

می شوند افراد را سیر نگه می دارند.
در نشــریات ســالهای دهه۷۰ هنوز 
مقاله هایــی یافت می شــد که علت 
چاقی هــای بی شــمار در افریقــا و 
کارائیب را رژیم هایی می دانستند که 
اغلب منحصر به کربوهیدرات ها بودند. 
یکی از مدیران پیشین بخش غذای 
سازمان ملل متحد نوشت که اعتقاد 
عمومی درباره یــک رژیم ایده آل که 
مانع از چاقــی، ریزه خواری و مصرف 
بیش از اندازه قند بشــود این اســت 
که باید سرشــار از تخم مرغ، گوشت 
گاو، گوشــت گوســفند، مرغ، کره و 
ســبزیجات پخته باشــد. این دقیقا 
معادل نســخه ای اســت که بریالت 
ســاوارین در سال۱۸۲۵ بدست داده 

است.
وجود  دراین جا  عجیبــی  پاردوکس 
دارد؛ آنســل کیز همان کسی است 
که در دهه پنجاه نظر دگماتیک »کم 
چربی برای سالمتی خوب است« را 

برای اولیــن بار معرفی کرد و تئوری 
خود را مبنی بر اینکه چربی ســطح 
کلسترول را افزایش می دهد و باعث 
بیماری قلبی می شــود بیــرون داد. 
اما درطی دو دهه بعد از آن شــواهد 
علمی که تئوری او را تائید کند بطرز 
لجوجانــه ای مبهم باقــی ماند و در 
نهایت این مســاله نه در سایه علم، 
بلکه در سایه سیاســت جا افتاد. به 
این ترتیب که در ژانویه۱۹۷۷ یکی از 
کمیته های سنا به رهبری جرج مک 
گاورن »برنامه های غذایی برای ایاالت 
متحــده« را با ایــن توصیه به چاپ 
رســاند که امریکایی ها برای کنترل 
اپیدمی بیماری کشنده ای که سراسر 
کشور را فرا خواهد گرفت باید مصرف 
چربی را محدود کنند. و این موضوع 
زمانی به اوج رسید  که انستیتو ملی 
ســالمتی در اواخر سال۱۹۸۴ بطور 
رسمی اعالم کرد که بهتر است همه 
امریکایی ها از دو سالگی به بعد چربی 
کمتری بخورند. و این زمانی بود که 
خیلی پیش تــر از آن کلمه چربی در 
فرهنگ لغــت مرکز علوم در خدمت 
مردم به قاتل چرب تبدیل شده بود 
و الگوی صبحانه امریکایی جای خود 
را از تخم مرغ و بیکن به غالت صبحانه 
»اسپیشــیال کی« با یک کاسه شیر 
کم چرب، یک لیوان آب پرتقال و نان 
تســت با یکی دو گرم کره داده بود؛ 
مهمانی کربوهیدرات های تصفیه شده!
در فاصله این ســال ها انستیتو ملی 
ســالمتی چندین صد میلیون دالر 
صرف کرد تا رابطه بین خوردن چربی 
و ابتال به بیماری قلبی را ثابت کند و 
برخالف آن چه که ما ممکن است فکر 
کنیم به نتیجه نرســید. پنج مطالعه 
گسترده وجود چنین ارتباطی را رد 
کردند. و مطالعه ششم که به تنهایی 
یکصد میلیون دالر هزینه دربر داشت 
تنها به این نتیجه رسید که استفاده از 
داروهای کاهش کلسترول از بیماری 
قلبی جلوگیــری می کنــد. آن گاه 
مدیران انستیتو ســالمتی دست به 
ایجاد یک حلقه اعتقادی زدند. بیسیل 
ریف کایند که نظــارت بر مطالعات 
را در انستیتو ملی سالمتی بر عهده 
داشت منطق خودشان را به این شکل 
توضیح داد کــه علی رغم هزینه های 
فــراوان نشــانه ای از فواید رژیم های 
کم چربی برای سالمتی بدست نیامد، 
ولی اگر داروهای کاهش کلســترول 
مانع از حمله قلبی می شود، پس یک 
رژیم کم چربی که کلسترول را کاهش 
می دهد می تواند همان نتیجه را داشته 
باشد. ریف کایند در گفتگویی که با او 
داشتم چنین گفت: »هیچ چیز در دنیا 
کامل نیســت. وقتی اطالعات قطعی 
در دسترس نباشــد، سعی می کنید 
از هرچه که در اختیار دارید بهترین 

استفاده را بکنید!«

ترانه ناظری 
منبع: نشریه هفته

مواد الزم: 

برنج: ۳۰۰ گرم )۲ پیمانه(
 آب: ۷۵۰ میلی لیتر )۳ پیمانه(

 فیله ی مرغ مکعبی خرد کرده: ۵۰۰ گرم
 زردچوبه: یک دوم قاشق چای خوری

 نمک: به میزان الزم
 کره ی آبکرده: ۱۰۰ گرم

 پیازداغ: ۲ قاشق سوپ خوری
 برگ بو: ۲ عدد

 میخک: ۲-۳ عدد
 چوب دارچین: یک قطعه ی ۴ سانتیمتری

 هل: ۳ عدد
 سیر له کرده: ۱ حبه

 فیله ی گوجه فرنگی خرد کرده: ۳ عدد متوسط
 فلفل سبز قلمی خرد کرده: ۲ عدد

 ادویه ی گرام ماساال: ۱ قاشق چای خوری
 برگ گشنیز و نعنای خرد کرده: ۵۰ گرم

 کشمش تفت داده: ۱ قاشق سوپخوری
 بادام هندی برشته: ۱۰ عدد

طرز تهیه:

 برنج را با یک قاشق چای خوری نمک و به میزان کافی آب، بخیسانید.
 مرغ، زردچوبه و نمک را در کاسه ی مناسبی بریزید، رویش را بپوشانید و 

یک ساعت در یخچال نگه دارید.
 حاال مرغ و ۲ قاشق سوپخوری از کره را در ظرف مناسب بریزید و آن ها 

را تفت دهید تا مرغ پخته شود.
  سپس ۲ قاشق سوپخوری از کره، پیازداغ، برگ بو، میخک، دارچین، هل 

و سیر را  نیز در ظرف جداگانه تفت دهید.
برنــج را آبکش کرده و   فیله ی مرغ، ادویه ها، برنج، فیله ی گوجه فرنگی، 
فلفل ســبز، ادویه گرام ماساال، گشنیز، نعنا و باقیمانده ی کره را در ظرف 

مناسب، ریخته  و آن را دم کنید.
بعد از دم کشــیدن پلو را برای پذیرائی در ظرف مناســبی بکشید و با 

کشمش تفت داده و بادام هندی بیارایید.
 

یادآوری: هنگام پذیرائی، چوب دارچین و برگ بو را از پلو درآورید.

پلوی معطر مرغ  )هندی(

اگر از دیابت رنج می برید
 چای بابونه بنوشید

گروهی از دانشمندان ژاپنی با همکاری پژوهشگران دانشگاه ابریستویث 
بریتانیا دریافتند که نوشیدن مستمر و منظم چای بابونه می تواند به شکلی 
کارا ســبب کاهش سطح قند خون شده و افراد را از پیامدهای مرتبط با 

بیماری دیابت در امان نگاه دارد.
ایــن پژوهش که در شــرایط آزمایشــگاهی روی گــروه از موش های 
آزمایشگاهی مبتال به دیابت نوع دوم انجام شد، نشان داد نوشیدن عصاره 
بابونه عالوه بر کاهش ســطح گلوکز خون، توقف فعالیت آنزیم الدوز که 
می تواند به تشــدید پیامدهای دیابت منجر شود، را در پی داشته باشد. 
آنزیم دوز گلوکز اضافی موجود در خون را به ماده ای تبدیل می کند که در 

سلول ها متراکم می شود و پیامدهای خطرناکی دارد.
دانشمندان به گروهی از بیماران دیابتی داوطلب نیز چای بابونه دادند و 
پس از ۳ هفته مصرف منظم چای بابونه ســطح قند خون این افراد ۲۵ 
درصــد کاهش یافت. این کاهش در حالی رخ داد که این داوطلبان هیچ 

تغییری در دیگر عادات خوراکی و زیستی خود نداده بودند.
پزشکان به بیماران مبتال به دیابت توصیه می  کنند اگر به بابونه حساسیت 
نداشــته باشند، چای بابونه را وارد رژیم غذایی خود کنند. این نوشیدنی 
می تواند از عواقب وخیم بیماری دیابت مانند از بین رفتن چشم ها، اعصاب 

و کلیه ها بکاهد.
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سومين جنگ اسكندر با ايرانيان
سومين جنگ اســـكندر مقدوني با ايرانيان سي ام 
سپتامبر ســـال 331 پيش از ميالد در واقع درمنطقه اربال 
روي داد كـــه در اين جنگ هم ايـــران به دليل ضعف 
فرماندهي و وجود اختالف ميان سران خاندان هخامنشي 
و سوء مديريت داريوش سومـ  شاه وقتـ  موفق نبود و 

دست به عقب نشيني زد.
نخستين اعتصاب كارمندان دولت در ايران

نهم مهرمـــاه 1286 اعتصاب كاركنان وزارت امور 
خارجه به نتيجه رســـيد و ميرزا جواد خان سعدالدوله 
 از ســـمت وزير امور خارجه بركنار و اين ســـمت به 

عالء السلطنه داده شد .  
سعدالدوله كمتر از يك ماه وزير امور خارجه بود 
و درگيري كاركنان اين وزارتخانه با او از همان هفته اول 
آغاز شده بود. اين نخستين اعتصاب كارمندان است كه در 

تاريخ اداري ايران ضبط شده است. 
پيمان عدم تجاوز ايران و شوروي 

يكم اكتبر ســـال 1927ميالدي ميان ايران و دولت 
جماهير شـــوروي يك پيمان عدم تجاوز امضاء شد.  به 
رغم پيمان عدم تجاوز سال 1927 مسكوـ  تهران، ديديم 
كه در آگوســـت 1941 لندن و مسكو همدست شدند و 
ايران را اشغال نظامى كردند كه كمى بيش از چهار سال 

طول كشيد. 
دولت لندن قبال از طريق سياستمداران وابسته به خود 
چند فرمانده نظامى را تطميع كرده بود و اين فرماندهان 
بدون اطالع فرمانده كل قوا (شاه) ارتش را مرخص كرده 

و كشوررا بدون دفاع گذارده بودند.
بنيادگذار صنايع ريخته گري و فرو آلياژ ايران

نهم مهرماه زادروز «علي اصغر حاجي بابا» بنيادگذار 
صنايع ريخته گري و فروآلياژ ايران است كه در سال 1310 
در تهـــران به دنيا آمد. حاجي بابا درعين حال يك مبارز 
سياسي و از مَليون بنام ايران است .    حاجي بابا كه يكي 
از بازرگانان مهم آهن بود در سال 1342 شركت «پارس 
متال» را به اميد اين كه وطن به ســـوي صنعتي شدن گام 
بردارد تاسيس كرد و ســـپس در سال 1348 به تأسيس 

شركت «شوفاژ كار ايران» همت گماشت.  
ديدار رئيس ديپلماسي شوروي از زندان مركزي تهران!

كارا خان كميسر امور خارجي شوروي نهم مهرماه 
1312 در سومين روز ديدار رسمي اش از تهران از زندان 
قصر ديدن كرد!. در تهران از رئيس ديپلماسي بلشويك ها 
استقبالي شايان و بي سابقه به عمل آمد كه نشانه آغاز فرار 

رضاشاه از سلطه انگلستان تلقي شده است.

امروز در تاريخ
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در انقالب ايران زنها پيشقدم بوده اند 
گروهي از بانوان شهرهاي مشهد، آمل و آبادان ديروز 
به حضور امام خميني، رهبر انقالب اسالمي ايران در قم 

رسيدند و امام براي آنها مطالبي به اين شرح بيان كرد:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

من از شما خواهران كوچك و بزرگ كه از شهرهاي 
مشهد، آمل و آبادان و ساير شهرها آمده ايد تشكر مي كنم. 
اميدوارم از قيدهاي اســـارتي كه در زمان اين پدر و پسر 
گرفتار آن بوديد آزاد شـــويد. اگر كســـي با تاريخ صد 
ساله ايران آشنائي داشته باشـــد، مي داند كه شما زن ها 
در جنبش هاي اصيلي كه در ايران رخ داده اســـت، از 
قبيل: جنبش مشروطيت و تنباكو، همدوش با مردها قيام 
مي كرديـــد و همينطور در انقالب بزرگي كه در زمان ما 
واقع شده پيش قدم بوده ايد و نقش شما در اين نهضت از 
مردها بيشتر بوده چون وقتي كه شما به خيابان ها ريختيد 
و در مقابل تانكها و توپها تظاهر كرديد، مردها قدرتشان 

چند برابر شد. 
مصاحبه اوريانا فاالچي با بازرگان

رمـ  يونايتدپرسـ  گوريردوالسرا روزنامه ايتاليائي 
متن مصاحبه مفصل خانم اوريانا فاالچي روزنامه نگار 
ايتاليائي را با مهدي بازرگان نخست وزير 71 ساله ايران در 

دو صفحه كامل انتشار داد. 
خانم فاالچي نوشته است كه مهدي بازرگان دو بار 
استعفاي خود را از سمت نخست وزيري به امام خميني 
تقديم كرده است ولي رهبر مذهبي ايران گفته است كه 
براي اداره كشور كس ديگري را ندارد و به همين علت 
وي در سمت خود باقي مانده است. نخست وزير ايران 
در زمان انجام مصاحبه همچنين به خانم فاالچي گفته 
است: نقش من بي ترديد نقش ضعيفي است، اگر من به 
شما بگويم كه مســـئوليت تمام امور برعهده من است، 
حقيقت ندارد. اگر هم بگويم كه امام خميني فرمانروايي 
مي كند حقيقت ندارد. بهتر است بگويم كه از يك ديدگاه 
رسمي، اين حكومت است كه كشور را اداره مي كند اما در 
چارچوب ايدلوژيك و انقالبي امام خميني، و زير نظارت 

شوراي انقالب. 
اطالعيه سفارت آمريكا در مورد ويزاي دانشجوئي

ايـــن اطالعيه مطبوعاتي امروز از ســـوي بخش 
مطبوعاتي و فرهنگي سفارت آمريكا در تهران منتشر شد:
كنسولگري سفارت آمريكا اخيراً متوجه شده است 
كه در مورد ويزاي دانشجويي يك سوءتفاهم جدي براي 
بعضي از دانشجويان پيش آمده است. اينك براي رفع اين 
سوءتفاهم كنسولگري نكات زير را به اطالع دانشجوياني 

كه قصد تحصيل در آمريكا را دارند مي رساند:
1ـ هر دانشـــجوئي كه وارد آمريكا مي شود بايد 
داراي يك ويزاي معتبر (الـــفـ  يك) و يك پذيرش 
معتبر (آيـ  20) كه از طرف دانشـــگاه مورد نظر صادر 

مي شود باشد. 
2ـ ويزاي دانشـــجوئي فقط بـــراي تحصيل در 

دانشگاهي كه در ويزا نام برده شده معتبر مي باشد.
عراق خسارات وارده به روستاهاي مرزي ايران را 

مي پردازد
اروميه: خسارات وارده به روستاهاي مرزي ايران در 
شهرستان سردشت كه چندي قبل بر اثر حمله هواپيماهاي 
عراقي آســـيب ديده اند ترميم مي شود. حقگو استاندار 
آذربايجان غربي كه به دعوت وزارت امور خارجه عراق 
براي گفتگو با استاندار سليمانيه به عراق سفر كرده بود، 
در بازگشت به اروميه اين خبر را اعالم كرد. حقگو اضافه 
كرد: حمله هواپيماهاي عراقي براساس اعالم مقامات 
مسئول آن كشور اشتباهي انجام شده و خسارات وارده 

تأمين خواهد شد. 
نارضايتي استاندار اصفهان از ادامه كار كميته ها

اصفهان: محمدكاظم موسوي بجنوردي استاندار 
اصفهان ديروز در گفتگوئي با خبرنگار خبرگزاري پارس 
كه از ادامه كار مجدد كميته ها در اصفهان اظهار نارضايتي 
كرد و در مورد خلع سالح كميته ها در اين استان گفت: 
به خاطر شكايات متعددي كه از كار كميته ها و ضعف 
و نارسائي هاي آنها رسيده و تداخل وظيفه اي كه با سپاه 
پاسداران كه ارگان ماندني و منضبط هستند به وجود آمده 
بود، در نشستي با دادستان انقالبـ  رئيس دادگاه انقالب 
توافق شد كه كميته ها خلع سالح شوند تا هم فرماندهي 
واحد به وجود آيـــد و امر تصفيه نيز خود به خود انجام 

پذيرد. 

 تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعـات روز دوشـنبه 9 مهرمـاه 1358 
(برابر با 9 ذيقعده 1399، اول اكتبر 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
تا بديدم حلقه زلف تو، روز من، شب است

تا ببوســـيدم سر كوى تو، جانم بر لب است
يا رب! آن ابرو، چه محرابى است كز سوداى او؟

در زواياى فلك، پيوسته يارب يارب، است
پيش عكس عارضت، ميرم كه شمع از غيرتش

هر شبى تا روز گاهى در عرق، گه در تب است
آفتابى، امشـــبم، در خانه طالع مى شـــود

گوييا در خانه طالع، كدامين كوكب است؟
پاى دار اى شمع و منشين تا به سر، خدمت كنيم

پيش او امشب كه ما را خود سر و كار امشب است

صوفيان! گر همتى داريد جامى در كشـــيد
زان خم صافى، كه صاحب همتان را مشرب است

حسن رويت قبله من نيست تنها، كين زمان
در همه روى زمين، يك قبله و يك مذهب است

جان به عزم دست بوست، پاى دارد در ركاب
گر تعلل مى رود، سستى ز ضعف مركب است

روح سلمان، قلب و عشقت برترست از طور روح
ورنه عشقت، گفتمى روح است و قلبم قالب است
سلمان ساوجى

قاب امروز

محيط بان و طبيعت بكر پارك ملى گلستان /عكس از :محسن حدادى
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سومين جنگ اسكندر با ايرانيان
سومين جنگ اســـكندر مقدوني با ايرانيان سي ام 
سپتامبر ســـال 331 پيش از ميالد در واقع درمنطقه اربال 
روي داد كـــه در اين جنگ هم ايـــران به دليل ضعف 
فرماندهي و وجود اختالف ميان سران خاندان هخامنشي 
و سوء مديريت داريوش سومـ  شاه وقتـ  موفق نبود و 

دست به عقب نشيني زد.
نخستين اعتصاب كارمندان دولت در ايران

نهم مهرمـــاه 1286 اعتصاب كاركنان وزارت امور 
خارجه به نتيجه رســـيد و ميرزا جواد خان سعدالدوله 
 از ســـمت وزير امور خارجه بركنار و اين ســـمت به 

عالء السلطنه داده شد .  
سعدالدوله كمتر از يك ماه وزير امور خارجه بود 
و درگيري كاركنان اين وزارتخانه با او از همان هفته اول 
آغاز شده بود. اين نخستين اعتصاب كارمندان است كه در 

تاريخ اداري ايران ضبط شده است. 
پيمان عدم تجاوز ايران و شوروي 

يكم اكتبر ســـال 1927ميالدي ميان ايران و دولت 
جماهير شـــوروي يك پيمان عدم تجاوز امضاء شد.  به 
رغم پيمان عدم تجاوز سال 1927 مسكوـ  تهران، ديديم 
كه در آگوســـت 1941 لندن و مسكو همدست شدند و 
ايران را اشغال نظامى كردند كه كمى بيش از چهار سال 

طول كشيد. 
دولت لندن قبال از طريق سياستمداران وابسته به خود 
چند فرمانده نظامى را تطميع كرده بود و اين فرماندهان 
بدون اطالع فرمانده كل قوا (شاه) ارتش را مرخص كرده 

و كشوررا بدون دفاع گذارده بودند.
بنيادگذار صنايع ريخته گري و فرو آلياژ ايران

نهم مهرماه زادروز «علي اصغر حاجي بابا» بنيادگذار 
صنايع ريخته گري و فروآلياژ ايران است كه در سال 1310 
در تهـــران به دنيا آمد. حاجي بابا درعين حال يك مبارز 
سياسي و از مَليون بنام ايران است .    حاجي بابا كه يكي 
از بازرگانان مهم آهن بود در سال 1342 شركت «پارس 
متال» را به اميد اين كه وطن به ســـوي صنعتي شدن گام 
بردارد تاسيس كرد و ســـپس در سال 1348 به تأسيس 

شركت «شوفاژ كار ايران» همت گماشت.  
ديدار رئيس ديپلماسي شوروي از زندان مركزي تهران!

كارا خان كميسر امور خارجي شوروي نهم مهرماه 
1312 در سومين روز ديدار رسمي اش از تهران از زندان 
قصر ديدن كرد!. در تهران از رئيس ديپلماسي بلشويك ها 
استقبالي شايان و بي سابقه به عمل آمد كه نشانه آغاز فرار 

رضاشاه از سلطه انگلستان تلقي شده است.
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در انقالب ايران زنها پيشقدم بوده اند 
گروهي از بانوان شهرهاي مشهد، آمل و آبادان ديروز 
به حضور امام خميني، رهبر انقالب اسالمي ايران در قم 

رسيدند و امام براي آنها مطالبي به اين شرح بيان كرد:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

من از شما خواهران كوچك و بزرگ كه از شهرهاي 
مشهد، آمل و آبادان و ساير شهرها آمده ايد تشكر مي كنم. 
اميدوارم از قيدهاي اســـارتي كه در زمان اين پدر و پسر 
گرفتار آن بوديد آزاد شـــويد. اگر كســـي با تاريخ صد 
ساله ايران آشنائي داشته باشـــد، مي داند كه شما زن ها 
در جنبش هاي اصيلي كه در ايران رخ داده اســـت، از 
قبيل: جنبش مشروطيت و تنباكو، همدوش با مردها قيام 
مي كرديـــد و همينطور در انقالب بزرگي كه در زمان ما 
واقع شده پيش قدم بوده ايد و نقش شما در اين نهضت از 
مردها بيشتر بوده چون وقتي كه شما به خيابان ها ريختيد 
و در مقابل تانكها و توپها تظاهر كرديد، مردها قدرتشان 

چند برابر شد. 
مصاحبه اوريانا فاالچي با بازرگان

رمـ  يونايتدپرسـ  گوريردوالسرا روزنامه ايتاليائي 
متن مصاحبه مفصل خانم اوريانا فاالچي روزنامه نگار 
ايتاليائي را با مهدي بازرگان نخست وزير 71 ساله ايران در 

دو صفحه كامل انتشار داد. 
خانم فاالچي نوشته است كه مهدي بازرگان دو بار 
استعفاي خود را از سمت نخست وزيري به امام خميني 
تقديم كرده است ولي رهبر مذهبي ايران گفته است كه 
براي اداره كشور كس ديگري را ندارد و به همين علت 
وي در سمت خود باقي مانده است. نخست وزير ايران 
در زمان انجام مصاحبه همچنين به خانم فاالچي گفته 
است: نقش من بي ترديد نقش ضعيفي است، اگر من به 
شما بگويم كه مســـئوليت تمام امور برعهده من است، 
حقيقت ندارد. اگر هم بگويم كه امام خميني فرمانروايي 
مي كند حقيقت ندارد. بهتر است بگويم كه از يك ديدگاه 
رسمي، اين حكومت است كه كشور را اداره مي كند اما در 
چارچوب ايدلوژيك و انقالبي امام خميني، و زير نظارت 

شوراي انقالب. 
اطالعيه سفارت آمريكا در مورد ويزاي دانشجوئي

ايـــن اطالعيه مطبوعاتي امروز از ســـوي بخش 
مطبوعاتي و فرهنگي سفارت آمريكا در تهران منتشر شد:
كنسولگري سفارت آمريكا اخيراً متوجه شده است 
كه در مورد ويزاي دانشجويي يك سوءتفاهم جدي براي 
بعضي از دانشجويان پيش آمده است. اينك براي رفع اين 
سوءتفاهم كنسولگري نكات زير را به اطالع دانشجوياني 

كه قصد تحصيل در آمريكا را دارند مي رساند:
1ـ هر دانشـــجوئي كه وارد آمريكا مي شود بايد 
داراي يك ويزاي معتبر (الـــفـ  يك) و يك پذيرش 
معتبر (آيـ  20) كه از طرف دانشـــگاه مورد نظر صادر 

مي شود باشد. 
2ـ ويزاي دانشـــجوئي فقط بـــراي تحصيل در 

دانشگاهي كه در ويزا نام برده شده معتبر مي باشد.
عراق خسارات وارده به روستاهاي مرزي ايران را 

مي پردازد
اروميه: خسارات وارده به روستاهاي مرزي ايران در 
شهرستان سردشت كه چندي قبل بر اثر حمله هواپيماهاي 
عراقي آســـيب ديده اند ترميم مي شود. حقگو استاندار 
آذربايجان غربي كه به دعوت وزارت امور خارجه عراق 
براي گفتگو با استاندار سليمانيه به عراق سفر كرده بود، 
در بازگشت به اروميه اين خبر را اعالم كرد. حقگو اضافه 
كرد: حمله هواپيماهاي عراقي براساس اعالم مقامات 
مسئول آن كشور اشتباهي انجام شده و خسارات وارده 

تأمين خواهد شد. 
نارضايتي استاندار اصفهان از ادامه كار كميته ها

اصفهان: محمدكاظم موسوي بجنوردي استاندار 
اصفهان ديروز در گفتگوئي با خبرنگار خبرگزاري پارس 
كه از ادامه كار مجدد كميته ها در اصفهان اظهار نارضايتي 
كرد و در مورد خلع سالح كميته ها در اين استان گفت: 
به خاطر شكايات متعددي كه از كار كميته ها و ضعف 
و نارسائي هاي آنها رسيده و تداخل وظيفه اي كه با سپاه 
پاسداران كه ارگان ماندني و منضبط هستند به وجود آمده 
بود، در نشستي با دادستان انقالبـ  رئيس دادگاه انقالب 
توافق شد كه كميته ها خلع سالح شوند تا هم فرماندهي 
واحد به وجود آيـــد و امر تصفيه نيز خود به خود انجام 

پذيرد. 

 تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعـات روز دوشـنبه 9 مهرمـاه 1358 
(برابر با 9 ذيقعده 1399، اول اكتبر 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
تا بديدم حلقه زلف تو، روز من، شب است

تا ببوســـيدم سر كوى تو، جانم بر لب است
يا رب! آن ابرو، چه محرابى است كز سوداى او؟

در زواياى فلك، پيوسته يارب يارب، است
پيش عكس عارضت، ميرم كه شمع از غيرتش

هر شبى تا روز گاهى در عرق، گه در تب است
آفتابى، امشـــبم، در خانه طالع مى شـــود

گوييا در خانه طالع، كدامين كوكب است؟
پاى دار اى شمع و منشين تا به سر، خدمت كنيم

پيش او امشب كه ما را خود سر و كار امشب است

صوفيان! گر همتى داريد جامى در كشـــيد
زان خم صافى، كه صاحب همتان را مشرب است

حسن رويت قبله من نيست تنها، كين زمان
در همه روى زمين، يك قبله و يك مذهب است

جان به عزم دست بوست، پاى دارد در ركاب
گر تعلل مى رود، سستى ز ضعف مركب است

روح سلمان، قلب و عشقت برترست از طور روح
ورنه عشقت، گفتمى روح است و قلبم قالب است
سلمان ساوجى

قاب امروز

محيط بان و طبيعت بكر پارك ملى گلستان /عكس از :محسن حدادى

جدول سودوکو

فروردین: شما این روزها در تصمیم گیری های مهم زندگی خود نقشی زیادی 
ندارید یا این تصمیمات برای شما گرفته می شود یا این که خودتان تمایلی ندارید 
برای آینده تان برنامه ریزی کنید به همین دلیل هر حرفی را که بقیه به شــما 
می گویند برایتان تفاوتی ندارد. این قدر بی انگیزه به کارهایتان ادامه ندهید برای 

ادامه زندگی تان باید انگیزه داشته باشید تا موفق شوید.

اردیبهشت: شــما باید کارها و فعالیت های تــازه ای را آغاز کنید، فرصت ها و 
اتفاقات تازه ای برایتان پیش می آید که چشــم شــما را بیشتر به روی دنیا باز 
می کند. مراقب باشید زیرا نرمش بیش از حد در کارهایتان به ضرر شما می شود. 
هــر پیش آمد یا اتفاقــی برایتان رخ می دهد نباید راه شــما را عوض کند، در 

زندگی تان پیگیر باشید.

خرداد : شما نسبت به گذشته خودتان با حساسیت و احتیاط بیشتری عمل 
می کنید، به همین علت وارد مسیر تازه ای از زندگی تان خواهید شد، فقط باید 
مراقب منفعت هایی که به دســت می آورید باشید تا آنها را بیهوده هدر ندهید. 
موفقیتها و راه های کوچکی که در آینده به آنها می رسید پلی برای دستیابی به 

موفقیت های بزرگ تر است.

تیر: اگرچه برنامه های بلند مدت تان در ماه گذشته متمرکزتر شده بودند، شما 
در حالیکه به هدفتان نزدیک می شــوید، کم کم از دست این برنامه ها خالص 
می شــوید. شما حاال در مسیر دیگری قرار گرفته اید، پس در مورد حوزه کاری 
خــود بازنگری کنید و در مقصد نهایی خود تغییراتی ایجاد کنید. اگر تصمیم 

جدیدتان با تصمیم قبلی کامال متفاوت بود نگران نشوید. 

مرداد : مجاورت ناراحت کننده بین حقیقت و خیال می تواند برای شما نگرانی 
به وجود آورد. یک صدای درونی به شما می گوید که تصمیمات مهمی را بگیرید 
که هدفهای شخصیتان را در آینده تحقق ببخشد. اما صدای دیگر شما را تشویق 
می کندآزاد بوده و از زندگی لذت ببرید. نباید یکی از این دو را انتخاب کنید؛ بلکه 

باید برای حد میانه آنها تالش کنید.

شهریور : شما ممکن است احســاس کنید کــه دارید به موفقیت دست پیدا 
می کنید اما شــاید مسائل خاصی باشند که در این مورد نقش داشته باشند. با 
این وجود نباید از کار خود دست بکشید. شاید مجبور بشوید ساعتها برای آن 
وقت بگذارید. به وظیفه خود عمل کنید و از الهامات خود کمک بگیرید. نباید 

زود تسلیم شوید.

مهر :  هدف بزرگ شما به نظر می رسد که واقعاً برای شما خوب باشد، اما اکنون 
شما مجبورید که به وعده هایتان عمل کنید. این به معنی این نیست که شما 
قادر نیستید رویاهایتان را آشکار کنید، بلکه به این معنی است که شما می ترسید 

دست به ریسک بزنید. ناامید نباشید، شما می توانید بعداً به آنها بپردازید.

آبان :  شما بیشتر در رابطه با فعالیت هایی که قصد انجام شان را دارید صحبت 
می کنید و هنگامی که زمان عمل و اجرا فرا می رسد، شما توانایی الزم را نشان 
نمی دهید.شــما تا حدودی در رابطه با مسائلی که برایتان پیش می آید گمراه 
شــده اید، و نمی دانید راه درست کدام است.اول بهتر است خود و اهداف تان را 

بشناسید سپس برای رسیدن به آنها اقدام کنید.

آذر : اخیرا دارای انرژی فوق العاده ای شده اید که گاهی خودتان از این انرژی و 
رفتارهایی که در اثر این جریان به شما وارد می شود دچار تعجب شده اید. شما 
در بهترین برحه زندگی تان واقع شده اید بهتر است پل هایی را که برای رسیدن 
به خوشبختی به آنها نیاز دارید از هم اکنون بنا سازید، شما توانایی انجام این کار 

دارید فقط مهم این است که خود را باور کنید.

دی :  خاطرات عجیبی در ذهن تان دوباره متولد شــده اند که شما را از انجام 
فعالیت های گذشته تان باز داشته اند و به نوعی شما را گمراه کرده اند و نمی دانید 
باید چه کاری را انجام دهید. البته شــما ذاتا فردی خوش بین هستید و تمام 
مسائل زندگی تان را با دیدی مثبت می نگرید به همین دلیل به سادگی می توانید 

با این مشکل ذهنی تان مقابله کنید.

بهمن : اگرچه حقایق شــفاف و واضح به نظر می رسند، اما شما از دو طرف به 
سمت دو مسیر کامال متضاد کشیده می شوید. شما بدون چشم پوشی کردن از 
یک راه نمی توانید دیگری را انتخاب کنید و اگر یکی از این دو را نادیده بگیرید 
پریشان و آشفته می شوید. پس اگر می توانید و امکانش برایتان هست تا موقعی 

که جواب ظاهر نشده صبر کنید.

اســفند :شما به تازگی برای به دست آوردن تمایالت تان راه تان را خیلی دور 
می کنید شما به سادگی می توانید به تمایالت تان برسید این همه تالش زیادی 
الزم نیســت.برای اینکه صحبت ها و رفتارهای خودتان را به دیگران بقبوالنید، 
معموال سریع با آنها وارد جنگ می شوید اما بهتر است به جای این کار با آنها به 

صحبت بنشینید.



43 Issue 1444 Friday October 4, 2019شماره ۱444 جمعه ۱2 مهر  43۱۳۹۸

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.

ت؟
اس

د 
دا

 تع
چه

ا ( 
  ( 

ف
حر

طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن

27      شهریور      98        اطالعات هفتگی        46

جد ول سود وکو 3854
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .

 3    97 1
  51 2893
89  3    
9  4    5
  4 276 8
 83      
26 39   7
     89  
45     8 

ورزشي رزمي
دريچه اي در 

قلب

ويتأمين 
انعقادي

پند گرفتن

مباشر

دفاع فوتبالي

جانب
آبشاري معروف 

در آمريكا

سيم منفي
گوهر روي 

انگشتري

پرنده 
خوشبختي

جنجال

خاندان

حرف انتخاب

كاهنده

شهر روي آب

دل

هذيان 
كنايه از مردم 

بي وفا

صداي بم

بيماري اوهام

آب شرعي

فرق سر

بمب كاشتني
ورزشي 
گروهي

سازي بادي
شهري در 

آلمان

محل كار 
سفير

گروه ورزشي

قطعه اي در 
رايانه

حرف 26

كجاست

بوي رطوبت

خاك سرخ

ضمير وزني

دورويي

نرخ

خاتون

يادداشت

انس و مهربانی

شالوده

نوعي شيريني

از توابع رامسر

نيزه كوچك
چربي روي 

شير داغ

پول خرد 
آمريكا
رايگان

سي امين 
حرف الفبا

مركز كانادا
عيد ملي 
ايرانيان

پيش غذا

طول عمر

پيشوا
تصديق 
انگليسي

تكرار حرف    
آخــر

روز

مرتجع فلزي

كشوري در 
آفريقا

جمع راي

بندگي
تصديق 
روسي

عيب و عار

گشاده

سوداي ناله

مركز ثقل

موي مجعد
واحد درسي 

دانشگاه

غضروف

مجراي آب

پادشاه لنگ

اثر رطوبت

اجماع

از نيروهاي 
سه گانه
عصاره

كهن

حرف دوم

رب النوع 
عشق
چهره

از اجزا 
صورت

همه

دشمن پنير

جديد

رهبر ديني
مرواريد 
درشت

پسران

ضمير انگليسي

تنگي نفسس

خانه كوچك

حيله

عقيده

پهلوان

نت چهارم

از خشكبار

محكم كردن

نيستي

بخشي از 
استراليا

پيامبر خوش سيما

شهري قديمي 
در انگلستان

مصيبت 
كشيده

جدول سودوکو

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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جد ول سود وکو 3854
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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ورزشي رزمي
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انعقادي

پند گرفتن
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دفاع فوتبالي

جانب
آبشاري معروف 

در آمريكا

سيم منفي
گوهر روي 

انگشتري

پرنده 
خوشبختي

جنجال

خاندان

حرف انتخاب
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شهر روي آب

دل

هذيان 
كنايه از مردم 

بي وفا
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آب شرعي

فرق سر

بمب كاشتني
ورزشي 
گروهي

سازي بادي
شهري در 
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محل كار 
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گروه ورزشي

قطعه اي در 
رايانه

حرف 26

كجاست

بوي رطوبت

خاك سرخ

ضمير وزني

دورويي

نرخ

خاتون

يادداشت

انس و مهربانی

شالوده

نوعي شيريني

از توابع رامسر

نيزه كوچك
چربي روي 

شير داغ

پول خرد 
آمريكا
رايگان

سي امين 
حرف الفبا

مركز كانادا
عيد ملي 
ايرانيان

پيش غذا

طول عمر

پيشوا
تصديق 
انگليسي

تكرار حرف    
آخــر

روز
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كشوري در 
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جمع راي

بندگي
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روسي

عيب و عار

گشاده

سوداي ناله

مركز ثقل

موي مجعد
واحد درسي 

دانشگاه

غضروف

مجراي آب

پادشاه لنگ

اثر رطوبت

اجماع

از نيروهاي 
سه گانه
عصاره

كهن

حرف دوم

رب النوع 
عشق
چهره

از اجزا 
صورت

همه

دشمن پنير

جديد

رهبر ديني
مرواريد 
درشت

پسران

ضمير انگليسي

تنگي نفسس

خانه كوچك

حيله

عقيده

پهلوان

نت چهارم

از خشكبار

محكم كردن

نيستي

بخشي از 
استراليا

پيامبر خوش سيما

شهري قديمي 
در انگلستان

مصيبت 
كشيده

اسامی برندگان جدول  3842
1ـ مجید علیزادهـ  قم

2ـ زینب یونس دوستـ  گرگان
3ـ روژا اسفندیاریـ  تهران

افقي:
1. از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمین افراسیاب
2. نوعي پارچهـ  نان نازكـ  اسلحه آرشـ  عقب

3. رود آرام ـ از شهرهاي خراسان رضوي ـ كجاوه، 
عماريـ  فلز سرخ

4. كندفهمـ  خالصـ  پیامبر صبور
5. تنهاـ  ثالثه اش را در مصر بجوییدـ  پادگان

6. دست افزار نجارـ  شكوهـ  آیین نگارشـ  عالمت و 
نشانه

7. ولیكن، اماـ  اریكهـ  نوعي كاغذـ  جمع راي
8. پیشوندي استـ  دارایي اولیهـ  فرشته مرگ، ملك 

الموت
9. خبرهاـ  نزاكتـ  شهري در استان گیالن

10. مانند عوامـ  اسب مادهـ  كافي
11. ساختمان و سازنده اشـ  رده، رستهـ  توده غالتـ  

واحد بعضي ورزشها
12. شرفـ  دلیر، بخشندهـ  واحد سطحـ  قوت الیموت

13. عزم راسخـ  جزیره اي در جنوبـ  نكوهیدن، سرزنش 
كردن

14. دارنده خرمای فراوانـ  آسانيـ  جنس الماس
15. شگرد كارـ  نوعي ماهي بزرگـ  غوزه خشخاشـ  

حرارت باالي بدن
16. غار نبوتـ  ترسـ  میوه اشك آورـ  خانه

17. کنایه از عظیم الجثهـ  كاشف عمل كروموزوم ها

عمودي:
1. شاعر مشهور روشندل ایرانيـ  رماني از همینگوي

2. دریاچه حمامـ  كفش الستیكيـ  آلت فلزي دو شاخه 
آتش گیرـ  مجراي گوارشي

3. وارفتهـ  ادویه معروفـ  والیتهاـ  وي
4. نوعـ  نوعي ریاستـ  خداحافظي

5. رئیس جمهور محبوب و انقالبي كشور شیليـ  طفیلي 
ـ هم آواز، هم صدا

6. پول چینـ  امیرـ  سود
7. ضایع، بیهوده ـ مهمترین شعبه نژاد سفید ـ هیزم ـ 

مركز گیالن
8. هدف،آماجـ  دورویيـ  نابود شوندهـ  ضمیر داخل
9. ثروتمندـ  ویرانيـ  زایده هدف گیري لوله اسلحه

10. تمام، كامل ـ موسسه پولي و اعتباري ـ موسیقیدان 
مشهورآلماني معروف به ریاضیدان موسیقيـ  قاره سبز

11. جمیع ـ ملك یا خانه مشترك ـ نوعي نمایشنامه ـ 
چروك پارچه

12. بانگ، آوازـ  بیماري فراموشيـ  جایگاه حیوانات
13. مجسمهـ  شهر زیرهـ  صورت فلكي ماه مهر

حرف ) ر ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3842 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3854

رمز جدول: عبارتی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. برناـ  نوعي آچارـ  میوه تازه به بازار آمده
15. رخـ  عفو كردنـ  كشوري در آفریقاـ  حیوان باوفا

16. باغ شداد ـ خروس جنگي ـ عضو بویایي ـ دیوار 
بلند و محكم

17. تعصب مليـ  راننده هواپیما
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اسامی برندگان جدول  3842
1ـ مجید علیزادهـ  قم

2ـ زینب یونس دوستـ  گرگان
3ـ روژا اسفندیاریـ  تهران

افقي:
1. از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمین افراسیاب
2. نوعي پارچهـ  نان نازكـ  اسلحه آرشـ  عقب

3. رود آرام ـ از شهرهاي خراسان رضوي ـ كجاوه، 
عماريـ  فلز سرخ

4. كندفهمـ  خالصـ  پیامبر صبور
5. تنهاـ  ثالثه اش را در مصر بجوییدـ  پادگان

6. دست افزار نجارـ  شكوهـ  آیین نگارشـ  عالمت و 
نشانه

7. ولیكن، اماـ  اریكهـ  نوعي كاغذـ  جمع راي
8. پیشوندي استـ  دارایي اولیهـ  فرشته مرگ، ملك 

الموت
9. خبرهاـ  نزاكتـ  شهري در استان گیالن

10. مانند عوامـ  اسب مادهـ  كافي
11. ساختمان و سازنده اشـ  رده، رستهـ  توده غالتـ  

واحد بعضي ورزشها
12. شرفـ  دلیر، بخشندهـ  واحد سطحـ  قوت الیموت

13. عزم راسخـ  جزیره اي در جنوبـ  نكوهیدن، سرزنش 
كردن

14. دارنده خرمای فراوانـ  آسانيـ  جنس الماس
15. شگرد كارـ  نوعي ماهي بزرگـ  غوزه خشخاشـ  

حرارت باالي بدن
16. غار نبوتـ  ترسـ  میوه اشك آورـ  خانه

17. کنایه از عظیم الجثهـ  كاشف عمل كروموزوم ها

عمودي:
1. شاعر مشهور روشندل ایرانيـ  رماني از همینگوي

2. دریاچه حمامـ  كفش الستیكيـ  آلت فلزي دو شاخه 
آتش گیرـ  مجراي گوارشي

3. وارفتهـ  ادویه معروفـ  والیتهاـ  وي
4. نوعـ  نوعي ریاستـ  خداحافظي

5. رئیس جمهور محبوب و انقالبي كشور شیليـ  طفیلي 
ـ هم آواز، هم صدا

6. پول چینـ  امیرـ  سود
7. ضایع، بیهوده ـ مهمترین شعبه نژاد سفید ـ هیزم ـ 

مركز گیالن
8. هدف،آماجـ  دورویيـ  نابود شوندهـ  ضمیر داخل
9. ثروتمندـ  ویرانيـ  زایده هدف گیري لوله اسلحه

10. تمام، كامل ـ موسسه پولي و اعتباري ـ موسیقیدان 
مشهورآلماني معروف به ریاضیدان موسیقيـ  قاره سبز

11. جمیع ـ ملك یا خانه مشترك ـ نوعي نمایشنامه ـ 
چروك پارچه

12. بانگ، آوازـ  بیماري فراموشيـ  جایگاه حیوانات
13. مجسمهـ  شهر زیرهـ  صورت فلكي ماه مهر

حرف ) ر ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو
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رمز جدول: عبارتی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. برناـ  نوعي آچارـ  میوه تازه به بازار آمده
15. رخـ  عفو كردنـ  كشوري در آفریقاـ  حیوان باوفا

16. باغ شداد ـ خروس جنگي ـ عضو بویایي ـ دیوار 
بلند و محكم

17. تعصب مليـ  راننده هواپیما
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3842
1ـ مجید علیزادهـ  قم

2ـ زینب یونس دوستـ  گرگان
3ـ روژا اسفندیاریـ  تهران

افقي:
1. از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمین افراسیاب
2. نوعي پارچهـ  نان نازكـ  اسلحه آرشـ  عقب

3. رود آرام ـ از شهرهاي خراسان رضوي ـ كجاوه، 
عماريـ  فلز سرخ

4. كندفهمـ  خالصـ  پیامبر صبور
5. تنهاـ  ثالثه اش را در مصر بجوییدـ  پادگان

6. دست افزار نجارـ  شكوهـ  آیین نگارشـ  عالمت و 
نشانه

7. ولیكن، اماـ  اریكهـ  نوعي كاغذـ  جمع راي
8. پیشوندي استـ  دارایي اولیهـ  فرشته مرگ، ملك 

الموت
9. خبرهاـ  نزاكتـ  شهري در استان گیالن

10. مانند عوامـ  اسب مادهـ  كافي
11. ساختمان و سازنده اشـ  رده، رستهـ  توده غالتـ  

واحد بعضي ورزشها
12. شرفـ  دلیر، بخشندهـ  واحد سطحـ  قوت الیموت

13. عزم راسخـ  جزیره اي در جنوبـ  نكوهیدن، سرزنش 
كردن

14. دارنده خرمای فراوانـ  آسانيـ  جنس الماس
15. شگرد كارـ  نوعي ماهي بزرگـ  غوزه خشخاشـ  

حرارت باالي بدن
16. غار نبوتـ  ترسـ  میوه اشك آورـ  خانه

17. کنایه از عظیم الجثهـ  كاشف عمل كروموزوم ها

عمودي:
1. شاعر مشهور روشندل ایرانيـ  رماني از همینگوي

2. دریاچه حمامـ  كفش الستیكيـ  آلت فلزي دو شاخه 
آتش گیرـ  مجراي گوارشي

3. وارفتهـ  ادویه معروفـ  والیتهاـ  وي
4. نوعـ  نوعي ریاستـ  خداحافظي

5. رئیس جمهور محبوب و انقالبي كشور شیليـ  طفیلي 
ـ هم آواز، هم صدا

6. پول چینـ  امیرـ  سود
7. ضایع، بیهوده ـ مهمترین شعبه نژاد سفید ـ هیزم ـ 

مركز گیالن
8. هدف،آماجـ  دورویيـ  نابود شوندهـ  ضمیر داخل
9. ثروتمندـ  ویرانيـ  زایده هدف گیري لوله اسلحه
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 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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اسامی برندگان جدول  3842
1ـ مجید علیزادهـ  قم

2ـ زینب یونس دوستـ  گرگان
3ـ روژا اسفندیاریـ  تهران

افقي:
1. از آثار مشهور ناصرخسروـ  سرزمین افراسیاب
2. نوعي پارچهـ  نان نازكـ  اسلحه آرشـ  عقب

3. رود آرام ـ از شهرهاي خراسان رضوي ـ كجاوه، 
عماريـ  فلز سرخ

4. كندفهمـ  خالصـ  پیامبر صبور
5. تنهاـ  ثالثه اش را در مصر بجوییدـ  پادگان

6. دست افزار نجارـ  شكوهـ  آیین نگارشـ  عالمت و 
نشانه

7. ولیكن، اماـ  اریكهـ  نوعي كاغذـ  جمع راي
8. پیشوندي استـ  دارایي اولیهـ  فرشته مرگ، ملك 

الموت
9. خبرهاـ  نزاكتـ  شهري در استان گیالن

10. مانند عوامـ  اسب مادهـ  كافي
11. ساختمان و سازنده اشـ  رده، رستهـ  توده غالتـ  

واحد بعضي ورزشها
12. شرفـ  دلیر، بخشندهـ  واحد سطحـ  قوت الیموت

13. عزم راسخـ  جزیره اي در جنوبـ  نكوهیدن، سرزنش 
كردن

14. دارنده خرمای فراوانـ  آسانيـ  جنس الماس
15. شگرد كارـ  نوعي ماهي بزرگـ  غوزه خشخاشـ  

حرارت باالي بدن
16. غار نبوتـ  ترسـ  میوه اشك آورـ  خانه

17. کنایه از عظیم الجثهـ  كاشف عمل كروموزوم ها

عمودي:
1. شاعر مشهور روشندل ایرانيـ  رماني از همینگوي

2. دریاچه حمامـ  كفش الستیكيـ  آلت فلزي دو شاخه 
آتش گیرـ  مجراي گوارشي

3. وارفتهـ  ادویه معروفـ  والیتهاـ  وي
4. نوعـ  نوعي ریاستـ  خداحافظي

5. رئیس جمهور محبوب و انقالبي كشور شیليـ  طفیلي 
ـ هم آواز، هم صدا

6. پول چینـ  امیرـ  سود
7. ضایع، بیهوده ـ مهمترین شعبه نژاد سفید ـ هیزم ـ 

مركز گیالن
8. هدف،آماجـ  دورویيـ  نابود شوندهـ  ضمیر داخل
9. ثروتمندـ  ویرانيـ  زایده هدف گیري لوله اسلحه

10. تمام، كامل ـ موسسه پولي و اعتباري ـ موسیقیدان 
مشهورآلماني معروف به ریاضیدان موسیقيـ  قاره سبز

11. جمیع ـ ملك یا خانه مشترك ـ نوعي نمایشنامه ـ 
چروك پارچه

12. بانگ، آوازـ  بیماري فراموشيـ  جایگاه حیوانات
13. مجسمهـ  شهر زیرهـ  صورت فلكي ماه مهر

حرف ) ر ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3842 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3854

رمز جدول: عبارتی 18 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 18  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. برناـ  نوعي آچارـ  میوه تازه به بازار آمده
15. رخـ  عفو كردنـ  كشوري در آفریقاـ  حیوان باوفا

16. باغ شداد ـ خروس جنگي ـ عضو بویایي ـ دیوار 
بلند و محكم

17. تعصب مليـ  راننده هواپیما
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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

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
۶04-921-4۷2۶

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

فروش

3 هفته آگهی  در نیازمندی های پیوند
  فقط 20 دالر

۶04-921-4۷2۶

جای شما  در این صفحه  خالی است!

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

همخانه

IMPROVE 
YOUR 

GRADES

Since 2002موسسه آموزشى کپیالنو

از هم اکنون به فکرتقویت پایه درسى فرزندان خود 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

استخدام
 به تعدادی نقاش و کمک نقاش 

ساختمان  نیازمندیم
778-223-6410

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 یک همخانه در 
شهر کوکیتالم  نیازمندم.
۶۰۴-۳۶۸-۷۹۹۵ ۱۴۴۵ 

------------------------------

MOVING SALE 
کلیه لوازم منزل، فرش های ایرانی،

میزنهارخوری، بوفه، مبلمان،
تخت خواب و.... به قیمت مناسب

به فروش می رسند.
۶۰۴-۷۸۷-۲۰۴۸ ۱۴۴۶ 

------------------------------

منزل مدرن سه خوابه با 2 حمام و دستشویی
آشپزخانه بزرگ، بسیار تمیز و روشن،شومینه گازی، 

حیاط وسیع، دارای پاسیو برای BBQ،  در فاصله بسیار 
نزدیک به ایستگاه اتوبوس، مراکز خرید، مدارس،... 

با تمامی تجهیزات آماده اجاره از پانزدهم ماه اکتبر می باشد.

UPPER LONSDALE - Beautiful Home

Non Smoking

604-760-8768Zoe

ماهیانه 3300 دالر
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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 سازی

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

(امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا ۶ بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  ۶04-944-9۶۷۷

 akaveh9@hotmail.com  
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VANCOUVER 
FASHION WEEK

THURSDAY OCTOBER 10
5:00 PM

DAVID LAM HALL
50 E. PENDER ST. 

VANVOUVER

R
AZ

AN
ID

ES
IG

N
.C

O
M

TICKETS AT
www.vanfashionweek.com

RAPTURE
NEW LINE 

OF LADIES FASHION
BASED ON RUMI’S POETRY

BY DESIGNER

MOJGAN RAZANI 

IN COLLABORATION WITH 
AND FEATURING CALLIGRAPHY OF

RAMIN MAHJOURI

طرح های تازه لباس از 
مژگان رازانی

در هفته مد ونکوور
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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.comروزنامه پیوند را آنالین بخوانید!
www.iranica.com

دانشنامه ایرانیکا
را فراموش نکنیم

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

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

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 3 تا ۶ بعد از ظهر 
آدرس: مرکز تفریحی جان برایت ویت خیابان یکم شماره 145 نورث ونکوور 

  Email: Admin@cif-bc.com         ۶0480019۷۷: تلفن      
ورود برای عموم آزاد و رایگان می باشد

رونمایی از یک نقاشی دیواری در حمایت از
 زنان زندانی ایرانی در کوچه کالریون سانفرانسیسکو

روز ششم اکتبر، تعدادی از هنرمندان 
ایرانی با همکاری سازمان اتحاد برای 
ایــران، کمپینی برای همبســتگی 
با زنــان زندانی ایرانی کــه به دلیل 
فعالیت های مســالمت آمیز سیاسی 
و مدنــی یــا عقایدشــان محبوس 
شــده اند، آغاز می کنند. این کمپین 
با رونمایی از یک نقاشــی دیواری در 
کوچه کالریون شهر سانفرانسیسکو 
آغاز می شــود. همزمان با رونمایی از 
این »دیوار نــگاره« برنامه های هنری 
متعددی اجرا می شــود و تعدادی از 
فعاالن حقوق بشــر نیز در این برنامه 

سخنرانی خواهند کرد.
»دیوار نگاره« زنــان زندانی کاری از 
شــقایق سیروس اســت. اوبه همراه 
دیگر هنرمنــدان ایرانی و همزمان با 
آغاز کمپین همبستگی با زنان زندانی 
که با حمایت سازمان اتحاد برای ایران 
راه اندازی خواهد شــد، تصویر هفت 
زندانی زن ایرانی را بر دیوار این کوچه 

ترسیم می کند. این هفت تن، نسرین 
ســتوده، آتنا دائمــی، نیلوفر بیانی، 
سپیده قلیان، زینب جاللیان، شکوفه 

یداللهی و آزیتا رفیع زاده هستند.
در این برنامه سحر دلیجانی، نویسنده 
ایرانی، و فیروزه محمودی، مدیر اتحاد 
برای ایران، سخنرانی خواهند کرد و 
و نیکنــاز افتحی، نامه  آزیتا رفیع زاده 
از زندان را می خوانــد. در این برنامه 
همچنین گروه پنتا و آدریان شمس زاد 

به اجرای موسیقی می پردازند.
پروژه نقاشی دیواری کوچه کالریون، 
کــه از حــدود ۲۷ ســال پیش در 
سانفرانسیسکو آغاز شده، امروز یکی از 
جاذبه های گردشگری این شهر است. 
در این کوچــه باریک، هنرمندانی از 
سراســر جهان ده ها نقاشی دیواری 
ترسیم کرده اند که مضمون بسیاری 
از آنها مسائل سیاســی و اجتماعی 
است. از ایران نیز تاکنون تصویر چهره 
سه شاعر و نویســنده، فروغ فرخزاد، 

ســیمین بهبهانی و سیمین دانشور 
بر دیوار این کوچه ترسیم شده است. 
شقایق این طرح ها را در سال ۲۰۱۵ 

خلق کرده بود.
تعــداد زنانی که به دالیل عقیدتی یا 
فعالیت مسالمت آمیز در ایران زندانی 
شــده اند، هر روز افزایــش می یابد. 
اطلس زندان های ایران، یک کارگروه 
وابسته به ســازمان اتحاد برای ایران، 
در حــال حاضر بیــش از ۶۰ زن را 
شناسایی کرده که به دالیل سیاسی و 
عقیدتی در زندان های ایران محبوس 

هستند.
 شقایق سیروس هنرمند و کیوریتور 
ایرانی متولــد ۱۹۸۷ میــالدی در 
تهران و تحصیلکرده دانشــگاه هنر 
نمایشگاه های  در  او  کالیفرنیاســت. 
فــردی و جمعی متعددی شــرکت 
کرده و آثارش در شهرهای مختلف، 
از جمله در تهران و لندن به نمایش 

درآمده است.

 زندگی خود را دوباره بیافرینیم

از حرف تا عمل
   آذر ضیامنش   مشاورخانواده و زوج درمانگر

دکترمسعود عارف نظری  روان شناس ودرمانگر ترنسپرسونال  
پنجشنبه  ۱۰ اکتبر ساعت ۶ 

لطفا جهت شرکت و ثبت نام تماس بگیرید :
۶۰۴-۷۱۹-۱۰۸۴

مکان : سالن ۲۰۳ واقع در کاپیالنو مال نورت ونکوور
ورود برای همه آزاد و رایگان است

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

ایرانیکا از آن همه ماست  و به تشویق
  و حمایت مالی همه ایرانیان نیاز دارد.
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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)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1444

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

RAPTURE
NEW LINE OF LADIES FASHION

BASED ON RUMI’S POETRY
BY DESIGNER

MOJGAN RAZANI 
IN COLLABORATION WITH 

AND FEATURING CALLIGRAPHY OF
RAMIN MAHJOURI

VANCOUVER FASHION WEEK

THURSDAY OCTOBER 10
5:00 PM

DAVID LAM HALL
50 E. PENDER ST. 

VANVOUVER

TICKETS AT
www.vanfashionweek.com

RAZANIDESIGN.COM

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶04-921-4۷2۶ 
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