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نگرانی  جامعه جهانی از
 پیشروی نیروهای ترکیه در سوریه  

و وقوع یک بحران انسانی
سازمان  پناهندگان  عالی  کمیساریای 
ملل در بیانیه ای که پنجشنبه ۱۰ اکتبر 
در دومین روز تهاجــم نظامی ترکیه  
علیه کردهای شــمال سوریه منتشر 
کرد از همه طرف های درگیری خواست 
که به حقوق بین الملل احترام بگذارند 
و اجــازه دهند برای کمک رســانی به 

غیرنظامیان مسیری ایجاد شود.
سازمان  پناهندگان  عالی  کمیساریای 
ملل در این بیانیه اعالم کرد که صدها 
هزار نفر از غیرنظامیان ساکن شمال و 

سرق سوریه در خطر قرار دارند.
همزمان دیده بان حقوق بشــر سوریه 

مستقر در لندن گزارش داد که با تهاجم 
نظامی ترکیه علیه کردهای سوریه، از 
روز گذشته تاکنون بیش از ۶۰ هزار نفر 

در شمال سوریه آواره شده اند.
۱4 نهاد حقوق بشری همزمان با بیانیه 
سازمان ملل، در بیانیه مشترکی هشدار 
داده اند که تهاجم نظامی ترکیه سبب 
وقوع یک بحران انســانی در شمال و 
شرق سوریه می شود. در این بیانیه که 
پزشــکان بدون مرز و سازمان آکسفام 
هم آن را امضاء کرده اند هشــدار داده 
شــده که 45۰ هزار نفر از ساکنان غیر 
نظامی که در پنج کیلومتری مرز سوریه 

زندگی می کنند، در خطر قرار دارند.
این ســازمان های بین المللی یادآوری 
کرده اند که در این منطقه پیش از آغاز 
تهاجم نظامی ترکیه ۹۰ هزار نفر از خانه 

و کاشانه شان آواره شده بودند.
۱4 نهــاد حقوق بشــری از طرف های 
درگیری خواســته اند که بــه قوانین 

بین المللی احترام بگذارند.
سخنگوی سیاســت خارجی اتحادیه 
اروپا روز پنجشــنبه با محکوم کردن 
تهاجم نظامی ترکیه به شمال سوریه 
گفت این عملیات ســبب باال گرفتن 
بحران پناهجویی در منطقه می شــود 

و نه تنها خشونت ها علیه غیرنظامیان 
افزایــش می یابد، بلکه مبارزه با بقایای 
داعش در ســوریه نیز ممکن است به 
تعویــق بیفتد. رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه، در واکنش به 
این تحوالت در سخنانی که پنجشنبه 
۱۰ اکتبــردر حزب عدالت و توســعه 
ایراد کرد، به اتحادیه اروپا هشــدار داد 
که چنانچه از عملیات نظامی ترکیه به 
عنوان »تجاوزگری« نام ببرد، مرزها را 
باز می گذارد که پناهجویان سوری مقیم 

ترکیه راهی کشورهای اروپایی شوند. 
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

چهار افسانه در تحلیل روابط 
جمهوری اسالمی با آمریکا

روزانه ده ها مقاله و گزارش در مورد مسائل میان ایاالت متحده 
و ایران در دوران جمهوری اسالمی نوشته می شود. این مطالب 
با این که در موضوعات مختلف و با رهیافت ها و در زبان های 
متفاوت نوشته می شوند، اکثرا در یک یا چند افسانه یا بدفهمی 
شریک هستند. این افسانه سازی ها به مراتب متفاوت ناشی 
از بــی اطالعی یا کم اطالعی از سیاســت خارجی آمریکا و 
سازوکارهای درونی جمهوری اسالمی، تنفر سیاسی از غرب و 
ایاالت متحده، جانبداری از اسالمگرایان، نظریه  مارکسیستی 
یا فرا-استعماری امپریالیسم و البیگری برای جمهوری اسالمی 

هستند. این چهار افسانه را ذیال توضیح می دهم:

سیاست ایران ناشی از تصمیمات ایاالت متحده است

کسانی که این افسانه را عرضه می کنند یا مطلب خود را بر آن 
بنا می نهند در قدرت ایاالت متحده اغراق می کنند یا از نحوه  
حکومتداری در رژیم جمهوری اسالمی بی اطالع هستند. فارغ 
از این که ایاالت متحده چه سیاستی در برابر جمهوری اسالمی 
داشته باشــد و رئیس جمهور آن دمکرات یا جمهوری خواه 
باشــد، مقامات جمهوری اســالمی از ایاالت متحده متنفر 
هســتند چون خود را شایسته  ابر قدرتی می بینند. دشمنی 
جمهوری اسالمی با ایاالت متحده ایدئولوژیک است و به رفتار 
آمریکایی ها وابسته نیست. آنها به این تنفر نیاز دارند تا با اتکا 
به آن مســلمانان منطقه را در پشــت سر خود بسیج کنند. 
دشمنی با ایاالت متحده یک سرمایه ی سیاسی برای آنهاست 
و تا وقتی اســالمگرایی وجود دارد دشمنی با ایاالت متحده 

بخشی از باورهای جدایی ناپذیر از آن خواهد بود.
قائالن به این افســانه نتیجه می گیرند که اگر ایاالت متحده 
فشار خود را بر جمهوری اسالمی افزایش دهد تندروها و اگر 
کاهش دهد میانه روها سکان را در ایران به دست می گیرند، 
در حالی که میانه رو و تندرو در سیاســت خارجی جمهوری 
اسالمی وجود ندارد و همه ی سیاست ها توسط رهبر جمهوری 
اسالمی تعیین می شود. همچنین فراز و نشیب های سیاسی و 
جناحی در ایران هیچ ربطی به سیاســت خارجی جمهوری 

اسالمی ندارد.
بدین ترتیب نســبت دادن حمالت اخیر جمهوری اسالمی 
به نفتکش ها و تاسیسات آرامکو به خروج ترامپ از برجام یا 
تحریم ها ناشی از بی اطالعی و جهل نسبت به سیاست های 
جمهوری اسالمی است. سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
واکنشی و واقعگرایانه و مبتنی بر منافع و امنیت ملی نیست؛ 
بلکه مبتنی است بر اسالمگرایی شیعه که می خواهد حکومت 
دینی را در سراسر دنیا ایجاد کند. ولی فقیه رهبر مسلمانان 
جهان و بعد رهبر جهان اســت و جمهوری اسالمی دارد این 
زمینه را فراهم می کند. این بســط رهبری با تبلیغ و نشر و 
پخش انجام نمی شود و سالح شیمیایی و هسته ای و میکربی 

برای چالش قدرت های بزرگ می خواهد.

جمهوری اسالمی به رغم دشــمنی ایاالت متحده به 
حیات خود ادامه داده است

دروغی فراتز از این وجود ندارد. ایاالت متحده در دوران کارتر 
اشتباهات عظیمی مرتکب شد که هنوز هم ادامه دارد: این که 
حکومت روحانیون را یک حکومت عادی تصور می کرد. این 
اشتباه که ناشی از عدم درک برنامه  اسالمگرایان و قدرت آنها 
برای تاسیس یک نظام اقتدارگرا، تمامیت خواه و ضد غربی بود 
ادامه داشته است. جمهوری اسالمی نسخه ی شیعی داعش 
و طالبــان بود اما نگاه دمکرات ها این نبود. دولت های متوالی 
ایاالت متحده از کارتر تا کلینتون و اوباما امید داشتند که با 
مذاکره و تن در دادن به برخی خواست های جمهوری اسالمی 
)مثل اعتراف خام دالنه به نقش ایاالت متحده در رویدادهای 
ســال ۳2( و کاهش تنش رژیم را به جامعه ی بین المللی فرا 
خوانند در حالی رژیم هیچگاه چنین برنامه ای نداشته بلکه بر 
وجه مقابل آن اصرار داشته است. علی خامنه ای بعد از چهل 
سال و در دوارن تحریم های شدید آمریکاست که به صراحت 
می گوید رژیم ایران هرگز یک رژیم عادی نخواهد شد. هنوز 

سران دول غربی این نکته را نگرفته اند.
ایاالت متحده و دول اروپایی همیشــه در جهت عادی سازی 
رژیمــی حرکت کرده اند که خود به ســمت دیگری حرکت 

می کرده است. اســم این را نمی گذارند تالش برای براندازی 
بلکه تالش بــرای ادامه  حیات رژیمی کــه می خواهد نظم 
موجود جهانی را با همه  مشــکالتش بــه هم بزند. فقطه به 
عناوین راهبردهای سیاست ایاالت متحده در برابر جمهوری 
اســالمی در دو دهه  اخیر نگاه کنید: مهــار )در دوره  بوش(، 
مذاکره )در دوره  اوباما( و فشار حداکثری )ترامپ(. هیچ یک 
از این راهبردها نمی گویند که ایاالت متحده در پی براندازی 
جمهوری اســالمی بوده اســت. ادعای براندازی فقط به کار 
جمهوری اسالمی برای بسط تنفر و اعمال خشونت در میان 
شــهروندان ایرانی و جذب عناصر ضد آمریکایی در منطقه و 
دنیا می آید. دول ایاالت متحده رژیم جمهوری اسالمی را شر، 
تروریستی، فاسد و مداخله جو نامیده اند اما موضع رسمی هیچ 

دولتی براندازی رژیم نبوده است.

فشار ایاالت متحده به رژیم آن را قدرتمندتر می سازد

این افســانه در دوران ترامپ از سوی دو گروه ترویج می شود: 
البی جمهوری اسالمی و چپ آمریکایی متنفر از ترامپ. چپ 
آمریکایی آن چنان از کشــورش متنفر است و به تهدیدات 
امنیتی جمهوری اسالمی نسبت به کشورش بی توجه است 
که حاضر است برای جمهوری اسالمی به طور مجانی تبلیغ 

سیاسی کند.
اگر به تاریخ چهل ســاله روابط ایــاالت متحده و جمهوری 
اسالمی نگاه کنیم در هیچ دوره ای مانند ترامپ فشار اقتصادی 
بر جمهوری اســالمی اعمال نشده است. سیاست دولت های 
آمریکا مماشات با روحانیون شیعه )از کارتر تا بوش( و خشنود 
سازی )اوباما( بوده تا آنها بر سر عقل بیایند و نیامده اند. انفعال 
ایاالت متحده در دوران گروگانگیری در دهه  ۸۰ و پیشــبرد 
برنامه ی هســته ای در دهه ی اول قرن بیســت و یکم و بعد 
حمالت نظامی جمهوری اسالمی به نفتکش ها و تاسیسات 
نفتی در منطقه مثال زدنی است. آنچه به جمهوری اسالمی 
شجاعت بخشیده بی عملی در برابر آن بوده و نه فشار به آن.

تحریم ها حتما رژیم را تضعیف خواهند کرد و کسانی که این 
را نمی بینند باید چشمان خود را باز کنند. رژیمی که ساالنه 
۱5۰ میلیادر دالر درآمد نفتی دارد با رژیمی که ۱۰ میلیارد 
دالر درآمد دارد یک گونه رفتار از خود بروز نمی دهد. تحریم ها 
در کوتاه مدت ممکن است تغییری در رفتار رژیم ایجاد نکنند 
)رژیم دارد از ذخایر خود استفاده می کند( اما در میان مدت و 
دراز مدت حتما رفتار آن را تغییر خواهند داد چون برنامه های 
موشکی، هسته ای و مداخله های منطقه ای و تروریسم رژیم با 
نماز جماعت و ذکر گفتن پیش نمی روند و متکی بر دالرها و 
یوروهای نفت و گاز است؛ رژیمی که پول نداشته باشد کمتر 

آتش خواهد سوزاند.

ایاالت متحده خوی سلطه جویی دارد

از این سخن بی پایه تر نمی توان در تحلیل روابط کشورها به 
میان آورد. هیچ کشوری دارای خوی و ذات در روابط خارجی 
خود نیســت. کشورها دارای ارزش ها و هنجارهای ویژه ای به 
طور اعم هستند که هر دولتی می تواند در سایه ها و روشن های 
آن حرکت کند. در میان قدرت های بزرگ در چند صد سال 
اخیر هیچ قدرتی به اندازه ی ایاالت متحده از ســلطه جویی 
گریزان نبوده اســت. ورود ایاالت متحده به جنگ های اول و 
دوم جهانی با اصرار اروپا و بعد از چند سال تاخیر انجام شد. 
در نهایت با حمله  ژاپن بــه پرل هاربر بود که ایاالت متحده 
وارد جنگ با این کشــور شــد. در جنگ های دیگر مثل کره 
و ویتنام نیز دول آن دو کشــور متحد آمریکا بودند و آمریکا 
وقتی در جنگ علیه دشمن هم پیمان خود وارد می شد جانب 

هم پیمانی را رعایت می کرد.
در هیچ دروه ای از تاریخ 24۰ ساله  آمریکا این کشور، کشور 
دیگری را برای ماندن و سلطه جویی دائمی اشغال نکرده است 
و بعد از حمله )چه برای مقابله با شر کمونیسم و فاشیسم و 
چه برای ایجاد ثبات( دغدغه  سیاستمداران این بوده که چگونه 
از آن منطقه بیرون بیایند. اوباما نیروهای آمریکایی را از عراق 
بیرون کشید و امروز ترامپ در حال بیرون کشیدن نیروها از 
سوریه است. نظام اداره  آمریکا دمکراتیک است و مردم عادی 

جنگ دائمی یا اشغال دیگر کشورها را نمی خواهند. 

روزی که 
              دیوارها در تهران

                                        هم فرو بریزند

در ســال ۱۹۸۹، پس از برگــزاری تظاهرات متعدد و 
فراوانی که از شــهر »الیپزیگ« سازمان دهی شده و 
به شهرهای دیگر آلمان شرقی کشید، و به »تظاهرات 
دوشــنبه ها« مشهور شد، کار مبارزه چنان اوج گرفت 
که در نهایت به فروریختن دیوار برلین منجر شــد. و 
اکنون، هر ساله در سوم اکتبر جشن سالروز فرو ریختن 
دیواری که برلین غربی و شرقی را از هم جدا می کرد 

برگذار می شود.
در ســال ۱۹۶۱، زمان زمامداری آقای والتر اولبرشت، 
از پایــه گذاران اصلی حکومت به اصطالح سوســیال 
دموکرات آلمان شرقی، مردمی همزبان و همریشه، یک 
شبه، به سرنوشت شوم دوگانه شدن محکوم شدند، آن 
هم توســط دیواری که فقط در طی چند ماه  ساخته 
شــد. در مدت کوتاهی و به شکلی رعدآسا مردم شرق 
برلین اجازه تردد به غرب این شهر را نیافتند و هرگونه 
تبادالت فرهنگی تجاری و دیدار از بستگان نیز ممنوع 
شد. واز آن پس هر نوع تخطی از این قوانین و مقررات 

با مجازات شهروندان آلمان شرقی همراه بود.
از خود می پرسم »برای یک ایرانی، داستان فرو ریختن 
دیوار برلین، یعنی این بخش از تاریخ یک کشور اروپایی، 
با شــب های بلند و فرهنگ و رسومی کامال متفاوت، 
چه نکتهء آشــنایی را می تواند در ذهن تداعی کند و 
در کل این رویــداد تاریخی چه نکتهء جذابی برای ما 

نهفته است؟«
و پاســخ من آن است که سران حکومت آلمان شرقی 
)مشهور به ِد.ِد.اِر(، که کشور آلمان را به دو نیمه تقسیم 
کرده بودنــد، تنها دیواری را بین مردمان یک شــهر 
کشیدند حکومت اسالمی مسلط بر کشور ما اما دیواری 

را بین تمام ملت ایران و سایر ملل باال برد.
به اســتثنای چند کشــور - همچون برمه، کوبا، کرهء 
شــمالی و بخش هایی از کشــورهای عربی - روابط 
خارجی همهء کشــور ها متغیر است؛ روزی مکدر می 
شــود و روزی خوب و آفتابی؛ بین شان درگیری هایی 
ایجاد می شود، تنش هایی می آیند و مثل ابرهای اولین 
ماه های فصل بهار، آســمان روابط بین حکومت ها را 
تیره و تار می کنند اما طرفین همواره جویای راه های 
مسالمت آمیزی هستند تا، به روش هایی کارآمد، در 
یک آشتی کنان انسانی صلح نسبی را بین خود برقرار 

سازند.
شــوربختانه, چهل سال اســت که این منطق، و این 
پایه ای ترین نگاه استراتژیک به روابط خارجی، از ایران 
تحت ســلطهء رژیم اسالمی رخت بربســته و رؤیای 
داشــتن زندگی صلح آمیز تبدیل به آرزوئی دســت 
نیافتنی، همچون پرواز آدمی صاحب بال و پر، شــده 

است.
از دیــد من، ملت ایران نیز - همچون ملت تحت ظلم 
آلمان )بخصوص در بخش شــرقی( - تجربهء تلخ جدا 
شــدن از باقی ملت ها را دارد و درد آن را با گوشــت 
و پوســت خود لمس مــی کند؛ دردی که شــاید به 
جرات بتوان گفت که به مراتب دردناک تر و حســرت 
برانگیزاننده تر از درد مردمان آلمان و برلین شــرقی 
اســت، چرا که دست یابی داشتن به رسانه های کثیر 
االنتشار همواره این فشار را بر روح و روان ملت منزوی 
شدهء ایران می گذارد که بقیهء دنیا اجازه ی تعامل با 
یکدیگر را دارند ولی ملت ایران از این قافلهء رنگارنگ 

رشــد و شکوفایی جمعی، و در این بده بستان جهانی، 
سهمی ندارد.

بخصوص توجه کنیم که 25 ســال پیش، ســبک و 
سیاق زندگی آلمان غربی و شرقی زیاد با هم متفاوت 
نبود و رنج اصلی مردم بخش شرقی ناشی از سیاست 
اقتصــادی، عدم حق مالکیت فردی، و نبود رقابت آزاد 
تجاری بود و، البته، همانطور که پیشتر اشاره شد، فقدان 
امکان تعامل با جهان خارج از آلمان شرقی بیش ار همه 

رنج آور می نمود.
جدایی ملت ایران از ملت های دیگری که دارای فرهنگ 
و تفکرات ترقی خواهانه هستند یکی ار سرچشمه های 
اصلی آســیب هایی اســت که روح هر ملتی را دچار 
رخوت می کند. در واقع، حکومت اســالمی برآمده از 
یک انقالب گیج و بی مقصد، داشتن رقابت سالم را در 
پهنهء جهان آزاد برای ملت ایران مسدود کرد و کلیهء 
پایه های توسعهء انسانی، و از جمله هر آنچه را که در 
زمان حکومت پهلوی پایه گذاری شده بود، نابود کرد 
و، در نتیحه، آنچه اکنون قابل روئیت است منظره ای 
است از یک جامعهء بسیار معترض و ناآرام و ناراضی، با 
زمامدارانی فاسد و ثروتمند، با دیواری در گرداگرد کشور 
به جای مرز؛ دیواری با آجرهای اسالم سیاسی، تبعیض 
و تعصب و ســرنیزه؛ و البالی هر تکه از این دیوار یک 
زندانی سیاسی، یک معلم و یک کارگر و وکیل و روزنامه 
نگار و ورزشکار و بازرگان آچر آجین شده اند. این دیوار 
است که روح و جان انســان را می ساید و انسان را از 

درون تهی می سازد.
خوشــبختانه و متقابالً، ملت ایران سال هاست که، بر 
خالف میل حکام اش، بر این دیوار مشت می کوبد و، از 
بدو شکل گرفتن این نظام بی پایه و بی بوته، با آوردن 
رسانه های ممنوعه به خانه ها، با عبور از سد فیلترینگ، 
با برقراری دوستی هایی در رسانه های اجتماعی، و با 
آموختن زبان های ملت های دیگر می خواهد این دیوار 

را بشکند و با دیگر ملل رابطه برقرار کنند.
شاید در عالم ماده گفته شود که ما دیواری نمی بینیم، 
اما توجه کنیم که در این اســتعاره صحبت از یک سد 
فرهنگی است با منشا انســانی. این به اصطالح دیوار 
ســاخته شده از خوِد حکومت اســالمی و بلندپایگان 
اش در ارتش و سپاه پاسداران است که با تعصب قرون 
وسطایی خود ملت ایران را به انزوا و اضمحالل تدریجی 
بی مانندی کشــانده اند. این دیوار باید دیر یا زود فرو 

بریزد.
آری در ســال ۱۹۸۹، »تظاهرات دوشنبه ها« مشهور 
شد به فرو ریختن دیوار برلین منجر شد. و امروز نظیر 
همین اتفاق را می شود در صدای فرو ریختن آجرهای 
دیوار سلطهء رژیم اســالمی در تهران شنید. در واقع، 
از همان روزی که »گفتمان ســکوالر دموکراسی«، یا 
خواستاری مردمساالری و جدایی مذهب از حکومت، 
شکل گرفت اولین ضربهء راستین پتک آهنین این ملت 
رنج دیده بر دیوار حکام اسالمی وارد آمد. و اکنون این 
یک رؤیای محض نیســت که به امید روزی نه جندان 
دور باشــیم که تهران هم مانند برلین میزبان راستین 
مردم کشورهای دیگر باشد و حضور عالقمندان به تاریخ 
و فرهنگ ایران را از همه جای دنیا و در سراسر کشور 

شاهبه تماشا بنشینیم.
پگاه امینی
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شکاف عمیق جنسیتی و سنی
 در سوگیری انتخاباتی شهروندان

مداد- نتایج یک نظرسنجی که توسط 
موسسه ایپســوس )Ipsos( به انجام 
رســیده، از وجود شکاف عمیقی در 
سوگیری سیاســی زنان و مردان زیر 
55 سال کانادایی در انتخابات پیش 

رو حکایت دارد.
حدود 2۷ درصد از زنان جوان اعالم 
کردند کــه به حــزب نئودموکرات 
)NDP( رای می دهنــد، حــال آنکه 
این میزان برای مــردان جوان فقط 
۱۶ درصد بود. در واقع حمایت از این 
حزب از ســوی زنان جوان به مراتب 
بیشتر از ســایر گروه های جمعیتی 
است. یکی از کارشناسان دست اندرکار 
این پژوهــش می گوید:  »اگر قرار بود 
فقط رای زنــان جوان مــالک قرار 
می گرفــت، دولت آینــده به صورت 
ائتالفی از ســوی حزب نئودموکرات 
 )Conservatives( محافظــه کار  و 

تشکیل می شد.«
این تفاوت دیدگاه در میان طرفداران 
حزب محافظه کار نیز وجود دارد. ۳۱ 
درصد از مردان زیر ۳4 سال طرفدار 
حزب محافظه کار هستند، حال آنکه 
این میزان برای زنان در همین گروه 

سنی به 24 درصد می رسد.
این تفاوت دیدگاه در میان ۳5 تا54 
ســاله ها هم دیده می شــود. حدود 
4۳ درصــد از مــردان در این گروه 
سنی طرفدار محافظه کاران هستند، 
در حالــی که این میــزان برای زنان 
۳۳ درصد اســت. حمایــت از حزب 
نئودموکرات در میان این دســته از 
زنان نیز ۷ درصد باالتر از مردان است.
این تفاوت در میزان حمایت از رهبران 
احزاب نیــز دیده می شــود. میزان 
حمایت مردان ۱۸ تا ۳4 ســاله و نیز 
۳5 تا 54 ساله از اندرو شی یر بیشتر از 

زنان در همین گروه سنی است.
نکته جالب اینجاست که بر اساس این 
نظرسنجی، حمایت از حزب لیبرال 
بین گروه های سنتی مختلف و یا زنان 

و مردان تفاوت چندانی ندارد.
با این وجود، تفاوت چشــمگیری در 
ســوگیری سیاســی متولدان نسل 
انفجار جمعیت پس از جنگ جهانی 

دوم )boomer generation(  دیده 
می شــود. بیشــتر این افراد از حزب 
می کنند. 42  حمایــت  محافظه کار 
درصد از مــردان و ۳۹ درصد از زنان 
این گروه ســنی، طرفدار حزب اندرو 

شی یر به شمار یم ورند.
شــاید این یافته را بتــوان این گونه 
تفسیر کرد که زنان و مردان با افزایش 
سن به تدریج محافظه کارتر می شوند.

همچنین مشخص شــد که افزایش 
ســن شــهروندان با احتمال میزان 
حضــور آنها پــای صندوق های رای 
ارتباط مستقیمی دارد. ۷۸ درصد از 
زنان و ۸2 مردان باالی 55 سال اعالم 
کردند که حتما در انتخابات شرکت 

خواهند کرد.
احتمال شرکت مردان ۱۸ تا ۳4 ساله 
در انتخابات نیز با 4۳ درصد از سایر 
گروه های سنی کمتر بود. این میزان 
بــرای زنان این گروه ســنی هم 4۸ 

اعالم شد.
مســایل مهم از دیدگاه شهروندان از 
دیگر موضوعات مورد بررسی در این 
نظرسنجی بود. در این مطالعه از افراد 
خواسته شد ســه مورد از مهم ترین 
موضوعاتی که برایشــان در انتخابات 

مهم است را نام ببرند.
با وجــود اینکه تغییــرات اقلیمی و 
اولویت  زندگــی  هزینه های  کاهش 
اصلــی مردان و زنان بــود، مردان به 
مساله مالیات و اقتصاد اشاره کردند، 
حال آنکه سالمت و آموزش از اهمیت 

بیشتری برای زنان برخوردار بود.
مــردان ۳5 تا 54 ســاله از اقتصاد، 
مالیات و سالمت به عنوان اولویت های 
اصلی خود نام بردند، حال آنکه برای 
زنان این گروه سنی، سالمت مساله 
اصلی بود و کاهش هزینه های زندگی 
و تغییرات اقلیمی نیــز جایگاه های 

بعدی را داشتند.
سالمت اصلی ترین مساله مورد نظر 
متولدان نســل انفجار جمعیت بود 
و 4۸ درصد از زنــان و ۳۸ درصد از 
مردان، آن را جزو اولویت های خود به 

حساب می آوردند.

اندرو شی یر رهبر محافظه کارکانادا، شهروند آمریکا ست
پرژن میرور- به گزارش کندین پرس، 
اَندرو شــییر، رهبر حزب محافظه کار 
کانــادا می گویــد که هرگــز درباره 
دو تابعیتــی بودن خــود و دارا بودن 
شــهروندی کانادا و آمریــکا به طور 
همزمان بــرای عموم صحبت نکرده 
بود، چون هیچ کــس از او در اینباره 

سوالی نکرده بود.
حتی زمانی که همکاران وی، به دیگر 
سیاستمدارانی که دارای تابعیت کشور 
دیگــری بودند، حمله می کردند، وی 

سکوت می کرد.
روزنامه گلوب اند میل روز پنجشنبه 
برای اولین بار گــزارش کرد که پدر 
اندرو شییر در آمریکا متولد شده است 
و بر همین اســاس اندرو و خواهرش 
به طور اتوماتیک شــهروندی ایاالت 

متحده را کسب کرده اند.
اندرو شــییر گفته اســت که اعتبار 
گذرنامه آمریکایی او به اتمام رسیده 
و در ماه آگوســت امســال با یکی از 
ماموران کنســولی آمریــکا مالقات 
کرده تا کارهای مقدماتی ترک کردن 
شــهروندی آمریکا را برای او فراهم 

نماید.
اندرو شــییر پس از حضــور در یک 
کمپین انتخاباتی در نوا اسکوشیا به 
خبرنــگاران گفت: »من پس از اینکه 
به عنوان رهبر حزب انتخاب شــدم، 
تصمیم به ترک شــهروندی آمریکا 
گرفتم. بر روی مســایل دیگر تمرکز 

کــردم. حــزب را بازســازی و برای 
انتخابات آماده کردم. همیشــه قصد 
داشتم تا پیش از انتخابات این کار را 

انجام دهم.«
اما زمانــی که محافظه کاران به رهبر 
ســابق حزب اِن دی پی، تام مولِکر، 
و رهبر سابق حزب لیبرال، استفانی 
دیون، به دلیل دارا بودن شــهروندی 
فرانسه حمله می کردند، اندرو شییر 
سکوت کرده بود. تام مولکر شهروندی 

فرانســه را از طریق همسر خود که 
متولد فرانسه است و دیون از طریق 
مادر خود که در کشور فرانسه به دنیا 

آمده است، به دست آورده اند.
اندرو شییر در پاسخ به سوالی درباره 
اینکه آیا او فکر می کرده که این رفتار 
وی ریاکارانه اســت، گفت: »پیش از 
این هیچ کس در اینباره از من سوالی 
نکرده بود. همانند میلیون ها کانادایی 
دیگر، یکی از والدین من نیز در کشور 

دیگری به دنیا آمده است.«
اندرو شییر در سال 2۰۰5، به عنوان 
نماینده پارلمان در یک وبالگ درباره 
میشل ژان، چند هفته پیش از قسم 
خوردن وی به عنــوان فرماندار کل 
کانادا منتشر کرده بود، از مردم حوزه 
انتخابیه خود پرســیده بود درباره دو 

ملیتی بودن او چه حسی دارند.
اندرو شییر در وبالگ خود بدون اشاره 
بــه دو ملیتی بودن خودش نوشــته 
بود: »آیا دو ملیتی بودن وی )میشل 
ژان( شما را آزار می دهد؟ اگر به جای 
شهروندی فرانسه، شهروندی آمریکا را 

داشت نیز شما را آزار می داد؟«
ســخنگوی حــزب لیبــرال، زیتــا 
آســتراواس، در بیانیه ای گفته است: 
»اندرو شــییر از پایه و اساس درباره 
اینکــه او کیســت، با مــردم کانادا 
صــادق نبوده اســت. شــییر وجوه 
اصلی شخصیتی خود را پنهان کرده 
است، درباره حرفه و تحصیالت خود 

حقایقی را پنهان کرده است.« 
خانم آستراواس این ســخنان را در 
اشــاره به بیوگرافی اندرو شــییر که 
در وب ســایت حزب او منتشر شده، 
و بیان شــده که وی زمانی به عنوان 
کارگزار بیمه در ساسکاچوان فعالیت 
می کــرده در صورتی که هرگز مجوز 
رسمی فعالیت در صنعت بیمه کانادا 

را نداشته است، اعالم کرده است. 
وی ادامه داده است: »و حاال حتی در 
حالی که دیگران را به علت دارا بودن 
تابعیت کشوری دیگر مورد تمسخر 
قرار می دهد، مشخص شده است که 
خود وی نیز دارای شهروندی آمریکا 

است.«
بروک هریسون، سخنگوی اندرو شییر، 
گفته است که او هرگز در هیچ یک از 

انتخابات آمریکا رای نداده است.
امــا به رغم اقــدام وی بــرای ترک 
کردن شهروندی آمریکا، اندرو شییر 
نمی تواند به طور قاطع بگوید که آیا 
مراحل این کار تا پیش از انتخابات 2۱ 

اکتبر به اتمام خواهد رسید یا خیر.
او گفته اســت: »من منتظر دریافت 
پاسخ از سفارت آمریکا هستم اما این 

تصمیم قطعی من است.«
اما برای طرفــداران محافظه کار وی، 
دســت کم بــر روی کاغــذ، به نظر 
نمی رسد که وفاداری به دو کشور به 

طور همزمان مهم باشد.
گــوردون بوریس، ۶۹ ســاله، یکی 
از طرفــداران اندرو شــییر می گوید: 
»خیلی خوبــه، او می تواند بدون درد 
ســر به آمریکا برود. فکر می کنم که 
اگر هر دو ملیت را داشته باشد خیلی 
خوب است. کاش من هم دو ملیتی 

بودم!«

وعده های انتخاباتی احزاب با نزدیک شدن به روز انتخابات

هدهد- رقابت انتخابات ســخت در 
جریــان اســت و در ایــن میان هر 
کاندیدا تالش دارد تا برتری های خود 
را نمایان کند و با انتقاد از کاندیدای 

دیگر عملکرد او را زیر سئوال ببرد،
د ر روزهــای اخیر، اخبار مختلفی از 
سخنرانی نامزدهای مختلف انتخابات 
فدرال کانادا منتشر شده که در میان 
آنها، شعارها و وعده های مختلفی برای 

جلب توجه و نظر مردم وجود دارد.
در بخــش انــرژی ســبز رهبــران 
محافظه کار و لیبــرال  در پویش های 
تبلیغاتــی خود وعــده دادند که در 
صــورت پیــروزی در انتخابــات، به 
صاحب خانه ها برای استفاده از انرژی 

سبز یارانه)سوبسید( می دهند.
ترودو وعــده داده در صورت پیروزی 
در انتخابات پیش رو، تا سال 2۰5۰ 
میزان انتشار دی اکسیدکربن را در این 
کشور به صفر خواهد رساند و در این 
زمینه، 2 میلیارد درخت در طول یک 

دهه کاشته خواهد شد.

شی یر نیز درباره برنامه های حمایتی 
از انرژی سبز گفته، برای این کار 2۰ 
درصد برگشت مالیات بین یک هزار تا 
2۰ هزار دالر پرداخت خواهد شد اما 
ترود وعده داده برای این کار تا سقف 
4۰ هزار دالر وام بدون بهره پرداخت 
می شــود. از دیگر وعده هــای ترودو 
اجرای برنامه هایی برای کاهش دوباره 
مالیات خانواده های طبقه متوســط 

است.
کانادا از جمله کشــورهایی است که 
استفاده از موبایل هزینه باالیی دارد؛ 
این مساله سبب رقابت بین نامزدها 
بــرای جلب نظر مردم از طریق دادن 
وعــده کاهش هزینــه در این بخش 
شده اســت. حزب دموکرات جدید، 
وعــده داده که در صورت پیروزی در 
انتخابات، هزینه موبایل را تا ۱۰ دالر 
برای هر نفر کاهــش می دهد. ترودو 
نیز گفته در صــورت انتخاب مجدد، 
طرحی دارد که باعث کاهش هزینه 
موبایل می شود. بعد از آنکه فدراسیون 

اتحادیه های پرستاران کانادا تحقیقی 
را منتشر کرد که طبق آن از هر ۱۰ 
کانادایی، ۹ نفر خواهان اجرایی شدن 
طرح »حمایت ملی دارویی« هستند 
این مســاله به موضوع های داغ این 
روزها در رقابت های انتخاباتی تبدیل 

شده است.
تاکنون جاســتین ترودو و جاگمیت 
سینگ رهبران احزاب لیبرال و »ان  
دی  پی« وعده داده اند که در صورت 

پیروزی این طرح را اجرا می کنند.
نیز  اندرو شی یر رهبر محافظه کاران 
اعالم کرده که در صورت پیروزی، ۱.5 
میلیارد دالر برای کاهش زمان انتظار 

پروسه درمانی هزینه خواهد کرد.
طبــق اعــالم »سی بی ســی نیوز«، 
»اســتفان هارپــر« رهبر پیشــین 
محافظه کاران در انتخابات سال 2۰۰۶ 
نیز گفته بود در صورت پیروزی، ۷۰۰ 
میلیــون دالر برای ایــن کار هزینه 
می کند اما این وعده هیچگاه عملی 

نشد.



55 Issue 1445 Friday October 11, 2019شماره ۱445 جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸

Tel: 604-980-7474
Fax: 604-980-7489 تلفن: 604-980-7474

Suite No. 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver

604-980-7474

افزایش درصدی زنان نامزد در انتخابات فدرال2019
تمایل احزاب و تشــکل های سیاسی 
کانــادا به اســتخدام زنــان در حال 
افزایش است با این حال آمار و ارقام 
نشــان می دهد هنوز هم تعداد زنانی 
که به عنوان نامزد حوزه های انتخابیه 
پرطرفدار احزاب معرفی می شــوند، 

پائین است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
شــاید احزاب و گروه های سیاســی 
کانــادا در انتخابات فدرال امســال 
نسبت به انتخابات پیشن تعداد زنان 
بیشــتری را به خدمت گرفته باشند 
با ایــن حال هنوز هم کمتر از ســه 
درصد از آن ها )زنــان( در حوزه های 
انتخاباتی اصلی این احزاب که در دو 
دور پیشین انتخابات بیشترین درصد 
آرا به دست آورده  بودند، به تبلیغات 
مشغول هستند و همین مسئله بخت 
برنده شــدن آن هــا را در حوزه های 

انتخابیه شان کاهش می دهد.
فهرســت همه نامزدهــای انتخابات 
فدرال آتی کانادا که برای بیســت و 
یکم اکتبر تدارک دیده شــده است، 
این هفته توسط اداره انتخابات کانادا 
منتشــر شــد و مطابق با اطالعات و 
آماری که رادیو کانادا و شبکه سی بی 
سی جمع آوری کرده اند، ۹/4۱ درصد 
از نامزدهای انتخابــات این دوره زن 
هستند. میزان نامزدهای زن حاضر در 
انتخابات آتی فدرال نسبت به انتخابات 
پارلمانی سال 2۰۱5 که ۱/۳۳ درصد 
نامزدها را زنان تشکیل می دادند، رشد 

چشمگیری داشته است.
بــا این حال به رغــم افزایش درصد 
زنان در فهرست های انتخاباتی احزاب 
کانادا، هنوز هیچ حزبی نتوانسته است 
در فهرســت انتخابی خود به ســهم 
برابری برای زنان و مردان دست یابد. 
حزب بلوک کبکی، حزب نیودموکرات 
و حزب ســبز به تحقــق این هدف 
نزدیک شده اند اما این وضعیت برای 
حــزب لیبرال و حــزب محافظه کار 
متفاوت اســت و هنوز هــم کمتر از 
چهل درصد نامزدهای این دو حزب 

را زنان تشکیل می دهند.
مالنی توماس دانشیار علوم سیاسی 
دانشــگاه کلگــری کانــادا می گوید 
کمترین چیزی که من این روزها از 
یک حزب سیاسی کانادا انتظار داشتم 
این اســت که دست کم یک سوم از 

نامزدهایش را زنان تشکیل دهند.
همه احزاب سیاســی کانادا شــمار 
نامزدهــای زن خود را برای انتخابات 
آتی فدرال دســت کــم پنج درصد 
افزایش داده اند اما در این میان حزب 
بلوک کبکــی با هفده درصد و حزب 
محافظه کار با دوازده درصد بیشترین 

افزایش را به نام خود کرده اند.

خانم مالنی توماس می گوید افزایش 
شمار زنان در فهرست های انتخاباتی 
احزاب سیاســی کانادا چندان قابل 
توجه نیست. من به هیچ وجه قصدم 
این نیســت که افزایش شمار زنان را 
در فهرســت انتخاباتی امسال حزب 
محافظــه کار کم اهمیت بشــمارم یا 
نادیده بگیریم با ایــن حال افزایش 
شمار نامزدهای زن این حزب از نظر 

من چندان قابل توجه نبوده است.
تومــاس ادامــه داد کارنامــه حزب 
نیودموکــرات در این زمینه نســبت 
به انتخابات سال 2۰۱5 بهبود کمی 
یافته چرا کــه عملکرد این حزب در 
گذشته در زمینه برابری زنان و مردان 
نسبت به دیگر احزاب بهتر بوده است.

این کارشــناس از این مســئله ابراز 
تعجب کرد که حــزب لیبرال کانادا 
تحت رهبری جاستین ترودو که خود 
را یک فمینیست می داند، هنوز هم 
نتوانسته است دست کم چهل درصد 
از فهرســت انتخاباتی خود را به زنان 

اختصاص دهد.
رادیو کانادا با تجزیه و تحلیل نامزدهای 
سه دور اخیر انتخابات پارلمانی کشور 
ثابت کرده است که نه تنها تعداد زنانی 
که برای به دست آوردن یک کرسی 
در پارلمان تالش می کنند همچنان 
پائین است بلکه بسیاری از این زنان 
در حوزه های انتخابیه ای نامزد شده اند 
که برنده شدن در آن ها سخت است. 
در انتخابات پارلمانی امسال نیز این 
وضعیت همچنان به قوت خود باقی 

است.
بررسی های رادیو کانادا نشان می دهد 
که بیش از شش درصد از اعضای مرد 
انتخاباتی در حوزه های  فهرست های 
انتخابیــه ای کــه پایگاه های مردمی 
احزاب آن ها اســت نامزد شده اند در 

حالی که این رقم بــرای زنان از 5/2 
درصد فراتر نمی رود.

در حزب محافظه کار شمار زنانی که 
در حوزه های انتخابیه پرطرفدار نامزد 
شده اند ۹/۶ درصد است که باالترین 
درصد در میان همه احزاب محسوب 
می شود با این حال درصد نامزدهای 
محافظه کار که در حوزه های پرطرفدار 

تبلیغ می کنند ۶/۱5 درصد است.
به گفته مالنی توماس، درست است 
که شــمار نامزدهای زن در انتخابات 
آتی فدرال افزایش یافته است با این 
حــال اکثر این زنــان در حوزه هایی 

نیستند که برنده شدن در آن ها راحت 
باشــد. بنابراین باید گفت در زمینه 
توازن ســهم و برابری زنان و مردان 
در فهرســت های انتخاباتــی احزاب 

پیشرفت کمی حاصل شده است.
وی افزود احزاب زنان بیشــتری را به 
خدمت می گیرند اما واقعیت این است 
که این زنان غالبا سپر بال هستند. با 
این حساب بعید به نظر می رسد که 
انتخابات پارلمانی بیست و یکم اکتبر 
امســال نیز به افزایش شمار زنان در 

مجلس عوام منجر شود.

افزایش نگرانی از رفتارهای خشونت بار در روز برگزاری انتخابات

مداد- به گزارش سی بی سی، پلیس 
 )RCMP( سواره نظام سلطنتی کانادا
از افزایش تهدیدها در فضای مجازی 
و احتمال بروز فیزیکــی آن در روز 

انتخابات ابراز نگرانی کرد.
این نهاد امنیتی هر روز یک ســری 
گزارش از مطالب مختلف تهدید آمیز 
در فضــای مجــازی را جمــع آوری 

می کند.
یکی از مسئوالن این نهاد که نخواست 
نامش فاش شود گفت که بررسی ها از 
افزایش مطالب حاوی خشــونت در 
آستانه انتخابات فدرال حکایت دارد. 
بیشتر این مطالب با رویکرد مخالفت 
بــا مهاجــرت و مهاجران نگاشــته 

می شوند.
این مقام مســئول همچنین اعالم 
کرد که یــک واحد اطالعاتی پلیس 
سواره نظام سلطنتی کانادا به صورت 
گمنام با اســتفاده از کلیدواژه هایی 
شامل نام رهبران احزاب و نیز مواردی 

دیگر، به بررســی محتوای چت های 
صورت گرفته در چت روم های بسته 
و نیز دارک وب می پــردازد. گفتنی 
است دارک وب )وب تاریک( بخشی 
از اینترنت است که دسترسی به آن 
فقط با نرم افزارهای خاص امکان پذیر 

است.
این واحد سپس با استفاده از آی پی 
فرد نگارنده، به بررســی موقعیت او 

و فاصله اش با ســتاد انتخاباتی نامزد 
مورد نظر می پردازند تا به این ترتیب، 
ببینند آیا امکان بروز خشونت فیزیکی 
از ســوی فــرد نگارنده وجــود دارد 
یــا خیر. این واحد تاکنون توانســته 
برخی از این افراد را شناســایی کرده 
و با آنها صحبت کند. همچنین ظاهرا 
جاستین ترودو هدف بیشترین مطالب 

تهدیدآمیز قرار دارد.

مریم ایشاک )Mariam Ishak( نیز 
یکی از نامزدهایی است که خشونت 
علنی علیه بنرهایش در سطح شهر 
صورت گرفته اســت. برخــی افراد 
ناشــناس تاکنــون روی 5 بنر خانم 
ایشــاک، تصویــر صلیب شکســته 
نئونازی را با اسپری کشیده اند. خانم 
ایشــاک که نامزد حزب محافظه کار 
اســت می گوید پلیس مونترال به او 
پیشــنهاداتی برای افزایش امنیتش 

ارائه کرده است.
در این میــان، برخی کارشناســان 
بر این باورند که اظهارات ماکســیم 
برنیــه )رهبر حــزب مــردم کانادا( 
کــه رویکردی مخالــف روند کنونی 
مهاجرتی کشــور دارد و نیز رویکرد 
رئیس جمهور ایاالت متحده در زمینه 
سیاست گذاری های ضد مهاجرتی از 
جمله دالیل افزایش چنین دیدگاهی 
در میان برخی کانادایی ها به شــمار 

می رود.

وعده جدید جاستین ترودو:
افزایش ۴0درصدی کمک های دانشجویی 

به منظور کاهش هزینه ها

هدهــد- دولــت لیبرال جاســتین 
ترودو در جدیدترین کارزار تبلیغاتی  
خود در میان دانشجویان در تورنتو، 
از برنامه هــای دولــت آینــده  برای 
دانشــجویان صحبت کرد و گفت که 
اگر دوباره دولت لیبرال انتخاب شود، 
کمک های دانشــجویی را 4۰ درصد 
افزایش می دهد تــا هزینه های آنها 
کاهش یابــد. وی همچنین افزود که 
به دانش آموختگان برای تسویه حساب 
وام های دانشجویی، یک توقف 2 ساله 
می دهد تا بعد از ایــن مدت، بدهی 
خــود را پرداخت کننــد. اکنون این 

مدت ۶ ماه است.
ترودو برای جلب توجه دانشــجویان 
حضور یافته در محل سخنرانی  خود 
گفت: زمانی که به کالج ها و دانشگاه ها 
در سراسر کانادا سر می زنم، موضوعی 
که بیشــتر مورد توجه قــرار دارد، 
هزینه هــای تحصیــل و بدهی های 

حاصل از آن است.
دانش آموختــگان  داد،  وعــده  وی 
جدیــد دیگر مجبور نخواهند بود که 
بازپرداخــت وام های دانشــجویی را 
که اکنون 25 هزار دالر اســت سریع 
بپردازند. البته تــرودو گفت که این 
وام ها را بــه ۳5 هــزار دالر افزایش 

خواهد داد.
طبــق اعالم دولت لیبــرال، مجموع 
هزینه این اقدامات 2۸۰ میلیون دالر 

تا سال 2۰2۱ خواهد بود و این مبلغ 
برای سال های 2۰2۳ تا 2۰24 به ۱.4 

میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
گزارش ها از بدهی های دانشــجویی 
و دانش آمــوزی بیانگر آن اســت که 
در سال 2۰۱۸، نیمی از دانشجویان 
مقطع متوســطه با توسط بدهی 2۸ 

هزاردالری  فارغ التحصیل شده اند.
اندرو شی یر رهبر حزب محافظه کار 
نیز در این زمینه قول داده کمک های 
مالی متناسب با برنامه های آموزشی 
را افزایش دهد. همچنین گفته  برای 
اقشار با درآمد پایین، مالیات را کاهش 

خواهد داد.
جاگمیت ســینگ از حزب چپگرای 
»ان دی پــی« )نئودمکــرات( کــه 
والدینش مهاجرانــی از هند بودند و 
اکنون رهبر حــزب »دموکرات های 
جدید« اســت، قول داده کمک های 
مالی برای تحصیالت بعد از متوسطه 
را افزایش دهد و با استان ها همکاری 
کند تا شهریه تحصیالت دانشگاهی را 

به صفر برسانند.
»الیزابت ِمی« رهبر حزب ســبز نیز 
اعالم کرده که شــهریه پس از دوره 
متوســطه را به طــور کامل به صفر 
خواهد رســاند و همه بدهی های وام 
دانشجویی را که توسط دولت فدرال 
نگهداشته شده است، خواهد بخشید.
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پیروزی یا شکست؟ 
نتیجه مناظره روز دوشنبه
 برای ۶ رهبر چه بود؟

شــش نامزد احزاب فدرال کانادا در 
یک مناظره یا به عبــارت بهتر یک 
مبارزه انتخاباتی کامال جدی رودرروی 

یکدیگر قرار گرفتند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
دوشنبه شــب  انتخاباتی  مناظره  در 
)هفتم اکتبر( ســران احزاب سیاسی 
کانادا که به زبان انگلیسی برگزار شد، 
بحث ها، مشاجرات و جدال های لفظی 
تند و گاهاً شــدیداللحنی میان رقبا 
درگرفت و در این میان اندرو شــییر 
رهبر حزب محافظه کار کانادا رقیب 
لیبرال خود جاستین ترودو را »حقه 

باز« خواند.
رهبر محافظه کاران در پاسخ به سوالی 
درباره رهبــری در کانادا و در عرصه 
بین المللی، نوک پیکان انتقادات خود 
را متوجــه رقیب لیبــرال خود کرد 
و با اشــاره به ماجرای بحث برانگیز 
»صورت ســیاه« که در آغاز مبارزات 
انتخاباتی کانادا رسانه ای شد، جاستین 
ترودو را متهم کرد که همیشه »نقاب 

بر چهره دارد«.
اندرو شــییر تاکید کرد: »جاستین 

تــرودو فقط ادعای دفــاع از کانادا را 
دارد. او در وانمود کردن این موضوع 
بسیار کارکشته است. او حتی از زمانی 
که صورتش را برای اولین بار ســیاه 
کــرده چیزی به خاطر ندارد، چرا که 

او همیشه یک نقاب بر چهره دارد.«
شــییر در واقــع به مواضعی اشــاره 
می کرد که نخست وزیر لیبرال کانادا 
در بحث آشتی با بومیان و اقوام اولیه 
کانادا، فمینیســم یــا حتی توجه به 

طبقه متوسط جامعه اتخاذ کرد.
اندرو شــییر گفت: »آقای ترودو شما 
یک آدم ریاکار و حقه باز هستید؛ شما 

لیاقت رهبری کشور را ندارید.«
زمانی که شییر فرصت پیدا کرد سوال 
مورد نظر خــود را از رقیب لیبرالش 
بپرســد، بــا همان لحــن تهاجمی 
جاستین ترودو را در ماجرای رسوایی 
اس.ان.سی الوالین که به استعفای دو 
عضو کابینه ترودو )جودی ویلســون 
ریبولد و جین فیلپات که در انتخابات 
کنونی نامزد شده اند( منجر شد، آماج 

انتقادات خود قرار داد.
اما این بحث تند به روشن شدن بیشتر 

اندرو شییر در مناظره انتخاباتی دوشنبه شب به محض این که فرصت پیدا کرد به طور مستقیم سوال بپرسد، با یادآوری مسئله جنجال برانگیز صورت 
سیاه و همچنین رسوایی اس ان ث الوالین، جاستین ترودو را مورد حمالت کالمی خود قرار داد.

ماجرای مطرح شده کمک نکرد و دو 
رقیب انتخاباتی فقط بر مواضع پیشین 

خود سماجت ورزیدند.
زمانی که نخســت وزیر لیبــرال از 
کارنامه اســتفن هارپر نخســت وزیر 
پیشین کانادا در زمینه رسیدگی به 
امور بومیان خرده گرفت، اندرو شییر 
که ظاهرا پاسخ خود را از پیش آماده 
کرده بــود، خطاب به تــرودو تاکید 
کرد: »به نظــرم در این بحث چیزی 
نیست که بخواهیم از جاستین ترودو 
که اولین دادستان کل بومی را صرفا 
به خاطر این که به درستی کارش را 

انجام می داد از ســمتش برکنار کرد، 
یاد بگیریم.«

رویارویــی ترودو و شــییر که به این 
جا رســید ایو فرانسوآ بالنشه رئیس 
حــزب بلوک کبکی نیــز وارد بحث 
شد و رهبر محافظه کاران را مسئول 
ماجرای پرهیاهوی الوالین دانست و 
او را متهم کرد به جای کمک به آرام 

شدن اوضاع به آن دامن زده است.
ســران احزاب محافظــه کار و بلوک 
کبکی که طبق نتایج نظرســنجی ها 
برای کسب جایگاه دوم در انتخابات 
آتی فدرال با یکدیگر رقابت می کنند، 

در مناظره دوشــنبه شب چند بار در 
موضوعات مختلف به ویژه ایجاد داالن 
انرژی که اندرو شییر از طرفداران آن 
است، فرصت پیدا کردند که رودرروی 

یکدیگر قرار بگیرند.
رئیس محافظه کاران در پاسخ به ایو 
فرانسوآ بالنشــه که مخالفت دولت 
کبک با پروژه جدید خط لوله نفتی را 
به وی یادآوری کرده بود، تاکید کرد: 
»من انتخاب خودم را کرده ام: خرید 
انرژی در داخل کشــور نه از آمریکا. 
کبکی ها هــم انتخاب خودشــان را 

خواهند داشت«.
اما اولین حضور ماکسیم برنیه رئیس 
حزب مردمی کانــادا نیز در مناظره 
انتخاباتــی بی تاثیر نبــود. در بحثی 
که درباره مسئله مهاجرت درگرفته 
بود، جاســتین ترودو از حضور برنیه 
برای حمله به رقیب محافظه کار خود 
بهره برداری کرد و گفت: »نقش شما 
امشــب در این عرصه این است که 
آشــکارا به همه اعالم کنید که اندرو 

شییر شخصا چگونه فکر می کند.«
برنیه بــه برخی اظهارنظرها و موضع 
گیری های خود در توئیتر درباره تنوع 
فرهنگی، مهاجرت و کنشــگر جوان 
ســوئدی گرتا تونبرگ که از نظر وی 
»فاقد ثبات روانی« اســت، اشــاره و 
این گونه نتیجه گیری کرد که فردی 
شایسته به دســت گرفتن زمام امور 
کشوری مثل کانادا است که شهامت 

گفتن حقیقت را داشته باشد.
اما جاگمیت ســینگ به برنیه پاسخ 
داد: »شما خیلی راحت می توانید به 
اشــتباهات خودتان اذعان کنید زیرا 
توئیت هایی که شــما منتشر کردید، 

واقعا وحشتناک بودند.«
در بخش دوم مناظره وقتی که قانون 
الئیســیته حکومت در استان کبک 
مطرح شــد، جاســتین ترودو از این 
مسئله ابراز تعجب کرد که جاگمیت 

سینگ با قانون 2۱ مخالف است اما 
امکان اعتراض قضایی به آن را کامال 
منتفی می داند. ترودو تاکید کرد: »در 
این جمع، من تنها کسی هستم که 
معتقــدم دولت فدرال بایــد در این 
قضیه ورود کند چرا که مسئول دفاع 

از حقوق اقلیت ها است.«
در بخش دیگری از مناظره که ظاهرا 
به بررسی ظرفیت مالی کانادایی ها و 
ناامنی اقتصادی اختصاص یافته بود، 
ســران احزاب مسئله سقط جنین و 
حقوق زنان را مطــرح کردند. ترودو 
در این بحث رئیس محافظه کاران را 
متهم کرد که حاضر نیست از حقوق 
جامعه دگرباشان و حق سقط جنین 
برای زنان دفاع کند. اما شییر در دفاع 
از خود تاکید کرد که مثل میلیون ها 
کانادایــی دیگر این حــق را دارد که 

مخالف سقط جنین باشد.
جاگمیت سینگ نیز وارد بحث شد و 
تاکید کرد: »یک مرد نباید درباره حق 
انتخاب یک زن در بحث سقط جنین 

اظهارنظر کند.«
الیزابت می رهبر حزب سبز کانادا از 
این گفته جاگمیت سینگ استفاده 
کــرد و گفــت: »و اما دربــاره حق 
اظهارنظــر یــک زن در یک مناظره 

نظرتان چیست؟«
الیزابت می تاکید کرد: »جالب بود که 
در جریان مبارزات انتخاباتی مردان از 
حقوق زنان سخن گفتند اما همه شما 
به استثنای برنیه در مناظره انتخاباتی 
شــبکه ت و آ شرکت کردید و بسیار 
خوشــحال بودید که زنان به آن راه 
داده نشــده اند. شــما در مناظره ای 
شــرکت کردید که دختران کوچک 
سرزمین ما فرصت آن را نداشتند که 
ببینند یک زن هــم می تواند در این 
کشــور به مقام نخست وزیری دست 

یابد.«

افزایش چشمگیر محبوبیت جاگمیت سینگ در آستانه انتخابات

مداد- به گزارش ســی تی وی، نتایج 
یک نظرسنجی جدید که به صورت 
مشترک توسط این رسانه و گلوب اند 
میل به انجام رســیده نشان می دهد 
رهبر حزب نئودموکــرات با افزایش 
چشمگیر محبوبیت به ویژه در میان 
جوانان کانادایی روبرو شــده است. بر 
اساس این نتایج، امتیاز آقای سینگ 
از ابتدای ســپتامبر تاکنون ۱۰ نمره 

افزایش داشته است.
در این نظرسنجی، از شرکت کنندگان 
خواسته شــد بگویند که رهبر کدام 
حزب از ویژگی های یک رهبر خوب 
سیاســی برخوردار است. امتیاز آقای 
ســینگ در این نظرســنجی در ۱۳ 
سپتامبر برابر با ۳۶ بود، حال آنکه این 

امتیاز در ۸ اکتبر به 4۶ رسید.
امتیاز رهبر حزب محافظه کار یعنی 
اندرو شی یر که در نظرسنجی قبلی 

4۰ بود نیز این بار به 42 رسید.
از سوی دیگر، الیزابت می )رهبر حزب 
ســبز( با کاهشی 5 امتیازی از 4۱ به 
۳۶ رسید. ایو-فرانسوا بالنشه )رهبر 
حزب بالک کبکوا( و ماکســیم برنیه 

)رهبر حزب مردم( نیز به ترتیب 4۳ و 
۱5 امتیاز را کسب کردند.

تنها رهبر سیاســی که امتیازش از 
جاگمیت سینگ باالتر است، جاستین 
ترودو اســت که امتیاز 4۸ را به خود 
اختصاص داده که البته کاهشــی ۳ 
امتیازی نسبت به ابتدای آغاز تبلیغات 

انتخاباتی دارد.
برخی کارشناســان بر این باورند که 
آقای  افزایش چشــمگیر محبوبیت 
ســینگ به خاطر نحوه واکنش او به 
اخبار جنجالی مربوط به برخوردارهای 

نژادپرستانه و نیز عملکردش در اولین 
مناظره انگلیســی زبان دوشنبه شب 
اســت. در واقع، چند ساعت پس از 
برگزاری آن مناظره، انبوهی از مطالب 
در فضای مجازی در حمایت از سینگ 

منتشر شد.
آقای سینگ بیشترین طرفدار را در 
میان جوانان دارد. حدود 5۶ درصد از 
شرکت کنندگان در نظرسنجی اعالم 
کردند که او از شرایط یک رهبر خوب 
برخوردار است. همچنین پس از اینکه 
ریحانا )خواننده معروف( هفته گذشته 

در صفحه اینســتاگرام خــود، آقای 
ســینگ را دنبال کرد، محبوبیتش 

میان جوانان بیشتر شد.
بــا این وجــود، افزایــش طرفداران 
رهبر حزب نئودموکــرات به معنای 
افزایش حمایت از این حزب نیست. 
حزب آقای سینگ فقط حمایت ۱۳ 
درصد از رای دهندگان را با خود دارد 
و پس از لیبرال ها )بــا ۳۶ درصد( و 
محافظــه کاران )بــا ۳5 درصد( قرار 
می گیرد. حزب ســبز همچنان با ۹ 
درصد در جایگاه چهــارم قرار دارد. 
بلــوک کبکوا و حزب مــردم هم به 
ترتیــب 5 و ۱ درصــد نظــر مثبت 

رای دهندگان را با خود دارند.
در این نظرســنجی، نظر افراد درباره 
بهترین نخست وزیر نیز پرسیده شد. 
تــرودو با ۳۱/۸ درصــد اندکی باالتر 
از شــی یر با ۳۰/4 درصد قرار گرفت. 
سینگ با ۱۰/۹ و می با ۸/۳ رتبه های 
ســوم و چهارم را داشتند و بالنشه و 
برنیه هم بــه ترتیب بــا 2/۳ و ۱/۶ 
جایگاه  انتهایی این جدول را به خود 

اختصاص دادند.



۷7 Issue 1445 Friday October 11, 2019شماره ۱445 جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸

C.I.S Canada
Immigration
Services

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

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

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

پاسپورت کانادایی ششمین پاسپورت 
باارزش دنیا شناخته شد

ایرونیا- کانادایی ها می توانند نسبت به بیشتر کشورهای دنیا بدون نیاز به 
ویزا به بیشتر جاها سفر کنند.

با استناد به جدیدترین آپدیت رده بندی جهانی پاسپورت ها، کانادا در کنار 
بریتانیا، ایاالت متحده و پنج کشــور دیگر در شاخص پاسپورت هنلی که 
امکان آزادی سفر با توجه به پاسپورت یک کشور را اندازه گیری می کند، در 

رتبه ششم قرار گرفت.
کانادایی ها می توانند بدون ویزا به ۱۸4 کشور سفر کنند یا در حین ورود به 

کشور ویزا یا دیگر مدارک مورد نیاز را دریافت کنند.
بریتانیا و آمریکا که در ســال 2۰۱4 در رتبه اول قرار داشــتند، حاال به 
پایین ترین رده خود در این لیســت رســیده اند. ژاپن و سنگاپور به طور 
مشترک در رتبه اول قرار گرفتند و کره جنوبی، آلمان و فنالند سوم شدند. 
۳2 کشــور با هم در لیست ۱۰ موقعیت اول قرار گرفتند که 22 کشور از 

آن ها عضو اتحادیه اروپا هستند.
دارندگان پاسپورت هایی که کمترین میزان آزادی سفر را در اختیار دارند 
شهروندان افغانستان هستند که رتبه ۱۰۷ را به خود اختصاص داده است. 

بعد از افغانستان، شهروندان عراق، سوریه، سومالی و پاکستان قرار دارند.
کریستین کیلین رییس هیات مدیره شــرکت Henley & Partner در 
بیانیه ای گفت: »اغلــب ارتباط قدرتمندی بین آزادی ویزا و دیگر مزایای 
موجود از جمله آزادی کســب و کار و سرمایه گذاری، استقالل قوه قضاییه، 

 iroonia.ca».سالمت مالی و حقوق امالک وجود دارد

 دفاتر اخذ رای در دانشگاه ها راه اندازی شد 
مشارکت آسان دانشجویان 

در انتخابات آتی فدرال

دانشجویان کانادایی برای شرکت در 
انتخابات آتی فدرال می توانند بدون 
رفتن به حوزه هــای انتخابیه خود از 
پنجم تا نهم اکتبــر آرای خود را به 

صندوق ها بیندازند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
آژانس انتخابات کانادا در حدود یکصد 
دانشــگاه سرتاسر کشــور دفاتر اخذ 
رای دایر کرده اســت تا دانشجویان 
بتوانند برای شرکت در انتخابات آتی 
فدرال بدون این که مجبور به تعطیل 
کردن درس و دانشــگاه و به رفتن به 
حوزه انتخابیه خاص خود باشند، در 
همان دانشگاهی تحصیل می کنند به 

نامزدهای مورد نظر خود رای دهند.
در انتخابات پارلمانی سال 2۰۱5 به 
لطف این طرح کــه آژانس انتخابات 
کانادا برای اولین بار به اجرا گذاشته 
بود، نزدیک به هفتاد هزار دانشــجو 
آرای خــود را به صندوق ها انداختند. 
ایــن طرح که بــا توجه بــه اجرای 
موفقیت آمیز آن با استقبال خوبی هم 
در جامعه کانادا روبرو شد، اکنون به 

طرحی دایمی تبدیل شده است.
در انتخابات پیشــین فدرال در سال 
2۰۱5 دفاتر اخذ رای از دانشجویان 
در حدود سی دانشگاه دایر شده بود 
امــا آژانس انتخابات کانادا ســرمایه 
گذاری خود را در این زمینه افزایش 
داده و یکصد و بیست و یک دفتر اخذ 
رای در یکصد و نه کالج و دانشگاه دایر 
کرده است که از این تعداد حدود سی 
دفتر آن در دانشگاه های استان کبک 

است.
گر چه هــدف اصلی آژانس انتخابات 
کانادا از اجرای این طرح تشــویق هر 
چه بیشــتر جوانان و دانشجویان به 
شرکت در انتخابات است، اما این طرح 
با توجه به این که به مدت پنج روز به 
اجرا گذاشته می شود، دسترسی رای 
دهندگان کانادایی را به صندوق های 
اخذ رای آســان تر، زمان دسترســی 
به صندوق ها را بیشــتر و شرکت در 
انتخابات را برای آنها آسان تر می کند.

در واقع درست است که این دفاتر اخذ 

رای اساســا برای جامعه دانشجویان 
در نظــر گرفته شــده اســت اما هر 
رای دهنده کانادایی می تواند با حضور 
در این دفاتر حق رای خود را اعمال و 
از نامزد مورد عالقه خود در انتخابات 
فدرال حمایت کند حتی اگر خارج از 
استان محل اقامت خود حضور داشته 

باشد.
لوسیان توربی مســئول انتخابات در 
 UQAM دانشــگاه کبک مونتــرال
می گویــد: »ایــن یک طرح بســیار 
مردمی اســت و با توجــه به این که 
رای دادن در این طرح آســان است 
و منجر به تشکیل صف های طوالنی 
به  افــراد  نمی شــود،  رای دهندگان 
مشــارکت در انتخابات از طریق این 

طرح تشویق می شوند.«
برای شرکت در انتخابات آتی فدرال 
کانــادا از طریق این طــرح، واجدان 
شــرایط رای دهی فقط کافی اســت 
کارت شناسایی و نشانی محل زندگی 

خود را ارائه نمایند.
یک دانشجوی دانشگاه کبک مونترال 
گفــت: »مســلما این کار بــه ما در 
صرفه جویی وقت کمک می کند. رای 
دادن برای دانشجویان اهمیت زیادی 
دارد و با دایر شدن دفاتر اخذ رای در 
دانشــگاه کار آنها برای رای دادن به 

مراتب راحت تر می شود.«
دفاتر اخذ رای در دانشگاه های کانادا 
به مدت پنــج روز متوالی باز خواهد 
بود و هر روز به مدت حداکثر دوازده 
ساعت آرای دانشجویان را اخذ خواهد 
کرد. این دفاتر روز شنبه از ساعت ۹ 
تا ۱۸، روز یکشــنبه از ساعت ۱2 تا 
۱۶ و روزهای دوشــنبه، سه شنبه و 
چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا 22 و ۳۰ 
دقیقه باز خواهد بود اما این ســاعات 
ممکن است از یک دانشگاه به دانشگاه 

دیگر متفاوت باشد.
فهرســت کامل دفاتر اخــذ رای در 
دانشــگاه های کانادا بــرای انتخابات 
آتی فدرال در پایگاه اینترنتی آژانس 
در   elections.ca کانــادا  انتخابات 

دسترس عموم قرار داده شده است.

سفر جیسون کنی به انتاریو در حمایت از حزب محافظه کار
در غیــاب داگ فورد نخســت وزیر 
انتاریو، جیســون کنی نخست وزیر 
آلبرتا و رهبر اپوزیســیون رسمی در 
این استان به انتاریو سفر کرده است 
تا از حزب محافظه کار در این استان 

قاطعانه حمایت کند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
جیســون کنی برای حمایت جدی از 
نامزدهای حزب محافظه کار در انتاریو 
به این استان رفته است. نخست وزیر 
آلبرتا برای پیروزی اندرو شییر رهبر 
محافظــه کاران در انتخابات پارلمانی 
آتی کانادا تبلیغ می کند و در این راستا 
مشــخصا توجه و تالش خود را برای 
جلب آرای شهروندان جدید کانادایی 
کــه برای اولین بار قصد شــرکت در 
انتخابات فدرال کانادا را دارند، متمرکز 
کرده اســت. در این شــرایط حضور 
جیسون کنی در استان انتاریو با غیبت 
داگ فورد نخست وزیر این استان که 
از آغاز مبارزات انتخاباتی کامال ساکت 
و از انظار عمومی دور بوده، آشکارا در 

تضاد است.
آلبرتا برای کمک به کارزار انتخاباتی 
حزب محافظه کار ترجیح داده نخست 
وزیر خود را به استان آلبرتا اعزام کند. 
جیســون کنی در راستای ماموریت 
خود بــرای کمک به اندرو شــییر و 
دیگر نامزدهای حزب محافظه کار به 

کالن شهر تورنتو رفته است.
جیســون کنی اعالم کرد ســازمان 

تبلیغاتی تصمیم  دهنــدگان کارزار 
گرفته انــد مناطقی را کــه رقابتهای 
انتخاباتی احتماال در آنها فشــرده و 
نزدیک اســت، در اولویت قرار دهند 
و در این راســتا نامزدهایی را که من 
شخصا نسبت به آنها شناخت دارم مد 

نظر قرار داده اند.
متیو ســیمار در صفحه توئیتر خود 

حضور جیسون کنی در استان انتاریو با غیبت داگ فورد نخست وزیر این 
استان که از ابتدای مبارزات تبلیغاتی کامال ساکت و تودار بوده، آشکارا 

در تضاد است.

نوشت نخســت وزیر آلبرتا جیسون 
کنی امروز از منطقــه تورنتو دیدن 
می کنــد. او برای حمایــت قاطع از 
نامزدهای حزب محافظه کار به تورنتو 

سفر می کند.
نخســت وزیر آلبرتا در سفر خود به 
اســتان انتاریو حدود بیســت توقف 
خواهــد داشــت. آری مقیمی فعال 
حزب محافظه کار در منطقه ویلودیل 
معتقد است که جیسون کنی توانایی 
آن را خواهد داشت که رای دهندگان 
منطقه را بــرای حمایت از نامزدهای 
حزب محافظه کار به پای صندوق های 

رای بکشاند.
این کنشگر حزب محافظه کار افزود 
بدون تردید جیسون کنی می تواند به 
ما کمک کند تا مردم را به شــرکت 
در انتخابات آتی فــدرال و رای دادن 
به نامزدهای محافظه کار متقاعد کنیم 
چرا کــه وی در این جــا از اعتبار و 

احترام باالیی برخوردار است.
آری مقیمی فعال حزب محافظه کار 
از ســفر جیســون کنی به ویلودیل 
اســتقبال کرد و گفت حمایت های 
کنــی از محافظــه کاران می تواند به 
دانیــل لی نامزد حــزب محافظه کار 
کمک کند آرای الزم را برای ورود به 

پارلمان به دست آورد.
اما ســفر دوره ای جیســون کنی به 
استان انتاریو غیبت داگ فورد نخست 
وزیر این استان را که از آغاز مبارزات 
انتخاباتی کانادا کامال ساکت و دور از 
انظار بوده است بیشتر نمایان می سازد 
چرا که محافظه کاران بیم آن دارند که 

عدم محبوبیت داگ فــورد در میان 
رای دهندگان، به مبارزات انتخاباتی 
آنها لطمه بزند و بخت پیروزی آنها را 

در انتخابات فدرال کاهش دهد.
ژنوویو تلیه استاد دانشکده مطالعات 
سیاسی دانشگاه اتاوا می گوید: »این 
که ببینیــم برخی شــخصیت های 
برجسته و معروف در سرتاسر کشور 
با تبلیغات خود از نامزدهای انتخابات 
برخی احزاب حمایت می کنند امری 
معمول اســت. اما برعکس در مورد 
جیســون کنی آن چه مایه شگفتی 
من شده این است که وی در انتاریو 
حضور دارد اما داگ فورد نخست وزیر 

انتاریو در اینجا حضور ندارد.«
از نظر این کارشــناس سیاسی سفر 
جیســون کنی به استان انتاریو عدم 
محبوبیت دولت داگ فورد را بیشتر 

نمایان می سازد.
ژنوویو تلیه تصریح کرد با توجه به این 
که داگ فورد رئیس حزب محافظه کار 
کانادا در یکی از بزرگ ترین استان های 
کشور است، سفر تبلیغاتی جیسون 
کنی به انتاریو می تواند برای او ناراحت 
کننده و دردسرســاز باشد. خیلی ها 
از آغــاز کارزار انتخاباتــی می گویند 
داگ فورد برای مبــارزات تبلیغاتی 
محافظه کاران یک وبال بیشتر نیست، 
شاید سفر جیســون کنی به انتاریو 

موید همین تحلیل باشد.
خانم تلیه ادامه داد حزب محافظه کار 
تــالش می کنــد از داگ فــورد که 
محبوبیت و مقبولیتش در جامعه به 
علت کاهش شــدید خدمات استانی 

تنزل یافته است، فاصله بگیرد.
کــرد:  تاکیــد  کنــی  جیســون 
»محافظه کاران به من نیازی ندارند. 
من فقط برای حمایت از دوستانم به 

این جا آمده ام.«
نخست وزیر استان آلبرتا از اظهارنظر 
درباره غیبت داگ فــورد خودداری 
کرد و به ســواالتی که در این باره از 
وی پرسیده شد، جواب نداد و گفت 
نخست وزیران دیگر نیز رویکردهای 
دیگــری را در پیش گرفته اند که من 
به همه آنها احترام می گذارم، هر کس 

انتخاب خودش را دارد.
جیسون کنی تصریح کرد: »به عقیده 
من این که کســی بــرای حمایت از 
محافظه کاران به انتاریو ســفر کند، 
امــری طبیعــی و عادی اســت. بر 
هیچکس پوشــیده نیســت که من 
از ســال ها پیش با محافظه کاران در 
منطقه تورنتو سرســختانه همکاری  
می کنم و اکنون نیــز رای دهندگان 
ایــن منطقه را تشــویق می کنم در 
انتخابات بیست و یکم اکتبر شرکت و 

از محافظه کاران حمایت کنند.«

. تحویل رایگان دارو درب منزل
. ساخت  داروهاى  ترکیبى 

. تزریق  رایگان  واکسن آنفوالنزا  
. تهیه  رایگان بلیستر پک

. تهیه و تجویز  جوراب واریس
. داروهاى ترك سیگار رایگان

. دریافت  داروهاى  مصرف گذشته

 واقع در  سنترال النزدل روبروی  بیمارستان  الینزگیت
 آماده  ارائه خدمات زیر به هموطنان می باشد

. تهیه لوازم پزشکى (مانند کرست کمر و.....)
. مشاور  جهت کاهش عوارض  بیمارى  دیابت

. مشاور  جهت  مصرف  ویتامین ها  و داروهاى بدون نسخه
. تزریق واکسن جهت مسافرت و مشاوره هاى  پزشکى 

داروخانه سنت جورجز

تخفیف 20درصد  برای داروهای  بدون نسخه 
به افراد باالی 60 سال

Tel: 604-988-7199    www.stgeorgespharmacy.ca 
Address: 1309 St Georges Ave, North Vancouver, BC, V7L 3J2
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چرا افشاگری ها در روزهای نزدیک انتخابات انجام می شود؟ 
بازی های سیاسی به قصد فریب افکار عمومی؟

یکــی از مزایــای دموکراســی این 
اســت که همه جریان های سیاسی 
و خبری فرصــت دارند تا از عملکرد 
دیگران انتقاد کنند. مثال احزابی که 
نتوانســته اند حداکثر آرای مردمی را 
به دســت بیاورند و به قدرت برسند، 
می توانند از دولت انتقاد کنند. دولت 
و حزب حاکم هم این فرصت را دارد 
که از احزاب سیاسی دیگر انتقاد کند.

این انتقاد می تواند به ما کمک کند تا 
به فضایی بهتر و دموکراتیک تر برسیم. 
می تواند به جامعه و حتی به حزب های 
سیاسی کمک کند تا به نقاط ضعف 
خود پی ببرند و به سوی بهبود بروند. 
اما نکته ای که گاه فضای نقد را مه آلود 
می کند این است که گاهی در فضای 
رقابت سیاســی، برخــی از نقد ها به 
شکلی نادرست مطرح می شوند. مثال 
تمام عملکرد مثبت یک دولت یا گروه 
سیاســی نادیده گرفته می شود و بر 

ضعف هایش تاکید می کنند.
با این همه، حتی در یک نقد سیاسی 
جناحی، ایــن فرصت بــرای رقیب 
وجــود دارد که از خــود دفاع کند. 
وقتی گفتمان سیاسی به درستی در 
جامعه شکل می گیرد و همه گروه های 
سیاسی فضایی دارند که در آن بتوانند 
از عملکردشــان دفاع کنند، در بازه 
زمانــی طوالنی جای نگرانی چندانی 
در مورد یک نقد جناحی وجود ندارد.

نگرانی از آن جا شروع می شود که گاه 
از جناح های سیاسی، به جای  برخی 
آن که از تیم رقیب نقد کند به نوعی 
عملکرد پوپولیســیتی و عوام فریبانه 
دســت می زنــد. مثــال دســت به 
افشاگری هایی می پردازند که گاه تنها 
برای منحرف کــردن اذهان عمومی 

انجام می شود.
این رویداد سیاســی/ پوپولیســیتی 
معمــوال در روزهــای نزدیــک بــه 
انتخابات رنگ و بــوی جدی تری به 
خود می گیرند. مثال افشــاگری های 
زیادی در روزهای منتهی به آخرین 
انتخابــات ریاســت جمهوری دونالد 
ترامپ در مورد او انجام شد. آیا کسی 
پیش از انتخابات نمی دانست ترامپ 
چه شــخصیتی دارد؟ گیــرم که او 
شــخصیتی سیاسی نداشت و بیشتر 
به عنوان یک تاجر و شــومن مطرح 
بود، اما به عنوان یک شهروند عادی 
هم در برابر بسیاری از اتهام های وارده 

می بایست جوابگو باشد.
اتفاقاتی از این دســت تقریبا در همه 
انتخابات جهان روی می دهد. در مورد 
انتخابات پیش روی کانادا هم مسایلی 
از این دســت وجود داشته و احتماال 
باز هم خواهد داشت. احتماال احزاب 
سیاســی می خواهند آس های خود 
را رو کنند و آس هایشــان هم همان 
اسنادی اســت که از رقیب در دست 

دارند.
 آیا عکســی را کــه از چهره قهوه ای 
شده ترودو در رســانه های جهانی و 
ملی منتشر شد، دقیقا هفته گذشته 
یافتند؟ آیا دو،ســه ماه قبل کسی از 
وجود این عکس خبر نداشــت؟ چرا 
دقیقا در روزهای بســیار نزدیک به 

انتخابات این عکس رو شد؟
ایــن اتفاق در مورد اندرو شــییر هم 
وجود دارد. آیا کســی نمی دانســت 
که او فردی اســت که توانایی خرید 
جت شــخصی دارد؟ البته خود شییر 
تصویر جت  شــخصی اش را منتشر 
کرد، اما به هر حال پیش از انتشار این 
تصاویر، کسی درباره او نمی دانست؟ 
با این همه اگر او پیروز انتخابات شود 
احتماال تصویری یا ســندی از او در 
سال 2۰2۳ منتشر می شود که مربوط 

به مثال سال 2۰۰۷ است. 
با این که نظرسنجی ها نشان می دهد 
کــه جاگمیت ســینگ، رهبر حزب 
نیودمکرات  ها فعال در جایگاهی نیست 

که تهدیدی برای دو رقیب اصلی ایجاد 
کند، اما او دلخوش با آرای خاکستری 
اســت که تا لحظه آخر مشــخص 
نیستند. از همین روست که سینگ 
از تکاپــو نمی ایســتد و حتی برخی 
معتقدند که انتشار تصویر جاستین 
ترودو با صورت کار او و تیم اش است.

جاگمیت ســینگ در کتابش که به 
تازگی منتشر شده، نوشته که به او در 
سن ۱۰ سالگی در کانادا تجاوز شده 
است. البته قرار بوده که این انتشار این 
کتاب، بیش از آن یک خبر سیاسی 
باشــد یک خبر فرهنگی باشــد، اما 
آن چه که بیشتر به چشم می آید این 
است که خبر انتشار کتاب خاطرات 
جاگمیت سینگ بیش از آن که یک 
خبر فرهنگی باشد، با هدف تبلیغاتی 
برای انتخابات پیش روی کانادا منتشر 

شده است.

ماجرا این جاســت کــه رهبر حزب 
نئودمکــرات از دو عامل برای معرفی 
خــود اســتفاده می کند. نخســت 
 این که او از جریان های اخیر تجاوز و 
اهانت های جنسی بهره می برد و خود 
را یک قربانی می داند. دیگر این که او 
می داند جامعــه چند فرهنگی کانادا 
به هیچ وجه رفتار های نژادپرســتانه 
را تحمل نخواهد کــرد و از این رو به 

مشکالتش در کودکی می پردازد.
ســینگ در کتابش آورده که وقتی 
او به کانادا آمده پســربچه ای کوچک 
بوده که به دلیل رنگ پوست، لباس، 
فرهنگ و بســیاری چیزهای دیگر با 
نامالیمات بسیاری روبرو شده است. 
گمان او بر این  است که جامعه چند 
فرهنگی کانادا، با این پیش فرض که 
سینگ دشــواری اهانت جنسی را به 
چشم دیده و همچنین نژادپرسی را با 

پوست و خون لمس کرده، به او رای 
خواهد داد. نتایج نظرســنجی ها که 

فعال چیز دیگری است.
اندرو شییر، رهبر حزب محافظه کار، 
هم اقدامی مشابه با جاگمیت سینگ 
انجام داده، اما به ســبک خودش. او 
تصویری از خودش و همسرش را بر 
فراز جت شــخصی اش منتشر کرده 
اســت با این شعار که وقتش شده به 

سمت جلو حرکت کنیم.
احتماال شــییر می خواســته با این 
تصویر، نشــانی از یک کانادای مدرن 
و ثروتمنــد را در مقابل مــردم قرار 
دهد و نشان دهد که طبقه متوسط 
کانادا وضعیت خوبی دارد. احتماال او 
و تیمش به اســتعاره پرواز و هواپیما 
فکــر کرده اند. ایســتادن او در کنار 
همسرش هم نشان می دهد که نامزد 
نخست وزیری کانادا، به نهاد خانواده 

هم فکر می کند.
اما این  تصویر بازخوردی منفی داشت. 
بســیاری از شــییر انتقاد کردند که 
چطور با داشتن جت شخصی، خودش 
را فــردی از طبقه متوســط جامعه 
می داند. لیبرال ها اســتفاده تبلیغاتی 
بسیاری با استفاده از این عکس علیه 
شــییر انجام دادند. احتماال اگر خود 
شییر هم تصویری از جت شخصی اش 
منتشر نمی کرد، لیبرال ها آن را با آب 

و تاب بیشتری رو می کردند.
هنوز خبری از یک افشــاگری بزرگ 
علیه شییر نیست، اما باید تا روز آخر 
منتظر ماند. احتماال لیبرال ها و شاید 

نئوتکنوکرات ها آس خود را رو کنند.

صورت قهوه ای

انتشــار عکسی از جاســتین ترودو 
بــا صــورت قهــوه ای که در ســال 
2۰۰۱ گرفته شــده، یکی از مهترین 
افشــاگری های چند وقت اخیر بوده 
اســت. آیا می توان کسی را به دلیل 
این کــه حدود دو دهه قبل و پیش از 
وارد شدن به فعالیت سیاسی، کاری 

انجام داده محکوم کرد؟
ترودو در حالی که تصویری با صورت 
قهــوه ای انداخته اســت که همگان 
می دانیــم که شــیطنت هایی از این 
دست بخشــی از شخصیت اوست. او 
حتی زمانی که در هیات نخست وزیر 
کانــادا به هند رفت، لباســی هندی 
پوشید و شاید اگر رسمی بودن سفر 
سیاسی را نداشت، صورتش را قهوه ای 

می کرد و هندی هم می رقصید.
با این همه، تصویری از ترودوی جوان 
در یک جمع خصوصی او را با دشواری 
روبرو کرده است. آیا ترودو می خواسته 
با این کارش نوعی عمل نژادپرستانه 
انجام دهد؟ آیا این یک شــیطنت از 
نوعی که ترودو را با آن می شناســیم 
نیست؟ یا مثال در جریانی که بسیاری 
از آن با عنوان رسوایی شرکت اس.ان.

ســی الوالین یاد کردند، شاید ترودو 
می توانســت به سادگی متهم نباشد. 
اتهاماتی که به این شرکت کبکی وارد 
شد به سال هایی برمی گردد که ترودو 
نخست وزیر نبود. اما او تالش کرد که 
بر رای صادره در مورد این شــرکت 

تاثیر بگذارد.
ترودو بعدها گفت که هدفش از این 
دخالت حمایت از شهروندان کانادایی 
بوده است و چنان چه می دانیم شرکت 
اس.ان.ســی الوالین می خواســته با 
رشوه دادن برنده مناقصه شود و برنده 
شدن این شــرکت کبکی ساخت و 

ساز، چندین هزار شغل ایجاد می کرد. 
اما مطابق قانون، حتی ایجاد شغل هم 
نمی تواند نادرســتی رشوه دادن را از 

بین ببرد.
محافظه کاران تالش بسیاری کردند تا 
از این جریان به سود خود بهره ببرند.

سیاست و دروغ

یکی از مشــکالت بازی های سیاسی 
این است که این بازی ها بیش از آن که 
به نفع مردم باشــد، بیشتر به فریب 
آن ها می انجامد. آیا حزبی و گروهی 
که برای مدت ها اشــتباه رقیب اش را 
پنهان می کند تا در روزهای نزدیک 
به انتخابات آن را رو کند، به فکر مردم 
اســت؟ آیا این حزب به فکر اصالح 

است؟
ماجرای قهوه ای شدن صورت ترودو به 
ســال ها قبل بر می گردد. چرا افشای 
آن تا روزهای پیــش از انتخابات به 
تعویق افتــاد؟ ماجرا چندان پیچیده 
نیســت. رویه ماکیاولی وار سیاست، 

احتماال بر اخالق گرایی اش می چربد.
دو عقیــده مطرح فلســفی در مورد 
سیاست وجود دارد. در عقیده نخست 
کــه به افالطون مربوط می شــود، او 
کسانی را به عنوان حاکم می پذیرد که 
مردان دانش و فلسفه باشند. عبارت 
فیلســوف، شــاه که برآمده از افکار 
افالطون است، به این معنی ست که 
بهترین حاکمان افرادی هســتند که 

دارای دانش فلسفی باشند.
با این همه تجربه های بســیاری ثابت 
کرده که برای سیاســتمدار بودن، به 
تجربه سیاسی نیاز است و نه فلسفه. 
چه بســیار کسانی که اهل فلسفه به 
نظر می رسیدند و بعد دیکتاتور شدند.
نــوع دوم نــگاه بــه سیاســت، به 
متاســفانه  که  برمی گردد  ماکیاولی 
طرفداران بســیاری دارد. او در کتاب 
»شهریار« نکات و ظرایف رفتاری یک 
سیاستمدار را شرح داده است. عبارت 
مشــهور » هدف، وســیله را توجیه 
می کند« از اوســت. او معتقد بود که 
فرد سیاســتمدار برای رســیدن به 
قدرت از هر وسیله ای، اخالقی و غیر 

اخالقی، می تواند استفاده کند.
آیا افشــاگری هایی کــه در روزهای 
می شــوند،  مطرح  انتخابات  نزدیک 

توصیه های ماکیاولی وار نیستند؟
هانا آرنت در مورد دروغ سیاستمدران 
می نویسد: »دروغگویی چندان دشوار 
نیست. دروغ همیشــه پذیرفتنی تر 
از واقعیت اســت و با عقل بیشترجور 
درمی آید. چــون دروغگو این مزیت 
بزرگ را دارد که پیشاپیش می داند که 
مخاطبان آرزومند یا منتظر شنیدن 
چه هستند. حال آن که واقعیت این 
خصلت اضطراب آور را دارد که ما را با 
چیزی غیره منتظره روبروی می کند 

که آماده اش نبودیم.«

با این همــه، دموکراســی در نهایت 
به نتیجه بهتری می رســد، هرچند 
بازی هایــی از ایــن دســت ممکن 
اســت در کوتاه مــدت بــر آن تاثیر 
وینستون چرچیل می گوید:  بگذارد. 
حکومت  شیوۀ  بدترین  »دموکراسی 
است، البته به جز بقیۀ شیوه ها که هر 

از گاهی امتحان شده اند.«
دموکراســی مبتی بر رای اکثریت با 
تمام مشکالتی که دارد، بهترین شیوه 
حکومتی اســت. در دموکراسی هر 
کس، از هر نژاد، با هر مذهب و با هر 
نوع نگاهی می تواند به قدرت سیاسی 
برسد. به همین دلیل قوم گرایی دیگر 
معنایی نخواهد داشت. افشاگری هایی 
از جنس صورت ترودو یا جت شخصی 
شییر هم تاریخ مصرفی کوتاه دارند و 
در نهایت دموکراســی پیروز خواهد 

شد.
سجاد صاحبان زند )هفته(

جریمه رانندگان اتومبیل در بریتیش کلمبیا
 در صورت عدم تجهیز به الستیک های یخ شکن

ایرانیان کانادا- درست است که هنوز 
فصل زمســتان فرا نرسیده است اما 
پس از پاییز فصل ســرما می رسد و 
نگرانی های بارش زمســتانه نیز کم 
نیست. دولت بریتیش کلمبیا اعالم 
کــرد رانندگان اتومبیــل در صورت 
عدم مجهز بودن به الستیک های یخ 
شــکن جریمه بیش از ۱۰۰ دالر در 

انتظار رانندگان خواهد بود.
در سال جدید در برخی نقاط از جمله 
آلبرتا شاهد زمستان زود رس و بارش 
برف بوده ایم. همچنین در برخی نقاط 
نیز طوفان زمســتانی گزارش شده 
است. بنابرین با این پیش بینی جوی 
افراد کم کم باید خود را برای زمستان 

و تجهیزات مربوطه آماده کنند.
در این راســتا دولت بریتیش کلمبیا 
اعالم کرد از تاریــخ ۱ اکتبر 2۰۱۹ 
تمامی چــرخ خودروها باید مجهز به 

الستیک یخ شکن باشند.
چنین تجهیزاتی شــاید برای ونکوور 
ضروری نباشــد لذا افرادی که قصد 
عزیمت به مناطق خاصی از استان را 
دارند بایــد این بیانیه دولت را جدی 

بگیرند.
طبق آیین نامه مصوب دولت بریتیش 
کلمبیا در صورت عدم رعایت قوانین 
مشــروحه جریمه ۱۰۹ دالری صادر 

می گردد.
بر اساس خبر مطبوعاتی این استان، 

الستیک های یخ شــکن استاندارد 
mountain/ یــا   M+S نمــاد  بــا 
snowflake مشخص شده اند و قطر 

آنها ۳,5 میلی متر می باشد.
الستیک های با نماد کوه یا برف ریزه 
در مواقــع برودت هــوا گزینه خوبی 
برای گــذر از روی برف و یخ خواهد 
بود. از طرف دیگر الســتیک با نماد 
M + S، اســتحکام بهتری نسبت به 
الستیک های تابســتانی دارند اما از 
الستیک هایی با نماد کوه و برف ریزه 

ضعیف تر هستند.
به کلیه رانندگان در بریتیش کلمبیا 
توصیه می شود به انتخاب الستیک 
های خود بر اساس منطقه و شرایط 
جوی که پیوسته در آن مشغول تردد 
و رانندگی هستند بیشتر توجه کنند.

مقامات دولت اظهار داشــته اند که 

مجهز بودن خودروها به الستیک های 
یخ شکن در سطح اســتان اجباری 
نیســت اما در بزرگراه های بریتیش 

کلمبیا به این امر تاکید می شود.
در ۳۱ مــارس 2۰2۰، رعایــت این 
مقررات در بســیاری از بزرگراه ها به 
پایان می رسد. لذا امکان تمدید برخی 
از مقــررات تا ۳۰ آوریــل 2۰2۰ در 
معابر، کوه ها و بزرگراه های منتخب 

وجود دارد.
آب و هوا در منطقه کوهستانی ممکن 
است به طور ناگهانی تغییر کند. حتماً 
پیــش از آنکه به جــاده بزنید ابتدا 
وبسایت DriveBC را بررسی کنید. 
از ایــن طریق می توانیــد اطالعات 
بیشــتری کسب کنید و جهت ایمن 
ماندن در راه از تغییرات جوی زمستان 

مطلع شوید.
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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
سجاد صاحبان زند )هفته(

خالصه ای از مناظره انتخاباتی 
دوم اکتبر

مــداد- در مناظــره  روز دوم اکتبر 
رهبران 4 حزب بزرگ فدرال به بیان 
نظرات خود درباره موضوعات چالشی 

پرداختند.
رهبران چهــار حزب بزرگ فدرال در 
برابر دوربین ها قــرار گرفتند تا یک 

مناظره به زبان فرانسه را اجرا کنند.
در ایــن مناظــره، جاســتین ترودو 
کوشــید اندرو شی یر را مردی بیگانه 
بــا ارزش های کبکــی معرفی کند. 
یووس فرانســوا بالنشه )رهبر حزب 
بلــوک کبکوا( از کبکی ها خواســت 
که نمایندگان بیشتری از این حزب 
را به پارلمان بفرســتند تــا از منافع 
اســتان دفاع کنند. اندرو شی یر نیز 
تاکید داشت که رای دهندگان نباید به 
بلوک کبکــوا توجه کنند و در عوض 
برای یک دوره ای کــردن زمامداری 
ترودو، باید محافظه کاران را به پارلمان 

بفرستند.
جاگمیت ســینگ بر این باور بود که 
به فدرالیسم »نامتقارن« باور دارد تا 
به این ترتیــب، منحصربه فرد بودن 
کبک در کانادا بهتر نمود یابد. او قول 
داد که به این استان برای ادغام بهتر 
تازه واردان در فرهنگ غالب فرانسوی 
و حفاظت از این زبان در کانادا بیشتر 

کمک کند.
این مناظره به میزبانی شــبکه ت وا 
)TVA( کــه پربیننده ترین شــبکه 
در کبک اســت صــورت گرفت. این 
»چهره به چهره«پخش  نام  با  مناظره 
شد و رهبران این امکان را داشتند تا 
با یکدیگر به صورت دوتایی در مورد 

موضوع مورد نظر صحبت کنند.
موضوعات مختلفــی در این مناظره 
مــورد بحث قــرار گرفت کــه برای 
نمونه می توان به امور مالی و بودجه، 
قانون سکوالریسم  اقلیمی،  تغییرات 
کبک و نیز حراست از هنر و فرهنگ 

فرانسوی زبان در کانادا اشاره کرد.

ترودو: شی یر باوری به ارزش های ما 
ندارد

ترودو مناظره را با رویکردی تهاجمی 
آغاز کرد و ســعی کرد اندرو شی یر را 
به خاطــر مواضعش در زمینه ازدواج 
دگرباشان و نیز سقط جنین محکوم 

کند.
او بارهــا از رهبر حــزب محافظه کار 
خواست تا موضعش را به صورت شفاف 
درباره چندین موضوع اجتماعی بیان 
کند. برای نمونه در جایی از مناظره 
گفت: »پاسخ مرا بدهید- آیا باور دارید 

که زنان خودشان در مورد سقط جنین 
حق تصمیم گیری دارند؟ بله یا خیر؟«

البته شــی یر پاسخ این ســئوال را 
ندارد، اما وعده اش برای اینکه دولت 
بحث برانگیز  موضوعات  احتمالی اش 
در مناظره را دوبــاره باز نمی کند را 

تکرار کرد.
سقط جنین یکی از موارد پرچالش بین 
محافظه کاران سنتی و عمدتا مذهبی 
با سایر گروه های چپ است. گروه های 
چپ  از جملــه لیبرال ها اعتقاد دارند 
تصمیم در مورد سقط جنین با مادر 
است و اوســت که تصمیم می گیرد 
کودک را نگه دارد یا نه. این موضوع 
مدت هاســت که در کانادا به شــکل 
قانون درآمــده و محافظه کاران بارها 
اعالم کرده اند علی رغم مخالفتشان با 
این قانون قصد ندارند موضوع را دوباره 

باز کنند.
با این حساب ترودو در پاسخ به شی یر 
گفت: »شما پاســخ هایتان را پنهان 
می کنید. ما می بینیم که سه نفر در 
اینجا با ارزش های کبکی همراســتا 
هســتند و یک نفر چهــارم از حزب 
محافظه کار داریم که با مسائلی نظیر 
حقوق زنان و حقوق دگرباشان جنسی 

همراستا نیست.«
وقتی نظــر رهبران احــزاب درباره 
تصمیــم دادگاه کبــک در خصوص 
قوانین استانی و فدرال »مرگ تسهیل 
شده« پرســیده شد، ترودو گفت که 
این قوانین بیش از اندازه سختگیرانه 
اســت. تــرودو البتــه از این فرصت 
استفاده کرد تا مواضع شی یر در این 

خصوص را محکوم کند.
شی یر در کنفرانس پس از این مناظره 
اعالم کــرد با وجود اینکــه همانند 
بســیاری از کبکی ها کاتولیک است 
)کلیســای کاتولیک با سقط جنین 
و مرگ تسهیل شــده مخالف است(، 
دولت آینده او برای همه کانادایی ها 

خواهد بــود و به خواســته عمومی 
احترام می گذارد.

ترودو همچنین ضمن تاکید بر ادامه 
روند فعالیــت برای کاهش آالینده ها 
گفت: »ما به کبکی ها در دولت برای 
مبارزه با تغییرات اقلیمی نیازمندیم.«

وقتــی نظر ســینگ دربــاره قانون 
سکوالریسم کبک پرســیده شد، او 
گفت که با این قانون مخالف اســت، 
اما قرار نیست به عنوان نخست وزیر 
آن را به چالش بکشــد. او در پاســخ 
به این سئوال ســعی کرد خودش را 
فردی همراســتا با ارزش های کبکی 

نشان دهد.
او گفت: »من به شکلی شفاف گفتم 
که این قانون تبعیض آمیز است. من 
مخالف قوانین تبعیض آمیز هستم. من 
طرفدارا قوانینی هستم که به وحدت 
مردم کمک کند و همیشــه باید به 
فکر وحدت مردم باشیم. آقای بالنشه 
می خواهد بــه گذشــته و درگیری 
بپردازد. اما من به مواردی که مردم در 
آنها نیازمند یاری هستند می پردازم.«

شی یر: ترودو فردی ریاکار است

شــی یر در بخشــی از صحبت های 
خود با گفتن اینکــه رهبر لیبرال ها 
یک کالهبــردار در قضیه اقدام علیه 
تغییرات اقلیمی اســت، به این نکته 
اشاره کرد که ترودو با دو هواپیما که 
آالینده هستند برای تبلیغات انتخاباتی 

به سراسر کشور سفر می کند.
حزب لیبرال با تائید اینکه هواپیمای 
دومــی نیــز وجــود دارد گفت که 
ایــن هواپیما بــرای جابه جایی بار و 
تجهیزات از نقطه ای به نقطه ای دیگر 
به کار می رود تا فرآیند آماده ســازی 
انتخاباتی به شکلی  ســخنرانی های 
ســریع تری انجام شود. این حزب در 
انتخابــات 2۰۱5 نیز چنین کاری را 

انجام داده بود.
لیبرال ها می گویند مقــداری اعتبار 
برای خنثی سازی آالینده های  کربن 

تولید شــده توســط این هواپیماها 
خریداری کرده اند، در حالی که حزب 
محافظه کار چنین کاری نکرده است. 
شی یر در مصاحبه بعد از این مناظره 
گفت که ترودو ریــاکاری می کند و 
برای نمونه، لباس های زیادی می خرد 
و به موضــوع عکس های جنجالی او 
نیز اشــاره کرد. اندرو شــی یر گفت: 
»او همیشه این طور است. می خواهد 
دربــاره طرز زندگی کردن به دیگران 
درس بدهد و آنها را موعظه کند. اما 
در زندگی شخصی خودش یک ریاکار 

است.«

اس ان سی-الوالین

در جریان این مناظره چندین بار به 
ماجرای پرونده شــرکت اس ان سی-

الوالین اشاره شد.
بالنشــه ابتدا شــی یر را بــه خاطر 
موضع گیری هایــش در ایــن پرونده 
محکوم کرد و گفت که او هیچ توجهی 
به کارکنان کبکی این شرکت ندارد. 
او گفت که در صورت محکومیت این 
شرکت، هزاران فرصت شغلی موجود 
در آن از بین می رود. بالنشه تاکید کرد 
که دولت فدرال باید با تمام توان خود 
به فکر حفاظت از منافع شرکت های 

مستقر در کبک باشد.
شی یر گفت که ترودو با فشار آوردن به 
وزیر دادگستری و تالش برای انحراف 
مسیر این پرونده به اصل استقالل قوا 

در کانادا بی توجهی کرده است.
ترودو ضمن دفاع از موضع خود گفت 
که فقط به فکر حفاظت از مشاغل در 
کبک بوده است. شی یر هم پاسخ داد 
هیچ مدرکی دال بر اینکه محکومیت 
این شرکت به از دست رفتن مشاغل 

می انجامد وجود ندارد.
رهبر حزب نئودموکرات نیز ضمن رد 
این ادعا که محکومیت اس ان ســی-
الوالیــن به از بین رفتن یک ســری 
شغل می انجامد گفت که این پرونده 
نشــانگر آن است که حزب لیبرال به 

دنبال منافع شرکت های بزرگ است.

بالنشه: به ما رای بدهید

بالنشــه کــه اصالتا کبکی اســت و 
بیشترین تســلط را بر زبان فرانسه 
در ایــن مناظره داشــت، از کبکی ها 
خواســت نمایندگانی را به پارلمان 
بفرستند که شبیه به خودشان باشند 
و بــه ارزش های کبکی باور داشــته 

باشند.
او گفــت تنها راه اطمینــان از اینکه 
صدای کبک در کانادا شنیده می شود 
این اســت کــه مــردم، نمایندگان 
بیشــتری از حزب بلوک کبکوا را به 
اتاوا بفرســتند. او همچنین گفت که 
اطمینــان می دهد دولــت فدرال در 
مبارزه حقوقی علیه قانون سکوالریسم 
کبک شرکت نمی کند. او در این باره 
اظهار داشــت: »به اتــاوا می روم تا از 
حق کبکی ها برای زندگی به شکلی 
که خودشــان می خواهند دفاع کنم. 
نمی خواهم کسانی را به اتاوا بفرستم 
که بخواهند کارهایــی که در کبک 

انجام می دهیم را خنثی کنند.«
وقتــی شــی یر اعــالم کــرد حزب 
محافظــه کار اولین حزبــی بود که 
کبک را بــه عنوان ملتی درون کانادا 
به رسمیت شناخت و در یونسکو نیز 
یک کرسی به این استان داد، بالنشه 
تاکید کرد که این اقدام محافظه کاران 
فقط پس از فشار شدید از سوی حزب 

بلوک کبکوا بود.
البتــه شــی یر نیز بخش زیــادی از 
صحبت هایش را به زیر سئوال بردن 
ارزش های نمایندگان پارلمانی بلوک 
کبکوا گذراند. او گفت از آنجا که این 
حزب هرگز نمی تواند دولتی را تشکیل 
دهد )به دلیل نداشتن اکثریت(، رای 
دادن به آن به معنای روی کار آمدن 
دوباره ترودو اســت. او گفت: »بلوک 
کبکوا اهداف زیادی دارد، اما فقط ما 
محافظه کاران می توانیم آنها را عملی 

کنیم.«

آیا کانادا با کمبود نیروی کار ماهر 
مواجه است؟

ایرانیان کانادا- متخصصان میگوینــد که کانادا دچار کمبود نیروی کار 
ماهر شده است، امری که منجر به محدود شدن رشد مشاغل شده است. 
مطابق تحقیقی که توسط بخش توسعه مشاغل بانک مرکزی کانادا انجام 
شــده، 5۳ درصد کسب و کارهای کوچک و متوسط می گویند کمبود 

نیروی کار باعث خواهد شد که سرمایه گذاریشان را محدود کنند.
استیو توبین، متخصص بازار کار میگوید که کمپانی ها برای سالیان سال 
از تحصیالت به عنوام مالکی برای تخصص استفاده کرده اند. او اما میگوید 
که این شرایط در حال تغییر است. او معتقد است »تخصص و تحصیالت 
یکی نیستند.« او همچنین میگوید که تفاوت بسیاری بین کمبود نیروی 

کار و کمبود نیروی کار ماهر وجود دارد.
کمبود نیروی کار نشان میدهد که مردم باید رو به مشاغل جدید بیاورند.
»کمبود نیروی ماهر اما موقعی است که شما برای شغلی درخواست نیرو 
میکنید، افراد بسیاری نیز تقاضا میدهند، اما هیچکدام از آنها تخصص الزم 

برای انجام آن کار را ندارد.«
او معتقد است برای تامین نیاز بازار کار نیاز به روش های جدید است.

موسسه ManpowerGroup در سال 2۰۱۸ تحقیقی انجام داد، که در 
آن 4۱ درصد کارفرمایان اعالم کردند برای پیدا کردن نیروی کار مشکل 
دارند. همچین مشخص شد که بیشتر مشاغل مورد نیاز، نیاز به دوره های 

فنی داشتند، نه الزاما مدرک دانشگاهی.
مشــاغلی مانند جوشکاری، مکانیکی یا مشاغل برقی در میان 5 شغلی 

هستند که در ده سال گذشته بسیار کم شده اند.
حــزب فدرال اعالم کرده برنامه هایی را آغاز خواهد کرد تا نیروهای کار 

خارجی را برای مشاغل مورد نیاز آموزش دهد.
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1105 Robson Street, Vancouver 
      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی

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



۱۱11 Issue 1445 Friday October 11, 2019شماره ۱445 جمعه ۱۹ مهر ۱۳۹۸

a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

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

FLY FREE TO ASIA*

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

Book by August 31st, 2019

Contact your Transat Travel Professional to book your next vacation.

Majestic Mekong
13 days Ho Chi Minh City to Siem Reap

cruise from

$5095 CAD
per person1

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

EDMONDS APPLIANCES - NORTH SHORE
503 15TH ST, WEST VANCOUVER BC V7T 2S6  |  604.926.0124

EDMONDSAPPLIANCES.CA
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به بهانه نزدیک شدن انتخابات فدرال 2019 
نگاهی گذرا به حقوق شهروندی، قانون اساسی کانادا و منابع آن

بــا توجه به نزدیک شــدن به تاریخ 
انتخابات فدرال  انتخابات و برگزاری 
در تاریــخ 2۱ اکتبر، در  این مقاله به 
بررسی حقوق اساسی کشور کانادا و 

حقوق شهروندی پرداخته می شود.

تاریخچه دولت کانادا

تــا ســال ۱۸۶۷  از ســال ۱۸۶4 
نمایندگان نوااسکوشیا و نیوبرانزویک 
و ایالت کانادا با حمایت انگلیســی ها 
با یکدیگر همکاری کردند تا کشــور 
جدیدی را تاســیس کنند. آن ها دو 
ســطح دولت ایجاد کردند: فدرالی و 
ایالتی. ایالت کانادای قدیم به دو ایالت 
جدید تقسیم شــد: کبک و اونتاریو. 
نیوبرانزویک،  نوااسکوشیا،  ایالت  های 
کبک و اونتاریو با هم قلمرو کانادا را 
تشــکیل دادند. قلمرو کانادا به طور 
رســمی  در تاریخ ۱ جــوالی ۱۸۶۷ 
متولد شد. در سال  های بعد به تدریج 
ســایر ایالت ها من جملــه مانیتوبا و 
آلبرتا در سال ۱۸۷۰، بریتیش کلمبیا 
در سال ۱۸۷۱ و جزایر پرینس ادوارد 
در سال ۱۸۷۳، انتقال جزایر شمالی 
در سال ۱۸۸۰، آلبرتا و ساسکاچوآن 
در ســال ۱۹۰5 و ســایر ایالت ها در 
ســال های دیگر به این قلمرو اضافه 

شدند.

منابع حقوق اساسی کانادا

منابع حقوق اساسی کانادا به دو دسته 
کلی تقسیم   می شوند:

۱.منابع نوشــته شــده: اولین منبع 
نوشته شده، قانون اساسی سال ۱۸۶۷ 
اشاره کرد. این قانون، عالی ترین قانون 
کاناداست که سیستم فدرال کانادا و 
قوای حکومتــی و قانون گزاران را در 
سطوح ملی و ایالتی تعریف می کند. 
دومین قانون اساســی کانــادا قانون 

سال ۱۹۸2 است. این قانون چندین 
تغییر در قانون اساســی کانادا ایجاد 
کرد که مهم تریــن آن ها ایجاد یک 
اصالحیه و تثبیت منشــور حقوق و 
آزادی شهروندان است. از دیگر منابع 
نوشته شده می توان به رویه ی قضایی 
اشاره کرد که شامل جزئیاتی است که 
دادگاه های کانادا از جمله دادگاه عالی 
کانادا در آن بــه توضیح بخش هایی 
از قانون اساســی پرداخته اند. آخرین 
منبع نوشته شده قوانین کانادا، قوانین 
کامن ال اســت که مبتنــی بر اصول 
قانون اساسی دولت انگلستان است و 
اولین قانون اساسی کانادا از روی آن 

تنظیم شده است.
2.منابع نانوشته: توافق  های شفاهی را 
  می توان به عنوان نمونه برای این دسته 

از منابــع نام برد. برای مثال در قانون 
اساسی کانادا اشاره ای به نخست وزیر 
یا وزرای کابینه نمی شــود و تنها نام 
ملکه به چشم   می خورد. قانون به امضا 
و به نام ملکه رسمیت   می یابد ولو این 
در حالی ست که در واقعیت شخص 
اول دولــت، نخســت وزیر و به تبع 
کابینه ی وی است. ملکه الیزابت دوم 
مقا  می تشــریفاتی در کانادا محسوب 
  می شــود و بــه این ترتیب پســت 
نخست وزیر نه در قوانین نوشته شده 
بلکه در توافق های شفاهی ای ست که 
صورت گرفته است. طبق این توافق، 
رئیس حزبی کــه بیش ترین رأی را 
در پارلمــان فدرال به دســت آورد، 
نخســت وزیر یعنی شخص اول قوی 

مجریه ی کانادا خواهد شد.

سیستم پارلمان کانادا

ملکه الیزابت دوم در راس پارلمان قرار 
دارد که تما  می قوانین فدرال تحت نام 

وی تصویب   می شوند.
فرماندار کل: .فرمانــدار کل نماینده 
ملکه در کانادا اســت. ملکه فرماندار 
کل را به توصیه نخست وزیر منصوب 
  می کند. فرماندار کل معموال 5 سال 
خدمت   می کند. یکــی از مهم ترین 
این  تضمین  فرمانــدار  نقش  هــای 
قضیه است که دولت همیشه دارای 
نخســت وزیر اســت. عالوه بــر این 
فرماندار همیشه طبق توصیه نخست 

وزیر و کابینه عمل   می کند.
مجلس ســنا: اعضای مجلس سنا به 
توصیه نخســت وزیر توسط فرماندار 
کل و به توصیخ نخست وزیر انتخاب 
  می شوند. تعداد اعضای مجلس سنا 
۱۰5 نفر اســت که به آن ها سناتور 
گفته   می شود. ســناتورها تا سن ۷5 
ســالگی می تواننــد در این منصب 
باقی بمانند. مســئولیت مجلس سنا 
اجتماعی،  موضوعات  به  رســیدگی 
اقتصادی و تصویب الیحه  های مجلس 
عوام   می باشــد و   می تواند الیحه  های 
پیشــنهادی خود را مطرح کند. در 
مورد ترکیب سنا، کانادا دارای چهار 

تقسیم بندی است:
انتاریو
کبک

نوااسکوشیا،  اســتان های ســاحلی: 
نیوبرانزوی و جزیره پرنس ادوارد

اســتان های غربی: مانیتوبا، بریتیش 
کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا

4. مجلس عوام: اعضای این مجلس 
توسط مردم انتخاب   می شوند و وظیفه 
آن ها قانون گزاری   می باشد. بسیاری از 
قوانین  کانادا ابتدا به صورت الیجه در 
مجلس عوام مطرح   می شوند. اعضای 
ایــن مجلس عمده وقــت خود را به 
بحث و مذاکره و رای گیری الیحه ها 

اختصاص   می دهند.
در سیستم قضایی کانادا هر سه قوای 
مقننه، مجریه و قضاییه فعالیت دارند 
و از هم مجزا بوده و جداگانه فعالیت 
  می کنند. آن چه از قوانین نوشــته و 
نانوشــته کانادا دریافت می شود این 
اســت که کانادا کشوری مردم ساالر، 
فدرال و همچنین سلطنتی ست. کانادا 
کشوری مردم ساالر است چون قوانین 
کشور فقط می توانند از طریق پارلمان 
فــدرال یا پارلمــان ایالت ها تصویب 
شوند و همچنین اجزای قوه ی مجریه 
یــا دولت به صورت غیرمســتقیم از 
طریق رأی مردم انتخاب می شــوند. 
از طرف دیگر، این کشــور کشوری 
سلطنتی ست چون در قانون اساسی 
۱۸۶۷ از ملکه بعنوان شــخص اول 
دولت نام برده شــده است. و باالخره 
کانادا کشــوری فدرال است چون در 
آمده  اساســی ۱۸۶۷صراحتا  قانون 

است.
منشــور حقوق و آزادی  هــای کانادا 
مربــوط بــه قوانیــن اداره جــات و 

دستورالعمل های دولت فدرال است.

* توجه: متن فوق اطالعات عمو  می در 
خصــوص موضوع مقاله اســت و در 
صورت بروز مشکِل حقوقی، خواننده 
می بایســت از وکیل خود ، مشــاوره 
حقوقی دریافت نماید. نگارنده مقاله 
و مجله »هفته« هیچ مسئولیتی در 
مورد ابعاد حقوقی این متن نخواهند 

داشت.

نیوشا ریاحی وکیل دادگستری کبک

وعده های انتخاباتی حزب لیبرال
افزایش تعداد مهاجران کانادا

 به ۴00هزار نفر؟ 

حــزب لیبرال بــه تازگی ســاختار 
برنامه های انتخابات فدرال را منتشر 
کــرد. در ایــن انتشــاریه وعده های 
ایجاد تغییرات در صــورت پیروزی 
در انتخابــات روز 2۱ اکتبر در زمینه 
برنامه های مهاجرتی به شرح زیر اعالم 

شده اند:
ادامــه فعالیت در راســتای افزایش 

مسئوالنه و معقول مهاجرت
اندازی برنامه مهاجرت شــهری  راه 

)مخصوص شهرداری ها(
دائمی کردن برنامه آزمایشی مهاجرت 

آتالنتیک
رایگان کردن درخواســت شهروندی 

برای دارندگان اقامت دائم
تعجبی ندارد که حــزب لیبرال، بار 
دیگر وعده افزایــش مهاجرت را در 
دستورکار خود داشته باشد. از 2۰۱5 
که حزب لیبرال قدرت را در دســت 
گرفته است، میزان پذیرش مهاجرت 
به تدریج از 2۶۰هزار نفر در ســال به 
بیش از ۳۳۰هزار نفر در 2۰۱۹رسیده 
اســت. هدف گذاری این حزب برای  
ســال2۰2۱  نیز جــذب ۳5۰هزار 

مهاجر در سال است.
اما آنچه که جدید است، وعده حزب 
لیبرال به افزایــش ورود مهاجران به 
کانادا، پس از سال 2۰2۱ است.  بدین 
معنی اســت تعداد مهاجرانی که در 
سال وارد کانادا می شوند ممکن است 

به 4۰۰ هزار نفر هم برسد.

شــهری  مهاجرت  برنامه  عملکرد 
چگونه خواهد بود؟

 در ســال۱۹۹۹ کانــادا برنامه های 
منتخبین اســتانی را معرفی نمود به 
طوریکه از آن زمــان تا کنون نقش 
کلیدی در افزایش تعــداد مهاجران 
در شــهرهای مانیتوبا و ساسکچوان 
و حتی در استانهای مجاور اقیانوس 
آتالنتیک را ایفا می کند و حتی امروزه 
نیز کمــاکان جذب مهاجرین در این 
مناطق به میــزان قابل توجهی رو به 

افزایش است.
به غیر از چند استان، در اکثر استان ها 
۸۰درصد مهاجران تنها در یک شهر 
ساکن می شوند. این موضوع مشکل 
کمبود نیروی کار در شهرهای دیگر 
را برطرف نمی کند. بــا وجود اینکه 
هنوز اطالعات جامعی در مورد برنامه 
مهاجرت شــهری از ســوی مقامات 
اعالم نشده است، با بررسی برنامه های 
ازمایشــی اخیر حزب لیبرال، مانند 
برنامه مهاجرتی شمالی و روستایی و 
یا برنامه مهاجرتی آزمایشی آتالنتیک، 
عملکرد ایــن برنامه قابل پیش بینی 

خواهد بود.
مقامات حــزب آزادی خــواه  اعالم 
کرده اند که حد اقــل 5۰۰۰ فضای 
خالی را به مهاجرت شهری اختصاص 
خواهند داد. به نظــر این برنامه نیز 
مانند باقی برنامه های کالس اقتصادی 
که از سال 2۰۱۳ راه اندازی شده اند، 

به صورت ازمایشــی معرفی خواهد 
شــد. به عبارت دیگر تا سقف 2۷5۰ 
متقاضی ممکن است از طریق برنامه 
مهاجرت شهری انتخاب شوند و تعداد 
باقی مانده به عنوان همسر و فرزندان 

وابسته به آنها بپیوندند.
توزیع ســهمیه 2۷5۰ درخواست در 
سراســر یک کشــور، آن هم کشور 
وسیع و منتوعی همچون کانادا، کار 
آســانی نخواهد بود. انتظــار می رود 
دولــت آزادی خــواه از همان نگرش 
برنامه مهاجرتی شمالی و روستایی، 
بــرای جذب متقاضیــان این برنامه 

استفاده کند.
طبیعتا داشــتن پیشــنهاد کاری و 
وابستگی، متقاضیان را در اولویت قرار 

خواهد داد.

چرا درخواســت شهروندی رایگان 
می شود؟

دارنده اقامت دائم کانادا، که طی پنج 
ســال قبل از ارائه درخواســت خود، 
حداقل ۱۰۹5 روز )ســه ســال( در 
کانادا حضور فیزیکی داشــته است و 
واجد شــرایط درخواست شهروندی 
است، می تواند جهت درخواست اقدام 
کند. او می بایست همراه با درخواست 
خود هزینــه ای هم پرداخت کند که 
البته دولت فدرال از فوریه 2۰۱4 این 
هزینه دولتی را برای بزرگســاالن از 
۱۰۰دالر به ۳۰۰دالر افزایش داد. در 
2۰۱5 نیز آن را به 5۳۰دالر افزایش 
داد. در کنــار این هزینه، هزینه حق 

شهروندی ۱۰۰دالر نیزوجود دارد.
در حالیکه بیش از ۸۰درصد مهاجران 
به شــهروندی کانادا می رسند، اما بنا 
به اظهارات منتقدان، باال بودن هزینه 
درخواست باعث می شود تا مهاجران 
کم درآمــد نتوانند برای درخواســت 
شــهروندی اقدام کنند. عالوه بر آن، 
ســختگیری های اقامتی، دانش زبان 
و آزمون شــهروندی از دیگر عواملی 
هستند که اخذ شهروندی را مشکل 

کرده اند.
وعــده حــذف کل هزینــه دولتی 
راستای  در  شــهروندی،  درخواست 
اصالح قانــون مهاجرت انجام خواهد 
شــد و فــارغ از عوامــل اجتماعی/ 
اقتصــادی همچون ســن و درآمد، 
دسترسی به شــهروندی کانادا برای 

همه امکانپذیر خواهد شد.
پیش بینی می شود حذف هزینه های 
درخواست شهروندی، در سال مالی 
2۰2۰-2۱ ، ۷5میلیــون دالر هزینه 
دربرداشته باشد و این رقم برای سال 
مالی 2۰2۳-24 به ۱۱۰ میلیون دالر 
افزایش خواهد یافــت. حزب لیبرال 
انتظار دارد کــه در نتیجه انجام این 
درخواســت های  تعداد  اصالحــات، 
شــهروندی و نیزســطح پذیــرش 

مهاجران افزایش بیابد.

معصومه علی محمدی )هفته(

طی دو سال آینده
ونکوور به 20 هزار واحد اجاره ای جدید نیاز دارد

ایرونیا- در حالیکه رویاهای خانه دار 
شــدن به خاطر قیمت هــای باالی 
مســکن ونکوور همچنان دارند خرد 
می شوند، گزارشــی جدید می گوید 
منطقه طی دو ســال آینده نیازمند 
هزاران واحد اجاره ای جدید اســت تا 

بتواند سقفی باالی سر همه بگذارد.
 RBC Economics گــزارش 
پیش بینــی می کنــد کــه تعــداد 
خانوارهــای اجاره نشــین در منقطه 
ونکوور طی چند سال آینده هر سال 
به میزان ۹ هزار خانوار افزایش خواهد 
یافت که بخشی از دلیل آن هم بازار 
مسکنی ســخت و گران قیمت است 
که بیشتر و بیشــتر افرادی که قصد 
داشتند خانه بخرند را به سمت اجاره 

کردن سوق می دهد.
در شهری که از همین حاال تقاضای 
بســیار باالیی برای مسکن اجاره ای 
دارد این رقم بســیار چشمگیر است. 
نرخ خالی بودن خانه ها در این منطقه 
در حال حاضر زیر یک درصد اســت 
که باعث شده قیمت میانگین اجاره 
یک آپارتمان دوخوابه استاندارد طی 
یک سال گذشته ۶.۳ درصد افزایش 

پیدا کند.
گزارش این شرکت می گوید برای پر 
کردن شــکاف موجود و پیدا کردن 
توازنی در بازار، طی دو سال آینده هر 
سال بیش از ۱۱ هزار واحد مسکونی 

اجاره ای جدید باید در منطقه ونکوور 
ساخته شود.

البتــه تمام بخش های گــزارش هم 
ناامیــد و نگران کننده نیســت چون 
وضعیت  می گوید  همچنین  گزارش 
قوی ســاخت آپارتمان هــای جدید 
نشــانه خوبی برای پتانسیل رسیدن 
به توازن در بازار مســکونی اجاره ای 

ونکوور طی چند سال آینده است.
 RBC اقتصاددان ارشد رابرت هوگ 
گفت: »این به نظر رقم بسیار باالیی 
می رسد و رقم بسیار باالیی هم هست، 
اما اینکــه در حال حاضر میزان قابل 
توجهی ساخت و ساز داریم باعث شده 
ما باور داشته باشیم ممکن است آن 
قدرها هم در آینده با اهداف مان فاصله 

نداشته باشیم«.
هــوگ اضافه کرد که ایــن اتفاق در 
صورتی می افتد کــه تنها حدود 4۰ 
درصد از واحدهــای کاندو تازه تمام 
شده در نهایت وارد موجودی مسکن 

اجاره ای بشوند.
با وجــود اینکه اوضاع بــرای ونکوور 
سخت است، گزارش دیدگاهی حتی 
ضعیف تر برای تورنتو دارد و می گوید 
آنجا نیاز به سیاستی با هدف افزایش 
عرضه مسکن اجاره ای حس می شود. 
در گزارش آمده کــه منطقه تورنتو 
بزرگ به طور متوسط نیازمند ساخت 
2۶۸۰۰ واحد مســکونی اجاره ای در 
هر ســال برای رسیدگی به تقاضای 

iroonia.ca .موجود است
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

ایرانیان کانادا- شکاف بین واردات و 
صادرات کانادا در ماه آگوست به زیر 
۱ میلیارد دالر کاهش یافته، چرا که 
افزایش صادرات ســوخت و هواپیما، 
صادرات این کشــور را به بیش از 5۰ 

میلیارد دالر رسانده است.
بنا بر گزارش ســازمان آمــار کانادا، 
کسری تجاری کاالهای کانادایی در 
ماه آگوست نســبت به ۱,4 میلیارد 
دالر در ماه گذشته، به ۹55 میلیون 
دالر کاهش یافته، و منجر به افزایش 
۱,۸ درصدی نرخ صادرات گشته، در 
حالی که نــرخ واردات تنها ۱ درصد 

افزایش داشته است.
کانادا 5۰,۶ میلیارد دالر در طول ماه 
صادرات داشــته، که پنجمین رتبه 
در صــادرات کل ماهانــه تاکنون به 
شــمار رفته که طی ماه مه، هنگامی 
که کشــور شــاهد افزایش صادرات 
قطعات خودرو و ماشین بوده، تعیین 
گشته است. در سال 2۰۱۹ تا کنون، 
صادرات کل نســبت به سال گذشته 

2,4 درصد افزایش یافته است.
صادرات محصوالت سوختی موجب 
گشــته نفت خام پس از دو کاهش 
نرخ ماهانه، 2,۹ درصد افزایش یابد. 
صادرات ســوخت هسته ای در طول 
ماه به دو برابر افزایش یافته، در حالی 
که فرآورده های نفتی پاالیش شــده 
نیز از سطح پیشین خود در ماه ژوئیه، 

۱۳ درصد افزایش داشته اند.

صادرات هواپیما نیز به دلیل تشدید 
فروش جت تجاری به ایاالت متحده، 
بیش از ۳۸,۷ درصــد افزایش یافته 

است.
گرچه صــادرات خــودرو و قطعات 
خــودرو در اوایل ســال منبع قدرت 
به شــمار می رفته، اما به مرور زمان 
صــادرات آن ها شــاهد کاهش 2,۳ 

درصدی بوده است.
از طرف دیگر، کانــادا طی ماه 5۱,5 
میلیارد دالر واردات داشته که در کل 
حدود یک درصد افزایش یافته است. 
واردات طــال طی دو ســال اخیر به 
باالترین سطح خود رسیده و صادرات 
ســوختی نیز به دلیل واردات بیشتر 
نفت خام به دلیل خاموشی سکوهای 
نفتی ساحلی، ۹,۷ درصد رشد داشته 

است.
در حالی که تجارت کانادا با سایر نقاط 
جهان چندان خــوب نبوده، اما مازاد 
تجارت این کشور با ایاالت متحده در 
طول ماه افزایش یافته است. صادرات 
به ایاالت متحده در ماه آگوست ۳,۱ 
درصد رشــد داشــته، در حالی که 
واردات از این کشور تنها ۱,۸ درصد 
افزایش داشته و شکاف تجاری را به 5 

میلیارد دالر سوق داده است.
البته ناگفته نماند که تراز تجاری کاال 
شــامل تجارت در خدمــات نبوده و 
تنها تجارت کاال و مواد اولیه را شامل 

می گردد.

در زمینه کنترل مهاجرت،
کانادایی ها  به اندرو شیر بیش از جاستین ترودو اعتماد دارند

ایرانیان کانادا- جدیدترین تحقیقات 
موسسه Angus Reid نشان می دهد 
مردم کانادا در مورد کنترل مهاجرت، 
به اندرو شیر بیش از جاستین ترودو 
اعتماد دارند و معتقدند حزب لیبرال 
در مورد مســائل مرزی سختگیری 

الزم را ندارد.
طبــق ایــن اطالعات، 2۸٪ پاســخ 
دهندگان معتقدند اندرو شیر بهترین 
گزینه برای رســیدگی به مســاله 
مهاجــرت اســت، در حالی که ٪22 
جاستین ترودو، و ۱۸٪ نیز جاگمیت 
سینگ، رهبر جدید حزب دموکرات 

را، مناسب می دانند.
۱۷٪ مــردم نیز هنــوز در این مورد 

نظری ندارند.
این تحقیق همچنین نشان می دهد 
میزان رضایت مردم از حزب لیبرال 
طی چهار سال گذشته در حد نرمال 
بوده است: 4۷٪ مردم معتقدند دولت 
عملکرد خوبی داشــته، در حالی که 
5۳٪ نیــز حس مــی کنند عملکرد 
دولت ضعیف بوده اســت. ۶٪ از رای 
دهنــدگان محافظه کار احســاس 
مثبتی نســبت به عملکــرد حزب 
لیبــرال دارند، در حالی که ۳5٪ رای 

دهندگان این احساس را ندارند.
5۶٪ افــراد معتقدند دولت ترودو در 
مورد مســاله مهاجران بسیار لطیف 
برخورد می کند، و تنها 2۶٪ افراد این 

شیوه دولت را می پسندند.
این تحقیق نشــان مــی دهد اکثر 
مــردم کانادا تعداد مهاجران را کمتر 
از میزان اصلی تخمین می زنند. در 
حال حاضر کانادا هرساله ۳۰۰,۰۰۰ 

مهاجر می پذیرد؛ برخالف کشورهای 
اروپایی که تصور مردم بیشتر از تعداد 
واقعی مهاجران است. ۳۳٪ مردم اروپا 
تعــداد مهاجران را بیــن 2۰۰,۰۰۰ 
تــا ۳۰۰,۰۰۰ نفر در ســال تخمین 
میزننــد، و تنها 2۰٬ بر این باورند که 
تعداد مهاجران کمتــر از 2۰۰,۰۰۰ 

مهاجر در سال است.
در واقع، تنها 2۰٪ از پاسخ دهندگان 
هدف اصلی دولت از این مهاجرپذیری 

را متوجه می شوند.
در این میان ۳۹٪ پاســخ دهندگان 
اعتقــاد داشــتند تعــداد مهاجران 
منصفانه اســت، 4۰٪ عقیده داشتند 
این تعداد بسیار زیاد است، و تنها ٪۱۳ 
پاســخ دهندگان معتقد بودند تعداد 
مهجران بایــد افزایش یابد. البته این 
مساله در استان های مختلف، بسیار 
متفاوت است: در آلبرتا، ساسکچوان 
و مانیتوبا 4۷٪ و در بریتیش کلمبیا 
۳۷٪ مردم معتقدند تعداد مهاجران 
بسیار زیاد است. در آتالنتیک نیز ٪۱۷ 
افراد معتقدند تعــداد مهاجران باید 

بیشتر شود.
۶5٪ از رای دهندگان به اندرو شــیر، 
۶2٪ رای دهندگان به ماکسیم برنیه، 
و 4۷٪ رای دهندگان به بالک کبکوا 
معتقدند تعداد مهاجران بیش از اندازه 

زیاد است.
5۸٪ رای دهندگان لیبرال معتقدند 
تعداد مهاجران منصفانه است، و ٪2۸ 
طرفداران حــزب نئودمکرات و ٪۳۰ 
رای دهنــدگان حزب ســبز  بر این 
باورند که تعداد مهاجران باید افزایش 

یابد.
برخالف باور عمــوم )۶4درصد( که 
تصور می کنند اکثر مهاجران کانادا 
از خاورمیانه و شمال آفریقا می آیند، 
تنها ۱2% مهاجــران از این مناطق 
هستند و اکثریت مهاجران از سرزمین 
هایی چون آســیا، آســیای شرقی و 

آسیای جنوب شرقی می باشند.
گرچه به طــور کلی اصالت مهاجران 
برای مردم کانــادا اهمیتی ندارد، اما 
اوضاع در کبک متفاوت است. %5۱ 
هواخواهان حزب محافظه کار و حزب 
بالک کبکــوا معتقدند مهاجران باید 
اروپایی باشــند، در میان طرفداران 
حزب لیبرال، حــزب نئودمکرات یا 
حزب ســبز این عــدد تقریبا نصف 

می شود.

۶2٪ پاســخ دهندگان بیان داشتند 
مهاجران )که شــامل پناهندگان نیز 
می شــوند( باید حداقــل به یکی از 
زبان های رسمی کشور تسلط داشته 
باشند. در آلبرتا و کبک این تعداد به 

ترتیب به ۶۸ و ۶۹ درصد میرسد.
اما همچنان ۳۸٪ مــردم می گویند 
مهاجران باید این اجازه را داشته باشند 
که هنگام رسیدن به مقصد زبان این 
کشور را بیاموزند. این دیدگاه در بین 
رای دهندگان حزب نئودمکرات بسیار 

پرطرفدار است.
اما مهاجران چه تاثیــری بر اقتصاد 
کانــادا دارند؟ کمتــر از نیمی از رای 
دهندگان محافظــه کار )4۳ درصد( 
معتقدند اقتصاد کانادا برای رشــد و 
پیشــرفت نیازی به مهاجران ندارد، 
در مقابل ۷5٪ طرفداران حزب لیبرال 
خالف ایــن عقیده را دارند. البته این 
ســکه نیز دو رو دارد: 4۱٪ طرفداران 
Tories معتقدند مهاجران به نسبت 
زیادی مشاغل کانادایی را اشغال کرده 
اند، در حالی کــه در بین طرفداران 
حزب لیبرال تنها ۱۸٪ به این دیدگاه 

معتقدند.
این تحقیق بر روی ۱,522 کانادایی 
 Angus Reid که در فروم موسســه
عضو هستند، انجام شده است. ضریب 
خطای تحقیق نیز  -/+2,5 می باشد.

واکنش ترودو به اظهارات نژادپرستانه
 نامزد لیبرال از نوا اسکوشیا

مداد- به گزارش سی بی سی، پس از انتشار تصاویر توئیت جیمی باتیست 
)نامزد لیبرال در نوا اسکوشیا( که رنگ و بویی نژادپرستانه داشت، ترودو 
اعالم کرد که چنین مساله ای سبب حذف او از فهرست نامزدهای حزب 

نمی شود.
اقای باتیست در توئیتی تمسخرآمیز در سال 2۰۱2 نوشته بود: »چرا فکر 
می کنم هر دختر الغر بومی کانادا، کریستال یا قرص مصرف می کند؟« 
این اظهارات با واکنش های شدیدی در فضای مجازی روبرو شد و بسیاری 
از کاربران، جیمی باتیست را به رویکرد نژادپرستانه و جنسیت زده محکوم 

کردند.
اما او در واکنش اعالم کرد که این توئیت جنبه شــوخی داشــته و بابت 

انتشارش از مردم عذرخواهی کرد.
جاســتین ترودو ضمن تاکید بر پیشــمانی آقای باتیست، اعالم کرد که 
اظهارات این نامزد لیبرال پذیرفتنی اســت، اما او عذرخواهی کرده و قرار 

نیست از فهرست نامزدهای لیبرال ها حذف شود.
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عکس عروسی زوج کانادایی
 با الهام از سریال »داستان ندیمه« جنجالی شد

ایرونیا- زوجی عکس عروسی خود را 
با الهام از  ســریال »داستان ندیمه« 
گرفته اند و در حالیکه  مجموعه ای از 
کاربران خشمگین از عکس به خاطر 
به  نمایش دنیای سرکوب گر سریال 
شــیوه ای رمانتیک به شدت انتقاد 
کرده اند، عکاس های مراســم از کار 
خود و به ویژه از آن عکس خاص دفاع 

کرده اند.
این ســریال تلویزیونی کــه بر پایه 
رمان ســال ۱۹۸5 مــارگارت آتوود 
ساخته شده درباره ایاالت متحده ای 
پادآرمان گرایانه و تئوکراتیک است که 
در آن زنان که ندیمه نام دارند مورد 
تجاوز قرار می گیرند و مجبور هستند 
فرزندان مردانی را به دنیا بیاورند که 
زنان شان نابارور هستند. در این دنیا 

همچنین LGBTQ غیرقانونی است.
بنابراین به نظر عجیب می رســد که 
چنین دنیایی پس زمینه یک عکس 
عروسی باشد اما هفته گذشته کندرا 
و تورتستن مولر درست همین کار را 

کردند و بحث برانگیز شدند. 
در عکس  آن هــا دارند بین ردیفی از 
ندیمه ها جلوی دیواری که در سریال 
افراد از آن برای مقابله با رژیم مذهبی 
خیالی دنیا به دار آویخته می شــوند، 

یکدیگر را می بوسند.
صدها نفر به این عکس واکنش منفی 
نشــان دادند.  یک کاربر گفت »همه 
می دانند هســته یــک ازدواج موفق 
داشتن دسترسی به برده های جنسی 

اســت« و کاربری دیگر هم نوشــت 
»راســتش نمی توانم به مثال بهتری 
از فمینیســم زنان سفیدپوست فکر 

کنم«.
اینســتاگرام  صفحه های  خیلی هــا 
و فیس بــوک ون دیــل و راســل 
عکاس های ســاکن انتاریویی که این 
عکس  را گرفتند را پر از کامنت های 
انتقادی کردند. امــا این عکاس ها از 
عکس خودشان در مقابل افرادی که 
کیبوردی«  »مبارزان  آن ها  توســط 

خوانده شدند دفاع کردند.
 آن ها نوشــتند: »نکته غم انگیز این 
است که ســرکوب و نفرت، جدایی، 
ترکس و در هم شکستن انسانیت و 
شفقت چیزی است که دارد در تک 
تک ایــن کامنت ها ابدی می شــود. 
یک قدم به عقــب بردارید و در نظر 
بگیرید که شــاید واقعا تمام حقایق 
را نمی دانیــد. در نظر بگیرید که این 
تصویر توســط افرادی خلق شده که 
نسبت به بسیاری از تم های سرکوب، 
خشونت و نابرابری به تصویر کشیده 
شده در آثار فوق العاده مارگارت غریبه 
نیستند. غم انگیز است که همه دارند 
دقیقا مانند گیلیاد همانطور که انتظار 
مــی رود واکنش نشــان می دهند و 
فرصت فکر کردن برای خودشــان و 
آموزش دادن خودشــان را از دست 

می دهند«.
 آن ها اضافه کردند: »خیلی دوســت 
داریم که ببینیم شما در خیابان ها در 

راهپیمایی های زنان شرکت می کنید 
و بدون توجه به جهت گیری جنسی 
از حقوق برابر برای همه دفاع می کنید 
تا اینکــه بخواهید بنشــینید و در 
اینستاگرام تان بچرخید و با لگد زدن 

راه تان را در کامنت ها باز کنید«.
امــا از آن موقع تا به حال عکس ها و 
کامنت های عکاس ها به درخواســت 
زوج تازه عروسی کرده حذف شده اند. 
این زوج قبول نکردند صحبتی در این 
مورد بکنند اما عکاس ها در بیانیه ای 
به ســی تی وی گفتند هوادار سریال 
هســتند و »انتظار نداشتیم عکس 
وایرال بشود اما خیلی خوشحالیم که 

این اتفاق افتاد«.
آن ها توضیح دادند که امیدوارند این 
مسئله افراد را »نسبت به این مسئله 
آگاه کنــد که آن ها هم نقشــی در 
سرکوب و نفرتی دارند که به درستی 

نسبت به آن خشمگین شده اند«
. آن ها همچنین گفتند که بازیگرانی 
لباس هــای قرمز  کــه در عکــس 
برای عکاسی استخدام  پوشــیده اند 

نشده اند. 
آن ها گفتند: » ما کامال اهمیت پیغام 
سریال را درک می کنیم که دقیقا به 
همین دلیل اســت که تا این حد آن 
را دوســت داریم و می بینیم که هر 
روز بیشــتر و بیشتر دارد به واقعیتی 

ترسناک تبدیل می شود«.
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آزار و اذیت جنسی در مدرسه کاتولیک تورنتو

پرژن میرور- بر اساس گزارش کندین 
پرس، ســه دانش آموز ســابق یک 
مدرسه خصوصی مشــهور در شهر 
تورنتو روز پنجشنبه، در پی رسوایی 
آزار و اذیــت جنســی در مدرســه 
کاتولیک پسرانه که در سال گذشته 
به وقوع پیوســته بود، به گناه خود 

اعتراف کردند.
این دانش آموزان که در مدرسه سنت 
میشــل درس می خواندنــد، به یک 
فقره آزار جنسی به وسیله یک جسم 
ســخت و یک فقره آزار غیر جنسی 
توسط یک جسم سخت، اعتراف به 
گناه کردند. همچنیــن یکی از آنها 

به جرم عکســبرداری و فیلم برداری 
جنسی از کودکان نیز اعتراف کرد.

ارین مک  نامارا، دادستان کل، بیانیه 
مــورد توافق دو طــرف را در دادگاه 
کودکان و نوجوانان قرائت کرد که در 
آن گفته شــده است: »یکی از اعضاء 
تیم فوتبــال ) فوتبــال آمریکایی(، 
پــس از تمرین روز ۱۷ اکتبر ســال 
2۰۱۸، وارد اتاق رختکن می شود و 
صدای فریاد یکی از هم تیمی هایش را 
می شنود. او قصد فرار می کند اما گروه 
اراذل و اوباش مدرسه او را می گیرند و 

به روی زمین می اندازند.
ســه نوجوان، هــم تیمی خــود را 

می گیرنــد و شــلوار او را پاییــن 
می کشــند، در حالی که یکی دیگر 
از آنهــا با دســت بر روی باســن او 
می زند. سپس یکی از این نوجوانان 
با دسته جارو وی را مورد آزار جنسی 
قرار می دهد و نوجــوان دیگر از این 
صحنه فیلم برداری می کند، که بعداً با 
درخواست فرد قربانی این صحنه ها را 

پاک می کند.«
به گفته دادســتان، در روز ۷ نوامبر 
سال 2۰۱۸، حادثه مشابه ای پس از 
پایان یکی از بازی های تیم و پس از 
اینکه مربیان اتــاق رختکن را ترک 

کرده بودند به وقوع می پیوندد. 

بر اساس مطالب مندرج در بیانیه، در 
آن حادثه، نوجوانی دیگر که عضو تیم 
نبوده است، برای یافتن کسی که او را با 
اتومبیل به مسیر خانه اش برساند، وارد 
اتاق رختکن می شود. یکی از بازیکنان 
تیم فریاد می زند: »بگیریدش«، سپس 
سه نفر دیگر او را می گیرند و بر روی 
زمین می اندازند و در حالی که دو نفر 
در حال پاره کردن لباس های او بودند 
وی را به روی شکمش بر می گردانند. 
یکی از این نوجوانان با دسته جارو وی 
را مورد آزار جنســی قرار می دهد، و 
دیگری دسته جارو را گرفته و خودش 
فرد قربانی را مورد آزار و اذیت جنسی 

قرار می دهد.
به گفته مک نامارا، فرد قربانی فریاد 
می زده اســت که بس کنید. نوجوان 
دیگر از تمام این وقایع فیلم گرفته و 
بعداً این فیلم را در تمام مدرسه پخش 

کرده است.
پلیس گفته اســت که سال گذشته، 
پس از اطالع از این اتفاقات، تحقیقات 
خود را در این زمینه آغاز کرده است.

هفــت دانش آموز، که به دلیل قانون 
عدالت کیفری جوانان از نام بردن آنها 
خودداری شده است، در نهایت به سه 
فقره جرم اذیت و آزار و آزار جنســی 

مرتبط با این وقایع متهم شدند.
مدرسه سنت میشــل توسط پدران 
 ،)Basillian Fathers( باســیلین 
جامعه ای از کشیشــان با ریشه هایی 
که به اعضاء کلیسای سنت باسیل در 
فرانسه باز می گردد اداره می شود. مدیر 
و رییس هیئت مدیره این مدرسه در 
میان انتقادات وارد بر نحوه مدیریت 
این پرونده از مقام خود استعفا دادند.

تحقیقات بر روی این پرونده، موضوع 
یک بحــث ملی و سراســری درباره 
قلــدری و وادار کردن به انجام کاری 
بر خالف میل افراد در مدارس کانادا 
را مجدداً به میان آورد. بســیاری از 
دانش آموزان پیشــین بــرای بازگو 
کردن داستان های خود درباره مورد 
سوء استفاده قرار گرفتن در مدارس 
کاتولیک، پا پیش گذاشتند، در حالی 
که عده ای دیگــر از خاطرات مثبت 
خــود در این موؤسســات صحبت 

کردند.
علیرغــم اقدامات جدی و گســترده 
صورت گرفته توســط این مدرســه 
پس از آشکار شدن این رسوایی، یک 
کمیته مستقل برای بررسی رفتارهای 
قلــدری و زورگویی کــه به صورت 
سیستماتیک در مدرسه سنت میشل 

باقی مانده اند، تشکیل شده است.
این کمیته در ماه آگوست امسال یک 
گزارش ۱2۳ صفحه ای منتشــر کرد 
که حاوی ۳۶ پیشنهاد بود، از جمله 
توســعه راهکار های کاربــردی برای 
مقابله با قلــدری و آموزش کارکنان 
برای مواجه با چنیــن رفتارهایی در 

مدرسه بوده است. 
مدرسه سنت میشل وعده داده است 
تا خود را با تمام پیشــنهاد های این 

کمیته تطبیق دهد.

بازار مسکن تورنتو بیشترین
 افزایش  قیمت های 21 ماه گذشته

 را به ثبت رساند
ایرونیــا- بازار مســکن تورنتو در ماه 
سپتامبر به روند بازگشت خود ادامه 
داد و قیمت ها بیشترین افزایش خود 
در 2۱ ماه گذشــته را تجربه کردند 
که به این ترتیــب قیمت یک خانه 
معمولی نزدیک به رکوردی شد که در 

سال 2۰۱۷ به ثبت رسیده بود.
قیمت معیار در سراســر انواع خانه ها 
نسبت به یک ســال قبل 5.2 درصد 
افزایش داشــت و به ۸۰55۰۰ دالر 
رســید که باالترین نرخ رشد ساالنه 
از دســامبر 2۰۱۷ تا به حال بود. این 
قیمت حدود ۱۰ هزار دالر نسبت به 
رکوردی فاصلــه دارد که بیش از دو 
ســال پیش در زمانی به ثبت رسیده 
بود که افزایش قیمت منجر به اعمال 
مجموعه ای از تغییرات سیاســتی از 
ســوی دولت به منظور خنک کردن 
بازار شــد. در ســپتامبر قیمت ها به 
خاطــر کاهش عرضــه افزایش پیدا 
کردند و موجودی های ثبت شده فعال 
با کاهشــی ۱4 درصدی به ۱۷254 

رسیدند.
انجمن امالک تورنتو پنج شنبه اعالم 
کرد که فــروش در منطقه تورنتو با 
جهشــی 22 درصدی نسبت به ماه 
مشــابه ســال قبل به ۷۸25 واحد 
رسید. تمام بخش های مسکن شاهد 

رشــدهای دو رقمی بودند که درصد 
آن خانه های مســتقل با جهشی 2۹ 
درصدی قرار داشــتند. البته فروش 
نســبت به رکورد به ثبت رسیده در 
ســپتامبر 2۰۱۶ که بیش از ۹۸۰۰ 
واحد بود در درجه بسیار کمتری قرار 
داشت و فروش بر پایه تنظیم فصلی 
نســبت به آگوســت با کاهشی ۰.۳ 

درصدی مواجه شد.
قیمت میانگیــن یک خانه در تورنتو 
نسبت به سال قبل 5.۸ درصد بیشتر 
شــد و به ۸4۳۱۱5 دالر رســید که 
باالترین قیمت امسال بود. البته این 
قیمت هنوز بسیار پایین تر از نقطه اوج 
تقریبا ۹2۱ هزار دالری است که در 

آوریل 2۰۱۷ دیده شده بود. 
با وجود نرخ  بهــره پایین تر و کمبود 
عرضه، تقاضا برای خانه در بزرگ ترین 
شــهر کانادا بــه خاطر امــواج قوی 
مهاجــران ورودی هنوز رو به افزایش 
اســت. خریداران همچنین خود را با 
قوانین ســخت تر اعطای وام مسکن 
وفق داده اند که اوایل ســال گذشته 
برای خنک کردن بازار اعمال شــده 
بودند. فروش در ونکوور در ماه گذشته 
افزایشــی 4۶ درصــدی داشــت اما 

قیمت ها هنوز نزولی هستند.
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وجود تبعیض چشمگیر 
در برخورد پلیس مونترال با شهروندان

مداد- به گزارســی سی تی وی ، نتایج 
پژوهش جدیدی که توســط ســه 
پژوهشگر مســتقل مونترالی منتشر 
شــده، از وجود نوعی نژادپرســتی 
سیســتماتیک در پلیــس مونترال 
حکایــت دارد. بر اســاس نتایج این 
مطالعــه، آفریقایــی تبــاران و نیز 
بومیان کانادا بین 4 تا 5 بار بیشتر از 
سفیدپوستان در خیابان توسط پلیس 

مورد بازرسی قرار می گیرند.
ایــن مطالعــه توســط دو اســتاد 
جامعه شناس و یک استاد جرم شناس 
و به سفارش شهرداری مونترال به اجرا 
رسید. این ســه پژوهشگر به بررسی 
آمارهای ایست و بازرسی پلیس بین 
سال های 2۰۱4 تا 2۰۱۷ پرداختند. 
نتیجه بررســی ها نشــان می داد که 
زنــان بومی کانادا، ۱۱ بار بیشــتر از 
زنان سفیدپوست توسط پلیس مورد 
بازرســی قرار می گرفتنــد. این آمار 
برای عرب هــای جــوان )۱5 تا 24 
ساله( نیز 4 برابر بیشتر از همسن های 

سفیدپوست شان بود.
با واکنش های متعددی  این گزارش 
از سوی مقامات شهری مونترال روبرو 
شد. والری پالنت )شهردار مونترال( 
اعالم کرد که از شــنیدن نتایج این 
ماطلعه »شــوکه« شــده اســت. او 
ضمن دعوت پلیس به اجرایی کردن 
پیشــنهادات ارائه شــده توسط این 
پژوهشگران گفت: »می توانیم ببینیم 

که مشکلی اساسی وجود دارد که به 
تبعیض نظام مند می انجامد.«

رئیس پلیس مونترال نیز گفت که از 
این نتایج  »شگفت زده« شده است و 
به طور ضمنی، وجود چنین دیدگاهی 
در میان نیروهای پلیس را تائید کرد.

آقای ناکوســت )مدیر اجرایی مرکز 
پناهگاه زنان بومــی در مونترال( نیز 
با بیان اینکــه دلیل تعجب برخی از 
مقامــات از این یافتــه را نمی فهمد 
گفت: »خوشــحالم که این گزارش 
منتشر شده اســت و خوشحالم که 
برخی افراد از آن شوکه شده آند، زیرا 
امیدوارم این مساله سبب شود کاری 
برای حل این مشکل انجام دهند. باید 

منتظر بمانیم.«
مدیر اجرایی مرکز اقدام پژوهشی برای 
ارتباطات نژادی )CRARR( که یکی 
از معروف ترین مراکز مبارزه با تبعیض 
در مونترال به شمار می رود نیز ضمن 
استقبال از انتشار این پژوهش گفت 
که این مطالعه، گامی به جلوی برای 

آگاهی از نژادپرستی نظام مند است.
این سه پژوهشگر در انتهای مطالعه 
خود، پیشــنهاداتی را نیز برای بهبود 
وضعیت موجــود ارائه کردند. تدوین 
ضوابــط و مقرراتی برای مشــخص 
کردن دلیل و نیز زمان توقف خودروها 
و یا افراد و بازرسی از آنها از جمله این 

پیشنهادات 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

چرا برخی شهروندان آلبرتا می خواهند این استان از کانادا جدا شود؟
ایرانیــان کانادا- گرم شــدن بحث 
تغییرات اقلیمی، و کاهش ســاخت 
و ســاز در خطوط لوله، باعث شــده 
شهروندان اهل آلبرتا اقدامات جدیدی 

انجام دهند.
آلبرتا را بــه علت وجود تعداد زیادی 
محافظه کار و نفــت، گاهی تگزاس 
کانادا میخوانند. این اســم همچنین 
نشــان دهنده تفاوت های فرهنگی 
میان این استان و استان های همسایه 

اش است.
 )western alienation( عبــارت 
غالبا برای توصیف احساســات بین 
اســتان های غربی کانــادا از قبیل 
آلبرتا، ساسکاچوان، مانیتوبا و بریتیش 
کلمبیا استفاده می شود، این احساس 
که بقیه کشــور نگاه باال به پایین به 
آنها دارد، و آنها و منافعشان را نادیده 

میگیرند.
بری کوپر، شهروند آلبرتایی میگوید 
»اهالی آلبرتا و ساسکاچوان عصبانی 
هستند چراکه در اتاوا قدرت صحبت 

ندارند.«
آقای کوپر اهل کلگری، که تحصیالت 
علوم سیاســی دارد معتقد است این 
جغرافیایی  کــه  همانقدر  اختالفات 

است، فرهنگی نیز میباشد.
او می گوید اســتان کلگری در نیمه 
دوم قرن نوزدهم توسط پایونیر هایی 
که به دنبــال وضع اقتصادی بهتری 
بودند ساخته شد، در حالی که انتاریو 
و کبک، پیشتازان اقتصادی و سیاسی 

مشغول ساختن یک ملت بودند.
او میگوید نگرانی اهالی آلبرتا را میشود 

در سه کلمه خالصه کرد:
نمایندگی، تساوی و نفت.

آلبرتا با ۳4 صندلی، فقط ۱۰ درصد 
پارلمان کانــادا را در اختیار دارد، در 
حالی که از نظر اقتصادی، استان های 
تولید کننده نفت مسئول ۱۷ درصد 

تولید ناخالص داخلی هستند.
مسئله تساوی نیز وجود دارد، پولی که 
این استان ها از دولت دریافت نکرده 
اند. آلبرتا به علت اقتصاد قوی که دارد 
ساالنه میلیاردها دالر مالیات فدرال 
میپــردازد، اما از ســال ۱۹۶5 پولی 
دریافت نکرده اســت، حتی در زمان 

بحران اقتصادی اش.
 آلبرتا از آن زمان، شــرایط اقتصادی 
خوبــی ندارد و از مهــم ترین دالیل 
آن توقف چندین پــروژه خط لوله و 
نامشخص بودن وضغیت آن پروژه ها 
است. این اتفاقات باعث شده بسیاری 

اهالی آلبرتا خشمگین شوند.
پیتر داونینگ خبرنــگار اهل آلبرتا 
میگوید »ما همیشه با کمک کردن به 
بقیه کشور، در هنگام نیازشان موافق 

بوده ایم، اما هنگامی که خودمان نیاز 
بــه کمک داریم به ایــن طرف و آن 

طرف پاس داده میشویم.«
داونینگ امیدوار است این احساسات 

تبدیل به یک حرکت سیاسی شوند.
گروه Wexit در حال تالش برای این 
است که ایالت های غربی از کانادا جدا 
شوند و کشور خود را تشکیل دهند. 
این یک ایده قدیمی اســت که با بد 
شدن رابطه میان آلبرتا و بقیه کشور 

قدرت گرفته است.
کاندیداهــای جدایی طلــب از دهه 
۱۹۳۰ در انتخابات شرکت کرده اند، 
اما تاکنون قدرت را به دست نگرفته 
اند. در انتخابات استانی سال 2۰۱۹، 
حزب اســتقالل آلبرتــا  کمتر از ۱ 
درصد رای مردمی را به دســت آورد. 
این رای کم اســت، اما نشانه مهمی 

است.

در آلبرتــا، 5۶ درصد مردم با عبارت 
»قســمت غربی کانــادا آنقدر منافع 
کمی به خاطــر قســمتی از کانادا 
بودن دریافت میکند که ممکن است 

مستقل شود« موافق بودند.
هنگامی که نخست وزیر لیبرال پیر 
تــرودو  در دهــه ۱۹۸۰ طرح غیر 
محبــوب برنامه ملی کنترل انرژی را 
اجرایی کرد و کنتــرل نفت آلبرتا را 
به دولت فدرال محول کرد، ناراحتی 

مردم آلبرتا بیشتر نیز شد.
این مخالفت هم اکنون به پســر او، 
جاســتین ترودو که بــرای انتخاب 
دوباره در 2۱ اکتبر نامزد شــده است 
منتقل شده اســت. البته طرح های 
محیط زیســتی او نیز از دالیل عدم 

محبوبیتش در این استان است.
انتظار میرود که حزب محافظه کار، 
به رهبری اندرو شی یر در این استان 

اول شود.
تغییرات اقلیمی یکی از اصلی ترین 
نگرانی ها در سراســر کشور است و 
آقای ترودو که قبال گفته دوست دارد 
شنهای نفتی آلبرتا را خارج کند- قول 
داده است که کانادا را تا سال 2۰5۰ 

بدون آالیندگی کند.
ســخنان ترودو باعث توجه مردم به 
شن های نفتی  آلبرتا -که منبع تولید 
حدود ۱۱ درصد مجمــوع گازهای 
گلخانه ای تولید شده در کانادا است- 

شده است.
تاکنون بریتیش کلمبیا و کبک با طی 
مراحل قانونی ســاختن خط لوله در 

مناطقشان را متوقف کرده اند.
دعاوی حقوقی با سایر استان ها باعث 
تاخیر بســیار در پــروژه های نفتی 
شــده است. این تاخیرها باعث ایجاد 

نوساناتی در اقتصاد آلبرتا شده اند.
بسیاری از اهالی آلبرتا سیاست های 
ترودو را عامل این اتفاقات بد میدانند 
و کوپر که جدایی طلب است معتقد 
است در صورت انتخاب دوباره ترودو، 

جدایی آلبرتا اتفاق خواهد افتاد.
اما ترودو همچنین با خریدن خط لوله 
نفتی ترانس ماونتین در سال 2۰۱۸ 
خشم فعاالن تغییرات اقلیمی را نیز 
برانگیخت. ترودو اما این اقدام را برای 

اقتصاد آلبرتا و کانادا الزم میداند.
با این که این خبر ممکن است مانند 
پیروزی برای آلبرتا باشــد، اما مارتا 
فیندلی فعال تغییرات اقلیمی معتقد 
است این کار نشانه ای است که نشان 
میدهد دولت از منافع آلبرتا پشتیبانی 

نمیکند.
او میگویــد »هیچکــس از دولــت 
فدرال نخواســت که لوله ها را بخرد.
ما اقتصــادی را ترجیح می دهیم که 
در آن بخش خصوص چنین پروژه ای 

را بسازد.«

مدیران شرکت های بزرگ فناوری: 
اقتصاد کانادا در خطر است

مداد- به گزارش سی بی سی، مدیران عامل بیش از ۱۰۰ شرکت برتر حوزه 
فناوری کانادا در نامه ای سرگشاده به جاستین ترودو )رهبر حزب لیبرال(، 
اندرو شــی یر )رهبر حــزب محافظه کار(، جاگمیت ســینگ )رهبر حزب 
نئودموکرات( و الیزابت می )رهبر حزب سبز( نسبت به آنچه بی توجهی به 
نوآوری در اقتصاد کانادا و به خطر افتادن شکوفایی اقتصادی کشور خوانده 

شده، هشداردادند.
در این نامه به این نکته اشــاره شده که در برنامه ها و وعده های انتخاباتی 
احزاب، هیچ توجهی به مبحث نوآوری به عنوان موتور محرکه شــکوفایی 
اقتصادی نشده اســت. امضاءکنندگان این نامه بر اهمیت سیاست گزاری 
درست برای بخش فناوری به منظور دسترسی بهتر به نیروی انسانی ماهر، 

مشتری بیشتر و نیز رشد سرمایه تاکید شده است.
شرکت های امضاءکننده این نامه بیش از ۳5 هزار کانادایی را در استخدام 
خود داشــته و با صادرات به بیش از ۱۹۰ کشور دنیا، حدود ۶ میلیارد دالر 

درآمد ساالنه دارند.

حمایت بیشتر از مرگ خودخواسته
 در دولت آینده لیبرال

مداد- به گزارش سی بی ســی، جاستین ترودو اعالم کرد که در صورت انتخاب 
مجدد به عنوان نخست وزیر، زمینه تسهیل مقررات و کمک پزشکی بیشتر برای 

مرگ خودخواسته  را فراهم می سازد.
مرگ خودخواســته )یا مرگ اختیــاری( یکی از موضوعــات بحث برانگیز در 
کاناداست. در حال حاضر، قوانین سخت گیرانه ای در این زمینه وجود دارد. این 
نوع مرگ معموال توســط افرادی که دچــار بیماری های العالج و یا اختالالت 

شدید روانی )نظیر افسردگی شدید( هستند درخواست می شود.
جاستین ترودو همچنین اعالم کرد که گام های الزم را برای حمایت بیشتر از این 

افراد در دولت آینده بر می دارد تا از میزان چنین درخواست هایی کاسته شود.
گفتنی اســت چندی پیش بود که یک قاضی در کبک، بخش هایی از قوانین 
مربوط به این نوع مرگ را با قانون اساسی کانادا در تضاد دانسته بود و به دولت 

فدرال ۶ ماه فرصت داد تا در آن بازنگری کند.

کانادا به عنوان 
یکی از پنج کشور برتر جهان

 برای نیروی کار جوان انتخاب شد

ایرانیان کانادا- طبق مطالعه ای جدید، 
کانادا چهارمین کشور برتر برای کار و 
زندگی نیروی های جوان میباشد و در 

جذب آنان موفق بوده است.
شــاخص Working Millennial، در 
 Silver Swan تحقیقی که توســط
Recruitment انجام شد، به ترتیب 
۷5  کشور برتر در دنیا را برای زندگی 

و کار جوانان رتبه بندی کرده است.
این شــاخص مبتنی بر شش فاکتور 
میباشــد که عبارتند از: نرخ بیکاری، 
میانگین حقوق، موفقیت در شــروع 
کار، هزینه اجاره، سرگرمی و نیروی 
کار جــوان. برای هر فاکتــور امتیاز 
5 در نظر گرفته شــد، امتیاز کلی به 
هر کشــور داده شد و باالترین امتیاز 
کسب شده  ۳۰ بود. به منظور تعادل 
در اختالف ارزها، ابتدا میانگین حقوق   

رتبه بندی شد و پس از آن برای هر 
فاکتور امتیاز 5 کسب شد.

براساس این شاخص، کشور اول و برتر 
برای نیروی کار جوان و زندگی در آن، 
آلمان است که امتیاز 2۷ از ۳۰ را به 
خود اختصاص داده است، پس از آن 
نیوزیلند واســترالیا با امتیاز )2۶( در 

لیست قرار گرفتند. 
کانادا در رتبه چهارم این فهرســت 
جــای دارد و پس از آن ســوئد قرار 

گرفته است.
۱۰ کشور برتر برای زندگی جوانان و 

کار به شرح زیر آمده است.
۱. آلمان

2. نیوزلند
۳. استرالیا

4. کانادا
5. سوئد
۶. تایلند

۷. مجارستان
۸. هلند

۹. ایاالت متحده آمریکا
۱۰. انگلستان

در انتهای این شاخص کشور الجزایر 
در رتبه ۷5 پس از ایران در رتبه ۷4 
و بوسنی و هرزگوین در رتبه ۷۳، قرار 

دارد.
بر اســاس این شاخص و طبق گفته 
بانک جهانی، طی چند سال گذشته، 
نیــروی کار جهانی بیــش از 2۰۰ 

میلیون نفر افزایش یافته است.
در کل کشور کانادا دارای شاخص های 
کیفی باالیی است که مؤید نگرشهای 
مثبت به زندگی در این کشور هستند 
و اقامت، زندگــی و مهاجرت به این 
کشــور دارای مزایایی است که کانادا 
را در زمــره بهترین کشــورها برای 

مهاجرت قرار داده است.
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بیش از یک سوم کانادایی ها پس انداز بازنشستگی ندارند
 و نیمی از آن ها تنها به اتکا حقوق ماهیانه زندگی می کنند

ایرونیا- با استناد به یک نظرسنجی 
جدید که توسط شرکت حسابداری 
انجام شــده،   BDO Canada Ltd
بیش از نیمــی از کانادایی هابا اتکا به 
دریافتی هر دو هفته یک بار زندگی 
می کننــد و بیــش از یک ســوم از 
بــرای دوران  آن ها هیچ پس اندازی 

بازنشستگی ندارند.
این نظرسنجی از 2۰4۷ کانادایی به 
این نتیجه رســید کــه 5۳ درصد از 
این افــراد درآمدی که قابل پس انداز 
باشد ندارند و بدهی برای یک چهارم 
از آن هــا به شــدت غیرقابل کنترل 
است. تعداد رو به رشد )5۷ درصد در 
مقابل 5۳ درصد سال گذشته( بدهی 
کارت اعتباری دارند. یک سوم از افراد 
نمی توانند باالنس کارت اعتباری خود 
را پرداخــت کنند و 4۰ درصد از آنها 
مقادیر غیروام مسکن باالی 2۰ هزار 

دالر بدهی دارند.
داگ جونــز رییس بخــش خدمات 
بازیابی مالی این شرکت در بیانیه ای 
گفت: »چالش های مقرون به صرفگی 
و بدهی به فشار آوردن به کانادایی ها 
ادامــه می دهد. با گذر زمــان، اثرات 
تجمیعــی این چالش هــا تاثیرهای 

چشمگیری روی اهداف مالی خواهد 
داشت.«

این اضطراب در حال رشــد در حالی 
شکل گرفته که نرخ تورم کانادا حول 
نــرخ هدف 2 درصد در ســال بانک 
مرکزی باقی مانده و بازار سهام بیش از 
یک دهه است که دارد از طوالنی ترین 
دوران رشد خود لذت می برد. اما ترس 

رکود در ماه های اخیر بیشتر شده و 
نشانه های بیشتری از جمله منحنی 
سود معکوس )باالتر بودن نرخ سود 
شــکل  طوالنی مدت(  از  کوتاه مدت 
گرفته است. قیمت مسکن هم با وجود 
اینکه پارسال قوانینی برای سرد کردن 
آن وضع شــد، هنوز در بیشتر نقاط 

کشور در حال افزایش است.

نظرسنجی BDO نشان می دهد افراد 
بین ۳5 تا 54 سال در مقایسه با افراد 
زیر ۳۰ سال و یا افراد باالی 54 سال  
بیشترین میزان بدهی را دارند و 44 
درصــد از آن ها بیش از 2۰ هزار دالر 
بدهی دارند. البته این مسئله ممکن 
است خیلی تعجب آور نباشد چون ۳5 
تا 54 ســاله ها در اوج دوران مالکیت 
خانه خود هســتند و فشار زیادی از 
سوی وام های مسکن سنگین بر آن ها 
وارد می شود. باالی 54 ساله ها ممکن 
است وام های مسکن خود را پرداخت 
کرده باشــند و جوانان زیر ۳5 سال 
هنوز در شهرهای بزرگ نتوانسته اند 
راه خود را به بازارهای مســکن گران 

قیمت پیدا کنند.
۳۸ درصد از افراد بین ۳5 تا 54 سال 
بازنشســتگی  گفتند هیچ پس انداز 
ندارنــد که این رقم پارســال تقریبا 
یک ســوم بود. نیمی از آن ها گفتند 
نمی توانند هزینه زندگی پس از کار 

خود را بدهند. 
جونز گفت: »تعداد رو به رشــدی از 
کانادایی ها در چهل سالگی یا پنجاه 
سالگی خود از نظر مالی کم آورده اند 
و آمــاده هزینه های بازنشســتگی و 
خرج های غیرمنتظره نیســتند. این 
می تواند منجر به اتکا بیشتر به بدهی 
برای حمایــت از هزینه های زندگی 

بشود.«
تعداد رو به رشدی از کانادایی ها باور 
دارند که نسل های جوان تر باید نسبت 
به نسل های قدیمی تر بیشتر کار کنند 
تا بتوانند زندگی خود را پیش ببرند. 
رقم آن ها در نظرســنجی امسال ۸2 
درصد بود اما پارسال ۷5 درصد این 
حــرف را زده بودند. همچنین تعداد 
آن هایی کــه می گوینــد حتی اگر 
پس انداز کنند نمی توانند پول کافی 
برای بازنشستگی داشته باشند بیشتر 
شده اســت. این رقم از ۶4 درصد در 
ســال 2۰۱۸ به ۶۹ درصد رســیده 

است.
ایــن تحقیق همچنین به این نتیجه 
رسید که زنان بیشــتر از مردان رنج 
می کشــند و چالش های شــان رو به 
رشد هســتند. کمبود افزایش درآمد 
باعث افزایش بدهی ۳5 درصد از زنان 
در مقایسه با 2۸ درصد از مردان شده 
است. سه چهارم از زنان همچنین برای 
پس انداز کردن برای خریدهای بزرگ 
به مشــکل خورده اند که در مقایسه 
با ۷۰ درصد مردان بیشــتر است. در 
مقایسه با 24 درصد مردها، یک سوم 
از آن هــا برای پرداخــت هزینه های 

خوراک به مشکل می خورند.
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نظرسنجی جدید 
 چه تعداد از کانادایی هادر محل کار 

ماری جوانا مصرف می کنند

ایرونیــا- یک ســال بعــد از قانونی 
شــدن ماریجوانا در کانادا، نتایج یک 
نظرســنجی جدید نشــان می دهد 
که حتی با وجود اینکــه تعدادی از 
محل هــای کار به کارمنــدان خود 
اجازه می دهند در حین کار ماریجوانا 
مصرف کنند، اثــر این ماده تا حدی 
که خیلی ها انتظارش را داشتند روی 
محیط های کاری کانادایی منفی نبوده 

است.
نظرسنجی جدید ایپسوس که برای 
 ADP شرکت مشــاوره منابع انسانی
Canada انجام شده نشان داده که 
همانطور که انتظارش می رفت، بیشتر 
محل های کار اســتفاده از ماریجوانا 
را ممنــوع کرده انــد: ۸۶ درصــد از 
پاسخ دهندگان گفتند چنین سیاستی 

در محل کارشان وجود دارد.
اما شاید سهمی از محل های کار -۸ 
درصد - که به طور تعجب آوری باال بود 
اجازه استفاده از ماریجوانا را می دهند 
و از میان کارمندان این محل ها حدود 
نیمی از آن ها سر کار ماریجوانا مصرف 
می کنند. این یعنــی تقریبا یک نفر 
از هر 25 کانادایی ســر کار ماریجوانا 
مصرف می کند. نظرسنجی همچنین 
به این نتیجه رســید که حدود یک 
نفر از هــر 2۰ کانادایی پیش از کار 

ماریجوانا مصرف می کند.
بــا وجود این، پاســخ دهندگان روی 
هــم رفته گفتند مصــرف ماریجوانا 
آســیب زیادی به کار وارد نمی کند. 
بین ۷۰ تــا ۷5 درصد گفتند قانونی 
شدن ماریجوانا هیچ اثری روی امنیت، 

بهره وری ، غیبت یا کیفیت کار آن ها 
نداشته است.

شرکت ADP Canada در گزارشی 
نوشت: »این در تضاد کامل با نظرهای 
بیان شده پیش از قانونی شدن سال 
2۰۱۸ دارد که آن موقع تقریبا نیمی 
از کانادایی های شاغل انتظار داشتند 
بهــره وری و کیفیت کار کاهش پیدا 
کند و تقریبا همین حدود هم انتظار 
داشتند موارد در ارتباط با سالمت و 

غیبت کار افزایش پیدا کند«.
هندریک استینکمپ یکی از مدیران 
این شرکت در بیانیه ای گفت:  »سال 
گذشته عدم اطمینان و سر و صدای 
بسیاری پیش از قانونی شدن ماریجوانا 
شکل گرفته بود اما تا اینجا ماریجوانا 
اثر چشــمگیری روی محیط کار یا 

عملکرد محیط کار نداشته است«.
جالب اســت که ظاهــرا مدیرها در 
مقایسه با کارمندان رویکرد پذیراتری 
نسبت به استفاده از ماریجوانا دارند. 
نظرسنجی به این نتیجه رسید که ۱۳ 
درصد از مدیران استفاده از ماریجوانا 
در محل کار را قابل قبول می دانند و 
در حالی اســت که این رقم در میان 

غیرمدیرها تنها ۳ درصد است.
ایپســوس این نظرســنجی را بین 
روزهای ســی ام آگوست و هجدهم 
ســپتامبر به صورت آنالین انجام داد 
و ۱۱۶۰ نفر در نظرســنجی شرکت 
کردند. پاسخ دهندگان و پاسخ ها وزن 
شدند تا اطمینان حاصل شود نمونه 
به خوبی نمایانگر کانادایی های شاغل 
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ساکنین تورنتو بخش اعظم درآمد 
خود را صرف اجاره منزل می کنند

ایرانیان کانادا- طبق آخرین تحقیقات، 
ساکنین تورنتو به طور میانگین ٪۳۶ 
درآمد خود را صرف اجاره منزل می 
کنند، که باالترین رقم در شــهرهای 

کانادا می باشد.
به طــور کلی مردم کانادا ۳۳٪ درآمد 
خود را بــرای اجاره خانه از دســت 
می دهند، و تنها دو شــهر دیگر غیر 
از تورنتو است که ساکنین آن درصد 
زیادی از درآمد خود را به اجاره منزل 
می دهنــد: ونکــوور )۳5 درصد( و 

میسیساگا )۳5 درصد(.
این تحقیق به صورت اتفاقی بر روی 
۳,5۷2 کانادایی انجام گرفته اســت. 
همچنین از شــرکت کنندگان این 
سوال نیز پرســیده شد که آیا گمان 
می کنید قیمت ها در شــهر شــما 

نامناسب است؟
نتایج نشــان می دهد تورنتو، پس از 
ونکوور، در جایگاه دوم از نظر قیمت 
نامناســب اقالم ضروری زندگی، قرار 

دارد.
در حالی که ۸2٪ شــرکت کنندگاه 

معتقد بودند قیمت مسکن در تورنتو 
نامناســب اســت، ۱۸٪ نیــز اعتقاد 
داشــتند قیمت ها بســیار عادالنه و 

منصفانه می باشد.
ســوال دیگری کــه در این تحقیق 
مطرح شــد این بود: »آیا هزینه های 
باالی زندگی، شما را به فکر ترک این 

شهر اندخته است؟«
به طور کلی 4۸٪ مردم کانادا به این 
سوال پاسخ مثبت داده اند، و تنها در 
تورنتو 52٪ شــرکت کنندگان اعالم 
کردند به دلیل هزینه های باال به فکر 

ترک شهر هستند.
از آنجایی که ساکنین تورنتو قسمت 
باالیی از درآمد خــود را خرج اجاره 
منزل می کنند، سایر هزینه ها برای 
آنان نامناسب است و سبب می شود 

به مهاجرت از تورنتو بیندیشند.
این تحقیق از 22 تا 25 آگوســت بر 
روی شــرکت کنندگانــی از تورنتو، 
اتاوا، میسیساگا، ساسکاتون، ادمنتون، 
کلگری، ونکوور، وینیپگ، هالیفکس، و 

مونترآل انجام شده است.

دامداران کانادا: 
تجارت آزاد با اروپا شکست خورده است

تولیدکنندگان گوشت گاو در کانادا از 
توافقنامه تجارت آزاد که کشورشان با 
اروپا امضا کرده است، رضایت ندارند 
چرا که نمی توانند از امتیازات آن بهره 

ببرند.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو 
کانادا، تولیدکنندگان گوشت گاو در 
کانادا همچنان نمی توانند از امتیازات 
توافقنامــه فراگیر اقتصادی و تجاری 
AECG که دو سال پیش به منظور 
گســترش همکاری های اقتصادی و 
تجاری و افزایش تبادالت میان کانادا 
و اتحادیه اروپا به اجرا گذاشــته شد، 

بهره ببرند.
طبق آمــار و اطالعاتی که به تازگی 
تولیدکنندگان  منتشر شده اســت، 
گوشــت گاو در کانادا تا کنون تنها 
۸/2درصد از نوزده هــزار و پانصد و 
هشتاد تن گوشتی را که در سال2۰۱۹ 
حق صادرات آن را به بازارهای اتحادیه 
اروپا بدون عوارض گمرکی داشته اند، 
به فروش رسانده اند. سال گذشته نیز 
از چهارده هزار و چهارصد تن گوشت 
گاو که صــادرات آن به اتحادیه اروپا 
در توافقنامه فراگیر اقتصادی و تجاری 
پیش بینی شده بود، تنها ۱/۳درصد 

آن به اروپایی ها فروخته شد.
اما این وضعیت در رابطه با گوشــت 
گاو یــخ زده از ایــن هم بدتر اســت 
چرا که مطابق با آمار منتشــر شده 
توســط وزارت امور جهانــی کانادا، 
تولیدکنندگان کانادایی گوشــت گاو 
یخ زده نه امســال و نه سال گذشته 

هیچ صادراتی به اروپا نداشته اند.
تولیدکنندگان  مدیــر  روی  آنــدره 
گوشت گاوی استان کبک می گوید: 
»کاری که بــا اتحادیــه اروپا انجام 
داده ایم کامل نشــده است بنابراین 
باید درباره آن گفتگو کنیم. اگر اوضاع 
به همین منوال ادامه داشــته باشد 
پیشرفت و توسعه ای در امر صادرات 
کانادا به اتحادیه اروپا حاصل نخواهد 

شد.«

آندره روی تصریح کرد به عقیده من 
تولیدکنندگان گوشت گاو در کانادا از 
دسترسی واقعی به بازارهای اتحادیه 
اروپا برخوردار نیســتند. دامداران و 
تولیدکنندگان گوشت گاو که مایل 
هستند محصوالت خود را به بازارهای 
اروپا صادر کننــد، همچنان با موانع 
و محدودیت هــای متعــددی روبرو 

هستند.
دامــداران و کشــاورزان کانادایی که 
عالقمند هستند محصوالت خود را 
در قاره ســبز به فروش برسانند، نه 
تنها باید قوانین و مقررات اروپا را در 
زمینه مواد غذایی و استفاده از داروها 
رعایت کنند بلکه باید مجوزهای الزم 
برای صادرات بــه اروپا را نیز بگیرند. 
این مجوز تنها توسط یک دامپزشک 
معتبر که البته دســتمزدش نیز باید 
توســط خود دامداران پرداخت شود، 
صادر می شود. در مرحله بعد دامدار 
کانادایی باید برای ذبح دام های خود 
کشــتارگاهی پیدا کند کــه آن هم 
گواهی الزم را داشــته باشــد، این ها 
مراحلی اســت که طی کردن آنها در 

بسیاری از مناطق کانادا دشوار است.

مدیر تولیدکنندگان گوشــت گاوی 
اســتان کبک افزود متاســفانه این 
روندی طوالنی و دشــوار اســت که 
موانع فنی متعددی نیز در مسیر آن 
قرار دارد به همیــن علت به کندی 
پیش می رود یا حتــی گاهی کامال 

متوقف می شود.
اختالف میان کانادا و اتحادیه اروپا در 
خصوص شستشوی الشه ها نیز مایه 

نگرانی دامداران کانادایی شده است.
آنــدره روی ادامــه داد همــه اینها 
موضوعاتی است که پیش از این نیز 
مطرح شده  بودند اما متاسفانه کانادا 
و اتحادیه اروپا بــدون این که آنها را 
حل و فصــل کنند توافقنامه تجارت 
آزاد امضا کردند. وقتی که توافقنامه 
تجارت آزاد امضا شد، برطرف کردن 
این اختالفات به چالشی بزرگ تبدیل 

می شود.
روی تاکید کرد مســلما دسترســی 
دامــداران و کشــاورزان کانادایی به 
بازارهای اتحادیه اروپا اهمیتی حیاتی 
دارد اما الزم اســت که این دسترسی 

واقعی باشد.
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بدهی ۸00 هزار دالری مرد کانادایی
پس از رد شدن درخواست

 پرداخت غرامت از شرکت بیمه

ایرونیــا- بعــد از اینکه درخواســت 
دریافت پول از بیمه مسافرتی مردی 
اهل میسی ســاگا که به الس وگاس 
ســفر کرده بود رد شد، حاال این فرد 
بیــش از ۸۰۰ هــزار دالر کانــادا به 

بیمارستانی در آمریکا بدهکار است.
کلیفورد مک آلــی می گوید وقتی در 
ماه جــوالی این ســفر را انجام داد 
فکر می کرد بیمه مسافرتی درست و 
کاملی دارد. وقتی که همراه با برادرش 
به الس وگاس رفت، در حال بازیابی و 
بهبود از عمل قلبی بود که دو ماه قبل 
انجام داده بود. بعد از گذشت چهار روز 

از سفر او یک حمله قلبی داشت.
او گفت:  »من را به بیمارســتانی در 
الس وگاس بردنــد کــه آنجا مرده 
اعالم شــدم اما بعد من را به زندگی 

بازگرداندند«.
دکترهــا برای نجات جــان مک آلی 
مجبور شدند به او یک دستگاه تنظیم 
کننده ضربان قلب بدهند. آن ها پیش 
از انجــام عمل چک کردند تا ببینند 
او بیمــه مســافرتی دارد یا خیر که 
داشت. اما وقتی مک آلی داشت بهبود 
می یافت به او گفتند پوشش پزشکی 

او رد شده است.
به ایــن ترتیب آن هــا قبض مخارج 

درمان او را تحویلش دادند که معادل 
۶۶24۷۶ دالر آمریــکا یا ۸۷۷2۰۷ 
دالر کانادا بود. مک آلی حاال ۶۸ سال 
دارد و با حقوق بازنشســتگی زندگی 
می کنــد. او می گوید بــه هیچ وجه 
نمی تواند پــول این قبض را پرداخت 

کند.
او گفت: »قرار نیســت وحشت کنم 
چون ایــن پول را ندارم. ســه گیتار 
فندر و حدود ۱۰۰۰ ویدیو دارم. اگر 
می خواهند می توانند آن ها را ببرند من 

اهمیتی نمی دهم«.
مک آلــی ۱۱۶ دالر پــول بیمه نامه 
مســافرتی خود را به شــرکت بیمه 
RBC پرداخت کرد. ســخنگوی این 
شــرکت به ســی تی وی نیوز تورنتو 
گفت این وضعیت غم انگیزی اســت 
اما »آقای مک آلی شرایط پزشکی از 
قبل موجودی داشته و پیش از سفر 
در اکسیژن خانگی استفاده می کرده 

است«.
این سخنگو اضافه کرد که این مسئله 
باعث شــده او به عنوان فردی که در 
شش ماه قبل از سفر »از نظر پزشکی 
بشود.  دســته بندی  نیست«  باثبات 
به همین دلیل درخواســت دریافت 

غرامت او رد شده است.

فاصله درآمدی زنان و مردان شاغل
 کمتر شده است

تازه ترین مطالعه وضعیت درآمد زنان 
و مردان در کانادا حاکی از آن اســت 
که اختالف دســتمزد میــان زنان و 
مردان در کشــور کاهش یافته و به 

۳/۱۳درصد رسیده است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
آژانس آمار کانادا در تازه ترین گزارش 
خود اعالم کرد زنان فعال در بازار کار 
کانادا در سال2۰۱۸ به طور متوسط 
بابت هر ساعت کار ۳/۱۳درصد کمتر 
از مردان حقوق گرفته اند. این آمار و 
ارقام حاکی از آن اســت که وضعیت 
دستمزد زنان کانادایی در بیست سال 

گذشته 5/5درصد بهبود یافته است.
ســند تحقیقاتی منتشر شده توسط 
آژانس آمار کانادا نشــان می دهد که 
زنان حقوق بگیر رده سنی 25 تا 54 
سال در سال2۰۱۸ هر ساعت به طور 
متوسط 2۶دالر و ۹2سنت دستمزد 
داشــته اند که 4دالر و ۱۳ســنت از 
دستمزد ســاعتی مردان کمتر بوده 

است.
این آمار به معنای آن است که در ازای 
هر یــک دالر درآمد مردان کانادایی، 

زنان ۸۷دالر درآمد دارند.
اختالف دستمزد میان مردان و زنان 
در سال2۰۱۸ نسبت به سال۱۹۹۸ 
کمتر بوده اســت. اطالعــات آژانس 
فدرال آمار کانادا نشــان می دهد که 
در آن ســال زنان شاغل کانادایی هر 

ســاعت 22دالر و ۳4ســنت درآمد 
داشــتند که 5دالر و ۱۷سنت یا به 
عبارتی ۸/۱۸درصــد کمتر از درآمد 

مردان بود.
محققان آژانس آمار کانادا می گویند: 
»طی سالیان گذشته اختالف درآمد 
میان زنــان و مــردان در کانــادا و 
کشــورهای دیگر کاهش یافته است. 
بــا این حال نظــر به این کــه زنان 
کانادایــی در ســال های اخیر از نظر 
سطح تحصیل از مردان سبقت گرفته، 
زمینه مطالعات و مهارت خود را بیشتر 
از مردان تنوع بخشیده و حضور خود 
را در برخی مشاغل سطح باالتر بیشتر 
از مردان افزایش داده اند، پی بردن به 
علل تداوم نابرابری درآمد میان زنان و 
مردان در جامعه کانادا مستلزم دقت و 

تحقیقات بیشتر است.«
راشــل پلوتیــه و مارتا پاترســون از 
محققان و مسئوالن مرکز اطالع رسانی 
بازار کار وابسته به آژانس آمار کانادا و 
همچنین ملیسا مویزه از کارشناسان 
مرکــز آمار مربوط به تنــوع و ادغام 
اجتماعی آژانس آمار کانادا که در تهیه 
گزارش فوق الذکر مشارکت داشته اند، 
می گویند بدون شک تغییر در میزان 
حضور مــردان و زنان در مشــاغل 
مختلف در کانادا نقشــی کلیدی در 
کاهش اختالف درآمد آنها در ســال 

ادمنتون در فهرست بازارهای مقرون به صرفه امالک2۰۱۸ داشته است.
 و مستغالت کانادا قرار گرفت

ایرانیــان کانادا- شــرکت امالک و 
مستغالت  Zoocasa متوسط درآمد 
۱5 بازار اصلی کانادا را مورد بررســی 
قــرارداد و آنها را با شــاخص قیمت 

مسکن در هر شهر مقایسه کرد.

پنــه لوپه گراهــام مدیر وبســایت 
Zoocasa اعــالم کرد: »محاســبه 
کرده ایم که حداکثر مبلغ وام مسکن 
با درآمد متوســط در آن شــهر چه 
میزان خواهد بود. ســپس سقف وام 
را با قیمت مســکن آن شهر مقایسه 
کردیم تا دریابیم توان خرید مسکن را 

پوشش می دهد یا خیر.«
به طور کلی، هشــت شهر مقرون به 
صرفه معرفی شد. بدین معنی که افراد 
واجد شــرایط با دریافت وام مسکن 
می توانند حداکثر هزینه ها را تامین 
کنند. رجینا و پس از آن ساسکاتون، 
وینیپــگ ، هالیفاکس-دارتمــوث و 
ادمونتون به ترتیب مقرون به صرفه 
ترین شهرها برای تهیه مسکن معرفی 

شدند.
شــاخص قیمت مســکن ادمونتون 
۳2۱,۳۰۰ دالر بــا درآمد متوســط   
۹4,44۷ دالر تعین شد. بر این اساس 
ســقف وام مســکن ۳۱۷,۳44 دالر 

اعالم شد.
کلگری با شــاخص قیمت مســکن 
42۰,5۰۰ دالر و درآمــد متوســط   

خانوار پیش از مالیات ۹۹,5۸۳ دالری 
در جایگاه ششم قرار گرفت.

به ایــن میزان هزینه، یــک خریدار 
مسکن می تواند وام مسکنی به ارزش 
4۱5,454 دالر دریافــت کنــد. اگر 
شخصی ســالی 2۰ درصد از درآمد 
خود را پس انــداز کند در مدت یک 
ســال می تواند پنــج درصد هزینه 
مسکن یعنی حدود 2۱,۰۰۰ دالر را 

پس انداز کرده است.
در حالــی که اکثر شــهرهای مورد 
بررســی مقرون به صرفــه بودند، اما 
۷ شــهر ونکوور بزرگ، تورنتو بزرگ، 
ویکتوریا، فریزر ولی، همیلتون، کیچنر 
واترلو، لندن و سنت توماس  از این امر 

مستثنی بودند.
ونکوور بزرگ به عنوان گرانترین بازار 
مسکن در صدر این لیست قیمت ها 

قــرار گرفت به طوری که شــاخص 
قیمت آن ۹۹۳,۳۰۰ دالر معرفی شد.

این بدان معناست که افرادی که قصد 
خرید مسکن درونکوور بزرگ  را دارند 
وام 24۱,۹۹4 دالری تعلق می گیرد.

اگر تمایل به انجام این معامله دارید، 
باید مبلغ ۷5۱,۳۰۶ دالر را به عنوان 

پیش پرداخت پس انداز کند.
به طور کلی، میانگین شاخص قیمت 
کل شــهرها ۶2۷,4۰۰ دالر با درآمد 
متوسط   ۷۰,۳۳۶ دالر بوده که سقف 
وام مسکن برای این میزان 2۸۰,۷۰۳ 
دالر می باشــد. این مبلغ کافی است 
چرا که تا 55 درصد قیمت را پوشش 
می دهد. بدان معنی است که خریدار   

مجبور است 2۰ درصد درآمد خود را 
به مدت 25 سال پس انداز کند تا تنها 
5 درصد پیش پرداخت را تامین کند.

نگرانی بزرگ دانشگاه های کبک
 برنامه مهاجرتی اقامت دائم برای دانشجویان دیگر باز نمی شود؟

محافل دانشــگاهی و آموزش عالی 
کبک نگــران اصالحــات مهاجرتی 
هستند که دولت کبک مد نظر قرار 

داده است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
نزدیک به ســه ماه پس از به تعلیق 
درآمــدن یک برنامــه مهاجرتی که 
مشخصا برای دانشــجویان خارجی 
تهیه شــده بود، دولت فرانسوآ لوگو 
نخست وزیر کبک در نهایت تصمیم 
گرفتــه اســت دسترســی هایی را 
کــه در این برنامه پیش بینی شــده 
اســت، محدود کند. این تدبیر دولت 
لوگو موجب نگرانــی عمیق محافل 
دانشگاهی شده است چرا که از نظر 
مسئوالن موسســات دانشگاهی این 
اقدام دولت کبک از توان دانشــگاه ها 
برای جــذب دانشــجویان خارجی 
می کاهــد و خطر فــرار مغزها را نیز 

تشدید می کند.
به محض آغاز سال تحصیلی جدید، 
پی یر کاست رئیس دانشگاه شربروک 
که در عین حال ریاست هیئت مدیره 
دفتر همکاری های دانشگاهی BCI را 
نیز بر عهــده دارد نامه ای در این باره 
به سیمون ژولن بارت وزیر مهاجرت 

کبک نوشت.
پی یر کاســت در نامه خود که رادیو 
کانــادا از محتوای آن مطلع شــده 
اســت، نگرانی شدید محافل و مراکز 
دانشــگاهی را در خصــوص تعلیق 
»برنامه تجربه کبکی« PEQ در اول 
ژوئیه امســال به وزیر مهاجرت اعالم 
کرد. این استمهال قانونی شامل حال 
دانشــجویان بین المللی می شود که 
مایل هســتند از طریق برنامه تجربه 
کبکی با ســرعت بیشــتری امکان 
مهاجرت دایم خود به استان کبک را 

فراهم کنند.
در بخشی از نامه پی یر کاست به وزیر 

مهاجرت کبک آمده اســت: »تعلیق 
موقــت برنامه تجربه کبکی به اعتبار 
و وجهه موسسات دانشگاهی ما لطمه 
زده اســت. ما طــی هفته های اخیر 
پیام های متعددی در این باره دریافت 

کرده ایم.«
پی یر کاست در نامه خود تصریح کرد 
قرار است تعلیق این برنامه اول نوامبر 
پایان یابد اما هنوز هیچ خبری در این 
رابطه به طور رســمی به دانشگاه ها 

ابالغ نشده است.
نامه رئیس دانشگاه شربروک به وزیر 
مهاجرت کبک نیز بی پاســخ مانده و 
دفتر سیمون ژولن بارت به درخواست 
مصاحبــه رادیــو کانادا نیــز وقعی 

نگذاشت.

اما برنامه تجربه کبکی چیست؟

برنامه تجربه کبکی که ســال2۰۱۰ 
ارائه شد، مربوط به گروه کارگران واجد 
مهارت است که هم برای دانشجویان 
خارجی و هم بــرای کارگران موقت 

که در اســتان کبک مشغول فعالیت 
هستند، درنظر گرفته شد. این برنامه 
با توجه به مدت زمانی که این افراد در 
استان کبک سپری کرده اند و برخی 
شرایط و معیارهای دیگر به آنها این 
امکان را می دهــد که تنها در عرض 
بیست روز کاری گواهی انتخاب کبک 
CSQ ارائــه کنند در حالی که انجام 
این کار برای یک نفر در شرایط عادی 

دو یا سه ماه زمان خواهد برد.
در ســال2۰۱۸ نزدیک به یازده هزار 
نفــر که بیش از پنج هــزار و یکصد 
نفرشــان فارغ التحصیــل بودند، از 
برنامه تجربه کبکی بهره بردند. نتایج 
مطالعه ای که موسســه کبک فوریه 
سال 2۰۱۷ منتشــر کرد، نشان داد 
که اجرای این برنامه به استان کبک 
کمک می کند دانشجویان بین المللی 

بیشتری را جذب کند.
اما دولت فرانسوآ لوگو به این نتیجه 
رسیده است که باید الزامات و شروط 
پیش بینی  شده در برنامه تجربه کبکی 

سخت تر و محدودتر شود.

رادیو کانادا در بررســی های خود به 
این مسئله پی برد که قواعد و مقررات 
دسترســی به برنامه تجربی کبکی 
احتماال از اول نوامبر تشــدید خواهد 
شد. سیمون ژولن بارت در یادداشتی 
که اواسط سپتامبر به شورای وزیران 
ارائه شــد، با اشــاره بــه محبوبیت 
فزاینده ای که ایــن برنامه پیدا کرده 
اســت، اصالح »شــرایط انتخاب« را 

پیشنهاد کرد.
در بخشی از یادداشت وزیر مهاجرت 
کبک به شــورای وزیران آمده است: 
»انتخــاب کلیه ســاکنان موقت در 
اســتان کبک بدون در نظر گرفتن 
زمینــه کاری و رشــته ای که در آن 
تحصیل کرده یــا حرفه ای که به آن 
اشتغال داشــته اند، دیگر امکان پذیر 

نیست.«
وزیــر مهاجرت کبک در یادداشــت 
خود تصریــح کرد هــدف از ایجاد 
این اصالحات محــدود کردن حجم 
تقاضاهــای دریافتی اســت اما این 
مسئله  برای محافل دانشگاهی به هیچ 

وجه اطمینان بخش نیست.
پی یر کاست تاکید کرد اهداف مورد 
نظر دولت مهم نیســت؛ ما معتقدیم 
افرادی که از یک دانشگاه استان کبک 
فارغ التحصیل می شــوند بیشــتر از 
دیگران شرایط ادغام در جامعه کبک 
را دارند. آنها در کبک زندگی کرده اند.

فیلیپ لوبل رئیس اتحادیه دانشجویی 
کبک نیز تاکید کرد کسی که در این 
جا تحصیــل کرده و زندگی می کند، 
توانایــی صحبــت کردن بــه زبان 
فرانســوی را دارد و در جامعه کبک 
مستقر شده است، از شانس بیشتری 
برای ماندن در استان کبک برخوردار 
است. در شرایط فعلی که استان کبک 
با کمبود نیروی کار روبرو است، واقعا 
)تصمیم دولت فرانسوآ لوگو( برای ما 

قابل درک نیست.
فیلیپ کلمــان رئیس فدراســیون 
دانشجویان کبک نیز از تصمیم دولت 
کبک ابــراز نگرانی کــرد. وی افزود 
دولت می خواهد دسترسی به برنامه ای 
که کارآیی و فایده مندی خود را نشان 
داده است، محدود کند. دسترسی به 
برنامه تجربه کبکی ناعادالنه خواهد 

شد.
پی یر کاست تاکید کرد بر خالف آن 
چه دولت لوگو مد نظر قرار داد، بهتر 
است که شرایط مهاجرت دانشجویان 
به استان کبک تسهیل شود چرا که 
ایــن کار خطرات مهاجرت را کاهش 
و شــانس های موفقیت سیاست های 
مهاجرتی دولت را افزایش خواهد داد 
زیرا آنها )دانشجویان( به علت تحصیل 
و زندگــی در کبک بــا محیط خود 

سازگار شده اند.
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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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شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتی
با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا
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مهم ترین دلیل افزایش اجاره بها در شهرهای بزرگ کانادا چیست؟

ایرونیا- در بحث بی پایان قیمت باال و 
افزایش اجاره خانه در کانادا، خریداران 
خارجی تبدیل به محبوب ترین هدف 
برای سرزنش کردن و متمرکز کردن 
سیاست گذاری شده اند. اما این قضیه 
ممکن اســت بیشــتر بــه این ربط 
داشته باشد که گروه بزرگی هر سال 
وارد کشــور می شوند و کسی به فکر 
مسکن برای آن ها نیست: دانشجویان 

بین المللی.
در  خارجــی  دانشــجویان  تعــداد 
دانشــگاه ها و کالج هــای کانادا بین 
ســال های 2۰۱۰ و 2۰۱۷ با استناد 
به داده های دفتر آموزش بین المللی 
کانادا ۱۱۹ درصد افزایش یافته است. 
این مرکز تخمین می زند که در پایان 
2۰۱۸ تعــداد دانشــجویان خارجی 

4۳54۱5 نفر بود.
این را هــم اضافه کنید کــه تعداد 
بیشتری از کانادایی ها دارند به دانشگاه 
یا کالج می روند و مدت زمان بیشتری 
آنجا می مانند و ایــن باعث افزایش 

شدید تقاضا می شود.
از »شــبکه  جدیدتریــن گــزارش 
سرمایه گذاری امالک« به این نتیجه 
رســید که قیمت مســکن و اجاره 
خانه در مناطق نزدیک تر به دانشگاه 
و کالج ها گران تر اســت و اضافه کرد: 
»این دانشــجویان خارجــی ورودی 
نیازمنــد جایی بــرای زندگی کردن 
هســتند و با افزایش جمعیت، فشار 
بیشــتری بــر بازارهای مســکن در 

شهرهای دانشگاهی می آید.«
به طــور مثال این گزارش به شــهر 
دانشگاهی کینگستون واقع در انتاریو 
اشاره می کند که خانه دانشگاه کویینز 
اســت. با وجود رشد جمعیت بسیار 
پاییــن، نرخ خالی بــودن خانه های 
این شهر به طور شوک آوری پایین و 

معادل تنها ۰,۶ درصد است.
حتی شارلوت تاون در پرینس ادوارد 
آیلندز هم گزارش از کمبود مســکن 
برای دانشجویان داده و در شهرهای 
بزرگ تر مانند اتــاوا که تخمین زده 
می شود یکی از بزرگ ترین کمبودهای 
مسکن دانشــجویان را داشته باشد، 
دانشــجویان گفته اند اجــاره خانه ها 
سرسام آور هســتند و این مشکلی 
اســت که کاهش حمایت استانی به 

دانشجویان آن را بدتر هم می کند.
در کانادا، عرضه مســکن نزدیک به 
مــدارس آموزش عالی که بســیاری 
از آن ها هم در محدوده های شــهری 
تازه هســتند، نتوانســته به خوبی 
مثل کشورهای دیگر با موج ورودی 
دانشجویان بین المللی مقابله و به آن 

رسیدگی کند. 
یک شریک مدیریتی در یک صندوق 

سرمایه گذاری امالک به نویسندگان 
گــزارش گفت که کانــادا در زمینه 
توسعه مســکن دانشــجویی خارج 
از دانشــگاه ها »۱۰ تــا ۱5 ســال از 
کشورهای دیگر عقب است«. در این 
گزارش تخمین زده شــده که تنها ۳ 
درصد از دانشــجویان دانشــگاه های 
کانادا در مســکن مخصوص ساخته 
شــده برای آن ها خارج از دانشــگاه 
زندگی می کنند که این رقم در ایاالت 
متحده ۱۰ درصــد و در بریتانیا ۱2 

درصد است.
بانک CIBC در گزارشی اوایل امسال 
تخمین زد که کانادا حدود ۳۰۰ هزار 
واحد مسکونی کمبود دارد که بخش 
اعظمی از آن هم به خاطر این است 
که دانشجویان خارجی در داد ه ها به 
عنوان »ساکن« به حساب نمی آیند 
و در نتیجه هیچ کس برای جمعیتی 
کــه اصطالحا وجود نــدارد خانه ای 

نمی سازد.
امــا این جمعیت در عمل وجود دارد 
و در حال پــر کردن بازارهای امالک 
با پول جدید است. در بریتیش کلمبیا 
که تعداد دانشــجویان بین المللی در 
یک دهه اخیر چهار برابر شده است، 
یک دانشــجوی بین المللی معمولی 
حدود ۱2 هزار دالر در ســال صرف 

مسکن می کند.
امالک  گزارش شبکه سرمایه گذاری 
این مسئله را به عنوان فرصتی برای 
ســرمایه گذاران می بیند. با این حال 
همچنیــن اقرار می کنــد که حضور 
سرمایه گذاران در مسکن دانشگاهی 
می تواند باعث شــود قیمت مسکن 
و اجــاره خانه هــا در آن محدوده ها 

متالطم تر بشوند.
در گزارش  آمده است: »چون امالک 
نزدیــک به نهادهای آمــوزش عالی 
ممکن اســت برای ســرمایه گذاران 

جذاب باشند این امکان وجود دارد که 
آن ها نخستین افرادی باشند که وقتی 
فرصتی هست خریداری کنند. اما در 
عین حال سرمایه گذاران اولین افرادی 
هستند که در هنگام افت بازار آن را 

ترک می کنند.«
تا اینجا تا حد زیادی این مشکل دیده 
نشده و تا وقتی که اینطور باشد خود 
دانشجویان هستند که بیشترین ضربه 
را می خورنــد. این مســئله از طریق 
افزایش قیمت مسکن و سوء استفاده 
بازارهای مسکن  از دانشــجویان در 

سفت و سخت اتفاق می افتد. 
دانشجویان در واترلو شکایت کرده اند 
که قراردادهای رهن شان بدون توضیح 
در لحظه آخر کنســل می شوند. در 
شهرهای دیگر مسئوالن دارند نسبت 
به واقعیت زندگی کردن دانشجویان 
در واحدهــای اجــاره ای خطرناک و 

بی کیفیت بیدار می شوند. 
در نهایت سیاست گذاران باید با این 
بحران رو به رشد مواجه بشوند و به آن 
پاسخ بدهند، اما اول باید این مسئله را 
درک کنند که این بحران وجود دارد.

پرژن میرور- یک گزارش جدید منتشر 
شــده توســط کپیتال اکونومیکس 
)Capital Economics(، می گویــد  
بازار های مسکن در شهر های تورنتو 
و ونکــوور به طور فشــرده در حال 
رشد هستند، و این می تواند به معنی 
بازگشت به رشد سریع قیمت مسکن 

باشد.
در ایــن گزارش که روز پنجشــنبه 
انتشار یافت، به این نکته توجه شده 
است که عرضه مسکن در بازار، حتی 
با بازگشت خریداران که اشاره به رشد 
قویتر قیمت مســکن دارد، در حال 

کاهش است.
ارشــد  اقتصاددان  براون،  اســتیفن 
می گوید: »جهش اخیــر در فروش 
مسکن به نظر می رســد اشاره ای به 
دوره ای جدید از رشــد سریع قیمت 
مسکن داشته باشــد، که معموالً با 

افزایش مصرف همراه خواهد بود.«
براون اضافه کرده اســت:» اما میزان 
بدهــی باالی مردم کانــادا به معنی 
این است که دست کم در طول سال 

آینده یا بعد از آن پول بیشتری برای 
خرج کردن ندارند. و این امر همچنین 
میزان افزایش قیمت مســکن را نیز 

محدود خواهد کرد.«
هیئــت مدیره امالک و مســتغالت 
تورنتو روز پنجشــنبه هفته گذشته 
اعالم کرد که فروش مسکن در شهر 
تورنتو در مقایسه با همین ماه در سال 

گذشــته، 22 درصد افزایش داشته 
است، اگرچه همچنان کمتر از میزان 
اوج خود در همین ماه در سال 2۰۱۶ 

می باشد.
این آمار برای شهر ونکوور و در همین 
دوره زمانــی، 4۶،۳ درصــد افزایش 

داشته است.
اَشلی اســمیت، رییس هیئت مدیره 
بیانیه ای  امــالک و مســتغالت در 
گفته اســت: »ما در سه ماه گذشته 
در مقایســه با همین زمان در سال 
گذشته، شرایط یک بازار متعادل تری 
را شــاهد بوده ایم. امــروز خریداران 
مســکن برای ارایه پیشنهاد خرید، 
بویژه در بازار آپارتمــان و خانه های 

شهری اراده بیشتری دارند.«
در شهر تورنتو، میانگین قیمت برای 
تمام انواع خانه ها از سال گذشته، 5،۸ 
درصد بیشتر شده و به رقم ۸4۳ هزار 
و ۱۱5 دالر رســیده اســت. در شهر 
ونکوور، قیمت پایه برای انواع خانه ها با 
کاهش ۷،۳ درصدی به رقم ۹۹۰ هزار 
و ۶۰۰ دالر رســیده است. اما سرعت 

کاهش قیمت ها کند شده است.
جان دی میشل، مدیر اجرایی هیئت 
مدیره امالک و مســتغالت تورنتو در 
بیانیه ای گفته اســت: » تقاضا برای 
تمام انواع خانه ها در بزرگشهر تورنتو، 
مالکیت یا اجاره، همچنان قوی باقی 
خواهد مانــد. این واقعیت تاییدی بر 
نیاز فوری و اقدامات پایدار برای عرضه 

مسکن در شهر تورنتو است.«
اســتیفن براون اشاره کرده است که، 
مصــرف کنندگان بدهــکار، فضای 

بیشتری برای هزینه کردن ندارند. 
او نوشــته اســت: »مســایل مالی 
خانواده ها همچنان شــکننده است، 
بنابراین ما انتظــار داریم تا برای ۱۸ 
ماه آینــده نیز به همین منوال پیش 
برود. رشد قیمت مســکن در طول 
سال آینده در سراسر کشور در حدود 
۳ درصد محدود خواهد ماند. این به 
معنی آن اســت کــه در حال حاضر 
کســب ثروت از طریق مسکن بسیار 
کمتر از میزان آن در سالیان گذشته 

است.«        

اوج دوباره فروش مسکن در تورنتو و ونکوور

کانادا یکی از مقصدهای محبوب 
میلیاردرهای جهان شناخته شد

ایرونیا- کانادا شــاهد کاهش جمعیت ابرثروتمندان خود بوده اما هنوز یکی از 
برترین کشورهای دنیا در زمینه داشتن تعداد افراد ابرثروتمندی است که این 

کشور را خانه خود می خوانند.
با اســتناد به یک گزارش جهانی جدید، با وجود این کاهش مشــاهده شده، 
کانادا هنوز پنجمین کشور جهان در زمینه »ارزش سرمایه خالص بسیار باال« 
یا UHNW است. این شاخص توسط شرکت ثبت داده Wealth-X خلق شده 
که اخیرا هفتمین نســخه از »گزارش ابرسرمایه جهان« خود را منتشر کرد و 
در آن به افرادی پرداخت که ارزش ســرمایه خالص آن ها ۳۰ میلیون دالر یا 

بیشتر است.
در این گزارش آمده که کانادا خانه ۱۰۳۹5 نفر اســت که در ســال 2۰۱۸ به 
عنوان افراد دارای UHNW شناخته می شدند. این رقم نسبت به سال 2۰۱۷ 
با کاهشــی 4,۱ درصدی مواجه شده بود. در عین حال در آمریکا که در رتبه 
اول قرار دارد، روی هم رفته ۸۱۳4۰ ســاکن ابرثروتمند زندگی می کنند که 
ایــن رقم نمایانگر ۳۱ درصد از کل جمعیت ابرثروتمند جهان اســت. در این 
گزارش نیویورک به عنوان بزرگترین شهر UHNW جهان شناخته شده است. 
شــهرهای کانادایی به طور چشمگیری در لیست شهرهای اول در این زمینه 

حضور نداشتند.
در گزارش جهانی، شرکت Wealth-X به این نکته اشاره کرد که کانادا »ارزش 
ســرمایه داخلی پایین تر، بخش انرژی با عملکــردی ضعیف تر از حد انتظار، 
تنش های با آمریکا بر ســر بازبینی تفاهم تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا( 
و کاهــش ارزش پول ملی« را تجربه کرد که از عوامل اثرگذار بر کاهش تعداد 

ابرثروتمندانش بودند.
بعد از آمریکا، با 24۹۶5 نفر، چین بیشترین تعداد ابرثروتمندان دنیا را در سال 
2۰۱۸ داشت که نشانگر افزایشی ۱,۳ درصدی بود. آن ها ۳۷۶4 میلیارد دالر 
ســرمایه داشتند که نسبت به سال قبل ۱,۳ درصد کمتر شده بود. بعد از آن 
ژاپن با ۱۷۸۸5 نفر و کاهشی ۰,۳ درصدی سوم بود. سرمایه کل آن ها ۱۶۷2 
میلیارد دالر بود که ۰,۸ درصد کمتر شــده بود. بعد از آن کشــورهای آلمان، 
کانادا، فرانسه، بریتانیا، هنگ کنگ، ایتالیا و سوییس قرار داشتند و لیست ۱۰ 
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روحانی: وقتی شورای نگهبان نبود، 
بهترین انتخابات و مجلس را داشتیم

اسالمی  رئیس جمهوری  فردا-  رادیو 
ایران خواســتار عدم »سخت گیری« 
در جریان انتخابات مجلس شــورای 
اسالمی شــده است و گفته که نباید 
فکر کنیم »هرچه فیلتــر را تنگ تر 
مثبت تــری خواهد  نتیجــه  کنیم، 

داشت«.
حسن روحانی که روز چهارشنبه ۱۷ 
مهرماه در جلسه هیات دولت سخن 
می گفت، با اشــاره به انتخابات اولین 
دوره مجلس گفته است در آن زمان 
»شــورای نگهبان و ایــن همه دفاتر 
نظارتی وجود نداشت« ولی»بهترین 
انتخابــات و بهترین مجلس ثمره آن 

بود«.
انتخابات دوره اول مجلس در اسفند 
۱۳5۸ برگزار شد. حسن روحانی در 
آن زمان به عنوان نماینده سمنان در 

مجلس حضور داشت.
آقای روحانی گفته است اگر انتخابات 
خوب برگزار شود، »آمریکا و دشمنان 

ملت ایران« شکست خواهند خورد.
در همین حال، عباسعلی کدخدایی، 
سخنگوی شورای نگهبان در صفحه 
توئیتر خود به این ســخنان تاخته و 
گفته اســت که سخنان امروز حسن 
روحانی به معنای »نادیده انگاشــتن 
قانون اساســی و قوانیــن انتخابات« 

است.
او به رئیس جمهــوری ایران توصیه 
کرده که از »هیجان سیاسی« پرهیز 

کند و »بر طبل فرار از قانون« ندمد.
انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران 
قرار است اسفندماه امسال برگزار شود.

در ماه هــای اخیــر بیــن گروه های 
اصالح طلــب کــه از نیروهای حامی 
روحانی محســوب می شوند،  دولت 
درباره شرکت  گسترده ای  بحث های 
یا عدم شــرکت در انتخابات صورت 

گرفته است.
رئیس جمهوری  خاتمــی،  محمــد 
پیشــین ایــران کــه چهره ارشــد 
اصالح طلبان محسوب می شود، هشتم 
مهرماه امسال ضمن مخالفت مجدد با 
تحریم انتخابات، گفت: »لزوم شرکت 

در انتخابات، غیر از لیســت دادن در 
انتخابات اســت. باید شرایطی فراهم 
شود که بتوان خود را به ارائه لیست 

قانع کرد«.
منظور او از فراهم شدن شرایط، امکان 
حضــور چهره هــای اصالح طلب در 
مجلس و عدم ردصالحیت آنها توسط 

شورای نگهبان است.
با  اصالح طلب  چهره هــای  برخــی 
اشاره به همین موضوع و عدم امکان 
چهره های برجســته اصالح طلب در 
انتخابات، خواســتار مشــروط شدن 
مشــارکت ایــن طیف سیاســی در 

انتخابات یا عدم شرکت شده اند.
محسن صفایی فراهانی، یکی از فعاالن 
اصالح طلــب، در همین زمینه گفته 
است که »اگر واقعاً شرایط تغییر نکند، 
بنده خودم رأی نخواهم داد و حاضر 

نیستم بین بد و بدتر انتخاب کنم«.
در همین حال، گروه های اصولگرا با 
امیدواری بیشــتری در حال فعالیت 

برای حضور در انتخابات هستند.
محمدرضــا باهنر، دبیــرکل جامعه 
مدرســین که از چهره های شاخص 
اصولگرا محســوب می شــود، ششم 
مهرماه گفت در انتخابات پیش روی 
اصولگرایان  اسالمی،  مجلس شورای 
»رقیب قدری« ندارند و »اگر به نقاط 
ضعف خــود نبازیم« ایــن انتخابات 

»میدان بازی اصولگرایان است«.
چهره های اصولگرایی که برای حضور 
در انتخابات کاندیدا می شوند، به طور 
معمول کمتر توسط شورای نگهبان 

ردصالحیت می شوند.

خامنه ای: دلیلی ندارد  برای ساخت بمب اتمی هزینه کنیم

بی بی سی- آیت اهلل علی خامنه ای، با 
یادآوری فتــوای خود مبنی بر حرام 
بودن استفاده از بمب هسته ای گفت 
»موضع قاطعانه و شجاعانه حکومت 
ایران این اســت که برای ســاخت 
بمــب هســته ای هزینه نکنــد.« او 
همزمان خواستار استفاده از ظرفیت 
علمی کشور برای »پیشرفت فناوری 

صلح آمیز هسته ای شد.«
علی خامنه ای در دیدار با شماری از 
متخصصان ایرانی که اســتعدادهای 
برتر علمی معرفی شده اند، گفت »با 
وجود اینکه می توانستیم در این راه 
قدم برداریم، کاربرد این سالح را حرام 
قطعی شرعی اعالم کردیم، بنابراین 
هیچ دلیلی ندارد کــه برای تولید و 
نگهداشت سالحی که استفاده از آن 

مطلقاً حرام است، هزینه کنیم«.
مقام های جمهوری اسالمی با اشاره به 
فتوای آقای خامنه ای، آن را به منزله 
تضمینی برای منحرف نشدن برنامه  
هسته ای ایران به سوی اهداف نظامی 

معرفی کرده اند.
جمهوری اسالمی نظامی بودن برنامه  
هسته ای خود را رد کرده و می گوید 
این کشــور »هرگز« به دنبال سالح 
اتمی نبوده و نخواهد بود. اما شماری 
از کشورها از جمله اسرائیل و آمریکا 

می گویند ایران برای سال ها به مجامع 
بین المللی درباره برنامه هســته ای 

خود »دروغ گفته است.«
وزیــر خارجــه جمهوری اســالمی 
تابستان امســال »پیشنهاد تصویب 
پروتکل الحاقی و دایمی شدن آن در 
قبال لغو تحریم های آمریکا را مطرح 
کرده بــود.«. ایــران در حال حاضر 
»داوطلبانه پروتــکل الحاقی را اجرا 

می کند.«
تاکید علی خامنه ای بر غیر شــرعی 
بودن ســاخت سالح هســته ای در 
حالی طرح می شــود کــه محمود 

صادقی، نماینــده مجلس از تهران با 
انتشــار توییتی از آیت اهلل خامنه ای 
مبنی بر غیر شــرعی بودن ساخت 
سالح هسته ای، از ارائه طرحی جهت 
ممنوعیت ساخت سالح هسته ای به 

مجلس خبر داده بود.
بر اساس متن فتوای آیت اهلل خامنه ای 
که در ســال ۱۳۸۹ شمسی منتشر 
شد، تولید و انباشت سالح هسته ای 
و دیگر انواع سالح های کشتار جمعی، 

شیمیایی و میکروبی حرام است.
در دو دهه گذشته، کشورهای غربی 
بارهــا از برنامه هســته ای ایران ابراز 
نگرانــی کرده اند. اما اصــرار ایران بر 
پیشــبرد برنامه هسته ای خود سبب 
شد شــورای امنیت سازمان ملل در 
چند قطعنامــه ایــران را محکوم و 
تحریم هایی را علیه این کشور اعمال 

کند.
جمهوری اسالمی تا کنون با اعالم سه 
ضرب االجل ۶۰ روزه تعهدات خود را 
کاهش داده است. در سومین مرحله 
کاهش تعهــدات، ایــران اعالم کرد 
مجددا تحقیقات روی سانتریفوژهای 

پیشرفته را آغاز خواهد کرد.
علی خامنه ای چند روز پیش نیز گفته 
بود »کاهش تعهــدات فعالیت اتمی 

ایران در قالب برجام باید ادامه یابد«.

استقرار یگان    های ارتش در شمال  غربی ایران
 همزمان با آغاز عملیات ترکیه علیه ُکردها

کیهــان لنــدن- همزمان بــا آغاز 
عملیات ارتش ترکیه علیه گروه های 
ُکرد در شمال ســوریه و عراق، چند 
یگان نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اســالمی و هوانیروز در شمال غربی 

ایران مستقر شدند.
روابــط عمومــی ارتــش جمهوری 
اسالمی، چهارشنبه ۱۷ مهرماه، اعالم 
کرد این یک »رزمایش غیرمترقبه« 
است و آمادگی رزمی، سرعت عمل و 
تحرک، جابجایی و ارزیابی یگان ها با 
شعار »یک هدف یک گلوله« از اهداف 

آن است.
عبدالرحیم موســوی فرمانده ارتش 
جمهوری اســالمی در مورد برگزاری 
ایــن رزمایش گفت، »بعــد از تغییر 
ماهیت یگان های نیروی زمینی ارتش 
به یگان های متحرک هجومی الزم بود 
بدون پیش بینی قبلی آزمونی بگیریم 
و ببینیم این یگان هــا در چه حد از 

آمادگی رزمی و تحرک هستند.«
موسوی در صحبت های خود گفت که 
»برگزاری رزمایش نیمه شب گذشته 
]سه شــنبه ۱۶ مهرمــاه[ به یگان ها 
ابالغ شد« و این رزمایش را ستاد کل 
نیروهای مسلح ترســیم کرده است. 
وی همچنین تاکید کرد ارتش برای 
اجرای ماموریت های خود برای مقابله 
با هرگونه تحرک احتمالی دشــمن 

کامالً آماده است.
اما به نظر می رســد که هدف از این 
مانــور نظامی فقط آزمــون آمادگی 

در  منابعی  لندن،  کیهان  گزارش  به 
هوانیــروز می گویند دو روز پیش از 
ابالغ رســمی این عملیات که طبق 
اعالم ستادکل نیروهای مسلح عنوان 
»رزمایش« را روی آن گذاشتند این 
آمادگی را دریافت کرده بودند که اگر 
ارتش ترکیه تهدید خود را عملی کرد 
و برای اقدام علیه ُکردها وارد خاک 
سوریه شد یگان های نیروی زمینی 
اورمیه  عمومی  منطقــه  در  ارتش 

مستقر شوند.

رزمی و تحرک یگان ها نیست. فرمانده 
ارتش جمهوری اســالمی می گوید: 
»پیــام رزمایش برای دشــمنان این 
است که اگر دارای محاسبات غلطی 
شــوند، بدانند که فرزنــدان این آب 
و خاک آماده هســتند در هر مکان 
و زمانی الزم باشــد با قدرت هرچه 

تمام تر ایستادگی  کنند.«
به گزارش کیهــان لندن، منابعی در 
هوانیروز می گوینــد دو روز پیش از 
ابالغ رســمی این عملیات که طبق 
اعالم ستادکل نیروهای مسلح عنوان 
»رزمایش« را روی آن گذاشتند این 
آمادگی را دریافت کرده بودند که اگر 
ارتش ترکیه تهدید خود را عملی کرد 
و برای اقــدام علیه ُکردها وارد خاک 
سوریه شــد یگان های نیروی زمینی 
ارتــش در منطقه عمومــی اورمیه 

مستقر شوند.
همزمان روزنامه »حّریت« چاپ ترکیه 
نوشته »تهدید تروریست ها در شرق 
فرات و شمال ســوریه مدت هاست 
ادامه دارد« و ترکیه اجازه نخواهد داد 
در این مناطق »کریدور تروریستی« 

ایجاد کنند.
رجــب طیب اردوغان بــه دنبال آن 
است که در معادله سوریه نقش اول 
را بازی کند. فخرالدین آلتون رئیس 
مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری 
ترکیه می گویــد: »ترکیه که دومین 
ارتش بــزرگ ناتــو را دارد تمایل و 
توان دارد رهبری را به دســت بگیرد 
و آن را به ســرانجام برساند و با این 
کار میلیون ها نفر از ســوری ها را به 

کشورشان بازگرداند.«
او همچنین می گوید، »در این مقطع 
حســاس جامعه بین المللــی باید از 
تالش هــای ترکیه برای بازســازی و 

ثبات حمایت کند.«
بــه گفته آلتون، رؤســای جمهوری 
ترکیه و آمریکا بر ســر اینکه رهبری 
ائتالف ضدداعش به آنکارا منتقل شود 

توافق دارند.
این در حالیســت که دونالد ترامپ 
رئیس جمهــوری آمریکا بــه دنبال 
انتقادهایی که علیه سیاســت خروج 
نیروهــای آمریکا از ســوریه صورت 
گرفت، تأکید کرده اســت که هرگز 
کردها را در ســوریه به حال خود رها 
نکرده است. او در توییتی نوشت »ما 
ممکن است سوریه را ترک کنیم، اما 
به هیچ وجه کردها را به حال خود رها 
نخواهیم کرد، آنها انسان های برجسته 

و رزمندگان فوق العاده ای هستند.«
جاناتان هوفمان سخنگوی پنتاگون، 
سه شنبه ۸ اکتبر )۱۶ مهرماه(، گفت، 

»متاسفانه ترکیه بطور یکجانبه دست 
به تحرک زده است و در نتیجه ی آن 
نیروهای آمریکایی در شمال سوریه 
را بــه دور از مســیر حمله احتمالی 
نیروهــای ترکیه انتقــال داده ایم تا 
سالمت آنها حفظ شــود. ما حضور 
نیروهــای  خود در ســوریه را تغییر 

نداده ایم.«
جمهوری اســالمی ایــران و ترکیه، 
امرداد ۱۳۹۶، برای اقدام مشــترک 
علیه ُکردها در مناطق مرزی توافقی 

امضا کرده اند.
محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای 
مســلح ایران در سفری ســه روزه با 

ژنرال خلوصی آکار همتای تُرک خود، 
نورالدین جانیکلی وزیر دفاع و رجب 
طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه 

دیدار و گفتگو کردند.
در این سفر هیات نظامی جمهوری 
اســالمی ایــران و رئیس ســازمان 
اطالعات ترکیه برای اقدام مشــترک 
علیه تحــرکات ُکردهــا در مناطق 
مــرزی به توافق رســیدند. برگزاری 
رزمایش مشــترک، تبادل دانشجوی 
نظامی، بستن مرزها و نحوه همکاری 
در مناطــق امن در خاک ســوریه از 
توافق های بین حکومت های ایران و 

ترکیه بود.

نقش احتمالی
 شرکت ترابری دریایی کاسکو چین

در حمل غیرقانونی نفت ایران

شماری از نفتکش ها و کشــتی های ترابری دریایی متعلق به شرکت 
چینی کاسکو برای رد گم کردن ســامانه شناسایی خود را خاموش 
کرده اند. احتمال داده می شــود که از این نفتکش ها برای حمل و نقل 

غیرقانونی نفت خام ایران بهره گرفته می شود.

دویچه وله- حرکت تانکرها با خاموش کردن ســامانه شناسایی خودکار 
برای نقل و انتقال نفت در دوران تحریم ها از جمله شیوه هایی است که 
جمهوری اسالمی استفاده می کند. اکنون گفته می شود که شرکت بزرگ 

ترابری دریایی کاسکو چین نیز در این رابطه با ایران همکاری می کند.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۷ مهر )نهم اکتبر( با انتشار گزارشی 
از سنگاپور، خبر از تردد نفتکش ها و کشتی های شرکت ترابری دریایی 

کاسکو با سامانه شناسایی خاموش داده است.
گفته می شود این شرکت بزرگ دولتی چین که در زمینه لجستیکی و 
حمل و نقل بازرگانی فعالیت دارد، پس از تعیین تحریم های آمریکا علیه 
خود، اقدام به خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار شماری از تانکرها 
و کشتی های بازرگانی نموده است. آمریکا روز 25 سپتامبر در ارتباط با 

برخی از فعالیت های این شرکت تحریم هایی را تعیین کرده بود.
گزارش رویترز از آن حکایت دارد که این شرکت احتماال با خاموش کردن 
سامانه شناسایی شــناورهای خود در حمل و نقل نفت ایران مشارکت 
می کند. مطابق گزارش هایی که از سوی سازمان بین المللی دریانوردی 
منتشر شده اســت، ۱4 کشتی و نفتکش وابسته به شرکت کاسکو، در 
فاصله زمانی بین ۳۰ سپتامبر تا هفتم اکتبر با سامانه شناسایی خاموش 

در تردد بوده اند.
پیش بینی می شــود که شــش کشــتی از این ۱4 کشتی حامل نفت 
خام ایران بوده اند. تصاویر ماهواره ای که در اختیار ســازمان بین المللی 
دریانوردی قرار دارد امکان محاسبه وزن کشتی ها از طریق محاسبه میزان 
فرونشست آن ها در آب را ممکن می سازد. این سازمان بر همین اساس 
اعالم کرده است که شش کشتی از ۱4 کشتی یاد شده حامل نفت خام 
بوده اند. سازمان بین المللی دریانوردی محل شش کشتی شرکت کاسکو 
که با سامانه خاموش شناســایی در تردد بوده اند را کشف و اعالم کرده 
اســت. یکی از این کشــتی ها در نزدیکی قطر و برخی دیگر در نزدیکی 

سواحل چین رصد شده اند.
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منصور امان

خروج آمریکا از سوریه، 
خیز ترکیه برای جابجایی مرزها

مدتهاســت که سه کشــور روسیه، 
ترکیه و ایران نشست های سه جانبه 
ای را بــرای حل بحران ترکیه برگزار 
می کنند، گفتگوهایی که در تمامی 
آنها هر سه کشــور بر لزوم یافتن راه 
حلی سیاســی برای بحران سوریه و 
حفظ تمامیت ارضی این کشور تأکید 
می کردند. جلساتی که در آن آمریکا 
حضور نداشــت، با وجــود اینکه در 
تمام این مدت نیروهای آمریکایی در 
سوریه مستقر بودند. آمریکا مشخصا 
از ابتدا هرگز به طور جدی وارد جنگ 

داخلی سوریه نشد.
اکنون با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا برای خروج کامل از 
سوریه به نظر می رسد که آمریکا این 
کشور را به همان بازیگران منطقه ای 
یعنی روســیه، ترکیه و ایران واگذار 
کرده اســت. یکشنبه شب تنها چند 
ساعت پس از گفتگوی تلفنی دونالد 
ترامــپ با رجــب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه، کاخ سفید از 
آغاز خروج نظامیان آمریکا از سوریه 
خبر داد. موضوعی که عمال به منزله 
چراغ سبز واشــنگتن به آنکارا برای 

حمله به شمال سوریه بود.
روز دوشــنبه ۱5 مهر خبر رسید که 
نیروهای نظامی آمریکا خروج خود از 
مناطق مرزی سوریه با ترکیه را آغاز 
کرده اند. ترامپ درباره این تصمیم با 
انتشار یک رشته  توئیت توضیحاتی 
داد. او درباره خروج نیروهای آمریکایی 
نوشت: »کردها همراه ما جنگیدند، اما 
برای این کار مبلغ هنگفتی از پول و 
تجهیزات به آنها داده شد. آنها چندین 
دهه اســت که با ترکیه می جنگند. 
من تقریباً ۳ سال جلوی این نبرد را 
گرفتم، اما زمان آن فرا رسیده است 
که مــا از این جنگ های مســخره 
بی پایان، که بسیاری از آنها قبیله ای 
هستند، خارج شویم و سربازانمان را 
به خانه برگردانیم. ما در جایی جنگ 
خواهیم کرد که به نفعمان باشــد، و 
تنها وقتی مبارزه می کنیم که برنده 

بشویم.«
دونالد ترامپ در توییتی دیگر نوشت: 
»ترکیه، اروپا، ســوریه، ایران، عراق، 
روسیه و کردها اکنون باید به وضعیت 
رسیدگی کنند و این که می خواهند 
با جنگجویان اسیر شــده داعش در 
منطقه خود چه کار بکنند. همه آنها از 
داعش متنفر هستند، سال ها دشمن 
بوده اند. ما ۷۰۰۰ مایل دورتر هستیم 
و اگر دوباره داعشی ها نزدیک ما بیایند 

آنها را خرد خواهیم کرد!«
ترامپ البته پس از انتقادهای شدید، 
لحن خود را خیلــی زود تغییر داد و 
ترکیه را تهدید کرد که اقتصادش را 
ویران خواهد کرد و ساعاتی بعد باز هم 
ترکیه را  یک شــریک تجاری بزرگ 

خواند!

عزم اردوغان برای سرکوب کردهای 
سوریه

تصمیم ترامپ در شــرایطی صورت 
گرفت که رجب طیــب اردوغان روز 
شنبه هشــدار داده بود که قصد دارد 
در شمال شرق سوریه، منطقه ای که 

نیروهــای ایاالت متحــده نیز در آن 
مستقر هستند، دســت به عملیات 
نظامی بزند. ترکیه گروه شبه نظامی 
کرد با عنوان »نیروهای دموکراتیک 
ســوریه«، که کنترل بیشتر مناطق 
شمال ســوریه را در دســت دارد را 
یک گروه تروریستی می داند و وجود 
آن را تهدیدی برای وضعیت مناطق 
کردنشــین خــود ترکیه به  شــمار 

می آورد.
آنکارا سال هاســت که با گروه های 
کردنشین ساکن ترکیه درگیر است و 
از اتحاد آنها با کردهای عراق و سوریه 
و اعــالم خودمختاری هــراس دارد. 
بسیاری از کردهای ســوریه امیدوار 
بودند که نیروهای آمریکایی مستقر در 
سوریه در آینده  در ایجاد یک منطقه 
خودمختار کردنشین در سوریه، نقش 

مهمی بازی کنند.
با بیرون رفتن نیروهای ایاالت متحده 
که حامی اصلی کردهای سوریه بودند 
عمالً راه برای عملیات ترکیه در این 
منطقه باز خواهد شد. مهم ترین گروه 
تحت هدایت کردها در منطقه حرکت 
غافلگیرکننده آمریــکا را خنجری از 

پشت توصیف کرده است.
یک ســخنگوی نیروهای دمکراتیک 
سوریه )اس دی اف( که تحت هدایت 

کردهاســت تصمیم دولت ترامپ را 
قویا محکوم کــرد و گفت که آمریکا 
قبال اطمینــان داده بود که به ارتش 
ترکیه اجازه نخواهد داد در این منطقه 

عملیات انجام دهد.
حاال سازمان ملل متحد نسبت به این 
وضعیت اعــالم نگرانی کرده و گفته 
اســت که »در حال آماده شده برای 
اروپا  اتحادیه  بدترین سناریو است.« 
نیز هشــدار داده است که در شمال 
سوریه »باری دیگر، این غیرنظامیان 
خواهند بود که ناچار می شــود تاوان 

عملیات نظامی را پس بدهند.«
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 

پی تصمیم خود برای خروج نیروهای 
آمریکایی از شمال سوریه تهدید کرده 
اســت که اگر ترکیه دست به اقدامی 
خــارج از اندازه بزنــد او اقتصاد این 

کشور را ویران خواهد کرد.

تاثیر خروج آمریکا بر موقعیت ایران

وزارت خارجــه ایران هم با انتشــار 
بیانیه ای درباره حمله نظامی ترکیه به 

شمال شرقی سوریه هشدار داد.
در این بیانه آمده اســت که »چنین 
اقدامــی در صــورت وقــوع، نه تنها 
نگرانی های امنیتی ترکیه را برطرف 

نخواهد کرد؛ بلکه منجر به وارد آمدن 
خسارات مادی و انسانی گسترده ای 
خواهد شد و بر این اساس جمهوری 
اســالمی ایران با هــر گونه عملیات 

نظامی احتمالی مخالف است.«
البته ایــران همزمان حضور نظامیان 
آمریکایی در ســوریه را نیز نامشروع  
خواند و گفت که این کار باید زودتر 

از این اتفاق می افتاد.
فارغ از مواضع رسمی دولت در ایران 
از ایــن اتفاق تعابیر مختلفی شــده 
اســت برخی گمانه زنی کرده اند که 
توافقی پنهان بین آمریکا و روسیه )و 
شاید همراهی ترکیه( وجود دارد که 
در مقابل خــروج نیروهای آمریکایی 
از ســوریه، نیروهای ایرانی نیز از این 

کشور خارج شوند.
گمانه زنی دیگری مبنی بر این است 
که پس از شکســت پــروژه نابودی 
این تصمیــم اعالم  ایــران،  اقتصاد 
شکســت دیگری برای ترامپ است. 
در واقع بر اساس این نگاه آمریکا در 
مقابل ائتالف محور مقاومت و روسیه 
شکســت خورده و به این علت است 
که نیروهای خود را از خاک ســوریه 
خارج می کند و این خروج یک هدیه 

ارزشمند برای محور مقاومت است.

ضعیف شــدن موضــع ترامپ در 
استیضاح

تصمیم ترامپ با انتقاد شدید متحدان 
جمهوری خواه و منتقدان دموکرات او 

در کنگره آمریکا روبرو شده است.
برت مک گرک فرستاده سابق ریاست 
جمهوری آمریکا در ائتالف ضد داعش 
گفت که اعالمیه دولت ترامپ نشانه 
عدم شــناخت کامل از واقعیت های 

منطقه است.
نیکی هیلی سفیر ســابق آمریکا در 
ســازمان ملل گفت که کردها نقشی 
محــوری در موفقیت ما علیه داعش 
در سوریه داشتند و رها کردن آنها در 
مقابل حمالت مرگبار اشتباه بزرگی 

خواهد بود.
میچ مکانــل رهبر جمهوری خواهان 
ســنا گفت عقب نشــینی نیروهای 
آمریکایــی از ســوریه فقــط به نفع 
روسیه، ایران و رژیم اسد خواهد بود و 
خطر تجدید قوای داعش و سایر گروه 
های تروریســتی را افزایش می دهد. 
من رئیس جمهور را ترغیب می کند 

رهبری آمریکا را به نمایش بگذارد.
لیندســی گراهــام، ســناتور ایالت 
کارولینای جنوبی و از متحدان دونالد 

ترامپ نیز از تصمیم رئیس جمهوری 
آمریکا برای خروج نظامیان این کشور 

از سوریه انتقاد کرد.
گراهام شرایط کنونی سوریه را فاجعه 
ای در حــال وقوع توصیــف کرد. او 
همچنین گفت کــه تصمیم دونالد 
ترامپ نشــان می دهد کــه آمریکا 
متحدی غیرقابل اتکا است. او از طرح 
خود برای ارائه قطعنامه ای به مجلس 
ســنا در مخالفت با تصمیــم دونالد 

ترامپ خبر داد.
مارکو روبیــو، نماینده جمهوری خواه 
ایالــت فلوریدا در مجلس ســنا، هم 
در توئیتــی گفت: اگــر گزارش های 
مربــوط به خروج آمریکا از ســوریه 
حقیقت داشــته باشد، در آن صورت 
دولت ترامپ مرتکب اشتباهی محض 
شــده اســت که عواقب آن بســیار 
فراتر از ســوریه خواهد رفت. این کار 
دیدگاه ایران در مــورد دولت فعلی 
حاکم در آمریــکا را تایید، و آن ها را 
در حمالت خصمانه شان، که ممکن 
اســت بروز جنگ هــای منطقه ای و 
خطرناک تری در منطقه را باعث شود، 

افسارگسیخته تر می کند.
نانســی پلوســی، رئیــس مجلس 
نمایندگان ایاالت متحده در این مورد 
گفت: این تصمیم تهدیدی سهمگین 
برای امنیت و ثبات منطقه اســت و 
پیامی خطرناک به روســیه و ایران و 
متحدان ما می فرستد: اینکه آمریکا 
دیگر متحد قابل اعتمادی نیست. او 
همچنین از دونالد ترامپ خواست تا 

در تصمیم خود تجدید نظر کند.
تیم کین، نماینــده دموکرات ایالت 
ویرجینیا در مجلس سنای آمریکا، هم 
در پیامی در توئیتر گفته است که این 
سیاست پرزیدنت ترامپ به رها کردن 
متحدان مان و جسورترکردن متخاصم 

منتهی می شود.
انتقاد نمایندگان تاثیر گذار کنگره به 
این اقدام ترامپ می تواند باعث ضعیف 
شدن موقعیت او در استیضاحی باشد 
که دموکرات ها برای او تدارک دیده 
اند، اختالف نظر با جمهوری خواهان 
و موضع گیری های تند آنها در مورد 
خروج از سوریه تعداد رای های منفی 
به رئیس جمهور آمریکا را افزایش می 

دهد.

احتمال قدرت گرفتن داعش

ورود آمریکا به جنگ سوریه از همان 
آغــاز در اکتبــر 2۰۱4 و با محاصره 
کوبانی توســط داعــش و عملیات 
از  آمریکایی  نیروهــای  پشــتیبانی 

نیروهای مبارز کرد آغاز شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
در پایان سال 2۰۱۸ اعالم کرده بود 
که تمامی 2 هزار نظامی آمریکایی در 
ســوریه را از خاک این کشور خارج 

کرده و به آمریکا باز خواهد گرداند.
کاخ سفید اعالم کرد که 2۰۰ نفر از 
این نیرو در سوریه باقی می مانند اما 
نهایتا حدود ۱۰۰۰ سرباز آمریکایی در 
سوریه باقی ماند بیشتر این نیروها در 
پایگاه آمریکا در تنف مستقر هستند و 
شماری هم در مناطق دیگر از جمله 
در سرزمین هایی که کردها ساکن آن 

هستند، حضور داشتند.
ترامپ در استدالل تصمیم خود گفته 
اســت که دولت اسالمی )داعش( در 
سوریه شکســت خورده و نیازی به 
ادامه اســتقرار نیروهای آمریکایی در 
این کشور نیست. اما با آغاز درگیری 
ترکیــه با کردهــا احتمــال قدرت 
گرفتن مجدد داعــش وجود دارد. از 
ســوی دیگر اکنون آمریکا از صحنه 
تصمیم گیری در منطقه خارج شده و 
سوریه را به اجبار به سه کشور ایران، 

روسیه و ترکیه داده است.

ترامپ در اســتدالل تصمیم خود گفته است که دولت اسالمی )داعش( 
در سوریه شکست خورده و نیازی به ادامه استقرار نیروهای آمریکایی 
در این کشور نیســت. اما با آغاز درگیری ترکیه با کردها احتمال قدرت 
گرفتن مجدد داعش وجود دارد. از ســوی دیگر اکنون آمریکا از صحنه 
تصمیم گیری در منطقه خارج شده و سوریه را به اجبار به سه کشور ایران، 

روسیه و ترکیه داده است.

یلدا امیری )زیتون(

با ادامــه اعتراضات توده ای در عراق، 
رژیم والیت فقیــه در تهران پس از 
یک ژست کوتاه خویشتنداری و بی 
اهمیت شــماری خیزشــهای عراق، 
احتیاط سیاســی اولیــه اش را کنار 
گذاشته و برآُشــفته و خشم آلود به 
ُمعترضان حمله ور شده است. »نظام« 
یک پایه اصلی »ُعمق اســتراتژیک« 
خود را لرزان می بیند و در هراس از 
ریزش آوار آن بر سر، بی تاب گردیده 
و شمشیرکشــان از پرده بیرون زده 

است.
ُمعاون ســتاد عملیات نظامی سپاه 
پاسداران موســوم به »قرارگاه خاتم 
االنبیــا«، رویدادهای عراق را »فتنه« 
نامیده و یک ســرکرده سپاه قدس 
اعتراضات مرُدم عــراق را به »عوامل 
تروریســتهای تکفیری« نسبت داده 
است. همزمان، حاکمان ایران دستگاه 
تبلیغاتی خود را به گونه همه جانبه 
علیه ُمعترضان عراقــی وارد میدان 
کرده انــد و با توپخانــه ُدروغ، افترا، 
داستان سرایی، دسیســه پردازی و 

تحریف، آنها را زیر آتش گرفته اند. 
میزان نگرانی و آُشــفته حالی آقای 
علی خامنه ای و ابواب جمعی اش را 
از اینجا می توان تخمین زد که آنها 
اعتراضات عراق را با خیزشهای مرُدم 
ایران در سال ۸۸ ُمقایسه می کنند و 
زمین زیر پایشان را به همان اندازه داغ 

حس می کنند.
برای رژیم والیت فقیه که ســودای 
ایجــاد »هالل شــیعی« را در ســر 
می پرورانــد، حفظ امــکان ُمداخله 
گری و نُفوذ سیاســی و فرقه ای در 
عراق هدفی کلیدی اســت. اهمیت 

عراق برای این سیاست به وِیژه پس 
از بُحران سوریه و ویران شدن شیرازه 
های مدنی این کشور به دست اسدها، 
رژیم جمهوری اســالمی، روســیه و 
بُنیادگرایان ُسنی، دوچندان گردیده 
است. این کشور همسایه در استراتژی 
توسعه طلبانه ُمالها، نقش حلقه اصلی 
زنجیره »هالل شیعی« را تشکیل می 
دهد که بدون آن نه فقط نقشه ایجاد 
ُکریدور زمینی تهران – الذقیه که می 
بایست پایگاه های سیاسی و نظامی 
ُمالها در سوریه و لُبنان را تغذیه کند 
عقیم خواهد ماند، بلکه رژیم والیت 
فقیه از یک ابزار نیرومند در کســب 
هژمونی فرقه ای شــیعه در ســطح 

منطقه محروم می گردد.
در همین حال نباید نقش بازدارنده ای 
که عراق در کشمکش با آمریکا برای 
حاکمان جمهوری اسالمی بازی می 
کند را از یاد برد. آنها از یکطرف وانمود 
می کنند که نقشی »سازنده« در این 
کشور دارند و مانع بی ثباتی سیاسی و 
نیز جوالن تروریسم داعشی و القاعده 
ای می شوند و از طرف دیگر، با تهدید 
پایگاه ها و مراکز آمریکایی و حمالت 
ُهشــدار دهنده بدانها، به فشارهای 
آمریکا در نُقاط دیگر واُکنش نشــان 
داده و آسیب پذیری آن را اخطار می 

دهند.
آمریکا به نوبه خود با جایگذاری ُمدل 
فرقه ای توزیع ُقــدرت در عراق و به 
رسمیت شــناختن منافع رژیم فرقه 
گرای والیت فقیه در این کشور، سهم 
ُمهمــی در پیامدهای ُمخرب و تنش 
زای آن دارد. سیاست کوته نظرانه کاخ 
سفید به ویژه در به خدمت گرفتن ج.ا 

در جنگ با داعش در عراق خود را به 
نمایش گذاشت؛ ابتکاری که به شکل 
گیری حشد الشعبی و ُگسترش نُفوذ 

نظامی رژیم ُمالها ختم شد.
این واقعیت که آنها چگونه بازی روی 
حساسیتهای آمریکا را فرا گرفته اند 
را می توان در پرتاب چند موشک به 
منطقه ســبز بغداد همزمان با شدت 
گرفتــن اعتراضهــای خیابانی و نیز 
فراخوان جریده نویس بیت خامنه ای، 
بازجو حسین شریعتمداری، خطاب به 
»جوانان مومن و انقالبی عراق« برای 

»تسخیر سفارت آمریکا« دریافت. 
جمهوری اســالمی به این وســیله 
ُهشــدار می دهد که اعتراضات توده 
ای، بی ثباتی و از پایش خارج شدن 
اوضاع را به ُدنبال خواهد داشت. از این 
رو انتظار می رود حاکمان جمهوری 
اســالمی همراه با ُگسترش خیزش، 
برگهای آشــوبگرانه دیگری با ُقدرت 
تخریبی بیشــتر از آســتین بیرون 

بکشند.
همچون هر نُقطــه دیگری که رژیم 
جمهــوری اســالمی آن را به وجود 
خویش آلوده، دستگاه حاکم عراق نیز 
در باتالق فساد، ناکارآمدی، تبعیض و 
ستمکاری فرو رفته است. و همچون 
ایــران، جبهه ُمقابل این ُمناســبات 
ُمنحط در عــراق نیز – همانگونه که 
خیزشهای اخیر نشــان می دهد -، 
ســکوالر، آزادی طلب و عدالت خواه 
است. این تضادی پوپا و در حال ُرشد 
است که اسالم سیاسی و نظم فرقه ای 
آن را در هر ُکجا که نشت کرده باشد، 

برخواهد چید.
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2018

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

306-150 E. 15th St., 
North Vancouver

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

تاون هاوس، دو طبقه، سه خوابه با 2/5 سرویس حمام، 1750 اسکورفیت،
 Walking Closet  بسیار دلباز، استیلس استیل اپالینسس، اتاق خواب اصلی دارای 

و بالکن مشرف به جنوب، شومینه گازی، پارکینگ سرپوشیده با درب اختصاصی
 به منزل،  انباری بزرگ، در یک مجموعه مسکونی بسیار خوب  در قلب نورت ونکوور،

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی و مراکز خرید

#2- 250 E Keith Road,  North Vancouver
$1,029,000

Open by Appointment

تاون هاوس بسیار زیبا، سه طبقه، سه خوابه و دن، 2/5 سرویس حمام ، 
نوسازی شده، در یک مجموعه مسکونی بسیار خوب و مرتب واقع در خیابان 

بن بست، آشپزخانه و اتاق پذیرایی بزرگ،  بالکن و پاسیو بزرگ
بیس منت دارای اتاق نشیمن بزرگ، دفترکار، الندری،
Deep Cove نزدیک به کامیونیتی سنتر و دبیرستان و

612-1500 Ostler Court, North Vancouver
$899,000

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

Edgemont Village

107-2339 Shaughnessy St., Port Coquitlam
$387,000

778-558-8272
www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

$645,000
#105-9868 Cameron St., Burnaby

تاون هاوس نوساز )2018(،  دو طبقه، سه خوابه با 2،5 سرویس کامل حمام،
جنوبی، بسیار روشن و دلباز، سقف بلند، آشپزخانه مدرن، دارای 3  بالکن، 

پاسیوی بزرگ، 2 پارکینگ سرپوشیده،در منطقه ای بسیار آرام  و دنج،
Deep Cove، Cates Park نزدیک به

10-3595  Salal Drive,  North Vancouver

$999,000

آپارتمان نوساز دوخوابه با 2 سرویس کامل حمام، 823 اسکورفیت،
،Walking Closet نقشه بسیار خواب، روشن و دلباز، اتاق خواب اصلی با

دسترسی به 15 هزار اسکورفیت تسهیالت رفاهی شامل استخر سوپوشیده، سونا، 
سالن ورزش، سوئیت میهمان، سالن سینما،..... در قلب برنت وود )برنابی(،

 در فاصله بسیار نزدیک به فروشگاه ها و اسکای ترن، 
دسترسی آسان به بزرگراه شماره یک

#207-1728 Gilmore Avenue,  Burnaby
$668,900

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

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900
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به پهنای آسمان ها، 
سر در گمی و توهم

تاریخ

سال های جنگ ایران و عراق را دیگر 
نبایــد آرزو کرد. جنگی فرســاینده 
و ســنگین برای ایران تجربه شــد. 
جمهوری اسالمی منزوی شد و بغیر 
از یکی دو کشور هم پیمانی نداشت. 
سطح و حجم توان نظامی عراق بسی 
بیش از ایران بود. ایران با صرفه جویی 
و قناعت و کمک های مردم، جنگ را 
پیش می برد. جوانان کشور، عملیات 
پشت عملیات جان می سپردند. درد، 
امــا چیز دیگری بــود. درد این نبود 
که خمینی کامال صــدام مجنون را 
بــه حمله تحریک کــرد. درد اصلی 
این نبــود که حجم قربانیــان ایران 
چند برابر عراق بود. درد این نبود که 
اروپا و آمریکا و تمام کشورهای خلیج 
فارس پشت عراق بودند. درد این نبود 
که ســرداران امروز، مدام بین خانه و 
جبهــه در آمد و شــد بودند و اخبار 
دروغ را به گوش سنگین رهبر وقت، 
خمینی می رساندند. درد این نبود که 
»جانبازان« جبهه ها مردم را پایین تر از 
خود و دون و پست می شمردند و باور 
داشــتند که باید از چشم همه اشک 
سرازیر باشد و نان شان با خون پایین 
رود. درد این نبود که ۸ سال سراسر 
کشور نوحه و اندوه و نگرانی و عزاداری 
بود. جوانان کشــور در جبهه ها جان 
می سپردند، مالیان راضی از خروش 
امواج رودخانه ی خونین جهاد بودند، 
سپاهیان و بسیجیان خود را همدوش 
اولیای ملکوت اعلی می دیدند، فشار 
اقتصادی بر کشور حاکم بود. نه این ها 
درد نبودند. این ها درد اصلی نبودند؛ 
زیــرا جنگ جز این نیســت: جنگ 
نابودی، عزاداری، دفاع،  یعنی مرگ، 
حمله، شکست، تنگدستی شهروند، 
بیوه های بی سرپرست، کودکان یتیم، 
رونــق باور به عالم غیــب، خواب نما 
فردی  استرس های  شدن ها، خروش 
و استرس های گروهی، رواج خرافات. 
جنگ یعنــی بهم ریختــن کارکرد 
احساســی و عقلی بخــش بزرگی از 
جامعه – چه در آلمان، چه در ویتنام 

چه در ایران – جنگ جز این نیست.

پاِک مظلوم و ناپاِک ظالم

امــا درد بــزرگ دوران جنگ این ها 
نیســتند. درد بــزرگ، توهمــات و 
خیالپردازی هایی است که بین عوام و 
رده های پایین نیروهای نظامی و غیر 
نظامی رواج می یابد. پس از هر عملیات 
دفاعی و یا تهاجمی ایران سرود ها و 
نوحه ها و اخبار رادیو چنان گوش ها 
را پر میکرد که باور داشــتی همین 
فردا عراق و صدام ســرنگون خواهند 
شد. دروغ! باور به بر حق بودن و پیروز 
مانــدن! این درد بزرگی اســت، که 
مردم باور دارند »هوشه مینه« راست 
میگوید. باور دارند »نیکسون« حقیقت 
را به ملت می رساند. باوردارند »هیتلر« 
با نبوغش کار دشمن را می سازد. باور 

دارند پیروزی از آن خودی هاســت. 
همینگونه نیز، هشــت ســال بخش 
عظیمی از ملت ایران باور داشــتند 
که تمام اخبار رادیو راســت اســت. 
ارتــش جمهوری اســالمی »پاکی« 
مطلق اســت و در برابر ارتش »صدام 
حسین« و نه عراقی های مسلمان، که 
ارتش کفر و ناپاک بود، ایستاده است. 
باور داشتند شب ها امام زمان با اسب 
سفیدش به یاری شیعیان جوانی که 
نوار ســبز بر سر داشتند می آید. باور 
داشتند قطرات اشــک و زوزه  های از 
ته دل در هم فرورفتــه گان دعاهای 
کمیل ســر انجام کار خود را می کند. 
باور داشتند این مظلومیت سرانجام 
نتیجه می بخشد؛ لشکر ولی فقیِه منزه 
از اشــتباه و ناراستی، بر لشکر صدام 
ملعون پیروز می گردد. باور داشتند که 
فوراه ی سرخ رنگی که در میدان ژاله 
فوران می کرد روزی در بغداد و سپس 
در قدس، بر آســمان خواهد شکفت. 
باور داشتند »ما« پیروز این جنگیم. 
باور داشــتند که ما با جســم ناقابل 
خود در برابر ارزش عظمت »اسالم« 
)بخوانید اسالم ناب خمینی( جاده ی 
پیروزی این لشکر امام زمان را هموار 
میکنیم و جهان در برابر رشــادت و 

جهادت و شهادت ما تسلیم می شود.
جای ترحم داشت! این باورهای مردم 
و جوانان ما که بر هیچ بنا شــده بود، 

حرف های مبالغه آمیز قاسم تقی زاده را که بخوانیم، باید اینگونه قانع شویم 
که در حال حاضر، نیروی نظامی جمهوری اسالمی، که متکی به موشک های 
زمین به زمین قدرتمندی است، با توجه به شرایط ژئوپلتیک ایران، جمهوری 
اسالمی را یک ابر قدرت ساخته است! یعنی کشوری که می تواند در ابعاد 
بسیار وسیع و همه جانبه وارد جنگ شود و طرف های درگیر خود را شکست 
دهد. بتواند مستقل و تا دراز مدت جنگ را نه با گوشت و پوست سربازانش، 
که با تکنتیک و تاکتیک جنگی ادامه دهد. نه! اگر جمهوری اسالمی ارتش 
قوی داشته باشــد، هرگز یک ابر قدرت نظامی نیست. زیرا به اقرار همین 

مبالغه های  قاسم تقی زاده، ایران بسیار متکی به موشک هایش است و بس.

ترحم را بر می انگیخت. هیچ نشــانی 
از تعظیــم دنیــا در برابر موج جنون 
انقالبیون اســالمی ایران و خمینی 
دیده نمی شد. اثری از نفوذ اسالم ناب 
به میان مســلمانان سنی کشورهای 
جهان اسالم نبود. ارتش صدام پس از 
دو سال اول جنگ و رد پیشنهاد صلح 
از ســوی صدام و پرداخت غرامت ها 
از ســوی عربســتان، بسی سنگین 
و بیرحمانه تــر بر شــهرهای ایران و 
در جبهه هــا می تاخت. همان جنگ 
فرسایشی که محمدرضا پهلوی، صدام 
را بدان هشدار داده بود، گلوی ایران و 
عراق را گرفته بود. اما باور به مظلومیت 
مسلمانان ایران در برابر ظلم صدام و 
جهان، ما را در خلسه ی خودمان نگاه 

داشته بود.
تا اینکه سر انجام، چانه زن های ناشی و 
غیر حرفه ای چون هاشمی رفسنجانی 
و علی خامنه ای به خمینی فهماندند 
که »محسن رضایی« دروغ می گوید 
و ما این جنگ را بزودی و ســنگین 
خواهیم باخت. جنــگ پایان یافت. 
جوانان بسیجی و سپاهی، جانبازان و 
مجروحان نشستند. به فکر رفتند که 
چه شد؟! چرا امام زمان کمکی نکرد؟ 
چرا لشــکری که برای حقانیت قیام 
حســین بن علی و »پیروزی خون بر 

شمشیر« می جنگید، در گل فروماند 
و به صلحی که چون جام زهر بود تن 
در داد؟! امروز، آن جوانان کجایند ، و 
چه می اندیشند، دیگر اهمیتی ندارد. 
انسان یک بار بدنیا می آید و در طول 
عمر چند دهه ای خویش یکی دوبار 
فرصت اشــتباهات بزرگ را می یابد. 
جبران هم نمی تواند بکند. خودکشی 
هم حتــی چاره ی کار نیســت. زیرا 
همه ی ســخن این اســت که انسان 
در این دنیا انسان وار بزید و بر خود و 

همنوعش مدارا را بشناسد.
صــدام مجنون، راهــش را ادامه داد. 
توهــم او پایان نیافت. درســی را که 
خمینی آموخــت و از این دنیا رفت، 
او نیاموخت. سرکشــی کرد و گردن 
کلفتی نمود. همچون کفتاری گستاخ، 
تا ســرانجام آرواره ی شیر را بر گردن 
خود یافــت. حماقت های سیاســی 
صدام، شرایط را برای حمله ی آمریکا 
آماده نمود. این حمله از جمله  برای 
خامنه ای و رفسنجانی نیز شرایط را 
مهیا نمود تا به کشور خسته ی عراق 
نفوذ کنند. و بر بدبختی های این مردم 
بیافزایند و تالفی شکست جبهه ها را 
به شهرها و بازارها و مساجد بکشانند. 
نادانی؟!  چقدر ســردرگمی؟! چقدر 
چقدر کینه توزی و توهمات برای لذت 

قدرت؟! ایران امــروز حاصل همه ی 
این سیاست های اشتباه و قهقهرایی 

خمینی و سالله ی اوست.

پاِک قلدر

شرایط امروز نشان از تفاوت دارد، اما 
درد بزرگ باز در راه است. تفاوت این 
است که سالمی و خامنه ای و و قاسم 
تقی زاده و سلیمانی می گویند »امروز« 
ما بسیار قوی هستیم و توان نظامی، 
مــا را کفایت اســت و مظلوم نمایی 
نمی کنند. اگر هشــت ســال، جسم 
و جان و بدن جانبازان اســالم، ابزار 
مقابله با استکبار جهانی حامی صدام 
بود، امروز می گویند که »باور ۳۷۳« 
و »ذوالفقــار« و پهباد های جمهوری 
اسالمی همه ی دشــمنان انقالب و 
اسالم را ترسانده است و بزودی همه، 
جــا خواهند زد یا اینکه زده اند!  یادم 
می آیــد،  ســال ۱۳۶۱ در جمعی از 
دانشجویان نشسته بودیم  و اعضای 
انجمن اسالمی هم بودند. بحث بر سر 
جنگ بود. گفتم که ما این جنگ را 
نخواهیم برد. گفتند چرا؟ گفتم کافی 
است تاریخ امپراطوری عثمانی را یک 
بار بخوانید. کار به پرخاش و تهدید و 
وساطت اهل مدارای انجمن رسید، تا 

بعد به حسابم برسند.
امروز هــم همین وضــع در جریان 
است، سردرگم های حامی خامنه ای 
و سپاه کمتر از آنروز نیستند. با خود 
می گوینــد: امروز ما موشــک داریم! 
موشک در یمن، در لبنان، در عراق، 
در سوریه. ما قدرت داریم. چپ های 
تحصیلکــرده  و دکترا بدســت بین 
اروپا نیــز می گویند که  پناهندگان 
ما بیست کشــور را به خاک و خون 
خواهیم کشید. پس ما می توانیم اینبار 

بر دهان آمریکا بزنیم.
غافــل از اینکه، اگر قــرار بود به این 
سادگی کسی از پس ارتش های مدرن 
و قدرتمند جهان برآیــد، آجر روی 
آجر این دنیا بند نمی شد. اگر جز این 
بود، مشرف در پاکستان، اردوغان در 
ترکیه، بشار اسد در سوریه، چچن ها، 
داعشــی ها، طالبان، کیم جونگ اون 
در کره شــمالی و … جهان را زیر و 
رو کــرده بودند.  چرا نکردند؟ زیرا ابر 
قدرت نظامی نیستند! مادر هستی را 
سپاس که نیستند! حرف های مبالغه 
آمیز قاسم تقی زاده را که بخوانیم، باید 
اینگونه قانع شویم که در حال حاضر، 
نیروی نظامی جمهوری اسالمی، که 
متکی به موشک های زمین به زمین 
قدرتمندی است، با توجه به شرایط 
ژئوپلتیک ایران، جمهوری اســالمی 
را یک ابر قدرت ساخته است! یعنی 
کشــوری که می تواند در ابعاد بسیار 
وسیع و همه جانبه وارد جنگ شود و 
طرف های درگیر خود را شکست دهد. 
بتواند مستقل و تا دراز مدت جنگ را 
نه با گوشت و پوست سربازانش، که 
با تکنتیک و تاکتیــک جنگی ادامه 

دهد. نه! اگر جمهوری اسالمی ارتش 
قوی داشته باشد، هرگز یک ابر قدرت 
نظامی نیســت. زیرا بــه اقرار همین 
مبالغه های  قاسم تقی زاده، ایران بسیار 

متکی به موشک هایش است و بس.
تازه! از این سردار متوهم یا مبالغه گر 
باید پرســید: چرا از این موشک های 
بــاور و ذولفقار را راهی کشــتی های 
آمریکا در نزدیکی ســوریه، وقتی که 
با کروز هــای آمریکایی پایگاه هوایی 
ســوریه نابود شــد، نکردید؟ چهل 
سال اســت می شــنویم که جوانان 
نابغــه ایرانی هر فصــل اختراعات و 
کشــفیات بکر و منحصر به فردی را 
دارند. چهل سال، سالی ده اکتشاف، 
میشود 4۰۰ اکتشاف و اختراع ناب! 
پرســش این اســت پس چرا اینقدر 
ناتوان تان کرده است؟ چرا  تحریم ها 
اینقدر نیازمند قطعات و ابزار و تکنیک 
از کشــورهای دیگر هستید؟ چطور 
ســوخت جامد در کروز ها،  را شماها 
برای اولین بار فهمیدید که به صرفه 
و عالی است، اما صنعت هواپیمایی تان 
بــدون قطعات یدکی لنگ اســت؟ 
ببینید هموطنان عزیز، باز هم عام و 
خاص ما در ســردرگمی و توهم بسر 
می برد. باز دروغ و تحریف و اغراق را 
به گوش و چشم هموطن می گویند و 
می نویسند، بی آنکه به منافع راستین 

مردم ما بیاندیشند.
از ســویی، اگــر این اســت و تا این 
حد از اســتقالل نظامی و توان خطر 
آفرینــی برای اقتصــاد نفتی جهان 
و  حضــور آمریــکا در خلیج فارس و 
موجودیت اسراییل برخوردارید، پس 
چــرا به برجام تن دادید؟ چرا نرفتید 
تا به بمب اتمی دست یابید؟ چطور 
پروژه های ساخت مخفیانه بمب اتمی 
ارزش تعامل و ســازش را داشت، اما 
امروز خامنه ای می گوید که ما هرگز 
کشــوری عادی نخواهیم شد! یعنی 
جان و مال مــردم و امنیت ایرانیان 

ارزش بمب اتمی را هم ندارد؟
نه! دروغ و مبالغه و تحریف و رویا پروری 
در پس این حرف ها و تایید کنندگان 
این اطالعات است. ایران بسیار دورتر 
از آن است که بتواند حتی با حمالت 
هوایی اسراییل مقابله کند. چه رسد 
بــه آمریکا. آنچه روزها و شــب ها را 
در ظاهر به نفع جمهوری اسالمی و 
رهبر سالخورده ی متوهم اش به پیش 
می برد، همان باور به ارزش انســان و 
جان انسان ها از ســوی دولت مردان 
آنهاست. دولت اسراییل هرگز دوست 
ندارد – جرات نمیکند – با شعله ور 
ساختن شــرایط، موشک پرانی های 
حزب اهلل لبنان بر سر مردم اش را دامن 
زند. مگر اینکه ناچار شود. آمریکایی ها 
نیز جرات ندارند در برابر مردم شــان 
بدون پاسخگویی و دلیل کافی، جان 
سربازان امریکایی را در خاورمیانه به 

حراج گذارند.
ترامپ 4 الی ۸ سال بر سر کار است، 
نتانیاهو نیز همیشه سائل رای مردم 
اســت. پس چه با وجــدان و چه بی 
وجــدان،  »ترامــپ« و »نتانیاهو« 
گلویشــان گیر است و زمان بی انتها 
بــرای اشــتباه و دروغ و خطاهــای 
سیاســی ندارند. این ایران است که 
اسیر ولی فقیه و شــورای نگهبان و 
مجلس فرمایشی و دولت مخفی سپاه 
پاسداران اســت. این ها در برابر مردم 
پاسخگو نیســتند. خطا و خیانت و 
دروغ و تهدید شان را حساب و کتابی 

نیست.
امیدواریم، که بــار دیگر، جوانان دل 
به انقالبی گری شیعه و جنون قاسم 
سلیمانی بسته، در برابر منافع راستین 
ملت نیاستند و بلکه اینبار هوشیار به 
تفکر بنشینند و جهان ما را آنگونه که 
هســت ببینند، نه آنگونه که دوست 

منبع: سایت نقطهدارند.

انتقاد سازمان عدالت برای ایران
 از »سانسور و مداخله جانبدارانه« در ویکی پدیای فارسی

رادیــو فردا- ســازمان »عدالت برای 
با صدور اطالعیه ای خواستار  ایران« 
فراخوان عمومی برای تحقیق درباره 

»ویکی پدیا فارسی« شده است.
این سازمان هدف نهایی این تحقیق 
را جلوگیری از »مداخله جانبدارانه« 
حکومــت جمهــوری اســالمی در 
محتوای ویکی پدیا فارسی و سانسور 

محتوای تولید شده دانسته است.
ایــن درخواســت در پــی انتشــار 
گزارش هایی درباره عدم »اســتقالل 
و بی طرفی« در ویکی پدیای فارســی 

مطرح شده است.
سازمان »عدالت برای ایران« می گوید 
مــواردی از »سانســور و مداخلــه 
جانبدارانه« که به گفته این سازمان 
توســط »گرداننــدگان ویکی پدیای 
فارسی و کاربران خاص« اعمال شده 

را »رصد و مستند کرده است«.
حــذف اطالعــات افزوده شــده به 
مقامــات  ویکی پدیــای  صفحــات 
جمهــوری اســالمی« و »بی عملی 
نسبت به اطالعاتی که خشونت دولتی 
را عادی ســازی و تبلیغات حکومتی 
را ترویــج می کند«، از جمله مواردی 
است که سازمان »عدالت برای ایران« 
به عنوان مصداق »سانسور و مداخله 

جانبدارانه« به آن اشاره کرده است.
این سازمان در اطالعیه خود نوشته 

اســت که »محدودیت ها، حذف ها و 
تغییر واقعیات و به دنبال آن، افزودن 
اطالعات غلط، بازی به نفع جمهوری 
اســالمی و ترویج روایت رسمی این 

حکومت است«.
ســازمان »عدالــت بــرای ایــران« 
همچنین بــه ویکی پدیا پیشــنهاد 
داده کــه »شــفافیت بیشــتری در 
قوانین و سیاست هایش اتخاذ کند« 
و »تیم های نظــارت بی طرف« برای 
»شناســایی، مداخله و جلوگیری از 

سانسور دولتی« تشکیل دهد.
در هفته های گذشــته در شبکه های 
اجتماعی نیز بحث هــای دامنه داری 
درباره دخالت مقام های وزارت فرهنگ 

و ارشــاد اسالمی برای جهت دهی به 
محتــوای ویکی پدیا صــورت گرفته 

است.
اینترنتی  دانشــنامه  »ویکی پدیــا« 
اســت که با مشارکت کاربران نوشته 
می شود. همه کسانی که به اینترنت 
دسترســی دارند، می توانند مطابق با 
اســتانداردهای ویکی پدیا به نوشتن 
درباره موضوع های مختلف و ویرایش 

مطالب نوشته شده بپردازند.
بر اساس آخرین داده های ویکی پدیا، 
در حال حاضر این دانشنامه اینترنتی، 
»بیش از ۹۰۰۰۰ کاربر فعال دارد که 
بر روی بیــش از ۱۸میلیون مقاله به 

2۷۰ زبان کار می کنند.
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ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

آتنا دائمی در زندان به
 »دو سال و یک ماه حبس دیگر« محکوم شد

رادیو فردا- پدر آتنا دائمی، فعال مدنی که در زندان به سرمی برد، روز چهارشنبه 
۱۷ مهر از محکومیت دوباره فرزندش خبر داد.

حسین دائمی در صفحه توئیترش نوشت آتنا در حالی که کمتر از یک سال 
به پایان محکومیت و آزادی اش مانده بود به »دو سال و یک ماه حبس دیگر 

محکوم شده است«.
مشخص نیست پرونده جدید آتنا دائمی ناظر به چه اتهامی است. خانم دائمی 
که از فعاالن مخالف حکم اعدام اســت با اتهاماتی نظیر »تبلیغ علیه نظام«، 
»اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« و »توهین به رهبری« به پنج سال زندان 

محکوم شده است.
وی نخست مهرماه سال ۹۳ بازداشت شد که این بازداشت ۱۶ ماه طول کشید. 
سپس آذرماه سال ۹5 جهت گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین 

منتقل شد و از آن زمان در زندان به سرمی برد.
این فعال مدنی در نامه ای که به تازگی به مناسبت »روز جهانی مبارزه علیه 
اعدام« در وبسایت هرانا منتشر کرده است گفته که »وابسته به هیچ جریان 
سیاســی نیســت« و »تنها به دلیل مخالفت با اعدام و قصاص و خشونت و 

پافشاری بر حقوق انسان ها در زندان« است.
وی همچنین در این نامه بر ضرورت »همصدایی و همراهی« مردم برای مبارزه 

با اشکال خشونت در جامعه از جمله اعدام تاکید کرده است.

روایت تازه نماینده پیشین مجلس از »اعترافات اجباری«
 در پرونده قتل های زنجیره ای

رادیو فردا- حسین انصاری راد، نماینده 
پیشین مجلس ایران گفته است در 
جریان رسیدگی به پرونده قتل های 
زنجیره ای چند نفر را »در شــمایل 
قاچاقچیــان« در آورده  و مجبور به 

اعتراف کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفته 
اســت فیلم اعتراف این چند نفر هم 

موجود است.
تا کنــون چند فیلــم از اعترا ف های 
اجبــاری دربــاره پرونــده قتل های 
زنجیره ای منتشر شده که مربوط به 
کارمنــدان وزارت اطالعات و فهیمه 
دری نوگورانی، همسر سعید امامی، 
متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

آقای انصاری راد نگفته است سرنوشت 
افرادی که اعتراف اجباری کرده بودند، 
چه شــده است. وی گفته است فیلم 
اعتراف این افراد و همچنین همســر 

ســعید امامــی را در مجلس پنجم 
پخش کرده بودند.

پرونــده قتل هــای زنجیــره ای در 
پاییز ســال ۱۳۷۷ پــس از به قتل 
رســیدن چند چهره منتقد حکومت 
ایران گشوده شــد. محمد مختاری، 
محمدجعفر پوینــده، اعضای کانون 

نویســندگان ایران، داریوش و پروانه 
فروهر، رهبران حزب ملت ایران، چهار 
نفری بودند که در فاصله کوتاهی به 
قتل رســیدند. وزارت اطالعات ایران 
۱5 دی مــاه ۱۳۷۷ مســئولیت این 
قتل هــا را بر عهده گرفت و چند نفر 
از کارمندان ایــن وزارتخانه به اتهام 
»عملیات خودسرانه« بازداشت شدند.

در جریان رســیدگی به این پرونده 
مشخص شد که بازجویان با شکنجه 
و فشار روانی شدید تالش کرده بودند 
که افــراد بازداشت شــده را وادار به 
اعتراف کنند که با همکاری سی آی ای 

و موساد این قتل ها را انجام داده اند.
آقای انصاری راد با اشاره به این سوابق 
گفته است همسر ســعید امامی در 
مجلس ششم به نمایندگان گفته که 
»تحت شکنجه« وادار به اعتراف شده 

است.

رنجنامه مادر نرگس محمدی؛ در تاریخ بشر
 کمتر حکمرانی ننگ جدا کردن کودکان از مادرشان را بر پیشانی داشته!

کیهان لندن- به گزارش وبســایت 
کانــون مدافعان حقوق بشــر، مادر 
نرگــس محمدی ســخنگو و نایب 
رییس کانون مدافعان حقوق بشر در 
ایران، با انتشار رنجنامه ای نسبت به 
محرومیت های تحمیلی بر فرزندان 

نرگس محمدی اعتراض کرد.
فشارهای تحمیلی از سوی مسئوالن 
جمهوری اســالمی بــه زندانیان به 
ویژه زندانیان سیاسی همواره مورد 
اعتراض آنها و فعاالن حقوق بشــر 
بوده اســت. در این میــان مادران و 
آسیب پذیر ترین  جزو  زندانی  پدران 
زندانیــان بوده اند. اعمال محدودیت 
و محرومیت از مالقــات با فرزندان 
کوچک خود از مهم ترین فشارهایی 
اســت کــه زندانیان بــا آن مواجه 

می شوند.
در همین رابطه، خانم عذرا بازرگان، 
مادر نرگس محمدی زندانی سیاسی، 
ضمن انتشــار رنجنامه ای نسبت به 
اعمال این محدودیت ها اعتراض کرده 

است.
این نامه را در ادامه می خوانید.

»چرا نرگس را حتی از شنیدن صدای 
کودکان در غربت اش محروم کرده اید؟
پنجمین پائیز بدون حضور فرزندمان 
در کنار ما آغاز شده است. فرزندانش 
کیانا و علی که بیش از چهار ســال 
اســت مادرشــان را ندیده اند ، سراغ 
مادر را از ما می گیرند که حال مامان 

نرگس خوب اســت؟ چرا دیگر به ما 
زنگ نمی زند؟ طی این مدت طوالنی 
حبس، نرگس فقط سه روز مرخصی 
آمده و سه بار عمل جراحی سنگین 
انجام داده که حتــی دوره نقاهتش 
در بیمارستان طی نشــده به زندان 
بازگردانده شــده است. مدت هاست 
اجازه رفتن نزد پزشکان را ندارد حتی 
به داروهایش هم دسترســی ندارد. 
نزدیک سه ماه است که از درد دندان 

رنج می برد اما اعزام نمی شود.
دختــر مــن سال هاســت گرفتــار 
محرومیــت اســت و من خــود در 
خانواده ای کودکی و نوجوانی و جوانی 

گذراندم که شکنجه و شالق و زندان 
عزیزانم را همواره دیدم و رنج کشیدم 
و با وحشــت نفس کشیدن را تجربه 
کــردم، اما آنچه مرا واداشــت تا این 
بنویســم درماندگیم در  رنجنامه را 
صحبت با کیانا و علی است که سراغ 
مادرشــان را از من مادر دلشکســته 
می گیرند و من کاری نمی توانم بکنم.

محروم کردن یک مادر از شــنیدن 
صدای فرزندانی که حسرت دیدارشان 
را دارد ، از کــدام دیــن و آییــن و 
مرامی  سرچشمه می گیرد؟ در تاریخ 
بشــر کمتر حکمرانی ایــن ننگ را 
بر پیشــانی خود نهــاده که کودکان 
خردســال را آنچنان از مادر محروم 
نماید که چهره و صــدای مادر را از 
یاد برده و فراموش کنند و در رویای 
کودکانه شان بین داشتن و نداشتن و 
زنده بودن یا نبودن مادر به اضطراب و 
وحشت مبتال شوند. این رفتار با زنی 
در بند آنچنان سنگدالنه و مغرضانه 
و انتقام جویانه است که کالمی  برای 
وصف آن وجود ندارد. این دوران رنج 
ما و دوران حکمرانی حاکمان روزی 
به پایان خواهد رســید و تاریخ گواه 
خواهد بود. اما به عنوان یک مادر و زن 
رنج کشیده در این سرزمین می گویم، 
وجدان بشــر از این دردها به سادگی 

تسکین نخواهد یافت.
عذرا بازرگان

مادر نرگس محمدی«

نرگــس محمــدی از اردیبهشــت 
۱۳۹4در بند زنان زندان اوین بســر 
می برد. وی از ســوی دادگاه انقالب 
انقالب اســالمی تهران به ۱۶ ســال 
حبس محکوم شــده است. ۶ سال از 
این حکم به دلیل »تبلیغ علیه نظام« 
و ۱۰ ســال بقیه به دلیل فعالیت در 
کمپین »گام بــه گام تا لغو مجازات 

اعدام« )لگام( صادر شده است.
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دولت به کاهش سهمیه کارت سوخت پمپ بنزین ها 
متوسل شد

رادیو زمانه- همزمان با کاهش سهمیه 
کارت سوخت جایگاه ها، بیژن زنگنه، 
وزیر نفت جمهوری اسالمی سه شنبه 
۱۶ مهر در حاشــیه پنجمین کنگره 
نفت و نیرو به خبرنــگاران گفت در 
حوزه سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین در الیحه بودجه ســال جاری 

»هر چیزی ممکن است«.
در همین حال، شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی نیز سه شنبه اعالم 
کرد که از ســاعت صفــر بامداد ۱۶ 
مهــر میزان ســوخت گیری با کارت 
جایــگاه داران در پمپ بنزین ها از ۳۰ 
لیتر به 2۰ لیتر کاهــش پیدا کرده 

است.
زنگنه پبشتر )یکشنبه ۳۱ شهریور( 
افزایــش احتمالی قیمــت بنزین را 
تکذیب کرده و گفته بود: هیچ قراری 
برای افزایش قیمت بنزین گذاشــته 
نشده است. وزیر نفت مصوبه شورای 
اقتصاد ایران مبنی بر افزایش قیمت 
حامل های انرژی رد کــرده و تاکید 
کرده بود قانون اجازه افزایش قیمت 

بنزین را به وزارت نفت نمی دهد.
با این وجود هوشنگ عطاپور، رئیس 
اتحادیــه جایگاه داران ســوخت 2۰ 
شهریور اعالم کرد که هر لیتر بنزین 
۱۰۰ تومان تحت عنوان »حق الزحمه 
جایگاه دار« گران خواهد شد. اکنون 
کاهــش ســهمیه کارت ســوخت 
جایگاه داران دوباره تالش دولت برای 
افرایش درآمد از قیمت فرآورده های 

نفتی را مطرح می کند.
بیژن زنگنه در این باره گفت کاهش 
سهمیه کارت ســوخت جایگاه داران 
برای وادار کردن مردم به اســتفاده از 
کارت ســوخت خودشان انجام شده 

»دروغ درمانی« دولتی ها زیر فشار تحریم ها
 چرا عالئم حیاتی اقتصاد ایران از دسترس خارج شده است؟

آمار و شاخص های اقتصادی آشکار 
جمهوری  دولتمــردان  که  می کند 
اســالمی آشــکارا به مردم دروغ 
می گویند. علی فرحبخش کارشناس 
اقتصادی می گوید اقتصاد بحران زده 
ایــران همچون بیمــاری در اتاق 
سی سی یو قرار دارد و عالئم حیاتی 
آن در اختیار پزشــکان معالج قرار 
به درســتی  و هیچ کس  نمی گیرد 
نمی داند که آیا بیمار در دقایق آینده 
فوت خواهد کــرد یا از این بیماری 

مهلک جان سالم به در خواهد برد!

کیهــان لنــدن- در ایــران رئیس 
او  جمهــوری اســالمی و معــاون 
مدعی اند شاخص های اقتصادی بهبود 
یافته و فشارهای آمریکا برای به زانو 
در آوردن نظــام راه بــه جایی نبرده 
است اما واقعیت جامعه برخالف این 

ادعاهاست.
حسن روحانی، سه شنبه ۱۶ مهرماه، 
در دیدار با وزیر اطالعات، معاونین و 
مدیران ارشد این وزارتخانه به خروج 
آمریکا از برجــام و اعتراضات دی ماه 
۹۶ اشــاره کرد و گفت، »دشــمنان 
پذیرفته انــد که اســتراتژی فشــار 
حداکثری شکســت خــورده و این 
رویکرد را بایــد در مقابل ملت ایران 

کنار بگذارد.«
او تاکید کرد، »علی رغم سختی ها و 
دشمنی های بی سابقه علیه ملت ایران، 
طی ماه های اخیر شاخص های مهم 
اقتصادی بهبود یافته و نقش وزارت 
اطالعات در این زمینه برجسته بوده 

است.«
روحانی بــا تاکید به نقــش وزارت 
اطالعــات در ایجاد امنیت در فضای 
کســب و کار و ســرمایه گذاری در 
»مقطــع خطیر جنــگ اقتصادی و 
تحریم ها« نیز اشــاره کــرد و گفت: 
»بحمداهلل نگرانی مهمی در حوزه های 

سیاسی و امنیتی در کشور نداریم.«
اســحاق جهانگیــری معــاون اول 
حســن روحانی نیز در مراسم »روز 
جهانی اســتاندارد« مدعی شــد با 
وجــود تحریم های آمریکا شــرایط 
اقتصادی کشــور به سمت بهبودی 
حرکت می کند. به گفته جهانگیری 
هــم شــاخص های کالن اقتصادی 
کشــور نوید بهبودی می دهد و هم 
گزارش هــای دریافتــی از بنگاه های 
اقتصادی بیانگر این است که وضعیت 
اقتصاد کشور به سمت بهتر شدن در 

حرکت است.
اما آیا اقتصاد ایران در واقعیت آنطور 
که روحانی و جهانگیری ادعا می کنند 
رو به بهبود است؟ پاسخ منفی است. 
اتفاق ویژه ای کــه اکنون در ایران در 
حال وقوع است پنهانکاری و محرمانه  
نگه داشتن آمار و ارقام اقتصادی است.

کارشناســان  فرحبخش  علی  دکتر 
اقتصادی، ۱۶ مهرمــاه، در مقاله ای 
با عنوان »توقیــف آمار« در »روزنامه 
اقتصاد« وضعیت اقتصــادی ایران را 
بحرانی می خواند و با تشــبیه آن به 
یک بیمار بدحالی که در شرایط ویژه 
به اتاق سی سی یو منتقل شده تشبیه 
می کند کــه هر لحظه بایــد امکان 
دسترســی کامل به عالئم حیاتی او 
میسر باشد تا پزشــک قادر باشد با 
کمترین تاخیر ممکن دستورات الزم 
را صــادر کند اما ایــن امکان فراهم 

نیست!
او در ادامه می نویســد، متاسفانه هر 
زمان کــه اقتصاد ایران در شــرایط 
بحرانی قرار می گیرد، مقامات کشور 
دســتور عدم انتشــار آمــار را صادر 

می کنند و آن را از معرض دید فعاالن 
و تحلیلگران اقتصادی پنهان می کنند. 
همچون بیماری که در اتاق سی سی یو 
قرار دارد و عالئم حیاتی وی در اختیار 
پزشکان معالج و همراهان بیمار قرار 
نمی گیــرد و هیچکس به درســتی 
نمی داند که آیا بیمار در دقایق آینده 
فوت خواهد کرد یا موفق شده است 
از این بیماری مهلک جان سالم به در 

ببرد.
بر اســاس این مقاله از آبان سال ۹۷ 
اطالعات در مورد شــاخص قیمت ها 
از ســوی بانک مرکزی پشــت پرده 
مانده است. رشــد کل اقتصاد ایرن 
از بهار ســال ۹۸ تا کنون اعالم نشده 
و یا اجــزای اصلی تولیــد ناخالص 
داخلی همچون مصرف خصوصی یا 
سرمایه گذاری در این دوره نامشخص 

است.
علی فرحبخش در انتها نوشته وضعیت 
اقتصادی ایران مثل راننده ای است که 
چون قادر نیست دالیل جوش آوردن 
ماشین را بیابد یا آن را برطرف کند، 
کالً سیم سنسور حرارت آب را قطع 
می کنــد تا به این ترتیــب خود را از 
پاسخگویی به مسافران دور نگه دارد.

روزنامه اقتصادی »جهان صنعت« نیز 
در گزارشی می نویسد از شاخص های 
مهم تعبیه شــده در برنامه ششــم 
توســعه، ساخت ســاالنه چهار هزار 
مگابایت نیروگاه جدید برقی اســت، 
این در حالیســت که آمارهای ارائه 
شده از سوی وزیر نیرو نشان می دهد 
در طول سه سال اخیر، بیشتر از سه 
هــزار و 2۰۰ مگابایت نیروگاه جدید 

ساخته نشده است.
روز سه شــنبه در نشســت جامعه 
ایران عنوان شد  مهندسان مشــاور 
که پتانســیل صادرات خدمات فنی 
و مهندسی ایران تا ۳۰ میلیارد دالر 
اســت اما میزان صادرات اکنون یک 

میلیارد دالر است.
عبدالناصر همتــی رئیس کل بانک 
مرکــزی، ۱۰ مهــر، از تقویــت 4۰ 
درصدی ارزش پول ملی نســبت به 
یک ســال پیش خبر داد اما مردمی 
که بر اســاس گزارش های مرکز آمار 
با تورم بــاالی 55 درصد در خوراک 
و آشــامیدنی ها دســت و پنجه نرم 
می کنند تقویــت ارزش ریال را باور 

نخواهند کرد.
داگمار فِن بُن اشــتاین، ۱۶ مهر، در 
نشست اتاق بازرگانی و صنایع ایران 
و آلمان از کاهش 5۰ درصدی حجم 
مبادالت دو کشــور خبر داده است. 
ارزش صــادرات کاالهــای ایران به 

اعتراض کارگران کارخانه آذرآب اراک به ماه ها عدم دریافت حقوق، 16 مهر 1۳9۸

کشورهای اروپایی بیش از ۹۰ درصد 
و ارزش واردات ایران از این کشورها، 
بیــش از 5۰ درصد کاهــش یافته. 
همچنین مجموع مبادالت میان ایران 
و اروپا از ۱۰ میلیارد یورو در شــش 
ماه نخست سال گذشته به دو میلیارد 
یورو در شش ماه نخست سال جاری 

کاهش یافته است.
بر اســاس گزارش های منابع داخلی، 
طی هشــت ماه نخست سال 2۰۱۹ 
صادرات ایران بــه ترکیه 4۳ درصد 
کاهش یافته است. این درحالیست که 
در حال حاضر فــروش نفت ایران به 

صورت رسمی به زحمت به ۱5۰ هزار 
بشکه در روز می رسد.

این گزارش ها هرگز همه واقعیت های 
اقتصاد ایران را نشان نمی دهد اما به 
قول معروف، مشت نمونه خروار است 
که نشان می دهد دولت برای الپوشانی 
بحران عظیم اقتصادی که در آن قرار 
گرفته رو به لفاظی و »دروغ درمانی« 
آورده و »ســیم سنســورهای عالئم 
حیاتی اقتصاد را کشــیده است« تا 
کسی، حتی متخصصان و پزشکانی 
که می توانند بیمار را معالجه کنند نیز 

از حال بیمار با خبر نباشند.

وزیر بهداشت: آدم سالم کسی است
 که مالیات می دهد و ایدز نمی گیرد

رادیو فردا- وزیر بهداشــت و درمان 
ایران ضمن تاکید بر مبارزه با فســاد 
گفته اســت در این مسیر نیاز به آدم 
سالم داریم و آدم سالم کسی است که 
»توسعه یافته باشد، دروغ نمی گوید، 
مالیاتــش را انکار نمی کنــد و ایدز 

نمی گیرد«.
به گزارش خبرگزاری ایســنا، سعید 
نمکی این ســخنان را روز سه شنبه 
۱۶مهرماه در جریان یک سخنرانی در 
شهرک صنعتی کاوه بیان کرده است.

اظهارنظر وزیر بهداشت درباره رابطه 
انسان ســالم و بیماری ایدز در حالی 
مطرح شــده که در روزهــای اخیر 
ماجــرای ابتالی ده ها نفــر از اهالی 
یک روســتا در شهرستان لردگان به 
ویروس HIV سبب بروز حاشیه های 

گسترده ای شده است.

هنوز گــزارش دقیقــی درباره علت 
 HIV ابتالی ایــن افراد به ویــروس
منتشر نشــده ولی در آن ماجرا نیز 
برخــی نماینــدگان مجلــس، وزیر 
بهداشت را متهم کرده اند که اظهارات 
داشته  روستائیان  درباره  توهین آمیز 
و او را برای پاســخگویی به مجلس 

فراخوانده اند.
آقای نمکی در این سخنرانی همچنین 
گفته است در مبارزه با فساد و رانت در 
حوزه دارو جدی است و »کاسه لیس 

نیست« و با کسی هم شراکت ندارد.
ســعید نمکی همچنین به مواردی 
از فســاد در حوزه دارو اشاره کرده و 
گفته است به علت ضعف سامانه های 
نظارتــی، »یک نفر توانســته آمپول 
تستوسترون را به عنوان پودر نارگیل 

و پودر کاکائو به کشور وارد کند«.

و احتمال دارد میزان ســهمیه کارت 
ســوخت جایگاه داران باز هم کاهش 

یابد.
از 22 مرداد سال جاری در شهرهای 
بزرگ و پرجمعیت ایران، اســتفاده 
از کارت سوخت شــخصی در پمپ 
بنزین ها ضروری اعالم شــد. میزان 
بــا کارت  ســوخت گیری خودروها 
سوخت شخصی در هر نوبت ۶۰ لیتر 

است.
مجلس و دولت ماه هاســت بر ســر 
افزایــش قیمــت بنزیــن چانه زنی 
می کننــد. پــس از دســتور علــی 
خامنه ای، رهبر ایــران مبنی بر ارائه 
برنامه اصالح ساختاری بودجه، کاهش 
فشــار تحریم ها و اصالح ســاختار 
اقتصادی کشــور با هــدف کاهش 
وابستگی به نفت در دستور کار قرار 
گرفت. برنامه اصالح ساختار بودجه، 
شــامل بخش های مهم و حساسی از 
جمله برنامه اصالح قیمت حامل های 
انرژی، اصالح یارانه کاالهای اساسی و 
یارانه تولید می شود. دولت می خواهد 
با گــران کردن بنزین، کمبود بودجه 
خود را جبران کند اما مجلس به دلیل 
»آمــاده نبودن مردم« گران شــدن 
بنزین در سال ۹۸ را منع کرده است.

در همین راســتا مرکز پژوهش های 
مجلس اخیرا در گزارشی پیشنهاد داد 
با توجه به این که حذف یارانه پنهان 
و در پــی آن افزایــش قیمت بنزین 
ممکن است با واکنش های اجتماعی 
روبه رو شــود، افزایش قیمت انرژی 
از حامل هایی کــه کم ترین واکنش 
اجتماعی را به دنبال خواهند داشــت 
آغاز شود. »یارانه پنهان« اصطالحاً به 
یارانه ای گفته می شود که دولت برای 
کاهش قیمت کاالها و خدمات، اعم 
از ســوخت، آب، برق، مواد خوراکی، 
سیســتم حمل و نقــل، دارو و غیره 

متقبل می شود.
بر اســاس گزارش مرکز پژوهش ها، 
از مجموع ۸۷,۶ میلیون لیتر بنزین 
مصرفی در روز در سال ۱۳۹۶، سهم 
خودروهــای شــخصی و وانت ها به 
ترتیــب 5۳,4 و ۱۸,4 میلیون لیتر و 
سهم موتورسیکلت ها نیز 5 میلیون 
لیتــر در روز اســت. بدیــن ترتیب، 
خودروهای سواری شامل خودروهای 
شــخصی، دولتــی و تاکســی های 
اینترنتــی، فقــط ۶۰ درصد مصرف 
بنزین را به خود اختصاص داده اند و 
بنزین  درباره  سیاست گذاری درست 

مستلزم توجه به این موضوع است.

صدور قرار وثیقه
 برای کارگران بازداشتی هفت تپه،
آزادی مدیر متهم به فساد اقتصادی

کیهــان لنــدن- ۱4 کارگر مجتمع 
کشــت و صنعت نیشکر هفت تپه در 
روزهای گذشته بازداشت شدند. سه 
تن از این کارگران در محوطه کارخانه 
و  ۱۱ کارگر نیز در مســیر تهران و 
در حالی که با نمایندگان کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی قرار 

مالقات داشتند بازداشت شدند.
سندیکای کارگری مجتمع کشت و 

صنعت نیشــکر هفت تپه صبح روز 
سه شــنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ خبر داده 
است که برای این کارگران قرار وثیقه 

صادر شده است.
شاکی این کارگران، امید اسد بیگی 
ســهامدار عمده و مدیرعامل مجتع 
کشــت و صنعت نیشــکر هفت تپه 

است.
کانال تلگرامی ســندیکای کارگری 
مجتمع کشــت و صنعت نیشــکر 
هفــت تپه به نقــل از فرازنه زیالوی 
وکیــل کارگران مجتمع کشــت و 
صنعت نیشکر هفت تپه نوشته است 
پرونده ای با شــکایت امید اسدبیگی 
علیه ایــن کارگران در شــعبه دوم 
بازپرسی دادسرای شــوش باز شده 

است.
فرزانه زیالوی افزوده اســت که برای 
کارگران وثیقه سنگین صادر شده و 
عدم توانایی آنها در تأمین این وثیقه 
موجب شده همچنان در زندان بمانند.
این خبر در حالی منتشــر شده که 
خبرگــزاری ایلنا نیز گزارش داده که 
مهرداد رستمی چگنی رئیس هیئت 
مدیره و ســهامدار شــرکت نیشکر 
هفت تپه که از آبان ماه ســال ۹۷ به 
اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور 
بازداشــت بود، عصر روز دوشنبه ۱5 
مهرماه، یعنی همزمان با بازداشــت 

کارگران این کارخانه، آزاد شد.
خبرگزاری ایلنا افزوده است که روابط 
عمومی مجتمع کشت و صنعت هفت 
تپه خبر آزادی مهرداد رستمی چگنی 

را تأیید کرد.
از سال گذشــته تا کنون خبرهایی 
درباره فساد مالی گســترده مهرداد 
رستمی چگنی و امید اسدبیگی، دو 
مدیر و سهامدار عمده مجتمع کشت 
و صنعت نیشــکر هفته منتشر شده 

است.
به نظر می رسد نظام قضایی جمهوری 
اســالمی که مدتی اســت توســط 
ســیدابراهیم رئیسی ژســت مبارزه 
با فســاد اقتصادی به خود گرفته نه 
تنها مهرداد رســتمی چگنی و امید 
اسدبیگی را آزاد کرده، بلکه به شکایت 
بی گناه  کارگــران  اســدبیگی  امید 
هفت تپــه را که تنها خواسته شــان 
دریافت حقوق و حفظ امنیت شغلی 
اســت در بازداشــت نگه داشــته و 
وثیقه های سنگین برای آنها در نظر 

گرفته است.
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بازی با جان مردم
 توزیع الستیک های تاریخ مصرف گذشته در بازار ایران

کیهان لندن- مجیــد کیانپور عضو 
شورای  مجلس  عمران  کمیســیون 
اسالمی از فروش الستیک های تاریخ 
مصرف گذشته در بازار خبر داده و آن 

را فاجعه بار خوانده است.
مجید کیانپور با تأکید بر اینکه عرضه 
الستیک های تاریخ مصرف گذشته 
در بازار غیرقابل گذشــت و بخشش 
اســت گفته که »بطور حتم وزارت 
صنعت، معدن و تجارت باید نســبت 
به موضوعات مطروحه درباره فروش 
الســتیک های تاریخ مصرف گذشته 
در بازار پاســخ دهد، چــون متولی 

]مسئول[ اصلی این حوزه است.«
این عضو کمیســیون عمران مجلس 
شــورای اســالمی افزوده است که 
»فروش الستیک های غیراستاندارد و 
منقضی شــده یک موضوع فاجعه بار 
اســت، چرا که بــا اســتفاده از این 
الستیک ها خطر بروز ترکیدگی تایر و 

تصادف چندین برابر می شود.«
به عقیده این نماینده مجلس شورای 
اسالمی، قوه قضائیه باید با متخلفان 
برخورد و آنها را به اشد مجازات برساند 
تا دیگر برای کسب سودهای کالن با 

زندگی و جان مردم بازی نکنند.
کیانپور افزوده اســت که کمیسیون 
عمران مجلس شــوراس اسالمی به 
تاریخ  الســتیک های  عرضه  مسئله 
مصرف گذشــته در بازار ورود خواهد 
کرد و در این رابطه نشستی با حضور 
مسئوالن وزارتخانه های راه و صنعت 

برگزار می شود.
با این وجود داوود سعادتی نژاد رئیس 
اتحادیه فروشندگان الستیک، فیلتر 
و تعویض روغن ادعای کیانپور را رد 
کرده و گفته اســت که از سال ۹۳ با 
نظارتی که توســط سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیه 
صــورت می گیرد، عرضه الســتیک 
تاریــخ مصرف گذشــته یــا تقلبی 

امکانپذیر نیست.
رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک، 
فیلتر و تعویض روغن افزوده اســت: 

دامپزشکی تکذیب نکرد
 مرغ های »تریاکی« سر سفره مردم

یک مقام اتحادیه مرغداران گوشتی می گوید بحث استفاده از تریاک 
در آب واحدهای مرغداری »حرف های کوچه بازاری« و »تبلیغات« است. 
رئیس سازمان دامپزشکی ایران اما مسئله را »اشتباه مدیریتی« خوانده 

و منکر آن نشده است.

دویچــه وله-  آیــا در مرغداری ها به 
مرغ هــا تریاک می دهنــد؟ آیا مردم 
مرغ معتــاد می خورند؟ مرغ تریاکی 
چه عوارضــی دارد؟ آیــا مرغ ها هم 
نشئه می شــوند؟ این   نمونه  هایی از 
سواالت  شوخی و جدی در رسانه ها و 
شبکه های اجتماعی است. موضوع به 
تایید تلویحی این خبر برمی گردد که 
برخی کارخانه های تولید مرغ گوشتی 
برای درمان یا پروارسازی مرغ ها، چند 
روز قبل از ســر بریــدن، در آب  آنها 
تریاک می ریزند تا یبوســت بگیرند 
و وزن شــان زیاد شود. در شبکه های 
اجتماعی عنوان شده که با این شگرد، 
افزایش وزن گاه به نیم کیلو می رسد 
و برخــی از مصرف کنندگان مرغ در 
تهران و شهرستان ها پس از خوردن 

مرغ، احساس رخوت می کنند.
ولی اهلل کاشــکی، مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران گوشــتی خراسان رضوی، 
روز دهم مهر اعالم کرد که در گذشته 
برخی مرغداران بــه دلیل اطالعات 
پاییــن چنیــن کاری می کردند تا 
بیماری های آنهــا از بین برود: »من 
نمی گویــم این موضــوع امروز اصال 
وجــود ندارد بلکه به میــزان کم در 
برخــی مرغداری ها در حد بســیار 
پایینی وجــود دارد که البته به هیچ 

عنوان علمی نیست.«
این تایید تلویحی آن هم از سوی یک 
مقام مسئول صنعت مرغداری، موجب 

نگرانی مصرف کنندگان شد.
ســازمان  رئیس  رفیعی پور،  علیرضا 
دامپزشکی ایران، موضوع را رد نکرده 
و گفته اســت: »اگر کسی این کار را 
بکند اشــتباه مدیریتی انجــام داده 
چراکه اســتفاده از تریاک جز اینکه 
بیمــاری را مزمن می کنــد نتیجه 

دیگری ندارد.«
او موضوع را به درمان طیور ربط داده 
و در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا ابراز 
امیدواری کرده که افــراد از این کار 
دســت بردارند: »چون این ماده فقط 
به مزمن شدن بیماری، افزایش زمان 
درمان بیماری، افزایش چرک و زیاد 
شدن عفونت کمک می کند و مرگ 

پرنده و دام را به دنبال دارد.«
اما عظیــم حجت، عضو هیات مدیره 
اتحادیه مرغداران گوشتی به »باشگاه 
خبرنگاران جــوان« گفته که بحث 
اســتفاده از تریــاک در واحدهــای 
کوچه بازاری«  »حرف های  مرغداری 
و »نوعی تبلیغات در فضای مجازی« 
اســت: »چرا که هر ماده ای به عنوان 
دارو یا واکسن در واحدهای مرغداری 
بــه خاطر ریســک  تولید اســتفاده 
نمی شود. ضمن آن که در کل فارم ها 
دامپزشک مستقر است و تحت نظر او 
دارو یا واکسن به مرغ داده می شود.«

حجت افزوده که در ســال های قبل 
موضــوع اســتفاده از هورمــون در 
واحد های مرغداری مطرح شــده بود 
اما مســئوالن امر توضیــح دادند که 

مصرف هورمون به خاطر قیمت باال 
برای تولیدکننده مقــرون به صرفه 
نیست: »هم اکنون نیز برای صنعتی 
که ماهانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون قطعه 
جوجه ریــزی می کند، به هیچ عنوان 

این امر انجام نمی شود«
»خبرآنالیــن«  میــان،  ایــن  در 
کاریکاتوری منتتشر کرده که مرغ های 
تریاکی را کت بسته و در حال انتقال 
به ون ناجا نشــان می دهد. دو مامور 
باتوم به دست نیز مراقب هستند که 
مرغ ها به صف وارد خودرو شوند و در 

نروند.

»تولید الستیک در کشور به روز است 
و به دلیل داشــتن مشتری به هیچ 
عنــوان در انبار ها نمی ماند که تاریخ 
مصرف آنها منقصی شــود همچنین 
هر الستیکی که تولید می شود سه تا 

چهار سال گارانتی دارند.«
داوود سعادتی نژاد مدعی شده است: 
»در گذشته شاید این موضوع امکان 
پذیــر بود، اما در طی 4 ســال اخیر 
به دلیل اینکه بیشتر الستیک کشور 
در داخل تولید می شــود این موضوع 

امکان پذیر نیست.«
گفتنی اســت عمر مفید الســتیک 
اتومبیل پنج ســال پس از تولید آن 
است و استفاده از الستیک های تاریخ 
مصرف گذشته خطر ترکیدگی تایر 
هنگام رانندگی و تصادف و چپ شدن 

اتومبیل را ایجاد می کند.
اکنون، جدا از موضوع واردات و توزیع 
تاریخ مصرف گذشته،  الستیک های 
بسیاری  خانوارهای  اقتصادی  بحران 
را به خرید الســتیک های دست دوم 
کشــانده که این نیز خطری جدی 
برای رانندگان و سرنشینان اتومبیل 

به همراه دارد.
برای نمونه احمد کریمی دبیر کانون 
کامیونداران چنــدی پیش خبر داد 
که در دوران کمبود تایر در بازار، انبار 
تایرهای دست دوم خالی شد و تمام 

این تایرها در بازار توزیع شده است.

کریمی گفته تایرهایی وارد بازار شد 
که در ســال 2۰۱2 حواله آنها صادر 
شــده بود؛ این در حالیست که طول 
عمر تایر ســه سال است و بعد از سه 
سال تایرها منقضی می شوند اما در 4 
ماه گذشته و در سال 2۰۱۸ تایرهایی 
به فروش رســیدند که تاریخ حواله 

آن ها به سال 2۰۱2 بر می گشت.
یک عضو انجمن صنعت تایر ایران در 
مورد توزیع تایر های تاریخ گذشته به 
وبسایت خبری رویداد 24 گفته است: 
»در گذشــته ضوابطی برای کنترل 
تایرها از سوی بازرسان وجود داشت، 
اما متأســفانه از ســال گذشته این 

کنترل ها لغو شد.«
در حالــی که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت این خبر را نیز تکذیب کرده اما 
احمد کریمی دبیر کانون کامیونداران 
ایران تأکید کرده اســت که گزارش 
سرنگون شــدن کامیون ها به دلیل 
ترکیدگی الستیک ناشی از استفاده از 
الستیک های تاریخ انقضا گذشته را به 

این وزارتخانه ارسال کرده است.
نــادر قاضی پور یــک نماینده دیگر 
مجلس شــورای اسالمی نیز چندی 
پیش از ورود الســتیک های کهنه از 
چین و کره به مناطق آزاد ایران خبر 
داده و گفته بود این الســتیک ها به 
بهانه های مختلف از گمرک ترخیص 

شده و وارد بازار کشور می شوند.

وزیر اقتصاد ایران: ۵۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازنگشته است
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی 
ایران اعالم کرد کــه ۵۵ درصد از 
ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتی 
فرهاد  است.  بازنگشــته  کشور  به 
دژپسند همچنین میزان فرار مالیاتی 
ثبت شده در ایران را »بین ۳0 تا 40 

هزار میلیارد تومان« برآورد کرد.

دویچه وله- فرهاد دژپسند، وزیر امور 
اقتصادای و دارایی ایران، با بیان اینکه 
در یک ســال و نیم گذشته »حدود 
۶۱ میلیــارد دالر صادرات غیرنفتی 
داشته ایم«، گفت که از این رقم تنها 
»2۷ میلیارد دالر« به کشور بازگشته 
و بیش از نیمی از آن هنوز بازنگشته 

است.
وزیر اقتصاد ایران که شامگاه دوشنبه 
در حاشیه »شورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی« سخن می گفت، 
برآوردهای  تصریح کرد: »براســاس 
صورت گرفته ما در ۱۸ ماه گذشــته 
حــدودا ۶۱ میلیــارد دالر صادرات 
غیرنفتی داشــته ایم که از این میزان 
ارز 45 درصد از صادرات به کشــور 

بازگشته است.«
به گزارش ایسنا، دژپسند افزود: »برای 
ما شکی وجود ندارد که صادرکنندگان 
ریشــه دار ایران تمام تــالش خود را 

برای بازگشت این ارز به کشور انجام 
داده اند اما قطعا باید پیگیری ها برای 
بازگشت رقم باقی مانده نیز انجام شود 
و ما مطمئن هســتیم که در صورت 
بازگشــت 55 درصــد ارز باقی مانده 
بســیاری از نیازهای کشور برطرف 

خواهد شد.«
بازنگشــتن ارز حاصــل از صادرات 
غیرنفتی به چرخــه اقتصادی ایران 
یکــی از موضوعــات بحث برانگیز و 
از جملــه اختالفات میــان دولت و 
صادرکنندگان در ماه های اخیر بوده 
است. از جمله حسن میرشجاعیان، 

مشــاور وزیر امور اقتصــادی ایران، 
اردیبهشــت ماه گذشته گفته بود که 
اظهــارات برخی از صادرکنندگان در 
خصوص بازگشت ارز صادراتی واقعیت 
ندارد و ۳۰ میلیارد دالر از مجموع 4۰ 
میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات، نه 
به صورت کاال و نــه به هیچ صورت 
دیگری وارد کشور نشده است. او این 
امر را مصداق »فرار ســرمایه«خوانده 

بود.
بر اساس گزارش های رسانه های ایران، 
با افزایش چشمگیر قیمت ارز در دو 
سال گذشته در اغلب موارد ارز حاصل 
از صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشته 
و این امر مشــکالت دولت در تامین 
نیازهای ارزی را بیشــتر کرده است. 
بخشی از عدم بازگشت ارز صادراتی به 
کشور، به اختالف چشمگیر قیمت ارز 
دولتی و آزاد نسبت داده می شود که 
رغبت صادرکنندگان به ورود دالرهای 
حاصل از صادرات خود به کشور را کم 

می کند.
ناکامی  دلیــل  برخی کارشناســان 
دولت و بانک مرکزی در بازگرداندن 
ارز صادراتی به کشــور را از جمله در 
عدم شــفافیت فضــای اقتصادی و 
رانت خواری »شرکت های خصولتی« 

می بینند.

۳0 تا 40 هــزار میلیارد تومان فرار 
مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در 
بخش دیگری از سخنان خود میزان 
فرار مالیاتی ثبت شده در کشور را نیز 
»عددی بین ۳۰ تا 4۰ هزار میلیارد 
تومان«  عنوان کرد و از بررسی موضوع 
»معافیت مالیاتی صادرکنندگان« در 
هفته های پیش رو توسط بانک مرکزی 

و سازمان امور مالیاتی خبر داد.

فرهاد دژپســند گفت: »تــا پیش از 
دوران تحریم صادرکنندگان ۳۰ روز 
زمان داشــتند تا بــا بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات خود معافیت های 
مالیاتی قیدشده در قانون را دریافت 
کنند. در ماه های گذشته و با توجه به 
مشکالت حاصل از تحریم، این زمان 
به چهار ماه افزایش یافت اما با توجه 
به درخواست بخش خصوصی مبنی 
بر کمــک به صادرکنندگان در حوزه 
مالیات ما بررســی های الزم را انجام 
می دهیم تا صادرکنندگان در صورت 
ارائه مدارک الزم پس از چهار ماه نیز 
بتوانند تسهیالت مالیاتی را دریافت 

کنند.«
امیدعلی پارســا، رئیس سازمان امور 
مالیاتی ایران، اخیرا حجم فرار مالیاتی 
در اقتصاد ایــران را 4۰ هزار میلیارد 
تومان بــرآورد کرده بود. فعالیت های 
غیررسمی و خارج از دایره نظارت که 
از آنها با عناوین »اقتصاد زیرزمینی« یا 
»اقتصاد پنهان« نیز نام برده می شود، 
یکی از عوامل مهم فرار مالیاتی ذکر 
می شوند. کارشناســان معتقدند که 
اقتصاد  دســت کم ۳۰ درصد حجم 
ایــران را »اقتصاد پنهان« تشــکیل 

می دهد.
گرچه مجلس ایران در قانون بودجه 
سال ۹۸ خود نهادهایی مانند آستان 
اقتصادی  بنگاه هــای  قدس رضوی، 
نیروهای مســلح ایران و ستاد فرمان 
اجرایــی فرمــان امــام، از نهادهای 
زیرمجموعــه دفتر رهبــر جمهوری 
اسالمی را موظف به پرداخت مالیات 
کــرد، اما در عین حــال در مواردی 
کــه »اذن صریح ولی فقیه« در میان 
باشد، برایشان استثنا قائل شد و آنها 
را از پرداخت مالیات در چنین صورتی 

معاف کرد.

صاحبان قدرت ساالنه ۴0 میلیارد دالر 
از ایران خارج می کنند

رادیو بین المللی فرانســه - سامانۀ خبری »ابزرواتور مغرب و آفریقا« به 
نقل از منابع رسمی و نزدیک به دولت ایران فاش کرد که طی پنج سال 
گذشته صاحبان قدرت و سرمایه در ایران ساالنه حدود ۳۰ تا 4۰ میلیارد 
دالر پول را به خارج جهت سرمایه گذاری در کشورهای امارات، ترکیه، 

گرجستان... منتقل کرده اند.
همیــن منبع می افزاید کــه غالب این پول ها صــرف خرید امالک یا 
بانک های خارجی شده است. روزنامۀ »آرمان« چاپ ایران ماه گذشته با 
انتشار این خبر تصریح نمود که این پول معادل درآمد ساالنۀ نفتی کشور 

در وضعیت عادی یعنی در فقدان تحریم های آمریکا است.
»ابزرواتور مغرب و آفریقا« تصریح می کند که اقلیت ناچیزی از محافل 
قدرت و رهبران حکومت اسالمی ایران به طرز افسارگسیخته ای پول ها 

و سرمایه های خود را از کشور خارج می کنند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، در مرداد ماه گذشته در مصاحبه ای 
با رسانه های رسمی کشور با استناد به نظرسنجی های مراکز حکومتی 
گفت که ۹5 درصد مردم ایران به وجود فســاد در قدرت باور دارند. در 
نتیجۀ چنین فســادی سال گذشته ۱۶ میلیارد دالر از منابع ارزی ایران 
به بهانۀ واردات کاال از کشــور خارج شد بی آنکه کاالیی در ازای آن وارد 

کشور شود.
محمود بهمنی، رئیس پیشــین بانک مرکزی ایران، در تابستان گذشته 
گفت که فقط ۱4۸ میلیارد دالر از دارایی های کشــور در حساب های 
بانکی فرزندان رهبران جمهوری اســالمی ایران در بانک های خارجی 
سپرده گذاری شــده اند. او همچنین اعتراف کرد که معادل دو سال از 

درآمدهای صادراتی ایران هرگز به کشور بازنگشتند.
پیشتر یکی از نمایندگان مجلس، محمدرضا بادامچی، گفته بود که در 
چهل سال گذشته 2۰۰۰ میلیارد دالر پول و سرمایه وارد کشور شده بی 
آنکه کمترین بهبودی در وضعیت میلیون ها بیکار، گرسنه، بی سرپناه و 

کودکان کار در کشور به وجود آمده باشد.
ابزرواتور مغرب و آفریقا تصریح کرده است که در پی توافق اتمی با ایران 
طی سه سال به غیر از درآمدهای نفتی ۱5۰ میلیارد دالر از دارایی های 
مســدود شدۀ ایران در خارج در اختیار رهبران این کشور قرار گرفت، با 
این حال دو سوم جمعیت ایران همچنان زیر خط فقر زندگی می کنند.
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وضعیت معیشتی 
زندانیان سیاسی-عقیدتی

 و رنجی که می برند

حکومــت جمهوری اســامی ایران 
و نهادهای قضایــی و امنیتی  اش از 
همان اولین روزهای انقاب رویکردی 
خشن، سرکوب  گر و اغلب توأم با قهر 
نسبت به مخالفان و منتقدان سیاسی 
داشــتند و این روند تاکنون با شدت 

هرچه تمام  تر ادامه پیدا کرده است.
در طی هفته  ها و ماه  های گذشــته، 
با افزایش شــمار دستگیری فعاالن 
سیاسی، کارگری و کشنگران مدنی 
در سراســر ایران و صدور احکام اشد 
مجازات برای آنان، روند ســرکوب و 
خفه کردن صدای مخالفان سیاسی 
موج تــازه  ای از هراس  افکنی و ایجاد 
فضای امنیتی توسط حاکمیت را به 

دنبال داشته است.
از ایــن  رو تعداد زندانیان سیا ســی- 
عقیدتــی و صدور احکام ســنگین 
برای آنان در ما ه  های گذشته افزایش 
چشم  گیری پیدا کرده است. در ایران 
زندانیان سیاسی-عقیدتی، طیف  های 
مختلفی را شــامل می  شوند و گاهی 
یک فرد بــه دلیل یــک اظهار نظر 
شخصی در صفحات مجازی، به عنوان 
یک مخالف سیاسی و ضدنظام تلقی 
شــده و به حبس و مجازات سنگین 

محکوم می  شود.
بسیاری از زندانیان سیاسی-عقیدتی 
متحمل احــکام ســنگین و زندان 
طوالنــی مــدت همراه با شــکنجه 
و اعترافــات اجباری می  شــوند، اما 
اجحاف و بی  عدالتی در حق زندانیان 
سیاســی -عقیدتی و شــرایطی که 
بر آنها تحمیل می  شــود، به همین 
خاصه نمی  شــود. یکی از مهم  ترین 
جنبه های زندگی زندانیان سیاسی در 
طی دورانی که حبس خود را سپری 
می  کنند، وضعیت معیشــتی آنها و 
خانواده هایشان است که تاکنون کمتر 

به آن پرداخته شده است.
بسیاری از زندانیان سیاسی -عقیدتی، 
عاوه بر تحمــل حبس  های طوالنی 
اعترافات  انفرادی،  شــکنجه،  مدت، 
اجبــاری، ممنوع  الماقاتــی و …، با 
اشــکال گوناگونی از شــرایط ناگوار 
معیشــتی و اقتصادی نیز دست به 
گریباننــد. برخی از آنها سرپرســت 
خانواده هستند و عاوه بر اینکه برای 
تأمین برخی نیازهای خود در زندان به 
پول نیاز دارند، برای خانواده، فرزندان، 
پرداخت اقساط، پرداخت اجاره خانه و 
بسیاری مسائل دیگر نیز با مشکات 

عدیده  ای روبه   رو می شوند.
در ایــن میان، نه تنها ســاز و کاری 
برای حمایت از آنها و خانواده  هایشان 
وجود ندارد، بلکــه نهادهای امنیتی 
در مــواردی به عمــد موجب بروز یا 
شدت گرفتن مشکات معیشتی برای 
زندانیان سیاسی می  شوند. در حقیقت 
ســخت کردن شــرایط معیشتی و 
اقتصادی زندانیان سیاسی به عنوان 
ابــزاری برای تحت فشــار قرار دادن 
هرچه بیشتر آنها مورد استفاده قرار 
می  گیرد. در موارد متعددی نهادهای 
امنیتی با اعمال فشــار بر کارفرماها، 
ادارات یا سایر شرکت  ها و سازما ن  ها، 

زمینه  ساز اخراج زندانیان سیاسی از 
محل کار و متوقف کردن منبع درآمد 

آنان می شوند  .
مــواردی هم بوده اســت که اموال و 
دارایی  های زندانیان سیاسی-عقیدتی 

مصادره شده است.
یکی از آخرین مواردی که به چنین 
وضعیتی دچار شده، مهدی حاجتی، 
عضو شورای شهر شیراز است. مهدی 
حاجتی به دلیل حمایت از دو شهروند 
بهایی و تاش برای آزادی آنها، به دو 
 سال زندان و یک سال تبعید در خارج 

از استان فارس محکوم شده.
در حالی که مهدی حاجتی در زندان 
محکومیت  دوران  شــیراز  عادل  آباد 
خود را سپری می کند، از ِسمت خود 
در شورای شهر شــیراز اخراج شد و 
فرماندار شیراز خبر از فرد جایگزین 

وی داد.
اخراج مهدی حاجتی، مساوی است 
با قطع کردن منبع درآمدش؛ یعنی 

حقوق ماهانه  اش.
در مــوردی دیگــر، ۲۰۰ نفر از زنان 
زندانی در بند ۵ زندان قرچک ورامین، 
با انتشــار نامه  ای سرگشاده به تاریخ 
۲۹ مرداد ۹۸ خطاب به حشمت اهلل 
حیات  الغیــب، مدیــرکل زندان  های 
استان تهران، نسبت به وضعیت اسفبار 
زندان اعتراض کردند. آنها در این نامه 
به کیفیت بســیار پایین مواد غذایی، 
دسترسی نداشتن به آب آشامیدنی، 
قیمت  های بســیار باالی اقام مورد 
نیاز در فروشــگاه زندان، دسترســی 
نداشــتن به دارو، امکانات پزشــکی 
نامناسب، نداشــتن هوای مناسب و 
شــرایط غیربهداشتی زندان اعتراض 
کردند. زنان زندانی در زندان قرچک 
در بخشــی از نامه   شان به مشکات 
مهم معیشــتی  که دامن گیر وضعیت 
نابه ســامان آنان است اشاره کرده  اند: 
»با توجه به اینکه اکثر ما زندانیان به 
خاطر وضعیت معیشتی یا همبستگی 
با وضعیت معیشتی بحرانی در جامعه 
به اینجا کشانده شده ایم، دیگر توان 
رفع نیازهای معیشتی خود در زندان 
را نداریم؛ نیازهایی چون تامین غذا، 
مــواد آشــامیدنی، پوشــاک و مواد 
بهداشــتی. مگر جز این است که ما 
زندانیان نیز دارای حق و حقوق اولیه 
هستیم و رفتار مناسب و تامین جان 
و روان ما با مسئولین است؟ عده ای از 
ما به دلیل همین فشارهایی که دیده 
نمی شود دست به خودزنی، خوردن 
مشــت مشــت قرص برای آرامش 
روان، قرض گرفتــن، به اجبار تن به 
انجام کارهای دیگران دادن شده ایم. 
دردناک این است که اگر ما زندانیان 
وضعیت معیشتی خوبی در بیرون از 
زندان را تجربه کرده بودیم هم اکنون 
اینجا نبودیم و نامه ای هم در کار نبود 
اما ســوالی که هر روز تکرار می کنیم 
این اســت که چگونه مخارجمان را 

تامین کنیم تا زنده بمانیم؟«
زندانیــان در زمانی که دوران حبس 
را سپری می  کنند، امکان حمایت از 
خود را ندارند و این مسئولیت به عهده 

دولت است که فضا و شرایط مناسب 
را بــرای زندگی آنها در دوران حبس 
فراهم کند. رعایت شرایط انسانی از هر 
لحاظ در محل  های نگه داری زندانیان 
الزامی اســت. همچنیــن از آنجایی 
که هیچ ســاز و کار حمایتی  ای برای 
وضعیت معیشتی نامناسب زندانیان، 
از جمله زندانیان سیاســی-عقیدتی 
در ایران وجود نــدارد، فعاالن مدنی 
و سیاســی و خانواده دیگر زندانیان 
سیاســی، ســعی می  کنند با دیدار 
و ماقات  هــای پی  درپی بــا خانواده 
زندانیان سیاسی، ضمن حمایت  های 
مادی و معنوی خود، تا حدودی این 
مشکل را بر طرف کنند. اما نه تنها این 
وظیفه متوجه آنها نیست، که کارشان 

تنها حمایتی از روی انسانیت است.
این حمایت  ها گرچه ممکن است در 
کوتاه مدت مفید واقع شود، اما عما 
ناکافی هستند و زندانیان سیاسی و 
خانواده  هایشان همچنان در وضعیتی 

اسفبار می مانند.
برای بررســی این وضعیــت، زمانه 
پرســش هایی را با برخی از زندانیان 
سیاسی ســابق در میان گذاشته و از 
آنها خواسته است تجربیات خود را در 
دوران زندان و مشــکات اقتصادی و 
معیشــتی  که متوجه آنها و خانواده-

ایشان بوده، بیان کنند.
رضا طالشــیان جلودارزاده، روزنامه -
نگار، جامعه  شــناس و سردبیر مجله 
»نــور آزادی« که تاکنون چندین بار 
دســتگیر و زندانی شده، به پرسش-

 های زمانه در مورد تجربیاتش درباره 
مشــکات اقتصادی و معیشتی در 

دوران حبس پاسخ داده است.
رضا جلودارزاده در پاسخ به این پرسش 
که آیا در دوران زندان با مشــکات 
معیشتی مواجه بوده، می گوید: »من 
به شخصه مشــکل معیشتی نداشتم 
چون حقوقم از محل کارم طبق روال 
گذشــته پرداخت می شد، اما هراس 
از این که حقوقم قطع شود دیوانه ام 
می کرد. زندانیان بســیاری بودند که 
شرایط من را نداشتند. آنان به شدت 
در مضیقه بودند. اما اگر قطع می شد 
چه؟! حتی تصورش هم وحشــتناک 
اســت. زندگی خانوادگی من از هم 
می پاشید. من مستأجرم، ۵۰ میلیون 
پول پیش و ماهی یک میلیون تومان 
کرایه خانه  ا م است. خودم هم در زندان 
حداقــل ماهی یک میلیــون تومان 
هزینه داشــتم. هزینه همسرم را هم 
بیفزایید. اگر حقوق من قطع می شد و 
من مدت زیادی توی زندان می ماندم، 
شما حدس بزن چه بایی می توانست 

بر سر من بیاید!«
جلودارزاده در ادامه می  گوید که اگر 
حقوقش قطع می  شــد هیچ راه  کار 
جایگزینی برای امرار معاش نداشته: 
»فروش اتومبیلم اولین راهکار بود و 
بعد از آن احتماال وسایل خانه! همسر 

من اگرچه خیلی محکم و قوی است 
اما چنانچه مدت حبس طوالنی شود، 
او هم از پای در می آید. از افراد فامیل 
و دور و نزدیــک هــم نمی توان زیاد 
انتظار داشــت چون آنان نیز در این 
بلبشوی اقتصادی خودشان به اندازه 

کافی گرفتارند.«
رضا جلــودارزاده در پاســخ به این 
پرسش که برای حمایت از زندانیانی 
که اغلــب با مشــکات اقتصادی و 
معیشتی روبه  رو هستند چه راه کاری 
می  تواند مناسب باشد، می  گوید: »یکی 
از راه های خــوب و مطلوب می تواند 
حمایت های مردمی با تأسیس گروه ها 
و کمپین هــای حمایتی باشــد که 
رسانه ها می توانند در این میان نقش 
فعال و ویــژه ای ایفا کنند. همان کار 
شایسته ای که دکتر محمد نوری زاد 
به طور انفرادی انجــام می داد. آقای 
نوری زاد چون معتمــد بود، زندانیان 
سیاسی که دچار مشکل مالی بودند 
را شناســایی می کرد و از مردم طلب 
کمک می کرد با اعام شماره کارت و 
حساب خود. مردم واریز می کردند و او 
از این طریق به خانواده های زندانیان 
سیاسی که مشکل اقتصادی داشتند 
کمــک می کرد… من بارها شــاهد 

کارهای نیک او بودم.«
اما مشکات زندانیان صرفا به دوران 
حبس خاصه نمی  شود، بلکه بسیاری 
از زندانیان سیاسی-عقیدتی به علت 
مشکاتی که از قبل برایشان به وجود 
آمــده، فقدان شــغل و درآمد بعد از 
آزادی یا مشکاتی که بعضا از جانب 
نهادهای امنیتی بر سر راه آنها برای 
یافتن شغل و کار جدید قرار می  گیرد، 

همچنان نیاز به حمایت دارند.
بسیاری از زندانیان سیاسی-عقیدتی 
بعد از آزادی، به دلیل ســوء سابقه و 
پرونده  سازی  هایی که برای آنها صورت 
می  گیرد، امکان اســتخدام در ادارات 
دولتــی و حتی برخی شــرکت  های 
خصوصی را ندارنــد. رضا جلودارزاده 
در این زمینه می  گوید: »بعد از آزادی، 
فرد زندانی دچار نوعی از مشــکات 
پیچیده است. مردم عموماً حامی اند اما 
فرد زندانی تا مدتی درگیر آزاد کردن 
مدارک و وســایل ضبط شــده خود 

می شود که انرژی بسیار می ستاند.«
از جلــودارزاده در مــورد مقرری در 
زندان برای زندانیان سیاسی-عقیدتی 
پرســیدیم و این که آیا به آنان اجازه 
کار در زنــدان همانند دیگر زندانیان 

داده می  شود؟
او می  گویــد: »مقــرری در زندان؟! 
زندانــی در درون زنــدان به همان 
مقدارِ بیــرون از زندان هزینه  دارد. از 
۱۴ وعده غذای اصلی هفتگی – ناهار 
و شــام – حدود ۱۰ وعــده آن ابدا 
خوردنی نیست. زندانی مجبور است 
با خرید از فروشگاه داخل زندان برای 
خود غذا پخت و پز کند. هزینه های 

لوازم بهداشتی و نظافت های فردی، 
خوراکی های جانبی از جمله ماست و 
دوغ و نوشابه و از این قبیل خوردنی ها 
را خــودش تهیه کند و برای اکثریت 
زندانیان سیاســی کــه درآمد ثابتی 
ندارند به ســختی قابل تهیه اســت. 
زندانیان مالی که ابدا هیچ مشکلی از 
این بابت ندارند. آنان در داخل زندان 
شاهانه زندگی می کنند اما زندانیان 
سیاســی عموما هم در داخل زندان 
مشــکل معاش دارند و هــم نگران 
خانواده هایشــان در بیرون از زندان 

هستند.«
او در ادامه می  گوید: »زندانی سیاسی 
را می شناســم که از درون زندان به 
صاحب خانه اش التماس می کرد اثاث 
خانه اش را بیرون نریزد! و چند زندانی 
جوان دیگری که برای زندانیان مالی 
لباس  شویی و ظرف شویی می کردند 
در داخل زندان تا بتوانند هزینه های 
خود و خانواده هایشــان را در بیرون 
از زندان تامین کنند. خاطرم هست 
از یکــی از آنان پرســیدم آیا برایت 
دشوار نیســت برای عده ای نوکیسه 
که به اتهام اختاس در زندان هستند 
کارگــری  کنی؟ او در پاســخ گفت 

هدفش مهم تر است.«
رضا جلودارزاده همچنین مشــکات 
اقتصــادی بدون حضور سرپرســت 
خانواده را یکی از ابزارهای فشــار بر 
زندانیان سیاســی و خانواده ایشــان 
می  داند: »زندانیان سیاسی تحت فشار 
بازجوها چون دچار مشــکل معاش 
و الجــرم از هم  گســیختگی مالی 
می شــوند، بعضا ناچارند غم سنگین 
و مضاعفــی را تحمل کننــد و این 
دشــواری وجود دارد که بسیاری از 
زندانیان سیاسی پس از دریافت حکم 
از محل کار خود اخراج می شــوند و 
دامنه مشــکات آنان افزون خواهد 
شد. تا آنجا که من اطاع دارم، افراد 
فامیل زندانیان سیاســی کمک  حال 
خانواده های آنان می شــوند که البته 
کافی نیست. بند زندانیان سیاسی با 
ابرکاهبرداران و ابر اختاس گران در 
زندان اوین یکی اســت و نابرابری ها 
و تبعیض و فاصلــه طبقاتی در این 
بند خیلی توی ذوق می زند. حسین 
هدایتی مثا بغل اتــاق من بود و ما 
هر روز تــوی محوطه هواخوری او را 
می دیدیم. با در اختیار داشتن امکانات 
منحصربه فــرد و لوکس …. در این 
زندان هم تهدید به قطع حقوق وجود 
دارد و هم به طور سیستماتیک قطع 
می شــود که گاهی هیــچ نیازی به 

تهدید نیست.«
رضا جلودارزاده در ادامه می  گوید: »به 
هر روی مشکات اقتصادی برای همه 
در این ســال ها وجود دارد، اما برای 
قاطبه زندانیان سیاسی که عموما از 
قشر پایین و متوسط جامعه هستند 
بــدون شــک مضاعف اســت. همه 

آنان در زندان فرصــت کار ندارند یا 
نمی توانند و حق هم دارند که نتوانند 
خود را با شــرایط نکبت بار آن وفق 
دهند. می ســوزند و می سازند. کمتر 
می خورند و کمتــر هزینه می کنند. 
با همان جیره هــای ناخوردنی زندان 
ســر می کنند تا کمتــر موجب رنج 
زندانیان  باشــند.  خانواده هایشــان 
سیاســی از مظلوم ترین زندانیان اند، 
چــون آنان به خاطر آرمان هایشــان 
زندانی می شــوند اما زندانیان دیگر، 
فارغ بال و با ذهنیت ها و عملکردهای 
نامشــروع مالــی و تحصیــل اموال 
نامشــروع در زندان به ســر می برند. 
بی گناه یا با گناه؛ فرقی ندارد. زندانیان 
تمکن  دارای  غیرسیاســی عمومــا 
مالی اند. اما زندانیان سیاسی بالعکس؛ 
عموما دچار مشکات عدیده  مالی  و 

معاش اند.«
در نبود حمایت  های دولتی از زندانیان 
سیاســی و خانواده  هایشــان، مردم 
می توانند بهترین حامی آنها باشند و 
آقای جلودارزاده نقش رسانه ها را در 
کاهش مشــکات زندانیان سیاسی 
مهم و سازنده می  داند، زیرا او معتقد 
اســت رســانه  ها با اطاع  رســانی و 
راهنمایــی صحیــح می  توانند مردم 
را برای حمایت از زندانیان سیاســی 

ترغیب کنند.
او در این رابطه می  گوید: »رســانه ها 
می توانند در کاهــش این رنج نقش 
ســازنده و مهمی ایفا کننــد. آن ها 
می توانند از مردم بخواهند خانواده های 
زندانیان سیاسی را شناسایی کنند و به 
یاری آنان بشتابند. اگرچه بیش و کم 
فی المثل،  می کنند.  چنین  مردمانی 
همســر بنده می گفت در چند مورد 
راننده های آژانس وقتی که فهمیدند 
من همسر یک زندانی سیاسی هستم 
نصف قیمت از من پول گرفتند. و خود 
من پس از فراغت از زندان، وقتی رفته 
بودم فروشگاهی برای خرید یک سری 
لوازم متعدد اتومبیل؛ فروشنده وقتی 
متوجه شد من تازه از زندان آزاد شدم، 
در قبال فروش قطعات تمام سودش 
را از مبلغ کل کســر کــرد و قیمت 
خریدش را محاســبه کــرد و اصرار 
داشــت که به او چک وعده دار بدهم. 
آن فروشنده می گفت هر کدام از ما در 
ساخت وطن مان وظیفه داریم. ما که 
نمی توانیم مانند شما پیشرو باشیم، 
این  گونه که می توانیم پشتیبان شما 
باشیم …. مردم حمایت می کنند، اما 

نیازمند راهنمایی و اطاع رسانی اند.«
آنچه مسلم است، شــرایط زندانیان 
سیاســی-عقیدتی در ایران بســیار 
پیچیــده، دشــوار و دارای زوایــای 
پنهان است. به همین جهت آگاهی 
و اطاع رسانی در مورد وضعیت آنها 

امری ضروری است.

سیاری از زندانیان سیاسی-عقیدتی متحمل احکام سنگین و زندان طوالنی 
مدت همراه با شکنجه و اعترافات اجباری می  شوند، اما اجحاف و بی  عدالتی 
در حق زندانیان سیاسی -عقیدتی و شرایطی که بر آنها تحمیل می  شود، به 
همین خالصه نمی  شود. یکی از مهم  ترین جنبه های زندگی زندانیان سیاسی 
در طی دورانی که حبس خود را ســپری می  کنند، وضعیت معیشتی آنها و 

خانواده هایشان است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

فرزاد صیفی کاران )رادیو زمانه(
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فرمودند به خاطر دمکراسی، 
تابع اکثریتم

خاطرات وحیدالعظما، علمدار آقا )۳۱(

حضرت آقــا خیلی پکر بودند از موضــوع رفتن زن ها به 
استادیوم ورزشــی. فرمودند: »عجب حکایتی است. یکی 
دیگر خودش را آتش زده سوخته، تاوانش را ما باید بدهیم!«

- بله قربان، شرمنده.
- تو چرا باید شرمنده باشی؟ باید زود خاموشش می کردند 
که کار به اینجا نکشــد. هنوز هیچی نشــده همه رادیو 
تلویزیون های دنیا دارند راجع به زن های ما در اســتادیوم 

برنامه پخش می کنند.
عرض کردم: رادیان تلویزان ها؟

آخ. حضرت آقا هیچ خوششــان نیامد از حماقت نگارنده. 
خشمشان را بروز ندادند ولی شلوغش کردند:

- مگر اینها می گذارند من مثل آدم حرف بزنم. بله، رادیان 
تلویزان ها، ولی هیچکــس به حرف من گوش نکرد. زبان 
من مو در آورد از بس گفتم بگویید رادیان تلویزان. )البته 
مثلش را می فرمودند، مویی در زبانشــان نبود – توضیحاً 

تحریر شد.(
بنده هم مجبورم تابع اکثریت باشم آن هم فقط به خاطر 

دمکراسی.
»ببیــن«، حضرت آقا گوشــی تلفن ســیاه روی میز را 
برداشتند و آن را تق و تق به بدنه تلفن کوبیدند و پرسیدند 
»این چیســت؟« عرض کردم »تق، تــق«. آقا محکم تر 
زدند و با غیظ فرمودند »نه، این ، این چیســت؟« عرض 
کردم »تلفن«. فرمودند »وقتی گوشــی را برمی داری چه 

می گویی؟« عرض کردم »الو قربان«.
- نه، الو قربان که نمی گویی، فقط می گویی الو.

- بله قربان.
- دیگران چه می گویند؟

- همه می گویند الو قربان.
- نه، این قربان صاحب مرده را ول کن، مگر همه نمی گویند 

الو؟
- بله قربان.

حضرت آقا نفسی به راحتی کشیدند، گوشی را گذاشتند 
و فرمودند:

- االن مدتی هســت من می خواهم بگویم به جای لفظ 
خارجی، به این دســتگاه بگویند »الودان«، مثل نمکدان، 
ولی مگر جرئت می کنم، در حالی که این واقعاً الودان است. 

ولی می ترسم دوباره سنگ روی یخ شوم.
با دقت نگاهی به تلفن کردم و دیدم درســت می فرمایند، 
واقعاً الودان بود. خودم را سرزنش کردم که چرا تا آن موقع 

متوجه نشده بودم.
دیدم رهبری چقدر کار مشکلی است و چه مسئولیت هایی 

به دوش یک نفر می افتد.
حاال رهبر معظم اول مدتی خنده فرمودند بعد گفتند:

- فهمیدی علمدار؟ عالیجناب جنتی، عمراً طویله، راه حل 
داده است که دو تا استادیوم درست کنیم، زنانه و مردانه، 

هر هافتایمی توی یک استادیوم. ها ها ها ها ....
بعد فرمودند: حاال البته، این شــلوغ بازی ها منافع خودش 
را هم دارد. بگذار جماعت سرشان گرم فوتبال باشد، هی 
زر نزنند که این چرا گم شد؟، آن چرا شکنجه شد؟، اینها 
چرا اعدام شدند؟ بنده به قول احمد شاملو »جخ دیروز از 

مادر نزاده ام.«
عرض کردم: قربان چقدر خوب شد این حرف پیش آمد. 
آن آخوندی که گفت حضرتعالی، وقتی به دنیا آمدید فریاد 
یاعلی ســردادید، تصمیم ندارید یکبار تکذیب بفرمائید؟ 

بعضی ها می گویند چرا حضرت آقا سکوت فرموده اند؟
حضرت آقا باز هم سکوت فرمودند. یعنی حرف مرا نشنیده 

گرفتند:
- ببیــن علمدار! حاال رادیان تلویزان های دنیا شــلوغش 
کرده اند کــه فیفا ما را مجبور کرده بــه حضور زن ها در 
استادیان. این آقای فیفا ظلمی را که طبیعت در حق زن ها 
کرده تاوانش را از ما می خواهد. بفرما، بخواهد. حاال وقتی 
گندش درآمد که در همان هافتایم اول، یک نره خری رفته 

در بخش زنانه به یکی از زن ها تجاوز کرده ...
عرض کردم »یا حضرت عباس«. فرمودند »البته ....« ولی 
ادامه ندادند. البته من خبر داشــتم که قرار است یکی از 
برادران بسیجی یکی از خواهران را صیغه کند و در همان 
هافتایم اول، نمایش تجاوز رو بشود و مسابقه به هم بخورد 
و به هافتایم دوم نکشــد. اما موضوع اینکــه خواهران و 
برادران بســیجی سر رقابت داوطلبی برای همدیگر هفت 
تیر کشیده اند و تیر هوایی در کرده اند، قضیه عقب افتاده 

برای مسابقات بعدی.
عرض کردم: قربان جســارت اســت. مراجع هم اطاعیه 
داده اند اعتراض کرده اند که قبول نیست. از قول حضرتعالی 
نقــل آورده اند که »ایــن کار ممنوع و خاف اســت.« 
پوسترشان روی شیشه مغازه فافل فروشی در اینترنت بود.

فرمودند: »فافل غذای مقوی و خوبی است. ما در عتبات 
کــه رفته بودیم گاهی هم باالجبار فافل می خوردیم ماه 

رمضان. غذای دیگر گیر نمی آمد!«
دیدم حاال که قرار اســت موضوع عوض شود، یک سؤال 

کلماتی بکنم که حضرت آقا کیف بکنند:
- حضرتعالی درباره لغات و ریشه لغات تخصص دارید. این 

فافل ریشه اش چیست؟ معنیش را ....
- واهلل این یکی را معذور. البته می دانم که با نخود است.

شرمنده شدم از ســؤالی که کردم. بی خودی آقا را کنف 
کردم. دنبال کلمه دیگر گشــتم برای جبران. یادم افتاد: 

»پس لطفاً بفرمایید مرفق یعنی چه؟«
حضرت آقا خیلی خوششــان آمد از این سؤال. با ذوق و 
شوقی آستین راســت را باال زدند، انگشت دست چپ را 
به کونه آرنج مبارک گذاشتند، فرمودند: »اینجاست. محل 
اتصال ساعد و بازو. از رفق می آید، به هم برآمدن، رفاقت...«

خوشحالی من از این جواب در صورتم معلوم بود. حضرت 
آقا حالی که آستین را برمی گرداندند پرسیدند: »چطور شد 
این را پرسیدی؟« صادقانه و ساده دالنه عرض کردم »اینور 
و آنور می نویسند کسی مثاً دستش تا مرفق به خون مردم 

آغشته است...«
حضرت آقا خونســردی خود را خیلی حفظ کردند ولی با 
تلخی فرمودند »البته، دســت چپ من به طور مادرزادی 
مرفق نداشت، دست راســتم هم جایش را نشانت دادم، 
مرفقش توی همان بمبگذاری، از بین رفت. اینکه گاهی 
می گویم جسمم ناقص است، مال همین بی مرفقی است. 

حاال پاشو برو گمشو!«

انتقاد شدید ۳۵ تشکل دانشجویی از فساد، بی عدالتی و خفقان

دویچه وله- ۳۵ تشکل دانشجویی از 
دانشــگاه های تهران و برخی دیگر از 
مراکز استان ها در بیانیه مشترکی که 
مناسبت آن آغاز سال تحصیلی جدید 
عنوان شده، از سیاست های آموزشی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی 
حاکمان جمهوری اسامی به شدت 

انتقاد کردند.
در ابتــدای این بیانیه که ۱۶ مهر در 
سایت خبری »امتداد« منتشر شده 
آمده است: »سال تحصیلی جدید را 
در شرایطی آغاز می کنیم که همزمان 
با تشدید پولی سازی خدمات صنفی-

رفاهی دانشگاه و کاالیی سازی آموزش 
و تصویب شیوه نامه ی انضباطی ضد 
دانشــجویی، برخوردهای قهرآمیز بر 
فضای دانشگاه سایه افکنده است تا 
هزینه ی هر نوع کنشگری انتقادی را 

افزایش دهد.«
شــورای  اجرایی جدید  شــیوه نامه 
انضباطی دانشــجویان، کــه پس از 
تغییراتــی در مصوبه ســال ۸۸ به 
امضای وزیران علوم و بهداشت رسید، 
دوازدهم شــهریور امســال به تمام 

دانشگاه های ایران اباغ شد.
از فعــاالن و تشــکل های  برخــی 
دانشــجویی شــیوه نامه جدید را به 
خاطر ابهام هــای آن در مورد برخی 
مفاهیم مانند »رفتار خاف شئون« 
دانشــجویان، زمینه ساز فشار بیشتر 
بر دانشگاهیان و خفقان آمیزتر کردن 

فضای آموزش عالی ارزیابی کرده اند.
محمدعلــی کامفیــروزی، وکیــل 
دادگســتری و فعال دانشجویی، به 
»این  اســت:  گفته  »اعتمادآناین« 
شــیوه نامه وضعیــت رســیدگی به 
اتهامات دانشــجویان در کمیته های 
انضباطی را به مراتب ســختگیرانه تر 
و شــدیدتر و البته سلیقه ای تر کرده 
و زمینه نقض حقوق دانشجویان در 
کمیته های انضباطی را بیش از پیش 

فراهم کرده است.«

ارعاب  بــرای  امنیتــی  فضــای 
دانشجویان

۳۵ تشکل دانشجویی در بیانیه خود 
با انتقاد از فضــای امنیتی حاکم بر 

دانشــگاه ها می گویند پدیدآورندگان 
چنین فضایی به اشتباه گمان می کنند 
که با صدور »احکام ســنگین علیه 
فعاالن، تشکل ها و نشریات دانشجویی 
جریان هــای  می تواننــد  منتقــد« 

دانشجویی را مرعوب کنند.
آنها ضمــن محکوم کــردن احکام 
ســنگین علیــه فعــاالن مدنــی و 
دانشــجویان اعام کرده اند: »مادامی 
که این رویه های ناصواب و غیرقانونی 
در جریان است و ساختارهای ناکارآمد 
منتهی به این رویکردها، سیاست ها و 
عملکردها اصاح نشده است، ادعاهای 
عدالتخواهانه و فسادســتیزانه هیچ 
کدام از مســئولین وضــع موجود، 
نمی تواند مورد اعتماد و توجه مردم 

قرار گیرد.«
این تشکل ها به انتقاد از »تبعیض های 
ساختاری« در شیوه پذیرش دانشجو، 
از جمله »افزایش سهمیه های گروهی 
خاص«، حاصل ادامه این وضعیت را 
افزایش بی عدالتی آموزشــی ارزیابی 

کرده اند.
در بخشــی از بیانیه این تشــکل ها 
سیاســت های موســوم بــه تعدیل 
»واگــذاری  جملــه  از  اقتصــادی، 
افسارگسیخته مراکز تولیدی به بخش 
خصوصی و شــبه دولتی غیرمولد و 
رانتی« که زیر عنوان خصوصی سازی 
انجام شــده »ضد مردمی« توصیف 

شده است.

قرائت اقتدارگرایانه از قانون اساسی 
و دین

امضاکننــدگان بیانیــه نوشــته اند: 
»قرائت هایی اقتدارگرایانه و وارونه از 
آزادی، قانون اساسی و دین، در پیوند 
بــا یکدیگر درصدد تحمیل ســبک 
خاصی از زیست فردی و اجتماعی بر 
اقشار مختلف حتی در شخصی ترین 
حوزه ها همچون کیفیت پوشــش یا 

حضور در مجامع ورزشی است.«
انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای 
اسامی که قرار است دور اول آن دوم 
اسفند ماه برگزار شود، از دیگر مسائلی 
است که تشــکل های دانشجویی به 
آن پرداخته انــد و جناح اصاح طلب 

حکومت جمهوری اسامی را خطاب 
قرار داده اند که از مدتی پیش در گیر 
بحث در باره مشارکت، عدم مشارکت 
با مشارکت مشروط در این انتخابات 

است.
در بیانیه یادشــده تاکید می شــود: 
»تجربه چند ساله اخیر نشان داد که 
اکتفای صــرف به صندوق رای بدون 
پیوند با واقعیت هــا و امکانات عرصه 
عمومــی و جامعه مدنــی، می تواند 
آسیب زا و بحران آفرین باشد و آن ها که 
آزادی عمل خود را به محدودیت های 
نهاد قدرت گره می زنند، تنها می توانند 

همین عملکردها را بازتولید کنند.«

انتقاد از اصالح طلبان قدرت محور

نویســندگان بیانیــه با اتــکا به این 
تجربه ها نتیجه گرفته اند که»حضور 
اصاح طلبان قدرت محور و بوروکرات 
در مناصب مختلف به احیای امید در 
سطح جامعه و رهایی از وضع موجود 

منجر نمی شود«.
بیانیه با این عبارت ها به پایان می رسد: 
»در شــرایط ناکارامدی ســاختارها 
کــه به نابودی ایــران و از بین رفتن 
نیروهای اجتماعی خواهد انجامید، ما 
دانشجویان نیز به عنوان یک جریان 
اجتماعی، اصاح و صاح خود را در 
بازگشت به صحن دانشگاه و حفظ آن 
به عنوان یکی از سنگرهای مقاومت 

اجتماعی می  جوییم.«
۳۵ تشکل دانشــجویی سراسر ایران 
یــک دهه پیش و با اشــاره به آنچه 
»شــناخت از فرایندهای اســتیاگر 
داخلی و خارجی« عنوان شــده بود، 
از ضــرورت تامیــن امنیت تک تک 
شهروندان ســخن گفته بودند تا از 
طریق آن بتوانند » آزاد از ترس و رها 
از نیــاز« تحت حمایت قانون زندگی 

کنند.
در بیانیه ای که به مناسبت آغاز سال 
تحصیلــی ۹۸-۹۹ صادر شــده این 
تشــکل ها تاکید می کنند که دست 
یافتن به ایــن هدف »جز با مقاومت 
حداکثــری در برابــر پذیرش وضع 

موجود« ممکن نخواهد بود.
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تبعیض و خشونت آشکار دینی 
در آموزش ایران

با آغاز سال تحصیلی بار دیگر رسانه ها 
و شبکه های اجتماعی از ادامه سیاست 
محرومیت دانش آموزان و دانشجویان 
بهایی از ورود به مدارس و دانشگاه ها 
یــا ادامه تحصیل آنها خبر می دهند. 
همه شواهد نشــان می دهند که نه 
تنها تبعیض ها ادامه دارند که برخی 
مسئوالن به گونه ای آشکار به توجیه 

اقدامات غیرقانونی هم روی آورده اند.
وزیر جدیــد آموزش و پــرورش در 
واکنش به محرومیــت دانش آموزان 
بهایی نوشــت که »اگر دانش آموزان 
اظهار کنند که پیــرو ادیان دیگری 
به جز ادیان رســمی کشور هستند و 
این اقدام آنها به نوعی تبلیغ محسوب 
شود، تحصیل آنها در مدارس ممنوع 

است«.
در پی بازتاب منفی این سخنان، او در 
توئیتی دیگر نوشت که »نباید کسی 
به ســبب داشتن عقیده ای از »حق« 
تحصیل در مدرسه محروم شود. نباید 
کسی در #مدرسه اجازه #تفتیش_

عقاید داشته باشــد. نباید فرقه های 
غیرقانونی در مدرسه تبلیغ شوند«. اما 
تناقض آشکار در حرف های آقای وزیر 
این است که ایشان فراموش می کند 
که دانش آموزان و دانشجویان چاره ای 
جز آشکار کردن دین خود ندارند چرا 
که این مدرسه و دانشگاه هستند که 
از آنها دینشان را می پرسند. مشکل 
این اســت که اگر کسی در پاسخ به 
این پرســش ســاده حقیقت را بیان 
کند از نظر وزیر آمــوزش و پرورش 
تبلیغ دینی به حســاب می آید. این 
حرف ها را وزیر آموزش و پرورش در 
حالی می زند که نظام آموزشی ایران 
۲۵ درصد از زمــان آموزش را صرف 
تبلیغات دین دولتی می کند و ایران 
در این حوزه در شمار سه کشور اول 

دنیاست.

دینی  اقلیت های  پایان  بی  رنج های 
»غیرقانونی«

رنج های  و  محرومیت هــا  موضــوع 
بی پایــان نوجوانــان و جوانان بهایی 
پیشــینه ای طوالنی بــه عمر نظام 
آموزشی جدید ایران دارد. این پدیده 
ضد آموزشی و ضد انسانی اما از سال 
۱۳۵۷ به این ســو چهره ای بســیار 
خشن تر و ظالمانه تر بخود گرفته است. 
دانش آموزان و دانشــجویان بهایی یا 
باید هویت دینی خود را پنهان کنند 
و با دروغ مصلحت آمیز آینده تحصیلی 
خود را به خطر نیفکنند یا با آشــکار 
ساختن باورهای خود خطر محرومیت 

از درس و دانشگاه را به جان بخرند.
سیاست تبعض و سرکوب پیروان دین 
بهایی از آموزش بســیار فراتر می رود 
و همه حوزه های زندگی اجتماعی را 
در بر می گیــرد و از آنها می توان به 
عنوان شــهروند درجه سوم و چهارم 
نام برد. محدودیت هایی غیرانسانی که 
برای بهائیان وجود دارد نوعی آپارتاید 
رســمی اســت که از انجام مناسک 
و آئین هــای دینی تا دسترســی به 
آموزش، امکانات ورزشی، فعالیت های 
مدنی، مشــاغل دولتی و حتی دفن 

حکومت دینی در عصر مــا در عمل معنایی جز اعــالم جنگ مذهبی به 
شــهروندانی که با ایدئولوژی حکومتی همساز نیستند ندارد. در این جنگ 
سرد طرف های درگیر نیروی برابر ندارند، یکی در حکومت است و سرمست 
از قدرت، اشکال گوناگون خشونت را به نام قانون دینی یا با بی قانونی علیه 
غیرخودی ها اعمال می کند. طرف مقابل اما قربانی تبعیض عریان و خشونت 
ساختاری است و از حق دفاع از خود محروم است چرا که در این بازی نابرابر و 

یک سویه حکومت دینی و نهادهای رسمی هم طرف دعوا هستند و هم داور.

جنازه را هم در بر می گیرد. خشونت 
چندوجهی علیــه این اقلیت در دنیا 
کم نظیر و بیشــتر به ســرکوب های 
هولنــاک مذهبی قرون وســطایی 

می ماند.

آموزش حق طبیعی همگانی است

در  بین المللی  اصلــی  میثاق هــای 
زمینه های حقوق بشر، حقوق کودکان 
به روشــنی آموزش را یکی از حقوق 
طبیعی هر انسانی می دانند. این بدان 
معناست که ســاکنان یک کشور با 
هر دین، هویت فرهنگی یا موقعیت 
اجتماعی باید بــدون هیچ تبعیضی 
از حق آموزش برخوردار شــوند. این 
حق به واسطه انســان بودن به همه 
افراد تعلق می گیرد و کسی و قانونی 
هم نمی تواند بــه بهانه های مذهبی، 
عقیدتی، نژادی یا سیاســی آن را از 

کسی بازستاند.
ماده ۲۶ اعامیه جهانی حقوق بشــر 
ناظــر بر حق آموزش بــرای همگان 
اســت. بند دوم همین مــاده هدف 
آموزش و پرورش را گسترش حسن 
تفاهم، دگرپذیری و دوســتی میان 
تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی یا 
دینی به شمار می آورد. اعامیه جهانی 
حقوق بشــر تأکید می کند که همه 
افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، 
جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی 
یا ســایر عقاید، موقعیت اجتماعی یا 
ملی، ثروت، تولد یا ویژگی های دیگر، 
مشمول حقوق و آزادی توصیه شده 
در اعامیه جهانی حقوق بشر هستند.
برابر ماده ۱۸ هر شخصی حق دارد از 
آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند 
شــود: این حق مستلزم آزادی تغییر 

دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار 
دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، 
عبادت ها و اجرای آیین ها و مراســم 
دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، 
به طور خصوصی یا عمومی است. اصل 
۷ اعامیه جهانی حقوق کودک هم 
بــر حق آموزش تکیه می کند و اصل 
دهم این اعامیــه خواهان حمایت 
از کــودکان در برابر تبعیض مذهبی 

می شود.
ایران یکــی از امضاءکننــدگان این 
منشورها و بسیاری دیگر از میثاق های 
بین المللی است که همگی به روشنی 
بر حق آموزش و آزادی عقاید مذهبی 
تکیه می کنند. معنــای حقوقی این 
تعهد بین المللی آن اســت که همه 
شــهروندان ایرانی یا کســانی که در 
ایران زندگی می کنند نیز باید بتوانند 
بدون هیچ تبعیضی از این حق طبیعی 

بهره ببرند.

تجربه احترام به حقوق اقلیت ها در 
ایران

ســابقه ایران در زمینه به رســمیت 
شــناختن حقوق اقلیت های مذهبی 
در برخورداری از حق آموزش )جدید( 
به دوران محمدشاه قاجار یعنی حدود 
۱۸۰ ســال پیش بازمی گردد. دوران 
کمتر شناخته شــده از تاریخ ایران 

که در آن آزادی مذهب به رســمیت 
شــناخته شــد و مبلغــان مذهبی 
)مســیحی و یهودی( اجــازه یافتند 
شبکه مدارس ویژه اقلیت های دینی 
ایران را بوجود آورند. بســیاری از این 
مدارس پذیرای نوجوانان خانواده های 
مسلمان هم بودند و این سنت نیک 
احترام به عقاید دینی از همان زمان 
به بخشــی از واقعیت همزیســتی 
ادیان گوناگون  پیروان  مسالمت آمیز 

در کنار یکدیگر تبدیل شد.
انقاب مشــروطیت به معنای گذار 
از جامعه مبتنی بــر هویت دینی و 
شکل گیری جامعه با هویت شهروندی 
و ملی بود. قوانین آموزشی ایران مانند 
قانون اساسی معارف مصوب ۱۲۹۰ 
خورشــیدی یا قانون ۱۳۲۲ آموزش 
همگانی در ایران آموزش را به عنوان 
یک حق برای همه ســاکنان ایران از 
جمله اقلیت های دینی به رســمیت 
می شناسند. قوانینی که پس از ۱۳۵۷ 
به تصویب رســیده اند از جمله قانون 
اساســی نیز کم و بیش به روی کاغذ 

همین سمت گیری را دارند.

خشــونت نمادین علیه اقلیت های 
دینی

در نــگاه بخش بزرگی از مســئوالن 
در ایران هر حکومتی حق دارد دین 
مورد نظر و اصول آن را به همه مردم 
تحمیل کند. دســتگاه های تبلیغاتی 
حکومتی هم پیوســته ایــن گزاره 
نادرســت را تکرار می کنند که گویا 
در همه دنیا در به روی همین پاشنه 
می چرخد و نظام های سیاسی دیگر 
هم به این گونه با شــهروندان خود 
رفتار می کنند. این تبلیغات نادرست 
سبب شده همین باور ضد دموکراتیک 
برای بخشی از افکار عمومی ایران هم 
به وجود آید که گویا همه حکومت ها 
نماینده یک دین خاص هســتند و 
تحمیل یک دین در مدرسه، دانشگاه 
و عرصه عمومی امری طبیعی و عادی 

است.
درســت به همین دلیل اســت که 
گاه ســمت گیری های بسیار مذهبی 
)شیعه(-ایدئولوژیک نظام آموزشی و 
تبعیض هایی که به اقلیت های دینی 
»قانونی« و »غیرقانونی« یا کســانی 
که باور دینی خاصی ندارند تحمیل 
می شود کمتر در جامعه مورد بحث 
قــرار می گیرد. در ایــران اقلیت های 
به رسمیت شناخته شــده )سنی ها، 
مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان( اجازه 
دارند مدارس خاص خود را داشــته 
باشند. اما همزمان اقلیت های پنهان 
مانند بهایی ها، به رســمیت شناخته 
نمی شوند یا دانش آموزانی که به دین 

خاصی گرایش ندارند ناچارند در کنار 
دانش آموزان دیگر، کاس های دینی 
را دنبال  دانش آموزان مدارس شیعه 

کنند.
واقعیت این است که حتی دادن حق 
آموزش دینی به اقلیت های رسمی هم 
همه مشکل تبعیض و تحمیل دینی 
در مدارس ایران را حل نمی کند. چرا 
که نظام آموزشی ایران برای تبلیغات 
گسترده مذهبی فقط به کاس های 
درس دینی بسنده نمی کند و بخشی 
از مطالب دروسی مانند تاریخ، فارسی 
و تعلیمــات اجتماعــی و حتی گاه 
کتاب های علمی هم به موضوعات و 
تبلیغات دین شــیعه اختصاص دارد. 
در نتیجــه دانش آموزان غیر شــیعه 
ناچارند مطالب دینی را که با باورهای 
آنها متفاوت است به اشکال متفاوت 
در کاس های دیگــر یاد بگیرند. در 
کنار مطالب درســی بخشــی اصلی 
فعالیت های فوق برنامــه اجباری یا 
اختیاری مضمونی دینی و سیاسی-

ایدئولوژیک دارند. به این گونه است 
که دانش آموزان بدون داشــتن حق 
انتخــاب نوعــی خشــونت نمادین 
نظام مند )سیستماتیک( را در حوزه 

آموزش دینی زندگی می کنند.
سهم بهائیان از تبعیض و محرومیت 
قابل مقایسه با سایر اقلیت های دینی 
یا دانش آموزان دگرباش نیســت. در 
کنار فشــارها و تبعیض های آشکار و 
پنهان، متون درســی یا فعالیت های 
روزمره فوق برنامه برخوردی بسیاری 
خصمانه و منفی با آنها دارند. بهائیان 
در کتاب های درسی و در تربیون های 
رسمی آشکارا مورد توهین و تحقیر 
قــرار می گیرند و به آنها برچســب 
»نجــس«، »ضد دیــن«، »کافر« و 

»جاسوس بیگانه« زده می شود.
در کتاب تاریخ ســال سوم راهنمایی 
ســال ۱۳۹۱ )صفحه ۳۷( در درسی 
به عنوان »فرقه سازی استعمار« گفته 
انگلیس و  می شــود: »حکومت های 
روس از وحدت مســلمانان در ایران 
به شدت وحشــت داشتند. از این رو 
کوشــیدند تا در میان مــردم تفرقه 
بیندازند و یگانگی آنان را از میان ببرند. 
یکی از کارهای آنها در تفرقه اندازی، 
حمایت از مذاهب ســاختگی جدید 
بود. از جمله این مذهب های دروغین، 
بابیگری و بهائیگری بود. ابتدا ســید 
علی محمد بنیان گــذار فرقه بابیه 
ادعای بابیت کرد … ادعای سید علی 
محمد باب سبب ایجاد فتنه بزرگی 
بنام فتنه باب شد و فرقه بابیه را ایجاد 
کرد که از طرف روســیه و انگلستان، 
مورد حمایت واقع شد«. نویسنده پس 
از اشــاره به اعدام سید علی محمد 
باب به میرزا حســینعلی نوری اشاره 

می کند و ادامــه می دهد که »میرزا 
حسینعلی نوری که به خود لقب بهاء 
داده بــود مدتی بعد خود را پیامبری 
جدید خوانــد و فرقه بهائی را بوجود 
آورد که این نیز مورد حمایت انگستان 

بود«.
نســل جوان ایران بــا چنین ادبیات 
و گفتمانی آموزش می بیند و شــاید 
کمتر فرصــت می یابد بــا تاریخی 
غیرایدئولوژیک، غیر سودار، آکادمیک 
و عینی از وقایع گذشــته ایران آشنا 
شــود و بــا فرهنــگ و ارزش های 
جامعــه چندهویتی خــو بگیرد. در 
برابــر دانش آموزان بهایــی به عنوان 
قربانیــان اصلی ایــن برخوردها در 
مــدارس از چه حقوق و امکانی برای 
دفاع از خــود و گفتن روایت خود از 
تاریخ برخوردارند؟ آیا میان سکوت و 
فروخوردن خشم درونی ناشی از این 
تحقیر دائمی یا عطای این آموزش را 
به لقایش بخشــیدن راه دیگری هم 
برای آنها باقی می ماند؟ آنان قربانیان 
بدون دفاع این گفتمان کینه توزانه و 
تبعیض آمیز و ظلم و خشونت نهادی 
هســتند که کمتر کسی از آن باخبر 

می شود.
در برابر گفتمانی کــه هنوز در حال 
و هوای دنیای قرون گذشته اســت، 
رؤیای جامعــه تک هویتی مذهبی را 
در سر می پروراند، مفهوم شهروندی 
و کثرت گرایــی هویتی را نمی پذیرد 
و قادر به دســت برداشتن از کینه ها 
و دشمنی های تاریخی نیست باید از 
حق آمــوزش و از حق آموزش بدون 
تبعیــض بــرای همــگان و آموزش 
مبتنی بر احترام به هویت های دیگر 
دفاع کرد. چگونه می توان در دنیایی 
که شهروندی و حقوق انسانی عام و 
باورهای  از  جهان شــمول صرف نظر 
دینــی، جنســیت، نــژاد، موقعیت 
اجتماعی یا ســبک و سیاق زندگی 
به یک اصل بنیادی تبدیل شده افراد 
را بر اساس هویت مذهبی از یکدیگر 

متفاوت کرد؟
این حق جهان شمول به این معناست 
که حتی پرسش درباره دین دیگران 
هم می تواند به معنای نوعی تفتیش 
عقاید و دخالت در امور خصوصی افراد 

باشد.
حکومــت دینی که به دین مردم کار 
دارد، از دریچه دین به شهروندان خود 
نگاه می کنــد و می خواهد بداند هر 
کســی چه دینی دارد یا نوع خاصی 
از دینــداری را بــه آنها تحمیل کند 
در عمل تبعیض در جامعه را بر پایه 
هویت دینی و نوع دینداری ساختاری 

می کند.
تجربه ایران مصداق روشــن کارکرد 
یک حکومت دینی بسته اســت که 
مردم را بر پایه دین تقسیم می کند و 
هر روز به بهانه های گوناگون از مردم 
به خاطر  می پرســد،  دینشان  درباره 
دینشــان آنها را مجازات می کند یا 
از آنهــا می خواهد به گونــه ای که او 

می خواهد دیندار باشند.
حکومت دینــی در عصر ما در عمل 
معنایی جز اعــام جنگ مذهبی به 
شهروندانی که با ایدئولوژی حکومتی 
همساز نیستند ندارد. در این جنگ 
ســرد طرف های درگیر نیروی برابر 
ندارنــد، یکی در حکومت اســت و 
سرمســت از قدرت، اشکال گوناگون 
خشــونت را به نام قانــون دینی یا با 
بی قانونی علیــه غیرخودی ها اعمال 
می کنــد. طــرف مقابل امــا قربانی 
تبعیض عریان و خشونت ساختاری 
اســت و از حق دفاع از خود محروم 
اســت چرا که در این بــازی نابرابر و 
یک سویه حکومت دینی و نهادهای 
رســمی هم طرف دعوا هستند و هم 

داور.
سعید پیوندی )رادیو فردا(

نماینده مجلس: نام یکصد آقازاده در 
پرونده بورسیه های غیرقانونی مطرح شده بود

صدای آمریکا- محمود صادقی ســه شنبه ۱۶ مهر سه سال پس از مطرح 
شدن پرونده بورسیه های غیرقانونی و اختصاص بورسیه تحصیل در خارج از 
کشور بدون طی شدن مراحل قانونی، در سوال خود از وزیر علوم خواستار 

رفع ابهام از این پرونده شد.
او با اشاره به محرومیت برخی افراد ساکن مناطق محروم از دریافت بورسیه 
تحصیلی، به استفاده از لیست های سفارشی به جای آزمون و رقابت علمی 
برای اعطای بورسیه های تحصیلی اشاره کرد. وی همچنین با بیان این که 
فهرســت یکصد نفره ای از به اصطاح »آقازاده ها و آقاها«، شامل نماینده 
مجلس و فرزندان نمایندگان مجلس، امام جمعه، فرمانده انتظامی، و وزیر، 
که با رانت بورســیه گرفته اند را در اختیار دارد، این پرسش را مطرح کرد 
کــه چرا »وزارت علوم اعام نمی کند چه تعداد از بورســیه ها از مقامات و 

منتسبان به مقامات بودند؟«
محمــود صادقی همچنین با اذعان این که در بعضی موارد ماک انتخاب 
افراد برای دریافت بورســیه نه برخــورداری از صاحیت علمی، که صرفا 
»داشتن انگیزه انقابی« و »اعتقاد به نظام« بوده است، گفت که نمایندگان 
مجلس، جامعه اسامی دانشجویان، و نهادهایی مانند بسیج هم فهرست های 

سفارشی خودشان برای دریافت بورسیه تحصیلی را در اختیار دارند.
پرونده بورسیه های غیرقانونی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی 
در ســال ۱۳۹۲ مطرح شد و به اعطای بورســیه تحصیلی خارج از روال 
قانونی به بیش از ســه هزار نفر در دولت محمود احمدی نژاد می پرداخت. 
اصولگرایان و چهره های نزدیک به رهبر جمهوری اسامی این اتهام را رد 
کردند، اما وزارت علوم پس از بررســی ها در نهایت تایید کرد که بیش از 

۸۰۰ نفر فاقد شرایط الزم برای بورسیه بودند.
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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.

ارقام نجومی پشت تبلیغات 
»شاخ های اینستاگرام«

 استوری های پنج میلیون تومانی
 دستگیری »سحر تبر« که خبرگزاری تسنیم او را »فاطمه. خ« معرفی کرده 
است، بازهم نگاه ها را سمت اینستاگرام، فعاالن، اینفلوئنسر ها یا به عبارت 

عامیانه تر »شاخ های اینستاگرامی« چرخاند.

دستگیری »سحر تبر« که خبرگزاری 
تســنیم او را »فاطمــه. خ« معرفی 
کرده اســت، بازهم نگاه ها را سمت 
اینفلوئنسر ها  فعاالن،  اینســتاگرام، 
یا بــه عبارت عامیانه تر »شــاخ های 
اینستاگرامی« چرخاند. کاربرانی که 
نفری  چندصدهزار  دنبال کننده های 
یا حتی بیش از میلیون نفری دارند و 
البته صفحاتشان منهای محتوایی که 
به مخاطبان تحویل می دهند، فضایی 
مناسب برای صاحبان سرمایه در ایران 

شده است.
طی ســال های اخیر و بــا همه گیر 
شــدن اینترنت در ایران و اوج گیری 
شبکه های اجتماعی در زندگی روزمره 
مردم، فعالیت ها و خدمات اینترنتی 
نیــز بخصوص در شــهرهای بزرگی 
مانند تهران گســترش قابل توجهی 
داشته اســت. همین فضای مجازی 
فرصتی شــد بــرای درآمدزایی های 
بیشــتر؛ از فــروش اینترنتی پفک و 
سیگار تا اتومبیل و جواهرات تا تبلیغ 

برای محصوالت.
بعدازاین مرحله و درست در دوره ای 
که صداوســیمای ایران هــرروز به 
دالیل مختلــف، مخاطبان خود را از 
دســت می داد، تمایل شرکت ها هم 
برای هزینه های گزاف برای تبلیغات 
تغییر مســیر داد و از رسانه تصویری 
حکومتی به ســوی تلفن های همراه 

حرکت کرد.

بهمن ســال ۱۳۹۷ »مشرق نیوز« به 
این اینفلوئنســر ها لقب »رقاص ها و 
ژانگولرهــای مجــازی« داد و درآمد 
آن ها را از کنار تبلیغات مجازی ده ها 
میلیون تومــان در ماه اعام کرد. در 
همیــن گزارش، قیمت ســاخت هر 
آگهی اینســتاگرامی بیــن ۵ تا ۱۵ 

میلیون تومان اعام شده بود.
»ساشا« بیست وشش ساله است و در 
محله اکباتان تهران زندگی می کند. 
فوق دیپلــم گرافیکــش را گرفته و 
به قــول خودش یکی از شــاخ های 
اینســتاگرام است. ساشــا می گوید: 
»اولین بار سه سال پیش فقط برای 
خنده و سرگرمی، با سه تا از رفقا یکی 
از دیالوگ هــای »بهمن مفید« را در 
فیلم قیصر لب زدیم. راستش خیلی 
هم تمرین کرده بــودم و مکث هایم 
دقیقا ســر جای خودش بود. خاصه 
خیلی خوب شــد و این دابســمش 
آن قدر دیده و شیر شد که فالوورهای 
من از سیصد نفر ظرف ۴۸ ساعت به 
۱۴ هزار نفر رسید. راستش از این همه 
اســتقبال خوشــم آمد و دابسمش 

ساختن را آغاز کردم.«
فرمول تبلیغات در شبکه های مجازی 
حاال در دســت کســانی افتاده که 
دنبــال کننده هــا و بازدیدکنندگان 
بیشتری در صفحاتشان دارند. هرچه 
تعداد بازدیدکنندگان بیشتر باشد و 
تعداد الیک ها و کامنت های بیشتری 

هم پای هر پســت آن ها بنشــیند، 
مجموعه های تجاری، تمایل بیشتری 
دارند برای ارائه تبلیغات خود به این 
پیدا  مجازی«  »شاخ های  به اصطاح 

می کنند.
ساشــا می گوید: »همیــن روش را 
ادامــه دادم. اما با توجه به این که چه 
پست هایی بازدید بیشــتری دارد و 
چه ساعاتی در شبانه روز برای انتشار 
آن ها بهتر است. حاال امروز اینفلوئنسر 
اینســتاگرام هســتم با ۲ میلیون و 
۸۰۰ هزار دنبال کننده.« او می گوید 
همین تعداد دنبال کننده برای این که 
به صورت میانگین برای هر تبلیغش ۴ 
میلیون تومان درآمد از راه تبلیغاتش 
داشــته باشــد کفایت می کند: »به 
نظر من اینســتاگرام یــک الگوریتم 
مشــخصی دارد که هرکس حتی با 
پست های معمولی هم این الگوریتم 
را رعایت کند، فالوورهایش ۱۰ برابر 

آدم های عادی می شود.«
یکی از اقشاری که با داغ شدن فضای 
مجــازی و تبلیغات اینســتاگرامی 
بیشترین منفعت را بردند سلبریتی ها 
هســتند. بالطبع تمام ســلبریتی ها 
در اندازه خودشــان و بسته به میزان 
شــهرت و محبوبیتشان دنبال کننده 
دارند. هرچه این تعداد بیشــتر باشد 
پیشــنهاد های بیشــتری هم برای 

تبلیغات به دستشان می رسد.
برخی از سلبریتی ها مدیریت معموال 
صفحات اینســتاگرام  خود را به یک 
ادمین می ســپارند و ماهی پنجاه تا 
پانصد میلیون تومان فقط از تبلیغات 

اینستاگرامی درآمد کسب می کنند.
ساشا می گوید: »نه اینکه بگویم هنوز 
موفق نبودم؛ اما این تجارت پتانسیل 
ماهی ۱۰۰ میلیــون تومان درآمد را 
دارد. من فعا به ســالی ۵۰ میلیون 

درآمد نرسیدم.«
او بــه یکــی از نام دارهــای ایرانی 
اینســتاگرام اشــاره می کند: »علی 
صبوری را می شناسید؟ همان پسری 
کــه در خندوانه اســتندآپ کمدی 
اجــرا می کرد و اتفاقــا خیلی ها هم 
دوستش نداشــتند. االن همه درآمد 
و زندگی اش از اینســتاگرام اســت. 
اســتوری می گذارد ۵ میلیون تومان 
می گیرد. روزی حداقل ۴ اســتوری 
در اینستاگرامش قرار می دهد. همین 
می شود بیست میلیون تومان در روز. 
پست با محوریت تبلیغاتی می سازد و 
بیست میلیون تومان می گیرد. باورتان 
 C200 می شــود که از همین راه بنز

خریده است؟«
اینســتاگرام بازی را از زمین مشاهیر 
بیرون برده و در زمین خودش بازی 
می کند. تا پیش ازایــن در صفحات 

مجازی، افــرادی که هنــر، مقام یا 
موفقیتــی داشــتند موردتوجه قرار 
می گرفتند. اما اینســتاگرام می توان 
مانند یک شــهروند عادی وارد شد 
و بعد بــه لطف همین اپلیکیشــن 
به موفقیت و شــهرت رسید. ساشا 
می گوید: »هیــچ قانونی وجود ندارد. 
کســانی مثــل »وحیــد خزایی« و 
»دنیا جهانبخش« را ببینید. باز دنیا 
جهان بخــش برای بعضــی از مردها 
جذابیت هایی دارد. من نمی دانم این 
وحید خزایی دقیقا چی داشت که به 

اینجا رسید.«
یک کارشــناس فضای مجــازی به 
»ایران وایر« می گوید: »فضای مجازی 
و بخصوص در این روزها اینستاگرام، 
شــرط تولید محتوا دارند؛ اما این که 
کیفیت آن محتوا، چقدر باشد کاما 
سلیقه ای است. اگر با کسانی برخورد 
می کنید که فالوور میلیونی دارند اما 
به جز جذابیت های جنســی و بازهم 
شوخی های جنسی و مستهجن هیچ 
محتوای دیگری اختیار مخاطب قرار 
نمی دهنــد، فقط یک دلیــل دارد و 
آن هم این که این مطالب در جامعه ی 
ما بسیار پرطرفدار است. در مقابل هم 
می بینیم صفحه اینستاگرام یک شاعر 
با دو مجموعه شعر به دو هزار نفر هم 

نمی رسد.«

ساشــا به برخی از ایــن پدیده های 
اینستاگرام اشاره می کند و می گوید: 
»خانمی با لحن کاما مسخره و چند 
شوخی کلیشه ای به مردم تولدشان 
را تبریــک می گوید. بار اول به خاطر 
مســخره بودن نوع تبریک گفتنش، 
ترند شــد و خیلی ها دیدند. اما االن 
روزی چند بار جلوی دوربین موبایلش 
می ایستد و تبریک تولد می گوید. هیچ 
خاقیتی هم ندارد. برای همان لحن 
حرف زدنش، برای هر سفارش ۲۰۰ 

هزار تومان می گیرد.«
کارشــناس فضــای مجــازی که با 
ایران وایر گفت وگو می کند، به همان 
الگوریتم و فرمول موردنظر ساشا اشاره 
می کند و می گوید: »بحث الگوریتم و 
ساعت پســت گذاری کاما درست 
اســت. اما این همه چیز نیســت. به 
جرات می توانم بگویم چیزی که یک 
صفحه را باال می برد را ما نمی توانیم 
تشــخصی بدهیــم. مــا به عنــوان 
کارشناس طبیعتا الگوریتم اینستاگرام 
را می شناسیم. حتی مجموعه شرکتی 
داریم که فعالیت هــای جذب فالوور 
برای صفحه اینستاگرام مجموعه های 
تولیدی و خدماتی را بررسی می کند؛ 
اما واقعا هنوز به هیچ فرمولی نرسیدیم 
که چگونــه ناگهان یــک نفر ظرف 
مدت زمــان زیر یک هفته به شــاخ 

اینستاگرام تبدیل می شود.«
ساشــا امــا در واکنش بــه این ادعا 
می گوید: »راستش اگر هم کسی راز 
معروفیت یک شــبه در اینستاگرام را 
بداند به دیگــران نمی گوید. این فضا 
االن در ایران کاما رقابتی اســت و 
هیچ کس بــه دیگری رحم نمی کند. 
فقط هم بین ما به عنوان اینفلوئنسرها 
ایــن رقابت وجود ندارد، هنرپیشــه 
و ورزشــکاران زیادی هســتند که 
به شدت درگیر اینســتاگرام شده اند. 
ما می شنویم که فان شب قرار است 
فان بازیگر یا فان ورزشکار بیاید که 

تعداد فالوورهایش باال برود.«
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سرمربی تیم ملی جودو: به ایران برنمی گردم
محمد منصوری که در سه سال اخیر 
سرمربی گری تیم ملی جودوی ایران 
را به عهده داشــته، بــا وجودی که 
قراردادش تا المپیک توکیو اعتبار دارد 

حاضر نیست به ایران برگردد.
او در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا 
درباره دالیل تصمیم خود، همچنین 
ماجرای جنجالی سعید مایی، تعلیق 
جودوی ایــران و شــکایت ایران به 

مجامع جهانی صحبت کرد.

آقای منصوری، شما طبق قراردادتان 
همچنان سرمربی تیم ملی هستید. 

چرا نمی خواهید به ایران برگردید؟
دیگر انگیزه نداشتم. جان به لب شده 
بودم. خانه از پای بست ویران است. تا 
االن هم جان می کندم که دوام آوردم. 
آنجا نمی شود کار کرد. نمی گذارند کار 
کنی. با برنگشتن سعید، می خواستند 
همه چیز را سر من خراب می کنند و 
هنوز ایران بودم که می نوشتند دارم با 

صهونیست ها همکاری می کنم.
روزی که مایی در توکیو قربانی شد 
رفتم سر تمرین اما نمی توانستم تمرین 
بدهم. با حس درماندگی و خفگی در 
خودم فرو رفته بودم و تمرکز نداشتم. 
ناگهان بلند شدم و روی تاتامی که به 
آن عشــق می ورزم و تمام زندگی ام 
را برایش گذاشــته ام، با صدای بلند 
به بچه ها گفتم چــه تمرینی؟ بروید 
از جوانی تــان لذت ببریــد. آخرش 
می خواهید ســعید مایی بشوید که 
بگویند بی سر و صدا بباز؟ وقت تان را 

اینجا تلف نکنید.

قبل از تعلیق فدراسیون، اوضاع شما 
و تیم ملی چگونه بود؟

گرنداســلم پاریس بــه خاطر باخت 
عمدی مایــی می خواســتند ما را 
دیســکوالیفه )رد صاحیــت( کنند. 
مایی اشک می ریخت و من هم بغض 
کرده بودم. بی پناه بودیم. سرپرست 
فدراســیون محمدرضا عمادی فردی 
ناشــناخته  برای جودو بود از دانشگاه 
امــام صادق که خود را چســبیده به 
نظام می دانست و از طرفی دو ملیتی 
است و خانواده اش مقیم اروپا. وضعیت 

نابسامانی بر جودو حکمفرما بود.

او آرش میراسماعیلی رئیس  از  بعد 
فدراسیون شد و به خبرگزاری ایرنا 
کارش  به  منصوری  می خواهم  گفت 

ادامه دهد. چرا قبول نکردید؟
»بزرگترین باج خواهی تاریخ جودو به 
میراسماعیلی تعلق دارد که در المپیک 
آتــن خودش را به در و دیوار می زد تا 
مسابقه دهد. اما صبح که افشارزاده و 
ســجادی باج خواهی اش را پذیرفتند 
ناگهان شد حامی فلسطین! فهرست 
پاداش هایش با هیــچ قهرمانی قابل 
مقایسه نیست. مجوز معدن، اتومبیل، 
منزل مسکونی، اســتخدام در پارس 
جنوبی، جایزه نقدی نفر اول و حتی 

امتیاز تاسیس رسانه.
او نمی گذارد کسی رکوردش را بشکند 
اما پس از ۱۵ ســال سعید مایی با 
من طا گرفت و بریمانلو هم برنز. در 
رده بندی تیمی آسیا نیز برای اولین بار 

سوم شدیم.«

حاال که شما در ایران نیستید، فکر 
می کنید چه بر ســر جودوی ایران 

بیاید؟
مگر بقیه هستند؟ حاال فقط تیم های 
ناشنوایان، ارتش ها و نابینایان جودوی 

ایران حق فعالیت دارند.
محجوب کــه از بهترین ها بود رفت. 
مایــی رفــت و بریمانلــو هم گفت 
خداحافظ. البته آنقدر بریمانلو را بردند 

و آوردند که مجبور شد بگوید سربازم 
و می مانم. البته سرباز بی ساح! سعید 
چهار بار در یک ســال با این معضل 
روبرو شد. در ابوظبی پای سالمش را 
گچ گرفتیم. در دوسلدورف به بریمانلو 
گفتیم سر وزن نرسد. اولین بار نیست 

و آخرین بار هم نخواهد بود.
به قول رسول خادم باید نگران سعید 
مایی های بعدی باشــید. باید نگران 
حسن یزدانی و علیرضا کریمی باشید. 
در المپیک نیز با همین مشکل مواجه 

خواهیم شد. 

شــما وقتی در جلسات خصوصی 
این موضوع را با سران ورزش کشور 
مطرح می کردید راه و تدبیرشان چه 

بود؟
صالحی امیری به ما گفت نمی خواهیم 
رسانه ای شود. خب از سکوت ما چه 
چیزی نصیب بچه ها شــد؟ ناکامی، 
حذف، از دســت دادن رنکینگ و از 

دست رفتن جوایز نقدی مسابقات.

اگــر آرمــان اســت بایــد علنی به 
فدراسیون های جهانی بگویند و پای 
آرمان شان بایستند نه اینکه الپوشانی 
کنند. خود صالحی امیری که منشور 
المپیک را امضا کرده بود چرا حتی به 

امضای خودش احترام نگذاشت؟
نمی دانم چه قصه ای اســت که شعار 
اول شان مرگ بر آمریکاست، با آمریکا 

مبارزه می کنند اما با اسرائیل نه!  

کمیتــه المپیک ایــران در نامه به 
IOC گفته اســت تعلیــق ایران، 
توطئــه فدراســیون جهانی بوده. 

مستندات شان چیست؟
اتفاقــاً برعکس. فدراســیون جهانی 
نهایت ارفاق را به ایــران کرد. حتی 
بــرای اولین بار، جــدول را به خاطر 
ایران تغییر دادند تا اولین نیمه نهایی 
را مصر و اسرائیل برگزار کنند. یعنی 
به ایران کمک کردند. اما خب چکار 

کنند که مصر باخت؟
اگر ســناریویی هم باشــد سناریوی 
خودشان اســت. چون می توانستند 
سعید را اعزام نکنند. سناریو را رئیس 
فدراسیون می نویســد که رکوردش 

شکسته نشود.
مگر طبــق گــزارش خبرآناین، به 
دلیل تاش برای رشــوه به نماینده 
ازبکستان، شــش ماه محروم نشد؟ 
ســال بعد با مســئول تایلندی زد و 
خورد کرد. ســال ۲۰۰۹ مگر دو ماه 
قبل از قهرمانی آســیا، تیم ملی را به 
امــان خدا رها نکرد؟ نکند این ها هم 

توطئه IJF است؟

می دانست  فدراســیون  معتقدید 

پرسش  هم  این  برنمی گردد.  سعید 
مهمی اســت که وقتی یک مربی با 
سعید مالیی اعزام کردند چرا حاضر 

نمی شد مربی گری او را انجام دهد؟
بادیگاردها  می گویــد  زارعیان  آقای 
کنم.  )مربی گری(  کوچ  نگذاشــتند 
پــس چطور بــرای مــدال برنز که 
ســعید قبول کرد ببازد آمدی و کوچ 
نشستی؟ ســعید باید طا می گرفت 
امــا نابودش کردنــد. وقتی در حین 
مسابقات می بیند خانواده اش را تهدید 
کرده اند چگونه مبارزه کند؟ حتی پیام 

واتس اپ او را خوانده بودند.
بعد از جواد محجوب در لندن، علیرضا 
خجسته در ریو و بریمانلو برای توکیو، 
ســعید می دانســت خودش قربانی 

بعدی است.

کمیته المپیک، رئیس فدراســیون 
جودو را به دروغگویی و ناتوانی متهم 
کرده. درگیری تند لفظی در رسانه ها 
ایجاد شده. با این وضع، ایران چقدر 
شانس دارد که در دادگاه عالی ورزش 

برنده شود؟
راه رفــع تعلیق این اســت که نظام 
بــا این موضوع کنــار بیاید و بچه ها 
بتواننــد مبــارزه کننــد. امــا توی 
ربطی  بــی  مطالــب  دفاعیه شــان 
نوشــته اند. جالب است جودو تعلیق 
شده اما میراسماعیلی همچنان دارد 
اباغ می زند و به تعداد مسئولین در 
ورزشــی که حق فعالیت ندارد اضافه 
می کند! چون او بهره برداری شخصی 
خودش را دارد که با منافع جودو بی 
ارتباط است. مثل سوابق نامزدی اش 

در انتخابات مجلس و شورا. 

سال ۹2 روزنامه کیهان و چند رسانه 
حکومتی دیگر درباره مربیگری تان 
در لبنان، اتهاماتی به شما وارد کردند 
که قصد داشتید برای شاگردان خود 
تابعیت لبنانی بگیرید. ماجرا از چه 

قرار بود؟
اگر این تهمت ها واقعیت داشــت آیا 
بعد از آن اجازه می دادند ســرمربی 
تیم ملی بزرگســاالن باشــم؟ اوایل 
ســال ۲۰۱۳ که نتایج خیلی خوبی 
در تیم ملی گرفته بودیم، فدراسیون 
جــودوی لبنــان از من دعــوت به 
همکاری کرد. شــاگردان خودم که 
قهرمان آسیا در رده های پایه بودند، با 
رضایت محضری خانواده هایشان برای 
تمرینات همراهی ام کردند که شش 

ماه آنجا بودیم.
همزمان درباره ام بدگویی می شد که 
رفته اسرائیل دوره ببیند. اعضای بدن 
را قاچاق می کند! وقتی برگشــتم تا 
خط موبایلم را وصل کردم از اطاعات 
تماس گرفتنــد. چند بــار بردند و 

آوردند. می پرسیدند نفر بعدی که قرار 
است ترور شود کیست؟

سرانجام فهمیدند همه تهمت ها پوچ و 
بی اساس بوده. طوری در هم شکسته 
بودم که دیگر نمی خواستم کار کنم 
اما دستور دادند با فدراسیون کار کن.

محمد منصــوری در آلمــان، چه 
آینده ای پبش روی خودش می بیند؟

من مراحل مربیگری را از رده نونهاالن 
طی کردم. فوق لیسانس فیزیولوژی 
دارم. آرزویم کوچ نشستن در المپیک 
بود و شاید در توکیو کنار سعید مایی 
باشم. در آلمان با هم تمرین می کنیم. 
او در المپیک بــا پرچم IOC مبارزه 
می کند و هدفش شاد کردن دل مردم 
ایران است. شنبه در بوندس لیگا اولین 
مبارزه خود را برای تیم اسلینگن انجام 
داد و با روحیه ای عالی توانست با دو 

امتیاز، حریف خود را ایپون کند.

مبارزه رضا مددی ورزشکار ایرانی 
با موشه بن شیمول از اسراییل

بی بی ســی- رضا مددی، ورزشــکار 
ایرانی یو اف سی، ۲۵ آبان با موشه بن 
شیمول از اسراییل مبارزه می کند. این 
مسابقه در استکهلم پایتخت سوئد، 

برگزار خواهد شد.
آقای مددی ملقب به »مد داگ« در 
یک نشست خبری در استکهلم گفت 
»با این نبرد دیگر نمی توانم به ایران 
ســفر کنم اما قبل از خداحافظی از 
دنیای قهرمانی باید این تابو را بشکنم. 
قلبم از باخت عمدی قهرمانان کشورم 

به درد می آید«
ام ام ای ورزشــی پرطرفدار در جهان 
اســت که ترکیبی از کشــتی آزاد و 
کیک  جوجیتســو،  بوکس،  فرنگی، 
بوکســینگ و چند رشــته دیگر به 
شمار می آید. به همین خاطر برخی 
چهره های صاحب نام کشتی جهان 
نیز در ســطح اول این رشته ورزشی 

فعالیت می کنند.
به گزارش ســایت »ام ام ای«، آقای 
مددی مبارز ســابق ســازمان یو اف 
سی، بزرگترین برگزارکننده مبارزات 
هنرهای رزمی ترکیبی، که ســاکن 
سوئد است پس از اعام بازنشستگی 
در ماه مه امســال قصد دارد بار دیگر 
به میدان بازگردد اما این بازگشت او 
شــامل مبارزه در چارچوب ام ام ای 

نخواهد بود.
به گفته آقای مــددی، انتخاب یک 
حریف اســرائیلی اصاً تصادفی نبود 
و خود او خواســتار مسابقه با حریف 

اسرائیلی بوده است.
او گفته »داســتان باخت مصلحتی 
سعید مایی در نیمه نهایی مسابقات 
جــودو قهرمانــی جهان بــرای قرار 
نگرفتن برابر موکی ساگی اسرائیلی 
باعث شــد تا من این گام را بردارم و 
یک بار برای همیشه به این داستان 
پایان دهم. این مســابقه من که قرار 
است در سالن سولنا استکهلم برگزار 
شــود دارای پیام مهمی خواهد بود و 
آن این است که دین و سیاست نباید 

در ورزش دخالت کند«.
آقای مددی اضافه کــرد که »دلیل 
بازگشت من به میادین این است که 
به دنیا نشان دهم دو ورزشکار حرفه ای 
باوجود تفاوت فرهنگــی، مذهبی و 
سیاسی می توانند با هم رقابت کنند 
و پس از آن مانند دو دوســت سالن 
مســابقات را ترک کنند. من عشق و 

احترام بسیاری برای ورزشکارانی که 
این مقدمات این رقابــت را برای ما 

فراهم خواهند کرد، قائلم.«
این در حالیســت کــه چندی پیش 
ســعید مایی قهرمان جودوی ایران 
بعد از مســابقه های قهرمانی جهان 
تصمیم گرفت به ایران برنگردد تا در 
تیم پناهندگان در بازی های المپیک 
ژاپن مسابقه دهد. آقای مایی چندین 
بار مجبور شد به دلیل روبرو نشدن با 
حریف اسرائیلی به باخت مصلحتی تن 
دهد و به دلیل همین موضوع تصمیم 
گرفت بــه ایران بازنگــردد تا بخت 
شرکت در مسابقات جودی المپیک 

ژاپن را از دست ندهد.
آقای مددی در ســوئد برنده جایزه 
»مبــارز مردم« شــده کــه از بین 
ورزشکاران رزمی و توسط مردم این 

کشور انتخاب می شود.

محرومیت پالتینی از فوتبال تمام شد

به گزارش ایســنا و به نقل از دیلی میل، پاتینی در ســال ۲۰۱۶ قصد داشت 
جانشین باتر در فیفا شود ولی برما شــدن تخلفات زیادی که او انجام داده 
بود باعث شد که او همراه باتر با محرومیت سنگینی روبرو شود. پاتینی چند 

ساعت توسط پلیس فرانسه دستگیر و در ادامه آزاد شد.
او که به دلیل تخلفات صورت گرفته به چهار سال محرومیت از هرگونه فعالیت 
فوتبال محروم شــده بود، از امروز می تواند دوباره فعالیت های فوتبالی خود را 
از ســر بگیرد. او در اواخر ســال ۲۰۱۵ به دلیل دریافت رشوه به هشت سال 
محرومیت از فوتبال محروم شــد که در ادامه محرومیت او کاهش یافت و به 

چهار سال رسید. 
پاتینی ۶۴ ســاله که یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان محسوب 
می شود و ســه توپ طای فوتبال جهان را در کارنامه خود دارد، عنوان کرده 

است قطعا به فوتبال بازمی گردد ولی نمی داند در چه پست و مقامی.

ام باپه به تیم ملی فرانسه دعوت نشد
به گزارش ایسنا و به نقل از اکیپ، تیم ملی فوتبال فرانسه خود را آماده انتخابی 
یورو ۲۰۲۰ می کند. فرانسه قرار است که در تعطیات فیفا دو دیدار برابر ایسلند 

و ترکیه برگزار کند.
دیدیه دشان سرمربی فرانسه فهرســت بازیکنان تیمش را برای این دو دیدار 
اعام کرد که در بین آنها نامی از کیلیان ام باپه مهاجم پاری سن ژرمن به چشم 
نمی آید. فدراســیون فوتبال فرانسه اعام کرد که دلیل دعوت نشدن ام باپه به 

اردوی تیم ملی آسیب دیدگی است که او دارد.
ایــن بازیکن جوان در فصل جاری هم کمتر برای پاری ســن ژرمن به میدان 
رفته است. او بعد از یک ماه غیبت توانست بار دیگر در ترکیب تیم پاریسی به 
میدان برود اما بعد از یک بازی بازهم مصدوم شد و دو دیدار اخیر تیمش را هم 

از دست داد.

آیا هواداران پاریس »نیمار« را بخشیده اند؟
به گزارش خبرگزاری مهر، به نظر می رسد هواداران پاریس درباره نیمار همه چیز 
را فراموش کردند و با ماندن او در باشگاه مشکلی ندارند. طبق نظرسنجی ای که 
رسانه پاریس یونایتد انجام داده است، تقریبا ۷۰ درصد از هواداران نیمار را که از 

باشگاه خواسته بود اجازه رفتنش به بارسا را صادر کند، بخشیده اند.
این در حالی اســت که طبق انتظار هواداران از درخواست نیمار برای جدایی 
از پاریس و رفتنش به بارســا ناراحت شده بودند و وقتی پنجره نقل و انتقاالت 
بسته شد و با شروع بازی ها بنرهایی علیه ستاره برزیلی به ورزشگاه آوردند و از 
او خواستند از تیمشان برود. اما نیمار شروع خوبی در تیمش داشت و توانست 
گل های زیاد و حساسی بزند که باعث شادی هواداران شده است. در نتیجه این 
درخشش در نظرسنجی ای که حدود ۲۰ هزار نفر در آن شرکت کردند تقریبا 

۷۰ذ درصد رای به ماندنش دادند.
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جرائم میلیاردی فدراسیون فوتبال کجا هزینه می شود
ایران اینترنشــنال- زیــر مجموعه -
ای در تشــکیات فدراسیون فوتبال 
ایران وجود دارد کــه در میان تمام 
ایران،  ورزش  امــروز  بی پولی هــای 
درآمــدی میلیاردی از مســیر »بد-
اخاقی  ها« کسب می  کند. به این عدد 
توجه کنید؛ بیش از ۴۰ میلیارد تومان 
برای ۴ فصل. این تنها بخشی از درآمد 
نجومی کمیته انضباطی فدراســیون 
فوتبال اســت که همواره با یک ابهام 
بزرگ مواجه بود؛ »جرائم میلیاردی 

فدراسیون کجا هزینه می شود؟«

کنتور میلیونی

کار کمیته انضباطی، پیش از شروع 
لیگ نوزدهم آغاز شــده بــود و هر 
مصاحبــه ای در مورد شــروع زمان 
انضباطی  با واکنش جــدی  بازی  ها 
مواجه می شد، اما با شروع دیرهنگام 
بازی هــا جرایــم نقدی هم شــکل 
جدیدی بــه خود گرفــت. انتقاد از 
نوع برگــزاری مســابقات، انتقاد در 
مورد توپ هــای بی کیفیت، داوری و 
موضوعاتی از این دســت با واکنش 
سریع و جریمه مالی از سوی کمیته 
انضباطی همراه بود. حساب و کتابی 
سرانگشتی نشــان می داد تا پیش از 
هفته چهارم، هر مصاحبه علیه زمین 
و زمان و گردی توپ، کمیته انضباطی 
را به درآمدی نزدیک به ۳۰۰ میلیون 
تومان رسانده بود. با آغاز هفته چهارم 
و داربی همیشــه جنجالی سرخابی، 
درآمد کمیته انضباطی به مرز ۵۰۰ 
میلیون تومان رسید. کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال تنها برای داربی 

نودم اســتقال و پرسپولیس هر دو 
تیم را به طور جداگانه به پرداخت ۷۰ 
میلیون تومــان جریمه کرد و همین 
طور برای بازیکنان دو تیم نیز جرایم 
تنبیهی و مالی متفاوتی در نظر گرفت.

شگفت انگیز اما واقعی

شگفت انگیز اســت اما واقعیت دارد؛ 
میزان درآمد کمیته انضباطی تا پایان 
هفته دهم فصل گذشــته بیشتر از 
۴ میلیارد تومان بوده اســت. باشگاه 
خبرنگاران در گزارشــی که زمستان 
سال ۹۷ منتشــر کرد، میزان درآمد 
کمیتــه انضباطــی از جرایم در نظر 
گرفته شده تا پایان هفته دهم لیگ 
برتر را ۴میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان 

اعام کرد. 
در پایان فصل گذشته اما رسانه های 
داخلــی، میــزان کل جرایــم را ۱۱ 
میلیارد تومان اعــام کردند، عددی 
که می تواند به اندازه کل بودجه یک 
تیم لیگ برتری با جایگاهی متوسط 
در جدول رقابت ها باشــد. نگاهی به 
گزارش  های رسمی که توسط رسانه -
های ایران منتشر شده، نشان می دهد 
به طور میانگین در چهار فصل گذشته 
رقمی حدود ۴۰ میلیارد تومان جریمه 
تنها برای تیم  های لیگ برتری وضع 
شده اســت. به این اعداد باید جرایم 
لیگ دسته اول، فوتســال و فوتبال 
ســاحلی را که اتفاقا حواشی بسیار 

باالیی هم دارند، اضافه کرد.

قوانین فیفا چه می گویند؟

انضباطــی  قوانیــن  ســال ۱۳۸۸ 
فدراســیون فوتبال بعد از ســال ها و 
براساس قوانین انضباطی فیفا به روز 
می شود. جرایم و قوانینی سختگیرانه 
برای متخلفین که با هدف بازدارندگی 
از بداخاقــی درون و بیــرون زمین 
فوتبال در نظر گرفته می شود. هرچند 
قوانین داخلی همه ســاله براســاس 
قوانین جدید فیفا تغییــر کرده اند، 
اما این شاید مهم ترین نکته ای است 
که در اساســنامه و قوانین انضباطی 
فیفــا درج شــده، هیچگاه توســط 
فدراسیون فوتبال ایران اجرایی نشده 
اســت. در قوانین فیفا آمده »هدف 
از وضع جرایــم انضباطی جلوگیری 
از بی اخاقی ورزشــکاران و مربیان 
است و مبالغی که از چنین جرایمی 
کسب می شود باید در مسیر کارهای 
فرهنگی علیه خشــنوت در فوتبال، 
پیش برد فوتبال پایه در دو بخش زنان 
و مردان و مبارزه با موضوع نژادپرستی 
در فوتبال هزینه شــود.« سوالی که 
حتــی در مقاطع مختلف توســط 
باشــگاه  های لیگ برتری نیز مطرح 
شــده، محل هزینه درآمد میلیاردی 

کمیته انضباطی است.

جرایمی که بازدارنده نیست

کل میــزان جرایم فصل شــانزدهم 
لیگ برتر مبلغ ۶ میلیارد تومان اعام 
شــد، در فصل هفدهم این عدد به ۹ 
میلیــارد و در فصل گذشــته به ۱۱ 
میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. فصل 
گذشته یکی از جنجالی ترین فصول 
رقابت های لیگ برتر بود و اتفاقاتی که 
در تبریز، تهران، اصفهان و البته فینال 
جام حذفی رخ داد، بازتاب جهانی پیدا 
کرد. اتفاقات تلخ درون زمین و روی 
سکوها به شــکل فزاینده  ای افزایش 
پیدا کرد. فحاشی به بازیکنان حریف و 

تیم داوری، شکستن و پرتاب صندلی 
توســط هواداران، درگیــری و رفتار 
نامناسب بازیکنان و کادرفنی تیم  ها 
بخشی از اقدام  هایی است که کمیته 
انضباطی با اســتناد به آن باشگاه ها، 
بازیکنان و مربیان را جریمه می کند. 
ناهنجاری هایی که هــر چند چهره 
زشتی از فوتبال نشــان می دهد، اما 
پول خوبی نصیب فدراسیون فوتبال 

می کند.

دو دوتا چهار تا به سبک فدراسیون

باشــگاه  های فوتبال ایــران همواره 
یکی از مهم ترین معترضین به نحوه 
عملکرد کمیته انضباطی به خصوص 
در بخــش جرایــم مالی هســتند. 
فدراسیون فوتبال در پایان هر فصل 
باید مبالغی به عنوان سهم باشگاه  ها 
از بلیت فروشی، تبلیغات محیطی و...
پرداخت کند، اما در حساب و کتابی 
جالب معموال باشــگاه  ها در انتهای 
فصل به فدراسیون بدهکار می شوند. 
اصوال جرایــم کمیتــه انضباطی از 
درآمد باشــگاه ها بیشتر است و اکثر 
باشگاه ها در انتهای فصل با یک جمع 
و تفریق ساده مبلغی هم باید حساب 
فدراسیون فوتبال واریز کنند، چرا که 
در غیر این صورت مجوزهای الزم برای 
آغاز فصل بعدی به آنها داده نمی شود.

به  ربطی  پول ها  فوتبال:  فدراسیون 
ما ندارد

فدراسیون فوتبال معتقد است تمام 
جرایم انضباطی به حســاب سازمان 
لیگ واریز می شــود. رئیس کمیته 
انضباطی می گوید شــماره حسابی 
که بــرای پرداخــت جرایــم اعام 
شــده، مربوط به سازمان لیگ است. 
اسماعیل حســن زاده با اشاره به این 
موضوع گفته: »اجــرای همه احکام 
انضباطــی مالــی و محرومیت ها به 
عهده ســازمان لیگ است و مبالغی 
که دریافت می شود، هیچ ارتباطی با 

فدراسیون فوتبال ندارد.« 

سازمان لیگ اما یکی از زیر مجموعه -
های فدراســیون فوتبال محســوب 
می شــود، براســاس آنچــه قوانین 
انضباطی فیفا تاکید می کند، جرایم 
انضباطی باید با محوریت فدراسیون 
و در مســیری که فدراسیون جهانی 
تعیین کــرده، هزینه شــود. به نظر 
می رسد تا اینجای کار که »بی پولی« 
مهم ترین دغدغه ورزش و به خصوص 
فوتبال ایران است، زیر مجموعه  هایی 
وجود دارند کــه درآمدی نجومی از 
»بداخاقی  هایی« کسب می کنند که 

پایانی ندارد و بازارش داغ است.

مورینیو: رونالدو برزیلی
 بهتر از مسی و کریستیانو بود

سرمربی سابق منچســتر یونایتد به 
ستایش از رونالدو برزیلی پرداخت و 
او را برتر از مسی و کریستیانو رونالدو 

دانست.
به گزارش ایســنا و به نقل از کالچیو 
میرکاتو، ژوزه مورینیو بار دیگر درباره 
دو اعجوبه بزرگ فوتبال جهان سخن 
به میان آورد و مثل همیشه اظهار نظر 

جالبی داشت.
آقای خاص درباره این سوال که مسی 
بهتر است یا رونالدو این پاسخ متفاوت 
را داد" مســی و کریســتیانو رونالدو 
مدتها است که در باالترین سطح بازی 
می کنند و عملکرد درخشانی از خود 
نشان داده اند اما من براین باور هستم 
کــه پدیده واقعی رونالــدو )برزیلی( 
اســت. اگر با قاطعیت از اســتعداد و 
مهارت یک بازیکــن صحبت کنیم 
قطعــا هیچ بازیکنی برتــر از رونالدو 

نیست.
او ادامــه داد: وقتی من به همراه بابی 
رابسون در بارســلونا بودم به خوبی 
متوجه این واقعیت شــدم که هیچ 

بازیکنی روی کره زمین مثل رونالدو 
)برزیلی( نیامده است.

مورینیو در پایان درباره رونالدو گفت: 
آسیب دیدگی های زیاد اجازه نداد که 
رونالدو استعداد و نبوغ خود را آنگونه 
که بایسته و شایسته است به نمایش 
گذارد. اگر آسیب دیدگی نبود قطعا او 
نوآوری بیشتری از خود نشان می داد 
و جذابیــت و لذت بیشــتری هم به 
فوتبال می داد. رونالدو در ۱۹ سالگی 
استعداد و نبوغ بی نظیری داشت. او 

واقعا بهترین بود.
مورینیــو در حالی این ســخنان را 
بر زبان می آورد کــه پیش از این به 
هنگام حضورش در رئال مادرید بارها 
بازیکن  برترین  را  کریستیانو رونالدو 
جهان و برتر از مســی دانســته بود؛ 
البته او در سالهای پایانی با رونالدو به 

مشکل خورد.
آقای خاص بعد از جدایی از منچستر 
یونایتد هدایت هیچ تیمی را برعهده 
نگرفتــه و خبرهای زیــادی درباره 
بازگشت او به رئال به گوش می رسد.

لیونل مسی بهترین بازیکن سال فیفا : می خواستم بارسلونا را ترک کنم

ایسنا-  لیونل مسی بهترین بازیکن 
ســال از نظر فیفا در صحبت هایی به 
بیــان آخرین وضعیت خود و تیمش 
پرداخت. او گفت که چند سال پیش 

به فکر جدایی از بارسلونا بوده است.

در این ســال ها به رفتن از بارسلونا 
فکر کردی؟

بله در فصــل ۲۰۱۳-۱۴ به این فکر 
کردم. به خاطر مشکاتی که با مالیات 
داشتم و خانواده ام که این مشکات را 
تحمل می کردند شرایط سخت بود و 
به فکر رفتن بودم. همه می دانند که 
چه وضعیتی در بارسلونا دارم و هیچ 
وقت پیشنهاد جدی نیز نداشتم ولی 
آن سال به فکر رفتن از اسپانیا بودم 
چون حــس می کردم رفتــار خوبی 

نمی شود.

مسی دوســت ندارد با گریزمان در 
یک تیم باشد؟

این دروغ اســت. من همیشه گفتم 
گریزمان یکی از بهترین هاســت و از 
می شوم  خوشحال  بهترین ها  حضور 
و این حرف ها دروغ اســت. بازی در 
بارسلونا آسان نیســت. بازیکنی که 
با این فلســفه فوتبالی آشــنا نباشد 
نمی تواند در تیم جا بیفتد. گریزمان 

بازیکن با کیفیتی است. 

اگر توپ طال را به دست نیاوری ناامید 
می شوی؟

خیر! بار دیگر تکرار می کنم این گونه 
جوایز فــردی برای مــن در اولویت 
نیست. ناامیدی بزرگ برای من این 
است که یک سال دیگر بدون قهرمانی 
در لیگ قهرمانان برای ما تمام شود. 
هدف تمام ما این است که این جام را 

یک بار دیگر به بارسلونا بیاوریم.

آیا با VAR در فوتبال موافق هستی؟
بله! من از طرفدارهــای این فناوری 
هستم ولی هنوز شبهات زیادی وجود 
دارد و به نظر از این فناوری درســت 
استفاده نمی شود. باید تمام این شک 

و شبهه ها از بین بروند. 

آیا تیم توانست جانشینی برای ژاوی 
و اینیستا پیدا کند؟

ما می دانســتیم جانشینی بازیکنانی 
چون ژاوی و اینیســتا که ۹۰ درصد 
مالکیت تیم را داشتند خیلی سخت 
است. البته االن نیز تیم هافبک های 
خیلی خوبی داریم ولی رفتن این دو 
بازیکن خیلی تاثیر داشت و به همین 
خاطر بود که فلسفه بازی تیم نیز تا 

حد زیادی تغییر کرد. 

درباره نیمار چه نظری داری؟
من واقعا می ترسیدم و فکر می کردم او 
به مادرید خواهد رفت. وقتی مشخص 
شد او به بارسلونا نمی آید این طور بود 

که فکر می کردم فلورنتینو با او تماس 
می گیرد و او را به تیمش می برد. 

تاریخ انقضا داری؟
به هر حال وارد سن و سالی می شوم 
که باید هر سال خودم را تست کنم 
و ببینم می توانم در سطح خوب بازی 
کنم یا خیر. فکر می کنم تا ۳۵ یا ۳۶ 
سالگی بتوانم به این شکل به فوتبال 

بازی کردن ادامه دهم.

بهترین ورژن مسی زیر نظر گواردیوال 
بود آیا باز هم مسی مثل آن دوران 

نمی شود؟
من هر ســال تــاش می کنم بهتر 
شوم و پیشرفت کنم. البته که دوران 

گواردیوال فوق العاده خوب بود. 

بهترین خاطره ای که در این سال ها 
در فوتبال داشتید؟

سال های زیادی بوده و خیلی سخت 
اســت بتوانید یک خاطره را انتخاب 
کنید ولــی در کل دوران گواردیوال 

فوق العاده بود. 

بدترین خاطرات؟
مصدومیت هایی که داشتم و دو، سه 
ماهی از فوتبال دور بودم و سال های 
۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ که به آرژانتین رفتم.

 بهترین گلی که به ثمر رساندی؟
ضربه سر در بازی با یونایتد در المپیکو 
در فینال لیگ قهرمانان که به قهرمانی 

رسیدیم. 

آنها  برابر  که  مدافعانی  سخت ترین 
قرار گرفتی چه کسانی هستند؟

نمی دانم. برابر خیلی تیم های سختی 
قرار گرفتیم خصوصا تیم های انگلیسی 
در سال های اخیر که بازی های فیزیکی 
دارند و بازی ها بیشتر تاکتیکی است. 
با مدافعان سخت زیادی روبرو شدم. 

 بهترین تیمی که برابر آن قرار گرفتی 
چه تیمی بود؟

بازی با اســپانیا قبل از جام جهانی 
۲۰۱۰ آفریقای جنوبی. واقعا شگفت 
زده شدیم از این همه مالکیت توپ و 

شگفت زده شدم.

بهترین بازی که تا به حال داشتید 
کدام بازی بوده است؟

من بازی در نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
که مادرید را ۲ بر صفر بردیم خیلی 
به یاد دارم. نمی دانم آن بازی بهترین 
برای من بود یا خیر ولی خیلی آن را 

دوست دارم.

آیا بازیکنی بوده که دوست نداشته 
باشی در بارسلونا کنار تو باشد؟

خیر! من بــا همه بازیکنان ســعی 
می کنم ارتباط خوب بگیرم و در کنار 

آنها باشم.

بهترین مربی که داشتی چه کسی 
بوده است؟

پپ گواردیوال. او بهترین بوده و انریکه 
نیز با فاصله کــم از او در رده بعدی 

است. 

چه تعداد جایزه و قهرمانی در خانه 
داری؟

تعدادش را نمی دانم. همه این جوایز 
و افتخارات و تی شــرت ها را ذخیره 

کرده ام.
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فیلم جدیدی که با الهام از شخصیت 
داستانی جوکر به اکران سینماها آمده 
است، فیلمی دیدنی است. به احتمال 
زیاد این فیلم برای آنهاییکه سینما را 
برای تفریح و شادی، راهی می دانند، 
فیلم مطلوبی نیســت و چه بسا این 
فیلم را »بیمارگونه« بیابند. جوکر اما 
فیلمی عمیق و دارای پیامی متفاوت 
است. پیامی که مدت ها بود بر پرده ی 
سینماها فراموش شده بود. کارگردان 
این فیلم نیز خود می گوید با ساختن 
فیلــم، پیام سیاســی – اجتماعی و 

خطرناک آنرا کتمان نکرده است.
سخن از این می رود که واکین فنیکس 
بــرای بازی در نقــش جوکر کاندید 
محکمی برای دریافت جایزه اســکار 
بهترین بازیگرد مرد نقش اول در سال 
۲۰۱۹ خواهد بود. اگر این پیش بینی 
درست از آب درآید، این دومین باری 
است که نقش جوکر جایزه ی اسکار را 
نصیب بازیگر خود میکند. هیث لجر 
نیز در سال ۲۰۰۸ برای بازی در فیلم 
»شوالیه ی  سرگرم کننده ی  و  اکشن 
تاریکی« جایزه اســکار دریافت کرد. 
او البته قبل از مراســم اسکار بدلیل 
مصرف زیاد داروهای آرام بخش فوت 
کــرده بود. اما با آخریــن بازی خود، 
نقشی به یاد ماندنی از بازیگری خود 
و در غالــب یک فــرد روان پریش و 

جنایتکار باقی گذاشت.
اینــک بــا بــازی بســیار دقیق و 
مســئوالنه ی واکیــن فنیکس روبرو 
هســتیم. هر دو بازیگر بــرای ایفای 
وفادارانــه به زوایای بیمار و خطرناک 
شخصیت جوکر بسیار از خود انرژی 
و مایه گذاشــته اند. از فیزیک و ظاهر 
خــود گرفته تا صــدا و رفتار و بویژه 
چهــره ی خود را کاما بــرای ایفای 
نقش جوکــر در اعتــای بازیگری 
بــکار گرفته اند. تفاوت عمیق بین دو 
این نقش آنجاست؛ واکین، جوکری  
است که ما را بدورن دردها، رنج ها و 
ترس و بیم بزرگ خود از انســان ها و 
محیط اطرافش می برد. در بسیاری از 
لحظات فیلم بیننده را به دلسوزی با 
خود می کشاند. اگر دلسوز او نباشیم یا 

باید از همراهی با رفتار باز ایستیم و 
به انزجاری برسیم یا اینکه با لبخندی 
تلخ، تامل بر سرنوشت هزاران انسان 
مثل جوکر را اقرار نماییم. سرفه های 
هیســتریک جوکر که تنها مکانیزم 
دفاعی بیولوژیــک و روانی او در برابر 
ترس و وحشت هســتند، در بیننده 
این پرسش را بر می انگیزد که: »رفتار 

هیستریک من چگونه هستند؟«.
ســناریوی فیلم توســط کارگردان 
فیلم، تاد فیلیپس و اســکات سیلور 
نوشته شده اســت. آنها از اینکه این 
فیلم به ترویج خشونت از سوی اقشار 
محروم جامعه می پردازد و حتی بدان 

بها می دهد، به دفــاع متناقض روی 
نیاورده اند. فیلیپس می گوید این الزم 
است از اقشــار محروم جامعه گفت 
و جرات داشــت از تنها راه دفاع آنها 
در برابر تبعیض – یعنی خشــونت – 
سخن گفت. بدون شک فیلم جوکر 
۲۰۱۹ تاییدی بر خشــونت نیست. 
اما به صراحــت و با قدرت این گزاره 
را در ذهن باز گویی می کند که انبوه 
رنج در مــردم، نبود محبت و فقر، از 
انســان موجودی خطرناک می سازد. 
بیاد جمله ی اخیر صــادق زیباکام 
افتادم که نوشته بود »من از »تتلو ها« 

می ترسم!«.

جوکر
 زوزه ای برای تمام اعصار

همخوانی موسیقی با ضربان جلورفت 
وقایــع، از ویژگی هــای ایــن فیلم 
هستند. موسیقی فیلم بیننده را آزار 
نمی دهد، اما آنگاه که به تاطم های 
درونی و وحشــت جوکر از شکست 
و ســرخوردگی می رسد، بسیار قوی 
امواج هیجــان را به بیننــده انتقال 
می دهد. جوکر، رهایی و خلســه ی 
آزادی از رنــج را بــا شــادی ملبس 
نمی ســازد، بلکه می رقصد. رقص او 
موزون و در همه ی جهت هاســت تا 
روح مصدوم اش را از درون قفس اجبار 

زندگی به پرواز برساند.
در انتهای فیلــم می فهمیم که همه 
چیز از یک درام پر رنج آغاز شــده و 
ناچار این درام بــه راه تخلیه ی رنج 
انبوه و بی پایان می رسد. آنگاه که رنج، 
بی پایان است و سنگینی آن بیش از 
توان انسانی ست؛ خشونت، سوزاندن، 
نابودی و داد گاه های خیابانی کور در 
راهند. مادر جوکــر که دنیای جوکر 
را بر دروغ و توهم ســاخته اســت، 
نام »شــاد« را برای جوکر برگزیده و 
سفارش همیشــگی او به جوکر این 
است که »شــاد« باید همیشه شاد 
باشد و شادی بیافریند. جوکر در نقش 
یک دلقک که آرزو دارد اســتندآپ 
کمدین بشــود، آنقــدر نامایمات و 
حقایق دردنــاک را در می نوردد که 
دیگر نمی خواهد پیک شادی باشد و 

انتخابی متفاوت دارد؛ پیک وحشت و 
مرگ می شود.

قهرمان های وسواس و تردید

از سال ۱۹۳۹ که کتابچه های مصور 
بتمن بدست بیل فینگر نوشته و باب 
کین نقاشی شــدند، این شخصیت 
قهرمانــی که در شــهری بــزرگ و 
ثروتمند به مبارزه با بزهکاران و مافیای 
شــهر می پردازد، همیشه از جذابیت 
باالیی برخوردار بوده است. بتمن، پسر 
ثروتمند پر نفوذی است که بدست و با 
دسیسه ی سران قدرت شهر، در مقابل 
چشمان بتمن به قتل می رسد. بروس 
وین یــا همان بتمن، در ســال های 
آتی زندگــی اش با دو »ترس« بزرگ 
همیشه همراه است. ترس از خفاش 
و خاطره ی شــبی که پدر و مادرش 
در خیابانی ناامن در جلوی پای او به 
جان سپردند. آخرین سفارش پدرش 
به او چیزی نیســت جز اینکه هرگز 
نترســد و بر ترس غلبه جوید. بتمن 
برای غلبه ی بــر این دو ترس، دوران 
نوجوانی خــود را می گذارند. هدف او 
غلبــه ی بر این دو رنج اســت. بتمن 
پس از آنکه خود را باز می یابد و برای 
انتقام مرگ پدر و مادر آماده می گردد، 
بــا اتکا به ثروت بازمانــده از پدرش، 
که تنها وارث آن اســت، به قهرمانی 

بزرگ تبدیل می شود. قهرمانی که با 
ظاهری چون خفاش در دل تاریکی 
شب، بزهکاران و فاسدین شهرش را 
مجازات می کند و به قانون می سپارد.  
در این شهر، بزرگترین دشمن بتمن، 
کسی نیســت جز جوکر؛ مردی که 
روان پریش و به غایت بیرحم است و 
از رنج انسان ها لذت می برد. عاصی و 
یاغی است و بر علیه هر آنچه که تابع 
او نباشد، می خروشد. بتمن و جوکر، 
هر دو در زیر نقابی هویت اصلی خود 
را پنهان می ســازند. بتمــن با نقاب 
خفاش و جوکر بــا آرایش دلقکانه از 
شناســایی خود فرار می کنند. جوکر 
که با دســت یابی به قدرت و نفوذ در 
بین بزهکاران شهر جایگاهی متفاوت 
برای خود ساخته است، از ثروتی که 
بر سرقت و فســاد بنا شده برخوردار 
اســت. او هم از میان سران ثروت و 
قدرت سیاسی شهر هم پیمانان زیادی 
برای خود بدست می آورد. جدال او و 

بتمن، جدالی بی پایان است.
جوکر ساخت ۲۰۱۹، نگاهی ساختار 
شکنانه به این فیکشن قدیمی و بارها 
بازســازی، شــده دارد. این فیلم پدر 
بتمن، توماس ویــن، را از گناهکاران 
بــزرگ این شــهر می دانــد. بافت و 
باند های سیاســی و اجتماعی شهر 
را بیرحــم و بی توجه بــه درد و رنج 
اقشار محروم نشان می دهد. تلویزیون، 
اخبار، رســانه ها و پلیــس در اختیار 
این باند ها قرار دارنــد. جوکر که در 
میان بحران جــدال هویت با روزگار 
خود دســت  و پا می زند، نگاه خوبی 
بــه این طبقه ی حاکم نــدارد و آنها 
را مقصر می بینــد. برای راه یافتن به 
درون »خوبان«، تاش فراوانی کرده 
و می کند. نتیجه اما بسی بیهود ه ست 
و حاصل، تلخی ســرخوردگی است. 
پایانی برای این همه ی رنج و تشویش 
اگر هســت، جوکر مدام از آن دورتر 
می شود.  او همه ی عمر را با وسواس 
و تردید و اطاعت گذرانده است. هیچ 
کدام به جوکر رحمی ندارند. وسواس، 
او را به ســرفه ها و حرکات هستریک 
می کشــاند. تردید مزمــن، به او جز 
فرار از برابر نامایمات و سرخوردگی 
چیــزی نیاموزانده اســت. اطاعت و 
تمکین – برای رهایی از شــماتت و 
تنبیه – بهترین مکانیزم های دفاعی 
جوکر هســتند. تا اینکــه او به لذت 
عصیان و طغیان آلوده می شــود. این 
لذت با جوکر غریبــه می نماید و بر 
وحشــت خانه زاد او می افزاید. اما به 
سرعت جوکر در می یابد که این لذت 
تنها راه پیش پای اوســت – راه فرار 
از رنج هاســت. لذتی کــه او را لمس 
کرده و با رهایــی از رنج او را تخدیر 
می کند؛ خشونت کور و بیرحم تنها راه 
باقیمانده برای جوکر است! این همان 
پیامی ست که تاد فیلیپس آنرا برتری 

فیلم اش می داند.
منبع: سایت نقطه
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
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سیستم ھای ساختمان و بازرسی 
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پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید 
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CACB

 ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی 
Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

»فردا آزادیم«
داستانی عاشقانه 

در صحنه انقالبی ضد عشق
»فــردا آزادیم« زندگی یک زوج جوان را در متن انقالب ســال 57 ایران به 
نمایش گذاشته است، با تمام پیامدهای دردناکش؛ وحشت، سرکوب، جدایی. 
فیلم داستان عاشقانه ای است زیر سایه سنگین نگاهی خشم آلود و خصمانه 

بر دیوارهای شهر.

»فردا آزادیم« داســتان یک خانواده 
کوچک ایرانی  - آلمانی اســت که در 
آلمان شــرقی زندگــی می کند و در 
آســتانه انقاب ۵۷ تصمیم می گیرد 
به ایران برگردد. امید )رضا بروجردی( 
مردی ۴۴ ساله و فعال یک گروه چپ 
مخالف شاه اســت که از راه دور و با 
شــوری وصف ناپذیر لحظه به لحظه 
روند سقوط شــاه را دنبال می کند. 
همســرش بئاته )کاترین روور( یک 
شــیمیدان ۳۷ ساله اســت که در 
ملغمه ای از شــوق و کمی نگرانی از 
زندگی در کشــوری غریبــه به این 
تحوالت می نگرد و دختر کوچک  شان 
سارا )لوتســی نجفی( به سرعت در 
حال یاد گرفتن زبان فارســی است.  
شــاه که ســقوط می کند واژه های 
»آزادی« و »برابــری« را به کرات از 

زبان امید می شنویم: دیگر آزادیم!
امید کمی زودتر از همسر و دخترش 
به ایران مــی رود تا مطمئن شــود 
که همــه چیز روبراه اســت. بئاته و 
ســارا چند ماه بعد به او می پیوندند، 
ســفری که زندگی آنها را به مسیری 
پردست انداز و بازگشتناپذیر می اندازد. 
فیلم از همان ابتدا با بازی خوب رضا 
بروجردی و کاتریــن روور بیننده را 
جذب زندگی عاشقانه این دو می کند 
و فضای فیلــم را از روایت ســاده و 
خشــک از تاریخ یک برهه از انقاب 

بیرون می آورد.
خشــک ترین صحنه  که به شــکل 
سمبلیک تکرار می شــود، گرافیتی 
سیاه سفید از مردی است که با نگاهی 
نافذ از دیوار روبری پنجره اتاق نشیمن 
به آنها چشم دوخته و صدایش را هر 
از گاه در پس زمینه فیلم می شنویم: 
»اگــر از اول به طــور ا نقابی عمل 
کرده بودیم، قلــم تمام مطبوعات را 
شکســته بودیم و حزب های فاسد را 
ممنوع و رهبران شــان را به محاکمه 
کشــیده بودیم و چوب های دار را در 
میدان های بزرگ برپــا کرده بودیم 
این زحمت ها پیــش نمی  آمد«. این 
صدای خمینی، رهبر انقاب است که 
در جای جای فیلم شــنیده می شود. 
صدایی که در حقیقت راوی اصلی این 

بخش از تاریخ ایران است.

داستانی واقعی

حســین پورســیفی، کارگــردان و 
فیلم نامــه نویس »فــردا آزادیم« در 
گفت وگو با دویچه وله می گوید: »این 
داستانی واقعی است. من یازده سال 
پیش با این خانواده آشنا شدم که قبا 
در شــهر الیپزیگ زندگی می کردند. 
بعد از شنیدن سرنوشت این خانواده 
تصمیم گرفتم آن را به صورت فیلم 

درآورم.«
در بســیاری از صحنه ها از آرشــیو 
فیلم هــای مربوط بــه دوران انقاب 
استفاده شده است. خانه  امید، بئاته 
و دخترشان حیاطی زیبا دارد و واقع 
در تهران اســت. بیــرون از خانه هم 
گویی دوربین فیلمبردار بر در و دیوار 

خیابان های تهران می چرخد.
کارگردان توضیــح می دهد که این 
خانه در اصل کجاست و تهران چگونه 

در فیلم بازسازی شده است:
»فیلم با تیمــی در اطراف کلن، بن 
و شــهر لورکوزن آلمان گرفته شده 
اســت. خانه در اطراف یکی از همین 
شهرهاســت که با تزیینات داخلی و 
وســایلی که در آن گذاشتیم عینا به 
شــکل خانه های ایران در آمده است. 
اما حیاط خانه  در اسپانیاست و  برای 
بخشی از تصاویر بیرونی هم در اسپانیا 
برداری کردیم. ساختمان هایی  فیلم 
که از پشت پنجره خانه دیده می شوند 
و فضای تهــران را زنــده می کنند، 
تصاویری بازســازی شده است که با 
استفاده از عکس ها و فیلم های قدیمی 
از تهران و بــا تکنولوژی کامپیوتری 
درست شــده اند و به صحنه ها عمق 

دیگری می بخشند.«
مشتی از خروار

»فردا آزادیم« اگرچه داســتان یک 
خانــواده را بــر پرده ســینما آورده، 
امــا روایــت سرنوشــت بســیاری 
خانواده هاست. تاریخ انقابی است که 
گام بــه گام »فرزندانش را می بلعد«. 
زندگی امید، بئاته و ســارا به سرعت 

دســتخوش تحوالتی می شــود که 
چهره جامعــه را دگرگون می کنند؛ 
، اجباری شــدن حجاب زنان، شروع 
علیه مخالفان سیاسی  خشــونت ها 
توقیف روزنامه ها، غیرقانونی شــدن 
گروه ها، انقاب فرهنگی در دانشگاه ها، 

اعدام های سال ۶۰ و سپس ۶۷.
فیلم برای نشان دادن این دهه بیننده 
را درگیــر صحنه هــا و دیالوگ های 
طوالنی نمی کند. صحنه ها سمبلیک، 
کوتاه و موفق عمل می کنند. حسین 
پورسیفی درباره نحوه انتخاب برخی 
حوادث تعیین کننــده می گوید: »در 
هــر حال نمی تــوان تمــام حوادث 
انقــاب را در یک فیلم ۹۷ دقیقه ای 
جــا داد. به همین دلیل ما وقایعی را 
انتخاب کردیم که اثرشان را بر زندگی 
این خانواده  می گذارند. مثا پروســه 
اجباری شــدن حجاب در فیلم آمده 
چون زندگی این خانواده را تحت تاثیر 
قرار می دهد. ولی برخی مسائل، مثا 
کشتار کردها چون ربط مستقیمی با 
خانواده ما نداشت، نمی توانستیم آنرا 

وارد فیلم کنیم.«
او در مورد اســتفاده از بخش هایی از 
سخنان آیت اهلل خمینی هم  می گوید: 
»هر دو تهیه کننده این فیلم، محمد 
فرخ منــش و علی صمــدی احدی ، 
تجربه های زیادی از آن زمان دارند و با 

همین تجربه بود که موقع تدوین فیلم 
تصمیم گرفتیم بخش هایی از سخنان 
خمینــی را در پس زمینه فیلم و در 
ارتباط با اتفاقاتی که در فیلم می افتد 

بیاوریم«.
پورســیفی اضافه می کنــد: »در این 
چهل سال گذشته جمهوری اسامی 
با تمام امکانات و پول هایی که داشته 
فیلم ها وسریال های زیادی را با تعبیر 
خودش از وقایع بعد از انقاب ساخته 
است. ما ســعی کردیم از آن امکانی 
که به ما برای درست کردن این فیلم 
داده شد، حداکثر استفاده را بکنیم تا 
نگاهی از بیــرون را به این انقاب به 

نمایش بگذاریم.«

ادعانامه ای علیه حکومت و بخشی از 
سازمان های سیاسی؟

فیلــم در عین حال انقاب ایران را از 
نگاه رسانه های آلمانی نیز به نمایش 
می گــذارد. در جریــان فیلم صدای 
گزارشــگرانی را می شنوید که وقایع 
ایــران را بازگو و تحلیــل می کنند. 
پورســیفی می گوید تمام این صداها 
واقعی است و هیچ یک از تحلیل هایی 
که در متن فیلم شــنیده می شــود 
ساخته و پرداخته ذهن فیلم نامه نویس 
 WDR نیستند: »من چند بار به آرشیو

)رادیو و تلویزیون غرب آلمان( مراجعه 
کردم و ساعت ها تمام گزارش های آن 
زمان این کانال را نگاه کردم. ما هیچ 
گزارشــی به طور مصنوعی بازتولید 
نکردیم و چیزی که برای من جالب 
بود این بــود که خیلی از حرف هایی 
که این گزارشــگران در مورد آینده 
انقاب می زدند، درست از آب درآمد. 
واقعا داشتند پیشگویی درستی از ده 
سال آینده را می کردند. مثا یکی از 
گزارشگران چیزی درباره آینده انقاب 
ایران می گفت که من باورم نمی شد 

آن را در سال ۱۹۸۰ گفته است«.
»فردا آزادیم« اما محدود به خشونت 
و بی اعتنایــی به دموکراســی از باال 
از  نمی شود، بلکه سیاســت بخشی 
اپوزیســیون چپ ایران را به نمایش 
می گــذارد که با بها دادن به شــعار 
»مبارزه بــا امپریالیســم« در کنار 
خمینــی و حکومت قــرار گرفت و 
خود نیز در ادامه این روند مانند سایر 

گروه های اپوزیسیون قربانی شد.
فیلم نامه مباحث این دوره را به خوبی 
آزادی های شهروندی،  داده؛  انعکاس 
حقــوق زنــان، مبــارزه بــا حجاب 
اجباری و ... ارجح اســت یا مبارزه با 
امپریالیســم، منافع حزبی و گروهی 
و گــوش به فرمان »کمیته مرکزی« 
بــودن؟  تضادی که رابطه عاشــقانه 

خانواده  کوچک امید را نیز روز به روز 
پرتنش تر می کند.

سارا شب ها با مادربزرگ مذهبی اش 
قران می خواند. بئاته و برادرزاده امید 
که دختر دانشــجوی جوانی اســت، 
تاش می کنند به امید بفهمانند این 
آن »بهشــتی« نیســت که او تصور 
می کــرد دارد برایش مبارزه می کند. 
بئاتــه ســعی می کند امیــد، دختر 
کوچک اش و زندگی شــان را از امواج 
سنگین سیاست و مذهب در امان نگه 
دارد. آیا این تاش به نتیجه می رسد؟
تناقض در احساســات و زندگی امید 
روز به روز نه تنها آشــکارتر می شود، 
او حســابی گیر افتاده است. روسری 
رنگــی بئاته که اوائــل فیلم موهای 
صافش را کمی می پوشــاند، در ادامه 
تیره، بــزرگ و بزرگ تر می شــود و 
صــورت او را در قاب خــود زندانی 
می کند. فیلم دوگانگی اخاقی، تظاهر 
و اجبار به دروغگویی برای حفظ خود 
را در یــک دیالوگ کوتــاه به تصویر 
می کشد؛ زمانی که پدر مجبور است 
به دخترش بگوید اگر در مدرسه از او 
سوال شد که دینی دارد یا نه، بگوید 

مسیحی است. 

انتقادی کوچک

برای آنها که دوران سرکوب و خفقان 
دهه اول انقــاب را تجربه  کرده اند، 
فیلم موفق شــده فضای آن دوران را 
تا حدودی به تصویر بکشد.  بر چند 
صحنه کمی غیرواقعی هم می شــود 
چشم فروبست و انتظار روایت نعل به 
نعل واقعیت را از یک فیلم سینمایی 
نداشت. شاید به فیلم نقدهای دیگری 
هم باشد. آنها را باید بر عهده منتقدان 

سینما گذاشت.
ولــی یــک انتقــاد کوچــک بــه 
تهیه کنندگان آن وارد اســت؛ جایی 
که از یک کارمنــد زن در دفتر یک 
استاد دانشگاه چهره ای تحویل بیننده 
می دهد با لب ها و گونه های پروتز شده 
و آرایش به شدت غلیظ و روژلبی که 
تمدید کردنش زیادی طول می کشد.  
فیلم نقابی را بــه نمایش می گذارد 
که پس از انقاب اسامی بر صورت 
بخشی از زنان جامعه نشست، اما نسل 
قبل از انقاب از زنان شاغل آن زمان 

خاطره ای دیگر دارد.
تهیه فیلم »فردا آزادیم« یک سال و 
نیم طول کشیده است. این فیلم از ماه 
نوامبر در سینماهای آلمان به نمایش 
درمی آید. تهیه کننده  گان فیلم محمد 
فرخ منش، علی صمدی احدی، فرانک 
گایگر و آرمین هوفامن هستند. دیگر 
بازیگرانی که با ایــن فیلم همکاری 
کرده اند زر )زهرا( امیر ابراهیمی، پیام 
مجلسی، سیما سید، مرتضی توکلی، 

انیسا امانی و فرهاد پایار هستند. 

حسین پورسیفی )دویچه وله(



38 Issue 1445 Friday October 11, 2019شماره ۱445 جمعه ۱۹ مهر  38۱۳۹۸

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

»تا دروغی دیگر« 
و »طنزهای نیم وجبی« 

محمدتقی اسماعیلی

تــا دروغی دیگر« عنــوان چهارمین 
مجموعه طنزهای اجتماعی و سیاسی 
محمدتقی اسماعیلی است که ظرف 
حدود دو دهه گذشته با نام مستعار 
»میرزا تقی خان« نوشته است. پیشتر 
از ایــن روزنامــه نــگار و طنزنویس 
پرسابقه ی خانواده ی مطبوعات ایران 
سه مجموعه دیگر با نام های »آدم های 
زیادی«، »شــما چنــد می ارزید« و 
»شیرین تر از تلخ« انتشار یافته است.

میرزا  طنزهای  مجموعــه  تازه ترین 
تقی خان را هفته نامه شــهروند کانادا 
و کتابفروشی و انتشــاراتی فروغ در 
کلن آلمان بطور مشــترک روانه بازار 
کتاب کرده اند. این کتاب، بیش از صد 
و ده قطعه طنز این نویســنده ایرانی 
را به انضمام تعداد زیادی از طنزهای 
بسیار کوتاهی که خود اسماعیلی نام 
»طنزهای نیم وجبی« را بر آنها نهاده 

است در بر می گیرد.
محمدتقی اســماعیلی که ســابقه 
همکاری او با مطبوعات چاپی ایران 
اکنون از مرز شــصت سال گذشته، 
دارای زبانی ســاده و صمیمی  است 
و برای طنزهای خــود از رویدادها و 
خبرهای سیاسی و اجتماعی روز گرته 
بر می دارد و خلق و خوی انسان های 
پیرامون خود را به شوخی می گیرد. 
به این دلیــل، هرکس طنزهای او را 
می خواند، ممکن اســت در جاهایی 

خود را در آنها بیابد.
میرزا تقی خان با سابقه طوالنی خود 
فعالیت های مطبوعاتی، فرهنگی  در 
و اجتماعــی می داند کــه ایرانی ها 
چندان اهل کتاب خواندن نیســتند. 
وی شــوخی طنزآمیز خــود با آنان 
را از همــان پیش درآمــد مختصر و 
مفیدی که بر کتاب خود نوشته آغاز 
می کند: »چــه کار خوبی کردید که 
کتاب جدید مرا زود خریدید. چشم 
به هم می گذاشتید اینهم مثل آنهای 
دیگر نایاب و کمبودی به کمبودهای 
دیگر زندگی تان اضافه می شد. انصافا با 
چنین قیمتی چه چیز بهتری می توان 
خرید کــه تا پایان عمــر و در غم و 
شــادی وفادارانه در کنار آدم بماند؟ 

جواب بدین دیگه«.
کتاب درست در دورانی منتشر شده 
که مردم ایران حتی برای خرید پیاز 

مصرفی روزانه خود نیز با دشــواری 
روبرو شده اند. اســماعیلی در پیش 
درآمد کتاب اضافه می کند: »یکی از 
اقتصاددان های معــروف اعتقاد دارد 
می شود بجای خرید سکه و زیر لحاف 
و متکا قایم کردن آن، تعدادی از این 
کتاب را خرید و خیلی علنی نگهداری 
کرد، کمیاب که شد به چندین برابر 
قیمت فروخت. از پیاز که دیگه کمتر 

نیست«.
وصف کتاب »تا دروغی دیگر« با این 
جملــه پایان می یابــد که: »المصب 
چیزی از آب در آمده که حتی هدیه 
مناســبی برای جشن تولد و سالگرد 
ازدواج اســت. تنها موردی که به درد 
هدیه دادن نمی خورد، ختنه ســوران 
است. به یک پسربچه هفت ساله با آن 
حالش چنین هدیه ای بدهی نگاهی به 
آدم می کند که مسلمان نشنود، کافر 

نبیند«.

»تا دروغی دیگر«؟!

و اما چرا عنوان »تا دروغی دیگر« برای 
این مجموعه برگزیده شــده است؟ 
میرزا تقی خان در پاســخ می نویسد: 
»وعده هــای شــیرین هرچقدر هم 
که دروغ باشــد، عده ای را سرگرم و 
عده ای را خوشحال می کند. به همین 
دلیل امید شنیدن چنین وعده هایی، 
که هرچه بزرگتر، شیرین تر و تازه تر 
باشد، دلچسب تر است، از عادت های 
زندگی مان شــده اســت. از این رو 
است که وقتی ســخنرانی یک مقام 
مهــم در تلویزیون تمام می شــود، 
بیننده لبخندی می زند، دستی برای 
تلویزیــون و آن مقــام محترم تکان 
می دهد و می گوید: تا دروغی دیگر… 

بای بای«!
یکی از پدیده هــای نوظهور در ایران 
امــروز »مالباختگان« هســتند که 
در جامعــه ی به داللــی و رباخواری 
آلوده شــده ی ایران بــا امید تامین 
معاش از طریق ســودهای دو رقمی  
بانک ها هرچه داشــته اند نقد کرده 
و به بانک های گوناگون ســپرده اند، 
اما بانک هــا پس از مدتــی یا اعام 
ورشکستگی کرده و یا غیب شده اند 
و آنها را گرفتــار افاس و تیره روزی 

کرده اند. تقریبــا روزی نمی گذرد که 
شــبکه های اجتماعی گروهی از این 
مالباختگان ایرانی را در برابر بانک ها 
یا مراجع قضایی نشان ندهند که برای 
دریافت دسترنج بربادرفته خود ناله و 

فریاد سر می دهند.
محمدتقــی اســماعیلی در یکی از 
طنزهــای کوتاه خــود در مجموعه 
»تــا دروغی دیگر« ایــن پدیده را به 
طنز می کشــد و می نویسد: ».وقتی 
می نشــینیم جلــوی تلویزیــون و 
گرامی   مالباختــگان  این  همینطور 
از جلوی چشــم مان رژه  می آینــد 
می روند و شــعار می دهند، می مانیم 
سفیل و ســرگردان که خدایا! اینها 
تــا به حال کجا بوده انــد و از کجای 
تاریخ پیدایشــان شــده؟ مربوط به 
دوره هخامنشیان که نیستند، دوران 
سلجوقیان هم همینطور، ولی چون 
بعضی شــان اشــک می ریزند، بعید 
نیســت بازماندگان دوره اشــکانیان 
باشــند؟ هرکدام از این مالباختگان 
فریب خورده ی یک سازمان، یک بانک 
یا یک شخص هســتند. سر هرکدام 
از آنهــا را در یــک ســال بخصوص 
شــیره مالیده اند و وضعیت یکسانی 
ندارند. اگر آنها را مثل آموزگاران که 

پیمانی دارند، دائمی دارند، رســمی  و 
غیررسمی  و موقت و غیرموقت دارند، 
گروه بندی کنند وبه آنها رتبه و درجه 
بدهند، نه تنها به خود کمک کرده اند 
که لطفی هم در حق ما تماشاچیان 
محترم کرده اند. ما هم آدمیم، ما هم 
بشریم، ما هم حق و حقوقی داریم و 
حق داریم فرق مالباختگان ســایپا و 
کاسپین و فان بانک را با مالباختگان 
بیصار بانک بدانیم. اگر هم درجه بندی 
معلمان را مناسب نمی دانند، ارتشی ها 
که هستند. می شود مثل ارتشی ها به 
مالباخته ها پاگــون و درجه و مدال 
داد. در آنصــورت آدم از روی درجه و 
مدال های طرف می فهمد چند سال 
اســت پولش را باال کشیده اند، چقدر 
کاه ســرش رفته و چقدر از پولش 
را خورده اند. چیزی را که از دســت 
داده یک ثروت است یا پنجاه، شصت 
میلیون ناقابل بیشتر نیست. مالباخته 
یکی از مظاهر تمدن امروز کشور ما 
است و حیف است این طیف از مردم 
بی سر و سامان باشند و در هم بیایند 
کنار خیابان جیغ و داد کنند و غروب 
به پایگاه های خودشــان بــاز گردند. 
می شــود به کســی که مثا بیست 
میلیون از پولــش را باخته گروهبان 

یک گفت، چهــل میلیون گروهبان 
۲، پنجاه میلیون سرگروهبان و کسی 
که یک میلیارد کاه سرش گذاشته 
باشند سرلشــکر! صدا کردنشان هم 
تــوی فامیــل و دوســتان راحت تر 
است. می خواهی میهمانی بگیری به 
دوستت اصرار می کنی که حتما بیا، 
سرگروهبان مالباخته حسن آقا هم 
هست. سرهنگ مالباخته اسماعیل آقا 
هم با خانواده میاد. دور هم می گیم و 

می خندیم و خوش می گذرانیم!«

شعر و نثر در طنز اسماعیلی

اســماعیلی که طنزنویسی حرفه ای 
را در ســال ۱۳۳۷ خورشیدی آغاز 
کــرده و تا امروز ادامــه داده، تنها به 
نثر نمی پردازد، بلکه شــعرهای طنز 
او نیــز در خور توجه اند. در کتاب »تا 
دروغی دیگر«، پیش از رســیدن به 
بخش پایانی که عنــوان »طنزهای 
نیم وجبی« را دارد، به مثنوی موزون 
و زیبایی با نام »کل کل کردن ســیر 
و پیاز« می رســیم که شعر معروف 
»ســیر یک روز طعنه زد به پیاز« از 
پروین اعتصامــی را تداعی می کند. 
طنز اسماعیلی اما از روزگار ما حکایت 

دارد:
سیر پرسید یک شبی ز پیاز

که تو دیگر چرا گران شده ای؟
نه خجالت سرت می شه، نه حیا!
کم کمک نرخ زعفران شده ای!

نوبری؟ از فرنگ آمده ای؟
در لباسی قشنگ آمده ای؟

 خوش پر و پاچه ای و خوشمزه ای؟
 ترد و شیرین شبیه خربزه ای؟

در عروسی و شادمانی ها
می ستایند و می خورند تو را؟
 همنشین عروس و دامادی؟
 می برندت به جشن نوزادی؟
 وقت افطار می خورند تو را؟
 با دف و تار می خورند تو را؟
 زولبیایی و پیچ در پیچی؟

یا چو درماندگانی و هیچی؟
 تو نه مصنوعی و نه تحریمی

 نه که باب عزا و ترحیمی
شرم کن از خدا بترس پیاز

به تو اصا نبود و نیست نیاز
گفت کل کل نکن برو ای سیر!

 سر خود را بذار زمین و بمیر
بی خبر هستی و چه می دانی

قیمت خویش را نمی دانی
مگر از خاک کمتریم آخر

که فروشند همچو نقره و زر
خاک از صادرات تازه ماست

 خاک دیروز کشور تو کجاست؟
 آب نایاب و خاک هم که گران
من چه جوری بشم آخه ارزان؟
 شده زاینده رود و کارون خشک

دشت شد خشک و شد بیابون خشک
شده مردی و مردمی  نایاب

بارالها خودت مرا دریاب!
 غیر انسان که مفت و ارزان است

همه اجناس قیمت جان است
 شکمت سیر هست و اسمت سیر

 بوی گندت عجیب و عالمگیر
با چنین ظاهر و چنین بویی

 برو از من دگر بهانه نگیر!

60 سال طنز؛ از توفیق تا شهروند

محمد تقی اسماعیلی طنزنویسی را 
در سال ۱۳۳۷ خورشیدی با هفته نامه 
توفیق آغاز کرد که یکی از موفق ترین 
نشریات طنز آن دوران ایران بود. چند 
سال بعد، همراه با منوچهر محجوبی،  
هادی خرســندی، عامعلی لطیفی، 
بهمن رضائی، محمد پورثانی، خسرو 
شاهانی، منوچهر انتظامی  و ملک نیا 
کــه سرشــناس ترین طنزنویســان 
آن زمــان بودنــد، در اعتــراض به 
سیاست های برادران توفیق این نشریه 
را ترک کرد. این گروه برای مدتی یک 
هفته نامه طنز به عنوان پیوست مجله 
»تهران مصور« به نام »کشــکیات« 
منتشر کرد که عمر آن خیلی به درازا 
نیانجامید. اعضای گروه پس از ترک 
»کشــکیات« به مجله »کاریکاتور« 
به مدیریت محســن َدَولّو پیوستند 
و ســبب موفقیت بزرگ این نشریه 

شدند.
محمدتقــی اســماعیلی در ســال 
موسسه  ۱۳۴۱ خورشــیدی جذب 
مطبوعاتی کیهان به مدیرین زنده یاد 
دکتــر مصطفی مصباح زاده شــد و 
چند ســال بعد مســئولیت دبیری 
سرویس شهرستان های کیهان را به 
عهده گرفــت که با بیش از ۲۰ عضو 
بزرگترین بخش تحریریه این روزنامه 
محسوب می شد. اسماعیلی تا آستانه 
انتقال قدرت سیاســی به روحانیت 
شــیعه در ســال ۱۳۵۷ در همین 
ســمت باقی ماند. او همزمان با اداره 
سرویس شهرستان ها یک ستون ثابت 
طنز هم در کیهان داشــت که عنوان 
»یادداشت های پشت چراغ قرمز« را 
برای آن برگزیده بود. مجموعه ی این 
یادداشت ها در ایران برای چاپ آماده 
شده بود که ناشــر مدعی شد متن 
تصحیح شده و آماده ی انتشار آن گم 

شده است!
تا دروغی دیگر

محمدتقــی اســماعیلی )میرزا تقی 
خان(

۲۰۱۹؛ ۲۸۰ صفحه؛ قطع جیبی
هفته نامه شهروند در کانادا و نشر فروغ 

در کلن

تازه ترین مجموعه طنزهای میرزا تقی خان را هفته نامه شهروند کانادا و 
کتابفروشی و انتشاراتی فروغ در کلن آلمان بطور مشترک روانه بازار کتاب 
کرده اند. این کتاب، بیش از صد و ده قطعه طنز این نویســنده ایرانی را 
به انضمام تعداد زیادی از طنزهای بسیار کوتاهی که خود اسماعیلی نام 

»طنزهای نیم وجبی« را بر آنها نهاده است در بر می گیرد.

جواد طالعی )کیهان لندن(
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خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
نشانه ها و درمان آرتروز زانودندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

استئوآرتریت یا آرتروز زانو، رایج ترین 
نوع استئوآرتریت است. میلیون ها نفر 
در سراسر جهان به استئوآرتریت زانو 
مبتا هســتند که یکی از شایع ترین 
دالیــل ناتوانــی عضانی اســکلتی 

محسوب می شود.
 مدیریت موفق استئوآرتریت زانو به 
شناخت نشانه های اولیه، تشخیص 

دقیق و درمان مناسب بستگی دارد.

 نشانه ها و عالئم استئوآرتریت زانو

 اســتئوآرتریت زانو به طور معمول 
بــا درد مفصلــی، ســفتی مفصل و 
دامنه حرکت محدود همراه اســت. 
استئوآرتریت زانو به تدریج و طی یک 
بازه زمانی چند ساله توسعه می یابد 
و تا زمانی که نشــانه های آن پدیدار 

نشوند، تقریبا پنهان باقی می ماند.
 شکایت از احساس درد هنگام پیاده 
روی، محدودیت در پیــاده روی )به 
عنوان مثال، میزان مسافت(، احساس 
درد هنگام برخاستن از حالت نشسته، 
و هنــگام پله نــوردی در میان افراد 
مبتا به اســتئوآرتریت زانو شــایع 
اســت. ناتوانی زانو، قفل شدن زانوی 
تحت تاثیر قرار گرفته یا یک احساس 
پرش در مفصل از دیگر نشــانه های 
استئوآرتریت زانو هستند. اغلب می 
توان شاهد تورم در ناحیه تحت تاثیر 
قــرار گرفته بود، اما معموال با گرما یا 

قرمزی همراه نیست.

درد مرتبط با استئوآرتریت زانو به طور 
معمول هنگام فعالیت شــدیدتر می 
شــود، به ویژه زمانی که از زانو تحت 
تاثیر قرار گرفته بیش از اندازه استفاده 
می شود. سفتی در زانوی تحت تاثیر 
قرار گرفته می تواند به واسطه نشستن 
های طوالنی مدت تشــدید شود. با 
پیشرفت استئوآرتریت زانو، نشانه ها 
به طور معمول شدیدتر می شوند. درد 
ممکن اســت حالت پایدار پیدا کند 
و تنها در زمــان تحمل وزن یا انجام 

فعالیت بیش از اندازه شکل نگیرد. 
درد مــداوم و شــدید بــه واســطه 
اختاالت اســتخوان روی استخوان 
شــکل می گیرد. این شرایط زمانی 
رخ می دهد که از بین رفتن غضروف 
به اندازه ای شــدید است که اساسا 
غضروفی برای پوشــش دادن انتهای 
اســتخوان ها در مفصــل زانو باقی 
نمانده است. کریپتوس )یک احساس 
سایش( و تشدید نشانه ها در شرایط 
آب و هوای توفانی از دیگر مشخصه 
های استئوآرتریت زانو هستند، اگرچه 
درباره مورد دوم همچنان بحث وجود 

دارد.
از بین رفتن غضروف مفصلی که در 
تصویربرداری پرتو اکس قابل مشاهده 
اســت، یک سرنخ تشــخیصی مهم 

مرتبط با استئوآرتریت زانو است. 
زوال غضــروف در زانو مــی تواند به 

واسطه عوامل زیر شکل گرفته باشد:
- آسیب دیدگی پیشین زانو

 - فشار تکراری روی زانو
 - شکســتگی، پارگی رباط، و آسیب 
منیســک، که هر کدام می توانند بر 
همترازی زانو و پا تاثیرگذار باشند و 
هرچه بیشتر فرسایش را موجب شوند
 - اســتعداد ژنتیکی برای اختاالت 

غضروف و استئوآرتریت زانو
- چاقی و اضافه وزن که اســترس و 
فشار بیشتر بر مفصل تحت تاثیر قرار 

گرفته را موجب می شوند

 درمان استئوآرتریت زانو

 استئوآرتریت زانو قابل درمان نیست، 
اما درمان هایی برای کمک به مدیریت 
نشانه های آن وجود دارند. گزینه های 
درمانی دارویــی و غیر دارویی وجود 

دارند. 
داروهای بی نیاز از تجویز پزشــک، 
مانند اســتامینوفن، مــی توانند به 
کاهــش درد کمک کننــد. برخی 
بیماران مســکن های بهتــری را با 
انتخاب یکی از داروهای ضد التهاب 
غیــر اســتروئیدی )NSAIDs( یــا 
سلبرکس )سلکوکسیب( انتخاب می 
کنند. همچنیــن، داروهای ضد درد 
شــبه مخدر بــرای بیمارانی که نیاز 
به مســکنی قوی دارند در دسترس 

هستند.
جدا از داروهای خوراکی، گزینه های 
درمانــی دیگر برای اســتئوآرتریت 
زانو شــامل تزریــق درون مفصلی 
استروئیدها یا ویسکوساپلیمنت ها می 
شوند. تزریق استروئید برای تسکین 
فــوری درد و التهاب مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. ویسکوســاپلیمنت ها 
موادی ژل مانند هستند که می توان 
درون زانوی تحــت تاثیر قرار گرفته 
تزریق کرد تا کارایی آن افزایش یابد. 
ویسکوســاپلیمنت هــا ویژگی های 
مشابه با مایع سینوویال در یک مفصل 

سالم را ارائه می کنند. 
از دیگــر گزینــه ها بــرای مدیریت 
اســتئوآرتریت زانو می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
ورزش

 فعالیت جسمانی
فیزیوتراپی - حرکت و فعالیت برای 
بهبود و حفظ قدرت و دامنه حرکت 

زانو ضروری است.
حفظ وزن مناسب یا در صورت اضافه 
وزن کاهــش کیلوهای اضافی - وزن 
اضافی استرس و فشــار بیشتری را 
روی زانو وارد می کند، از این رو، توجه 
به وزن در مدیریت استئوآرتریت زانو 

مهم است.
استفاده از زانوبند - استفاده از زانوبند 
می تواند پشتیبانی، ثبات و تسکین 

درد را به همراه داشته باشد.
داغ یا سرد - استفاده از گرما یا سرما 
)به عنوان مثال بسته های ژل حرارتی 
یا سرمایی( می تواند به تسکین درد و 

التهاب کند.
کــرم های موضعی )بی نیاز از تجویز 
پزشــک( یکی از گزینه های کاهش 

درد هستند.
عمل جراحی جایگزینی مفصل زانو - 
آخرین گزینه بعد از شکست درمان 
های محافظه کارانه عمل جراحی زانو 

محسوب می شود.

چرا نباید از عصب کشی دندان بترسیم؟

بیشــتر بیماران از درمان کانال ریشــه )عصب کشی( 
می ترســند. عصب کشــی بــا وجــود تمــام تاش 
دندان پزشــکان برای راحت  کــردن آن برای بیماران، 
درمان خوشایندی نیســت چون ممکن است درمان 
بــرای بیمار آزاردهنده باشــد و بعــد از درمان و رفع 

بی حسی هم دچار درد شود…
معاینه بیمار به وسیله دندان پزشک، از لحظه ورود او به 
مطب شــروع می شود. دندان پزشکان برحسب تجربه، 
می تواننــد بیماران مضطرب را شناســایی کنند. نوع 
نشستن بیمار روی صندلی اتاق انتظار، نوع نشستنش 
روی یونیت دندان پزشکی، سوال هایی که می پرسد و 
عکس العمل هایی که نشان می دهد، نشانه هایی هستند 
که به دندان پزشک می فهمانند با بیمار مضطرب مواجه 

شده  است.

چرا بیماران از عصب کشی می ترسند؟

 واقعیت این اســت که عصب کشــی نباید برای بیمار 
ترسناک باشد چون با بی حســی موضعی حین کار، 
دردی احساس نخواهند کرد. بعد از تمام شدن کار هم 
با مصرف ضددرد ها در یکــی، دو روز اول، دردی بعد 
از درمان حس نخواهد کرد اما یک تجربه ناخوشــایند 
قبلی یا آنچه اطرافیان بیمار به او منتقل می کنند، باعث 
می شود به عصب کشی بدبین شود و از آن هراس داشته 

باشد!
اصطاح رایج »عصب کشی« هم که ترکیبی از واژه های 
»عصب«، »کشــتن« یا »کشیدن« اســت، استرس 
بیشتری به بیماران منتقل می کند در حالی که اصطاح 

درست »درمان کانال ریشه« است.
توضیح کاری که در درمان ریشه )همان عصب کشی( 
انجام می شود، ساده است؛ دندان پزشک بعد از برداشتن 
پوسیدگی ها یا نســج دندانی، به کانال هایی که داخل 
ریشــه دندان قرار دارند، دسترسی پیدا می کند. این 
کانال ها فقط حاوی عصب نیســتند و حتی در بعضی 
موارد عصب آنها ممکن است به علت کاهش خونرسانی، 
از بین رفته باشد، اما باکتری ها و محصوالت آنها در این 
کانال ها وجود دارند. به عاوه، عروق خونی، سلول های 
مختلف و حتی احتماال عروق لنفی در این کانال ها وجود 
دارد. این کانال ها که با پوسیدگی یا ورود میکروب ها از 
ترک ها آلوده شده اند، عفونت را تا پای ریشه می برند و 
باعث می شوند در اثر واکنش های التهابی، استخوان دور 

ریشه دچار التهاب و تحلیل شود و از بین برود.
کاری کــه دندان پزشــک انجام می دهد، این اســت 
کــه جلوی این روند را قبل از اتفــاق افتادن بگیرد یا 
اینکه بعد از اتفاق افتــادن، آن را درمان کند. این کار 
بــا خارج کردن محتویات کانال ریشــه و تمیز کردن 

آنها، شکل دادن کانال های ریشــه به نحوی که مواد 
دارویی شستشودهنده تا انتهای کانال ها برسد و در آخر 
با پرکردن کانال های ریشــه طوری که کاما چفت و 
بست شوند و امکان عبور میکروب ها و محصوالتشان 
از مســیر آنها کاهش یابد، انجام می شود. این اقدام ها 
۱ تا ۳ جلســه طول می کشــند. درمان کانال ریشه 
)عصب کشی( به هیچ وجه درمان دردناک یا ترسناکی 
نیست و فقط درصد خیلی کمی  از بیماران بعد از تمام 
شــدن کار، ممکن است دچار درد شدید شوند که آن 
نیز در نهایت با داروها قابل کنترل اســت، بنابراین از 

عصب کشی نترسید.

پس از درمان کانال ریشه )عصب کشی(

بعد از اتمام درمان کانال ریشــه )عصب کشی(، دندان 
تازه آماده پرشدن و انجام مراحل بعدی از جمله روکش 
و… می شود. تا زمان شروع این درمان ها، دندان باید 
بــا یک ماده موقت پر شــود و به هیچ وجــه روی آن 
خالی نماند. پانســمان هایی که در جلسه آخر درمان 
عصب کشــی روی دندان قرار می گیرند، همین کار را 

انجام می دهند.
بعد از رفع بی حسی پس از درمان عصب کشی، ممکن 
اســت درد وجود داشته باشد. همه بیماران این درد را 
ندارند ولی اگر هم بروز کند، با مسکن های ساده مثل 
ایبوپروفــن )در صورتی که بــرای بیمار منع مصرف 
نداشته باشــند( قابل کنترل اســت. در درصد بسیار 
کمــی  از بیمــاران، به خصوص در خانم هــا )به دلیل 
شرایط هورمونی( و در دندان های خاص، ممکن است 
بیمــار بعد از درمان یا در طول جلســه های درمان با 
درد شدید و حتی تورم مواجه شود. حتی این شرایط 
هم با ضددرد هــای قوی تر و عوامــل ضدالتهابی که 
دندان پزشک تجویز می کند، قابل کنترل است تا دوره 
آن )که یک واکنش التهابی اســت( سپری شود. پس 
اگر این مشــکل برایتان پیش آمــد، نگران »عفونت« 
نباشید، التهاب دندان شما به زودی برطرف خواهد شد. 
داروهای تجویزشــده هم قدرت مدارای شما را با این 

شرایط افزایش می دهند!
درمان کانال ریشــه )عصب کشی( به هیچ وجه درمان 
دردناک یا ترسناکی نیســت و فقط در درصد خیلی 
کمی از بیماران بعد از تمام شــدن کار، درد شــدید 
ممکن است وجود داشته باشد که در   نهایت با داروهایی 

تجویزی قابل کنترل و مدارا است!
بنابراین از عصب کشی نترســید؛ ولی پیشگیری های 
بهداشتی را هم برای اینکه دندا  نهایتان به عصب کشی 

نیاز نداشته باشد، فراموش نکنید!

۶۰ درصد مردان پس از آگاهی از ابتالی 
زنان به سرطان سینه آنها را ترک می گویند

کیهان لندن- افسانه اقبال نیا موسس کمپین آگاهی، پیشگیری و مبارزه با 
ســرطان از ابتای هر ۴۰دقیقه یک زن ایرانی به سرطان سینه خبر داد و 
گفت که در صورت بی توجهی و ادامه این روند، سال آینده آمار زنان مبتا 

به سرطان در ایران به ۲۸ درصد افزایش خواهد یافت.
به گفته اقبال نژاد آمار مبتایان به سرطان سینه در سال ۸.۹۸ درصد است 
که »طبق اعام وزارت بهداشــت سال آینده به ۲۸ درصد افزایش خواهد 
یافت، موضوعی که ضرورت توجه به این سرطان را دو چندان کرده است.«

آنگونه که موسس کمپین آگاهی، پیشگیری و مبارزه با سرطان شرح داده، 
از هر هشت زن ایرانی مبتا به سرطان پستان، فقط دو نفر از بیماری خود 

با خبر هستند.
بر اساس گزارش افسانه اقبال نیا در همایش آگاه سازی زنان که روز گذشته 
برگزار شــد، در حال حاضر ۸ درصد زنان در ایران به سرطان سینه مبتا 

هستند.
موسس کمپین مبارزه با سرطان ســینه همچنین از آمار تکان دهنده ی 
۶۰درصدی مردانی خبر داد که با اطاع از ابتای همسران شان به بیماری 

سرطان »آنها را ترک می کنند.«
اقبال نیا این آمار باال را دلیلی دانست که »زنان باید با معاینه و توجه به خود، 

زندگی سالمی برای خود و فرزندان و سایر اعضای خانواده فراهم کنند!«
این موسس کمپین ضدسرطان پستان، درباره خصوصیات این نوع سرطان 
اظهار داشــت: »این ســرطان با توجه به اینکه باالترین آمار مرگ را ]در 
میان زنان[ در کشور دارد اما جزو خوش خیم ترین سرطان هاست چرا که 

تشخیص به موقع این میهمان ناخوانده خطرناک، سریع است.«
اقبال نیا به زنان توصیه کرد: »به بدن احترام بگذارید و با معاینات ماهانه در 
منزل به جنگ بیماری بروید و در صورت تشخیص به جراح مراجعه کنید.«

به گفته این متخصص، »این ســرطان هر چه در مراحل اولیه شناسایی و 
تشخیص داده شود، درمان راحت تری دارد و فرد سال ها می تواند به زندگی 

ادامه دهد.«
ســرطان پســتان با توده ای به اندازه یک عدس، زخم دور سینه، جوش 
چرکی، کشــیده شدن نوک سینه به داخل، وجود ترشحات و عدم تقارن 
سینه ها خود را بروز می دهد. سرطان پستان در صورت تشخیص در مراحل 
مختلف، نخست با دارو و سپس جراحی می تواند کنترل شود و در تشخیص 

دیرهنگام منجر به مرگ بیمار خواهد شد.
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تغذیه
گرسنگی یکی از دالیل اصلی مصرف 
غذاهای شیرین محسوب می شود. از 
این رو، برای غلبه بر اعتیاد به قند باید 
اشــتهای خود را مدیریت کرده و از 
تجربه درد گرسنگی پیشگیری کنید.

هوس مصرف قند بدترین دشــمن 
برای هر فردی محســوب می شود. 
مصرف مقدار متعادل از قند پاالیش 
شده می تواند به عنوان بخشی از یک 
رژیم غذایی سالم قابل پذیرش باشد. 
اما زمانی که بیش از اندازه قند مصرف 
می کنید، این می تواند تاثیری منفی 
بر بخــش های مختلف بدن شــما 

بگذارد.
مصرف بیــش از اندازه قند با ابتا به 
بیماری های بســیاری پیوند خورده 
اســت که از آن جمله مــی توان به 
چاقی، دیابت، التهاب لثه، افسردگی، 
مشکات قلبی و آسیب کبدی اشاره 

کرد.
قند پاالیش شده و همچنین غذاها و 
نوشیدنی های شیرین به طور معمول 
حاوی کالری های خالی هستند و از 

مواد مغذی بی بهره اند.
امــروزه، افــراد بســیاری در برابــر 
هوس های قندی خود ناتوان هستند، 
که به معنای اعتیاد آنها به قند است. 
در حقیقت، اگرچه توصیه شده است 
زنان مصرف روزانه قند را به شــش 
قاشق چایخوری و مردان به نه قاشق 
چایخوری محدود کنند، اما تقریبا ۲۰ 
قاشق چایخوری قند در روز مصرف 

می کنند.
اگر به قند اعتیاد داریــد، برای ارتقا 
سامت خود نیز که شده باید بر این 
شرایط غلبه کنید. شــاید در حرف 
آسان به نظر برسد، اما شما می توانید 
با کمک یک برنامه خوب که بر یک 
یا دو تغییر کوچک در سبک زندگی 
متمرکز است، این کار را در عمل نیز 

انجام دهید.

 شیرین کننده های مصنوعی را کنار 
بگذارید

پرهیز از قندهای فرآوری شــده تنها 
گزینــه برای غلبه بــر اعتیاد به قند 
محسوب نمی شود، و در کنار آن باید 
پرهیز از شیرین کننده های مصنوعی 

را نیز در دستور کار خود قرار دهید.
شــیرین کننــده هــای مصنوعی 
هوس های فرد برای قند را کمتر نمی 
کنند و در واقع می توانند به افزایش 
آنها نیز منجر شــوند. در تاش برای 
افــزودن اندکی شــیرینی به زندگی 
خود، در نهایت کالری بیشــتری نیز 

دریافت می کنید.
شــیرین کننده هــای مصنوعی در 
بسیاری از مسائل ســامت، از روند 
کند بهبودی زخم تا ابتا به بیماری 
دیابت، به عنــوان مقصران اصلی در 

نظر گرفته شده اند.

 میان وعده های سالم مصرف کنید

 یکی از بهترین گزینه ها برای غلبه بر 
اعتیاد به قند مصرف میان وعده های 
سالم است. از این طریق، هنگامی که 
هوس خوردن یک خوراکی شــیرین 
کرده اید، به جای بســتنی یا دونات، 
یک خوراکی سالم مصرف می کنید 
که نه تنها ضرری ندارد، بلکه مفید نیز 
است. همچنین، احتمال این که هوس 
های قندی به مصرف غذاهای فرآوری 
شده ناسالم منجر شوند نیز زیاد است. 
در نتیجه، یکی از بهترین راه حل ها 
نگهداری میان وعده های ســالم در 
خانــه و همچنین محل کار اســت. 

میوه ها و ســبزیجات ســالم مانند 
خیــار یا هویج یکی از بهترین گزینه 
ها محســوب می شوند. در محل کار 
نیز مــی توانید مقداری بادام زمینی، 
کشــمش و یا شکات تلخ نگهداری 

کنید.

مصرف پروتئین را فراموش نکنید

 درد گرســنگی یکی از دالیل اصلی 
مصرف غذاهای شیرین محسوب می 
شود. از این رو، برای غلبه بر اعتیاد به 
قند باید اشتهای خود را مدیریت کرده 
و از تجربه درد گرســنگی پیشگیری 
کنید. این کار بــه راحتی و از طریق 
مصرف مواد غذایی سرشار از پروتئین 

در رژیم غذایی امکان پذیر است.
مواد غذایــی با محتوای پروتئین باال 
آرام تر گوارش می شــوند و احساس 
سیری را برای مدتی طوالنی تر حفظ 
می کنند. همچنین، پروتئین افزایش 
ســریع و ناگهانی قند خون به شیوه 
ای مشابه با مصرف کربوهیدارت ها و 
قندهای پاالیش شده را در پی ندارد.

مصــرف پروتئین های ســالم مانند 
گوشت مرغ بدون چربی، ماست کم 
چرب، تخم مــرغ، مغزهای خوراکی، 
لوبیا، نخود و عــدس را مد نظر قرار 

دهید.

 آب بدن را به روش درســت تامین 
کنید

 تشــنگی اغلــب ممکن اســت با 
گرسنگی یا هوس های غذایی اشتباه 
گرفته شــود. در نتیجه، هنگامی که 
احســاس نیاز به مصرف یک غذای 
خاص را تجربه می کنید، ابتدا مقدار 
زیادی آب بنوشید و چند دقیقه صبر 
کنید. نوشیدن آب روشی خوب برای 
فریب مغز است تا فکر کند شما غذا 

خورده اید.
همچنین، هوس های قندی می توانند 
نشانه ای از این باشند که بدن دچار 
کم آبی شده است. بر همین اساس، 
نوشیدن آب در طول روز ممکن است 
تمام آن چیزی باشد که برای آبرسانی 
به بدن و در نتیجه غلبه بر هوس های 

غذایی نیاز دارید.
 افزون بر این، نوشیدن آب به میزان 
کافی فواید سامت بسیاری دارد که 
از آن جمله می توان به تنظیم اشتها، 
کمک به کاهش وزن، بهبود کیفیت 

پوست و ... اشاره کرد.
براش رفع تشــنگی خود به نوشیدن 

نوشــابه های گازدار سرشار از قند یا 
شیرین کننده های مصنوعی متوسل 
نشوید. اگر آب خالی هیجانی در شما 
ایجاد نمی کند می توانید با افزودن 
نعناع، چنــد برش لیمو یا میوه های 
خوشــمزه دیگر عطر و طعــم آن را 

بهبود ببخشید.

دارچین مصرف کنید

 دارچیــن یکــی دیگــر از گزینــه 
هــای خوب برای کمــک به کنترل 
هوس های قندی است. استفاده از این 
ماده خوراکی به تنظیم قند خون نیز 

کمک می کند.
دارچین سیان بهترین نوع دارچین 
برای کنترل سطوح قند خون و هوس 
های غذایی اســت. شــما می توانید 
برای کاهش هوس های قندی خود 
نوشیدن چای دارچین را مد نظر قرار 

دهید.
یک چوب دارچین ســه اینچی )۷.۶ 
ســانتیمتر( را به تکه های کوچک تر 
تقســیم کنید.آنهــا را در یک و نیم 
فنجان آب بریزید و آب را روی حرارت 
کم به جوش آورید.حرارت را خاموش 
کنید و اجازه دهید به مدت ۱۰ تا ۱۵ 

دقیقه به همان حالت باقی بماند.
 چای را صاف کرده و بنوشید. روزی 

یک بار این چای را مصرف کنید.

 خواب کافی و مناسب داشته باشید

کمبود خواب می تواند تمایل انسان 
به مصرف مواد غذای ناسالم و سرشار 
از کالــری را افزایش دهد، که به طور 
معمول از محتوای قند باال برخوردار 
هســتند. در حقیقت، اشتیاق برای 
مصرف مــواد غذایی کــم ارزش به 
صورت مســتقیم با شــدت کمبود 
خــواب پیوند خورده اســت. هر چه 
کمبود خواب بیشتری داشته باشید، 
احتمال بیشــتری دارد غذاهای کم 

ارزش مصرف کنید.
 افــزون بر این، اشــتها تا حد زیادی 
تحت تاثیــر هورمون ها قــرار دارد. 
کمبود خــواب می تواند نوســانات 
هورمونی را موجب شده و به تنظیم 
ضعیف اشــتها و هوس هــای قوی 
برای غذاهای ناســالم منجر شود. در 
حقیقت، افرادی کــه کمبود خواب 
دارند، نســبت به افــرادی که خواب 
کافی دارند، در معرض خطر بیشتری 

برای ابتا به چاقی قرار دارند.

 آدامس بدون قند بجوید

  بــه منظور غلبه بر هوس های خود 
برای غذاهای شــیرین مــی توانید 
گاهی اوقات آدامس بدون قند بجوید. 
مطالعات نشان داده اند هنگامی که 
افراد چند ساعت پس از ناهار آدامس 
می جوند، کاهش قابل توجه احساس 
گرسنگی و هوس برای خوردن چیزی 
شیرین را گزارش کرده اند. برای غلبه 
بر هوس های خود آدامس های بدون 
قند یا آنهایی که طعم نعناعی دارند را 

استفاده کنید.

 در زمان های مناســب وعده های 
غذایی مناسب مصرف کنید

 گرســنگی و کمبود مواد مغذی دو 
دلیل اصلی شکل گیری هوس های 
غذایی از جمله هــوس های قندی 
هستند. در نتیجه، برای پیشگیری از 
گرسنگی، مصرف وعده های غذایی 
مناســب در زمان مناسب صرف غذا 
اهمیــت دارد. برای حفــظ ثبات در 
سطوح قند خون و جلوگیری از غذا 
خوردن غیر منطقی هر ســه تا پنج 

ساعت یک بار چیزی بخورید.
 با این وجود، غــذا خوردن مکرر در 
زمان های مناســب تنها زمانی موثر 
اســت که مواد غذایی مصرفی تمام 
نیازهای بدن به مواد مغذی را پوشش 

دهند.
از پروتئیــن و فیبر تا روی و منیزیم، 
بدن بــه انواع مختلف مــواد مغذی 
برای ارائه عملکرد درســت نیاز دارد. 
به عنوان مثــال، پروتئین و فیبر به 
احساس سیری طوالنی مدت تر کمک 
می کننــد. در مقابل، روی و منیزیم 
به تنظیم ســطوح گلوکز، انسولین و 
انتقال دهنده عصبــی دوپامین که 
مسئول احساس شادی است، کمک 
می کنند. در حقیقت، کمبود این مواد 
مغذی می تواند موجب شکل گیری 

هوس های قندی شود.

*  مواد غذایی تلخ مانند کلم کیل را 
به رژیم غذایی خود اضافه کنید. این 
کار بــه از بین بردن تمایل بدن برای 

مصرف قند کمک می کند.
 

 * به برچســب مــواد غذایی توجه 
داشته باشید تا از مصرف نمونه هایی 
که حاوی قندهای پنهان هســتند، 

جلوگیری شود.

چگونه بر اعتیاد به قند و شکر غلبه کنیم؟

مواد الزم: 

گوشت چرخ کرده  یک کیلو
 پیاز رنده شده   ۲ عدد

 پودر نعنا خشک  یک قاشق سوپخوری
 رب انار ملس  ۲ قاشق سوپخوری

آب یک  لیوان
نمک، فلفل و دارچین به میزان الزم

کره  مقداری

طرز تهیه:

در یک ظرف مناســب گوشــت چرخ کرده را که مخلوطی از گوشــت 
گوسفندی و گوساله است با یک عدد پیاز رنده شده، ادویه جات و نمک 
خوب مخلوط کرده ورز دهید، ســپس قلقلی هایی به اندازه گردو درست 

کنید. 
گوشــت های قلقلی را در یک ظرف گذاشته و آن را  داخل یخچال قرار 

دهید تا خودشان را بگیرند.
 مقداری کره در یک تابه بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید. پیاز باقی 

مانده را رنده کرده، داخل تابه بریزید و  آن را کمی تفت دهید. 
بعد از اینکه پیاز کمی طایی شد، قلقلی ها را  داخل تابه خوب سرخ کنید. 
در این زمان پودر نعنا خشک را به قلقلی ها اضافه کرده و آن را همراه با 

گوشت ها کمی تفت دهید. 
رب انار ملس را در یک لیوان آب خوب حل کنید، سپس آن را هم به مواد 

داخل تابه اضافه کرده و به آرامی هم بزنید تا مواد به خورد گوشت برود.
 در آخر صبر کنید تا مواد جوش بیاید و جا بیفتد.

بعد از نیم ســاعت که غذا خوب جا افتــاد، آن را در ظرف مورد نظرتان 
بریزید و سرو کنید.

خورش داوود پاشا  )ترکیه(
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روز مهرگان، دومين روز مهم سال پس از »نوروز«
شانزدهمین روز از ماه مِهر ، »روز مهرگان« است كه 
ايرانیان از هزاره دوم پیش از میالد آن را گرامي داشته اند 
و دومین روز مهم سال پس از »نوروز« به شمار آورده و 
مفصل ترين مراسم از جشن هاي شش روزه مهرگان را در 

اين روز برگزار كرده اند. 
از سده بیستم میالدی به دلیل نامعلوم، در ايران روز 
مهرگان از شانزدهم مِهر به چهاردهم اين ماه منتقل شده 

است !.  
 حل اختالف ایران و عثمانی برسر بين النهرین

هشتم اكتبر س���ال 1746 دولت عثماني كه ارتش 
آن كشور در س���ال 1745 در منطقه »قارص« از ارتش 
ايران شكس���ت خورده بود به نادرشاه پیشنهاد كرد كه 
يك پیمان صلح دائ���م و حل همه اختالفات دو دولت 
تنظیم و امضاء ش���ود و قرارداد مربوط در سال 1747 
میان دو دولت به امضاء رسید، نادر از بغداد صرف نظر 
كرد و عثمانی حاكمیت ايران بر سلیمانیه و ايروان را به 
رسمیت شناخت و متعهد شد كه نسبت به قفقازِ ايران نظر

 

 نداشته باشد. 
قوام السطنه در زندان سردار سپه 

رضاخان پهلوي س���ردارِ سپه و وزير جنگ وقت 
16 مهر ماه 1302   قوام الس���لطنه رئیس الوزراء پیشین 
را متهم به طرح توطئه قتل خود كرد و بدون مراجعه به 
دس���تگاه قضايي، همان روز وي را احضار و در پادگان 
عشرت آباد  بازداشت كرد و دو هفته دربند نگهداشت 
و سپس با میانجیگري احمدشاه آزاد ساخت كه به اروپا 
رفت و در اينجا در كنار برادرش به ادامه زندگي پرداخت 
تا در فرصت مناس���ب به تهران بازگردد و قدرت را به 

دست گیرد.
چه گوارا  را کشتند

ارنستو »چه« گوارا، پزشك و انقالبي سوسیالیست 
آرژانتیني كه در انقالب كوبا مرد شماره 2 به شمار آورده 
شده است و پس از پیروزي اين انقالب، وزير صنايع كوبا 
 شده بود هشتم اكتبر سال 1967 در زد و خورد با ژاندارم هاي
 كشور بولیوي دستگیر و همان روز يا روز بعد، در اسارت 
كشته شد و دهم اكتبر عكس جسد اورا به روزنامه ها دادند 

تا مرگ وي را ثابت كنند.
نخستين آگهي تبلغ براي فروش اتومبيل در روزنامه ها

»رنسوم اولدز« س���ازنده اتومبیل سواري »اوزمبیل 
� اولدزمبیل« نخستین آگهي تجاري تبلیغ براي فروش 
اتومبیل را به روزنامه هاي آمريكا داد و چهارم اكتبر 1901 
نخستین روزنامه در نیويورك آن را چاپ كرد كه »تاريخ« 

شده است.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

ایران قذافي را مسئول ناپدید شدن امام موسي صدر 
ميداند

بیروت � خبرگزاري فرانس���ه � صادق طباطبائي 
معاون نخست وزير ايران كه ديروز از دمشق وارد بیروت 
شد گفت كه دولت ايران معمر قذافي رهبر لیبي را شخصا 
مسئول گم شدن امام موسي صدر رهبر جامعه شیعیان 
لبنان میداند.صادق طباطبائي كه خواهرزاده امام موسي 
صدر اس���ت تأكید كرد كه امام صدر وارد لیبي ش���ده، 
ولي هرگز از آنجا خارج نش���ده است.همچنین معاون 
نخست وزير ايران گفت كه دولت ايران قصد ندارد در 
امور داخلي كشور همسايه بحرين يا هركشور ديگري 

دخالت كند.
قيمت تاکسي به نحو سرسام آوري افزایش یافت

در حالیكه تاكسي صفر كیلومتر با پالك در تهران 
به 130هزار تومان رسیده است، امروز اعالم شد به دستور 
دادستان انقالب و به پیشنهاد اتحاديه تاكسیراني خريد 
و فروش تاكس���ي يا پالك آن در آينده نزديك در اختیار 
اتحاديه قرار خواهد گرفت تا به قیمت عادالنه در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد. به گفته مقام هاي مس���ئول اتحاديه 
تاكسیراني حق اولويت در مورد تحويل تاكسي نو با افراد 
باسابقه بخصوص كمكي ها است و گیرنده اولیه پالك 
تاكسي از اتحاديه تاكسیراني حق خريد و فروش پالك را 

تا مدت پنج سال نخواهد داشت.
کرمانيها خواستار ابقاي حجت االسالم حجتي در شهر 

خود شدند
گروهها و طبقات مختل����ف مردم طي تلگرامهاي 
متعددي كه به دفتر امام خمیني و ديگر جوامع و مقامات 
مذهبي مخابره كردند خواستار ادامه فعالیت هاي محمدجواد 
حجتي كرماني در منطقه شدند.اخیراً در كرمان شايع شد 
محمدجواد حجتي كرماني نماينده مردم كرمان در مجلس 
خبرگان بعد از خاتمه كار مجلس ديگر در كرمان مراجعت 
نخواهد كرد.اين شايعه موجب نگراني مردم كرمان شد و 

در محافل و مجالس بازتاب شديدي پیدا كرد.
فروش کالباس غيراسالمي ممنوع شد

براساس حكمي كه از سوي حجت االسالم امرالهي 
رئیس دادگاه انقالبي ويژه امور صنفي صادر شد خريد و 
فروش كلیه فرآورده هاي گوشتي كه با گوشت خوك تهیه 
شده باشد ممنوع شد و كمیته هاي 14گانه تهران مجازند 
از خريد و فروش اينگونه فرآورده ها اعم از كالباس و يا 
سوسیس غیراسالمي جلوگیري كرده و متخلفین در اين 
زمینه را به دادگاه شرع مستقر در كمیته امور صنفي معرفي 

كنند تا مجازات شوند.
باتصویب شوراي انقالب، باشگاه تاج به سازمان تربيت 

بدني واگذار شد
شوراي انقالب ايران، اليحه قانوني واگذاري سازمان 
ورزشي و فرهنگي اس���تقالل)تاج( سابق را به سازمان 
تربیت بدني ايران به تصويب رساند و به سازمان مذكور 
ابالغ نمود.متن اليحه قانون تصويب شده به اين شرح 
است: ماده واحده � از تاريخ تصويب اين ماده واحده، كلیه 
اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات ديون سازمان ورزشي 
و فرهنگي تاج، همراه با پرسنل واحدهاي سازمان مذكور، 

به سازمان تربیت بدني ايران واگذار مي گردد.
به هر زائر ایراني5هزار ریال سعودي پرداخت ميشود

سرپرست س���ازمان اوقاف امروز اعالم كرد به هر 
يك از زائران 5هزار ريال سعودي پرداخت میشود. وي 
اضافه كرد اين مبل���غ اختصاص به مخارج زائران براي 
قرباني كردن و امور متفرقه دارد. سرپرست سازمان اوقاف 
يادآور شد امسال تمام زائران از جده تا مدينه را با هواپیما 
سفر میكنند.از سوي ديگر امروز سخنگوي هما اعالم 
كرد تاكن���ون 18هزار و 52نفر از زائران بیت اهلل الحرام با 

63پرواز به كشور سعودي انتقال داده شدند.
بازوبند پهلواني به بازوي »سليماني« بسته شد

ديشب دور پاياني اولین دوره مسابقات قهرماني 
ورزشهاي باستاني در حضور مهندس مهدي بازرگان 
نخست وزير در تاالر مهران امجديه انجام شد و علیرضا 
سلیماني نايب پهلوان سابق ايران بدريافت بازوبند پهلواني 
مفتخر گرديد و از امسال از مزايا و حق سفره اين عنوان تا 

سال آتي برخوردار خواهد شد.
تالش وسيع براي عادي کردن روابط ایران

 با بحرین و کویت
اخبار مربوط به ديدار ص���ادق طباطبائي معاون 
نخست وزير ايران به سوريه و لبنان كه دفعتاً سفر به كويت 
به آن اضافه شده اس���ت و حمايت از آن دارد كه ايران 
درصدد برآمده است به موازات میانجیگري سوريه و با 
استفاده از نتايج آن، كدورت هاي جاري در مناسبات خود 
با كشورهاي عربي حوزه خلیج فارس را برطرف سازد 
ديشب بیشترين سطح از اخبار خاورمیانه را در آژانس هاي 
خبري اش���غال كرده بود، بخصوص كه پاره اي از منابع 
تهران گفته اند احتماالً میان طباطبائي و برخي مقام هاي 

بحرين نیز مذاكراتي صورت خواهد گرفت.
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كسی كه اشتباه نكرده هرگز چیز جديدی را امتحان 
نكرده است. 

آلبرت انیشتین
به يقین رسیده ام پشتكار و استقامت محض، تقريبا 
نیمی از علت متمايز بودن افراد موفق و ناموفق است. 
استیو جابز

 سرایه

قاب امروز
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روز مهرگان، دومين روز مهم سال پس از »نوروز«
شانزدهمین روز از ماه مِهر ، »روز مهرگان« است كه 
ايرانیان از هزاره دوم پیش از میالد آن را گرامي داشته اند 
و دومین روز مهم سال پس از »نوروز« به شمار آورده و 
مفصل ترين مراسم از جشن هاي شش روزه مهرگان را در 

اين روز برگزار كرده اند. 
از سده بیستم میالدی به دلیل نامعلوم، در ايران روز 
مهرگان از شانزدهم مِهر به چهاردهم اين ماه منتقل شده 

است !.  
 حل اختالف ایران و عثمانی برسر بين النهرین

هشتم اكتبر س���ال 1746 دولت عثماني كه ارتش 
آن كشور در س���ال 1745 در منطقه »قارص« از ارتش 
ايران شكس���ت خورده بود به نادرشاه پیشنهاد كرد كه 
يك پیمان صلح دائ���م و حل همه اختالفات دو دولت 
تنظیم و امضاء ش���ود و قرارداد مربوط در سال 1747 
میان دو دولت به امضاء رسید، نادر از بغداد صرف نظر 
كرد و عثمانی حاكمیت ايران بر سلیمانیه و ايروان را به 
رسمیت شناخت و متعهد شد كه نسبت به قفقازِ ايران نظر

 

 نداشته باشد. 
قوام السطنه در زندان سردار سپه 

رضاخان پهلوي س���ردارِ سپه و وزير جنگ وقت 
16 مهر ماه 1302   قوام الس���لطنه رئیس الوزراء پیشین 
را متهم به طرح توطئه قتل خود كرد و بدون مراجعه به 
دس���تگاه قضايي، همان روز وي را احضار و در پادگان 
عشرت آباد  بازداشت كرد و دو هفته دربند نگهداشت 
و سپس با میانجیگري احمدشاه آزاد ساخت كه به اروپا 
رفت و در اينجا در كنار برادرش به ادامه زندگي پرداخت 
تا در فرصت مناس���ب به تهران بازگردد و قدرت را به 

دست گیرد.
چه گوارا  را کشتند

ارنستو »چه« گوارا، پزشك و انقالبي سوسیالیست 
آرژانتیني كه در انقالب كوبا مرد شماره 2 به شمار آورده 
شده است و پس از پیروزي اين انقالب، وزير صنايع كوبا 
 شده بود هشتم اكتبر سال 1967 در زد و خورد با ژاندارم هاي

 كشور بولیوي دستگیر و همان روز يا روز بعد، در اسارت 
كشته شد و دهم اكتبر عكس جسد اورا به روزنامه ها دادند 

تا مرگ وي را ثابت كنند.
نخستين آگهي تبلغ براي فروش اتومبيل در روزنامه ها

»رنسوم اولدز« س���ازنده اتومبیل سواري »اوزمبیل 
� اولدزمبیل« نخستین آگهي تجاري تبلیغ براي فروش 
اتومبیل را به روزنامه هاي آمريكا داد و چهارم اكتبر 1901 
نخستین روزنامه در نیويورك آن را چاپ كرد كه »تاريخ« 

شده است.

امروز در تاريخ
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ایران قذافي را مسئول ناپدید شدن امام موسي صدر 
ميداند

بیروت � خبرگزاري فرانس���ه � صادق طباطبائي 
معاون نخست وزير ايران كه ديروز از دمشق وارد بیروت 
شد گفت كه دولت ايران معمر قذافي رهبر لیبي را شخصا 
مسئول گم شدن امام موسي صدر رهبر جامعه شیعیان 
لبنان میداند.صادق طباطبائي كه خواهرزاده امام موسي 
صدر اس���ت تأكید كرد كه امام صدر وارد لیبي ش���ده، 
ولي هرگز از آنجا خارج نش���ده است.همچنین معاون 
نخست وزير ايران گفت كه دولت ايران قصد ندارد در 
امور داخلي كشور همسايه بحرين يا هركشور ديگري 

دخالت كند.
قيمت تاکسي به نحو سرسام آوري افزایش یافت

در حالیكه تاكسي صفر كیلومتر با پالك در تهران 
به 130هزار تومان رسیده است، امروز اعالم شد به دستور 
دادستان انقالب و به پیشنهاد اتحاديه تاكسیراني خريد 
و فروش تاكس���ي يا پالك آن در آينده نزديك در اختیار 
اتحاديه قرار خواهد گرفت تا به قیمت عادالنه در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد. به گفته مقام هاي مس���ئول اتحاديه 
تاكسیراني حق اولويت در مورد تحويل تاكسي نو با افراد 
باسابقه بخصوص كمكي ها است و گیرنده اولیه پالك 
تاكسي از اتحاديه تاكسیراني حق خريد و فروش پالك را 

تا مدت پنج سال نخواهد داشت.
کرمانيها خواستار ابقاي حجت االسالم حجتي در شهر 

خود شدند
گروهها و طبقات مختل����ف مردم طي تلگرامهاي 
متعددي كه به دفتر امام خمیني و ديگر جوامع و مقامات 
مذهبي مخابره كردند خواستار ادامه فعالیت هاي محمدجواد 
حجتي كرماني در منطقه شدند.اخیراً در كرمان شايع شد 
محمدجواد حجتي كرماني نماينده مردم كرمان در مجلس 
خبرگان بعد از خاتمه كار مجلس ديگر در كرمان مراجعت 
نخواهد كرد.اين شايعه موجب نگراني مردم كرمان شد و 

در محافل و مجالس بازتاب شديدي پیدا كرد.
فروش کالباس غيراسالمي ممنوع شد

براساس حكمي كه از سوي حجت االسالم امرالهي 
رئیس دادگاه انقالبي ويژه امور صنفي صادر شد خريد و 
فروش كلیه فرآورده هاي گوشتي كه با گوشت خوك تهیه 
شده باشد ممنوع شد و كمیته هاي 14گانه تهران مجازند 
از خريد و فروش اينگونه فرآورده ها اعم از كالباس و يا 
سوسیس غیراسالمي جلوگیري كرده و متخلفین در اين 
زمینه را به دادگاه شرع مستقر در كمیته امور صنفي معرفي 

كنند تا مجازات شوند.
باتصویب شوراي انقالب، باشگاه تاج به سازمان تربيت 

بدني واگذار شد
شوراي انقالب ايران، اليحه قانوني واگذاري سازمان 
ورزشي و فرهنگي اس���تقالل)تاج( سابق را به سازمان 
تربیت بدني ايران به تصويب رساند و به سازمان مذكور 
ابالغ نمود.متن اليحه قانون تصويب شده به اين شرح 
است: ماده واحده � از تاريخ تصويب اين ماده واحده، كلیه 
اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات ديون سازمان ورزشي 
و فرهنگي تاج، همراه با پرسنل واحدهاي سازمان مذكور، 

به سازمان تربیت بدني ايران واگذار مي گردد.
به هر زائر ایراني5هزار ریال سعودي پرداخت ميشود

سرپرست س���ازمان اوقاف امروز اعالم كرد به هر 
يك از زائران 5هزار ريال سعودي پرداخت میشود. وي 
اضافه كرد اين مبل���غ اختصاص به مخارج زائران براي 
قرباني كردن و امور متفرقه دارد. سرپرست سازمان اوقاف 
يادآور شد امسال تمام زائران از جده تا مدينه را با هواپیما 
سفر میكنند.از سوي ديگر امروز سخنگوي هما اعالم 
كرد تاكن���ون 18هزار و 52نفر از زائران بیت اهلل الحرام با 

63پرواز به كشور سعودي انتقال داده شدند.
بازوبند پهلواني به بازوي »سليماني« بسته شد

ديشب دور پاياني اولین دوره مسابقات قهرماني 
ورزشهاي باستاني در حضور مهندس مهدي بازرگان 
نخست وزير در تاالر مهران امجديه انجام شد و علیرضا 
سلیماني نايب پهلوان سابق ايران بدريافت بازوبند پهلواني 
مفتخر گرديد و از امسال از مزايا و حق سفره اين عنوان تا 

سال آتي برخوردار خواهد شد.
تالش وسيع براي عادي کردن روابط ایران

 با بحرین و کویت
اخبار مربوط به ديدار ص���ادق طباطبائي معاون 
نخست وزير ايران به سوريه و لبنان كه دفعتاً سفر به كويت 
به آن اضافه شده اس���ت و حمايت از آن دارد كه ايران 
درصدد برآمده است به موازات میانجیگري سوريه و با 
استفاده از نتايج آن، كدورت هاي جاري در مناسبات خود 
با كشورهاي عربي حوزه خلیج فارس را برطرف سازد 
ديشب بیشترين سطح از اخبار خاورمیانه را در آژانس هاي 
خبري اش���غال كرده بود، بخصوص كه پاره اي از منابع 
تهران گفته اند احتماالً میان طباطبائي و برخي مقام هاي 

بحرين نیز مذاكراتي صورت خواهد گرفت.
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كسی كه اشتباه نكرده هرگز چیز جديدی را امتحان 
نكرده است. 

آلبرت انیشتین
به يقین رسیده ام پشتكار و استقامت محض، تقريبا 
نیمی از علت متمايز بودن افراد موفق و ناموفق است. 
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جدول سودوکو

فروردین: ممکن اســت شــما فکر کنید که دیگران از شما شادتر هستند و 
زندگی بهتری دارند، ولی این فکر یک خیال باطل اســت. به جای اینکه نگران 
باشید که چگونه می توانید با دیگران برابری کنید، همین االن تصمیم بگیرید 
که چه کارهایی می خواهید انجام دهید و بعد قدمهایی کوچک اما مشخص شده 

بردارید، تا چیزی که منتظرش هستید اتفاق بیفتد.

اردیبهشت: شما فهمیده اید که جلوی احساسات خود را گرفتن لزوماً شما را 
به چیزهایی که می خواهید نمی رساند. شما هنوز نمی دانید که با موضوعی که 
باعث ناراحتی شــما شده است چگونه برخورد کنید. فکر کردن به این موضوع 
واقعاً به شما کمکی نخواهد کرد،، فقط باید در مورد آن با دیگران صحبت کنید.

خرداد : قبول کردن مسئولیت هر چیزی که کاماً بی عیب نیست، ممکن است 
خیلی سریع برنامه های شما را نقش بر آب کند، بنابر این قبل از اینکه به طور 
غیر ارادی به هر درخواستی جواب مثبت بدهید دوبار راجع به آن  فکر کنید. به 
جای اینکه تحت حمایت یک فرد دیگر خطر کردن را بپذیرید، ر اهی را انتخاب 

کنیدکه به نفع همه باشد.

تیر:اگر شما فکر کنید که اشخاص دیگر می خواهند به شما زور بگویند، شاید 
نتوانید خیلی صبور باشید. حتی اگر شما نمی دانید که دیگران تا االن چگونه 
بوده اند، باز هم شما می توانید تفاوت بین واقعیت و دروغ را تشخیص بدهید. به 
صدای درونتان پاسخ مثبت بدهید؛ مادامی که شما در لحظه حال زندگی می 

کنید این صدا شما را اشتباه هدایت نخواهد کرد.

مرداد : شما اکنون در دوره موفق آمیز زندگی تان هستید، با وجود این اضطراب 
و نگرانی شما را فرا گرفته است. اگر همه چیزها سر و سامان پیدا نکرده باشد شما 
عصبانی می شوید. بهترین راه حل برای شما بیرون رفتن از خانه و سرگرم کردن 
خودتان است. هرکاری که می کنید، آتش خودجوش بودن را شعله ور نگاه دارید.

شهریور : شــما برای انجام کارهایتان بیش از حد از دیگران کمک می گیرید 
و نظــر دیگران برایتان خیلی اهمیت دارد، فکر نمی کنید که دیگر زمان آن فرا 
رسیده است که خودتان به تنهایی تصمیم بگیرید البته می توانید از تجربه های 
یا مشورت های دیگران نیز بهره ببرید اما حرف آخر را خودتان بزنید. سرنوشت 

شما به دست خودتان است.

مهر :  هیچ مســاله ای ارزش این را ندارد که شما را از کوشش کردن و تاش 
برای آینده تان باز دارد، در این روزها مساله ای ذهن شما را به خود مشغول کرده 
است که مانع از هر گونه پیشرفت تان می شود. شما کارها و فعالیت هایی را انجام 
می دهید که هیچ ضرورتی ندارند. فکر خود را بر روی مسائل پوچ مشغول نسازید 

زیرا تنها انرژی شما را می گیرد. 

آبان :  شما اخیرا برای پیدا کردن تعادلی بین سادگی و پیچیدگی درگیری و 
کشــمکش درونی داشته اید. شما مطمئنا طالب آسودگی و آرامش هستید اما 
برای بدست آوردن آن دوست ندارید بهای زیادی پرداخت کنید. همچنین برای 
تان مهم اســت که در رابطه با اهداف شخصی خود تاثیرگذار باشید. بهتر است 

کمی هرچه زودتر تعادل خود را به دست آورید.

آذر : درستکاری شما بهترین اسلحه ای است که می توانید داشته باشید، برای 
اینکه وقتی دیگران قصد و نیت شما را می فهمند کمتر می توانند در مقابل شما 
مقاومت کنند. شما می خواهید تجربه معنوی مهمی داشته باشید که به هیجانات 
دامن بزند. سعی نکنید جلب توجه کنید؛ به جای حرف زدن در مورد خود سعی 

کنید با اعمالتان خود را مطرح کنید.

دی :  برای شما الزم است که نسبت به قبل اجتماعی تر باشید. اکنون اگر شما 
بتوانید تعصب خود را با یک پیشــنهاد با انگیزه اجتماعی ارتباط دهید، حتی 
امکان دارد که این تعصب شما شدیدتر هم شود. اما شما باید قدری هم محتاط 
باشید و قبل از اینکه تعهدی را به صورت جدی قبول کنید باید چندین بار در 

موردش فکر کنید.

بهمن : کارها و فعالیت های ناتمام بســیاری اطراف شما را گرفته اند به همین 
دلیل شما احساس نارضایتی می کنید زیرا نه قدرت اتمام این کارها را دارید و نه 
این که لحظه ای از فکر آنها رها می شوید اما الزم است مدتی به خود و ذهن تان 
اســتراحت دهید تا این مشکات کم کم و با مرور زمان حل شوند یا این که در 

زمانی مناسب تر به این مشکات بپردازید.

اسفند : شما آنقدر توانایی دارید که احساسات ناخوشانید خود را به بهره وری و 
کارایی باالیی تبدیل کنید. گام اول این است که انتظارات خود را به دور بریزید 
و بپذیرید که دقیقا نمی دانید به کجا دارید می روید. ســپس الزم است که هر 
چیزی را که نیاز دارید بگویید؛ حتی اگر در یک موقعیت ناخوشایند قرار بگیرید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
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نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

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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رمز جدول: عبارتی 17 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 17  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.

دوازدهم
16. لبه تیغـ  متضاد بازندهـ  با هم نشستن براي گفتگو یا مشاوره 

در امري
17. روشي براي خشك كردن جانوران و نگهداري آنـ  عصب 

شناسي
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13. كارگزار، مباشرـ  مرتجع فلزيـ  دیوار بلند و محكمـ  آتش 
شعله دار

ـ سبزي  آهن  یا  از چوب  ریز  ـ خرده  14. گروه گردشگري 
پرخاصیتـ  شرمنده

15. تكرارش درختي است ـ محاسن ـ كشوري عربي ـ متضاد 
نسیهـ  نوعي حلوا

16. محصولي است براي شستشو و پاكیزگيـ  عتیقهـ  شمارگان
17. كشوري در آسیاـ  آیه اي كه به اعتقاد شیعیان خواندن و توسل 

به آن موجب حفظ از بالیا مي شود
عمودي:

1. پرسش كردنـ  رماني از جین اوستین
2. عهد، قراردادـ  بدون پستی و بلندیـ  جریان هوا

3. سخن بي معنيـ  بمب كثیفـ  رودي مرزيـ  بدبوي پرخاصیت 
ـ برگ توخالي

4. نوعي عدسي دوربین با فاصله كانوني متغیرـ  ناخالصـ  مورچه 
ـ واحد كاغذ روزنامه

5. كم، اندكـ  نیستيـ  عیبـ  بصیر
6. سازه تیرهـ  مودبـ  قالي

7. دریاـ  نیایشـ  پایه، ستونـ  شهري در آلمانـ  غذاي آبكي
8. حركت به شیوه كرمـ  نام یكي از پسران كورشـ  ازماهیهاي 

كنسروي
9. پشیمانـ  امنیهـ  نظیر، مانند

10. آن كه آثار هنري مي آفریندـ  فاصله، بعدـ  ساخته شده از ني
11. از عالیم بیماريـ  حجرـ  قومي از هندوان داراي مذهب وشنوـ  

شكاف و رخنهـ  نیم تنه آستین دار مردانه و زنانه
12. شهري تاریخي در جنوبـ  از بالد كردنشین در غربـ  نوعي 

آچار
13. میله آهني محكم براي حركت دادن اجسام سنگینـ  سلطان 

جنگلـ  آتش دان حمام، گلخنـ  جاي كشتن
14. خوبـ  بخشش، كرمـ  جمع بالـ  خروس عرب

15. مخفف زودـ  از پرندگانـ  معدنـ  آفت مزارعـ  تكرار حرف 

حرف ) س ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3843 
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رمز جدول: عبارتی 17 حرفی  است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 17  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.

دوازدهم
16. لبه تیغـ  متضاد بازندهـ  با هم نشستن براي گفتگو یا مشاوره 

در امري
17. روشي براي خشك كردن جانوران و نگهداري آنـ  عصب 

شناسي
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3843
1ـ مجتبی علیزادهـ  سمنان
2ـ زهره سلیمانیـ  الیگودرز
3ـ مریم عزیزیـ  اکباتان
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5. اولین رهبر انقالب روسیه تزاريـ  وحشتـ  خوي، سرشتـ  

جنایتكار
6. همه دارندـ  كتاب مانيـ  از مزه ها

7. مهر بی پایانـ  فلز نرمـ  عدلـ  درخت مجنونـ  میوه
8. كره گیاهيـ  جشن، ضیافتـ  رنگي تركیبي

9. انگور نرسیدهـ  مبتني بر علم، عالمانهـ  موسس، پایه گذار
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

کالس نقاشی
زیر نظر:   
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
604-۹21-4726

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

جای شما  
در این صفحه
 خالی است!

3 هفته آگهی در نیازمندی های 
پیوند  فقط 20 دالر

تلفن تماس: 604-۹21-4726

فروش

3 هفته آگهی  در نیازمندی های پیوند
  فقط 20 دالر

604-۹21-4726

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 

------------------------------
به خانمی میانسال با سامتی و انرژی 

خوب، با تجربه در امور روزمره خانه
برای یک خانواده سه نفری 

در وست ونکوور مورد نیاز است. 
به صورت شبانه روزی و زندگی در همان 
خانه، با اتاق مبله، غذا  و امکانات رفاهی
دانستن زبان انگلیسی در حد مکالمه 
روزانه الزامی است، حقوق به صورت 

چک پرداخت خواهد شد.
۷۷۸-۸۸۵-۸۷۷۸ ۱۴۴۷ 

------------------------------
---------

---------------------

استخدام
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 کوکیتام  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 سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

(امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-۹44-۹677

 akaveh9@hotmail.com  
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“BEST SMALL CAR  
IN CANADA FOR 2019”

2019
NEWLY REDESIGNED 2020

OR

ON SELECT OTHER 2019 FORTE MODELS ON SELECT SPORTAGE MODELS

/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

Offer(s) available on select new 2019/2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from October 1 to 31, 2019. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades 
available at extra cost. All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,795, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and 
down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also available. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. 
ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2019 Sorento EX Premium (SR75HK)/2020 Sportage LX AWD (SP75BL)/2019 Forte EX IVT (FO843K) with a selling price of $42,082/$28,712/$22,762 at 0% for 84/48/84 
months for a total number of 364/208/364 weekly payments of $116/$138/$57 with $0/$0/$2,020 down. Cost of borrowing is $0, includes $1,000/$1,000/$0 credit. «Cash Purchase Price for the new 2019 Sorento SXL Limited (SR75KK)/2019 Forte EX Limited IVT (FO847K) is $45,082/$25,832 and includes $6,000/$4,000 
Clearance Bonus cash discount. Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2019 Sorento SXL Limited (SR75KK)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2019 Forte EX Limited IVT (FO847K) is $49,165/$39,995/$28,065. 
°Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2019 Sorento EX Premium (SR75HK)/2020 Sportage LX AWD (SP75BL)/2019 Forte EX IVT (FO843K) with a selling price of $42,082/$28,712/$22,762 at 0% for 84/48/84 
months for a total number of 364/208/364 weekly payments of $116/$138/$57 with $0/$0/$2,020 down. Cost of borrowing is $0, includes $1,000/$1,000/$0 credit. «Cash Purchase Price for the new 2019 Sorento SXL Limited (SR75KK)/2019 Forte EX Limited IVT (FO847K) is $45,082/$25,832 and includes $6,000/$4,000 
Clearance Bonus cash discount. Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2019 Sorento SXL Limited (SR75KK)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2019 Forte EX Limited IVT (FO847K) is $49,165/$39,995/$28,065. 
°Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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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 اصطاحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کاس 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 اطاع 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 اطاعات بیشتر و تعیین وقت ماقات لطفا با 
آذین کانتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

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 وعاقمند 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.لطفا با فرستادن ایمیل ثبت نام نموده و کارت پی آر 

خود را هم همراه بیاورید.  
alireza@rmcs.bc.ca

604-279-7160, ext.7271
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 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
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،  ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ظهر اتاق ۲۹۴

  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 اطاعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطاع 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

جغرافیای کانادا 

باوند زنجانی

خیریه پردیس

 از حمایت سالم و اگاهانه فرزندان چه میدانیم؟
»جلسه دوم«   -آیا در روابط با فرزندان مان مطمئن به انجام 

هیچ کاری نیستیم و با شک و تردید رفتار میکنیم ؟؟
با حضور مشاوران خانم ها مینو اسدی و هاله شیرچیان

به همراه پاسخ به پرسش های شما 
 دوشنبه ۲۱ اکتبر ساعت ۶:۳۰ تا ۸

مکان :طبقه هم کف ساختمان شهرداری
355 W Queen Rd

North Vancouver V7N 2K6
ورود برای همه عزیزان آزاد و رایگان است.

ساکسس ونکوور 

برگزاری کاس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کاس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

www.iranica.com

دانشنامه ایرانیکا را فراموش نکنیم

ایرانیکا از آن همه ماست  و به تشویق
  و حمایت مالی همه ایرانیان نیاز دارد.

کانون اندیشه

» کارگاه های آموزشی شهروندی«  را برگزار میکند
بمنظور جلب مشارکت و حضور فعال و آگاهانه شهروندان  

ایرانی، کانادائی  در عرصه های  فرهنگی،  سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی در کانادا  سلسله کارگاه های آموزشی شهروندی  

ترتیب داده شده است. سومین  قسمت با  با توجه به  
نظرسنجی ها و  کاندیدای مورد نظر خود

»چگونه رای  دهیم تا  رای  ما  به  هدر نرود«
 سخنران:  دکتر امیر حسن قاسمی نژاد

از ساعت ۱۸ الی ۲۰  جمعه  ۱۸  اکتبر  ۲۰۱۹  
  مکان:   سالن ۲۰۳ کاپیانو مال          

آکادمی فرهنگی موالنا

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون مباحث معنوی 
حضور شما را گرامی میدارد

سلسله مباحث عرفان حافظ ،رمز و راز جهان نگری حافظ ، 
حافظ و رندی ،حافظ و عشق ، حافظ و سرشت و سرنوشت  

انسان ، حافظ و قرآن
محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه
هر پنج شنبه از ساعت ۷:۴۵ تا ۹:۳۰ شب 

851 West Queen Road North Vancouver
Upper Floor maple Room  

تلفن تماس ۸۲۲۲ ۳۲۰ ۷۷۸

کانادا دومین کشور بزرگ دنیا بعد از روسیه )۱۷۰۹۸۲۴۲( 
است. مساحت کانادا  ۹۹۸۴۶۰۷ کیلومتر مربع است. بعد 
از کانادا کشــور آمریکا و چین در رده های سوم و چهارم 
قراردارند. کشــور کانادا را سه اقیانوس احاطه کرده اند و 
همین باعث شده که کانادا از همه مواهب طبیعی طبیعت 

برخوردار شود.
اقیانوس آرام یا پســیوبیک در غــرب، اقیانوس اطلس یا 
آتانتیک در شرق و اقیانوس منجمد شمالی یا آرتیک در 
شمال کانادا را در برگرفته اند. در جنوب نیز مرز مشترک 

کانادا و امریکا واقع شده است. 
کانادا  را به ۵ ناحیه جغرافیایی تقسیم کرده اند:

- استان های هم جوار اقیانوس اطلس )آتانتیک ریجن(
- استان های مرکزی اونتاریو و کبک )سنترال ریجن(

- استان های پریری )پریریز(
- ساحل غربی )وست کوست(

- مناطق شمالی )نورت(

استان ها و مناطق

کانادا  را به  ۱۰ اســتان و سه منطقه )تروتروی( )همانند 
فرمانداری کل( تقســیم کرده اند.  هر اســتان و منطقه 
دارای سیســتم اداره و دولت خود را دارد و دارای پایتخت 

مخصوص به خود است.

خصوصیات ویژه نواحی و استان ها و مناطق کانادا

۱( منطقه آتانتیک یا نیوفاوندلند و البرادور 

شــرقی ترین نقطه ی کانادا بوده و دارای استاندارد تایم 
زون یا ساعت زمانی خود را دارد. اختاف وقت زمانی بین 
این اسنان و غربی ترین استان کانادا یعنی بریتیش کلمبیا 
حداقل  چهار ساعت است. یعنی ساعت در شهر هالیفکس 
۴ ساعت جلوتر از شهر ونکوور است زمانی که در هالیفکس 

ساعد ۱۲ ظهر است در ونکوور ساعت ۸ صبح خواهد بود.
 عاوه بر طبیعت زیبا، این اســتان به دلیل وجود دریا از 
میراثی بی بدیل برخوردار است. البته در دهه های گذشته 
بقدر زیادی در این استان ماهیگیری کرده اند که االن دچار 
کمبود ماهی و ســایر حیوانات آبزی شده اند. این استان 
همچنین به عنوان قدیم یترین مرکز اســتقرار پادشاهی 
انگلستان )کلونی( محسوب می شود و از این روی دارای  
موقعیتی اســتراتژیک و برجسته در تاریخ کانادا است. به 
خاطر صنعت ماهی گیری، روستاهای نزدیک به اقیانوس 
و اختاط فرهنگی بین کلونی های مختلف کانادا  همواره 
از اهمیت و یژه ای برخوردار بوده است.در سال های اخیر 
اســتخراج نفت از مناطق نزدیک دریا در این استان نقش 
مهمی در اقتصاد  این استان و کانادا بازی می کند. البرادور 
همچنین منابع عظیمی از انرژی هیدروالکتریک را در خود 
جای داده اســت. کمپانی تولید برق این استان چهارمین 
تولد کنند برق  )۷۳۰۰ مگا وات( در کانادا است و برق خود 

را را به استان های دیگر و به آمریکا صادر میکند. 

پرینس ادوارد آیلند

کوچک ترین اســتان کانادا اســتان پرینس ادوارد آیلند 
اســت که به خاطر سواحل زیبا، خاک سرخ و زمین های 
حاصلخیز کشــاورزی ش مشهور است. به استان پرینس 
ادوارد آیلند به اختصار )پی آیی آی( میگویند. مهمترین 
محصول کشاورزی سیب زمینی است. ساالنه ۱۲ میلیون 
تن سیب زمین از ۸۶۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی تولید و 

به اکثر نقاط کانادا و آمریکا و دنیا صادر میشود. 
استان  پرینس ادوارد آیلندهمچنین زادگاه کنفدراسیون 
کانادا محسوب می شود. طوالنی ترین پل های چند تکه ای 
دنیا، پل ۱۳ کیلومتری »کنفدراسیون« است که در استان 
پرینس ادوارد آیلند اســت و با عبور از اقیانوس آتانتیک 
دو استان نیوبرانزویک و استان پرینس ادوارد را بهم وصل 

میکند.
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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. 1445

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

تولید، عرضه و خدمات کلیه فرشهای مدرن و کالسیک با سه نسل تجربه موفق

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-۹21-4726 


	Paivand 1445 (pages 1-29)
	Paivand 1445 (pages 30-48)

