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هر جمعه منتشر می شود

کورش گلنام

ُکردهای سوریه
 قربانی زد و بندهای 

پشت پرده

۱ ـ این ارزیابی که ترکیه بدون آگاهِی آمریکا، روســیه و 
حتا خود سوریه به چنین هجوم َددمنشانه ای علیه کردها 
دســت زده است، نمی تواند درست باشد. بازی های پس از 
این یورش، از آن میان تحریم فروش اسلحه از سوی آمریکا 
و یا اتحادیه اروپا، هیچ اثری بر ترکیه و جنایت های اردوغان 
علیه ُکردها نخواهد داشت. تحریم های اقتصادی می تواند اثر 
گذار باشد ولی ترکیه را متوقف نخواهد کرد. ُکردهای بی 
پناه که بیشترین نقش را در شکست داعش داشته اند، رها 
شده اند تا وسیله اردوغان سالخی شوند. سقوط اخالقی تا 

چه اندازه!
2 ـ اردوغان که رســوایی مالی او و پسرش در قضیه رضا 
ضراب بر مال شد و از ندانم کاری های آخوند خامنه ای و یک 
کوتوله سیاسی مورد پشتیبانی او بنام احمدی نژاد، سودهاِی 
کالنی برد، ولــی روزهای طالئی اش با بحران اقتصادی در 
ترکیه، سقوط ارزش لیر و از دست دادن محبوبیت در ترکیه 
رو به افول گذاشــت. رویگردانی از اردوغان تا اندازه ای زیاد 
شد که در آخرین انتخاباِت شهرداری های ترکیه شکست 
سختی از مخالفان خورد و اکثریت را در سه شهر بزرگ و 
مهم ترکیه، آنکارا، استانبول و آنتالیا از دست داد. شکست 
در استانبول به ویژه که زادگاه و ستون فعالیت های سیاسی 
اردوغان بوده اســت، ضربه سخت و شوک آوری به او بود. 
اینک می باید چاره ای بیاندیشد تا شاید جایگاه پیشین خود 

را به دست بیاورد.
در باره دورنماِی وضع اقتصادی ترکیه، امروز چهارشــنبه 
۱6 اکُتبر 2۰۱۹ روزنامه مهم صبح ســوئد »داگنز نیهتر/ 
خبرهاِی روز« *در مقاله ای، چنین نوشته است: »... بنا بر 
بر آورد بانک مرکزی ترکیه، بخش خصوصی ترکیه در ماه 
آپریل برابر 2۰6 میلیارد دالربدهی داشــته است... تا پایان 
همین سال، ۱۷ میلیارد دالر دیگر به این بدهی ها افزوده 
خواهد شد. ارزش لیر ترکیه همچنان رو به کاهش است، 
تنهــا در ماه اُکتبر لیر ترکیه 5٪ دیگــر از ارزش خود را از 
دست داده است و بنابراین قرضه خارجی برای ترکیه گرانتر 

تمام خواهد شد. «
اردوغان می باید برای بازســازی آنچه از دست رفته، کاری 
انجام دهد. چه زمینه ای بهتر از تحریک شــور و احساِس 
ناسیونالیستِی تُرکها با توجه به کینه دیرینه ای که به ُکردها 
دارند؛ چه بستر آماده ای بهتر از یورش به ُکردهاِی سوریه 
در این وضعیت ســختی که آنها در آن بســر می برند و با 
وجود کمبودهای فراوان، از ده هزار زندانی داعشی مراقبت 
می کنند؛ چه مجالی بهتر از این که به دلبستگی و همراهی 
تنگاتنِگ ُکردهای زیر ســتم در ترکیه با ُکردهای سوریه، 
آسیب وارد آورده و به بهانه امنیت مرزهای خود با سوریه، 
راه ارتباط و پیوند میان ُکردها در آن دو سوی مرز را از میان 

بردارد و بت همین بهانه بخشی از خاک سوریه را ببلعد؟
۳ـ  در گیری در ســوریه، اختالف میان ُکردهای سوریه و 
بشــار اسد بر سر بخِش خودمختار کردها؛ و بنا براین نبوِد 
نیروهای نظامی سوریه در این منطقه )البته تا دو روز پیش 
و توافق اســد با ُکردها برای گسیل نیروی ارتش سوریه به 
ناحیه(؛ خواست بشار اسد برای ضعیف کردن و ضربه زدن 
به ُکردها؛ عقب کشیدن نیروهای آمریکایی )که بی گمان 
ترکیه از پیش در جریان آن بوده است(؛ سکوت روسیه و یا 
بهتر چراغ سبز روسیه و بیکاره بودن حکومت اسالمی در 
این زمینه، همه دست به دست هم داده تا مسیر تبهکاری 
و آدمکشــی آشــکارِ اردوغان را فراهم نماید. امری که به 
شــدن به اعتبار جهانی او آسیب رسانده و در برابر آن ولی 
همبســتگی با ُکردهای سوریه در دیِد جهانیان را افزایش 
داده است. در این میان بیشــترین سود را روسیه خواهد 
بردکه اینک با رفتِن نیروهای آمریکایی، یکه تاز میدان شده 
و نه تنها سوریه که بیشتِر کشورها در خاورمیانه را زیر نگین 

خود خواهد داشت.
4ـ  آیا اعتراض حکومت اســالمِی ایران به ترکیه، که خود 
از بزرگترین دشمنان ُکردها در منطقه است، از سِر انسان 

دوستی و دلسوزی برای ُکردهای سوریه است؟ آنکس که 
چنین باوری داشته باشد، باید در داورِی خود شک کند.

اصل موضوع، ترس آخوندها از به اشــغال درآوردن بخشی 
از خاک سوریه وسیله ترکیه، نفوذ بیشتر و توانمند شدن 
هرچه بیشتر این کشور در ســوریه است که به شدت به 
زیان همه کوشــش ها و هزینه های جانی و مالی است که 
ایران گرفتار درچنگال آخوند در این راه داده است. زیر فشار 
قرار گرفتن حکومت اسالمی برای عقب کشیدن از سوریه، 
احتماال با همکارِی پنهاِن روسیه، آمریکا و حتا شاید خود 
بشــار اسد، سازمان دهی شده اســت و ترکیه از این بابت 
خیالش آســوده است. همین دوشنبه پوتین در تازه ترین 
سخنان خود پیش از سفر به امارات و عربستان در گفتگو 
با شبکه های اسکای نیوز، العربیه و روسیا الیوم به روشنی 
گفت که: خاک ســوریه باید از وجود بیگانگان آزاد شــود 
و تمامی کســانی که به صورت غیرقانونی درخاک سوریه 
هستند باید این کشــور را ترک کنند )نقل به مفهوم(. او 
این مورد را درباره تمامی کشورها دانست. او حتا گفت: اگر 
رهبری سوریه بگوید که دیگر نیاز به نیروهای روسی نیست 
ما نیز باید این کشــور را ترک کنیــم. پوتین به ایران نیز 
اشاره کرده و گفت به روشنی با تمامی شرکا از جمله ایران 
و ترکیه گفتگو خواهم کرد. تردید نیســت که نگاه پوتین 
بیشتر به سوی ایران است نه کشوری دیگر زیرا او از پیش 
آگاه بوده اســت که نیروهای آمریکایی آنجا نخواهند ماند. 
بکار بردن واژه های »آن ها که غیر قانونی در خاک ســوریه 
هستند« تنها برای آرام نگاهداشتن موقت حکومِت اسالمی 

است که ادعا دارد با خواست بشار اسد در آنجا نیرو دارد.
5ـ  موضع گیری و اعتراض حکومِت اسالمِی ایران به ترکیه، 
بسیار مضحک است. آخوند خامنه ای می پندارد ُکردهاِی 
ایران آدمکشی های او را علیه خود فراموش می کنند. راه دور 
نه، در همین چندساِل گذشته چند تن کولبر زحمتکش 
ولی شــرافتمند که نان رنج و زحمِت کمر شــکِن خود را 
می خورند و چون آخوندها مفت خور و دزد نیستند، وسیله 
نیروهای حکومتی به شکل های گوناگون کشته شده و برای 
تهیه لقمه نانی جان باخته اند؟ خامنه ای شرم نمی کند که 
در کشوری ثروتمند چون ایران، هم میهنان ُکردما که در 
دالوری و نگاهــداری از مرزهای غرب میهن و رویارویی با 
تجاوزرگران به خاک ایران، جزو افتخار هاِی ایران هستند، 
با چنین رنج و سختی با باری سنگین بر دوش، کیلومترها 
راه پُر پیچ و خم کوهستانی و خطرناک را برای لقمه نانی بر 
سفره، بپیمایند و در این راه هر روز با تهدید، یورش سپاه و 

دادن کشته روبرو باشند!
ـ هنوز هجوم تبهکارانه پاسداراِن جهل حکومت اسالمی و 
موشــک باران مقِر حزب ُدمکرات کردستان ایران در عراق 
و خون ریخته شــده دها تن از اعضا و مرکزیت این حزب 

فراموش نشده است.
6 ـ هیچ کــس نمی تواند دالوری و جان فشــانی ُکردها 
در میارزه با داعــش را فراموش کند. این ُکردها بودند که 
بیشترین آســیب را دیده ولی بیشترین ضربه ها را نیز بر 
تبهکاران داعشــی در درگیری های زمینــی وارد آوردند. 
درست اســت که نیروی هوایی روســیه نقِش زیادی در 
شکست داعش داشت ولی نباید فراموش کرد که این ُکردها 
بودند که ســخت ترین درگیری هــای زمینی را با داعش 
داشته و بیشترین آسیب ها را هم دیدند. زنان ُکرد اسلحه 
بر دوش، همپای مردان ُکرد چنان دالوری ها کردند که در 
یادها خواهد ماند. زنان و کودکان ُکردی که اسیر تبهکاراِن 
داعشی شدند، روزهای سیاه و وحشتناکی را سپری کردند 

که بر زبان راندنش نیز ساده نیست.
تأسف بار اســت که سازمان ملل تنها به اعتراض و انتشار 
بیانیه می پردازد و دســت به کارِ اساسی نمی زند. بیش از 
دویست هزار انسان، کوچک و بزرگ در این چند روز و در 
آغاز فصل سرما آواره شده اند. براستی حقوق بشر و عدالت 

کجاست؟

خروج از سوریه، بی اعتنایی به عربستان
آیا ترامپ خاورمیانه را به پوتین تقدیم می کند؟

والدمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در یک سخنرانی 
در سال 2۰۰5 از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ به عنوان 
بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن بیستم یاد کرد. او از 
سال ۱۹۹۹ تاکنون همواره پست ریاست جمهوری یا 
نخســت وزیری روســیه را در اختیار داشته  و در تمام 
این مدت تالش کرده اســت روسیه را به جایگاه یک 

ابرقدرت جهانی بازگرداند.
پوتین در تمام این مدت مهره های شــطرنج قدرت را 
با دقت حرکت داده، اما در ســال های اخیر بخت نیز 
با او همراهی کرده اســت. بزرگترین شانس او پیروزی 
دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود. 
ترامپ از همان ابتدای ریاست جمهوری گفته بود که 
روابط آمریکا با روسیه را بهبود خواهد بخشید. اما حاال  
در کنــار تمام تالش هایش برای تضعیف اروپا و چین، 
به نظر می رســد که چیزی بیش از یک رابطه خوب 
به روســیه داده اســت و با خروج از توافق هسته ای و 
تحریم ایران، بی توجهی به انتظارات عربستان و خروج 
نیروهای نظامی آمریکا از خاک سوریه، عمال خاورمیانه 

را به پوتین تقدیم کرده است.
روســیه تا کنون چندیــن بار در مــورد تحریم های 
اعمال شده توســط ایاالت متحده علیه ایران، واکنش 
نشان داده است و والدیمیر پوتین و سرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روسیه تحریم های آمریکا علیه ایران را 

غیرقانونی دانستند.
شهریور ماه امسال ظریف سفری به مسکو داشت و با 
مقامات روس دیدار و گفتگو کرد. ظریف به هنگام ورود 
به فرودگاه مسکو در گفتگو با خبرنگاران روس از روسیه 
به عنوان دوست دوران سخت ایران نام برد. ظریف در 
ادامه گفت: »دولت روســیه در دوران های سخت کنار 
جمهوری اسالمی بوده و ما با دوستان دوران سخت مان 

حتما معامله دیگری می کنیم.«
چندی پیش نیز رسانه ها خبر از برگزاری مانور مشترک 
نظامی توســط ایران، روســیه و چین دادند و ظریف 
در گفتگویی اعالم کرد که تهران پیشــنهاد روسیه در 

خصوص تامین امنیت خلیج فارس را پذیرفته است.
اگرچه روسیه نشان داده که از ایران به عنوان مهره ای 
در بازی خود اســتفاده می کند امــا الاقل در دور قبل 
تحریم هــا هرگز از ایــران حمایت نکــرد و هر بار به 
قطعنامه های شورای امنیت رای مثبت داد و والدمیر 
پوتین بارها قول و قرارهایش را برای تحویل اس ۳۰۰ 

به ایران زیر پا گذاشت.
روز دوشنبه ۱5 مهر کاخ سفید بیانیه ای صادر کرد و 
گفت نیروهای آمریکایی در مناطق آزاد شده در شمال 
سوریه باقی نخواهند ماند. ترامپ در توییتی نوشت که 
وقت آن رســیده است که ایاالت متحده از جنگ های 
بی پایان مضحک در این منطقه کنار بکشد. این اقدام 
در آستانه حمله ترکیه به نیروهای کرد که هم پیمان 
آمریکا بودند، انجام شــد. شورای سوریه دمکراتیک و 
نیروهای دمکراتیک سوریه اعالم کردند که گشودن راه 
عملیات نظامی ترکیه فاجعه بار، و دربرگیرنده این پیام 

است که اتحاد با آمریکا قابل اعتماد نیست.
تعداد زیــادی از مقامات جمهوری خــواه و دموکرات 
آمریکا به این اقدام ترامپ اعتراض کردند و این تصمیم 
را باعث از دست رفتن دستاوردهای آمریکا و کوته بینانه 
و غیرمسئوالنه دانستند و نسبت به عواقب آن هشدار 

دادند، اما تصمیم ترامپ عملی شد.
روسیه در سال 2۰۱5 با ورود عملی به جنگ سوریه به 
یکی از بازیگران اصلی در منطقه مدیترانه تبدیل شد 
و اکنــون با خروج آمریکا گام به گام حضور خود را در 

سوریه پر رنگ تر می کند.
ترامــپ در تازه ترین اظهار نظر خود گفته اســت که 
مشکلی ندارم که روسیه بخواهد از کردها حفاظت کند 

یا ناپلئون.
رئیس جمهوری آمریکا روز دوشــنبه 22 مهر بار دیگر 
از تصمیمش برای خروج نیروهــای ایاالت متحده از 
خاک ســوریه دفاع کرد و گفت که خود سوریه و اسد 
از کردها حمایت کنند. او در توییتر نوشــت: »پس از 
شکســت صددرصدی خالفت داعش، بخش زیادی از 

نیروهای مان را از سوریه بیرون کشیدم. بگذارید خود 
سوریه و اسد از کردها حمایت کنند و بر سر خاک شان 
با ترکیه بجنگند. به ژنرال هایم گفته ام چرا ما باید برای 
ســوریه و اسد بجنگیم تا از خاک دشمن مان حفاظت 
کنیم؟ مشــکلی ندارم که هرکسی خواست به سوریه 
کمک کند تا از کردها حفاظت کند، خواه روسیه باشد، 
چین یا ناپلئون بناپارت. امیدوارم عالی عمل کنند، ما 

هفت هزار مایل از آنجا دور هستیم!«
عالوه بر این دونالد ترامپ نسبت به تحوالت امنیتی و 
نظامی منطقه در ماه های گذشته واکنش های منفعالنه 
ای داشــت. او با وجود آنکه همــواره می گوید که از 
منافع متحدان خود در منطقــه دفاع خواهد کرد اما 
در مقابل حمالت گسترده موشکی بامداد 2۳ شهریور 
علیه تاسیسات نفتی شرکت آرامکو هیچ اقدامی نکرد و 

باعث سرخوردگی رهبران ریاض شد.
حال بــه فاصله یک ماه از حــوادث آرامکو، والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهوری روســیه روز دوشنبه 22 مهر 
برای سفری رسمی وارد ریاض شد. پوتین در این سفر 
با ملک سلمان، پادشاه عربستان و محمد بن سلمان، 

ولیعهد این کشور دیدار کرد.
از زمان تاســیس پادشاهی سعودی در بیش از هشتاد 
سال گذشــته این دومین بار است که یکی از رهبران 
شــوروی یا روسیه از این کشور دیدار رسمی می کند. 
نخســتین دیدار پوتین از عربســتان در سال 2۰۰۷ 
صورت گرفت و نخستین سفر ملک سلمان به روسیه 
در سال 2۰۱۷ انجام شد. بنابراین بی جهت نیست که 
عادل الجبیر، وزیر مشــاور در امور خارجی عربســتان 
ســعودی گفته اســت که ســفر والدیمیر پوتین به 

عربستان، یک اتفاق تاریخی است.
در جریان ســفر والدیمیر پوتین به ریاض دو کشور بر 
سر میلیاردها دالر ســرمایه گذاری و مبادالت تجاری 
به توافق رســیدند، این توافقات از مسائل فرهنگی تا 
فناوری پیشــرفته و فضایی را در برمی گیرد. به گفته 
وزارت نفت عربستان، والدیمیر پوتین و سران سعودی 
بر ســر تقویت روابط گروه موسوم به »اوپک پالس«، 
که دربرگیرنده اعضای اوپک و غیر اوپک یعنی به طور 

مشخص روسیه است، به توافق رسیدند.
پوتین در شرایطی به عربستان سفر کرد که بسیاری از 
تحلیلگران در مورد ناامیدی عربستان از ایاالت متحده 
سخن می گویند. به نظر می رسد اولویت پوتین در این 
دیدار دو روزه از عربستان، گسترش مناسبات دوستانه 
و تجاری با ثروتمندترین کشــور عرب خلیج فارس و 
تحکیم حضور در عربستان در رقابت با نفوذ گسترده 

آمریکا است.
پیش از این گزارش هایی از تمایل روسیه برای فروش 
سامانه دفاع ضد موشکی اس 4۰۰ روسی به عربستان 
منتشر شده بود. اگرچه بسیار بعید است واشنگتن اجازه 
بدهد که سامانه موشکی اس 4۰۰ به عربستان فروخته 
شود، با این وجود ورود دیگر سالح های سبک و سنگین 
روسیه، اجرای طرح های مشترک صنعتی، مانند احداث 
پاالیشــگاه نفتی، می تواند نقطه آغازی برای گسترش 
حضور روســیه در عربســتان و دیگر کشورهای عرب 

حاشیه جنوب خلیج فارس شود.
برخی تحلیلگران سفر پوتین به عربستان را در راستای 
میانجیگری میان ایران و عربستان دانستند اما ظاهرا 
روسیه بیشــتر به دنبال ایفای نقشی فعال در منطقه 
و جهان عرب اســت. در یک دهه گذشــته بازیگران 
اصلــی خاورمیانه آمریکا و متحدان اروپایی اش بودند. 
حضور نظامی ایاالت متحده و ائتالف گسترده اش در 
خلیج فارس، اشــغال عراق و همچنین رابطه نزدیک 
واشنگتن با کشورهای عرب مانند عربستان سعودی، 
کویت، بحرین، امارات و قطر، جایی برای ایفای نقش 
روسیه نگذاشته بود. اما اکنون روسیه با استفاده از خال 
حضور فعال آمریکا نفوذ خود را در خاورمیانه گسترش 
می دهد. در واقع دونالد ترامپ شــرایطی برای روسیه 
فراهم کرد که والدمیر پوتین سال ها در انتظار بدست 

آوردن آن بود.
یلدا امیری )زیتون(
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نگاهی به آخرین مناظره انتخاباتی رهبران احزاب عمده کانادا
در حالی که فقــط چند روز دیگر به 
انتخابات سراســری کانادا باقی مانده 
اســت، رهبران شــش حزب عمده 
کانادا پنج شــنبه هفته گذشــته در 
آخرین مناظره انتخاباتی روبروی هم 
قرار گرفتند و در حوزه های مختلف، 
سیاســت های یکدیگــر را به چالش 

کشیدند.
این مناظره به زبان فرانسوی برگزار شد 
و بنابراین عمده نگاه رهبران احزاب به 
دست آوردن دل رای دهندگان کبکی 
بود که اکثریت جمعیت فرانسوی زبان 
کانادا را در خود جای داده اســت. به 
همین دلیل موضوعات و سیاست ها 
در طول مناظره بیشتر از دریچه چشم 

کبکی ها دیده می شد.
شــش رهبر احزاب عمــده کانادا در 
حالی در آخرین مناظره تلویزیونی به 
مصاف هم آمده بودند که نظرسنجی ها 
حکایت از افزایش مومنتوم قابل توجه 
بالک کبکوآ به رهبری ایو فرانســوآ 
بالنشه در کبک داشت. لیبرال ها در 
کبک پیشــتاز نظرسنجی ها هستند 
و بالفاصله بعــد از آنها، بالک کبوآ با 
اغوای طرفداران حزب محافظه کار، در 
حال مومنتوم گرفتن است. بنابراین 
عجیب نبود که هــر دو رهبر حزب 
لیبرال و محافظه کار در طول مناظره 
سعی داشــتند نظر کبکی ها را از ایو 
فرانسوآ بالنشه برگردانند. اما او در این 

مناظره خوش درخشید.
از او بهتر ماکسیم برنیه، رهبر حزب 
تازه تاســیس مردم بود کــه در این 
مناظره با زبان مادری خود به جنگ 
تــن به تن با اندرو شــی یر پرداخت. 
محافظه کاران خوش شانس بودند که 
زبان انگلیسی ماکسیم برنیه آنقدرها 
خوب نبود و او نتوانســت در مناظره 
قبلی، قدرت اســتنتاج خود را به رخ 
هواداران حزب محافظه کار که عمدتا 
انگلیسی زبان هستند، بکشاند. حزب 
مردم با افکار راســت کمی افراطی، 
انشقاق جدیدی از حزب محافظه کار 
است که سیاست های تندتری را در 
پیش گرفته. برنیه امیدوار است تا با 
جذب محافظــه کاران تندرو، قدرت 
حزب متبوع خود را در مجلس آینده 

افزایش دهد.
در این مناظره جاستین ترودو رهبر 
حزب لیبرال، ایو فرانســوآ بالنشــه 
رهبر بالک کبکوآ و ماکســیم برنیه 
رهبر حــزب مردم بــه دلیل کبکی 
بودن از برتری زبانی برخوردار بودند. 
اندرو شی یر رهبر حزب محافظه کار، 
حزب  رهبــر  ســینگ  جاگمیــت 
نئودموکرات و الیزابت می رهبر حزب 
سبز، هر سه انگلیسی زبان هستند و 

در طول مناظره هنر زبان فرانســوی 
خــود را به نمایش گذاشــته بودند. 
الیزابت می هرچند نســبت به قبل 
خیلی بهتر فرانسوی صحبت می کرد 
اما هنوز در برخی لحظات درک آنچه 
می خواهد بگوید واقعا سخت می شد.

آقای »خط لوله«

در طی مناظره و زمانی که از رهبران 
احزاب درباره احداث خط لوله نفتی 
و گــذر آن از داخــل کبک صحبت 
می شــد، جاگمیت سینگ در حالی 
که به ماکســیم برنیه و اندرو شی یر 
اشاره می کرد، گفت: بگذارید شرایط 
را اینگونه برای بینندگان جمع بندی 
کنم. ایشان آقای »خط لوله« هستند 
و ایشان هم آقای »خط لوله« هستند، 
و آقای ترودو هم فکر کنم آقای »خط 
لوله« هســتند، اما مــن جاگمیت 
سینگ هســتم و اعالم می کنم که 
هیچگاه کبــک را مجبور به پذیرش 

خط لوله نفتی نخواهم کرد.
جاگمیت ســینگ در حالــی درباره 
تصمیــم ترودو دربــاره احداث خط 
لوله نفتــی به دیده شــک و تردید 
نگاه کرد که جاســتین ترودو قبال با 
تامین بودجه خط لوله نفتی »ترانس 
مونتان« انتقــادات زیادی برای خود 
خریده بود. حتی در این مناظره هم 
ترودو وقتی در مقابل این پرسش قرار 
گرفت، گفت که چرخاندن مســیر 
مصرف انرژی از ســوخت فسیلی به 
انرژی پاک، زمان بر است و باید طی 

فرآیندی پلکانی انجام شود.
امــا جاگمیت ســینگ می داند که 
احتمال تشکیل یک دولت حداقلی 
توســط لیبرال ها وجود دارد که در 
آن صورت نئودموکرات ها به رهبری 
سینگ، گزینه خوبی برای ائتالف با 

لیبرال ها به شمار می روند. سینگ از 
حاال دارد به ترودو سیگنال می دهد 
که لیبرال ها برای کسب این ائتالف 
باید دور خط لوله نفت را خط بکشند.

کدام »اضطرار اقلیمی«؟

الیزابت می، رهبر حزب سبز، در طول 
بارها به شــرایط اضطراری  مناظره 
اقلیمی اشاره و تاکید نمود که دولت 
آینده کانادا بایــد برای جلوگیری از 
آن اقــدام فوری و عاجلی را در پیش 
بگیرد. موضوعی که توسط ماکسیم 

برنیه به کلی انکار شد.
برنیــه در نشســت خبــری پس از 
مناظره قبلی هم در پاســخ به یکی 
از خبرنــگاران که نظــر او را درباره 
تغییرات اقلیمی و سیل های اخیر در 
کانادا پرسیده بود، این تغییرات را به 
آب و هوای متفاوت این سال ها نسبت 

داده بود.
برنیه و بسیاری دیگر از سیاستمداران 
جناح راســت پیرو نظریه آن دسته 
از دانشــمندانی هستند که تغییرات 
بــزرگ اقلیمی در اثــر فعالیت های 
بشری را رد می کنند و معتقدند زمین 
در دوره ای گرم و خشک قرار دارد که 
حاصل شــرایط خاص مداری زمین 
است. آنها می گویند این دوره ها مثل 
پاییز که سالی یکبار رخ می دهد، هر 
چند هزار سال یکبار اتفاق می افتند 
و ربطی به دخالت بشــر در انتشــار 
گازهای گلخانه ای نــدارد یا ربط آن 

بسیار اندک و ناچیز است.
در این مناظره وقتی از برنیه پرسیده 
شــد که چرا تئوری علمی گرمایش 
زمین را نفی می کند، پاســخ داد که 
برای رســیدن به نتیجه قطعی باید 
مطالعات مستقل بیشتری انجام شود. 
او ادامه داد: ما نباید درباره شــرایط 

اضطراری کــه وجود ندارد، تبلیغات 
منفی کنیــم و مردم را بترســانیم. 
باید مطالعات بیشتری صورت گیرد 
همچنین کــه برخی مطالعات نقش 
خورشید را در تغییرات اقلیمی جهان 
پررنگ می داند. بیشــتر تحقیقات تا 
امروز روی نقش دی اکســید کربن 
متمرکز بوده است و خانم »)الیزابت( 
می« هم حــق دارد، اینهــا اهداف 
توافقنامه اقلیمی پاریس بوده اند که 
متاسفانه اقتصاد )ما( را نابود خواهند 

کرد.

»اجازه بدهید من بمیرم!«

یکی از احساســی ترین لحظات این 
مناظره زمانی بود که یک خانم بیمار 
کبکی فرصت طرح پرسش پیدا کرد. 
او کــه بیماری جــدی و دردناکی را 
تحمل می کند و دچار زخم بستر هم 
شده است از رهبران احزاب سیاسی 
پرســید که آیا آنها از تصمیم جدید 
دادگاهــی در کبک درباره تســهیل 
قوانین مرگ خودخواسته که اکنون 
بسیار ســخت گیرانه است، حمایت 

خواهند کرد یا نه؟
در پاســخ به ایــن کانادایی خواهان 
مرگ، همه رهبــران احزاب از او که 
موضــوع را باز کرده و نــوری بر آن 
تابانده تشــکر کردنــد. در ادامه هم 
»پاتریس روی«، خبرگوی باســابقه 
رادیوکانــادا و مجری ایــن مناظره، 
شــهامت زن را ســتود و آنگاه همه 

حضار مدتی برای او دست زدند.
جاســتین ترودو قبــال و در جریان 
کمپین انتخاباتی خود اعالم کرده بود 
که در صورت به قدرت رسیدن مجدد 
لیبرال ها زمینه تسهیل مقررات برای 
مرگ خودخواسته را فراهم می سازد. 
وی همچنین گفته بود 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.

جواهری به نام »حکمرانی قانون«

در طی مناظــره و زمانی که مجری 
از رهبران احزاب درباره رویکرد آنها 
درباره رســوایی اس ان ســی الوالین 
پرسید، جاستین ترودو مسلما رویکرد 
خود در بهار گذشته را بهترین کاری 
دانســت که می شــد انجام داد. در 
جریان اقدامات ترودو، جودی ویلسون 
ریبولد، دادســتان کل کانــادا برای 
بستن پرونده فساد مالی این شرکت 
عظیم پیمانکاری مونترالی تحت فشار 
قرار گرفت. اقدامی که مخالفان دولت 
آن را محکــوم کردند اما ترودو آن را 
اقدامی برای حفاظت از هزاران شغل 

کانادایی دانست.
ایو فرانسوآ بالنشه، رهبر بالک کبکوآ 
معتقد بود که باید از محاکمه اس.ان.

سی الوالین صرف نظر شود چون او 
هم با جاستین ترودو هم عقیده است 
که این شرکت هزاران شغل پردرآمد 
در استان کبک به وجود آورده است و 
باید از این شرکت مراقبت نمود. او در 
ادامه این شرکت را به »جواهری« در 

اقتصاد کبک تشبیه کرد.
درست در همین لحظه بود که اندرو 
شــی یر یکــی از قوی ترین لحظات 
مناظره دیشــب را رقم زد وقتی در 
پاســخ به بالنشــه گفت که زندگی 
کانادایی »جواهــر« دیگری دارد که 
»حکمرانی قانون« نامیده می شــود. 
او اضافه کرد که تصمیم درباره ادامه 
محاکمه یا تبرئه شــرکت اس ان سی 
الوالین باید در دست قدرت دادستان 
کل کشــور باقی بمانــد. او در ادامه 
تاکید نمود که انتخاب دادستان کل با 

شخص نخست وزیر است و بنابراین در 
نهایت همه چیز در اختیار او خواهد 
بود اما فرآیند قانونی »باید« اجرا شود.

قطار سریع السیر شرق

هنگامیه بحث ها به قطار سریع السیر 
بین تورنتو و شــهر کبک رسید، ایو 
 ،Sasquatch فرانسوا بالنشه آن را به
میمــون غول پیکر و پاگنده ای تعبیر 
کرد که فقط ادعا می شود رد پاهایش 
دیده شده اما هیچگاه خودش دیده 
نمی شــود. او گفت: ایــن قطار مثل 
موجودات خیالی است. ما زیاد درباره 
آن حرف می زنیــم اما هیچگاه آن را 
نخواهیم دید. من که گمان نمی کنم 
به این زودی ها قطار سریع الســیری 

ببینیم.
جاســتین ترودو و اندرو شــی یر که 
این روزها برای کســب کرسی های 
منطقــه Trois-Rivières با هم به 
شدت رقابت می کنند اعالم کردند که 
می خواهند مطمئن شوند این قطار 
حتما از این شــهر هم عبور می کند. 
الیزابت می اما با این طرح و همچنین 
طرح قطار سریع السیر غرب به سمت 
آلبرتا به دالیل محیط زیستی مخالف 
اســت و گفت به ایــن پروژه ها رای 

نخواهد داد.
طبق آخرین گزارش ها هزینه ساخت 
قطار سریع الســیر تورنتو به شــهر 
کبک حدود 4 میلیارد دالر اســت. 
کارشناســان باور دارند که اگر فقط 
بخش مونترال به کبک با هزینه ۱4/۱ 
میلیارد دالری ســاخته شود،  صرفه 

اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

قانون 21 و عمامه جاگمیت سینگ

از آغاز مناظره های انتخاباتی تا کنون، 
کبک با قانون 2۱ خود که پوشیدن 
نشــانه های مذهبی را برای برخی از 
کارمندان دولــت، از جمله معلمان 
ممنوع می کنــد، در صدر لیســت 
مباحثات بوده است. بنابراین طبیعی 
است در آخرین مناظره انتخاباتی که 
به زبان فرانسه هم برگزار می شده، بار 

دیگر این موضوع مطرح گردد.
جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
نئودموکرات که خود عمامه سیک ها 
را به ســر دارد به جای حمله به این 
قانون، تالش کرد از مسیر قلب ها وارد 
شود و گفت: من خودم عمامه به سر 
دارم اما بــه ارزش های کبک احترام 
می گــذارم. در ایــن موضوع دخالت 
نخواهم کرد و تصمیم درباره آن را به 

مردم کبک واگذار می کنم.
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اندرو شی یر: مرز آمریکا را به روی پناهجویان می بندم
آیــا مهاجرانــی که از طریــق جاده 
روکســام خود را به کانادا می رسانند، 
واقعا نســبت به دیگر مهاجــران از 
امتیازات بیشتری برخوردار هستند و 
با آنها برخورد بهتری صورت می گیرد؟

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
اندرو شــییر رهبر حزب محافظه کار 
و نامزد این حــزب در انتخابات آتی 
فدرال قول داد در صورت رسیدن به 
مقام نخســت وزیری کانادا »به موج 
ورود غیرقانونی مهاجــران از طریق 
جاده روکســام پایــان دهد«. رئیس 
حزب محافظه کار بــه طور تلویحی 
گفت درخواست پناهندگی این دسته 
از مهاجران با سرعت بیشتری صورت 
می گیرد. اما شییر در این باره اشتباه 

می کند.
به گفته اندرو شییر مهاجرانی که برای 
ورود به کانادا از جاده روکسام واقع در 
مرز کانــادا و آمریکا و در فاصله یک 
ساعتی مونترال اســتفاده می کنند، 
از امتیازات بیشــتر و برخورد بهتری 

بهره مند می شوند.
اندرو شــییر تصریح کرد در شرایطی 
که عمــده مهاجران از راه های قانونی 
که البته زمان بر و دشــوار است برای 
مهاجــرت به کانادا اقــدام می کنند، 
عــده ای افــراد از برخــی مناطق از 
جمله روکســام تالش می کنند به 

طور غیرقانونی به سرعت از مرز عبور 
کنند و وارد کشــور شوند، این برای 

شهروندان کانادا غیرقابل قبول است.
اندرو شــییر بارها در گذشته بر این 
مسئله تاکید کرده اســت. در اولین 
مناظره انتخاباتــی تلویزیونی که به 
زبان فرانســه برگزار شد، شییر گفته 
بود برخی مهاجرانی که از روکســام 
برای ورود به کانــادا اقدام می کنند، 

می خواهند “از صف فرار کنند”.
اما تصور اندرو شییر در این باره اشتباه 

است.
با مهاجرانی که از طریق جاده روکسام 
وارد کانادا می شوند برخورد ترجیحی 
صورت نمی گیرد و بررســی تقاضای 
پناهندگی آنها در اولویت قرار ندارد. 
آنها صرفا این امکان را پیدا می کنند 
که درخواست پناهندگی بدهند اما در 
خصوص تایید شدن این درخواست 
نیز تضمینی وجود نــدارد و ممکن 

است تقاضای آنها رد شود.
بر خالف گفته شــییر این دسته از 
مهاجران از صف انتظار نیز نمی توانند 

بگریزند.
وزارت مهاجــرت فــدرال اعالم کرد 
افرادی که بــه طور غیرقانونی از مرز 
می گذرنــد و در کانادا درخواســت 
نمی توانند  می دهنــد،  پناهندگــی 
از صــف انتظــار فرار کننــد و جای 
پناهجویان دیگر را بگیرند که زودتر 

از آنها درخواست پناهندگی داده اند.
سال گذشته مهلت زمانی رسیدگی به 
تقاضای پناهندگی این افراد بیست و 
یــک ماه بود و پرونده های آنها نیز به 
ترتیب زمان ورود آنها بررسی می شد.

اما چرا این افراد به جای این که برای 
ارائه درخواســت پناهندگی خود در 
کانادا از گذرگاه های مرزی اســتفاده 
کنند، از جاده روکســام برای ورود به 

کانادا اقدام می کنند؟
صرفــا به خاطــر تفاهــم مربوط به 
کشورهای ثالث امن که میان آمریکا 

و کانادا امضا شده است.
این توافق نامه، متقاضیان  به موجب 
پناهندگی باید درخواست پناهندگی 
خود را در اولین کشــوری که از آن 
عبور می کننــد، ارائه نمایند. با توجه 
به این که این افــراد از آمریکا عبور 
می کنند، به طور معمول نمی توانند 
چنین درخواســتی را به کانادا ارائه 

کنند.
با این حال این وضعیت “شــکافی” 
است که اندرو شییر و همچنین ایو-

فرانسوآ بالنشه از آن انتقاد می کنند 
چرا کــه ایــن توافق نامــه فقط در 
گذرگاه های مرزی کانادا و آمریکا به 
اجرا گذاشته می شود. به همین علت 
اســت که مهاجران به جاده روکسام  
کــه ســاده ترین راه غیرقانونی ورود 
به کانادا اســت، عالقه زیادی نشان 

می دهند.

بیش از نیمی از تقاضاهای پناهندگی 
قبول می شود

پناهندگی  درخواســت های  همــه 
مورد تایید مقامات قرار نمی گیرد. بر 
خالف باور عموم، این پرونده ها توسط 
دولت مورد بررســی قرار نمی گیرد 
بلکه وظیفه رســیدگی بــه آنها بر 
عهده کمیسیون مهاجرت و وضعیت 
مهاجران در کانادا CISR است. این 
کمیسیون در واقع یک دادگاه اداری 

مستقل است.
 CISR طبق آمــار و اطالعاتــی که
منتشر کرده است در سال 2۰۱۸ با 
بیش از نیمی از تقاضاهای پناهندگی 
موافقــت شــد ) ۱4 هــزار و ۷۹۰ 

درخواست از مجموع 26 هزار و ۸۰5 
درخواست بررسی شده(. با این حال 
شــمار تقاضاهای پناهندگی که ارائه 
می شود به مراتب بیشتر از این تعداد 
است. در سال 2۰۱۷ بیش از 5۰ هزار 
تقاضای پناهندگی صورت گرفت. این 
رقم سال گذشته از 55 هزار مورد نیز 
فراتر رفت در حالی که کل تقاضاهای 
پناهندگی در ســال 2۰۱۳ فقط ۱۰ 

هزار مورد بود.
افــرادی که از طریق جاده روکســام 
درخواست پناهندگی خود را به کانادا 
ارائه می کنند، آن طور که اندرو شییر 
می گوید غیرقانونی نیســتند چرا که 
خود را به مقامات و نهادهای مربوطه 
معرفی می کنند. به همین علت این 
دســته از مهاجران به تخلف و قانون 
شکنی متهم نمی شــوند اما توسط 
ژاندارمری ســلطنتی کانادا رهگیری 
می شــوند اما می تواننــد روند عادی 
پناهندگی خود را آغاز کنند. در مدت 
رســیدگی به تقاضای آنها، خدمات 
مختلفی به آنها ارائه می شــود. آنها 
می تواننــد از اقامت موقت و خدمات 
درمانی برخوردار شوند و برای کودکان 
خود نیز امکان دسترسی به خدمات 

آموزشی را دارند.
اندرو شــییر همچنین درباره شمار 
افرادی که از راه های غیرمعمول برای 
ارائه تقاضای پناهندگی خود استفاده 
می کنند، دقت الزم را نداشت. به گفته 
وی از دو سال پیش بیش از 5۰ هزار 
نفر به طــور غیرقانونی از آمریکا وارد 
کانادا شــده اند اما آمار و ارقام رسمی 
منتشر شده در ســال های 2۰۱۷ و 
2۰۱۸ نشان می دهد که این آمار 4۰ 
هزار نفر بود که بیــش از ۳۷ هزار و 
۳۰۰ نفرشان از طریق جاده روکسام 

اقدام کرده اند.

از سال 2017 شمار مهاجرانی که از طریق جاده روکسام برای ورود به کانادا و ارائه درخواست پناهندگی اقدام 
می کنند، افزایش قابل توجهی داشته است.

رهبر حزب محافظه کار کانادا 
قصد دارد کمک 25 درصدی کانادا 

به کشورهای دیگر را  حذف کند

ایرانیان کانادا- رهبر حزب محافظه کار 
کانــادا در صورت انتخاب، 25 درصد 
کمــک هزینه کانادا به کشــورهای 

خارجی را حذف می کند.
محقق شدن این ایده منجر به کاهش 
بودجه کمک هزینه بین المللی کانادا 

که 6 میلیارد دالر است خواهد شد.
به اعتقاد این حزب، دولت لیبرال در 
صرف پول با برنامه پیش نرفته است 
و لذا از این پس اندرو شی یر با کاهش 
بیش از ۱ میلیارد دالری این بودجه 
)۱.5 میلیــارد دالر( می تواند صدها 
میلیون دالر صرف کشورهای کمتر 
توسعه یافته کند که کودکان آنجا در 

وضعیت بحرانی به سر می برند.
از مزایای این امر کاهش مالیات ساالنه 
و بخشودگی های مالیاتی خواهد شد.

وی در کمپیــن خود در تورنتو اعالم 
کرد: با هدفمندسازی کمک ها قصد 
داریــم تا حد ممکن به کشــورهای 
نیازمند بیشتر کمک کنیم و بخشی 
از آنهــا را در بخش هــای مختلف 
برای کمک به شــهروندان کانادایی 

اختصاص دهیم.
در صــورت انتخــاب محافظه کارها، 
سفارتخانه کانادا در اسرائیل به بیت 
 المقــدس منتقل می شــود و برای 
رویارویی با تجاوز روســیه سالح در 
اختیار اوکراین قــرار می دهند و به 
ایاالت متحده پیشــنهاد پیوستن به 
بالستیک  موشک های  دفاعی  برنامه 

را می دهند.
از دیگر اهداف آنها بازگشــایی دفتر 
آزادی مذهبی اســت که به دســت 
استفان هارپر )نخســت وزیر سابق 
محافظه کارها( گشــوده شده بود و 

توسط دولت لیبرال بسته شد.
آقای اندرو شــی یر ضمن اشــاره به 
ضعف عملکرد رهبر حزب لیبرال، قول 
داده است کمک  های مالی کانادا که 
به حمایت از پناهجویان فلسطینی در 
خاورمیانه صرف می شود، حذف کند 
و از رفتارهای ضد یهود جلوگیری و از 

حزب حماس حمایت کند.
وی همچنین اشاره ای به کمک های 
مالی کانادا به ایران، کره شــمالی و 
روسیه جهت حمایت از فعالیت های 
پزشکی و حقوق زنان در این کشورها 

نمود.
از دیگر مقاصد او اعطای ۷۰۰ میلیون 
دالر به مکزیک، چین، برزیل و ترکیه 
اســت که کودکان آنها در شــرایط 

بغرنجی به سر می برند.
با موافقت کشــورهای ثروتمند عضو 
سازمان همکاری اقتصاد و توسعه که 

کانادا هم یکی از آنها است، ۷ درصد 
از درآمد خالص ملی  این کشورها را به 
عنوان کمک های بین  المللی در نظر 
گرفته اند. )کانادا در حال حاضر 2۸ 

درصد کمک می کند(.
به نقل از سخنگوی CCIC: کمک  های 
انسان  دوستانه برای توسعه کشورها 
نقش مهمی در پیشروی جهانی کانادا 
دارد و تاکنون نیز تاثیرات چشمگیری 

داشته است.

 رهبر حزب نئودموکرات: هر کاری می کنیم
 تا دولت دست محافظه کاران نیافتد

مداد- به گزارش سی تی وی، جاگمیت سینگ )رهبر حزب نئودموکرات( به 
تازگی اعالم کرد که هر کاری که الزم باشد تا جلوی دستیابی محافظه کاران 
به قدرت گرفته شود را انجام خواهد داد و ائتالف با لیبرال ها به رهبری ترودو 

برای ایجاد یک دولت ائتالفی نیز از جمله این گزینه هاست.
پس از حضور موفقیت آمیز رهبر حزب نئودموکرات و نیز بالک کبکوا، اقبال 
به این دو حزب با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. به این ترتیب کار 
برای دو حزب لیبرال و محافظه کار برای دستیابی به اکثریت آرا و تشکیل 

دولت نیز دشوارتر می شود.
جاگمیت سینگ تاکید کرد حتی اگر محافظه کاران بیشتر از سایر احزاب 
رای بیاورند، نئودموکرات ها با حزب لیبرال، حزب سبز و بالک کبکوا ائتالف 
می کنند تا دولت محافظه کار روی کار نیاید. او گفت: »ما قرار نیست از یک 
دولت محافظه کار حمایت کنیم. ما قرا راســت با دولت محافظه کار مبارزه 
کنیم و تا آخر نیز این کار را ادامه می دهیم. حاضریم هر کاری باشد در این 
راه انجــام دهیم.« با این وجود، ترودو اعالم کرد که تاریخ ثابت کرده حزب 
نئودموکرات نمی تواند جلوی محافظه کاران را بگیرد. او گفت: »دیدیم که 
چه اتفاقی در جاهایی مثل انتاریو می افتد. نئودموکرات ها نتوانستند جلوی 
داگ فورد را بگیرند. همچنین نتوانستند جلوی استفان هارپر را نیز بگیرند. 
اگر می خواهید جلوی محافظه کاران را بگیرید، باید دولتی پیشرو را انتخاب 
کنید، و نه یک مخالف پیشرو.« سینگ هفته پیش اعالم کرد که شش شرط 
برای ائتالف با احزاب دیگر دارد که به موضوع اقدام علیه تغییرات اقلیمی، 
نظام حمایت دارویی، وام های بدون بهره دانشــجویی، کاهش هزینه تلفن 
همراه، سرمایه گذاری روی مسکن ارزان و نیز مالیات جدید برای افراد بسیار 

ثروتمند مربوط می شود.
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وعده های انتخاباتی احزاب برای مشکل کسری بودجه چیست؟
ایرونیــا- بــا اینکه انگیزه سیاســی 
متوازن کــردن بودجه ظاهرا از وقتی 
کــه نخســت وزیر ژان کرتین و وزیر 
اقتصاد پل مارتین توانستند در دهه 
نود میالدی کســری کانادا را کاهش 
بدهند، کم شده است. اما این موضوع 
هنوز در کمپین های انتخاباتی مطرح 

می شود.
فرق بین کســری و بدهی چیست؟ 
وقتی سودهای دولت کمتر از مخارج 
آن باشــند، دولت کسری دارد. جمع  
شدن تمام کســری ها به اضافه بهره 
مســاوی با بدهی اســت. با استناد 
به وزارت اقتصاد، دولت برای ســال 
مالی ای کــه روز ســی و یکم مارس 
2۰۱۹ به پایان رسید ۱4 میلیارد دالر 
کسری بودجه داشت. بدهی فدرال که 
شــکاف بین بدهی کل و دارایی های 
کل است، 6۸5.5 میلیارد دالر بود و 
به این ترتیب بدهی خالص کانادا ۷6۸ 
میلیارد دالر است. در عین حال بدهی 
ایاالت متحده بیــش از 22 تریلیون 

دالر است.
درصد بدهی به تولید ناخالص داخلی 
شــاخص دیگری است که لیویو دی 
متئو اســتاد اقتصاد دانشگاه لیک هد 
می گوید هیچ رقم رسمی برای اینکه 
باید در چه رقمی باشــد وجود ندارد 
امــا در کل هر چقدر کــه بزرگ تر 
باشد فشــار بدهی هم بیشتر است. 
در حال حاضر این رقم با اســتناد به 
تخمین لیبرال ها ۳۰.۹ درصد است و 
در ســال 2۰2۳-24 به ۳۰.2 درصد 
از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا 
می کند. در مقایسه، پیش از تالشهای 
کرتین و مارتین، این نرخ 66.۸ درصد 
بود، باالترین رقمش در ســال ۱۹46 
مساوی با ۱۰۸.۹ درصد و پایین ترین 
رقمش در ســال ۱۹۱۳ مســاوی با 

۱۱.۳ درصد بود.
دلیل اینکه لیبرال ها دوســت دارند 
روی این مسئله تمرکز کنند این است 
که درصد بدهی بــه تولید ناخالص 
داخلــی کانادا در میان کشــورهای 
جی۷پایین ترین است. به طور مثال، 
این رقم بــرای ژاپن معادل با 2۳۷.5 
درصد از تولید ناخالص داخلی و برای 
آمریکا و فرانســه بــه ترتیب ۱۰6.۷ 

درصد و ۹۹.2 درصد است.
ممکن است راه آسان تری برای درک 
کردن بدهی وجود داشــته باشــد. 
کانادایی  مالیات دهندگان  فدراسیون 
تخمین زد که ســهم هر کانادایی از 
بدهــی کمی بیــش از ۱۸ هزار دالر 
اســت. این را با 6۹ هزار دالر آمریکا 

مقایسه کنید.
لیبرال ها در کمپین انتخاباتی ســال 
2۰۱5 قــول دادند که کســری های 
موقتی خواهند داشــت اما تا 2۰۱۹ 

کانادایی ها می توانند بودجه ای متوازن 
داشته باشند. این اتفاق هرگز نیفتاد 
و انتظار نمی رود در آینده نزدیک هم 
بیفتد. دولت گفته اگر دوباره انتخاب 
بشود کسری را در سال آینده به 2۷.4 
میلیارد دالر افزایش خواهد داد و بعد 
طی سه سال بعد انتظار کسری حدود 
2۰ میلیــارد دالر را دارد. حاال دیگر 
حرفی از متوازن کردن بودجه نیست.

رهبر محافظه کاران اندرو شی یر گفته 
دولتش برای متــوازن کردن بودجه 
نیاز به پنج سال وقت خواهد داشت 
اما حزب او هنوز پلتفرم کمپین یا هر 
گونه رقمی در مورد کسری های مورد 

انتظار منتشر نکرده است.
جاگمیت سینگ رهبر حزب دموکرات 
نو صحبت مشخصی درباره این نکرده 
که دولتش حرکتی بــرای مقابله با 
کسری بودجه فدرال انجام خواهد داد 
یا خیر. پلتفرم این حزب هنوز کامال 
شــکل نگرفته و شامل تخمین هایی 

درباره کسری بودجه نمی شود.
در ماه ســپتامبر در کمپینی در اتاوا 
سینگ فقط این را گفت که رویکرد 
او نسبت به رویکردی که لیبرال های 
تــرودو انتخــاب کرده انــد متفاوت 
خواهد بــود و اولویت او کمک کردن 
بــه کانادایي ها در زمان حال اســت. 
پلتفرم حزب او می گیود دولتش »به 
مدیریت مسئوالنه بدهی و کسری ها 
خواهد پرداخــت، فقط زمانی قرض 
می گیرد که برای دفاع از خدماتی که 
کانادایی ها و خانواده های شان به آن ها 
تکیه می کنند مورد نیاز اســت و در 
زمان مناسب به سمت متوازن کردن 

بودجه حرکت می کند«.
الیزابت مــی رهبر حزب گرین تعهد 
داده که در پنج سال کانادا را به توازن 
بودجه بازمی گرداند. برای سال مالی 
2۰2۱-22، او گفتــه دولــت گرین 
کسری ای معادل 22.۷ میلیارد دالر 
خواهد داشــت، در سال بعدی آن را 

به حــدود ۱۹ میلیــارد دالر کاهش 
می دهد و تــا ســال 2۰2۳-24 به 
مازادی معادل حــدود 4۰۰ میلیون 

دالر می رسد.

ماکسیم برنیه رهبر حزب مردم کانادا 
هم قول داده که دولتش با گذشت دو 
سال از زمان نشستن بر مسند قدرت 
توازن کامل را به بودجه بازمی گرداند.

حمایت مالی برای خرید دارو،
 اولویت اصلی کانادایی های

 کم درآمد در انتخابات فدرال

ایرونیا- سه حزب از حزب های بزرگ 
فدرال قول داده اند کــه اگر انتخاب 
شــوند برنامه های حمایــت دارویی 
جامع معرفی می کنند. با وجود اینکه 
جزییات و هزینه های برنامه های آن ها 
نسبت به هم متفاوت هستند، پوشش 
نسخه های دارویی می تواند به تقریبا 
یک میلیون کانادایی کم درآمد کمک 
کنــد که در حال حاضر به ســختی 
می تواننــد پول داروهای نســخه دار 
را پرداخت کنند. با اســتناد به یک 
مطالعه جدید تعدادی از این افراد از 
هزینه غــذا و گرمای خود می زنند تا 

بتوانند پول دارو را پرداخت کنند.
کانادایی هــای آســیب پذیر از جمله 
کارمندان قــراردادی و افــرادی که 
بیمه ســالمت خصوصی ندارند، در 

حال حاضر به سختی می توانند پول 
داروهایی برای بیماری های رایج مانند 
دیابت، آسم، کلسترول و فشار باالی 

خون را بدهند. 
حدود 2۰ درصد از کانادایی ها پوشش 
دارویی کافی یا هیچ گونه پوششــی 
ندارند و باید پــول داروها را از جیب 

خودشان بدهند. 
یک مطالعه دیگر به این نتیجه رسید 
کــه از هر پنج خانــوار کانادایی یک 
خانــوار گزارش داده که عضوی از آن 
طی یک سال گذشــته نتوانسته به 
دلیل هزینه ها داروی نسخه دار مورد 

نیاز خود را خریداری کند. 
لیبرال ها گفته اند می خواهند برنامه ای 
را اجرایــی کنند تا مطمئن شــوند 
»داروهای نسخه دار برای کانادایی های 
بیشــتری قابل دســترس و مقرون 
به صرفه تر خواهند بــود«. حزب نو 
دموکــرات گفته می خواهد اطمینان 
حاصل کند که هر کانادایی می تواند 
نســخه خــود را خریــداری کند و 
برنامه اش بیش از 5۰۰ دالر در سال 

برای خانواده ها به صرفه خواهد بود.
حزب ســبز گفته از گسترش الیحه 
ســالمت کانادا حمایــت می کند تا 
مشــمول داروهای نســخه داری هم 
بشــود کــه در داروخانه هــا تحویل 
مشتریان داده می شــوند. مطالعه ها 
همچنین نشان داده اند که فقط برای 
افرادی که دیابت، بیماری های قلبی 
و مشــکالت تنفســی مزمن دارند، 
حمایت دارویــی دولتی جامع منجر 
به 22۰ هزار بازدید کمتر از اتاق های 
اورژانــس و ۹۰ هزار اقامت کمتر در 

بیمارستان ها در سال می شود.
یک ســوم از کانادایی های شاغل از 
کارفرمایــان خود مزایای پوششــی 
دارویی دریافت نمی کنند و بیشــتر 
برنامه های پوشش سالمت هزینه های 

کامل داروها را تامین نمی کنند.
اســتیون مورگان محقق دانشــگاه 
مطالعات  کــه  کلمبیــا  بریتیــش 
گسترده ای در مورد حمایت دولتی از 
خرید دارو انجام داده مطمئن نیست 
که چــه اتفاقی برای اعمــال واقعی 
سیاست های پوششی دارویی دولتی 

بعد از انتخابات فدرال می افتد.
او گفــت: »رای دهنــدگان کانادایی 
باید متوجه این موضوع بشــوند که 
این تقریبا فرصتی اســت که یک بار 
در زندگی می افتد تا بتوان کیفیت و 
جامع بودن سیستم مراقبت از سالمت 

کانادا را بهبود بخشید.«
iroonia.ca

ایرونیا- کمتر از دو هفته به انتخابات 
فدرال مانده و یک نظرسنجی جدید 
نشان می دهد کانادایی ها دوست دارند 
کل روز انتخابــات به عنوان یک روز 

تعطیل رسمی شناخته شود.
با استناد به نظرســنجی انجام شده 
توسط شرکت Research Co. این 
نتیجه به دســت آمده که 5۸ درصد 
از کانادایی هــا قبول دارنــد که روز 
انتخابات باید در سراسر کشور یک روز 
تعطیل عمومی باشد. البته یک سوم از 
پاسخ دهندگان هم با این ایده موافق 

نبودند.
ماریو کانســکو رییس شــرکت در 
بیانیه ای گفــت: »کانادایی های بین 
۱۸ تا ۳4 سال )۷2 درصد( بیشتر با 
ایده تعطیل کردن روز انتخابات موافق 
بودند. کانادایی های بین 54-۳5 )5۷ 
درصد( و افراد باالی 55 ســال )4۸ 

درصد( خیلی مشتاق نیستند.«

در عیــن حال اکثر کانادایی هایی که 
مورد نظرسنجی قرار گرفتند گفتند 
حس می کنند رای دادن در انتخابات 
فدرال باید اجباری باشد. شهروندان 
55 ســاله یا مســن تر با 6۸ درصد، 
بیشتر از همه خواستار اجباری شدن 

رای دادن بودند.
در انتخابات فدرال سال 2۰۱5، میزان 
شــرکت در انتخابات با 6۸.۳ درصد 
نسبت به ســه انتخابات قبلی باالتر 
بود. در حاال حاضر، سازمان انتخابات 
کانادا می گوید طبق قانون هر کسی 
که صالحیت رای دادن داشته باشد 
باید سه ســاعت پشت سر هم وقت 
داشته باشد تا بتواند در روز انتخابات 
رای خــود را در صندوق بیندازد. اگر 
وقتی که صندوق های رای باز می شود 
فردی سه ساعت پشت سر هم وقت 
نداشته باشد، کارفرما باید آن ساعت را 

به او مرخصی بدهد.

در انتخابات پیش رو، رای گیری های 
اولیه در روزهــای یازدهم، دوازدهم، 
سیزدهم و چهاردهم اکتبر باز خواهند 

بود.
در مورد کاندیداهایی که در انتخابات 
شرکت می کنند، نزدیک به ۷۰ درصد 
از کانادایی ها گفتنــد فکر می کنند 
باید برای کاندیداها اجباری باشد که 
حداقل در یک برنامه مباحثه عمومی 
همراه بــا کاندیداهای دیگر حزب ها 

شرکت کنند.
نتایج نظرسنجی این شرکت از یک 
مطالعه آنالین جمع آوری شده است 
که بیــن روزهای بیســت  و  چهارم 
سپتامبر و بیســت  و  ششم سپتامبر 
میان هزار فرد بزرگســال برگزار شد. 
حاشــیه خطا که گوناگونی نمونه را 
می ســنجد +/- ۳.۱ درصــد و ۱۹ از 

2۰ بود.

بیش از نیمی از کانادایی ها  مایلند روز انتخابات تعطیل باشد
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تبدیل ویزاى توریستى به S/P و W/P بعد اقامت دائم
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. 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

وعده های انتخاباتی حزب محافظه کار برای بهبود قیمت مسکن
 در واقع به ضرر خریدار خواهد بود!

ایرونیا- نکته کلیــدی برنامه کمک 
به مقرون به صرفگی مســکن حزب 
محافظه کاران کانــادا افزایش دوباره 
دوره بازپرداخت وام مســکن است. 
اگر دولت محافظه کار روی کار بیاید 
می خواهد دوره بازپرداخت وام مسکن 

را پنج سال افزایش بدهد.
این یعنی دوره فعلی بازپرداخت وام ها 
از 25 ســال به ۳۰ سال افزایش پیدا 
می کنــد. این میــزان پرداخت های 
ماهیانه وام های مسکن را بین ۸ تا ۱2 
درصد کاهش می دهد. این مسئله را 
می توان با کمی حساب  و  کتاب ساده 

به خوبی درک کرد.
بیایید بگوییم دارید از یک وام مسکن 
5۰۰ هزار دالری اســتفاده می کنید 
که یک دوره ثابت 5 ســاله با نرخ 5 
درصدی دارد. با استفاده از یک دوره 
بازپرداخت 25 ســاله، پرداخت شما 
حدود 2۹۰۸ دالر در ماه خواهد بود. 
اگر این دوره را به ۳۰ ســال افزایش 
بدهید، پرداخت شــما به 266۸ دالر 
در ماه کاهش پیــدا خواهد کرد. به 
این ترتیب بــا افزایــش دادن دوره 

بازپرداخت به میزان 5 سال شما در 
ماه 24۰ دالر صرفه جویی می کنید.

امــا بــا افزایــش دوره بازپرداخت، 
وام گیرنده پول بســیار بیشــتری در 

قالب سود پرداخت می کند. در مثال 
بازپرداخت 25 ساله، شما ۳۷6۸۸5 
دالر سود پرداخت می کنید اگر نرخ 
موثر طــی دوره بازه وام مســکن به 

طور میانگین یکسان باقی بماند. در 
یک دوره بازپرداخت ۳۰ ســاله، شما 
بــا ثابت ماندن نرخ بهــره 4662۷۹ 
دالر سود پرداخت خواهید کرد. این 
یعنی 24 درصد سود بیشتر فقط برای 
اینکه بخواهید ماهی ۸ تا ۱2 درصد 

پرداخت خود را کمتر کنید. 
بیشتر مردم خیلی نسبت به این پول 
اضافه ای که باید پرداخت کنند فکر 
نمی کنند اما این پول حدود ۹۰ هزار 
دالر خواهد بود. تفاوت ســودی که 
پرداخــت می کنید مثل این می ماند 
که دارید پول خریدن پورشــه ای را 
پرداخــت می کنید که هرگــز آن را 
دریافت نخواهید کرد. هیچ کارگزار وام 
مسکنی این روش را به عنوان راهی 
برای پس انداز پول پیشنهاد نمی کند.

افزایش دوره بازپرداخت وام مســکن 
منجر به قیمت بیشتر برای خریداران 
و محــدود کــردن هر گونــه مزیت 
می شــود. طی دوره  منتهی به رکود 
بزرگ، کانادا مشــغول افزایش دوره 
بازپرداخت بود. در سال 2۰۰6، کانادا 
قوانین صنعت وام مسکن را تسهیل 
کرد و بــه دنبال »نوآوری« مالی بود. 
شــرکت دولتی مسکن و وام مسکن 
کانادا کارش را با ۳۰ ساله کردن دوره 
بازپرداخت وام های مسکن آغاز کرد. 
این کار باعث شــد روندی دیوانه وار 
برای این شکل بگیرد که ببینیم چه 
کســی می توانــد طوالنی ترین دوره 
بازپرداخت وام مســکن را ارایه کند. 
در نهایت، وام های مسکن بیمه شده 
کانادا تا 4۰ سال هم دوره بازپرداخت 

داشتند.
در ســال 2۰۰6، بانک مرکزی کانادا 
نامه ای خصوصی به کــرن کینزلی 
نوشت که در آن زمان رییس شرکت 
مسکن و وام مسکن کانادا بود. در آن 
نامه آمده بود که این حرکت کمکی به 
مقرون به صرفه بودن مسکن نمی کند. 
در حقیقــت، او اضافه کــرده بود که 
احتماال این کار »قیمت مسکن را باال 
خواهد برد و از مقرون به صرفگی آن 
می کاهد«. وی همچنین اشــاره کرد 
که این کار می تواند »پیامدهایی برای 
ثبات مالی کلی اقتصاد داشته باشد.«

تا ســال 2۰۱2، دولــت هارپر دوره 
حداکثــر بازپرداخت وام مســکن را 
دوباره به 25 ســال کاهش داد. جیم 
فالهرتی وزیر اقتصاد آن موقع گفته 
بود این محدودیت بــرای این وضع 
شــده که »بازار مسکن قوی بماند و 
اطمینان حاصل شود که دوره ها بیش 

از حد طوالنی نمی شوند.«
iroonia.ca

ترودو از حق دولت کبک برای »تست« مهاجران استانی جدید دفاع کرد
ایرونیا- طی مناظره پنج شنبه شب 
که به زبان فرانســوی برگزار شــد، 
جاســتین ترودو رهبر حزب لیبرال 
از حــق کبک بــرای اعمــال یک 
»تست« برای مهاجران جدیدی که 
می خواهند به این استان نقل  مکان 
کنند حمایت کرد.  این صحبت ها در 
پاسخ به سوالی درباره برنامه فرانسوا 
لگو نخست وزیر کبک مبنی اجرایی 
کــردن برنامه ای با هــدف تمرکز بر 
مهارت زبان فرانسوی و »ارزش های 
کبکی« برای تمام تازه واردهایی که 
می خواهنــد به طــور دائمی در این 

استان بمانند مطرح شد.
ترودو گفت: »کبک قدرت زیادی در 
زمینه مهاجرت دارد، بیشــتر از هر 
استان دیگری، و این به خاطر هویت 
کبکی و بــه خاطر نیاز به حمایت از 

زبان فرانسوی چیز خوبی است.«
اما بیننــدگان درباره حرفی که او زد 
گیج شــدند. ترجمه زنده انگلیسی 
ترودو  می گفت  پنج شــنبه  مباحثه 
گفته اعمال کردن »تست ارزش ها«ی 
لگو برای تازه واردها مناســب است 
اما تــرودو در حقیقت از این کلمات 
اســتفاده نکرد. او گفــت: »اگر لگو 
می خواهد تستی برای صدور گواهی 

انتخاب انجام بدهد اشــکالی ندارد و 
مناسب است که چنین کاری بکند.«

در ژانویه ســیمون ژولن-برت وزیر 
مهاجرت کبک تکرار کرد که دولتش 
می خواهد این تست را اعمال کند و 
مهاجران باید تا سه سال پس از ورود 
خــود آن را بگذرانند. لگو همچنین 
گفته هر کســی که »با نیت خوب 
عمل کند« می تواند بدون مشــکل 
تست را پاس کند یعنی اگر به استان 
نقل مکان کنند و آنجا درســت کار 
کنند تا وارد جامعه کبکی بشــوند 
تســت برای آن ها چالــش برانگیز 
نخواهد بود. با این حال اگر در تست 
شکســت بخورند ممکن است دیگر 

جایی در استان نداشته باشند.
تحــت تفاهم کبک و کانادا بر ســر 
قانون گــذاری مهاجرتی و اســتانی، 
کبک قدرت زیادی در زمینه انتخاب 
تازه واردهــا به این اســتان دارد. این 
قدرت ها شــامل ســنجیدن قابلیت 
تســت کردن مهارت زبان فرانسوی 
و اعمال چارچوبی برای انجام تست 

»ارزش های کبک« می شود.
ســخنان ترودو همچنین در حالی 
مطرح شده که عدم توافق هایی سر 
نحوه رویکــرد دولت فدرال به الیحه 

2۱ کبک شــکل گرفته اســت. این 
الیحه بحث برانگیز می گوید نمادهای 
مذهبی نباید توسط کارمندان بخش 
عمومی از جملــه کارمندان دولت و 
معلم ها مورد اســتفاده قرار بگیرند. 
ترودو گفت پیــش از اینکه تصمیم 
بگیرد می خواهد در مورد این الیحه 
دخالت کند یا نــه منتظر نتیجه دو 
پرونــده در حال جریــان در دادگاه 

خواهد بود.
هنوز مشــخص نیست افرادی که در 
تست مهاجرتی کبک شکست بخورند 

دچار چه سرنوشتی خواهند شد. اما 
ترودو گفت هر نوع تستی که در کبک 
انجام بشود فقط مربوط به شرایط فرد 
در کبک خواهد بــود. او گفت: »این 
مســئله هیچ ارتباطی با شهروندی 
کانادا ندارد و این پروســه مخصوص 

کبک است.«
لگو نخستین سیاســتمدار کانادایی 
نیست که برای مهاجران جدید یک 
تســت ارزش ها پیشنهاد کرده است. 
ســال 2۰۱۷ وقتی کلی کیچ داشت 
برای به دســت آوردن رهبری حزب 

خواست  می کرد،  تالش  محافظه کار 
تمــام مهاجرانی که قصــد آمدن به 
کانادا را دارند در معرض یک تســت 
»ارزش های کانادایی« قرار بگیرند. او 
گفت تمام مهاجران باید مجبور باشند 
با یک مامور مهاجرتی مصاحبه ای رو 

در رو انجام بدهند.
امــا احمد حســن نخســتین  وزیر 
مهاجرت مسلمان کانادا این ایده را رد 
کرد و گفت دولت باور ندارد که نیازی 
وجــود دارد تا تازه واردهــا در مورد 
ارزش هــای کانادایی به ســوال هایی 

پاسخ بدهند.
او در مــارس 2۰۱۷ بــه رادیو کانادا 
اینترنشنال گفت: »ما در کانادا قانون 
داریم، مــا چارتر حقوق و آزادی ها را 
داریم، ما خاصیتی چندفرهنگی داریم 
که به تفاوت ها احتــرام می گذارد و 
باور دارد که آن تفاوت ها ما را قوی تر 

می کنند، نه ضعیف تر.«
حــزب نیو دموکرات، حزب ســبز و 
حزب محافظــه کار همگی گفته اند 
از تســت ارزش هــای پیشــنهادی 
لگو بــرای مهاجــران نــو حمایت 
نمی کنند. ایو-فرانســوا بالنشه رهبر 
Bloc Quebecois  حامی تســت 

iroonia.ca .ارزش هاست

حضور جاستین ترودو با جلیقه ضدگلوله
 و بازتاب های آن

مداد- روز شنبه جاستین ترودو در جمع دو هزار نفری هواداران حزب لیبرال 
در میسیسوگا )استان انتاریو( با جلیقه ضدگلوله و در کنار افسران امنیتی حضور 
یافت. آقای ترودو با تاخیری ۹۰ دقیقه ای وارد ســالن برگزاری این برنامه شد. 
همچنین همسر ترودو که قرار بود در این جمع حاضر باشد نیز در این برنامه 

حضور نیافت.
چند روز پیش بود که در خبرها خواندیم پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا از 
بررسی پیام های تهدیدآمیز در فضای مجازی خبر داده و از امکان بروز خشونت 

در روز برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کرده است.
اتفاق شب شنبه  با واکنش رقیب اصلی ترودو )یعنی اندرو شی یر( هم روبرو شد. 
رهبر حزب محافظه کار کانادا در این باره گفت: »شنیدن اینکه جاستین ترودو 
در برنامه تبلیغاتی اش جلیقه ضدگلوله به تن کرد، واقعا آزاردهنده بود. تهدیدات 
خشونت آمیز علیه رهبران احزاب هیچ جایی در دموکراسی ما ندارد. تشکر از 
پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا به خاطر اینکه این تهدیدات را جدی می گیرد 

و امنیت ما را تامین می کند.«
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مهم ترین مشاغل مورد نیاز 
کانادا اعالم شد

اســتخدام در کانادا، در ماه آگوســت، به طرز چشمگیری افزایش یافت و 
کارشناسان علت اصلی آن را در افزایش کارهای نیمه وقت می دانند.

 Stats بنا به نظر سنجی انجام شده توسط سازمان نظرسنجی نیروی کار
Can،  پنج استان کانادا بیشترین میزان افزایش جذب نیروی کار را در این 
مدت داشــته اند و در ۳ بخش صنعتی نیز افزایش استخدام قابل مالحظه 

بوده است. هر استان بنا بر نیاز بازار کار خود افراد را استخدام کرده است.

اونتاریو: شغل های نیمه وقت در عمده فروشی و خرده فروشی

در ماه اگوســت، تعداد 5۸ هزار نفر به صورت نیمــه وقت به نیروی کار 
این اســتان اضافه شدند. این عدد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 

۳.5درصد رشد داشته است.
برنامه منتخب اســتانی اونتاریو از طریق سیستم اکسپرس اینتری فدرال 

تحت ۳ برنامه نیروی ماهر خارجی جذب می کند.

استان کبک: امور مالی، بیمه، مشاور امالک و اجاره

بیشترین مشــاغلی که در این استان، در ماه آگوست با افزایش استخدام 
مواجه شدند، مشاغل مذکور هستند. در ماه اگوست 2۰ هزار نفر به شاغلین 
این استان اضافه شدند و این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2.6 
درصد رشد داشت. میزان بیکاری نیز در این مدت در استان کبک با نرخ 

4.۷ درصدی به کمترین میزان در میان استان های کانادا رسید.
برنامه های مهاجرتی جذب نیروی متخصص کبک شامل برنامه تجریه کار 

در کبک و برنامه نیروی متخصص کبک می باشد.

مانیتوبا: خدمات حرفه ای، علمی و فنی

در ماه آگوست تعداد افرادی که در این استان مشغول به کار شدند، 5 هزار 
و 2۰۰ افزایش یافت. که این رقم نســبت به ماه قبل از آن، 5.5 درصد و 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۸.5 افزایش داشته است.
برنامه منتخب استانی مانیتوبا مسیرهای مختلفی را برای جذب نیروی کار 
خارجی و برنامه های مهاجرتی در دست دارد که از آن جمله می توان به 
برنامه تجربه کار در رشته های مورد نیاز استان و داشتن خانواده در استان 
و نیز برنامه نیروی متخصص خارجی که تحت سیستم اکسپرس اینتری 

فدرال است، اشاره کرد.

ساسکچوان: صنایع مختلف خدماتی و تولیدی

درماه آگوست میزان استخدام افراد در این استان، 2 هزار و ۸۰۰ نفر افزایش 
داشت که نسبت به مدت مشــابه درسال گذشته 2.2 درصد رشد داشته 

است. نرخ بیکاری نیز دراین استان 5.۱ درصد کاهش داشته است.
برنامه های مهاجرتی این استان برای جذب نیروی کار شامل برنامه نیروی 
کار بین المللی تحت سیســتم اکسپرس اینتری فدرال، برنامه نیروی کار 

بین المللی از طریق لیست مشاغل مورد نیاز استان می باشد.

نیو برانزویک: فناوری ، تفریحی، فرهنگی

در ماه آگوســت، در این استان استخدام 2 هزار و ۳۰۰ نفر افزایش داشت 
و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.

برنامه های مهاجرتی این استان در جذب نیروی کار، برنامه منتخب استانی 
تحت سیستم اکسپرس اینتری فدرال است.

صنایعی که بیشترین استخدام را داشته اند:

در ماه آگوســت ۱۰۹ هزار نفر در بخش های خدمات فنی ، علمی و حرفه 
ای اســتخدام شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷.4 درصد 

افزایش داشته است.
در بخش های صنایع مالی، بیمه ، مشاور امالک و اجاره، در ماه آگوست، 22 
هزار نفر بیشتر استخدام شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
۳.۹ درصد افزایش داشته است و بیشترین استخدام در استان های کبک 

و اونتاریو بوده است.
استخدام در بخش خدمات آموزشی ۳5 هزار نفر افزایش داشت که نسبت 

به مدت مشابه در سال گذشته 2.6 درصد رشد داشته است.

معصومه علی محمدی، مشاور رسمی مهاجرت )نشریه هفته(

حزب نیودموکرات: 
با برنامه مالی ما کسری بودجه طی ۴ سال آینده کم می شود

حزب نیودموکرات کانادا در مبارزات 
تبلیغاتــی خود قــول داد در صورت 
پیــروزی در انتخابات آتــی فدرال و 
به دســت گرفتن قــدرت در کانادا 
دارایی های عمومی را بهتر از لیبرال ها 

مدیریت کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا  ، 
حزب نیودموکــرات کانادا روز جمعه 
یازدهــم اکتبر با انتشــار چارچوب 
مالی خود به شــهروندان قول داد در 
صورت رسیدن به قدرت  دارایی های 
عمومی دولت کانادا را بهتر از لیبرال ها 
مدیریــت کنــد. با این حــال مدیر 
بودجه پارلمان کانــادا درباره امکان 
تحقق برخــی از تعهدات مالی حزب 

نیودموکرات ابراز تردید کرده است.
رهبری  بــه  نیودموکــرات  حــزب 
جاگمیت ســینگ قول داده است در 
صورت رســیدن به قدرت در اولین 
دوره زمامــداری چهار ســاله خود 
کسری حســاب های عمومی کشور 
را بــه زیر آنچه لیبرال ها مد نظر قرار 
داده اند کاهش دهد. حزب جاگمیت 
ســینگ در نظر دارد این هدف را با 

اوج گیری بالک کبکوا 
و افزایش احتمال تشکیل دولت اقلیت

مداد- در شرایطی که لیبرال ها روی 
کبک به عنوان مقری برای کســب 
آرای گســترده حســاب می کردند، 
اوج گیری بالک کبکوا می تواند همه 

محاسبات آنها را بر هم زند.
تا همین چند هفته پیش، کمتر کسی 
فکر می کرد حزب بالک کبکوا، حرف 
چندانی برای گفتــن در رقابت با دو 

حزب اصلی کشور داشته باشد.
با این وجود، این حزب چند روزی است 
به شدت مورد اقبال رای دهندگان قرار 
گرفته است. حزبی که از سال 2۰۱۱ 
به این سو تقریبا بی تحرک و مرده به 
شــمار می رفت، دوباره جان گرفته و 
می تواند برنامه های انتخاباتی لیبرال ها 

و محافظه کاران را دگرگون سازد.
آخریــن نظرســنجی های شــبکه 
سی بی ســی نشــانگر این است که 
کرسی های زیادی در کبک از چنگ 
لیبرال ها خارج شده و در اختیار بلوک 

کبکوا قرار می گیرد.
از ابتدای دوره تبلیغــات انتخاباتی، 
لیبرال ها از شــانس بیشــتری برای 
دستیابی به کرســی های نمایندگی 
پارلمان در کبک برخــوردار بودند و 
در این استان از محافظه کاران جلوتر 
بودند. این پیشــتازی ربطی به نتایج 
نظرسنجی های کشوری هم نداشت 
و پیشتازی لیبرال ها در کبک تقریبا 

مستقل از سایر نقاط کانادا بود.
اوج حمایت کبکی ها از حزب لیبرال 
در ســال 2۰۱5 و بــا ۳6 درصد آرا 
بود. واقعیت این بود که فاصله زیادی 

بین لیبرال ها تا سایر احزاب در کبک 
وجود داشت. این حزب می توانست به 
راحتی روی دســتیابی به 5۰ کرسی 
در این اســتان حســاب کند که ۱۰ 
کرسی بیشتر از انتخابات پیشین بود.

اما میزان حمایت از لیبرال ها در کبک 
اکنون به ۳4 درصد رســیده اســت. 
بلــوک کبکوا طی ۱۰ روز گذشــته 
توانســته ۷ امتیاز دریافت کند و به 
این ترتیــب با 2۷ درصــد حمایت 
رای دهندگان کبکی، به جایگاه دوم 

پس از لیبرال ها دست یابد.
در نتیجه، لیبرال ها می توانند به حدود 
سی و چند کرسی پارلمانی در کبک 
دست یابند که آماری نزدیک به بلوک 
کبکوا است. محافظه کاران نیز احتماال 
حدود ۱۰ کرسی را در این استان به 
دست می آورند که کمتر از ۱2 کرسی 
کسب شده در انتخابات 2۰۱5 است.

پــس از برگــزاری اولیــن مناظره 
از  نظرســنجی ها  فرانســوی زبان، 
دســتیابی لیبرال ها به ۱66 کرسی 
پارلمانــی حمایت داشــت. اما این 
میزان با کاهش قابــل توجه اکنون 
به ۱۳۹ کرســی رسیده است. به این 
ترتیب، لیبرال ها فقط 2 کرســی از 
محافظــه کاران جلوترنــد. این روند 
گویای این است که رقابت بین احزاب 

عمده بسیار تنگاتنگ خواهد بود.
همچنین احتمــال اینکه هر حزب 
بتواند به اکثریت کرسی ها دست یابد 

نیز 25 درصد است.
بلوک کبکوا بخش زیادی از طرفداران 

حزب لیبرال، محافظه کار و ســبز در 
کبک را جذب کرده است و بیشترین 
آســیب را نیز حزب لیبــرال از این 
مساله دیده اســت. عمده طرفداران 
محافظــه کاران در کبــک در اطراف 
کبک ســیتی زندگــی می کنند و 
نظرسنجی ها حکایت از حفظ جایگاه 

این حزب در این منطقه دارد.
امــا لیبرال هــا روی دســتیابی به 
کرسی های پارلمانیدر مناطق روستایی 
کبک و نیز نواحی فرانسه زبان اطراف 

مونترال حساب باز کرده اند.
این ادعا که بلوک کبکوا توانسته همه 
دل فرانسوی زبانان را به دست آورد و 
در نتیجه کرسی های لیبرال کبک را 
از آن خود می کند، درست نیست. با 
این حال، ممکن اســت حدود ۱۰ تا 
۱5 کرسی کنونی لیبرال ها در دوره 

بعدی به بلوک کبکوا تعلق یابد.
یک خبر بد دیگر برای لیبرال ها این 
اســت که پس از حضــور قدرتمند 
جاگمیــت ســینگ )رهبــر حزب 
نئودموکرات( در مناظره انگلیسی زبان 
چند روز پیش، اقبــال به این حزب 
نیز افزایش یافته است. نظرسنجی ها 
حاکی که قبال نشان می داد این حزب 
شاید بتواند به ۱5 کرسی در سراسر 
دست یابد، اکنون عدد 24 را برای این 

حزب پیش بینی می کند.
به هــر حــال، هفته آینده بســیار 
تعیین کننده است و هیچ بعید نیست 
که هیج حزبــی نتواند به اکثریت آرا 

دست یابد.

افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی 
که در واقع جبــران کننده طرح ها و 
برنامه های جدید پرهزینه خواهد بود 

محقق سازد.
در حالــی که لیبرال هــا پیش بینی 
کرده اند کســری بودجه را در ســال 
مالی 2۰24-2۰2۳ به حدود بیست و 

یک میلیارد دالر کاهش دهند ، حزب 
نیودموکرات ابراز اطمینان کرده است 
که می تواند کسری بودجه کشور را به 
شانزده میلیارد و پانصد میلیون یورو و 
حتی ) در صورت محاسبه نکردن پنج 
میلیارد دالری کــه در یک صندوق 
ویژه واریز خواهد شد( به یازده میلیارد 

و پانصد میلیون یورو کاهش دهد.
اگــر نیودموکرات هــا بتواننــد این 
وعده خود را تحقق بخشــند  نسبت 
بدهی های دولتــی به تولید ناخالص 
داخلی کشور به سی درصد یا بیست 
و نه درصد خواهد رسید که این رقم 
کمی از نســبت کنونی سی و یک و 
سه دهم درصدی پائین تر است. با این 
همه بدهی های دولتی کانادا همچنان 
روند صعودی خــود را حفظ خواهد 

کرد.
بــه طور کلی اگر یک دولت اکثریتی 
تحت رهبــری حــزب نیودموکرات 
در کانــادا روی کار بیاید  درآمدهای 
کشــور هر سال بیش از سی میلیارد 
دالر افزایش خواهد و مقادیر مشابهی 
نیز در برنامه هــا و پروژه های جدید 

سرمایه گذاری خواهد شد.
جاگمیــت ســینگ اعــالم کــرد: 
»می خواهیم جانب احتیاط را رعایت 
کنیم. می دانیــم که منابع محدودی 
در اختیار داریم. اهداف و کارهایی که 
مد نظر داریم درآمدهای ما را افزایش 
خواهد داد و دســت ما برای سرمایه 
گــذاری برای مردم باز خواهد شــد. 
بنابراین هدف ما این است که نسبت 
دیون کشور به میزان تولید ناخالص 

داخلی را کاهش دهیم.«
اگر یک دولــت چپگرا تحت هدایت 
جاگمیت سینگ روی کار بیاید ، طی 
چهار سال چهل و سه میلیارد دالر در 
برنامه ملی بیمه دارو، چهارده میلیارد 
دالر در ســاخت و ســاز خانه هــای 
اجتماعــی و ارزان قیمت، ده میلیارد 
دالر در شــبکه خدمــات مربوط به 
نگهداری کــودکان و پنج میلیارد و 
هشتصد میلیون دالر در زمینه حمل 
و نقل جمعی سرمایه گذاری خواهد 
کرد. دولت جاگمیت ســینگ تالش 
خواهد کرد بخش عمده این هزینه ها 
را از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی 
تامین کند. رهبر نیودموکرات ها قصد 
دارد سی و چهار میلیارد دالر از طریق 
افزایش هفتاد و پنــج درصدی نرخ 
مالیات بر درآمد سرمایه  ،  بیست و چهار 
میلیارد دالر با افزایش پانزده تا هجده 
درصدی مالیات بر شرکت ها،  بیست 
و چهار میلیــارد دالر از طریق اعمال 
مالیــات جدید بر دارایی های بیش از 
بیست میلیون دالر و هشت میلیارد 
نیز از طریق مالیات بر شــرکت های 

بزرگ اینترنتی تامین کند.
نیودموکرات هــا در عین حال اذعان 
کرده اند که در ســال های اولیه دوره 
زمامــداری خود بــرای تامین اعتبار 
بیشــتری  باید پول  پروژه هایشــان 
اســتقراض کنند و اگر ایــن اتفاق 
بیفتد میزان کسری بودجه کشور در 
همان ســال اول به سی و دو میلیارد 

و هفتصد میلیون دالر خواهد رسید.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

چرا بسیاری از آلبرتایی ها از جاستین ترودو متنفرند؟
لیبرال هــای کانادا چهــار میلیارد و 
پانصد میلیــون دالر برای خرید خط 
لوله انتقال نفت ترانس مانتین هزینه 
کردند اما بسیاری از اهالی استان آلبرتا 
بابت این قضیه دلشان از لیبرال ها پر 
اســت. تولید و عرضه یــک ژاکت با 
طرحی شوم توسط شرکت الو  کالس 
 Low Class Oil Trash اویل تراش
در اســتان آلبرتا شاهد خوبی بر این 

مدعا است.
روی این لبــاس تصویر یک درخت 
حک شده که در انتهای شاخه آن یک 
طناب دار بســته شده و در هوا معلق 
است. درست زیر این تصور این کلمات 

درج شده است: ترودو به غرب بیا!
شرکت تولید کننده این لباس که پیام 
به شدت خصمانه ای بر ضد جاستین 
ترودو نخست وزیر کانادا روی آن حک 
شده ، اعالم کرده که همه لباس های 

خود با این طرح را فروخته است.
حتی رئیس این شــرکت در پایگاه 
 F*** les« اینترنتی خود با این جمله
libéraux« آشکارا به حزب جاستین 
ترودو توهین کرده اســت. با توجه به 
این که گفته می شود لباس های با این 

طرح کال به فروش رفته اســت،  فعال 
امکان تهیه آن وجود ندارد.

مســلما چنین رفتاری کامال افراطی 
است و حتی این موضوع به ژاندارمری 
ســلطنتی کانادا نیز اطالع داده شده 
است اما واقعیت این است که چنین 
اتفاقی نشان می دهد که مردم استان 
آلبرتا برای نشان دادن نفرت و خشم 
خود از جاستین ترودو حاضرند دست 

به چه کارهایی بزنند.

برنیه، رهبر»حزب مردم کانادا«:
 به محیط زیست کاری ندارم؛

 استان ها حل وفصل کنند
ماکسیم برنیه در صورت رسیدن به 
مقام نخست وزیری کانادا، مسئولیت 
مقابله بــا تغییرات اقلیمــی را به 

استان ها واگذار خواهد کرد.
به گــزارش هفته به نقــل از رادیو 
کانادا، ماکســیم برنیــه می گوید 
اگر پــس از انتخابــات آتی فدرال 
دولتی تحت رهبری حزب مردمی 
کانادا تشکیل شــود، وی به عنوان 
نخست وزیر کانادا در زمینه مقابله 
با تغییرات آب و هوایی هیچ اقدامی 
انجام نخواهد داد و مســئولیت این 
کار را به دولت های اســتانی محول 

خواهد کرد.
ماکســیم برنیه در گفتگو با سلین 
گالیپو در برنامــه تله ژورنال اعالم 
کرد محیط زیست حوزه ای است که 
صالحیت و اختیارات مربوط به آن 
باید تقسیم شود و »من در صورت 
رسیدن به مقام نخســت وزیری، 
مســئولیت رســیدگی به مسئله 
تغییرات آب و هوایــی را بر عهده 

استان ها خواهم گذاشت.«
ماکسیم برنیه که به فوریت تغییرات 
آب و هوایی اعتماد ندارد، تاکید کرد 
در صورت رســیدن به قدرت کانادا 
را از توافق نامه آب و هوایی پاریس 
خــارج و مالیات کربن را نیز حذف 

خواهد کرد.
برنیه ادامه داد همه رهبران احزاب 
سیاســی کانادا که در رقابت های 
انتخاباتی امســال حضور دارند بر 
توانایــی خود بــرای تحقق اهداف 
پیش بینی شده در توافق نامه آب 
و هوایی پاریس تاکید می کنند اما 

این رفتار کامال مزورانه و این سیاست 
کامال غلط است.

رهبر حزب مردمی کانادا بیشتر مایل 
اســت در صورت رســیدن به قدرت 
فعالیت های خود در زمینه آب و هوا 
را به اقدامــات ملموس محدود کند. 
برنیــه در واقع در این اظهارنظر خود 
به تنها تدبیر زیست محیطی که در 
برنامه های انتخاباتی اش گنجانده شده 
است یعنی سخت تر کردن قوانین و 
مقررات حفاظت از منابع آبی، اشاره 

می کرد.
برنیه در پاسخ به این که آیا این تدبیر 
واقعا اقدامی است که وی در شرایط 
کنونــی در اولویت قــرار خواهد داد، 
تصریح کرد: »برای جلوگیری از نشت 
فاضالب ها به جریانهــای آبی بزرگ 
کشــور هیچ اقدام ملموسی صورت 
نگرفته است. این چیزی است که مایه 
نگرانی همه اســت و من معتقدم که 
در زمینه محیط زیست باید اقدامات 

ملموس صورت گیرد.«
برنیه در عین حال اذعان کرد که آب 
و هوا در حال تغییر است و در آینده 
نیز دچار تغییراتی خواهد شــد. وی 
افزود دوازده هزار سال پیش همه چیز 
زیر یخ بود. اکنون با پدیده گرمایش 
روبرو هستیم اما دلیلی برای ترسیدن 

از این موضوع وجود ندارد.
به گفته برنیه علت اصلی تغییرات آب 
و هوایی فعالیت های انســانی بر روی 

زمین نیست.
برنیــه همچنین در ایــن مصاحبه 
نتیجه گیری های ۹۷ درصد از محققان 
و دانشمندان را که از فرضیه گرم شدن 
زمین تحت تاثیر فعالیت های انسانی 
دفــاع می کنند، رد کــرد و گفت در 
عرصه علم و دانش، اجماع مهم نیست 

بلکه عقل اهمیت دارد.
ماکسیم برنیه خواستار آن است که 
دانشــمندان مطالعات خود را بیشتر 
بر روی تاثیر خورشــید و اقیانوس ها 
بر روی پدیده گرمایش زمین متمرکز 

کنند تا تاثیر گازهای گلخانه ای.

طبق نظرسنجی هایی که طی ماه های 
 Campaign  اخیر توسط موسســه
Research صورت گرفته اســت به 
زحمت بیست درصد از ساکنان استان 
آلبرتا عملکرد جاســتین ترودو را در 

مقام نخست وزیری تایید می کنند.
اگر میانگین نظرســنجی هایی را که 
اریک گرونیه تحلیلگر کانادایی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار داده اســت  در 
نظر بگیریم مشــاهده خواهیم کرد 
که نزدیک به شــصت درصد از رای 
دهندگان اســتان آلبرتا قصد دارند 
در انتخابات آتی فدرال به اندرو شییر 

رهبر حزب محافظه کار رای دهند.
دوئان برات کارشــناس و استاد علوم 
سیاسی دانشگاه مونت رویال استان 
آلبرتــا می گوید با شــرایط موجود 
ممکن اســت حزب لیبرال کانادا در 
استان آلبرتا حتی یک کرسی هم به 

دست نیاورد.
دوئان برات افزود تصور کنید اگر این 
اتفاق بیفتد حزب لیبرال در مســیر 
حکمرانــی خود با چــه چالش هایی 
مواجه خواهد شد. این اتفاق می تواند 
حس بیگانگی ساکنان غرب را تشدید 

کند.
اما حس نفرت و خشــم ســاکنان 
آلبرتا از جاســتین ترودو از کجا آب 

می خورد؟

خطای پدر

اگر جاستین ترودو نمی تواند دل رای 
دهندگان اســتان آلبرتا را به دست 
آورد ، ایــن ناکامی تا اندازه ای تقصیر 
پدر او و برنامه  انرژی ملی اســت که 
وی )پدر ترودو( در ســال ۱۹۸۰ به 

اجرا گذاشت.
سال ۱۹۸۰ در حالی که جهان با یک 
بحران نفتی وخیــم روبرو بود پی یر 
الیوت ترودو نخست وزیر وقت کانادا 
برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت 

و گاز وارد عمل شد. اما راهکارش چه 
بود؟ وادار کردن تولید کنندگان نفت 

در آلبرتا به فروش ارزان تولید خود.
نخســت وزیر وقت کانــادا تصمیم 
گرفت مالیات بیشــتری بر صادرات 
نفت تولیدی غرب کشــور وضع کند 
و پــول حاصــل از آن را برای تامین 
یارانه ای که دولت به سوخت خودروها 
اختصاص داده بود ، استفاده کند. اما 
مشکل قضیه این بود که اکثر مصرف 
کنندگان ســوخت در شــرق کشور  
اونتاریو و کبک بودند. بنابراین اهالی 
استان آلبرتا احساس کردند که در این 
قضیه مــورد بی مهری قرار گرفته اند ، 
این اتفاق حس بیگانگی مردم آلبرتا 

را دو چندان کرد.
تــره وور تومب اقتصاددان دانشــگاه 
کلگــری می گوید اســتان آلبرتا در 
برنامــه ای که ســال ۱۹۸۰ به اجرا 
گذاشته شد  بین سی و چهار تا چهل 

و سه میلیارد دالر متضرر شد.

سقوط آمریکا و کانادا در رتبه بندی 
برترین فعاالن اقتصادی جهان

ایرانیان کانادا- مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرد مشارکت ایاالت متحده 
و کانادا در اقتصاد جهانی به نســبت سال گذشته کاهش یافته است، و 
علیرغم تزریق پول ارزان توسط بانک های مرکزی، اقتصاد جهانی به علت 

تولید کم دچار مشکل است.
در آخرین ارزیابی فاکتورهای موثر بر تولید و رشد اقتصادی بلند مدت، 
که توسط این سازمان انجام شده است، سنگاپور به عنوان فعالترین کشور 

گوی سبقت را از ایاالت متحده ربود.
گزارش فعالیت های جهانی، نشــان می دهد ایــاالت متحده در زمینه 
»انتظارات زندگی سالم« و آمادگی برای مهارت های مورد نیاز آینده در 

قرن 2۱، امتیاز از دست داده است.
هنگ کنگ، هلند و ســوئیس نیز جزء 5 کشــور برتر در این رده بندی 

می باشند.
کانادا با یک سقوط 2 پله ای، در جایگاه چهاردهم قرار گرفته است. شوک 
بزرگی به علت تنش های تجارت جهانی به اقتصاد کشور وارد شده است، 
و در برخی حوزه های کاری شاهد یک محیط اقتصادی نامطلوب هستیم.

این گزارش همچنین خاطرنشان کرد »بهبود زیرساخت و کاربرد شبکه 
های موبایل، ســرمایه گذاری بزرگتر بر تحقیقات و توسعه اقتصادی، و 
همکاری بین شــرکت ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می تواند سبب 

ارتقاء فعالیت های کانادا شود.«
این تحقیق بر روی ۱4۱ اقتصاد بر پایه بیش از ۱۰۰ شاخص در ۱2 حوزه 
مختلف انجام می شود. این حوزه ها شامل سرفصل هایی چون سالمتی، 

سیستم مالی، اندازه بازار، پویایی تجارت و ظرفیت نوآوری می باشند.
ایاالت متحده همچنان به عنوان »پایگاه نوآوری ها« و بزرگ ترین اقتصاد 
دنیا و همچنین »ســهولت در یافتن کار« جــزء برترین رتبه ها در این 

رده بندی قرار دارد.

ترودو: تهدیدات امنیتی خللی 
در فعالیت های من ایجاد نخواهد کرد

به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی تی وی نیوز، ترودو با بیان مطلب 
در رابطه با اتفاقات روز شــنبه در می ســی ساگا - انتاریو و پوشیدن 

جلیقه ضد گلوله در این مراسم توضیح داد.
وی در ایــن رابطه اظهار داشــت: در این رخداد ســالمتی و امنیت 
کانادایی ها و خانواده ام برای من بیش از هرچیز ارزش داشت و مهم بود 
و قطعا این گونه رخدادها خللی در برنامه های من ایجاد نخواهد کرد.

رهبر حزب لیبرال ضمن حضور در مراسم  شکرگذاری گفت: متاسفانه 
ما شــاهد درج سطح باالیی از اطالعات نادرســت در فضای مجازی 

هستیم که برای ترساندن مردم از ما منتشر میشود.
در همین حال سیمون جفرسون ســخنگوی حزب محافظه کار در 
گفتگو با سی تی وی نیوز گفت که تیم وی روندی مثبت را در رقابتها 

برگزیده اند و همان را رای دهندگان به اشتراک گذارده اند.
وی افزود: ما همچنین در رابطه با سابقه جاستین ترودو با رای دهندگان 
صحبت می کنیم و به آنها توضیح می دهیم با انتخاب مجدد وی زندگی 

گرانی را در پیش خواهند داشت.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل براى صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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اندرو ساکسون
 کاندیدای حزب محافظھ کار در منطقھ

نورت ونکور

 مدافع محکم جامعھ
نورت ونکور

 برنامھ ھای سازنده
برای کانادا

با پیشینھ ای موفق

ساعت شش صبح روز سه شنبه، هشتم 
اکتبر وقتی که بیشتر مونترالی ها هنوز 
در خواب بودند، دو زن ۳2 و 4۰ ساله 
به همراه یک مرد 4۷ ســاله، با کمی 
تجهیزات و یک پرچم اعتراضی خیلی 
بزرگ صعود از ساختار فلزی پل ژک 

کرتیه را آغاز کردند.
آنها که از اعضای مونترالی یک گروه 
بین المللی به نام »شــورش انقراض« 
)Extinction Rebellion( هســتند، 
معتقدند روند کنونی بشر در تخریب 
محیط زیست به زودی باعث انقراض 
حیات از ســطح سیاره زمین خواهد 
شــد. ادعایی که برخــی گروه های 
سیاسی تندرو در طیف چپ سیاسی 
دنیا نیز به ان اعتقاد داشته و مبنای 
برنامه های سیاســی خود را روی این 

»ترس« بزرگ بنا گذاشته اند.
اعتراضات مشــابه روز دوشــنبه در 
سراسر جهان و بیشتر شهرهای کانادا 
انجام شد. اما این گروه برنامه مونترال 
خود را بــه دلیل هــوای بارانی روز 
دوشنبه به سه شنبه موکول کرده بود.

ســاعتی بعــد از آغاز صعــود چند 
آتشنشــان نیز به آنها پیوســتند تا 
مطمئن شــوند معترضان به سالمت 
فرود خواهند آمد. در ابتدا چند الین و 
سپس همه پل به کلی بسته شد. آنهم 
در شرایطی که ترافیک صبحگاهی هر 

لحظه سنگین تر می شد.
معترضان پس از فرود توسط پلیس 
دســتگیر و بازجویی از آنها آغاز شد. 
سپس به شــرط حضور در دادگاهی 
که 24 اکتبر برگزار خواهد شــد، از 
بازداشــت آزاد شدند. آنها احتماال به 

نقص قانون محکوم خواهند شد.
اجتماعی  رســانه های  در  معترضان 
خود، از بی عملی دولت ها در برخورد 
با تغییــرات اقلیمی اظهــار نگرانی 
کرده اند و معتقدند باید برای مجبور 
کردن دولت ها به انجام کاری فوری، 
دولت ها را در »شــرایط جنگی« قرار 
داد. در ویدئویی که از باالی پل ارسال 
شده است یکی از زن ها در حالی که 
سر  صورت خود را پوشانده می گوید 
»امروز ما کاری کردیم که شــاید به 
نظر زیاده روی بیاید اما از نظر خودمان 
یک عکس العمل درست بود. ما برای 
هر روز یک عملیــات اختاللی داریم 
چــون هر روزی که می گــذرد، ما را 

بیشتر می کشد.«
روی پرچم آنها نوشــته شده بود »ما 
5۰۰ هــزار نفریم« که اشــاره ای به 
جمعیت حاضر در راهپیمایی بزرگ 
اخیر مونترال در اعتراض به تغییرات 
اقلیمی بود. در همان روز عده ای دیگر 
از معترضان در بلوار رنه له وِک تجمع 
کردند و با دراز کشــیدن روی زمین، 
رفت و آمد خودروها را مختل نمودند. 

پلیس 4۱ نفر از آنها را دستگیر کرد.
یکی از ســه معترض بازداشت شده 
که از پل ژک کارتیه باال رفته بودند، 
یک معلم عضو حزب کبک سولیدر 
بود. دو موضوعی که فرانســوآ لوگو، 
نخســت وزیر کبک را ناراحت کرده 
بــود. او به خبرنگاران گفت فکرش را 
بکنید ما با معلمی ســر و کار داریم 
که خودش قانون را رعایت نمی کند 

و بــرای ترویج پیامش در حالی اقدام 
به انجام کار خطرناک می کند و بقیه 
را آزار می دهد که خودش عضو یک 
حزب سیاســی اســت و می تواند از 
روش های دموکراتیــک پیام خود را 

منتقل کند.
این اقدام از ســوی بسیاری از احزاب 
سیاســی کبک محکوم شــد. با این 
وجود، حزب کبک سولیدر این اقدام 

را محکوم نکرد.
به گزارش سی بی ســی، حزب کبک 
سولیدر روز چهارشنبه یعنی یک روز 
پس از این اتفاق اعالم کرد که از اقدام 
فعاالن محیط زیست در باال رفتن از 
پل زک کرتیه حمایت می کند و آن 
را اقدامی صلح آمیز و فاقد خشــونت 
دانست. اما این موضع با واکنش تند 
حــزب حاکم کبک یعنــی »ائتالف 

آینده کبک« روبرو گردید.
یکی از سه معترض بازداشت شده که 
از پل ژک کارتیه باال رفته بودند، یک 

معلم عضو حزب کبک سولیدر بود.

انقراض« چه کسانی  گروه »شورش 
هستند؟

جنبش »شورش انقراض« یک گروه 
فشار طرفدار محیط زیست است که 
بــا هدف نافرمانی مدنی و به ســتوه 
درآوردن مردم و دولــت، قصد دارد 
دولت ها را مجبور به تغییر ســریع و 
گسترده سیاست های خود به سمت 

حفاظت از اقلیم و سیاره زمین کند.
این گروه در بهار ســال 2۰۱۸ و پس 
از انتشار گزارش پنل بین دولت های 
تغییرات اقلیمی در شــهر لندن و با 
فراخوان یکصد فعال محیط زیســتی 
تشــکیل شــد. در این گزارش ادعا 
شــده بود که اگر دولت ها تا ۱2 سال 
دیگر اقدامی عاجل در پیش نگیرند، 
برگشــت ناپذیر  انقراض  ششــمین 
گونه هــای زنده روی ســیاره زمین 

شروع خواهد شد.
عالمت آنها هم یک ساعت شنی در 
داخل یک دایره که نشــان می دهد 
طبق ادعای طرفداران این گروه زمان 
برای نجات گونه هــای زنده در حال 

انقراض در حال از دست رفتن است.
با اینکه در زمان نگارش این گزارش 
فقط یک سال از زمان شکل گیری این 
گروه گذشته است اما آنها حاال ۳5۰ 
شعبه در شــهرهای مختلف جهان 
دارند از جمله بیش از ۳۰ شــعبه در 
کانادا که عملیات سه شنبه گذشته در 
باال رفتن از پل ژک کرتیه و خوابیدن 
در بلوار رنه  له وک با هماهنگی شعبه 

کبک آنها بوده است.
جنبش »شورش انقراض« سه هدف 

بزرگ و عمده دارد:
دولت باید بــرای تغییرات اقلیمی و 

زیستی، شرایط اضطراری اعالم کند
دولت بایــد برای حفاظــت از تنوع 
گاز  انتشــار  رســاندن  و  زیســتی 
دی اکسیدکربن به مقدار صفر مطلق 
تا ســال 2۰25 از همین حاال اقدام 

فوری انجام دهد
دولــت بایــد بــرای ایجــاد عدالت 
زیســت محیطی، تن به تشکیل یک 
مجلس مردمی دهد که توسط مردم 

»شورش انقراض«
پشت پرده  باال رفتن از پل »ژک کرتیه«

صبح زود روز سه شنبه، هشتم اکتبر 2019 سه عضو از شعبه مونترال گروه 
جهانی »شورش انقراض« در اعتراض به کم کاری دولتمردان در کاهش گازهای 
گلخانه ای و روند رو به افزایش تغییرات اقلیمی از ساختار فلزی پل ژک کرتیه 
در جنوب مونترال باال رفتند. حرکتی نمادین که ترافیک سنگین صبحگاهی 

را برای ساعتی مختل کرد. 

رهبری گردد و همه تصمیمات دولت 
را کنترل کند

تاکتیک های »شورش انقراض« برای 
فشار به دولت ها مبتنی بر روش های 
خالقانه محلی اســت که بر اســاس 
نافرمانی مدنی مسالمت آمیز طراحی 

شده باشد.
سی بی سی در گزارش مفصلی درباره 
شــکل گیری و اهــداف ایــن گروه 
می نویسد که اعضای گروه »شورش 
انقراض« با عضویت در این گروه قبول 
کرده اند که دستگیری توسط پلیس 
را و سابقه دار شدن را به ازای رسیدن 
به هدفشان به جان بخرند. با این که 
نافرمانی مدنی به معنی شکســتن 

قانون، دســتگیر شــدن و سابقه دار 
شدن اســت، اما طرفداران و اعضای 
این گروه فشار، به شکل چشمگیری 
طرف سال گذشته افزایش یافته است. 
یک کارشناس معتقد است بیشتر این 
اعضا فعاالن محیط زیستی هستند که 
بعد از سال ها فعالیت از اقدام دولت ها 
ناامید شــده اند و دست به »شورش« 

زده اند.
یکی از طرفداران این گروه می گوید 
که خودش هم از اینکه زندگی مردم 
را مختل می کند خوشــحال نیست 
اما برای فشــار به دولت ها و متوجه 
کردن مــردم به اهمیت جلوگیری از 

»انقراض« ششم چاره دیگری ندارد.

انقراض ششم!

سیاره زمین تا امروز شاهد پنج انقراض 
طبیعــی بــزرگ بوده اســت که در 
هرکدام از آنها تا ۷۰ درصد گونه های 
زنده سیاره برای همیشه نابود شده اند. 
شــاید معروف تریــن آنهــا انقراض 
دایناسورها بوده که گفته می شود در 
اثر اصابت یک شهاب سنگ عظیم با 
زمین و ایجاد زمستان طوالنی ایجاد 

شده است.
حاال گفته می شــود که بــا توجه به 
نرخ کاهش جمعیت گونه های زنده، 
احتماال زمین در آســتانه ششمین 
انقراض بزرگ گونه هــای زنده خود 

قــرار دارد. انقراضــی کــه گروهی 
از  از دانشــمندان معتقدند ناشــی 
فعالیت هــای بشــر بــر روی زمین 
و مخصوصــا مصرف ســوخت های 
فسیلی است. سوخت های فسیلی با 
آزاد کردن کربن، باعث ایجاد الیه ای 
کربنی به دور اتمسفر زمین و افزایش 

درجه حرارت کلی جهان می شوند.
البتــه قبل از این هم زمین شــاهد 
دوره های طبیعی گرمایش و سرمایش 
جهانی بوده اســت. اما دانشــمندان 
معتقدند این بار گرمایش زمین رابطه 
مستقیمی با افزایش انتشار گازهای 

گلخانه ای دارد.
شهرام یزدان پناه )نشریه مداد(
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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

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

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience)
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

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

info@marinedentalclinic.ca

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

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

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

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

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

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

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

کلینیک  دندانپزشکی مارین
 با کادر مجرب و ارائه سرویس هاي

 متناسب  با استانداردهاي بین المللی 
آماده انجام کامل ترین خدمات دندانپزشکی

 براي تمام سنین می باشد.

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: )604( 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

1105 Robson Street, 
Vancouver 

      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی
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تورنتو به طور رسمی به عنوان
 بهترین مکان برای دگرباشان جنسی 

در آمریکای شمالی معرفی شد

ایرانیان کانادا- ای تعجب نیست که 
چرا شــهر تورنتو از ظرفیت پذیرش 
باالیی برخوردار است. تورنتو به دلیل 
فرهنگ غنی و شمار زیاد ساکنانش 
شهری شناخته شــده است. در واقع 
یکی از دالیل معــروف بودن تورنتو، 
به تاسیس سازمان دگرباشان جنسی 
LGBTQ در این شــهر مربوط می 
شــود که به موجب آن تورنتو عنوان 
بهترین مکان دوســتانه در آمریکای 

شمالی را گرفت.
Lonely Planet راهنمــای ســفر 
جهانــی، اخیراً لیســتی از شــهرها 
در ســطح جهان جمــع آوری کرده 
اســت که مبنی بر »روابط دوستانه 
با همجنســگرایان« می باشــد. آنها 
هنگام انتخاب مکان های برتر سطح 
جهان، توجه داشتند که کدام شهرها 
پیشرفته و پذیرنده مسافران دگرباش 
از سراسر جهان هستند. براساس این 
گزارش، تورنتو رســماً مورد استقبال 
بیشتر مسافران LGBTQ در سطح 

آمریکای شمالی قرار گرفته است. 
در گزارشLonely Planet آمده است 

تورنتو ایستگاه مسافران LGBTQ در 
آمریکای شمالی اســت و کانادا جزء 
پیشرفته ترین کشورها برای جامعه 

همجنسگرا به شمار می رود.
عالوه بر این، در این مطالعه مشخص 
شد که منطقه The Village »قطب 
این شهر« است زیرا انواع کسب و کار 
همجنسگرا در سطح این منطقه ارائه 

می شود.
تورنتو نه تنهــا در صدر جدول های 
آمریکای شــمالی جدول قرار گرفت 
بلکه به عنوان یکی از بهترین مکانهای 
دوســتدار دگرباشان در سطح جهان 

معرفی شد.
تورنتو پس از دو مکان برتر، کپنهاگ 
دانمارک و نیوزیلند در جایگاه ســوم 

قرار گرفت.
پالم اســپرینگز ایــاالت متحده نیز 
در جایگاه چهارم این فهرســت قرار 
گرفت و دومین مکان دوستانه برای 
جامعه LGBTQ در آمریکای شمالی 

محسوب می شود.

چرا وعده های انتخاباتی حزب نیودمکرات
 ممکن است منجر به افزایش قیمت مسکن در کانادا شود؟

ایرونیــا- جالب تریــن نکته کلیدی 
پلتفرم مســکن حزب نیو دموکرات  
کمک به اجاره نشین ها از طریق یارانه 
اســت. جزییات کامــل برنامه هنوز 
منتشر نشــده اما تا اینجا این حزب 
گفته 5 هزار دالر به 5۰۰ هزار خانواده 

می دهد.
اگــر با بودجــه ای محــدود زندگی 
می کنید 4۱6 دالر در ماه رقم بسیار 
قابل توجهی است. حزب می گوید این 
درآمد به خانوارهای کم درآمد اجازه 
می دهد پول  بیشــتری بــرای خرج 
کردن برای موارد ضروری دیگر داشته 

باشند. 
اما اجاره نشین های امالک خصوصی 
که یارانه دریافــت می کنند معموال 
شــاهد افزایــش ســریع تر اجاره ها 
هستند. با وجود اینکه خانوارها پیش 
از دریافت یارانه ها هم راحت نبودند، 
به هر حال پرداخت های شان را انجام 
می دادند. تزریق کردن پول نقد بیشتر 
به این معنی است که آن ها با آمادگی 
را  اجاره خانه ها  افزایــش  بیشــتری 

می پذیرند. 
در فرانســه وقتی که برنامه یارانه ها 
صاحب خانه هــا  شــد،  اجرایــی 
استراتژی قیمت گذاری خود را برای 
اجاره نشــین هایی که احتماال یارانه 
دریافــت می کنند تغییــر دادند. در 

عمل همان واحدها با قیمت گران تری 
اجاره داده می شــدند. صاحب خانه ها 
می دانســتند که دولت هم در نتیجه 
ممکن اســت بخواهد یارانه خود را 

بیشتر کند.
حتی اگر ارزان ترین خانه ها هم شاهد 
افزایش قیمــت به منظور جذب این 
تزریق پول نقد جدید باشــند، همه 
چیزهای دیگر هم گران تر می شــود. 

در کوتاه مدت این روش ممکن است 
منجر به افزایش اجاره خانه ها بشود.

اگر یارانه های خصوصی باعث افزایش 
اجاره خانه بشود، نرخ بازگشت سرمایه 
در بخــش مســکن را هــم افزایش 
می دهد. همینطور که این نرخ بیشتر 
شود، بازگشــت برای سرمایه گذاران 
هم افزایــش می یابد و به این ترتیب 
قیمت مسکن بیشــتر می شود. اگر 

قیمت مسکن در حال افت باشد، این 
حرکت باعث می شــود تا حدی که 
باید قیمت ها پایین نیاید. اگر قیمت 
مسکن افزایشی باشد، این حرکت این 
افزایش را حتی بیشتر تسریع می کند. 
می تواند  بیشتر همچنین  اجاره خانه 
خریــداران بیشــتری را خلق کند 
چون شکاف بین اجاره و خرید کمتر 
می شود. با افزایش تقاضا، معموال فشار 
افزایشی بیشتری روی قیمت ها وارد 

می شود.
در بازارهای داغ، بعضی سرمایه گذاران 
جریــان پول نقــد منفــی را برای 
خانه هایی که قیمت شــان سریع در 
حال افزایش است قبول می کنند. این 
صاحب خانه های سفته باز در حقیقت 
دارند پول می دهند تا اجاره نشین وارد 
واحدشان بشــود. این راهی ریسکی 
اســت، اما اگر قیمت ها نســبت به 
شکاف بین اجاره خانه جمع آوری شده 
با سرعت بیشتری افزایش پیدا کنند، 
به صرفه خواهد بود. در طوالنی مدت، 
افزایش شدید قیمت باعث تهدید ایده 
ارزشمند بودن اقتصادی در شهرها و 
بیرون راندن سرمایه گذاری ها می شود. 
کارفرمایان هم که از قبل اجاره های 
باالیــی پرداخــت می کردند مجبور 
می شــوند دســتمزدها را باال ببرند. 
اینکه کارفرمایان بخواهند کارمندان 
بااســتعداد را در مرز فقــر نگه دارند 
معمــوال پایان خوبی نــدارد. به این 
ترتیب کارفرما بــودن در محل های 

شهری سخت تر می شود.
وقتی که قیمت ها تا ســرحد خاصی 
افزایش پیدا کند، کارفرمایان به فکر 
فروختــن محــل کار و نقل مکان به 
جاهای دیگر می  افتند. به طور مثال 
منهتن مدتی اســت که شــاهد این 
پدیده بوده و بسیاری از شرکت های 
ایــن منطقه دارند بــه جاهای دیگر 
نقل مکان می کنند. ســیلیکون ولی 
که درصــد پایین تــری از قیمت به 
درآمد نسبت به تورنتو دارد هم شاهد 
خروج شــرکت های جدید به خاطر 
قیمت های باال بوده است. دلیلش هم 
این است که بیشتر سرمایه گذاری ها 
در استارت آپ ها حاال دارند معطوف 
پرداخت اجــاره در این شــهرهای 
گران قیمت می شــوند. در نهایت این 
منجر بــه رکود قیمتی می شــود و 
کارمندان و سرمایه گذاران امالک را 
به سمت شهرهای کوچک تر هدایت 
می کند. این بخشی از دلیل پشت این 
است که سرمایه گذاران امالک کانادا 
دارند به سمت مناطق حومه شهری 

iroonia.ca .حرکت می کنند

گرتا رهبر جوان محیط زیستی ها در 
نفتی ترین شهر کانادا چه خواهد کرد؟

گرتــا تونبرگ فعال محیط زیســت 
نوجوان سوئدی که با مبارزه نمادین 
خود با تغییرات آب وهوایی شــهرت 
جهانی پیدا کرده اســت، به اســتان 

آلبرتا سفر می کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
نوجوان شانزده ساله سوئدی که اواخر 
ماه اوت با استفاده از یک قایق بادبانی 
کامال سبز و بدون تولید کمترین گاز 
گلخانه ای خود را به آمریکا رســاند، 
مشخص نکرده اســت که دقیقا در 
چــه زمانی و با چه وســیله نقلیه ای 
قصد ســفر به استان جیسون کنی و 
سرزمین شن های قیری کانادا را دارد.

گرتا تونبرگ شــنبه شب پیامی در 
شبکه های اجتماعی منتشر کرد و از 
سفر قریب الوقوع خود به آلبرتا خبر 
داد. تونبرگ عکســی از خود در یک 
دشت در شبکه های اجتماعی قرار داد 
و نوشــت: بار دیگر در مسیر شمال. 
پــس از چند روز اســتراحت عالی و 
لذت بــردن از طبیعت فوق العاده دل 
انگیز وایومینگ، آیداهو و مونتانا، بار 

دیگر در مسیر آلبرتا.
جیسون کنی نخســت وزیر استان 
آلبرتا از چند ماه پیش با سازمان های 
خیریه بخش محیط زیســت که به 
گفتــه وی صادرات نفت اســتان را 
مســدود کرده اند، وارد جنگ شــده 

است.
دولت استان آلبرتا به تازگی تحقیقی 
عمومی را درباره تامین مالی پویش ها 
و برنامه هایــی که بــا هدف حمایت 
از محیط زیســت در منطقه شــکل 

می گیرد، آغاز کرده است.
مقامات آلبرتا تالش می کنند از یک 
کارزار انتخاباتی ملی برای جلب توجه 
هر چه بیشتر مردم کانادا به رویکرد 
و سیاست دولت این استان استفاده 
کنند. رویکرد دولت استانی آلبرتا این 
است که هر چه صنعت نفت و گاز در 
استان تقویت شود، روند ایجاد مشاغل 

جدید در کشور تقویت خواهد شد.
اما جاستین ترودو نخست وزیر لیبرال 
کانــادا نیز بارهــا در هفته های اخیر 

در اظهارنظرهای خود به جیســون 
کنی اشــاره کرده و از رای دهندگان 
کانادایی خواسته است برای مبارزه با 
نخست وزیران محافظه کار استان های 
انتاریو و آلبرتا با وی متحد شوند و در 
انتخابات آتی فدرال به لیبرال ها رای 

دهند.
جیســون کنی و داگ فورد نخست 
وزیــر انتاریو با طرح اعمال مالیات بر 
کربن که دولت لیبرال جاستین ترودو 
به آنها تحمیل کرده است، مخالفت 
می کنند. نخست وزیران این دو استان 
طرح هایی را که پیشتر اسالف آنها در 
همین زمینه به اجرا گذاشته بودند، 
کنار گذاشته اند. جیسون کنی و داگ 
فورد در مبــارزات انتخاباتی فعلی از 
اندرو شییر رهبر حزب محافظه کار 
کانادا حمایت می کنند. شییر به آنها 
قول داده اســت اگر به مقام نخست 
وزیری دســت یابــد بالفاصله طرح 
مالیات بــر کربن لیبرال هــا را کنار 

خواهد گذاشت.
هفته پیش صندوق بین المللی پول 
اعالم کــرد موثرترین راه برای مقابله 
با تغییرات آب وهوایی و تحقق اهداف 
توافق نامه آب وهوایی پاریس اعمال 
مالیات بر کربن در کشــورهای گروه 
بیســت اســت، مالیاتی که تا سال 
2۰۳۰ در ازای هــر یک تن کربن به 

هفتاد و پنج دالر برسد.

از زمانــی کــه تظاهــرات عظیم و 
گسترده ی مردم آمریکا علیه جنگ 
ویتنام صورت گرفت، جامعه شناسان 
و روان شناســان سیاســت باز، به در 
خواســت سیاســت مداران، در صدد 
ایجاد شــکاف و تفرقــه در اجتماع 
برآمدنــد و در این راه بســیار موفق 
بودند. بتدریج »لیبرالیســم« به »نئو 
لیبرالیسم« تغییر شکل داد و روزگار 
بــر وفق مــراد قدرتمنــدان آغاز به 

چرخش کرد!
امــروز، بــه دنبــال همــان تفکر، 
گروه های متفاوت و بر چســب های 
گو ناگــون اجتماعی داریــم: زنان، 
مهاجران،  سیاهان،  هم جنس گرایان، 
پناهنــدگان، دموکرات ها، جمهوری 
خواهان ، لیبرال ها، محافظه کاران و… 
و بدین شکل هرگز جنبشی همگانی 
و یک دست صورت نمی گیرد. در واقع 
تقسیم جامعه به گروه های مختلف ، از 
صدایی هماهنگ و قدرتمند ممانعت 
می کند و سیاست مداران با آرامش، ما 

را به راهی می برند که می خواهند!
این عدم هماهنگی ، هــر گروهی را 
)حتا به شکل نا آگاهانه( دشمن گروه 
دیگر کرده و هر کس سنگ خود را به 
سینه زده و رنگ انسانی و همدردی 

هر روز کم رنگ تر می شود!
هیچ انقالبی صورت نمی گیرد و هیچ 
دگرگونی عمیق و اساسی انجام نشده 
و ما مردم نــا آگاه در گروه های خود 

می لولیم و از درد یگدیگر بی خبریم!
دردناک تر این که عدم هم صدایی، در 
میان ما ایرانیان دور از دیار هم اتفاق 

افتاده و هر روز پر رنگ تر می شود!
غم انگیز اســت درد غربت داشتن و 

صدای یکدیگر را نشنیدن!
این تفرقه و شکستن، هم در ارتباط 
با دیارمان به چشم می خورد و هم در 

جامعه ی کوچک مان در تورنتو!
هر روز گروهی به جان یکدیگر افتاده 
و تیشه به ریشه ی یکدیگر می زنیم، 
غافل از این که دود این دشــمنی ها 

به چشــم همه خواهــد رفت! همان 
شکســتگی صــدا کــه در ارتباط با 
میهن مــان ایجاد شــده، در بین ما 
مهاجــران هم در حال وقوع اســت. 
کارشکنی، عدم اعتماد و راه به جایی 

نبردن!
کشور میزبان هم اعتمادش را به ما از 
دست خواهد داد و صدای شکسته ی 

ما را نخواهد شنید!
راستی ما را چه می شود؟ از این کینه ها 
چه عایدمان شده؟ تجربه ی چهار دهه 
دور از دیار بودن چیست؟ تجربه ی در 

دمو کراسی زیستن چیست؟
آیا به واقع مــا توان یادگیری نداریم؟ 
آیا کمبودهای تاریخی ما، توان دیدن 

فردا را از ما گرفته است؟
آیا منافع کوتاه مدت )من( بر منافع ) 

گروه و میهن( ارجحیت دارد؟
آمادگــی فراوانــی بــرای »هیجان 
زدگی« داریم و به ســهولت گرفتار 
»توهمات جمعی« مي شویم. به قول 
روان شناسان: »توده« بیشتر اهل عمل 

است تا تفکر و اندیشیدن.
گویا به شکلی بیمار گونه مجذوب » 
گروه« شده و اراده ی خود را از دست 
می دهیم و شخصیت خود آگاهمان 
در راه همرنگی با جماعت از دســت 

می رود!
این »پدر ساالری« کهنه و فرسوده ی 
ما، حتا در سرزمین دمو کراسی هم 
دست از سرمان بر نمی دارد! و در این 
دنیای بی اخالق، نا آگاهانه به راهی 
مي رویم که سیاســت بازان انتخاب 
می کنند و ندانســته به قطع دست و 

پای خود سر گرمیم! 
.این روزها شاید یادآوری »ننه دالور « 

برشت آموزنده باشد
ننــه دالور در جنگ کاســبی اش پر 
رونق و اوضاعش رو براه است، اما تک 

تک فرزندانش را از دست
مي دهد، گرفتار تناقض، سرگردان و 
ناتوان از تصمیم گیری، باید جنگ را 

تایید کند یا تکذیب!؟

مــا هم دچار تناقض شــده و در این 
زمان بسیار حساس ندانسته، محافظه 
کاران، راستگرایان و پوپولیست ها را 

حمایت می کنیم!
غم انگیز است از چاله دیارمان بیرون 

آمده و به چاه راستگرایان افتادن!
برانــدازی رژیم منحوس  گویا برای 
جمهوری اســالمی، هــر کاری قابل 
قبول اســت، حتــا هــم صدایی با 

راستگرایان بی اخالق!
با جنــاب ترامپ هم صدا شــدن و 
فراموش کردن جناب هارپر! شگفت 

انگیز است و دردناک!
و خدا نکند کالمی مخالف شــنیده 
شود که بر چسب جمهوری اسالمی 
و استمرار طلب و… به آسانی آویزه ی 

هر کسی خواهد شد!
انتخابات این بار کانــادا، نه تنها برای 
کانادا، بلکه برای جهان دموکراســی 

بسیار حساس و حیاتی است.
در بسیاری از کشــورهای ارو پایی، 
راســتگرایان تنها ســفید پسند، در 
حال شکل گرفتن هســتند و تمام 
زحمات دراز مدت انسان هایی شریف 
و باورمند بــه آزادی و برابر ی را، به 

آسانی دفن خواهند کرد.
ما ایرانیان کانادایی، به نام انســانیت 
و دفــاع از آزادی و تاثیــر گذار بودن 
رأی هایمان وظیفه داریم به لیبرال ها 
رأی دهیم، تا گامــی کوچک در راه 
استمرار دمو کراسی و برابری برداشته 

باشیم.
محافظــه کاران ضد زن، ضد ســقط 
جنیــن، ضــد غیــر ســفید، ضد 
هم جنس گرا، ضد حفظ محیط زیست 
و... دردی از دردهای امروز ما مردم دوا 

نخواهند کرد!
 باید بدانیم که تاریــخ ما را قضاوت 
خواهد کرد و آیندگان افکار و اعمال 
مــا را در دادگاه »اخالق« بررســی 

خواهند کرد.

به بهانه  انتخابات 2١ اکتبر کانادا

 فریده جالیی فر )پرژن میرور(
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود
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Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

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

Single
Stock Pot 

Range

$490

12", 2-Burner Hotplate

$513

24", 4-Burner Hotplate

$685

69" Solid Door
Back Bar Cooler

$2,450

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

Your  Source!

درخواست اتحادیه کامیون داران از دولت فدرال
 برای حمایت از رانندگان مهاجر

ایرانیان کانادا- اتحادیه کامیون داران 
کانادا مــی گوید بایــد اقداماتی در 
خصوص کارفرمایان غیر منصف انجام 

شود.
اتحادیه کامیون داران کانادا از تمامی 
رده هــای دولت می خواهد تا جلوی 
سوءاســتفاده از کارگــران مهاجر را 

بگیرند.
ایــن بیانیه بعد از انتشــار تحقیقات 
و   Canada’s Globe مشــترک 
روزنامه Mail که در آن مشخص شد 
کمپانــی هایی در بریتیش کلمبیا از 
مهاجران موقت هزاران دالر دریافت 
می کردند تا به آنها رانندگی کامیون 

را محول کنند منتشر شد.
در این تحقیق مشــخص شــد که 
بســیاری از این افراد بــی تجربه یا 
کم تجربه در کنترل چنین وســایل 

و بارهای ســنگین آنها هســتند، به 
خصوص در زمســتان یا شرایط برف 
و یخبندان. همچنین استثمار آنها با 
ساعات طوالنی و حقوق کم نیز بسیار 

رایج است.
تحقیقــات از جایــی آغاز شــد که 
کامیونی که راننده آن یک هندی بی 
تجربــه بود با اتوبوس یک تیم هاکی 
تصادف کرد. این تصــادف منجر به 

مرگ ۱6 نفر شد.
Jaskirat Singh Sindu کــه بــه 
عنــوان دانش آموز وارد کانادا شــده 
اســت، به علت این حادثه محکوم به 
هشت سال زندان شده و پس از اتمام 
دوران محکومیتش به هند دیپورت 

خواهد شد.
اتحادیه کامیونــداران کانادا از نقش 
اساســی مهاجران در این بخش آگاه 

است، بخشــی که با نرخ 6.6 درصد 
و عدد تخمینــی 2۰.۰۰۰ موقعیت 
شــغلی خالی نیاز به نیروهای جدید 

بسیاری دارد. 
اتحادیه کامیونداران معتقد است راه 
جلوگیری از این اتفاقات متوقف کردن 
مهاجرت نیست، زیرا تا االن نیز افراد 
بســیاری از طریق این سیستم وارد 
شده و در جای مناسبی در حال کار 
کردن هستند. اما باید اقداماتی انجام 
شود تا اســتانداردهایی برای تمرین، 
محیط، وسایل و امنیت افراد مشخص 
شود. همچنین این بخش انتظار دارد 
که تا سال 2۰2۰ دولت قوانینی راجع 
به این بخش تنظیم کند، قوانینی که 
در آن ورود به این حرفه ســختتر و 
با بررسی موارد بیشتر و کنترل بهتر 

افراد فعال در این حوزه باشد.

افزایش اجاره بهای مسکن 
دوبرابر سریع تر از افزایش درآمد

 ساکنین تورنتو می باشد

طبق جدیدترین تحقیق سال 2۰۱۹ 
Vital Sings، اجاره نشینی در تورنتو 
به خصوص برای افراد زیر ۳5 ســال، 

روز به روز سخت تر می شود.
این تحقیق کــه آنالیــز جامعی بر 
رویدادها و مسائل تاثیرگذار بر کیفیت 
زندگی در تورنتو می باشد، تصویری از 
رشد سریع شهری با افزایش بی سابقه 

نابرابری ها را نشان می دهد.
جوانان، اقشــار کــم درآمــد، تازه 
واردان، و جوامع نژادی در مقایســه 
با سفیدپوســتان و ساکنین قدیمی 
تورنتو شرایط بسیار بدی را در حوزه 
شغل، ســالمتی، مشــارکت مدنی، 
امنیت، و حمل و نقل تجربه می کنند.

بیــش از ۱۰ صفحــه از این گزارش 
۱44 صفحه ای، به مبحث مســکن 
می پردازد، موضوعی که سال هاست 
تورنتو ســعی دارد کنتــرل آن را به 

دست بگیرد.
در این گزارش آمده: »به علت حباب 
قیمتی که در بازار ملک به وجود آمده، 
مشکل مسکن به بحرانی بزرگ برای 
تورنتو تبدیل شــده است. و با توجه 
به عدم وجود سیستم حمایتی برای 
کمک به افراد و افزایش بی ســابقه 

جمعیــت انتظار می رود قیمت ها تا 
چندسال به همین منوال باشد.«

»در دهه اخیر قیمت مسکن چهاربرابر، 
و اجاره مسکن 2 برابر بیشتر از درآمد 

افراد افزایش یافته است.«
میانگین اجاره یــک کاندو در تورنتو 
2.2۳5 دالر در ماه است، بنابراین یک 
فرد معمولی باید ســالیانه ۷۰.۰۰۰ 
دالر درآمد داشته باشد تا بتواند یک 
آپارتمان یک خوابه در شــهر اجاره 

کند.
به علت کمبود حمایت از اجاره نشینی 
و رشد روزافزون جمعیت، هزینه اجاره 
مسکن در تورنتو روز به روز بیشتر می 
شود. اما مشکل مالی بیش از آن است 
که با حمایت از اجاره نشینی برطرف 

شود.
درآمد افراد به خصوص ساکنین جوان 
تورنتو، برخالف اجاره مســکنی که 
افزایش یافته، تقریبا ثابت مانده است.

طی ۳5 ســال گذشته درآمد جوانان 
بیــن 25 تا ۳4 ســال علیرغم تورم، 
ثابت مانده است. در حالی که درآمد 
افراد ۳5 تا 64 ســاله 2۹٪، و درآمد 
افراد باالی 64 سال 5۳٪ افزایش یافته 

است.

افزایش قابل توجه شمار افراد نیازمند به بانک غذا در ونکوور بزرگ
ایرونیا-  بانک غــذای ونکوور بزرگ 
شاهد افزایش شدید تعداد افرادی که 
به خدمات آن اتکا می کنند اســت و 
مدیران این مرکز نسبت به این قضیه 

هشدار داده اند. 
سینتیا بولتر مامور ارشد توسعه این 
بانک غذا در مصاحبه ای در شــعبه 
برنابی گفت: »طی یک سال گذشته 
شاهد افزایشی معادل تقریبا 24 درصد 

در استفاده از بانک غذا بوده ایم«.
او گفت بزرگســاالنی کــه متکی به 
این بانک غذا هســتند میزان درآمد 
باالتری نســبت به سال های گذشته 
گزارش کرده اند. با این حال بیشــتر 
بازدیدکننــدگان مکرر افراد مســن 

هستند.
بولتر گفت: »در آگوســت ما شاهد 
افزایشی شــدید بودیم و تعداد افراد 
مسنی که مراجعه کردند پنج درصد 

بیشــتر شــد بنابراین تا ۳5 درصد 
رســیده ایم. با توجه به اینکه هزینه 
زندگی و مسکن و بسیاری از چیزهای 
دیگر بــا یک درآمد ثابــت باال رفته 

بسیاری از افراد مسن تحت فشار قرار 
دارند.«

اجاره متوســط برای یــک آپارتمان 
تک خواب حــدود 2۱۰۰ دالر در ماه 

اســت. بعضی ها اجاره نشین هستند 
اما حتی اگر صاحب خانه هم باشند 
هنوز پرداخت هایی برای مالیات ملک 
و تعمیر دارند تا فقط بتوانند سقفی 

باالی سرشان نگه دارند. 
ایزوبل مکنزی مشاور افراد مسن استان 
گفت بسیاری از این افراد مشکالتی 
دارند. عالوه بر هزینه های مســکن، 
افراد مسن نگرانی های چشمگیری در 
زمینه سالمت دارند و خیلی از آن ها 
در حین بازنشســتگی مزایای شغلی 
خود را از دســت می دهند. مکنزی 
گفــت: »۳5 درصد کمتر از افراد 65 
سال به باال تحت پوشش برنامه هایی 
هستند که به آن ها کمک می کند پول 
عینک، سمعک و دندان پزشکی شان 
را بدهنــد«. بنابراین پــول پرداخت 
هزینه های پزشــکی از کجا می آید؟ 
بولتر می گوید این پول اغلب از بودجه 
پول کم می شود. او گفت: »فقر دلیل 
ریشه ای عدم امنیت غذایی است و در 
ونکوور کمبود دسترسی به مسکن در 
کنار تمام هزینه هــای دیگر واقعا در 

قلب این مسئله قرار دارد.«
مکنزی گفت یک راهی که دوســت 
دارد ببیند دولت از آن طریق شــروع 
به کمک کردن به افراد مسن می کند، 
راه اندازی برنامه ای است که چیزهایی 
مانند مراقبت از دنــدان و خریداری 

سمعک و عینک را پوشش بدهد.
او گفــت: »ما در حــال حاضر هیچ 
برنامه استانی یا فدرالی نداریم که به 

این مسئله حتی نزدیک بشود.«
بانک غذای ونکوور بزرگ در ونکوور، 
نــورث ونکوور ، نیو وستمینســتر و 

برنابی ۱4 لوکیشن دارد. 
بولتــر گفت: »ما حــاال مراکز غذای 
محلی دائمی داریم. به نحوی مثل این 
می ماند که هفته ای ۱۳ عروسی برگزار 
بشود. وارد یک باشگاه ورزشی یا خانه 
محلی می شویم، میز می چینیم و غذا 

iroonia.ca ».می آوریم
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چرا مشکالت بومیان
 در کارزار انتخابات 20١9 کانادا 

جایی ندارد؟

روابط بین نخستین ساکنان و دولت 
آتی فدرال چگونه است؟ با وجود روند 
آشتی که از ســوی جاستین ترودو 
نخســت وزیر کانادا آغاز شد ، روابط 
بین نخستین ساکنان و دولت لیبرال 
همچنان در وضعیت خوبی نیست و 
پیشرفت ها به کندی صورت می گیرد.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
برخی نخستین ساکنان پیگردهایی را 
علیه اتاوا در مخالفت با طرح گسترش 
خط لوله نفــت ترانس ماونتین ثبت 
کردند. دولت برای تصمیم دادگاهی 
که به آن دستور داد به کودکان بومی 
جدا شــده از خانواده هایشان غرامت 

بدهد  درخواست تجدید نظر داد.
پــری بلــگارد رئیس ملــی مجمع 
نخستین ســاکنان امیدوار است هر 
یک از احــزاب فدرال بــرای بهبود 
کیفیت زندگی جوامع بومی کشــور 

تالش کنند.
وی گفت جنبشــی وجود دارد، این 
بی ســابقه اســت اما یک بــار دیگر 
پیشــرفت به معنای برابری نیست. 
هنوز خالءهایی وجود دارد. ضروری 
اســت که این روند حفظ شود. همه 
احزاب باید به حفظ این پیشرفت ها 

کمک کنند.
به گفته بلگارد، دولت لیبرال نسبت به 
همه دولت های قبل کارهای بیشتری 
برای بومیان انجام داده اســت. ترودو 
روی حمایــت ایــن رأی دهندگان 

حساب باز کرده است.
لیبرال ها در فصل آشتی ، متعهد شدند 
به وعده های داده شده در سال 2۰۱5 
عمل کنند ، مانند وعده اجرای بیانیه 
سازمان ملل در مورد حقوق مردمان 
بومی که بهار امسال به این علت که 
ســناتورهای محافظه کار بحث ها در 
مورد آن را طوالنی کردند  در پارلمان 

تصویب نشد.
ان دی پــی )حــزب نیودموکرات( 
و حزب ســبز تعهداتی مشــابه در 
خصوص این بیانیــه پذیرفتند. آنها 
همچنین قــول دادنــد ۹4 توصیه 
ارائه شده از سوی کمیسیون حقیقت 

یاب و آشتی کانادا را اجرا کنند.
نیودموکرات ها همچنین می خواهند 
راهبــرد ملــی را بــرای مســکن ، 
آب آشــامیدنی، امنیــت غذایــی و 
مراقبت های بهداشــتی برای بومیان 

ارائه کنند.
محافظه کاران نزدیکی بیشتر، تسهیل 
روابط با جوامع بومی و شــرکت های 
بخش انرژی و منصــوب کردن یک 
وزیــر کــه مأموریتــش مراجعه به 
دارندگان حقوق بومیان است پیشنهاد 

می کنند.
پری بلگارد می گوید از داده های اعالم 
شده از سوی مجمع نخستین ساکنان 
که اعالم می کند 62 نامزد از جوامع 
نخستین ساکنان هستند دلگرم شده 

است.
مجمع نخســتین ساکنان همچنین 
تعداد رأی دهندگان بومی را بررسی 
می کند. بنا بر اعالم این مجمع ، این 
رأی دهنــدگان در حدود یک پنجم 
حوزه ها می توانند نتایج را تغییر دهند 
از جمله در حوزه انتخابیه اندرو شییر 

یعنی رجینا-کپل.
وی تأکیــد کرد ضروری اســت که 
اعضــای جوامع بومــی دور میزهای 
تصمیم گیری حاضر شوند و تغییرات 
سیاسی و قانون گذاری در کانادا ایجاد 

کنند.
اما همه اینقدر خوشــبین نیستند. 
بســیاری از اینکه اولویت های بسیار 
مهم برای نخستین ســاکنان مانند 
حاکمیت و به رسمیت شناخته شدن 
حقــوق ســرزمینی در بحث هــای 
ابراز تأســف  انتخاباتی جایی ندارد ، 

می کنند.

آیا اندرو شی یر واقعا قول
 کاهش 50 هزار دالری مالیات میلیونر ها را عملی خواهد کرد؟

ایرانیان کانادا- اندرو شی یر قول داده 
مالک های مالیاتی وضع شده توسط 

لیبرال ها را تغییر دهد.
متن زیر بخشــی از مناظره این افراد 
بــوده و صحــت آن بر عهــده خود 

سیاستمداران است.
رهبر حزب لیبرال طی مناظره رهبران 
فرانســوی زبان: »آقای شی یر، شما 
قول کاهش 5۰.۰۰۰ دالری مالیات 

برای مولتی میلیونرها را داده اید.«
کمپین حزب لیبرال موضوعی جدید 
پیدا کرده و ترودو از هر فرصتی برای 
صحبت کردن راجع به آن اســتفاده 

میکند.
لیبرال ها معتقدند مطابق شعارهای 
انتخاباتــی محافظه کاران، آنها باعث 
کم شدن مالیات برخی از پولدارترین 

افراد کانادا خواهند شد.
ترودو این موضوع را در مناظره هفته 
گذشته  نیز بیان کرد، اما شی یر آن را 

»دروغ« خواند.
مشخص  شی یر،  اعتراضات  برخالف 
اســت که لیبرال ها بــر این موضوع 

تاکید خواهند کرد.
با این که این ادعــا برای کمپین ها 
بسیار مناســب است، حقایق از آنچه 
لیبرال ها مدنظر قرار گرفته اند بسیار 

پیچیده تر است.

کننده  تقسیم  مالیاتی  سیاســت 
)Divisive tax policy(

ماه گذشــته اندرو شی یر قول داد که 
قوانیــن لیبرال ها راجــع به مالیات 
مشاغل کوچک را تغییر دهد. او قول 
داد که ســقفی برای  ارزش »سرمایه 

گذاری منفعل« که یک کسب و کار 
خصوصی میتواند قبل از دسترســی 
اش بــه ۹ درصــد مالیات مشــاغل 

مشخص کند تعیین کند.
هنگامی که این تغییرات توسط دولت 
ترودو انجام شــد باعــث تنش های 
سیاسی بسیار شــد. محافظه کاران، 
برخــی صاحبان کســب و کارهای 
نیــز  نمایندگانشــان  و  کوچــک 

اعتراضاتشان را بیان کردند.
منتقــدان معتقد بودند که لیبرال ها 
در حال حمله به کســب و کارهای 
کوچک –بزرگترین منبع استخدام در 
کانادا- هستند و پیشرفت و پس انداز 

را برای آنها سخت تر می کنند.
لیبــرال ها اما اعــالم کردند که این 
تغییــرات برای برخــورد جدی تر با 

افرادی است که با استفاده از ساختار 
مالیاتی بخش خصوصی از درآمدشان 

در برابر مالیات محافظت می کنند.
کمپین ترودو معتقد است از بین بردن 
تغییرات به معنی کاهش مالیات افراد 
پولدار کانادا است. با اینکه بدون شک 
مشخص است که افراد با درآمد باال از 
این اتفاق سود خواهند برد، اما واقعیت 

به این سادگی نیست.

پخش کردن درآمد

 Income( پخــش کــردن درآمــد
مالیاتی  استراتژی  یک   )sprinkling
است که درآمد را به اعضای خانواده 
که نرخ مالیات شخصیشــان کمتر 
اســت منتقل میکند. اینگونه است 
که صاحبان مشاغل کوچک با پخش 
کردن درآمد میان اعضای خانواده که 
در کسب و کار سهم دارند میتوانند از 
باال رفتن نرخ مالیات بر درآمد شــان 

جلوگیری کنند.
قبل از تغییراتی که ترودو ایجاد کرد، 
درآمد می توانست بین افراد خانواده 
حتی آنهایــی که نقش به خصوصی 
در کسب و کار نداشتند تقسیم شود. 
لیبرال ها قوانین سختگیرانه ای راجع 
به چگونگی و چرایی تقســیم درآمد 

بین خانواده گذاشتند.
دولت در آن زمان پیش بینی کرد که 
این تغییرات بر روی 45.۰۰۰ کسب 
و کار خصوصی، یا حــدود ۳ درصد 
مشاغل کوچک تاثیر خواهد گذاشت.

با این حال در بررسی که توسط بخش 
بودجه پارلمان در مارس 2۰۱۸ انجام 
شــد، خانواده هایی کــه تحت تاثیر 
این تغییــرات قرار مــی گرفتند، بر 
اســاس مجموع درآمد قابل، مالیات 

ساالنه شان بررسی شدند.
در این گزارش مشــخص شــد که 
مجموع درآمد قابل مالیات سالیانه 26 
درصد خانــواده های تحت تاثیر این 
قانون بیــن ۱5۰.۰۰۰ تا 25۰.۰۰۰ 
دالر اســت، در حالــی کــه درآمد 
ســالیانه 46 درصد بیــن 25۰.۰۰۰ 
تا 5۰۰.۰۰۰ دالر اســت. درآمد ۱5 
درصد دیگر بین 5۰۰.۰۰۰ هزار تا ۱ 

میلیون دالر در سال بود.
همچنین مشخص شد که بر اساس 
قوانین جدید ۹۰۰ خانــواده ای که 
درآمدشــان زیر ۱۰۰.۰۰۰ دالر در 
سال اســت نیز باید مالیات بیشتری 

بپردازند.
Tammy Schirle پروفسور اقتصاد و 
استاد دانشگاه می گوید کانادایی هایی 
که بیشترین بهره را از پخش درآمد 
بردنــد در میان ۱۰ درصــد گروه با 
درآمد باال هســتند. پس قطعا افراد 

ثروتمندی هستند.

اگر قوانین لیبرال ها لغو شوند، مطابق 
سناریوهایی حتی شاهد خواهیم بود 
که برخی خانواده ها تا 5۰.۰۰۰ دالر 

مالیات کمتری دهند.

محدود کردن درآمد منفعل

محافظــه کاران اعالم کــرده اند که 
عالوه بــر آغاز دوباره طرح تقســیم 
درآمد برای صاحبان برخی مشــاغل 
کوچک، برنامه ترودو برای مالیات بر 
سرمایه گذاری در مشاغل کوچک را 

نیز لغو خواهند کرد.
اینحاست که سرمایه گذاری و درآمد 

منفعل نیز وارد میشوند.
درآمد منفعل از ســود به دست آمده 
در سرمایه گذاری های منفعل که به 
جای ابزار یا زمین جدید برای کارخانه 
جدید یک کارخانه، در سهام یا اوراق 

بهادار هستند حاصل میشود.
تغییرات لیبرال ها به این معنی است 
که بعد از اینکه یک کسب و کار بیش 
از 5۰.۰۰۰ دالر در درآمــد منفعــل 
درآمد داشــته باشد، بخش بزرگی از 
درآمد معمولــش در معرض مالیات 
با نــرخ ۱5 درصد قــرار میگیرد، نه 
نرخ پایین ۹ درصد مالیات بر درآمد 

مشاغل کوچک.
یک کســب و کار بایستی ۱ میلیون 
دالر ســرمایه گذاری منفعل داشته 
باشــد، و 5 درصد بازگردد، تا به عدد 

5۰.۰۰۰ دالر برسد.
دپارتمان اقتصاد تخمین میزند که در 
ســال 2۰۱5، تنها 2.۹ درصد کسب 
و کارهــای کوچک کانــادا –حدود 
5۰.۰۰۰ عدد- آنها به آن عدد رسیده 
اند. در واقع در ســال 2۰۱5 بیش از 
۸۰ درصد کســب و کارهای کوچک 
منفعلی  گذاری  ســرمایه  هیچگونه 

نداشته اند.
باید ذکر شــود که مخالفیــن اندازه 
گیری هــای لیبرال معتقد بودند که 
5۰.۰۰۰ دالر درآمد منفعل بسیار کم 

بوده است.
در مجموع، راه انداختن طرح تقسیم 
درآمــد همانطوری کــه قبال وجود 
داشــت و از بین بردن طرح مالیات 
سرمایه منفعل باعث خواهد شد که 
صاحبان برخی مشاغل کوچک شاهد 

کاهش چشمگیر مالیتشان باشند.
آیا همه آنها میلیونر هستند؟ برخی  

قطعا هستند برخی دیگر نه.
آیا آنطور که تــرودو میگوید کاهش 
اســت؟  دالری   5۰.۰۰۰ مالیاتــی 
نــه- اما به این معناســت که برخی 
صاحبان کســب و کارهای میلیون 
دالری به گونــه ای مالیات پرداخت 
نخواهند کرد، گونه ای که برای دیگر 

کانادایی ها در دسترس نیست.

جوانان کانادایی به دلیل مشکالت روحی و روانی
داوطلبانه مشاغل خود را ترک می کنند

ایرانیــان کانــادا- طبــق مطالعــه 
که   Harvard Business Review
 Mind Share با همکاری نویسندگان
 Qualtrics و   Partners، SAP
منتشر شده اســت ، نیمی از جوانان 
2۳ تا ۳۰ ســال و برخــی از جوانان 
زیر 2۳ ســال شغل خود را به صورت 
داوطلبانه به دلیل مشــکالت روانی 

ترک کرده بودند.
با وجــود اینکه 6۰ درصد از پاســخ 
دهندگان در یک سال گذشته یکی 
از عالئم بیماری روان را تجربه کرده 
اند، فقط یک ســوم از این گروه می 
توانســتند در مورد بیماری خود در 

محیط کار صحبت کنند.
رابین هنلی دافو کــه به عنوان یک 
توســعه دهنده ارشــد آمــوزش در 
دانشــگاه ترنت در پیتربورو ، انتاریو 
فعالیت می کند، به هافپوست کانادا 
گفت که با وجود ســالها تالش، ننگ 
پیرامون ســالمت روان هنوز بسیار 
واقعی است و مردم نگران عواقب آن 

هستند.
در ایــن تحقیق آمده اســت: »اغلب 
اوقات، افرادی که شــرایط سالمتی 
روانی را تجربه می کننــد، در مورد 
افرادی با مشــکالت روحــی و روانی 
درک منفی داشــته و بــر این افراد 
برچسب هایی مانند غیرمسئول بودن، 
بی کفایت بودن، تنبلی یا خطرناک 

بودن می گذارند.«
شــرکت ها درگیر کارهــای تجاری 
واقعی هســتند وکار به دلیل اینکه 
مردم احساس خوبی ندارند، متوقف 
نمی شود. اما کار بیش از حد سخت، 
به خصــوص هنگامی که شــما در 

بهترین حالت خود نیستید، می تواند 
عواقب منفی داشته باشد، و هانلی-
دافو گفت تحقیقات نشان می دهد که 
این امر در واقع مانع عملکرد درست 

در دراز مدت است.
»متأسفانه، من فکر می کنم بسیاری 
از کارمندان در ساعاتی که از نظر فنی 
ساعت کار نیستند، دچار بیماری می 
شــوند، اما آنها کار را با خود به خانه 
می آورند یا حتی در زمان استراحت 
و ناهار کار می کنند. ممکن است با 
این کار نتیجه بهتر و ســریعتری در 
امور کاری داشــته باشند اما در دراز 
مدت عواقب بسیار سختی را تجربه 

می کنند.«
طبق گفته های هانلی-دافو ، شرکت 
هایی کــه در واقع از کار بیش از حد 
نیــروی کار خود جلوگیری می کند  

بهره بیشتری خواهند برد.
امــا کارمنــدان چه خواســته ای از 
کارفرمایــان خود دارنــد؟ طبق این 
مطالعه، آنها به دنبال مکان های کاری 
هستند که سالمت روان را در اولویت 

قرار دهند.
این نســل های جوان دیــده اند که 

فرسودگی می تواند چه کاری انجام 
دهــد. آنها دیده اند که والدینشــان 
خیلی ســخت کار می کنند و پس 
از بازنشســتگی دشوار، دچار بیماری 
می شوند. اکنون آنها طرفدار زندگی 
متعادل تر هســتند و خواسته های 
خود را در اولویت قرار می دهند. »آنها 
کار نمی کنند که زندگی کنند، آنها 
برای تغذیه سبک زندگی خود تالش 

می کنند.« 
هیچ راه حل ساده ای برای این مسئله 
پیچیده وجود ندارد، اما راه هایی برای 

پیشگیری وجود دارد.
هانلی-دافو گفت تعــادل در محیط 
کار ممکن اســت ماننــد راه حل به 
نظر برســد، امــا هیچ راهــی برای 
متعادل کردن همه چیز وجود ندارد. 
و اگر فکــر می کنید مراقبت از خود 
تجمالتی است که نمی توانید از پس 
آن برآیید، شاید زمان آن رسیده است 
که دوباره فکر کنید. مراقبت از خود 
تنها به معنی حفظ جان نیست بلکه 
حمایت از خود و سالمت روح و روان 

را اولویت قرار دادن نیز هست.
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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

SMF موسسه حسابداری و حسابرسی

به مدیریت شیرین مشیرفاطمی
CPABC عضو رسمی انجمن

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

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

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

* مشاوره مالیاتی

برخوردهای نژادپرستانه،
 واقعیتی تلخ در جامعه کانادا

مــداد- انتشــار اخبــاری مبنی بر 
روزهای  در  نژادپرستانه  برخوردهای 
تبلیغات انتخابات، نشانگر وجود چنین 

دیدگاهی در میان شهروندان است.
انتشار تصاویر جنجال برانگیز ترودو با 
چهره ســیاه شده و گفتگوی عجیب 
مرد کانادایی با جاگمیت سینگ که 
او را به برداشــتن عمامه اش تشویق 
می کرد، شــاید از نظــر برخی افراد، 
مواردی غیر مرتبط و تصادفی تلقی 
شود. با این وجود، جاسکاران سندهو 
)Jaskaran Sandhu( بــر این باور 
اســت که این موارد، نشانه های یک 
رویکرد عمیق و جدی در جامعه کانادا 
علیه اقلیت هاســت. آقای سندهو در 
گذشته مدیر اجرایی سازمان جهانی 
سیک در کانادا بود. او در مقاله ای در 
سی بی سی به تشریح این دیدگاهش 

می پردازد.
اقدام نژادپرستانه را نمی توان کارهایی 
اتفاقی و پراکنده دانست. این اقدامات 
نظام مند هستند و این تفکر معموال 
به شکلی عمیق در ذهن برخی افراد 

جای دارد.
بســیاری از کانادایی هــا متوجه این 
موضوع نیستند یا حداقل نمی توانند 
همانند یک شــهروند اقلیت به عمق 

موضوع پی ببرند.
ما به خاطر داشــتن کشوری که به 
تنوع و چندفرهنگــی بودن معروف 
است به خودمان می بالیم. از نظرمان، 
نژادپرستی یک اقدام غیرعادی است، 
البته به شــرطی کــه متوجه وجود 

چنین اقداماتی شویم!
اقدامات نژادپرستانه از دید بسیاری از 
کانادایی ها، اقداماتی بی ربط است که 
هیچ مشابهتی بین آنها وجود ندارد. 
بسیاری از شهروندان از همین دیدگاه 
به اخبار مربوط به این قضیه طی دوره 
تبلیغات انتخاباتی نگاه می کنند و هیچ 
ارتباطی میان آنها نمی بینند. به همین 
دلیل، چنین کارهایــی را زودگذر و 

مقطعی می بینند.

سیاه کردن صورت و قانون 21

اما واقعیت این طور نیست!
ســیاه کردن صورت که جاســتین 
ترودو بارها به آن مبادرت کرده بود، 
اقدامی فراتر از یک پوشــش متفاوت 
بود. چنین کاری، سابقه ای طوالنی در 

تاریخ کانادا دارد.
اولین نمایش ها با چهره های ســیاه 
شده ظاهرا از ۱۸4۱ در کانادا شکل 
گرفت. سیاه کردن چهره نماد برتری 

کاری  چنیــن  بود.  سفیدپوســتان 
تحقیر آمیز است، زیرا هرگز ظاهرمان 
را مشابه کسانی که فکر می کنیم با ما 
برابر هستند نمی کنیم. با این وجود، 
پس از عذرخواهی ترودو، هیچ تحلیل 
و تفســیر عمیقی درباره چرایی این 

موضوع عرضه نشد.
قانون 2۱ که کانادایی ها را از پوشیدن 
نمادهای مذهبی در برخی مشــاغل 
در کبک باز می دارد، چیزی بیش از 
یک قانون معمولی است. سیاه کردن 
صورت همچون پوشیدن لباس هویت 
فردی دیگر اســت. اما قانون 2۱ به 
معنای درآوردن لباس مذهبی برخی 

شهروندان است.
این یــک تبعیض نظام مند اســت.

رهبران فدرال بــه راحتی با آن کنار 
می آینــد و البته این قانون به صورت 
مستقیم با زندگی اقلیت ها در کبک 
در ارتباط است. با اینکه شاید برخی 
ترجیح دهند این قانون را یک مساله 

داخلی بــرای کبک بدانند، بیشــتر 
کانادایی ها از قوانینی مشابه در استان 

خود حمایت می کنند.
محافظه کاران می گویند اگر نامزدهای 
این حزب به خاطر عملکرد نژادپرستانه 
گذشــته خود عذرخواهــی کنند، از 

آنها حمایــت خواهند کرد. لیبرال ها 
نیز با وجود اظهارنظر نژاپرســتانه و 
جنسیت زده جیمی بتسیت همچنان 
از او حمایت می کنند. در نتیجه، هیچ 
کدام از این دو حزب از نامزدهای خود 
نخواستند درباره اینکه چرا باالخره به 
این نتیجه رسیدند که اظهارات شان 
نژادپرســتانه اســت توضیح دهند. 
عذرخواهی بدون ذکر دلیل و واکاوی 

مساله، یک حرف توخالی است.
مدتی پیش بود که جاگمیت سینگ 
در ســفر تبلیغاتی خود به مونترال با 
مردی روبرو شــد که به او می گفت 
بهتر اســت عمامــه اش را باز کند تا 
بیشتر کانادایی به نظر برسد و شانس 
بیشــتری برای انتخاب شدن داشته 
باشد. سینگ واسخ داد که او کانادایی 
به نظر می رســد و اینکه کانادایی ها 
این پاسخ  ظاهرهای مختلفی دارند. 
سینگ با تحسین عمومی روبرو شد 
و نشانگر رفتار بزرگ منشانه و صبر او 

بود.
اما واقعیــت دیگری نیز در این میان 
وجــود دارد و آن هم اینکه آیا آقای 
سینگ، راه دیگری هم داشت؟ اگر با 
خشم به آن مرد پاسخ می داد، آیا باز 
هم او را تحسین می کردیم؟ بی تردید 
این اولین باری نیســت که یک فرد 
ســیک مذهب با پوشــش عمامه، با 
چنین برخوردی روبرو می شود. سایر 
اقلیت های کانادا هم چنین وضعیتی 
دارند. بــا این وجود، نظــر مردم به 
واکنش ســینگ جلب شد و نه آنچه 
سبب شد یک شــهروند به خودش 
اجازه بیان چنین چیزی را به سینگ 

بدهد.

پذیرش واقعیت ها در کانادا

نژادپرستی یک مساله عادی و معمول 

در کشــور اســت. کانادایی هایی که 
اصالت شان به کشــورهایی دیگر باز 
می گــردد، گاهی در تعامالت روزمره 
خود بــا چنیــن برخوردهایی روبرو 
می شوند. گاهی اوقات این برخوردها 
را به خوبی می بینیم، گاهی در سکوت 

صورت می گیرد و در بسیاری از اوقات 
اصــال متوجه آن نمی شــویم. با این 
وجود، همیشه چنین رفتارهایی وجود 

دارد.
وقت آن رســیده که کانادایی ها این 
واقعیــت را بپذیرند که نژادپرســتی 
بخشــی از این کشــور اســت. این 
انتخابــات فرصتی فراهــم کرد که 
نشان دهد کشــورمان با این مشکل 
به شــکلی نظام مند دست وپنجه نرم 
می کند. رفتارهــا و برخوردهایی که 
طی دوره تبلیغات انتخاباتی می بینیم، 
استثناء نیستند. تقریبا همه اقلیت ها 
تجربه بی توجهی از سوی اکثریت را 
دارنــد. چنین رفتارهایی را نمی تواند 
انحراف از واقعیت نامید، بلکه بخشی 
از واقعیت روزمره در این کشور است.

اینها تصویری اســت که ما به عنوان 
شهروندان قربانی نژادپرستی، هر روز 
با آن سروکار داریم و البته بسیاری از 
ما فکر می کنیم که به تنهایی با این 
پدیده مبارزه می کنیم. توصیه من به 
کانادایی ها این است که با ما )به عنوان 
اقلیت های نژادی( همدلی کنند و ما 
را درک کنند. واقعیت های زندگی ما 
را بپذیرید! کانادا یک کشــور رویایی 
بدون نژادپرســتی که در خیال مان 

داریم نیست!

تبلیغات محافظه کاران: 
ترودو انواع موادمخدر را آزاد می کند!

مداد- به گزارش ســی تی وی، حزب محافظه کار یک ســری آگهی ها با 
محتوای خالف واقع را علیه لیبرال ها در فیسبوک منتشر کرده است. این 
آگهی ها به صورت خاص برای رای دهندگان چینی تبار تهیه شده است. در 
این آگهی ها به مخاطب این طور القاء می شود که حزب لیبرال قصد دارد 
در دولــت بعدی برای مقابله با بحران مواد مخدر، مصرف هر نوعی از این 

مواد را آزاد اعالم کند.
در پنج آگهی با این مضمون که هنوز در کتابخانه آگهی های فیســبوک 
قرار دارد، تصاویری از کوکائین، یک فرد معتاد در حال تزریق با سرنگ و 
نیز بسته هایی مشکوک دیده می شود و در متنی در کنار آن نوشته شده 
»لیبرال ها به رهبری جاســتین ترودو می خواهند مواد مخدر سنگین را 
آزاد کنند، یعنی درســت همانند کاری که با ماریجوانا کردند.«  در یکی 
از تبلیغــات در حالی که تصویر ترودو در حال لبخنــد زدن وجود دارد 
آمده اســت: »فقط محافظه کاران به رهبری اندرو شی یر می توانند برنامه 
آزادسازی موادمخدر توسط ترودو را متوقف کنند و ایمنی فرزندان مان را 

تامین کنند.«
لیبرال ها با محکوم کردن این اقدام، آن را کپی برداری از اقدامات راســت 

افراطی در انتخابات آمریکا دانستند.

کانادا حمله نظامی ترکیه 
به شمال سوریه را محکوم کرد

به گزارش رسانه هدهد به نقل از گلوبال نیوز، وزارت امور خارجه کانادا 
با انتشار بیانیه ای در این رابطه همچنین مجددا حمله ترکیه به شمال 

سوریه را محکوم کرد. 
در بیانیه وزارت خارجه کانادا آمده اســت: کانادا بشدت حمله نظامی 
ترکیه به شمال سوریه را محکوم می کند. با توجه به هجوم نظامی ترکیه 
به شمال سوریه کانادا به طور موقت فروش سالح به ترکیه را معلق کرد.
اقدام یکجانبه ترکیه تهدیدی برای ثبات این منطقه شــکننده است و 
باعث افزایش بحران انســانی می شود و مانعی بر سر راه پیشرفت هایی 

است که ائتالف بین المللی علیه داعش کسب کرده است.
وزارت خارجه کانادا افزوده اســت: ما خواستار حمایت از غیر نظامیان 
هســتیم و از همه طرف ها می خواهیم تا به تعهدات شان در چارچوب 

قوانین بین المللی پایبند باشند.
این بیانیه اقدام یــک جانبه ترکیه را موجب تضعیف منطقه و کاهش 
آثار حاصل از عقب نشینی داعش در منطقه خوانده و ادامه می دهد: ما 
خواستار حمایت از غیرنظامیان هستیم تا طبق قوانین به تعهدات مان از 
جمله دسترسی بدون مانع به کمک های بشر دوستانه احترام می گذاریم

در همین رابطه سایر کشورها نیز نسبت به حمله ترکیه واکنش نشان 
دادند از جمله انگلستان روز سه شنبه از تعلیق صادرات سالح به ترکیه 
خبر داده است. عالوه بر انگلستان، فرانسه و آلمان نیز صادرات سالح به 

ترکیه را بطور موقت متوقف کردند..
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تورنتو ، پایتخت »فقرای شاغل« کانادا
ایرونیا- مدت هاست که همه می دانند 
زندگی کــردن در تورنتو چقدر گران 
قیمت است اما گزارشی جدید از بنیاد 
تورنتو واقعا این مسئله را به نمایش 

می گذارد.
گــزارش »نشــانه های حیاتی« این 
بنیاد می گوید تورنتــو پایتخت فقر 
کانادا برای افراد سن کاری است که 
یعنی باالترین نرخ های فقر را در میان 
بزرگســاالنی دارد که بزرگ تر از ۱۸ 
سال اما هنوز بازنشسته نشده هستند. 
البته برای دیگران هم وضعیت بهتر 
نیست و این شهر دومین نرخ فقر باال 

برای کودکان و افراد مسن را دارد.
شــکاف درآمدی همچنین بســیار 
به نــژاد بســتگی دارد و مخصوصا 
سیاه پوســت  تورنتویی هــای  بــه 
فشار بســیاری وارد می کند. دیوید 
هولچانســکی استاد دانشــکده کار 
اجتماعــی دانشــگاه تورنتــو که از 
تحقیقاتش در این گزارش اســتفاده 
شــده می گویــد: »درصــد کمی از 
در  سفیدپوســت  تورنتویی هــای 
میان فقرای کارمند هســتند اما این 
درصد برای گروه های نژادی بیشــتر 
و برای سیاه پوســتان حتی بیشتر از 

آن هاست«.
تورنتو برای بزرگســاالن سن کاری 
با وجود  چالش های بســیاری دارد. 
اینکه نرخ بیــکاری در حال کاهش 
اســت و تولید ناخالص داخلی شهر 
بین سال های 2۰۱۱ و 2۰۱6 سالی ۳ 

انتقاد از حزب لیبرال 
به دلیل بی توجهی به کودکان اوتیسمی 

در برنامه های آن حزب
مداد- به گزارش استار، گروهی از والدین کودکان اوتیسمی از سراسر کشور از 
حزب لیبرال خواستند برنامه ای برای این کودکان را تدوین کند. این والدین با 
اشاره به اینکه دو حزب سبز و نیز نئودموکرات بخش هایی از برنامه انتخاباتی 
خود را به این موضوع اختصاص داده اند، از حزب لیبرال انتقاد کرده و خواستار 

توجه جدی تر به این موضوع شدند.
حزب نئودموکرات اعالم کرده که هر ساله 25 میلیون دالر را برای حمایت از 
این افراد اختصاص می دهد. اندرو شی یر )رهبر محافظه کاران( نیز وعده داده 
بودجه ای 5۰ میلیون دالری را طی 5 ســال برای پیشبرد تدوین راهبرد ملی 
اوتیســم اختصاص می دهد. حزب ســبز هم اعالم کرده بودجه ای 5 میلیارد 
دالری را طی 5 سال برای سالمت ذهنی شهروندان هزینه می کند که اوتیسم 

را نیز شامل می شود.
در این میان، ســخنگوی حزب لیبرال هم گفته که دولت تاکنون 2۰ میلیون 

دالر در این زمینه خرج کرده است.
گفتنی اســت اولین بار سناتور جیم مونسان در ســال 2۰۰۷ در گزارشی به 
ســنا، خواستار تدوین برنامه جامع ملی در خصوص حمایت از اوتیسمی های 
کانادا شد. در حال حاضر نیم میلیون کانادایی دچار این اختالل عصب شناختی 

هستند و از هر 66 کودک، یک کودک با این مساله دست وپنجه نرم می کند.

حذف عبارت »خانم ها و آقایان« 
از اطالعیه های فرودگاهی ایرکانادا

مداد- به گزارش سی تی وی، ایرکانادا اعالم کرد در راستای جنسیت زدایی در 
ارتباطــات خود، عبارت »خانم ها و آقایان« را که در ابتدای اطالعیه های خود 
برای سوار شدن مسافران اعالم می کند، حذف خواهد کرد. این شرکت احتماال 
از یک عبارت خنثی و بدون جنسیت نظیر »قابل توجه همه« استفاده می کند.

سخنگوی ایرکانادا گفت: »ما اطالعیه های خود برای مسافران را اصالح می کنیم 
تا به این ترتیب، آنها را مدرن کرده و جهت گیری خاص جنســیتی را از بین 
ببریم. به طور جدی تالش می کنیم اطمینان یابیم که همه کارکنان ایرکانادا 
احســاس ارزشمندی یابند و در عین حال، مشتریانی که سفر با ما را انتخاب 

کرده اند نیز احساس راحتی و مورد احترام واقع شدن داشته باشند.«

افزایش چشمگیر حمالت باج گیرانه 
به اطالعات کامپیوتری سازمان های کانادایی

پیــش  هفتــه  کانــادا-  ایرانیــان 
دندانپزشــکی در تورنتو مورد حمله 
هکرها قــرار گرفت. بــرای یک روز 
دسترســی به پرونده هــای داخل 
کامپیوترها غیرممکن بود و اطالعات 

رمزگذاری شده بود.
پیامــی بر روی دســتگاه های مورد 
حمله نقش بسته بود "Ryuk"، پیامی 
که نشــان میداد هکر همان فردی 
است که چندی پیش سه بیمارستان 
در انتاریو و مراکز سالمت دیگری در 
آالباما و اســترالیا را مورد هدف قرار 

داده بود.
سه شنبه گذشته بیماران ایمیل های 
فیشینگ دریافت کردند، پیام هایی 
تقلبی که افراد را گول میزد تا به گونه 
ای اطالعات کامپیوترشان را به هکرها 

دهند.
ایــن هکرهــا معمــوال اطالعــات 
کامپیوتر فرد قربانــی را رمزگذاری 
میکنند و بــرای باز کردن فایل ها از 
آنان درخواســت پول به صورت ارز 

دیجیتال میکنند.
کلینیک دندانپزشــکی مورد حمله، 
بزرگترین هدف در این سری حمالت 
به شبکه های کانادایی بوده است. این 
حمالت از ســال 2۰۱۸ در سراســر 

جهان آغاز شده اند.
تام کلرمن،  متخصص امنیت سایبری 
میگوید به نظر میرســد که تاکنون 
شــبکه های کانادایی از این ســری 
حمالت در امان بوده اند، شرایطی که 

به نظر میرسد در حال تغییر است.
در تحقیقــی که اخیرا انجام شــد 
مشــخص شــد کــه ۸۸ درصــد 
ســازمان های کانادایــی طــی ۱2 
ماه گذشــته نفــوذ غیــر قانونی به 
اطالعات شــان را تجربه کــرده اند. 
همچنین ۸2 درصد نیز اعالم کرده 

اند که شــدت حمالت افزایش یافته 
است.

با وجود افزایش حمالت، اما فقط ۱4 
درصد تقاضای پول کرده اند.

تــام کلرمن می گویــد »هدف این 
حمالت بیمارستان ها و سیستم های 
مدیریت اورژانســی است«، زیرا این 

مکان ها اهمیت بیشتری دارند.
اف.بی.آی نیز هشداری راجع به این 

حمالت منتشر کرده است.
طــی مکالمه کوتاهی کــه از طریق 
ایمیل با هکر این حمالت انجام شد، 
او اعالم کرد که در حمالت قبلی به 

بیمارستان ها نقشی نداشته است.
این هکــر ابتدا اعالم کــرده بود که 
هزینه رمزگشایی فایل های کلینیک 
نه بیت کوین )حدود ۱۰۰.۰۰۰ دالر( 
است، اما بعدا این رقم را به پانزده بیت 

کوین )۱65.۰۰۰ دالر( افزایش داد.
او گفت »برای نشان دادن صداقتمان، 
دو عدد از فایل ها را رایگان رمزگشایی 

میکنیم.«
متخصصان امنیت سایبری معتقدند 
که احتماال بدافزارها در روسیه نوشته 

شده اند.

گسترده بودن حمالت Ryuk احتماال 
به علت در دســترس بودن کدهای 
آن در دارک وب اســت. )دارک وب 
بخشــی از اینترنت است که توسط 
مــردم و مرورگرهای عــادی قابل 

دسترسی نیست.(
تولیدکنندگان بدافزار آن را به قیمت 
2۰۰ دالر آمریکا، بــه اضافه هزینه 
نگهداری ماهیانه در اختیار میگذارند. 
هزینه های ماهیانه تضمین میکند که 

این بدافزارها همیشه به روز هستند.
 مشــخص نیســت چــرا حمله به 
شرکت های کانادایی در حال افزایش 
است، ممکن است دلیل آن گسترش 
حمالت و موفقیت آنهــا در آمریکا 

باشد.
پلیس کانــادا قربانیان را تشــویق 

می کند تا پولی نپردازند.
در بسیاری موارد، سازمانها با کمک 
گرفتن از شــرکت هــای تکنولوژی 
میتوانند فایل هایشــان را بازگردانی 

کنند.
 The No More Ransom Project
نیز وب ســایتی اســت که ابزارهای 
رایگان ســاده بــرای بازپس گیری 
اطالعات را در اختیار افراد می گذارد.
حمالت Ryuk میتوانند به فایل ها 
آسیب برسانند، به گونه ای که فایل 
ها دیگر قابل بازیابی نباشند، بنابراین 
حتی در صورت پرداخت پول بازهم 
امکان از دســت رفتن فایل ها وجود 

دارد.
هیچ  میگوید  تورنتویی  دندانپزشک 
پولی پرداخت نکرده است، اما میگوید 
برای مثال اگر کســی 2۰.۰۰۰ دالر 
برای فایل ها درخواست میکرد، مبلغ 
را پرداخت مــی کرد زیرا به فایل ها 

نیاز دارد.

درصد رشد داشت، نابرابری درآمدی 
از همیشــه بدتر اســت. در حقیقت 
تورنتو بیشترین نابرابری درآمدی را 

در کل کشور دارد.
بیش از نیمی از افــراد در تورنتو در 
فقر زندگی می کننــد و نرخ فقر در 
جمعیت های به حاشیه رانده شده از 
جمله بومی ها، جوامع اقلیت نژادی و 

تازه واردها باالتر هستند.
گروه هــای مختلــف تجربه های به 
شدت متفاوتی داشــته اند: طی ۳5 
شاهد  سفیدپوســتان  گذشته  سال 
افزایــش درآمد خود بــه میزان 6۰ 
درصد بوده اند در حالیکه اقلیت های 
نژادی فقط یک درصد رشد داشته اند. 
ایــن پدیده می تواند تــا حدودی به 
خاطر رشد شــغل های غیراستاندارد 
)قراردادی و موقتی( باشــد که اغلب 
بــه اقلیت های نژادی و تــازه واردها 
می رســند. گزارش مي گوید در سال 
2۰۱5 یک زن اقلیت نژادی در تورنتو 
به طور متوسط ساالنه ۳۹۸6۱ دالر 
درآمد داشــت اما همین درآمد برای 
یک مرد سفیدپوســت ۸۹۱5۷ دالر 

بود.
تورنتو همچنین تا حدودی به خاطر 
همین تفاوت رو به رشــد در ثروت 
در حــال تبدیل شــدن به شــهری 

طبقه بندی شده است.
در گــزارش آمــده: »در محله های 
با درآمد بــاال، ۷۳ درصد ســاکنان 
سفیدپوســت بودند و ایــن رقم در 
محله های کم درآمد فقط ۳۱ درصد 
بــود«. تعــداد محله های بــا درآمد 
متوســط هم در حال کاهش اســت 
و تعــداد رو بــه رشــدی از آن ها به 
دسته های باال یا پایین منتقل شده اند.
از نظر مسکن هم وضعیت شهر برای 
خیلی ها دوام ناپذیر است. هزینه های 
مالکیت خانه چهار برابر و هزینه های 
اجــاره کــردن دو برابر ســریع تر از 
رشــد درآمد افزایش داشته اند. تعداد 
واحدهای اجاره ای جدید هم نتوانسته 

همراه با جمعیت شهر رشد کند.
بخشی از مشکل اینجاست که تورنتو 
از نظر رشد جمعیتی باالترین میزان 
رشــد را در آمریکای شــمالی دارد،  
بنابراین مشــکالتی که روی جوامع 
محلی در سراسر منطقه اثر می گذارند 

هم حادتر هستند.
با تمام این مسائل تعجبی هم ندارد 
که این گزارش می گوید تورنتو احتماال 
ناراحت ترین شهر کانادا مخصوصا برای 
جوان هاســت. با این حال همه چیز 
خبر بد نیست و بنیاد تورنتو همچنین 
سازمان هایی را به رسمیت می شناسد 
که ســعی در اعمال تغییرات مثبت 
دارند. گزارش ایــن بنیاد همچنین 
تغییراتی در سیاست گذاری را لیست 
می کند که دولت می تواند برای بهبود 

وضعیت از آن ها بهره ببرد.
مسئله اصلی ساختن ساختمان های 
مســکونی جدید اســت کــه هدف 

اصلی آن ها اجاره دادن خانه باشــد، 
اما گــزارش می گوید مســکن های 
اجاره ای کوتاه مدت باید قانون گذاری 
هم بشوند. یک پیشــنهاد دیگر این 
است که دولت اطمینان حاصل کند 
توســعه دهندگان مســکن بیشتری 
انگیزه ساخت واحدهایی را دارند که 
سودده هســتند اما در عین حال به 
بهبود بحران مسکن شهر هم کمک 
می کنند. گزارش همچنین پیشنهاد 
وضع قوانینــی را می دهد که مزایای 
ســالمتی و بیمه کارمندی به افراد 

مشاغل خطرناک بدهند.
هولچانسکی همچنین گفت تغییراتی 
باید در دموکراسی کانادا صورت بگیرد 
تا اوضاع بهتر بشود. او گفت سیستم 
عبــور اول نقص دارد چــون به یک 
حزب که اکثریت رای ها را ندارد اجازه 

می دهد اکثریت صندلی ها را داشته 
باشد و اغلب تصمیم هایی بگیرد که 
بیشــتر رای دهندگان بــا آن موافق 
نیســتند. او فکر می کند در گستره 
محلی هم تغییرات بیشتری مورد نیاز 
است و رده بندی صندوق های رای راه 

پیشرفت است.
او گفت:  »ما تعدادی کاندیدای عالی 
داریم کــه در بســیاری از مناطق و 
حوزه ها شــرکت می کنند و تعدادی 
از آن ها ممکن اســت مشابه باشند 
و رای ها را تقســیم کنند و کسی که 
اکثریت دوســتش ندارند در نهایت 
برنده بشــود. بنابراین معرفی کردن 
صندوق های رای رده بندی شــده در 
بســیاری  درجه شــهرداری کمک 
می کنــد و شــورای شــهری بهتر 

iroonia.ca.»می سازد

اوباما وارد انتخابات کانادا شد

باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا روز چهارشنبه ۱6 اکتبر 2۰۱۹ 
در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی کانادا، از مردم این کشور خواست بار 

دیگر به جاستین ترودو نخست وزیر کنونی کانادا رأی دهند.
به گزارش هفته، به نقل از آتالنتیکو، رئیس جمهور سابق دموکرات آمریکا 
در پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: »همکاری با جاستین ترودو برای 
من به عنوان رئیس جمهور آمریکا، مایه افتخار بود. ترودو رهبری کاری 
و کارآمد است که با مشکالت بزرگ مانند تغییرات آب و هوایی مبارزه 

می کند.«
اوباما در پیام توییتری خود افزود: »جهان در حال حاضر به رهبری ترقی 
خواهانه او نیاز دارد و من امیدوارم که همســایگان شمالی ما از او برای 

رسیدن به یک دوره دیگر نخست وزیری حمایت کنند.«
جاستین ترودو نیز در پاسخ به اوباما در پیامی توئیتری نوشت: »دوست 
من، از شــما تشــکر می کنم. ما برای ادامه پیشرفتمان سخت تالش 

می کنیم.«
جاستین ترودو و باراک اوباما که هر دو نسبتاً در جوانی به قدرت رسیدند، 

اغلب نزدیکی به یکدیگر حتی دوستی خود را نشان دادند.
آنها هر کدام با پیام نوســازی به دنبال تغییر رویکرد و سبک نسبت به 
اســالف محافظه کار خود یعنی جرج دبلیو بوش در آمریکا و اســتفان 
هارپر در کانادا، انتخاب شــدند. این امر به مقایســه بین »اوبامامانیا« و 

»ترودومانیا« دامن زد.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

 رهبر حزب محافظه کاران: با بلوک کبکوا همکاری نمی کنیم
اندرو شــییر رهبر حزب محافظه کار 
کانادا تاکید کرد نیازی به همکاری با 

بلوک کبکوا نمی بیند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانــادا، اندرو شــییر روز دوشــنبه 
چهاردهم اکتبر ضمن دعوت دوباره از 
رای دهندگان کانادایی به انتخاب یک 
دولت محافظه کار با اتکاء به اکثریت 
مجلس در انتخابــات آتی فدرال در 
بیست و یکم اکتبر، تاکید کرد قصد 
ندارد با بلوک کبکوا در اتاوا همکاری 
کند و در صورت لزوم به طور مستقیم 
به فرانسوا لوگو وزیر اول استان کبک 

رجوع خواهد کرد.
در شرایطی که چشــم انداز سناریو 
تشــکیل یک دولت حداقلی در افق 
سیاســی کانادا روز به روز نمایان تر 
می شــود، رهبــر محافظــه کاران از 
رای دهندگان کانادایی خواســت به 
جای این کــه در انتخابــات فدرال 
در بیســت و یکم اکتبر به ائتالفی از 
لیبرال ها به رهبری جاســتین ترودو 
و نیودموکرات ها به ریاست جاگمیت 
ســینگ رای دهنــد، یــک دولت 
محافظه کار با اتکاء به اکثریت مجلس 

روی کار آورند.

جاگمیت سینگ روز یکشنبه سیزدهم 
اکتبر اعالم کرد برای شکست دادن 
محافظه کاران در انتخابات آتی حاضر 
اســت با هر حزبی همکاری کند، اما 
جاســتین ترودو روز دوشنبه تالش 
کــرد رای دهنــدگان کانادایــی را 
متقاعد کند به جای حمایت از حزب 

نیودموکرات به نامزدهای حزب لیبرال 
رای دهنــد و با این کار جلو پیروزی 

اندرو شییر را بگیرند.
رئیس محافظــه کاران در کنفرانس 
مطبوعاتی خود در وینیپگ تاکید کرد 
انتخابی که کانادایی ها بیست و یکم 
اکتبر باید داشته باشند مثل روز روشن 

است. مسلما یک دولت محافظه کار 
حداقلی جزو گزینه هــای مورد نظر 
ما نیســت. وی همچنین تاکید کرد 
صحبت از همکاری محافظه کاران با 

بلوک کبکوا نیز مطرح نیست.
اندرو شــییر تصریح کــرد: »ما هیچ 
مذاکــره ای با حزب بلــوک کبکوا 
نخواهیم داشــت. من برای خدمت 
کردن به مردم اســتان کبک نیازی 
به کار کردن با بلوک کبکوا نمی بینم. 
من می توانم مستقیما با فرانسوا لوگو 

همکاری کنم.«
شییر خاطر نشــان کرد: »همکاری 
مستقیم با وزیر اول استان کبک در 
مسایل و پرونده های مهمی که تحقق 
آنها می تواند آسایش و رفاه بیشتری 
برای ســاکنان این منطقه به ارمغان 

آورد، برای من یک اولویت است.«
ایو فرانسوا بالنشه رهبر حزب بلوک 
کبکوا نیز روز یکشنبه سیزدهم اکتبر 
به صراحت تاکید کرد که قصد ندارد 
در یک دولت ائتالفی مشارکت داشته 
باشــد. وی افزود بلوک کبکوا تالش 
خود را بر روی طرح ها و پروژه هایی 
متمرکز خواهد کــرد که برای مردم 
منطقه مفید باشــد و با طرح هایی 
که نفعی برای ساکنان استان نداشته 

باشد، به شدت مخالفت خواهد کرد.
اندرو شییر همان گونه که پیشتر در 
مناظره های انتخاباتی گفته بود، تاکید 
کرد رهبر حزب بلوک کبکوا دوست 
دارد وانمود کند که بهترین دوســت 
فرانســوا لوگو است اما پرواضح است 
که اولویتش همکاری با حزب کبکوا و 
تالش برای برگزاری یک همه پرسی 

جدید است.
درست است که ایو فرانسوا بالنشه از 
آغاز مبارزات انتخاباتی تمایل خود را 
برای حرکت در مسیر استقالل کبک 
بار تاکید  پنهان نکرده،اما چندیــن 
کرده که در صورت دستیابی به قدرت 
صدای مجمع ملــی را به اتاوا خواهد 
رســاند و الزاما نماینده دولت ائتالف 
آینده کبک به رهبری فرانســوا لوگو 

نخواهد بود.
نخست وزیر استان کبک نیز به منظور 
تقویت جایگاه کبک در فدراســیون 
کانادا، سپتامبر گذشته از بازگشایی 
دفتر کبک در اتاوا که ســال 2۰۱5 
بســته شــده بود، خبر داد. فرانسوا 
لوگو در آغاز مبــارزات انتخاباتی به 
رهبران شش حزب اصلی کانادا اعالم 
کرد قصد دارد اختیــارات این دفتر 
را گســترش دهد. به گفته وی این 
دفتر ضامن ارتباط میان اتاوا و دولت 
فدرال خواهد بود و دولت کبک را از 
تصمیماتی که در اتاوا اتخاذ می شود، 

آگاه خواهد کرد.

هشدار کارشناسان اقتصادی
 درباره خطرات و پیامدهای پروژه 

گاز طبیعی مایع کبک
امضاکنندگان یک نامه سرگشاده که 
در »الپرس« کانادا منتشر شد، هشدار 
دادند پروژه گاز طبیعی مایع کبک به 
کاهش انتشــار گازهــای گلخانه ای 

کمکی نخواهد کرد.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
گروهــی متشــکل از نزدیک چهل 
کارشناس اقتصادی کبک در نامه ای 
سرگشاده که در الپرس کانادا منتشر 
شد، از پروژه گاز طبیعی مایع کبک 
که در آن احداث یک خط لوله انتقال 
گاز و یک کارخانه تولید گاز طبیعی 
 Saguenay مایع در منطقه ســگنه
پیش بینی شده است، به شدت انتقاد 
کردند و برخــی ادعاهای صاحبان و 
مجریان این پروژه را در زمینه محیط 
زیست و مسائل اقتصادی زیر سوال 

بردند.
شــرکت گاز طبیعی مایــع کبک از 
آغاز پروژه خــود همواره تاکید کرده 
است که قصد دارد به کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای در اســتان کمک 
کند. مقامــات این شــرکت مدعی 
هســتند گاز مایعی که در این پروژه 
تولید خواهد شد تا اندازه زیادی جای 
انرژی های آالینده مثل زغال سنگ را 
خواهد گرفت. اما امضاکنندگان نامه 
سرگشاده ای که در الپرس منتشر شد 

این ادعا را بی اعتبار می دانند.
در بخشی از نامه سرگشاده امضاشده 
توســط چهل اقتصاددان آمده است: 
»هیچ چیز تضمین نمی کند که گاز 
تولیدی در این پروژه در نهایت جای 
گاز متعارف را که پاکتر است یا جای 
برق حاصل از انرژی های تجدید پذیر 
را که میزان آالیندگی آنها بسیار کم 

است، نگیرد.«
اریک پینو اقتصاددان و اســتاد علوم 
زیست محیطی تاکید کرد بازار اروپا 
که قرار اســت مقصــد گاز تولیدی 
پروژه انرژی سگنه باشــد، الزاما آن 
گونه که مسئوالن شرکت گاز طبیعی 
مایع کبک پیش بینی کرده اند، عمل 
نخواهد کرد. دوره ای که زغال سنگ 
توســط گاز طبیعی مایع جایگزین 
می شد به پایان خود نزدیک می شود 
چرا که انرژی های تجدید پذیر مثل 
باد و خورشید اکنون از نظر قیمت و 
صرفه اقتصادی از توان رقابت باالتری 
برخوردار هستند. بنابراین گاز طبیعی 
مایع جایگزین زغال ســنگ نخواهد 
شــد بلکه صرفا انرژی بیشتری را به 
بازار وارد خواهد کرد و بنابراین نه تنها 
در کاهش تولیــد گازهای گلخانه ای 
موثر نخواهد بود بلکه حتی تولید این 

آالینده ها را تشدید خواهد کرد.

اریک پینو افــزود بیم آن می رود که 
انتظارات و پیش بینی های مربوط به 
صادرات گاز طبیعــی مایع در پروژه 
سگنه تحقق پیدا نکند و خیلی زود 
محصول تولیدشده در این پروژه بدون 

مشتری بماند.
این کارشناس تصریح کرد اما نگرانی 
اصلی و عمیق من این است که طی 
ده یا پانزده ســال آینده این پروژه به 
“فیل ســفیدی” تبدیل شود که نه 
تنها هیچ منفعتی نداشته بلکه ظاهر 
و چشم انداز بخشی از آبدره سگنه را 

نیز از بین برده است.
استفانی فورتن مدیر ارشد امور عمومی 
در شرکت گاز طبیعی مایع کبک نیز 
گفت: »کارشناسان مرکز بین المللی 
مرجــع چرخــه عمر محصــوالت، 
 CIRAIG خدمــات  و  فرایندهــا 
می گویند در شــرایطی که جهان در 
گذار انرژی قرار دارد، گاز طبیعی در 
رقابت با انرژی های تجدیدپذیر موجود 
دوام نخواهد داشت و تنها نقش یک 
مکمــل را در روند تولیــد انرژی در 

کشورهای مختلف ایفا خواهد کرد.«

اندرو شییر رای دهندگان کبک را هدف گرفت
در فاصلــه کمتــر از چنــد روز به 
انتخابات آتی فدرال، اندرو شییر رهبر 
حزب محافظه کار پس از ســخنرانی 
خود در جمع هوادارانش در الپرری 
واقع در منطقه شهری روسیون ناحیه 
مونترژی استان کبک در مصاحبه با 
سلین گالیپو به منظور جلب حمایت 
رای دهندگان استان کبک تاکید کرد 
امیدوار است بتواند “تجربه خود را با 

کبک” تقسیم کند.
به گــزارش هفته به نقــل از رادیو 
کانادا، در شرایطی که گفته می شود 
اگر اندرو شییر در انتخابات بیست و 
یکم اکتبر به پیروزی برســد ممکن 
است بلوک کبکی با نتایج خوب خود 
وی را از داشــتن اکثریت در پارلمان 
محروم نماید، رهبر محافظه کاران از 
این مسئله ابراز تاسف کرد که برای 
گفتگوی مســتقیم با مردم اســتان 
کبک این قدر بــا تاخیر عمل کرده 

است.
اندرو شییر در پاسخ به سوال مجری 
تله ژورنال تاکید کرد: »من همیشه 
طرح ایــراد یک ســخنرانی به این 
بزرگی و اهمیت را مد نظر داشته ام. 
من می خواهم تجربه ام را با کبکی ها 

و فرانســوی زبانان تقسیم کنم و به 
آنهــا ثابت کنم که همــواره دغدغه 
مسائل و چالش های جامعه فرانسوی 
زبان کبک را در قاره انگلیســی زبان 

داشته ام.«
رهبر حــزب محافظه کار تالش کرد 
با یادآوری برخــی خاطرات کودکی 
خود که به گفته خودش هنوز کامال 
در ذهنش تازه هســتند، احساسات 

ساکنان کبک را برانگیزد و آنها را با 
خود در انتخابــات آتی فدرال همراه 

کند.
اندرو شییر در ســخنرانی تبلیغاتی 
خــود یادآوری کرد کــه در نزدیکی 
کبک و درست آن سوی رودخانه اتاوا 
در شهر اتاوا متولد شده است. رهبر 
حزب محافظــه کار کانادا همچنین 
با اســتفاده از این فرصت بر عشق و 
عالقه خود به زبان فرانسه تاکید کرد 
و گفــت بدون تردید دانســتن زبان 
فرانسوی برای نخست وزیر آتی کانادا 

از اهمیتی اساسی برخوردار است.
اندرو شییر در مصاحبه با سلین گالیپو 
خیلی زود لحن تبلیغاتی معمول خود 
را از ســر گرفت و مواضع خود را در 
رابطه با داالن انرژی که به گفته وی 
امکان صادرات برق آبی کبک را میسر 

خواهد ساخت، تکرار کرد.
شــییر در بحث نفت نیــز تصریح 
کرد مــردم کبک نفــت خودمان را 
ترجیح می دهند. هیچ دلیل منطقی 
وجود نــدارد که آنها از آمریکا انرژی 

خریداری کنند.
بــا این که رهبر حــزب محافظه کار 
می گوید گرمایش زمین را باور دارد 

امــا در مصاحبه با تلــه ژورنال تنها 
به گفتن این مســئله بســنده کرد 
که مالیات کربن کــه حزب لیبرال 
وضع کرده اســت از نظر وی و دیگر 
کارآیی  محافظه کار  مسئوالن حزب 
الزم را ندارد و همین مســئله کافی 
است تا در صورت رسیدن به قدرت 
آن را حذف کند. اندرو شــییر تاکید 
کرد این صرفا عقیده من نیست بلکه 
موضع فلســفی حــزب محافظه کار 

است، این یک واقعیت است.
اندرو شییر در حالی مالیات بر کربن را 
ناکارآمد می داند که اکثر دانشمندان 
حوزه آب و هوا، صندوق بین المللی 
پول و مدیریت بودجه پارلمان کانادا 
آن را موثرترین ابــزار برای مبارزه با 
تغییــرات اقلیمی می دانند. مدیریت 
بودجه پارلمــان حتی بر این عقیده 
است که مالیات بر کربن باید به طور 
تدریجی تا سال 2۰۳۰ افزایش یابد تا 

به ابزاری کامال کارآمد تبدیل شود.
اندرو شــییر اتهام رقبای انتخاباتی 
خود را که می گویند وی یک کارزار 
انتخاباتی مســموم بــه راه انداخته 
است، رد کرد و گفت من مسئول این 

شرایط نیستم.
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با وجود مثبت و امیدبخش بودن شــاخص های اصلی اقتصادی در کانادا، برخی کارشناسان از نزدیک بودن رکود 
اقتصادی خبر می دهند. اما چرا؟

کارشناســان در پیش بینــی رشــد 
اقتصادی کانــادا در آینده با یک دو 
راهــی روبرو شــده اند. از یک ســو، 
شــاخص های اقتصادی کشــور در 
وضعیت مناسبی قرار دارد. از سویی 
دیگــر، جدال تجاری بیــن آمریکا و 
چین و آمارهای جهانــی از نزدیک 
بودن یک رکود جدی )مشــابه سال 
2۰۰۸( حکایت دارد. اما به راســتی، 
آینده اقتصاد کانادا طی یک دو سال 

آینده به کدام سو می رود.
کــه   )Don Pettis( پتیــس  دان 
روزنامه نگار و تهیه کننده ارشد بخش 
اقتصاد سی بی است، بر این باور است 
که احتمال بروز رکود، جدی تر است. 
آقای پتیس به تازگی در مقاله ای به 
بررسی نشانه هایی که خبر از رکودی 
قریب الوقــوع در کانــادا می دهنــد 

پرداخته است.
نشــانه این هفته بــرای قریب الوقوع 
بــودن رکود اقتصــادی در کانادا در 
مونتــرال ظاهر شــد. دیوید مالپاس 
)David Malpass( که مدیر جدید 
بانک جهانی است، در یک سخنرانی 
در دانشــگاه مک گیل هشدار داد که 
اقتصاد جهانی به ســمت یک رکود 

جدید در حال حرکت است.
او در این ســخنرانی گفت: »در ماه 
ژوئن، گــروه بانک جهانی پیش بینی 
کرد که اقتصاد جهانی در سال 2۰۱۹ 
با رشدی 6/2 درصدی روبرو می شود 
که کمترین میزان طی سه سال اخیر 
به شــمار می رود. اما اکنــون انتظار 

رشدی ضعیف تر از این را داریم.«
شاید شــنیده باشید که فاصله رکود 
جهانــی با افت رشــد اقتصادی یک 
کشور، حدود شــش ماه است. اما از 
کجا بدانیم کــه اقتصاد جهانی رو به 
افول اســت. کافی است بدانیم که از 
نظر صندوق بین المللی پول، رشــد 
اقتصادی کمتر از سه درصد در سال 
در سطح جهانی، به معنای رکود است.

اما هشدارها درباره قریب الوقوع بودن 
رکود در اقتصاد جهانی فقط به مدیر 
جدید بانک جهانی محدود نمی شود. 
مدیر جدید صندوق بین المللی پول 
نیز چنین دیدگاهی دارد. کریستالینا 
 )Kristalina Georgieva( جورجیوا
نیــز در اول اکتبر اعالم کرد »اقتصاد 
جهانــی اکنون به ســمت یک نزول 

همزمان پیش می رود.«
اما شاید پیش بینی این کارشناسان به 
تنهایی تعیین کننده نباشد. در واقع 
اگر ببنیم که افراد زیاد دیگری هم در 
این باره صحبت می کنند، واقعا باید 

نگران احتمال بروز رکود باشیم.
اظهارنظرهــای منفی نگرانه مقامات 
ارشــد مالی جهان شاید فقط یکی از 
نشانه ها باشد. اقتصاد کانادا هم اکنون 

وضعیت خوبی دارد. اما آیا این اقتصاد 
ممکن اســت به زودی گرفتار موج 

جهانی رکود شود؟
شــاید برخی کارشناسان که دیدگاه 
فنی بیشتری دارند، به دنبال شواهدی 
نظیر منحنی بازدهی معکوس باشند 
تا به این ترتیب، احتمال نزدیک بودن 
رکود را بررســی کنند. اما اکنون که 
شــاهد افزایش این هستیم نرخ بهره 
اوراق قرضــه کوتاه مدت بیشــتر از 
نرخ بلندمدت آن است، خودش یک 
عامل ایجاد رکود باشد، و نه نشانه ای 

مستقل برای بروز آن.
کارشناسان بسیاری بر این باورند که با 
تغییر نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت 
اوراق قرضه توسط بانک ها و کاهش 
آن، شاید منحنی بازدهی دیگر نتواند 
گواه درســتی برای پیش بینی رکود 

اقتصادی باشد.
امــا منحنی بازدهی ســبب افزایش 
پدیده ای شــده کــه آن را به عنوان 
نشانه رکود می شناسیم و این پدیده 
هم چیزی نیســت جز نگرانی درباره 

رکود.
با وجود اینکه در اقتصاد با انبوهی از 
نمودارها و فرمول ها سروکار داریم، اما 
یــک دیدگاه رایج در این میان وجود 
دارد و آن هــم اینکه اقتصاد همانند 
فیزیک نیســت و بیشتر مطالعه یک 
فرآیند اجتماعی بر اساس یک واحد 

اندازه گیری )یعنی پول( است.
بــا وجــود اینکه رکود یکی ســری 
محرک های بیرونــی دارد، اما حس 
رکــود نیز موضوعی مهم به شــمار 
مــی رود و این حس تــا جایی پیش 
مــی رود که به قــول مالکوم گلدول 
)نویسنده معروف کانادایی( به »نقطه 
اوج« )tipping point( می رسد. او در 
تعریف »نقطه اوج« می گوید: »نقطه 
اوج جایی است که یک ایده، رویه یا 
رفتار اجتماعی از آســتانه باالتر رفته 
و همجون آتش در جنگل گسترش 

می یابد.«
اگر این مساله را به رکود اقتصادی نیز 
بسط دهیم، در این صورت نشانه های 
اقتصادی نظیر کاهش سرمایه گذاری، 
جنگ های تجاری، کاهش تولید و نیز 
کاهش فروش و اشــتغال را نباید در 
قالب ارتباط علت و معلولی دید، بلکه 
آنها را باید جزو متغیرهای همبسته با 

رکود به حساب آورد.
به ایــن ترتیب، بهترین عالمت برای 
بروز رکــود را باید در انتظار عمومی 
بــرای ایجــاد رکود جســت. بیایید 
به بررســی 5 نشــانه اصلی برای آن 

بپردازیم.

1. توصیه های فردی برای امور مالی

ایــن روزها بــر حجــم مطالبی که 
برای  بــه خواننــدگان  توصیه هایی 
مدیریت بهتــر پول خــود در دوره 
رکود ارائه می دهد افزوده می شــود. 
افرادی کــه پول خود را به ســمت 
سرمایه گذاری هایی کم ریسک تر سوق 
می دهنــد، در افت رشــد اقتصادی 
تاثیرگذارند. اما حتی ایجاد نگرانی در 
کسانی که سرمایه چندانی هم ندارند 
نیز می تواند سبب تقویت همگانی ایده 

نزدیک بودن رکود اقتصادی شود.

2. تعدیل نیرو در شرکت های بزرگ

شرکت های بزرگ متعددی از جمله 
اچ اس بی ســی که یکی از موسسات 
بسیار بزرگ مالی جهان است، اعالم 
کرده که برنامه ای برای کاهش تعداد 
نیروهای انسانی خود دارد. بانک های 
دیگری نیز از چنین برنامه هایی خبر 
دادند. احتمــاال در روزهای آینده نیز 

باید منتظر چنین اخباری باشیم.

۳. تکرار عبارت »رکود«

چند دهه پیش، نشریه اکونومیست 
یک شاخص را با نام شاخص کلمه-آر 
)R-word Index( پیشنهاد کرد. این 
شاخص نشانگر تعداد عبارت »رکود« 
به کار رفته در روزنامه هاســت. این 
روزها با استفاده از سامانه گوگل ترندز 
می توان به خوبی به بررسی روند رشد 
و افت این شاخص پرداخت. گزارش 
نشریه واشنگتن پســت نشانگر این 
است که تعداد جستجو برای عبارت 
»رکود« اکنون به میزان سال 2۰۰۸ 

رسیده است.

4. قفسه های خالی فروشگاه ها

یکی دیگر از نشــانه های رکود را باید 
در محله تان بجویید. در سوپرمارکت 
بزرگ محله مان متوجه شــده ام که 
تعداد قفســه های خالی به شــکلی 
ناگهانــی افزایش یافته اســت. این 
خودش نشــانه ای از آینده ای تاریک 

برای اقتصاد است.

۵. کاهش تمایل برای صرف پول

یکی دیگر از نشانه هایی که می توانید 
در اطراف تان مشاهده کنید این است 
که بسیاری از افراد به فکر صرفه جویی 
بــرای روز مبادا و کمتــر پول خرج 
کردن افتاده اند. تردیدی نیســت که 
کاهش صرف پول از ســوی افراد، در 
مجموع به ضرر اقتصاد و تقویت رکود 

می انجامد.
سحر جعفری )نشریه مداد(

آیا رکود اقتصادی
 در راه است؟

بهبود عملکرد مهاجران در بازار کار کانادا
ایرانیان کانادا- عدم اشتغال مهاجران 
در کانادا چالشی دیرینه به شمار رفته، 
اما هم اینک شــواهد اخیر نشان از 
تغییر جو منفی پیرامون این موضوع 

دارد.
گرچه این موضوع حقیقت داشته که 
اکثر مهاجران از درآمد کمی برخوردار 
بوده، و براســاس گزارش اخیر رویال 
بانک کانــادا، هزینه تولید ســاالنه 
ناخالص داخلی کشور 5۰ میلیارد دالر 
می باشــد، اما داده های سازمان آمار 
کانادا حاکی از آن است که پیشرفت 
قابل توجهی در این باره در حال انجام 

است.
در حال حاضــر به هنــگام ارزیابی 
معیارهای مختلف نیروی کار مهاجر، 
نظیر  دلخــواه  رویدادهای  تمامــی 
اشــتغال اکثر مهاجران در بازار کار، 
تعداد بیکاران کمتر و دستمزد رو به 

افزایش آنان، در حال رخ داد است.
در میان کارگران دارای سن پایه )بین 
25 تا 54 سال(، میزان مشارکت افراد 
تــازه وارد )افراد ســاکن در کانادا به 
مدت 5 ســال یا کمتر( از ۷4 درصد 
در سال 2۰۰6 به ۷۸ درصد در سال 
2۰۱۸ افزایش یافته، که نشــان می 
دهد امروزه افراد تازه وارد با ســرعت 

بیشتری نسبت به پیشینیان خود در 
بازار کار مشغول به کار می گردند.

نرخ اشــتغال تــازه واردین )ســهم 
کارگران دارای شغل( نیز بهبود یافته 
و از 65.2 درصد در ســال 2۰۰6 به 
۷۱.۳ درصد در ســال 2۰۱۸ رسیده 

است.
به همین ترتیب، مهاجرین ساکن در 
کانادا به مدت 5 تا ۱۰ سال نیز، شاهد 
رشد قابل توجه میزان اشتغال خود از 
۷5.6 درصد در سال 2۰۰6 به ۷۹.5 

درصد در سال 2۰۱۸ بوده اند.
نرخ بیکاری )سهم کارگران به دنبال 
شــغل( نیز کاهش یافته، به گونه ای 
که در میان تازه واردین، این میزان به 
۸.6 درصد در سال 2۰۱۸ رسیده، که 
گرچه میزان باالیی به نظر رسیده، اما 
در مقایســه با میزان آن پس از رکود 
ســال های ۹-2۰۰۸ )۱4.۷ درصد( 
و 2۰۰6 )۱۱.5 درصــد(، پیشــرفت 
چشمگیری داشته است. البته ناگفته 
نماند که نرخ آن در بین ســایر گروه 
های مهاجر نیز کاهش یافته و از ۷.۳ 
درصد در سال 2۰۰6، به 5.۳ درصد 
در سال 2۰۱۸ برای مهاجران مقیم 
کانادا به مدت 5 تا ۱۰ ســال رسیده 

است.

شایان ذکر اســت که نرخ دستمزد 
مهاجرین نیز در حال افزایش بوده و 
در گزارش سازمان آمار کانادا در سال 
2۰۱۸، اعالم گشــته که مهاجرین 
پذیرفتــه شــده در کانادا در ســال 
2۰۱5، از درآمد بیش تری نسبت به 
سایر مهاجرین از سال ۱۹۸۱ تا کنون 

برخوردار می باشند.
عالوه بر این، مهاجرین دارای سن پایه 
و مدرک دانشــگاهی، شاهد افزایش 
۳.5 درصدی دستمزد خود در سال 
2۰۱۷ در مقایسه با سال گذشته بوده 
اند، در حالی که دســتمزد متولدین 
کانادا تنها ۰.۹ درصد رشــد داشته 

است.
 

دو عامل مهم در این زمینه

اولین عامل مهــم در بهبود عملکرد 
مهاجــران در کانــادا، اســتحکام و 
فشــردگی بازار کار بوده، که افزایش 
تعداد بازنشستگان سالخورده، موجب 
گشــته کارفرمایــان کانادایی جهت 
پــر نمودن موقعیت هــای خالی، به 
اســتخدام مهاجریــن روی آوردند. 
طبق تحقیقات هیات کنفرانس کانادا، 
تمامی ۹.2 میلیون ســالخورده این 
کشور طی دهه آتی بازنشسته گشته، 
بدان معنی که کارفرمایان مجبور به 

استخدام مهاجرین خواهند گشت.
عامل دوم نیز اصالحــات حاضر در 
سیاســت های مهاجرتی کانادا بوده، 
که شامل ایجاد اصالحات در سیاست 
های انتخابی و همچنین تالش های 
گســترده در حمایت از اســتقرار و 

انضمام تازه واردین می باشد.
اصطالحات موجود در سیســتم های 
 )Express Entry( انتری اکسپرس 
و اســتان های سراســر کانــادا نیز 
به احتمال بســیار در بهبــود نتایج 
مهاجرتی تاثیر داشته، به گونه ای که 
در حال حاضر دولت و اســتان های 
فدرال با رتبه بندی متقاضیان بر پایه 
عوامل عمده انسانی نظیر سن، تجربه 
کاری، تحصیالت و توانایی های زبانی، 
بیشــتر  امتیازهای  دارای  مهاجرین 
را در اولویت قرار مــی دهند، که بر 
خالف سیستم پیشین دولت مبنی 
بر پذیرش متقاضیان دارای امتیازات 
خاص صرف نظــر از میزان امتیازات 

آنان عمل می کند.
ناگفتــه نماند که برنامــه نامزدهای 
استانی کانادا )PNP( نیز در پیشرفت 
این زمینه نقش مهمی ایفا نموده، به 
گونه ای که سازمان ارزیابی مهاجرین، 
 )IRCC( پناهندگان و تابعین کانادا
خاطرنشــان کرد که اکثر متقاضیان 
PNP با نرخ اشتغال و درآمد باال که 
با گذشــت زمان نیز افزایش خواهد 
یافت، پذیرش و در این کشور مستقر 
خواهند گشــت. و ســاکنین موقت 
 Express بیشتری نیز تحت نظارت
Entry و PNP، در حــال گــذر به 
ساکنین دائمی بوده و مهاجرین مقیم 
کانادا با پیشینه کاری یا تحصیلی در 
این کشــور نیز، نسبت به مهاجرین 

بدون پیشینه، درآمد بیشتری دارند.
دولت های اســتانی و فدرال هزینه 
خدمات تعدیلی مهاجــران از جمله 
آموزش های زبانی، خدمات اشتغالی 
 IRCC و غیــره را تامین نمــوده که
بزرگتریــن ســرمایه گــذار اینگونه 
خدمات محســوب گشــته و بودجه 
خدمات تعدیلی ســاالنه خود را طی 
دو دهه گذشته حدود پنج برابر و به 
۱.5 میلیارد دالر افزایش داده که بی 
شک منجر به پیشرفت و بهبود بازار 

کار کانادا خواهد گشت.

درخواست اقتصاددانان کانادا
 از دولتمردان برای اقدامات اصالحی

در جهت رشد اقتصادی

ایرانیان کانادا- رهبران اقتصادی، اقتصاددانان و ســرمایه گذاران خارجی 
می گویند رهبران سیاسی کانادا باید مشکالت زیربنایی که رشد اقتصادی 

بلندمدت را محدود میکند هدف قرار دهند، نه مسائل کوچک را.
ســرعت رشــد اقتصادی کانادا ۱.۸ درصد تخمین زده میشود که آنقدر 
سریعتر از نرخ افزایش جمعیت نیست، این به این معنی است که بسیاری 

از کانادایی ها از نظر اقتصادی بهتر نمیشوند. 
دیوید داج رئیس پیشین بانک مرکزی کانادا می گوید »تا جایی که من 
دیده ام هیچ یک از احزاب راجع به چگونگی ایجاد رونق واقعی، چگونگی 

تولید ثروت، و افزایش درآمد صحبت نکرده اند.«
در حالــی که کمپین های انتخاباتــی متمرکز بر قبض موبایل و مالیات 
مغازه ها هستند، اقتصاددانان میگویند یک اصالح طوالنی مدت نیازمند 

سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی برای افزایش بهره وری است. 
افزایش بهره وری که منجر به باال رفتن حقوق میشود شرایط خوبی ندارد. 
این نرخ در آمریکا سالیانه ۱.۸ درصد است، اما نرخ رشد بهره وری کانادا 

تنها ۰.۳ درصد است.
دو سوم صاحبان کسب و کار باور دارند که سیاست های دولت فعلی به 

رشد مشاغل کمکی نکرده است. 
کرگ الکساندر اقتصاددان ارشــد در  Deloitte Canada معتقد است 
مقیاس هایی که رشد اقتصادی را سرعت خواهند بخشید شامل سرمایه 
گذاری مفیدتر دولت در زیرساخت ها، قانون گذاری منطقه ای و افزایش 
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است که منجر به نوآوری ها بهتر می 

شود.
چالش دیگر پیش روی کانادا تصمیم دونالد ترامپ برای کاهش نرخ مالیات 
شرکت های آمریکایی بوده است. این اقدام باعث شده برخی کمپانی ها 

متمایل به ادامه سرمایه گذاری شان در آمریکا شوند.
فروم جهانی اقتصاد روز چهارشــنبه اعالم کرد کــه کانادا در رده بندی 
جهانی رقابتی 2 پله ســقوط کرده و در رده چهاردهم قرار دارد، این در 
حالی اســت که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کانادا طی پنج سال 

گذشته افزایش یافته است.
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استان کبک، غیرقابل پیش بینی در انتخابات
مــداد- کبک به دلیــل جمعیت و 
ویژگی خاص فرانســوی بودن خود، 
همواره در طول چهل و دو دوره قبلی 
رای گیری مجالــس کانادا یک مرکز 
کانادایی  برای سیاســتمداران  مهم 

محسوب می شده است.
کبکی ها که خود را در کشور عمدتا 
اقلیت  انگلیسی زبان کانادا، گروهی 
می بینند، به انتخابات نه به چشــم 
فرصتی برای به کرسی نشاندن یک 
تفکر سیاسی خاص بلکه مجالی برای 
امتیاز گیری و رسیدن به خواسته های 
اجتماعی خــود نــگاه می کنند. به 
همین دلیل اســت که رای کبک در 
طول تاریخ بارهــا رنگ عوض کرده 
اســت و وقتی پای بــردن یا باختن 
احزاب سیاسی در انتخابات در میان 
باشد، یکی از غیرقابل پیش بینی ترین 

استان های کانادا محسوب می شود.
گلوبال نیوز گزارشی در این باره منتشر 
کرده که آن را در ادامه خواهیدخواند.
کبک پس از انتاریو، دومین اســتان 
پرجمعیت کاناداست که حدود یک 
چهــارم جمعیت کشــور را در خود 
جای داده اســت. اســتانی بزرگ و 
پراهمیت که جدای از نقش اقتصادی 
مهم خود، در سیاست  کانادا نیز تاثیر 
فراوانی دارد. سرنوشت ۷۸ کرسی از 
۳۸ کرســی مجلس کانادا، اینجا در 

کبک تعیین می شود.
استانی که میراث دار فرهنگ و زبان 
فرانســوی اســت و پایگاه نخستین 
مهاجرین اروپایی که با این سرزمین 
پا گذاشــتند در خاک آن قرار دارد. 
سرزمین جدال به نظر بی پایان بین 
فرانسوی زبان ها  و  انگلیســی زبان ها 
با مردمــی غیرقابل پیش بینی برای 
رهبران احزاب که به نظر می رســد 
سرسپرده هیچ حزب و آیین و مرامی 
نیستند مگر اینکه منافع آنها را تامین 
نمایند. همان اصلی که دموکراســی 

برپایه آن بنا گذاشته شده است.
اگر شما ســاکن استان های مرکزی 
کانادا مثــل البرتا باشــید، احتمال 
زیادی وجود دارد که رای تان به حزب 

محافظه کار کانادا باشــد. اگر انتاریو 
زندگــی می کنید، احتمــاال لیبرال 
هســتید اما اگر کبکی  هستید، همه 

چیز به وزش باد بستگی دارد.
کبکی ها در طول تاریخ رای گیری این 
کشــور به احزاب مختلفی رای داده 
است. از نئودموکرات ها تا محافظه کاران 
و از لیبرال ها تــا جدایی طلبان. این 
جابجایی بزرگ قدرت عمدتا ناشــی 
از نگاه جامعه فرانسوی زبان کبک به 
سیاست است که ۸۰ درصد جمعیت 
اســتان را تشــکیل می دهند. مثال 
اقلیت انگلیســی زبان ساکن مونترال 
عمدتا بــه لیبرال ها رای می دهند در 
حالی که ســاکنین شــهر کبک که 
عمدتا فرانسوی زبان هستند، به طیف 
راست سیاســت مثل محافظه کاران 
تمایل دارند. با اینکه این روزها دیگر 
جدایی طلبی از خواسته های سیاسی 
کبکی ها به شــمار نمی رود اما هنوز 
کبکی های میهن پرست که نسبت به 
فرهنگ و زبان فرانسوی خود حساس 
هستند، فعاالنه احزابی را بر سر قدرت 
می آورند کــه خواســت های آنها را 

برآورده کنند.
از نظــر تاریخی کبک بــرای مدتی 
طوالنی، پایگاه شماره یک لیبرال  ها 
بوده اســت تا اینکه در سال ۱۹۸4 
برایان مولرونی که خود اصالتا کبکی 
بود توانســت با زبان فرانسوی خود 
کبکی ها را قانع کند تا یکپارچه آبی 
شوند و دولت محافظه کار قدرتمندی 

را به مجلس عوام بفرستند.
در اوایــل دهه ۹۰ میالدی زمانی که 
کبکی ها از »توافقنامه دریاچه لیچ« به 
خشم آمده بودند، در چرخشی ۱۸۰ 

درجه ای حزب تازه تاســیس بالک 
کبکــوآ را با 54 کرســی به مجلس 
فرستادند تا نخستین »حزب مخالف« 
رســمی مجالس کانادا شود که فقط 
یک استان کشور را نمایندگی می کرد.

پس از آن در ســال 2۰۱۱ کبکی ها 
بار دیگــر و بــا انتخــاب یکپارچه 
شــگفت زده  را  نئودموکرات هاکانادا 
با افکار  کردند. حزب نیودموکــرات  
چپ گرایانه شــدید خــود به نوعی 
حــزب کمونیســت کانــادا خوانده 
می شــود. کبکی ها همیشــه قدری 
به چپ تمایل داشــته اند اما هیچگاه 
آنقدر چــپ نبوده اند که به ســمت 
نئودموکرات ها بروند. رای سال 2۰۱۱ 
را بیشتر می توان به ناامیدی کبکی ها 
از دیگــر احزاب سیاســی و فرصت 
دادن به حزبی جدید دانست. راه حلی 
دموکراتیک برای بهره برداری بیشتر از 

قدرت آرای کبکی ها!
نتایج نظرسنجی ها در انتخابات سال 
2۰۱۹ تا اینجای کار لیبرال ها را برنده 
اســتان معرفی می کند هرچند که 
در روزهــای اخیر و مخصوصا پس از 
مناظره فرانسوی زبان رهبران احزاب، 
بالک کبکوآ به شــدت محبوبیت به 
دست آورده و کار را برای لیبرال های 

کبک به شدت سخت کرده است.
کبکی ها در طول تاریخ نشان داده اند 
که با هیچ حزب و فکر سیاسی پیوند 
برادری امضا نکرده اند و همیشــه به 
احــزاب به عنــوان پیمانکارانی نگاه 
می کنند که بایــد بهترین نتیجه را 
برای این استان سرسخت به ارمغان 
بیاورند. پیمانکارانی که اگر درســت 

عمل نکنند،  اخراج خواهند شد.

بازمانده قتل عام در پلی تکنیک کبک:
 رای به محافظه کاران،  رای به البی اسلحه است

خانــواده قربانیان حمالت با ســالح 
گــرم در آمریــکا معتقدنــد رای به 
محافظه کاران در انتخابات آتی فدرال 
در واقع رای به البی های ســالح در 
کانــادا و فراهم کردن شــرایط برای 
خشونت ها و حمالت بیشتر با سالح 

گرم است.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو 
کانادا، خانواده قربانیان کشتار کبک 
می گویند حمایت از حزب محافظه کار 
در انتخابات بیســت و یکــم اکتبر 
حمایــت از گروه های فشــار و البی 
سالح در کانادا خواهد بود و می تواند 
به افزایش حمالت و خشــونت ها با 

سالح گرم منجر شود.
هایــدی راتجــن هماهنگ کننــده 
انجمن دانشجویان و فارغ التحصیالن 
پلی تکنیــک برای کنترل ســالح 
PolySeSouvient که سال ۱۹۹۰ 
از مدرســه پلی تکنیک کبک فارغ 
التحصیل شده است، هشدار داد اگر 
حزب محافظه کار در انتخابات دوشنبه 
آینده پیروز شود، در واقع باید اذعان 
کنیم که البی سالح در کشور پیروز 

شده است.
تقریبا سی سال پس از کشتار هولناک 

مدرســه پلی تکنیک کبک که سال 
۱۹۸۹ اتفاق افتاد، خانواده قربانیان و 
بازماندگان این فاجعه روز سه شنبه 
پانزدهــم اکتبر در مراســمی که با 
حضور روزنامه نگاران در این موسسه 
دانشگاهی برگزار شده بود، خوانش و 
برداشت خود را از تعهدات سیاسی که 
احزاب بزرگ کانادا در رابطه با کنترل 

سالح گرم داده اند، تشریح کردند.
هایدی راتجن تاکیــد کرد حرف ما 
به هموطنان کانادایی ماناین اســت 
که رای به محافظه کاران در انتخابات 

آینده، رای به البی ســالح گرم است 
و اگر محافظــه کاران دوباره به قدرت 
برســند، قطعا البی سالح گرم حرف 
خود را در رابطه با کنترل سالح گرم 

به کرسی خواهد نشاند.
در کنار هایدی راتجن برخی آسیب 
دیدگان خشــونت با ســالح گرم در 
کانادا حضور داشتند که یکی از آنها 
ناتالی پرووســت بود که در کشــتار 
مدرســه پلی تکنیک زخمی شــد. 
ســوزان لپالنت-ادوارد هشتاد ساله 
نیــز یکی دیگر از فعــاالن حاضر در 

شرکت حدود 5 میلیون کانادایی 
در انتخابات زودهنگام

مداد- به گزارش سی بی ســی، اداره انتخابات کانادا اعــالم کرد در انتخابات 
زودهنــگام )advanced polling( تا روز سه شــنبه، در مجموع حدود ۷/4 
میلیون نفر از شهروندان شــرکت کردند. این میزان به مراتب باالتر از میزان 
مشــارکت در همین بازه زمانی در دوره قبلی انتخابات فدرال در سال 2۰۱5 
است. بر این اساس، میزان مشارکت در این دوره با رشدی 2۹ درصدی نسبت 

به دوره قبل روبرو بوده است.
البته این آمار شامل مشارکت دانشجویان در دانشگاه ها در انتخابات زودهنگام 
نمی شود. در دانشگاه های مختلف کانادا در مجموع ۱۱۱۳۰۰ نفر به نامزدهای 
موردنظر خود رای دادند که آن هم بیشــتر از دوره پیش )به میزان ۷۰ هزار 

نفر( بوده است.

این مراســم بود که به نام دخترش 
آن-ماری که در کشــتار مدرسه پلی 
تکنیــک جان خود را از دســت داد، 
به مبارزه خود با قوانین سهل گیرانه 
مربوط به حمل و اســتفاده از سالح 
گرم ادامه می دهد.  بوفلجه بن عبداهلل 
رئیس مســجد جامع کبک نیز یکی 
دیگر از حاضران در این مراسم بود. اما 
تعدادی از جوانان و نسل سومی های 
کانادا نیز که خواستار تشدید قوانین 
مربوط به سالح گرم هستند، در این 

مراسم حضور داشتند.
ســوزان لپالنت-ادوارد که با یادآوری 
خاطــره دخترش بغــض گلویش را 
گرفته بــود، تاکید کرد بــه قدرت 
رســیدن یک دولت محافظه کار در 
کانادا هر گونه امید را برای تشــدید 
کنترل ســالح گرم در کشور از بین 

خواهد برد.
بوفلجه بن عبداهلل نیز در ســخنرانی 
خود در این مراســم تصریح کرد ما 
پیامدهای قوانین سهل گیرانه کنترل 
سالح در کشور را می دانیم. خواسته 
همه ما این است که با تصویب قوانین 
مناســب و اتخاذ تدابیر الزم از تکرار 
فجایع دردناکی مثل کشتار مدرسه 
پلی تکنیک یا کشــتار مسجد جامع 

کبک جلوگیری شود.
هایدی راتجن تصریح کرد پس از سی 
سال مبارزه برای منع حمل و استفاده 
از سالح گرم در کانادا، اکنون به یک 
برهه حساس رسیده ایم. سی سال از 
آن فاجعه گذشته اما در چرخه های 
انتخاباتی نه تنها پیشرفت نکرده ایم 
بلکه حتی پســرفت هم داشته ایم به 
استثنای دفعه قبل که وضعیت اندکی 

بهتر شد اما باز هم کافی نبود.
منظور راتجــن از دفعه قبل در واقع 
دوره نخست وزیری جاستین ترودو 
بود که قانون به تصویب رســید. به 
موجب ایــن قانون راســتی آزمایی 
سابقه مشتریان سالح گرم تشدید شد 
و فروشندگان سالح گرم ملزم شدند 
پیش از فروش یک سالح گرم بدون 
محدودیت، در خصوص اعتبار مجوز 

آن اطمینان حاصل کنند.
از دیــدگاه حاضران در این مراســم 
فقط حزب لیبرال کانادا است که در 
این دوره تعهدات صریحی در زمینه 
کنترل سالح گرم داده است. با این که 
دولت لیبرال کانادا تعهدات خود را در 
زمینه کنترل سالح گرم در چهار سال 
زمامداری خود به اجرا نگذاشــت اما 
راتجن معتقد است که تعهدات امروز 
لیبرال ها در این زمینه صادقانه است.

وی در عین حال یــادآوری کرد که 
بلوک کبکوا، حــزب نیودموکرات و 
حزب سبز نیز بر ضرورت کنترل بهتر 
سالح گرم و منع سالحهای تهاجمی 
تاکیــد دارنــد اما برنامــه انتخاباتی 
لیبرال ها در این زمینه محکم تر است.

نیاز به نیروی کار در کالن شهرها
 به مرز هشدار رسید

هدهد- این روزها شرایط اشتغال زایی 
خوب به نظر میرســد اما از آن طرف 
شــرایط کارفرمایان به گونه ای است 
که کارفرمایــان کانادایــی در حال 
رقابت با یکدیگر هســتند تا بتوانند 
نیروی متخصص مــورد نیاز خود را 
جذب کنند. برخــی از آنها بیش از 
چهار ماه است که با هزینه های بسیار 
آگهی برای استخدام هنوز نتوانستند 
نیروهای مورد نیاز خود را اســتخدام 

کنند.
کمبود نیــروی کار در مونترال باالتر 
از ســطح هشــدار قرار دارد و کار به 
زیان دهی برخی از شرکت های بزرگ 
به جهت عدم نیروی متخصص رسیده 

است.
همزمان شرکت های زیادی نیز اقدام 
به طرح تازه استخدام همراه با آموزش 
کرده انــد بعنوان مثــال می توان به 

شرکت Aerotek اشاره داشت.
کارشناسان عقیده دارند که تغییرات 
و کند شــدن روند ورود مهاجرین از 
عواملی است که ممکن است تبعات 
زیان اقتصادی آن در ســال بیســت 

بیست نمود پیدا کند.
در ماه گذشته میزان اشتغال زایی به 
باالترین ســطح خود در طی هفده 
سال گذشــته رسید. برهمین اساس 
میزان اشــتغال زایی خالص در طول 
۹ماه نخست سال به ۳5۸ هزار و ۱۰۰ 
فرصت رسید که بهترین عملکرد در 
طول ۱۷ سال اخیر محسوب می شود.

طبق اعالم مرکز آمــار کانادا، در ماه 
ســپتامبر 5۳ هــزار و ۷۰۰ فرصت 
شــغلی ایجاد شده است که می تواند 
خبر بسیار خوبی برای دولت لیبرال 

آنهم پیش از انتخابات باشد.
اوری شــنفیلد، کارشــناس مسائل 
اقتصادی در موسسه »سی ای بی سی 
ورلد مارکتس« گفت: به نظر می رسد 
که اقتصــاد کانــادا در برابر ویروس 
آنفلوانزای اقتصاد جهانی واکســینه 

شده است.
طبق اعــالم مرکز آمار کانــادا، نرخ 
بیکاری تا پایان ماه ســپتامبر به 5/5 
درصد رسید که پایین ترین نرخ ثبت 
شده بیکاری این کشور در طول چهار 

دهه اخیر محسوب می شود.

در واکنش به این خبــر، ارزش دالر 
کانادا با ۰/5 درصد افزایش به باالترین 
سطح چهار هفته اخیر خود رسید و 
هر دالر آمریکا به ۱/۳2۷۷ دالر کانادا 
عقب نشســت. بازدهی اوراق قرضه 
دو ســاله دولتی نیز به ۱/6۳ درصد 

افزایش پیدا کرد.
طی این مدت متوســط دســتمزد 
پرداختــی ســاعتی 4/۳ درصد در 
مقایسه با سپتامبر سال گذشته افزاش 
پیدا کرده است که ۰/6 درصد باالتر از 
رشد ثبت شده در ماه اوت محسوب 

می شود.
امسال اقتصاد کانادا در مجموع ۳۰۰ 
هزار فرصت شــغلی تمام وقت ایجاد 

کرده است.
بخش مراقبت های درمانی با ۳۰ هزار 
مورد اشتغال زایی، پیشتاز بوده است 
و پس از  آن مشــاغل اجتماعی با 2۳ 

هزار فرصت شغلی قرار دارد.
طبق اعالم مرکز آمار کانادا طی این 
مدت نرخ بیــکاری جوانان 2۰ تا 24 
ساله به هشت درصد کاهش پیدا کرده 
اســت که پایین ترین سطح از زمان 
ثبت آمار مربوط به این گروه سنی از 
سال ۱۹۷۷ تاکنون محسوب می شود.

در بین استان های مختلف، بیشترین 
اشــتغال زایی در انتاریو بــا 4۱ هزار 
فرصت شغلی جدید به ثبت رسیده 
اســت و پس از آن نوا اسکوشــیا با 
۳2۰۰ فرصــت قرار دارد. در ســایر 
استان ها اشتغال زایی در مقایسه با ماه 

قبل تغییر چندانی نداشته است.
به طور متوســط در بازه زمانی ۱۹۷6 
تــا 2۰۱۹، اقتصاد کانــادا در هر ماه 
۱۸۱۸۰ فرصت شــغلی ایجاد کرده 
است که باالترین اشتغال زایی ماهانه 
مربوط بــه آوریل 2۰۱۹ با ۱۰65۰۰ 
مــورد و کمترین اشــتغال زایی نیز 
مربوط بــه ژانویــه 2۰۰۹ با منفی 

۱24۸۰۰ فرصت شغلی بوده است.

اشتغال زایی کانادا در حالی بهبود یافته 
است که نگرانی ها در مورد بازگشت 
رکود به اقتصاد جهانی افزایش یافته 
است، امری که می تواند وضعیت آتی 

اشتغال را  نیز تحت تاثیر قرار دهد.
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برایان هوک: برنامه موشکی ایران متوقف نشود،  احتمال جنگ منطقه ای وجود دارد
رادیو فردا- رئیس گروه اقدام ایران در 
وزارت خارجه آمریکا در کمیته روابط 
خارجی سنا گفت: »سابقه چهل ساله 
نشان می دهد که حکومت ایران تحت 
تاثیــر تهدیدهای نظامی یــا به انزوا 
رفتن تــن به مذاکره می دهد. مبنای 
ما در حال حاضر انزوای دیپلماتیک 
ایران و همچنین فشار حداکثری بر 

این کشور است«.  
برایان هوک در این نشســت که روز 
چهارشــنبه 24 مهرماه برای بررسی 
»سیاســت آمریکا در قبــال ایران« 
برگزار شد، اظهار داشت: »زمانی که 
برجام در حال اجرا بود، ایران در حال 
گسترش فعالیت های موشکی خود در 
عــراق و لبنان بود و انتقال تجهیزات 
موشــکی را به گروه های شبه نظامی 
وابســته به این کشــور افزایش داده 

بود«.  
وی افزود: »وزیر خارجه آمریکا چند 
بار در شــورای امنیت صحبت کرده 
است و مسئله پایان یافتن تحریم های 
تسلیحاتی ایران را که تا یک سال دیگر 
به پایان می  رســد، دنبال می کند. ما 
می خواهیم این تحریم ها دوباره تمدید 

شوند«.
اشاره رئیس گروه اقدام علیه ایران به 
قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل است که هنگام دستیابی به توافق 
هســته ای بین ایران و شش قدرت 
جهانی در تیرماه ۱۳۹4 تصویب شد 
و بر اساس آن، تحریم های تسلیحاتی 

ایران پس از پنج ســال ملغی خواهد 
شد.  

آقــای هــوک در بخش دیگــری از 
اظهاراتش گفت: »تشدید تحریم های 
ایران باعث شــده که ایران در تامین 
منابــع مالی گروه هــای نیابتی مثل 
حزب اهلل لبنان با مشکل مواجه شود 
و بودجه نظامی خود را تا 2۸ درصد 
کاهش دهد. بودجه سپاه پاسداران هم 

۱۷درصد کاهش پیدا کرده است«.  
وی در ادامه پیرامون تاثیر تحریم های 
آمریکا بر اقتصاد ایران گفت: »صندوق 
بین المللی پول رشد اقتصادی ایران 
را منفی ۹ و نیــم درصد پیش بینی 
کرده ولی ما معتقد هستیم که رشد 
اقتصــادی ایران منفــی ۱2 درصد 

خواهد بود«.  
نماینــده ویژه آمریــکا در امور ایران 
تاکید کــرد که »هدف مــا افزایش 
هزینه های رفتار ایران بوده است. ایران 
یک ســری حمالت در منطقه انجام 
داده تــا جهان را مرعــوب کند. پیام 
آنها به جامعه بین المللی خیلی روشن 
است. آنها می گویند اگر اجازه ندهید 
ما به رفتارهای مرعوب کننده خودمان 
ادامه بدهیــم، رفتار بدتری در پیش 

خواهیم گرفت تا آن را بپذیرید«.  
آقای هوک در این زمینه به »فشــار 
فیفــا« بــرای ورود زنــان ایرانی به 
ورزشگاه و اتحاد جهانی در این زمینه 
اشــاره کرد که به گفته او »منجر به 
حل این موضوع شد«، و نتیجه گیری 

کرد که »انزوای ایران و فشــار به این 
کشــور می تواند به تغییر رفتار این 

کشور کمک کند«.  
وی تصریح کرد: »اگر در برابر برنامه 
موشکی ایران اقدامی صورت نگیرد، 
احتمال دارد با یک جنگ منطقه ای 

مواجه بشویم«.
ایاالت متحده اردیبهشــت پارسال از 
برجام خارج شد و تحریم های شدیدی 
علیه ایــران وضع کرد. ایــران نیز از 
اردیبهشت امســال طی سه مرحله 
از میزان تعهداتش در چارچوب این 

توافق کاسته است.
آقــای ترامپ بارها گفتــه که آماده 
مذاکــره با مقام هــای ایــران برای 
دســتیابی به توافقی تازه است ولی 
جمهوری اســالمی می گوید ایاالت 
متحده ابتدا باید تحریم ها را لغو کند.

باب منندز: رفتــار ترامپ در مقابل 
ایران »گیج کننده است«

در ابتــدای این نشســت، ســناتور 
دمکرات باب مننــدز گفت که رفتار 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 

در قبال ایران »گیج کننده است«.
»رفتارهــای  داشــت:  اظهــار  وی 
بدخواهانــه ایران از جملــه اقدامات 
گروه های نیابتی ایران خطرناک است 
و درباره این موضوعــات جناح های 
دمکرات و جمهوری خواه توافق نظر 

دارند«.
آقای منندز افــزود: »من نگرانم که 
فقدان راهبرد در زمان خروج آمریکا 
از برجام باعث شده که رفتار ایران در 
منطقه خاورمیانه بدتر شود. این کشور 
منابع مالی الزم را از دست داده ولی 
این تنها نتیجه خروج آمریکا از برجام 
اســت. سیاســت های دولت ترامپ 
نتوانسته است که تغییر معقولی در 

سیاست های ایران ایجاد کند«.
وی گفــت:  »آقای ترامــپ یک بار 
می گوید می خواهم توافق کنم و یک 
ایران  اقتصاد  بار می گوید می خواهم 
را ویران کنم. این رفتارها گیج کننده 

است«.
به گفته این سناتور آمریکایی، »برای 
اینکه بخواهیم توافق کنیم باید چیزی 
بدهیم تا بتوانیم چیزی بدست آوریم. 
دولــت ترامپ باید از ابزارهایی که در 
دست دارد برای مذاکره استفاده کند 
ولی مشخص نیســت بتواند چنین 

کاری کند«.

»عدم مخالفت« روســیه و چین با 
تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران

برایان هــوک در بخــش دیگری از 
اظهاراتش با اشاره به قطعنامه 22۳۱ 
شورای امنیت ســازمان ملل گفت: 
»ایــران پــس از پایــان تحریم های 
تســلیحاتی خود می تواند موشــک  
بفروشــد. وزیــر خارجــه آمریکا با 
مقام های روسیه و چین گفت وگوهای 
خاورمیانه  مشــکالت  درباره  زیادی 
از جمله برنامه موشــکی و حمله به 

تاسیسات نفتی عربستان داشته اند«.
رئیس گــروه اقدام ایــران افزود: »ما 
اشاره کردیم که برنامه موشکی ایران 
باعث مشــکالت زیادی شده و حتی 

این تجهیزات را به گروه های نیابتی 
رسانده است.

ما فکر می کنیم هیــچ دلیلی وجود 
ندارد که روســیه و چیــن با تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران مخالفت 

کنند«.  
سناتور منندز در واکنش به اظهارات 
آقای هوک، به افزایش رفتار تهاجمی 
ایــران در منطقه و افزایش ســطح 
غنی ســازی اورانیوم و استفاده تهران 
از سانتریفوژهای پیشرفته و همچنین 
افزایش نفوذ ایران در ســوریه اشاره 
کرد و گفت وضعیت ما در برابر ایران 

بدتر شده است.  
او گفت: »حضور آمریکا در ســوریه 
کمک به تامین امنیت اسرائیل بود. 
خروج ما باعث افزایش منافع ایران در 
این کشور شــده است. ایران در حال 
حاضر یک مسیر زمینی برای حمله به 

اسرائیل در اختیار دارد«.
برایان هوک در پاســخ به این انتقاد 
گفت: ما می دانیم ایران 4.6 میلیارد 
دالر خط اعتباری مالی به سوریه داده 
و ده ها هــزار پیکارجو را برای کمک 
به سوریه فرستاده است ولی فشار ما 
باعث می شــود که در میلیارد دالرها 
کمک  به دولت اسد اخالل ایجاد کند 
و تا حدودی از فروش نفت به سوریه 

جلوگیری کرده است«.  
رئیس گروه اقدام علیه ایران تصریح 
کرد: »اگر ایران به میز مذاکره برگردد 
و رفتــارش را تغییر دهــد آماده ایم 
که تمام تحریم هــا را بر داریم، حتی 
می توانیم روابــط دیپلماتیک با این 
کشور برقرار کنیم و برخی تحریم های 

سازمان ملل هم برداشته شود«.
یکی از ســناتورهای حاضــر در این 
نشســت به افزایش رفتــار تهاجمی 
و قــدرت منطقه ای ایــران در طول 
دو سال گذشته اشــاره کرد و گفت: 
»خروج آمریکا از برجام باعث شد که 
عمال فشار حداکثری از روی ایران و 
به ویژه از برنامه هسته ای ایران برداشته 
شود و امنیت اسرائیل به خطر بیفتد«.

آقای هوک در واکنش به این اظهارات 
گفت: »استراتژی کلی ما در برابر ایران 
صدمه ای ندیده است. ایران زمانی که 
در برجام هم بــود، برخی رفتارها را 
داشت و میلیاردها دالر به رژیم اسد 

کمک کرد. استراتژی ما باعث تضعیف 
موقعیت اسرائیل نشده است«.

در ادامه نشست کمیته روابط خارجی 
سنا برای »بررســی سیاست آمریکا 
در قبال ایران«، میت رامنی، سناتور 
جمهور یخواه هم در این جلسه گفت: 
خروج آمریکا از سوریه با لبخند ایران 
همراه شــد و موقعیت این کشور را 

تغییر داد و تقویت کرد.
این ســناتور از افزایش فشــار برای 
جلوگیــری از دســتیابی ایــران به 
بمب هســته ای دفاع کرد و گفت آیا 
چشم اندازی برای پیوستن اروپایی ها 
برای افزایش فشار ایران و رسیدن به 

مرحله فلج کننده تحریم  است.
برایان هوک به انتقادها درباره سوریه 
پاسخ نداد ولی گفت فشار تحریم بر 
ایران به ویژه در تحریم نفت بی سابقه 
اســت و متحــدان اروپایــی در این 
زمینه همکاری هایی با ما داشــته و 
تحریم هایی را علیه شرکت هایی مثل 
ماهان و بخشــی از وزارت اطالعات 

ایران وضع کرده اند.

علیه  ایران  ضدفشــار«  »سیاست 
»فشار حداکثری«

ســناتور مارک روبیو در این جلسه 
گفت ایران سیاست ضدفشار را علیه 
سیاست »فشــار حداکثری« دولت 
آمریکا اتخاذ کرده است و رفتارهایی 
مثل کاهش حضور و نفوذ آمریکا در 
سوریه به سیاست ایران کمک کرده 

است.
او همچنین با اشاره به اعمال تحریم 
ثانویــه علیــه برخی شــرکت هایی 
کــه با ایــران تجــارت داشــته اند، 
مانند شــرکت های چینی گفت آیا 
شــرکت های دیگری وجود دارند که 

مشمول تحریم شوند؟
برایان هوک در پاسخ به این پرسش 
گفــت هر فعالیتی کــه قابل تحریم 
باشند، تحریم می شــوند. او گفت با 
چینی ها در این زمینه صحبت کرده 
است. چینی ها بزرگ ترین واردکننده 
نفت هســتند و ما تــالش می کنیم 
کــه نتوانند از ایران نفت وارد کنند و 
امیدواریم کــه در این زمینه تصمیم 

بگیرند.  

روحانی: ۴0 سال است بر سر تعامل یا تقابل با دنیا
 به نتیجه نرسیده ایم

دویچه وله- حســن روحانی، رئیس 
جمهــوری ایران، با اشــاره به اینکه 
جمهوری اســالمی بیش از 4۰ سال 
است »پاسخ روشن و قاطعی« به این 
پرســش نداده که می خواهد از میان 
»تعامل یا تقابل با دنیا« کدامیک را 
برگزیند، »همه پرسی از مردم« را تنها 
راه حل این نــوع از اختالفات عنوان 

کرد.
روحانی که روز چهارشنبه )۱6 اکتبر( 
در دانشــگاه تهران سخن می گفت، 
با پرســش از پی »تعامل یا تقابل با 
دنیا«را »مســئله راهبردی و اساسی 
کشــور« خواند و گفت: »4۱ سال در 
کشور ما هنوز به جواب روشن و قاطع 
در این زمینه نرســیده ایم. یک عده 
می گویند تعامل ســازنده و گروهی 
می گویند تقابل مستمر و دائم با دنیا 
داشته باشــیم. عده ای معتقدند حل 
مشکالت با جهان راهی جز قدرتمند 
شدن و شکستن طرف مقابل ندارد.«

بــه گزارش ایرنا، روحانــی ادامه داد: 
»گروهی می گویند دشمن ما خبیث 
است باید با او باید مقابله کنیم و باید 
بزنیم و بکشیم و یا کشته بشویم اما 
گروه دیگری می گویند نه می شــود 
بسیاری از مشــکالت را با دنیا حل 

کرد.«
رئیس جمهوری ایــران همچنین با 
بیان اینکه »دعوا بر سر برجام نیست، 
بلکه بر ســر یک مســئله بزرگ تر 
اســت«، گفت: »یک عده می گویند 
»با مذاکره با خارجی ها در حال وقت 
تلف کردن هســتید و عمر شریف را 
هدر می دهید، ما باید قوی باشــیم و 
آنها را تهدید کنیم و خارجی  در برابر 
ما تواضع می کند و به زانو در می آید و 
دست ما را می بوسد و تمام می شود«، 
اما گروه دیگــری می گویند »نه، راه 

این نیست، با جنگ مداوم به نتیجه 
نمی رسیم.«

روحانــی با بیان اینکه »در شــرایط 
سختی هستیم«، اضافه کرد: »همین 
االن هم که کشــور را اداره می کنیم 
باید از کشورهای همسایه یا برخی از 
کشورهای دوست در دنیا تشکر کنیم 
که به تحریم ها بی اعتنا بوده اند و با ما 

همچنان کار می کنند.«
روحانــی در حالی بر لــزوم تعیین 
تکلیف نوع رابطه جمهوری اسالمی 
با دنیا تأکید کرده که رهبر جمهوری 
اسالمی نه تنها هرگونه مذاکره ای را با 
آمریکا ممنوع کرده، بلکه اخیرا اروپا را 
نیز »خبیث« خوانده و خواستار »قطع 

امید« از کشورهای اروپایی شده بود.
روحانــی با بیــان اینکــه »یکی از 
مهم تریــن مســائل امســال را باید 
انتخابات بدانیم«، افزود: »کســی که 
خود را الیق می داند کاندیدا کند، چه 
انتخاب شود و چه انتخاب نشود، چه 

بگویند صالح هستی یا نیستی.«
اشاره حســن روحانی در این بخش 
از سخنان اش به رســیدگی شورای 
نگهبــان بــه صالحیــت نامزدهای 
انتخاباتی است. اظهارات اخیر روحانی 
کــه در آن مجلــس اول را »بهترین 
مجلــس در طــول تاریــخ انقالب 

اســالمی« خوانده بود کــه به گفته 
او، در آن نظارتی مثــل امروز وجود 
نداشته و حتی ســازمان مجاهدین 
خلق هم در آن شــرکت کرده بود، با 
انتقادهای شدیدی از سوی مدافعان 
»نظارت استصوابی« و شورای نگهبان 

روبه رو شد.
ســخنرانی روحانی در مراســم آغاز 
رسمی ســال تحصیلی دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشــی با حاشیه هایی نیز 
همراه بــود. گروهی از فعاالن صنفی 
دانشجویی هم زمان با این سخنرانی 
در دانشــگاه تهران دست به تجمعی 

اعتراضی زدند.
دانشجویان در این تجمع با در دست 
داشــتن پالکاردهایــی، از جمله به 
محکوم شدن شماری از دانشجویان 
بــه مجموعــا ۱۰۰ ســال زنــدان، 
»پادگانی« شــدن دانشگاه و افزایش 
خصوصی ســازی دانشگاه ها اعتراض 
کردند و خواستار آزادی دانشجویان 

زندانی شدند.
از ســوی دیگر گزارش هایی هم در 
مورد اعتراض شماری از اعضای بسیج 
دانشــجویی منتشر شده است که بر 
مبنای آن، به هنگام سخنرانی روحانی 
تعدادی از این افراد به نشانه اعتراض 
جلســه را ترک کرده اند. خبرگزاری 
فارس ضمن اعالم این خبر نوشــت: 
»برخی از دانشــجویان تجمع کننده 
اعتراض خود به عــدم انتقادپذیری 
دولــت و هم چنین عــدم اختصاص 
تریبون به تشــکل های دانشــجویی 
در مراســم را با زدن چسب بر دهان 
خود نشــان دادند«. این خبرگزاری 
افزود: »دانشــجویان معترض معتقد 
بودند دانشــجویانی کــه در حضور 
کردند،  ســخنرانی  رئیس جمهــور 

نماینده واقعی دانشجویان نبودند«.

ظریف: کری و موگرینی در نگرفتن 
جایزه نوبل صلح پاسوز من شدند

دویچه وله- محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، با اشــاره به اینکه او 
و جان کری وزیر خارجه اســبق آمریکا »دو سال متوالی باالترین امتیاز 
جایزه نوبل صلح« را داشته اند گفت، چون می خواسته »برند ایران« باشد 
این جایزه را دریافت نکرده و کری و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نیز »پاســوز« او شده اند و نتوانسته اند این جایزه را 

بگیرند.
ظریف که روز سه شنبه )۱5 اکتبر( در نشستی با »فعاالن فضای مجازی« 
سخن می گفت، تصریح کرد: »اگر سر کالس های حقوق بشر من بیایید 
نظرات متفاوتی از آنچه به عنوان وزیــر خارجه ایران می گویم احتماال 
بشنوید. من در 2۰۱4 به عنوان ریسک پذیرترین آدم دنیا معرفی شدم. 
من از خطر کردن وحشت ندارم و سر کالس هایم هم همین طور است. 
اما در برابر یک کشور خارجی نماینده جمهوری اسالمی ایران و کل ایران 

هستم.«
وزیر خارجه ایران در سخنان خود به ماجرای استعفای جنجالی خود نیز 
پرداخت و گفت: »دوستان می گویند چرا من آن شب استعفا کردم؟ چون 
تالش من حفظ برند ایران بود. آن شــب من به این نتیجه رسیدم دیگر 
من برند ایران نیستم. اگر می خواستم برند ظریف باشم، جایزه صلح نوبل 

را می گرفتم یعنی خیلی راحت بود.«
وزیر خارجه ایران همچنین گفت: »آن شبی که قرار بود جایزه صلح نوبل 
را اعالم کنند، کسی به من زنگ زد و گفت سخنرانی ات را نوشتی؟ به او 
گفتم خیالت راحت راحت باشد، به من جایزه صلح نوبل نخواهند داد. دو 
سال متوالی باالترین امتیاز جایزه نوبل را بنده داشتم. آن بنده خدا ]جان 

کری[ هم پاسوز ما شد. خانم موگرینی هم پاسوز ما شد.«
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نگرانی آمریکا 
از نفتکش های چینی غیر قابل شناسایی حامل نفت ایران

رویترز در گزارشی به نقل از مقامات 
آمریکایی نوشــته است که ایاالت 
متحده بارها به شرکت های حمل ونقل 
دریایی چینی از جمله شرکت کاسکو 
هشــدار داده که رادارهای خود را 
می گوید  آمریکا  نکننــد.  خاموش 
نفتکش های چینی برای حمل نفت 
پنهان عمل می کنند. شرکت  ایران 
کاسکو این موضوع را رد کرده است.

رادیو زمانه- به گــزارش رویترز یکی 
از مقامات که نخواســت نامش فاش 
شــود گفت: »ما بارها به شرکت های 
حمل ونقل چینی  پیــام داده ایم که 
بهتر اســت این کار را انجام ندهند، 
چراکه این خطر کردن ارزش ندارد، 
این اقــدام رفتاری غیرمســئوالنه و 

خطرناک است.«
از زمانــی که دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریــکا تحریم های نفتی 
علیــه ایــران را دوباره اعمــال کرد، 
چین بزرگترین خریــدار نفت ایران 
است. ترامپ در ماه مه با تحریم های 
جدید نفتی علیه ایران وعده داد که 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند. 
از آن زمان صادرات نفت این کشور از 
حــدود 2.5 میلیون به کمتر از 4۰۰ 
هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

وزارت خزانــه داری آمریکا، ۳ مهر / 
25 ســپتامبر در بیانیه ای پنج فرد 
و شــش شــرکت چینی را به دلیل 

»انتقال آگاهانه نفت از ایران« و نقض 
تحریم های ایاالت متحده علیه ایران 
تحریم کرد. شــرکت نفت کنکورد، 
شرکت کشتیرانی کونلون، هولدینگ 
کونلون، کشــتیرانی کاسکو و ملوانی 
و مدیریت کشــتی کاسکو و شرکت 
پگاســوس ۸۸ شــرکت های چینی 
هستند که مورد تحریم قرار گرفتند. 
هلدینگ دولتی کوســکو که شرکت 
مادر کشتیرانی کاسکو است تحریم 

نشد.
شــرکت ردیابی »ریفینیتیو آیکون« 
گفته اســت که چنــد روز بعد ۱4 

نفتکش کوســکو، معادل تقریباً یک 
ســوم ناوگان این شــرکت، بین ۳۰ 
ســپتامبر و ۷ اکتبر رادارهای خود را 
خاموش و ارســال خودکار داده های 

اطالعاتی خود را متوقف کردند.
دولت ترامپ نیز روز سه شنبه به طور 
مســتقل تأیید کرد که نفتکش های 
شــرکت کوســکو رادارهای خود را 

خاموش کرده اند.
از زمان انتشار گزارش رویترز در روز ۹ 
اکتبر به جز سه نفتکش، بقیه کشتی ها 

قابل ردیابی هستند.
شرکت کوسکو در ایمیلی گفته است 

هیچ کدام از نفتکش های این شرکت 
رادارها و سیســتم ردیابــی خود را 
متوقف نکرده اند. این شــرکت گفته 
اســت در انجام فعالیت های تجاری 
خود به پیــروی از قوانین و مقررات 

مربوطه ادامه خواهد داد.
ســازمان بین المللی دریانوردی برای 
ایمنی و شــفافیت، کشتی ها را ملزم 
به اســتفاده از رادارهــا می کند. در 
صــورت وجود خطــر دزدی دریایی 
یا خطرات مشــابه، خدمه کشتی ها 
می توانند دستگاه ها را خاموش کنند. 
اما رادارها غالباً بــرای پنهان کردن 
موقعیت کشتی در هنگام فعالیت های 

غیرقانونی خاموش هستند.
یک مقام دیگر آمریکایی گفت دولت 
این کشور معتقد است که تحریم ها 
در آستانه ایجاد یک رکود اقتصادی 

در ایران هستند.
ایــران ســال ها تجربــه در رابطه با 
دور زدن تحریم هــا دارد. برخــی از 
تحلیلگران بر ایــن باورند که ممکن 
است تهران تا انتخابات نوامبر 2۰2۰ 
ریاســت جمهوری آمریــکا بخواهد 
فشار اقتصادی را تحمل کند، به این 
امید که ترامپ در انتخابات شکست 
بخورد و رئیس جمهوری جدید موضع 
مالیم تری در مورد ایران داشته باشد.

این مقام آمریکایــی می گوید: »اگر 
آن ها )جمهوری اســالمی( روی این 
رئیس جمهوری(  )تغییــر  موضــوع 
حســاب باز کرده اند اشتباه می کنند 
زیرا من فکر نمی کنم چهار سال دیگر 
این تحریم ها را بتوانند تحمل کنند.«

مقام دیگر آمریکایی می گوید دولت 
ترامــپ بر محموله هــای غیرقانونی 
نظارت می کند، حتی اگر نتواند جلوی 
آن هــا را بگیرد: »ما در این مرحله به 
معنای واقعی هر یک کشتی را زیرنظر 
می گیریــم، زیرا هر کشــتی ]برای 

اقتصاد ایران[ فوق العاده مهم است.«
به گفته او،  ترامپ مذاکره با حســن 
روحانــی، رئیس جمهــوری ایران را 
بدون پیش شرط می خواهد تا ببیند 
احتمــال ایجاد توافــق برای کاهش 
تنش بین دو کشور وجود دارد یا خیر. 
آن ها ماه گذشــته در حاشیه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر 

مالقات نکردند.
آمریکا جمعه ۱۹ مهر / ۱۱ اکتبر اعالم 
کرد که در حــال اعزام حدود ۳۰۰۰ 
نیروی نظامی بیشــتر به عربســتان 
سعودی برای تقویت دفاعی این کشور 
پس از حمالت به تأسیســات نفتی 
آرامکو در ماه گذشته است که آمریکا 
و عربستان ســعودی آن را به ایران 
نسبت می دهند. تهران هر گونه نقشی 

در این حمالت را انکار می کند.

رویترز: آمریکا علیه ایران عملیات سایبری انجام داده است

دو مقام رســمی آمریکا به رویترز 
گفته اند که ایــاالت متحده پس از 
حمالت 14 ســپتامبر به تأسیسات 
نفتی عربستان سعودی، یک عملیات 
مخفی ســایبری علیه ایران انجام 
داده که هــدف آن مقابله با توانایی 

تبلیغاتی ایران بوده است.

رادیو زمانه- به گزارش رویترز، این دو 
مقام رسمی آمریکا نخواستند نامشان 
فاش شــود. یکی از آن ها گفته  است 
کــه عملیات ســایبری آمریکا علیه 
ایران در اواخر ماه ســپتامبر رخ داده 
و بر »سخت افزارهای فیزیکی« تأثیر 
گذاشته اســت اما جزئیات بیشتری 
ارائه نکرد. آن هــا می گویند هدف از 
این عملیات سایبری مقابله با »توانایی 

تبلیغاتی تهران« بوده است.
این رویداد نشان می دهد که چگونه 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا، تالش می کند بدون وارد شدن 
به یــک درگیری گســترده، با ایران 

مقابله کند.
به نظر می رســد ایــن حمله پس از 
سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در ماه 
ژوئن و حمله احتمالی سپاه پاسداران 
به تانکرهای نفتی در خلیج فارس در 
ماه مه، محدودتر از سایر عملیات علیه 
ایران باشــد. پنتاگون با اعزام هزاران 
ســرباز و تجهیزات بیشتر به منطقه 
به منظــور تقویت دفاعی عربســتان 
سعودی نسبت به این حمالت واکنش 

نشان داد.
وزارت دفاع آمریــکا درباره عملیات 
اظهارنظری  ایــران  علیه  ســایبری 
نکرده است. الیسا اسمیت، سخنگوی 
پنتاگون، در این باره گفت: »از آن جا 
که عملیــات ســایبری،اطالعاتی یا 
برنامه ریــزی در این بــاره موضــوع 
عملیاتی  امنیت  و  سیاســت گذاری 
است، در مورد آن صحبت نمی کنیم.«
ماه ها طول می کشد که تأثیرات حمله  

سایبری مشخص شود ولی حمالت 
سایبری در آســتانه جنگ به عنوان 
محسوب  تحریک آمیز  کمتر  اقدامی 

می شود.
لوئیس، کارشــناس سایبری  جیمز 
در مرکــز مطالعات اســتراتژیک و 
بین المللی واشــنگتن می گوید: »در 
حمالت سایبری، بدون کشتن مردم و 

ایجاد انفجار می توان آسیب زد.«
لوئیس افزود احتماالً این امکان وجود 
ندارد که بتوان ایران را حتی با حمالت 

نظامی متعارف تهدید کرد.
تنش در منطقه خلیج فارس از زمان 
خروج دونالد ترامپ از برجام در ماه مه 

 2۰۱۸ افزایش یافته است.
روشــن نیســت که آیا آمریکا از ماه 
سپتامبر حمالت سایبری دیگری نیز 

انجام داده است یا خیر.
ایران نیــز از چنیــن تاکتیک هایی 
علیه آمریکا اســتفاده کرده است. در 
ماه جاری، یک گروه هکر وابســته به 
دولت ایران باشــد، تالش کرد که به 
حســاب های ایمیل کارزار انتخاباتی 

ترامپ نفوذ کند.
در مدت ۳۰ روز در ماه اوت و سپتامبر 
این گروه که مایکروسافت به آن لقب 

»فســفر« داده، 2۷۰۰ بار تالش کرد 
حساب های کاربران را شناسایی و به 
24۱ نفر از آن ها حمله کند. همچنین 
تصور می شود که تهران نقش مهمی 

در گسترش اطالعات غلط دارد.
ســال گذشــته رویترز بیش از ۷۰ 
وب سایت را کشــف کرد که در ۱5 
کشــور تبلیغــات ایــران را به پیش 
می برند و کارشناسان امنیت سایبری، 
شرکت های شــبکه های اجتماعی و 
روزنامه نگاران در حال کشــف آن ها 

هستند.
از زمان حمله ۱4 سپتامبر تنش ها با 
ایران بیشــتر شده است. تهران اعالم 
کرده که یک نفتکــش ایرانی هفته 
گذشته در دریای سرخ هدف حمالت 
موشــکی قرار گرفته است. ایران روز 
دوشــنبه هشــدار داد که این حمله 

پیامدهایی به همراه خواهد داشت.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، 
روز دوشــنبه سیاست کشور خود را 
در برابــر دولت ترامــپ اعالم کرد و 
گفت تنها زمانی بر ســر میز مذاکره 
باز می گردد که واشنگتن تحریم های 
اقتصادی را بــردارد به قرارداد برجام 

متعهد بماند.

ترامپ: ایران به دردسر افتاده است،
 آمریکا آماده گفتگو است

صدای آمریکا- رئیس جمهوری ایاالت 
متحده می گوید جمهوری اســالمی 
ایران به خاطر مشکالت اقتصادی به 
دردسر افتاده اما آمریکا آماده مذاکره 

با ایران است.
پرزیدنت دونالد ترامپ روز چهارشنبه 
24 مهر در کاخ ســفید با ســرجیو 
ماتارال، رئیس جمهوری ایتالیا، دیدار 
کــرد. در حاشــیه این دیــدار، او به 

سواالت خبرنگاران پاسخ داد.
رئیس جمهوری آمریکا از سیاســت 
خارجی ایاالت متحده و رویکرد آمریکا 
در مقابله با تنش ها در خاورمیانه از 

جمله در قبال ایران دفاع کرد.

وی گفــت: »ایران به دردســر افتاده 
اســت. اقتصــاد این کشــور دچار 
مشــکالت جدی شده اســت. تولید 
ناخالــص داخلی ایــران 2۰ درصد 
سقوط کرد که بی سابقه است؛ شاید 
هــم 25 درصد. ما با ایــران گفتگو 
خواهیم کــرد. آنها مایلند که گفتگو 
کننــد. تحریم های اقتصادی و تعرفه 
هایی که بر ایران و کشورهایی که با 
ایران تجارت می کنند، به خوبی کار 
کرده است. ایران نمونه جالبی است. 
خواهیم دید که گفتگو خواهند کرد 
یا نه. اگر گفتگو کنند خوب است؛ اگر 

گفتگو نکنند هم مشکلی نیست.«

»اینک زمان مذاکره با ایران است«

ایــران امــروز- ویلیام برنــز و جک 
سالیوان، دو عنصر کلیدی مذاکرات 
هســته ای دولت اوباما، در یادداشتی 
مشترک در شــماره روز دوشنبه 22 

مهر  “نیویورک تایمز” نوشتند:
شش ســال پیش در همیــن ماه، در 
حــال انجام گفت وگوهایــی با ایران 
بودیم که در نهایت به توافق هسته ای 
برجام منجر شد. آن موقع، زمانی بود 
که دیپلماسی مخاطرات قابل توجه و 
نویدهای مهمی داشــت. امروز از آن 
نویدها کاسته شده و مخاطرات رو به 

ازدیادند.
با اذعان به اینکه دولت آمریکا علی رغم 
پایبندی ایران به برجام از این توافق 
خارج شــد، وضعیت فعلی محصول 
“انتظارات غلط” از سوی هر دو طرف 
است. اکنون ما در مرحله خطرناکی 
هستیم. داســتان اینکه ما چطور به 
اینجا رسیده ایم به انتظارات غلط از هر 

دو طرف برمی گردد.
ایران تصــور کرد می توانــد تا زمان 
خروج ترامــپ از توافــق صبر کند 
و ایاالت متحــده بــا روی کار آمدن 
رییس جمهور دیگر در ســال2۰2۱ 

به سادگی به برجام بازخواهد گشت.
اما فشــار تحریم ها که بــه صورت 
یکجانبه از ســوی آمریکا اعمال شد، 
قابل توجه تــر از آن چیــزی بود که 
ایران پیش بینی کرد. مشــخص شد 
که طرف های اروپایی توافق هسته ای 
هم تــا حد زیادی قادر به جبران این 

تحریم ها نبودند.
دولت ترامپ هم به ســهم خود این 
بــاور غیرواقع بینانــه را داشــت که 
کارزار فشــار حداکثــری و اقدامات 
تهدیدآمیزش ایــران را به زانو زدن و 
قبول شرایط آمریکا وادار خواهد کرد. 

اما نمی دانست که ایران هم کارت های 
خاص خودش را برای بازی دارد.

اگــر بر همیــن رویه باقــی بمانیم، 
به زودی بــه لبه پرتگاه می رســیم. 
مســائل سیاســتی که در واشنگتن 
درباره آنها بحث می شود، اغلب درباره 
این است که کمربند ایمنی بپوشیم یا 
خیر. به جای این کار باید، قبل از آنکه 
دیر شود فرمان دیپلماسی را به دست 
بگیریم و به ســمت مسیر کم تنش 

حرکت کنیم.
هر دو طرف باید در انتظارات خودشان 
تجدیدنظر کنند و به اقدامات گام به 

گام برای تنش زدایی رو بیاورند.
ایاالت متحده بدون نوعی تخفیف در 
تحریم ها -خواه به صورت مســتقیم 
یا با وســاطت اتحادیه اروپا- قادر به 
آوردن ایران پای میز مذاکره نخواهد 
بــود. ایاالت متحده عالوه بر این، باید 
۱2پیش شرط پامپئو برای مذاکره با 
ایران که پامپئو ســال گذشته اعالم 
کرد را رهــا کند. رژیم سرســخت 
و کاردان ایــران چنیــن اعالنیه های 

تسلیم آمیزی را صادر نخواهد کرد.
الزم اســت ایرانی ها هــم واقع بین تر 
شــوند. تصور موافقت ایاالت متحده 
با رفع تحریم ها، بدون ضمانت هایی 
از جانــب ایران مبنی بــر آغاز فوری 
مذاکرات بر ســر یک توافق تکمیلی 
کــه در آن دســت کم چارچوب های 
زمانــی توافــق تمدید شــده و به 
مسائل راســتی آزمایی و موشک های 
بالیســتیک ایران پرداخته می شود، 

غیرعملی است.
اگــر از مــا بخواهید مســیری برای 
دیپلماســی پیشــنهاد دهیــم؛ ما 
می گوییم که نباید از نقطه ای که امروز 

در آن قرار داریم، آغاز کنیم.
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 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

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

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

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

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

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی و مراکز خرید

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

Open by Appointment

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

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

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

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000
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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

منزل زیبای چهار خوابه با 2 سرویس حمام،
2262 اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت 7200 اسکورفیت،

در یکی از مناطق بسیار زیبای نورت ونکوور

4640 Highland Boulevard,  North Vancouver

$1,299,000

#207-1728 Gilmore Ave.,  
Burnaby

$668,900

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

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900

10-3595  Salal Drive,  
North Vancouver

$999,000
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فرزانه روستایی

از درخت سیب
 تا روح اهلل زم

بســیاری از سیاسیون با روح اهلل زم مشکل داشتند و او را 
بنیانگذار یک سایت خبری با منابع زرد می دانستند. شاید 
علت اصلی این قضاوت، جوانی و جسارت زیادی و آقازاده 
بودن نســبی او باشــد، اما هر چه هست نمی توان نقش و 
تاثیر کارکرد حیــرت آور آمد نیوز روح اهلل زم را به عنوان 
یک واقعیت سیاســی در تاریخ معاصر ایران و در معادالت 
سیاسی نادیده گرفت. ظاهرا تقدیر این بوده که در نیم قرن 
اخیر دوعدد روح اهلل از حومه پاریس برای ایرانی ها خیلی 
تاثیر گذار شــوند. سال ۱۳56 آیت اهلل خمینی از زیر یک 
درخت سیب در نوقل لوشاتو سرنگونی رژیم شاه را هدایت 
کــرد تا اندکی بعد لشــگری از روحانیون دنیا ندیده و بی 
تجربه و گرسنه اداره کشوری را در اختیار بگیرند که قبال 

ایالت پنجاه و یکم آمریکا بود...
از سال ۱۳۹5 نیزآمد نیوز روح اهلل زم با انتشار اخباری که 
کسی نمی داند از کجا می آید بارها زیر پای اکثر مسئوالن 
اصلی جمهوری اسالمی را پاکیزه جارو کرد، هر چند این 
اخبار ابتدا از ســوی رسانه ها جدی گرفته نشد. بزرگترین 
ایرادی که به آمد نیوز وارد می کردند به زبان ساده این بود 
که ســایز اطالعات از دهان روح اهلل زم خیلی بزرگتر بود. 
منظور اخباری است که در دنیای مدرن افشای هر کدام از 
آنها در هر کشور دیگری اگر منجر به تغییر رژیم نشود بی 
تردید دو ســه الیه از مسئوالن را روانه دادگاه یا زباله دانی 
می کند. اما از آنجا که جمهوری اســالمی با والیت فقیه از 
آســمان آویزان است هیچ نوع افشاگری بر آن کارگرنبوده 
و نیست و انگارمســئوالن نظام مانند خدایان روم باستان 

روئین تن هستند.
اینکه اخبار آمد نیوز از کجا می آید مهمترین عالمت سوال 
حول و حوش روح اهلل زم بود و هست. اما هرچه هست به 
احتمال زیاد الیه هایی از کارکنــان و دوائر اطالعات، قوه 
قضاییه، سپاه، و دفتر رهبر و نیز حفاظت اطالعات همه این 
چهار نهاد که هم رقیب یکدیگرهستند و نگران آینده، باید 
تامین کننده این اطالعات حساس به خارج از کشور باشند 

که روح اهلل زم آنها را منتشر کرده است.
با توجه به کمیت اخبار، و نیز کیفیت افشاگری که آمدنیوز 
چهار ســالی درگیر آن بود اگر درصدی از ضریب خطا را 
طبیعی بدانیم می شــود گفت که روح اهلل زم در مجموع 
موفق بوده و توانسته است به انحصار اخبار ویژه در دست 

ـ امنیتی پایان دهد. دایره های مخوف اطالعاتیـ 
افشــای دهها خبر از اختالس های ریز و درشــت که در 
ایران امری عادی شــده است، افشــاگری در مورد سعید 
طوسی متجاوز و انتشار اســناد تجاوز به نوجوانان کالس 
قرآن که پیگری قضایی آنان به جایی نرســید، 6۳حساب 
مشــکوک رئیس قوه قضاییه و دریافت ســود ماهانه آنها، 
افشــای حقوق های نجومی مدیران دولتی،  افشای پشت 
پرده برکناری الریجانی و اختالف نظر الریجانی ها با دفتر 
رهبر، و افشای اسناد معامالت نفتی و رانت های اقتصادی 
نهاد هایی که منع قانونی برای فعالیت اقتصادی داشتند. 
همچنین انبوهی از اخباردر باره عزل و نصب مدیران درآمد 
نیوز می آمد که ابتدا تکذیب می شد، اما مدتی بعد واقعیت 
از آب در می آمد. این ها همه اطالعاتی هســتند که دوائر 
دولتی خالفکار را نگران می کــرد و همه در پی آن بودند 
کــه حتی با صرف میلیون ها دالرهزینه به هر قیمتی او را 

به دام بیاندازند.

سابقه ژولیان آسانژ و سایت ویکی لیکس

اولین موج سونامی جهانی افشای اسناد محرمانه خالفکاری 
نهادهای دولتی یا مقام های سیاسی، قضایی، یا نظامی در 
ســال 2۰۰6 از سوی ژولیان آســانژ آغاز شد که منجر به 
شــکل گرفتن سایت افشــاگر ویکیلیس شد. هر چند در 
ایران سایت های ارزان قیمت وابسته به سپاه و دستگاههای 
امنیتی اخبار منتشــر شده از سوی آمد نیوز را بی ارزش و 
جاسوسی می نامند، اما روزنامه های معتبر دنیا در آمریکا و 

انگلیس همیشه داوطلب انتشار اسناد ویکی لیکس بوده اند. 
نیویورک تایمز، واشنگتن پســت،،  گاردین، ایندیپندنت 
مهمترین نهادهای مطبوعاتی بوده و هســتند که همواره 
آماده انتشار اســنادی بوده اند تا خالفکاری های نهادهای 
دولتی و مقام های کشــورها را افشــا و اخبار آن را منتشر 

کنند.
این روزنامه ها حتی وقتی ژولیان آسانژ در دادگاه کشوری با 
شکایت مواجه می شد همیشه تیم وکالی زبردست خود را 
اعزام کرده اند تا با استناد به محکمترین قوانین ملی و بین 
المللی ژولیان آسانژ را نجات دهند و هزینه روند قضایی را 
نیز خود می پرداختند. کشوری مثل سوئد نیز که بیشترین 
قوانین در مورد محرمانه بودن فعالیت سایت ها و اطالعات 
آنها را دارد میزبان ســرور ویکی لیکس اســت که در یک 

پناهگاه اتمی متروکه قرار دارد.
در واقــع انتشــار اخبار برگزیده از میلیون ها ســندی که 
ویکی لیکس افشــا کرده اســت برای این روزنامه ها اعتبار 
بین المللی نیز به همراه آورده اســت. بر خالف روح اهلل زم 
که به جاسوسی و ارتباط با کشورهای منظقه متهم شده 
اســت روزنامه های معتبر جهان همواره معتقد بود اند که 
اخبار حساس از هر منبعی به دست آمده باشد برای انتشار 
اهمیت دارد. زیرا این اخبار عملکرد رهبران فاسد کشورها 
را که علیه مردم و شهروندان عادی انجام شده است را افشا 
می کند و تامین منافع مردم عادی بی پناه در پس این اخبار 

افشاگرانه قرار دارد.
ویکی لیکس در جریان فعالیت های خود از ســال 2۰۰6 
صدها هزار ســند از وزارت خارجه آمریکا را منتشــر کرد 
که بعد از انتشار با توسل به قانون حمایت از افشاگرمفاسد 
دولتی مورد حمایت قرار می گرفت. ویلیلیکس اســنادی 
منتشر کرد مبنی بر اینکه آمریکا برخی زندانیان گوانتانامو 
را پنهان کرده و به صلیب ســرخ گزارش نداده است ٫ در 
جریام جنگ عراق چگونه غیر نظامیان هدف قرار گرفته اند. 
ارتش آمریکا چگونه به اشــتباه دوربین خبرنگاران رویتر 
را با آر پی چی اشــتباه گرفته و همه آنها را کشــته است. 
اسنادی منتشر کرد ازکشتار مخالفان سیاسی در کشورهای 
مختلف، دفن زباله های هســته ای در ســاحل عاج بدون 
رعایت مالحضات فنی، ویدئوهایی از کشتار غیر نظامیان 
عراقی از ســوی هلیکوپتر های آمریکایی در عراق و حتی 
در افغانســتان. در ضمن چندین بار ویکی لیکس اســناد 
دیپلماتیک بسیاری از کشور ها از جمله عربستان با سوریه را 
منتشر کرد و میلیون ها سند امنیتی و دیپلماتیک از وزارت 
خارجه آمریکا و پنتاگون منتشر شد که اگر در ایران چنین 
اتفاقی افتاده بــود صد ها نفر را بخاطرش اعدام می کردند. 
در هر حال خسارتی که دستگاههای امنیتی و دیپلماتیک 
آمریکا از ویکی لیکس متحمل شدند بالغ بر میلیاردها دالر 
می شود. زیرا رد بسیاری از اسناد افشا شده باید گم می شد 
یا نحوه بایگانی و دسترسی به آنها در حجم میلیونی بایت 
تغییر می کرد که کار حجیم و طاقت فرسایی بوده و هست 

و هنوز ادامه دارد.

افشاگری های ادوارد اسنودن

اســنودن کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا بود که از سال 
2۰۱۳ به میلیونها ســند مهم دولتی دسترسی داشت. او 
بنا بر ایده شــخصی معتقد بود کــه ایاالت متحده أمریکا 
اجازه ندارد حریم خصوصی شهروندان عادی را نقض کند، 
یا اینکه اطالعات خصوصی زندگی شــمار قابل توچهی از 
سیاســتمداران دنیا را جمع آوری کند. افشای اسناد الیزه 
حاکی از این بود که سیا همه مکالمه های تلفنی مرکل و و 

سارکوزی را شنود می کرده است. حتی بعدا معلوم شد که 
دولت انگلیس با تکنیک های بسیار پیشرفته ای به کابل های 
نوری زیر دریایی احتماال در زیر آبهای خلیج فارس وصل 
شــده و برای سالها از همه اطالعاتی که از کابل های نوری 
قدرتمند زیر دریا رد می شــده است کپی برداری می کرده 
است. در جریان این همکاری اطالعاتی لندن و واشنگتن 
همه ایــن اطالعات به آژانس امنیت ملی آمریکا تحویل و 
تحلیل می شده است. اسنادی که ادوارد اسنودن افشا کرد 
حاکی از جاسوسی صنعتی بسیاری از کشور ها از یکدیگر 
بوده است. بر اساس افشاگری های اسنودن معلوم شد که 
آمریکا عالوه بر تلفن،   ایمیل و موتور جستجوگر لپ تاپ 
همه شخسیت های سیاســی، از میلیون ها شهروند عادی 
جاسوسی و اطالعات خصوصی آنها را تحلیل می کرده است.
دولت آمریکا در ژوئن 2۰۱۳ پاســپورت ادوارد اسنودن را 
باطل کرد تا او نتواند به هیچ کشــوری سفر کند. اسنودن 
که متهم به سرقت اسناد طبقه بندی شده دوایر مختلف 
آمریکا بود بدون پاسپورت و مدارک قانونی مسافرتی اول به 
هنگ کنگ پرواز و پس از آن به روســیه رقت و دو ماه در 
سالن فرودگاه مسکو زندگی کرد. جورج بایدن معاون اوباما 
نیز با روئسای جمهور2۱ کشور که او در خواست پناهندگی 
داده بود مذاکره کرد تا اسنودن را نپذیرند. در نهایت دولت 
روســیه با این شرط که او هیچ فعالیتی علیه آمریکا انجام 
ندهد به او پناهندگی داد. او6 ســال اســت که در مسکو 
زندگی می کند. ژولیان آسانژ نیزاز ۱2 ژوین 2۰۱2 در یکی 
از اتاق های سفارت اکوادور در لندن زندگی کند و به عبارتی 
زندانی بود و ازترس بازداشت شدن از سوی پلیس انگلیس 
برای شش سال پای خود را به خیابان های لندن نگذاشت. 
وقتی دولت اکوادور دست از حمایت اسنودن برداشت پس 

از چند ساعت او بازداشت و روانه دادگاه و زندان شد.
برخالف ایران که روح اهلل زم را متهم به وطن فروشــی یا 
جاسوسی می کنند در دنیای مدرن کسی که اسناد مفاسد 
دولتی را افشــا می کند به عنوان شــهروند جامعه جهانی 
می پذیرند و نهادهای حقوق بشــر به آنها جایزه می دهند. 
برای مثال، فوریه دو ســال گذشــته یکی از کمیسیون ها 
سازمان ملل یک الیحه غیر الزام آور صادر کرد که بر اساس 
آن ژولیان آســانژ تحت بازداشــت خود سرانه قرار گرفته 
است که باید آزاد وخسارت وارد شده به او جبران شود. اما 
دولت های آمریکا، انگلیس،  و سوئد این الیحه را نپذیرفتند.

دومین ســایتی که بعد ازبســته شــدن آمد نیوز اخبار 
درگیری ها و جنبش جدید مردم ایران را مستقیما گزارش 
می کرد پربیننده ترین ســایت ایرانی و متاسفانه صد هزار 
برابر محبوب تر از صدا و ســیمای جمهوری اسالمی بوده 
اســت که بودجه و درآمد میلیاردی دارد اما نقش بختک 

ملی را بر اعصاب مردم ایران بازی کرده اند.
به عبارت دیگر و در یک ظرفیت کوچکتر، روح اهلل زم و آمد 
نیــوز را باید در همان چهارچوبی مورد ارزیابی قرار داد که 
جامعه جهانی ویکی لیکس، ژولیان آسانژ و نیز ادوارد اسنودن 
را ارزیابی می کند. آسانژ،  اسنودن، و روح اهلل زم پدیده جدید 
عصر ارتباطات هســتند که برای دفاع از حقوق شهروندی 
کسانی تالش کرده اند که حامی و پشتیبانی ندارند و خون 
آنها از سوی قدرت های پیچیده سیاسی اقتصادی در حال 

مکیده شدن است.

چه بالیی بر سر روح اهلل خواهد آمد؟

حال این روح اهلل زم است و پنج نهاد وزارت اطالعات، قوه 
قضاییه، دفتر رهبری، سازمان سپاه، اطالعات سپاه، به عالوه 
تشــکیالت حفاظت اطالعات تک تک آنها که در مجموع 
می شود ۱۰ نهاد فوق امنیتی که همگی منتظر هستند تا 
دیر نشده روح اهلل زم را ازیکدیگر ربوده ودر بازدلشتگاههای 
خصوصــی خود او را بدرند. او را بارها تا نزدیکی های تور با 
خود کشیده بودند. بارها اخبار عالمت دار به اومی رساندند 
تا این سازمان ها رد یکدیگر را بزنند. بارها همه این نهادها 
علیه یکدیگر افشاگری کردند و خبر درگیری های درونی 
را به آمد نیوز رســاندند. تا حدی که زم در جایی گفته بود 
سرورآمد نیوز پر است از اخباری که از صحت آن اطمینان 

دارد، اما حتی خودش جرات انتشار آن را ندارد.
اینکه روح اهلل زم چند روز دیگردر یک جایی به سرنوشت 
سعید امامی دچار شــود بزرگترین نگرانی از آینده کسی 
است که حمایتی برای خود در جایی دست و پا نکرد. هر 
چه هست، براساس استانداردهای خبری و رسانه ای دنیای 

امروز روح اهلل زم کاری کرد کارستان.
نام او از صدر جدول کســانی که برای مردم ایران و آب و 
خاک ایران از جان مایه گذاشتند و دل سوزاندند هیجگاه 
جابجا نمی شود. هر چند اپوزسیسون خارج از کشور هم دل 
پر خونی از او داشتند و اغلب معتقد بودند روح اهلل زم خیلی 
زبان حالی اش نمی شود تا بتوان با او کنار آمد و با سایت آمد 

نیوز معامله کرد.

* اصل این نوشــتار در ژانویه 2۰۱۸ برای ســایت زیتون 
نوشــته شــد اما زیتون به دلیل اختالف شخصی مسئول 

سایت با آمد نیوز آن را منتشر نکرد.

اینکه اخبار آمد نیــوز از کجا می آید مهمترین عالمت 
ســوال حول و حوش روح اهلل زم بود و هست. اما هرچه 
هســت به احتمال زیاد الیه هایــی از کارکنان و دوائر 
اطالعات، قوه قضاییه، سپاه، و دفتر رهبر و نیز حفاظت 
اطالعات همه این چهار نهاد که هم رقیب یکدیگرهستند 
و نگران آینده، باید تامین کننده این اطالعات حساس 
به خارج از کشــور باشند که روح اهلل زم آنها را منتشر 

کرده است.

مهسا رازانی: 
جمهوری اسالمی،

 همسرم روح اهلل زم را 
از بغداد ربود

مهسا رازانی، همسر روح اهلل زم در گفتگوی اختصاصی 
با ایران وایر می گوید همسرش تا روز پنج شنبه ۱۸مهر 
با او و فرزندانش بوده است و پس از بازگشت آن ها به 
شهر محل سکونتشان، آقای زم در پاریس می ماند تا 
طبق برنامه ریزی قبلی به عراق ســفر کند: »همسرم 
جمعه ۱۹مهر ســاعت 4:25 از فرودگاه شارل دوگل 
پاریس عازم امان شد. من تا لحظه ای که پرواز ایشان از 
پاریس بلند شد با ایشان در تماس بودم. ایشان ساعت 
۱۰:۳4 دقیقه شب هم از قسمت ترانزیت فرودگاه امان 
سلفی از خودش برایم فرستاد. ساعت ۱۱:2۰ دقیقه 
شب هم پروازشان به بغداد بلند شد و 5۰ دقیقه پس از 
نیمه شب یعنی ۱۰ دقیقه پیش از یک بامداد شنبه 2۰ 
مهر هم پرواز ایشان در بغداد به زمین نشسته است.«

روح اهلل زم بامداد روز شنبه به بغداد می رسد و بر اساس 
اطالعات، بلیتی که خریده اســت قرار بوده است روز 
پنج شنبه 25مهر۱۳۹۸ یعنی تنها پس از 5 روز اقامت 
در عراق از همان مســیر به پارس برگردد. روح اهلل زم 
با چه هدفی در ایام اربعین به عراق ســفر کرد. خانم 
رازانی می گوید نمی داند همســرش چرا به عراق سفر 
کرده اســت اما دوســت آقای زم می گویــد یکی از 
همکاران آمدنیوز که یا آگاهانه و احتماال از سر ناچاری 
با نیروهای امنیتی همکاری می کند و یا ناخواســته و 
ناآگاهانه در دامی اطالعاتی افتاده است، روح اهلل زم را 
ترغیب می کند که به دیدار آیت اهلل سیستانی در عراق 
برود: »به روح اهلل گفته بود همه هماهنگی ها انجام شده 
اســت و آیت اهلل قبول کرده اســت با تو دیدار کند و 
احتماال می توانی بــا او گفتگو هم بکنی و این اعتبار 
زیادی برای تو درســت خواهد کرد.« وقتی از همسر 
آقای زم درباره درستی این گمانه می پرسم می گوید 

مایل نیست پاسخی به این پرسش بدهد.
»جرج مالبرنو«، روزنامه نگار فیگارو در گزارشی درباره 
ربوده شــدن روح اهلل زم نوشته است زن جوانی برای 
متقاعــد کــردن روح اهلل زم برای رفتن به این ســفر 
احتماال به پاریس آمده است. خانم رازانی می گوید او 
ندیده است کسی در پاریس با همسرش دیدار داشته 
باشد. مشخص نیست گمانه زنی فیگارو مبتنی بر چه 
داده هایی است اما دوســت آقای زم می گوید همکار 
آمدنیوز که در ترغیب آقای زم برای سفر به عراق نقش 
داشته است ساکن فرانسه نیست و بعید است ترغیب 
آقای زم برای چنین ســفری با فرستادن یک مامور 

امنیتی ممکن شده باشد.
همسر آقای زم می گوید تا 24 ساعت پس از رسیدن 
همسرش به بغداد خبری از او نداشته است و برخالف 
معمول تمام تالش هایش هم برای تماس با او بی پاسخ 
مانده است: »من 24 ساعت از همسرم بی خبر بودم. 
پیام های زیادی به ایشــان فرســتادم اما نتوانستم با 
ایشان صحبت کنم. بامداد یکشنبه 2۱مهر، ایشان با 
شماره فرانسه اش به من زنگ زد. لحن و شیوه صحبت 
کردنش و الفاظی که به کار می برد مثل همیشه نبود. 
من البته آن زمان متوجه نشدم، اصال قدرت تشخیصم 
را از دست داده بودم. گفت خوبم و نگران نباش و حتما 
فردا یک خط می گیرم که اینترنت داشته باشد و من 
بتوانم با شــما تصویری تماس بگیرم. کل تماس یک 

دقیقه بیشتر طول نکشید و گفت باید برود.«
روح اهلل زم، دیگر با همسرش تماسی نمی گیرد و خانم 
رازانی نزدیک به ۳6 ســاعت بعد خبر بازداشت او را 
از رسانه ها می شنود »همســر من را از عراق ربوده اند 
و اکنون از دولت فرانســه که ما به آنجا پناه آورده ایم 
می خواهم کمکم کند. باید از دولت عراق خواسته شود 
توضیح دهد همسر من را چگونه ربوده اند. این حق من 

است که بدانم همسر من کجاست.«
در گزارش فیگارو درباره اقدامات دولت فرانسه در مورد 
پرونده ربایش روح اهلل زم چیزی نیامده است اما تایید 
شده است که به نقل از وزارت کشور فرانسه تاکید شده 
که آقای زم در آن کشور پناهنده بوده و تحت حمایت 
پلیس. از خانم رازانی می پرســم درباره این پرونده با 
پلیس فرانســه تماس داشته اند؟ خانم رازانی اما مایل 

نیست به این پرسش پاسخ بدهد.
روح اهلل  زم و مهسا رازانی، دو دختر 5 و ۱6 ساله دارند. 
دختر ۱6 ساله او می داند پدرش در بازداشت مقامات 

امنیتی ایران است و امیدوار است زودتر آزاد شود.
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حمید زرگرزاده

ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

عضویت در اتحادیه روس ها،
 راه تازه ایران

 برای بی اثر کردن تحریم ها
جمهوری اســالمی ایران به دنبال یافتن راه های تــازه برای کم کردن اثر 
تحریم های آمریکا، در تالش برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی »اوراسیا« 
است. اوراسیا، یک سازمان تجاری در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز است 
که بزرگ ترین و اصلی ترین بازیگر آن روســیه است. اعضای این اتحادیه 
روسیه، بالروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان هستند. قرار است با 
شروع »تجارت کاالهای ترجیحی«، جمهوری اسالمی ایران هم از پنجم آبان 
طی یک فرایند سه ساله وارد این اتحادیه شود. هم اکنون به طور موقت یک 
منطقه آزاد تجاری بین شش کشور برقرار شده و قرار است مبادالت تجاری 

با پول ملی این کشورها انجام شود.

»محمدجواد ظریــف« وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی ایران حضور اخیر 
رییس جمهور  روحانــی«  »حســن 
در اجالس رهبــران اوراســیا را در 
ارمنستان نشانه »پیشرفت مهم« در 
پیوستن ایران به اوراسیا خوانده و ابراز 
امیدواری کرده که با استفاده از اتصال 
دریای خزر و خلیج فارس به وســیله 
راه آهن در ایران و حضور در اوراسیا، 
این سازمان اقتصادی »نقش حیاتی 

در حمل ونقل بین المللی« پیدا کند.
 بر اســاس موافقت نامــه ای که بین 
ایران و پنج کشــور اتحادیه اوراسیا 
امضــا شــده، از ۸62 قلم کاالیی که 
موضوع ایــن اتحادیه اســت، ۳6۰ 
نــوع کاال ترجیحات اعطایی ایران به 
اوراســیا اســت و ۱4۰ کاال بیشتر از 
ایران، یعنی 5۰2 نوع، کاالهایی است 
که ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران 
خواهــد بود یعنی گمــرک، عوارض 
و ســایر هزینه های تجاری آن کمتر 

است.
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
امیدواری کرده  ابراز  ایران  کشاورزی 
کــه با توجه بــه تنوع بــازار و تنوع 
منابع موجود در کشورهای عضو این 
اتحادیه، پیوســتن به آن یک فرصت 
قابل توجه برای اقتصــاد ایران ایجاد 
کند و میتوان از این طریق، بخشی از 

اثر تحریم های ایاالت متحده را جبران 
کرد.

اصلی ترین امتیازات اعطایی اتحادیه 
اوراسیا به ایران برای وارد کردن کاالها 
و اقالم ایرانــی، ماهی قزل آال، میگو، 
برخی گل های تزیینی، میوه های تازه، 
پســته، خرما، بیسکویت و شیرینی، 
آبمیوه، نمک، گچ، پارافین، داروهای 
داری آنتی بیوتیــک، صابــون، مواد 
شوینده، الستیک ماشین، انواع فرش 
و کف پوش ماشینی و دستباف، کاشی 
و سرامیک و لوازم آشپزخانه، سنگ، 
نقره، فلزات گران بها به صورت خام یا 
کارشــده، لوله های پروفیلی، چدنی 
و آهنــی، انواع مفتول های مســی، 
آبگرمکن برقی و برخــی از قطعات 

مربوط به ماشین های سنگین است.
در برابر، ایران به پنج کشــور اتحادیه 
اوراسیا اجازه داده است تا بیش از 5۰۰ 
محصول و کاالی خود را با استفاده از 
امتیازات گمرکی و تجاری وارد ایران 
کند. مهم ترین این کاالها انواع گوشت 
گاو، گوسفند و ماهی ها، کره، عسل، 
ســبزیجات، چای، بذر جــو، ذرت، 
برنج، آب معدنی، برخی از محصوالت 
دارویی، بهداشتی و آرایشی، چوب و 
کاغذ، پنبه، طــال و زیورآالت و نقره 
جات، موتورهای پیســتونی گازسوز، 
بیل مکانیکی، بولدوزر، تریلر، اجزای 

هلی کوپتر، موتورســیکلت، دوربین، 
دستگاه های لرزه نگاری و کنتور تولید 

یا مصرف برق و گاز است.
بر اساس توافقی که بین ایران و پنج 

کشور عضو اتحادیه اوراسیا امضا شده، 
شش کشــور عضو به مدت سه سال 
تعرفه های تجاری و گمرکی را برای 
کاالهایی که بر سر آن توافق کرده اند، 

فرامرز داور )ایران وایر(

برای واردات از ایران و صدور به ایران 
حذف می کننــد یا کاهش می دهند. 
پس از ســه ســال طرف ها تصمیم 
قطعی خواهند گرفت کــه توافق را 

ادامه خواهند داد یا خیر.
در توافــق ذکــر شــده اســت که 
خریدوفروش مواد شکافت پذیر یا مواد 
مشــتق از آن ها که منظور از آن مواد 
کاربردی در برنامه های اتمی اســت 
و تجهیــزات نظامی و جنگی در این 

توافق موضوعیت نخواهند داشت.
ایران برای عبور از شــرایط ســختی 
به  ایاالت متحده  تحریم هــای  کــه 
وجود آورده، چاره ای جز اســتفاده از 
مزیت های منطقه ای خــود و حتی 
همکاری با کشــورهایی که به نوعی 
تحت تحریم قرار گرفته اند، ندارد اما 
در منطقه آسیای میانه و قفقاز، روسیه 
بازیگر اصلی اســت که از هر میزان 

وابســتگی تهران به مسکو، استقبال 
می کند. روسیه در زمان تحریم های 
بین المللی علیه جمهوری اســالمی 
ایران رفتاری تحقیرآمیز و سودجویانه 

در برابر ایران داشت.
اکنون روسیه خود درگیر تحریم های 
اتحادیــه اروپــا و مســایل مالــی 
متعددی ازجملــه بحران در روابط با 
ایاالت متحده است. هرچند این کشور 
از شــرکای توافق هســته ای برجام 
با ایران هم محســوب می شــود اما 
بااین همه بخشی از تحریم های آمریکا 
علیه ایران را اجرا کرده اســت. »لوان 
جاگاریان« سفیر روســیه در تهران 
تایید کرده که تحریم های آمریکا تاثیر 
منفی در همکاری های هسته ای ایران 
و روســیه داشته اســت. دور از ذهن 
نیست که در صورت بهبود روابطش با 
اروپا و آمریکا، به همین نسبت روابط 
روسیه با ایران دستخوش تغییر شود.

اقتصادی  اتحادیه  کشــورهای عضو 
اوراسیا از اقتصاد توانمند و شکوفایی 
برخوردار نیســتند که ایــران بتواند 
تحمیل شده  هزینه های  از  بخشــی 
تحریم را با تجارت با آن جبران کند 
اما در شــرایط فعلی، گزینه های زیاد 
دیگری هم باقی نمانده اســت. قرار 
است تجارت بین شش کشور اوراسیا 
بــه ارزهای ملی آن ها انجام شــود و 
به این ترتیــب دالر آمریکا را از چرخه 

مبادالت خود خارج کنند.
با توجه به تنوع بیشتری که کاالهای 
وارداتــی اوراســیا به ایــران دارد تا 
صادرات کاال، قابل پیش بینی است که 
اوال پول ملی سایر کشورها خصوصا 
روبل روسیه از این تجارت منتفع شود 
و دوما ازنظر تجاری هم ایران به دلیل 
کاالهایی محدودتری که صادر می کند 
و توازنی که به سود اوراسیاست، عواید 

مالی کمتری کسب خواهد کرد.
وضعیت ســختی کــه تحریم های 
آمریکا به وجود آورده، راه های دیگری 
باقی نگذاشــته جز این که ایران برای 
کم کردن این درد به سراغ داروهای 

کم اثر روسیه برود.

فرانسه از ایران خواست بیش از این تعهدات هسته ای را کاهش ندهد

رادیو فردا- فرانســه از ایران خواست 
بیش از این تعهدات هســته ایش را 
نقض نکند و تاکید کرد که »به ویژه« 
تهدید جدیــد ایران بــرای افزایش 
سطح غنی سازی اورانیوم از ماه آینده 

»نگران کننده« است.
اگنس فون درمول، سخنگوی وزارت 
خارجه فرانســه، روز چهارشنبه 24 
مهر در نشســتی با خبرنگاران گفت: 
»ایران باید به ویــژه از مرحله جدید 
اقدامات خود که نگران کننده است و 
می تواند به تنش ها دامن بزند، پرهیز 

کند.«
ایران طی ماه های اخیر در واکنش به 
تحریم های ایاالت متحده که با خروج 
این کشور از توافق هسته ای آغاز شد، 
به طور مرحله به مرحله تعهدات خود 
نســبت به این توافق را کاهش داده 
است. این کشــور اعالم کرده که روز 
۱5 آبــان گام بعدی خود را برخواهد 
داشت، اما دیپلمات ها نگرانند که این 
اقــدام قدرت های اروپایــی را ناگزیر 
سازد تا به آن واکنش نشان دهند در 

حالی که ســه کشور بریتانیا، فرانسه 
و آلمان تاکنون تالش داشــته اند که 

توافق هسته ای را حفظ کنند.
بــه گفته حســن روحانــی، رئیس 
جمهوری ایران، تهران در حال کار بر 
روی سانتریفیوژهای پیشرفته آی آر ۹ 

برای غنی سازی اورانیوم است.
توافق هسته ای به ایران اجازه می دهد 
که تنها با حدود پنج هزار سانتریفیوژ 
آی آر ۱ کــه در نیــروگاه نطنز دارد 
اقدام بــه غنی ســازی اورانیوم کند. 
طبق این توافقنامــه، ایران می تواند 
شمار محدودی سانتریفیوژ پیشرفته 
برای تحقق داشــته باشد، اما امکان 

غنی سازی اورانیوم با آنها را ندارد.
ســانتریفیوژهای  با  هم اکنون  ایران 
پیشرفته اورانیوم را غنی سازی می کند 
و در حال نصب شمار بیشتری از این 

سانتریفیوژهاست.
به نوشته خبرگزاری رویترز، اظهارات 
آقــای روحانی به این معناســت که 
ایران با ســاخت سانتریفیوژ آی آر ۹، 
توافقنامه هســته ای را نقض می کند 

چرا که در این توافق نامی از آی آر ۹ 
برده نشده است.

ایــن خبرگزاری در ادامــه به نقل از 
یک دیپلمات فرانســوی می نویسد: 
»ایران در روز ۱5 آبان برای چهارمین 
بار توافق را نقــض می کند. آن چه تا 
به حــال آنها نقض کرده اند بیشــتر 
جنبه سیاســی و نمادین داشته، اما 
هر چه بیشــتر به این اقدامات ادامه 
دهند، انتخاب کمتــر و دامنه عمل 
محدودتری خواهند داشــت و روی 

توافق تاثیر خواهد گذاشت.«
وی افــزود: »پــس از ۱5 آبان دنیا 
به پایان نمی رســد، اما حفظ توافق 

هسته ای دشوارتر می شود.«
ایــران تاکید دارد کــه فعالیت های 
هسته ای آن صلح آمیز است و در پی 
تولید سالح هسته ای نبوده و نیست، 
اما ایاالت متحده و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی معتقدند که این کشــور 
بــرای دوره ای برنامــه ای برای تولید 
سالح هســته ای داشــت که آن را 

متوقف کرده است.
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چرا الریجانی فقط می خواهد قوه قضاییه از اموالش خبر داشته باشد؟ 

»شفافیت« با گزارش اموال مقامات به یکدیگر

»مجبورم برای ثبت اموالم به کافی نت 
بروم«، »من نه خانه دارم و نه ماشین 
که بخواهم ثبت کنم اما اگر شــماره 
حساب می خواهد می توانم آن را ثبت 
کنم«، »ما اگر اموالی داشــتیم اعالم 
می کنیم«، »ما چــون آقازاده بودیم 
همان اول دوره، قوه قضائیه لیســت 
اموال از ما گرفته است«، این جمالت 
پاسخ های برخی از نمایندگاه مجلس 
به این ســوال خبرنگار »خبرآنالین« 
است که »آیا اموال خود را در سامانه 
ثبت اموال مسئولین ثبت کرده اند یا 

نه.«
این در حالی است که اکثریت قریب 
به اتفاق این نمایندگان در پاســخ به 
سواالت کلی تری مانند اینکه آیا این 
کار را برای کاهش فســاد و افزایش 
شــفافیت موثر می دانند آن را مثبت 

ارزیابی کرده اند.
اضطرار ثبت ایــن اموال در پی ابالغ 
»آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به 
دارایی مقامات، مسؤوالن و کارگزاران 
جمهوری اســالمی« از ســوی قوه 
قضاییــه به وجود آمده اســت.  این 
آیین نامه هم  در جهت اجرای قانون 
رسیدگی به دارایی مقامات، مصوب ۹ 

آبان ماه ۹4 ابالغ شد.
در روز ۳۱ شــهریور ماه سالجاری از 
ســامانه ثبت اموال و دارایی مقامات 
کشــور رونمایی شــد و یک ماه به 
مســئوالن فرصت داده شد تا اموال 
خود را در این سایت به ثبت برسانند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضاییه در مراسم رونمایی از این 
ســامانه  اعالم کرده بــود که دارایی 
رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس 
جمهور، وزیران و همســر و فرزندان 
آن ها قبل و بعد از خدمت، توســط 
رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود 
که برخالف حق افزایش نیافته باشد. 
او همچنیــن تاکید کرد که » رییس 
قوه قضاییه دارایی های خود، همسر 
و فرزندان تحت تکفلشان را به مقام 

معظم رهبری اعالم کردند.«

چه کسانی ثبت کردند؟

امروز و بعد از گذشــت 2۰ روز از این 
فرصت، در یکی آخرین اظهار نظرها 
در ایــن باره، علــی الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی خواستار آن 
شــد که اطالعات مالــی نمایندگان 

مجلس »محرمانه« باشد.
به گفته اســداهلل عباسی سخنگوی 
هیأت رئیسه مجلس » نگرانی هایی« 
درباره امنیت ســامانه وجــود دارد و 
اینکه »در فضای مجازی احتمال هک 
یا سرقت اطالعات و یا اختالل در آن 
وجود دارد، لذا برای این باید ســاز و 
کاری فراهم شــود و برای هر کدام از 
مســئوالن ُکدی را در نظر بگیرند تا 
بر اساس این کد نمایندگان اطالعات 
خود را تعیین و به روزرسانی کنند. به 
عنوان مثال کد ۱2 به همراه پسوورد 

آن متعلق به فالن نماینده یا مسئول 
است و آن مسئول می داند و بر اساس 
آن رمزگذاری می کند و تنها شخص 
مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و 

رمز را خواهند داشت.«
به نظر می رســد کــه نگرانی اصلی 
این  انتشــار عمومی  رییس مجلس، 
اطالعات و رســیدن آن به دســت 

مطبوعات و شهروندان است.
پیش از این محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه هم گفته بود که هنوز اموالش 
را در این ســامانه ثبت نکرده چرا که 
» از زمانی که این ســامانه آغاز به کار 
کرده برای حضور در مجمع عمومی 
ســازمان ملل در نیویــورک بوده ام. 
البتــه اموال خود را یــک بار در آغاز 
مســؤولیت اعالم کردم. یک بار هم 
در پایان دولــت یازدهم و آغاز دولت 
دوازدهم. االن هم هر وقت بتوانم یک 
روز جمعه که در ایران باشــم اموالم 
را در ســامانه ثبت می کنم.« معاون 
اقتصادی وزیر امور خارجه هم گفته 
است که» برای ثبت اموالمان در این 
سامانه منتظر بازگشت وزیر خارجه از 
نیویورک هستیم و به محض بازگشت 
ایشان در اولین فرصت همه مسؤوالن 
وزارت خارجه که شــامل این طرح 
هســتند برای ثبت اموال در سامانه 

اقدام خواهیم کرد.«
نگهبــان، مجلس  اعضای شــورای 
خبرگان، نیروهای مسلح و مسئوالن 
دیگری که در این باره مورد سوال قرار 
گرفته اند همه طرح را خوب ارزیابی 
کرده اند، اما گفته اند که هنوز اموالشان 
را به ثبت نرسانده اند و »خیلی زود« 

این کار را می کنند.
در این میان اندیشــکده »شفافیت 
بــرای ایــران« که به نظر می رســد 
علیرغم تاکید بــر فراجناحی بودن 
بــه اصول گرایان نزدیک باشــند در 
نقل قولی از جمشید انصاری، رئیس 
سازمان اداری استخدامی نوشته است 
که »دولت این حق را به خود می دهد 
که تا سایر دستگاه ها اطالعاتشان را 
وارد نکرده اند، این سامانه را رونمایی 

نکند.«

شفافیت برای چه کسی؟

در ماده ۸ آیین نامــه اجرایی قانون 
رسیدگی به دارایی مقامات آمده است 
که »فهرست دارایی مقامات مسؤول 
و سمت ها و مشخصات افراد مشمول 
و اســناد و اطالعات مربوط به آن که 
به قوه قضائیه ارائه می شود، محرمانه 
بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات 
مســؤول می توانند شخصاً اطالعات 

خود را افشا کنند.«
داود کریمی  مرید، ســخنگو و دبیر 
کمیته دائمی شــورای اطالع  رسانی 
قوه قضائیه »مافــا« هم در گفت  وگو 

نهادهای ناظر همان هایی هســتند 
را  نظارت  مسئولیت  هم  تابحال  که 
برعهده داشــتند. در این صورت با 
اموال مسئوالن  اعالم صورت  فرض 
به قوه قضاییه باز هم ریسک باالیی 
از تداوم فســاد از طریــق تبانی 
مسئوالِن  و  نظارتی  دســتگاه های 
تحت نظارت وجود خواهد داشــت. 
به نظر می رســد که نگرانی اصلی 
رییس مجلس، انتشــار عمومی این 
به دست  آن  و رســیدن  اطالعات 

مطبوعات و شهروندان است.

با روزنامه »شــرق« اعالم کرد که » 
افشــای دارایی های مســئوالن جرم 
تلقی می  شود و در حال  حاضر قانون 

این اجازه را به ما نمی  دهد.«
او همچنین تاکیــد کد که »مدیران 
محتــرم زیادی در حوزه لشــکری و 
کشوری برای ثبت دارایی ها در سامانه 
اقدام کرده اند« با این وجود او حتی از 
اعالم اسامی این افراد هم معذور است.
ایــن بدان معنی اســت که برخالف 
تصور عمومــی و تبلیغاتی که حول 
این »شفافیت« به عمل آمده و امتیاز 
راه انــدازی آن هم یکســر به ابراهیم 
رییسی و قوه قضاییه رسید، این کار با 
رویکرد نظارت متمرکز انجام می شود، 
نه نظارت عمومــی و مردمی که در 
بسیاری از کشــورهای دنیا در حال 

پیاده شدن است.
نگاهــی به تجربه جهانــی در حوزه 
شــفافیت و نظارت بر درآمدها نشان 
از آن دارد کــه الاقل در 6۰ کشــور، 
صورت اموال مسئوالن دولتی و سایر 
نهادهای حاکمیتی در دسترس عموم 
است و نه تنها نهادهای نظارتی رسمی 
که مطبوعات و شهروندان عادی هم 

به آن دسترسی دارند.
این شکل از نظارت به سازوکاری موثر 
برای جلوگیری از فساد، تبانی، کسب 
مال نامشروع با استفاده از قدرت بدل 
شده است. در بعضی از کشورها مانند 
نروژ پا را از این هم فراتر گذاشتند و 
دارایی های همه ی شهرواندان عادی 

نیز قابل نظارت و ارزیابی است.
حال با به راه افتادن این ســامانه در 
ایران بســیاری از مســئوالن تاکید 
می کنند که اساسا این اتفاق جدیدی 
نیســت و تنها تفاوت موضوع در این 
اســت که این کار پیــش از این به 
صورت کاغذی انجام می شــد و حاال 
فقط در یک سامانه الکترونیکی ثبت 

می شود.
در نهایت اما نهادهای ناظر همان هایی 
هســتند که تابحال هم مســئولیت 
نظــارت را برعهده داشــتند. در این 
صورت با فرض اعــالم صورت اموال 
مسئوالن به قوه قضاییه باز هم ریسک 
باالیی از تداوم فســاد از طریق تبانی 
دستگاه های نظارتی و مسئوالِن تحت 

نظارت وجود خواهد داشت.
مسئله دیگری که در این میان قابل 
طرح است تعیین مصادیق »مقامات، 
مســؤوالن و کارگــزاران جمهوری 
اســالمی« اســت. اینکه به راســتی 
رهبر جمهوری اســالمی و نهادهای 
و مدیران ارشــد و میانی مرتبط با او 
نیز شامل این طرح خواهند شد یا نه. 
آیا این شفافیت مالی نیم بند روسا و 
مدیران نهادهایی مانند آستان قدس 
رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد 
مستضعفان و جانبازان، آستان قدس 
رضوی، بنیاد ۱5 خرداد، بنیاد شهید 
انقالب اسالمی، بنیاد مسکن و کمیته 
امداد امام خمینی را هم بر ســر میز 

شفافیت می نشاند یا خیر؟
به نظر می رســد حتــی در صورت 
طرح چنیــن ادعایی، چنانچه درباره 
خود رییس قوه قضاییه اعالم شد که 
صورت اموال خود را به »رهبر« داده، 
تا زمانی که گزارشی از این »شفافیت« 
ها به صورت عمومی اعالم نشــود و 
ادامه گزارش دادن مســئوالن نظام 
به یکدیگر چیزی از بار بی اعتمادی و 

ناامیدی اجتماعی نمی کاهد.

مهسا محمدی )زیتون(

سخنگوی دولت: مشخص نیست 
چند درصد فرزندان مسئوالن دولتی 

خارج از کشور هستند
رادیو زمانه- علی ربیعی، سخنگوی دولت، در پاسخ به این سئوال که چند 
درصد از فرزندان مسئوالن دولتی در خارج از کشور اقامت دارند یا تحصیل 
می کنند، گفت: »آمار دقیقی درباره درصد فرزندان مســئوالن دولتی در 

خارج از کشور موجود نیست، یا اگر موجود باشد، من بی اطالع هستم«. 
به تازگی طرحی در مجلس شورای اسالمی به جریان افتاده که بر اساس آن 
با توجه به مسائل امنیتی فرزندان مسئوالن دولتی اجازه تحصیل در خارج از 
کشور را نخواهند داشت. برخی معتقدند که برای جلوگیری از خروج ارز در 
شرایط تحریم و همچنین رفع تبعیض های ناشی از امکانات، چنین طرحی 
باید اجرا شود، برخی نیز با آن مخالفند و آن را »مغایر با حقوق شهروندی« 

عنوان می کنند. 
در حالی فرزندان برخی از مسئوالن جمهوری اسالمی در کشورهای خارجی 
متموالنه زندگی می کنند، بسیاری از مردم ایران در شرایط سخت اقتصادی 
به سر می برند. شمار زیادی از »آقازاده ها« سال ها قبل از ایران بیرون آمده اند، 
حاال هم به محل جدل دو جناح درون قدرت تبدیل شــده اند. آن ها ساکن 
آمریکا، بریتانیا و یا کانادا هستند و برخی نیز در آلمان، اتریش یا سوئیس 

زندگی می کنند و شغل بیشتر آن ها نیز»تجارت« است.

بیانیه ١۷ زن زندانی در ایران:
جمهوری اسالمی یک حکومت زن ستیز است

ایــران امروز- زنان زندانی سیاســی 
محبــوس در زندان اوین با انتشــار 
بیانیه ای نسبت به رویکرد زن ستیزانه 
جمهوری اسالمی علیه زنان اعتراض 

کردند.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر 
در ایران در این بیانیه با تاکید بر رنج 
مضاعف مادران در مواجه با حکومت، 
بیان می شود “زنان  بسیاری فرزندان 
خود را در زندان به دنیا آورده و بزرگ 
کرده اند؛ مادرانی  حتا از دیدن جسد 
و محل دفن فرزنــدان خود محروم 
شــده اند؛ مادرانی به جرم خونخواهی 
فرزنــد خود یــا درخواســت آزادی 
فرزندشان به زندان روانه شده اند؛ یا 
مجبور به ترک فرزند چند ماهه خود 
شده اند.” در ادامه به بازداشت مادران 
زندانیان سیاسی و نیز دوری اجباری 
فرزندان کوچک آنها از مادران زندانی 
به عنوان نمونه هایی از فشار مضاعف 

بر زنان اشاره می شود.
امضا کننــدگان ایــن بیانیه ضمن 
اعتراض به ستم، بی عدالتی و اعمال 
رفتارهای غیر انسانی صورت گرفته از 
سوی حاکمیت، تداوم فشارها و فراق 
ها بر زنان طی سالهای اخیر را نه عامل 
شکستن مقاومت که گواه ثابت قدم تر 
شدن در مبارزه و اراده معطوف به آن 
می دانند و نسبت به بیداری وجدان 
آگاه جامعه در راستای رهایی زنان از 

ستم ابراز امیدواری می کنند.
در ادامــه متن بیانیه کــه در اختیار 
کانون مدافعان حقوق بشــر در ایران 

قرار گرفته، می آید:
دیر زمانیست که استبداد و استثمار 
توامان جز چتر خفقان و گرســنگی 

و فقدان بر ســر مردم این سرزمین 
نگسترده است. در تمام این سال ها 
کشاکش قدرت مسلط با آزادیخواهی 
و عدالت طلبی در جریان بوده است. 
در یک سو حاکمیت با تمام ابزارهای 
ســرکوب و در سوی دیگر جان های 
آزاده ی مــردان و زنان با تمام آنچه 
داشته اند از قلمشان تا جانشان. این 
کشاکش و نبرد به صریح ترین شکل 
در مواجهــه حاکمیت با مــادران و 
مادرانگی طی سالها نمایان شده است.

جایی که حکومــت به رغم  تاکید بر 
مادر بودن زنان برای پابند کردنشان 
به خانه، مادرانگــی زنان معترض را 
تاب نمی آورد: زنان  بسیاری فرزندان 
خود را در زندان به دنیا آورده و بزرگ 
کرده اند؛ مادرانی  حتا از دیدن جسد و 
محل دفن فرزندان خود محروم شده 
اند؛ مادرانی به جرم خونخواهی فرزند 
خود یا درخواســت آزادی فرزندشان 
به زندان روانه شــده اند؛ یا مجبور به 
ترک فرزند چند ماهه خود شده اند 
و سالها بدون حتی یک روز مرخصی 
در هجــران فرزندان خــود در زندان 
گذرانده انــد؛ مادرانی کــه حتی از 
مالقات و دیدن فرزندانشان در سالن 
های مالقــات زندان ها محروم مانده 
انــد؛ و مادران بی قراری هم  پشــت 
درهای زندان ســاعت هــا در انتظار 
بدیهی ترین حق خــود و در آغوش 
کشیدن فرزندشــان رنجی مشابه را 

متحمل می شوند.
در تمام این سال ها جدال حاکمیتی 
زن ســتیز با زنان و مادرانی که برای 
آزادی و عدالــت برخواســته انــد، 
ادامه داشته اســت. تداوم این جدال 

البته خــود نشــانی از آگاهی افزون 
و گســترش مبارزه واعتراضات زنان 
اســت. نمونه ها بســیارند. تنها در 
چند ماه گذشته فرنگیس مظلوم  به 
رغم بیماری به جرم دفاع از پسرش، 
ســهیل عربی، بازداشت شــد. مادر 
علیرضا شیرمحمدی به دلیل نداشتن 
۸۰ میلیون تومان وثیقه، فرزند خود 
را در زندان از دســت داد. راحله اصل 
احمدی به جــرم خواســت آزادی 
فرزندش، صبا کرد افشاری، بازداشت 

شد، و موارد متعدد دیگر.
در اخیر ترین مورد، دختر 5 ســاله 
نازنیــن زاغری، گیســو رتکلیف، به 
ناچار ایــران را ترک کــرد تا بعد از 
۳ ســال و ۸ ماه، به دور از مادر، نزد 
پدر زندگی کند. این در حالیســت که 
مســووالن به طور ضمنی آزادی او را 
مشروط به نتیجه مذاکره و معامله با 
بریتانیا کرده اند و آنچه در این میان 
نادیده گرفته می شــود، انســان ها، 
حقوق آنها، عدالت و حقیقت است. از 
این منظر، عملکرد هر دو حکومت دو 

روی یک سکه است.
ما امضا کنندگان این بیانیه که برخی 
مان خود ســالیان دراز رنج  هجران 
فرزندانمــان را تجربه کــرده ایم، بار 
دیگر اعتراض خود را به ستم بر زنان، 
رفتارهای غیر انســانی و بی عدالتی 

اعالم می کنیم.
تجربه تاریخی و واقعیت روزمره بیانگر 
آن اســت که مادرانگی به رغم میل 
حکومت ها با مقاومت و باروری ذاتی 
خود تا چه حد می تواند به خواست و 
امکان رهایی گره بخورد. تداوم فشارها 
و فراق ها بر زنان طی ســالهای اخیر 
را نه عامل شکستن مقاومت که گواه 
ثابت قدم تر شــدن در مبارزه و اراده 

معطوف به آن می دانیم.
ما زنان این مرز و بوم در این ســو یا 
آن سوی دیوار زندان بر این باوریم که 
وجدان بیدار جامعه، تاب این ستم ها 
را نخواهد آورد و نه دیر هنگام، بلکه 
در سپیده دمی نزدیک، با عمل و اراده 
و هر لحظه، رهایی مادران رنج کشیده 
این سرزمین را فراهم خواهد ساخت.

دســت در دست هم به امید روزهای 
روشــن، صدای مادران در بند باشیم 
که این عمل سر فصل رهایی وجدان 

دردآلود جامعه بشری است.
یاســمن آریانی، مریم اکبری منفرد، 
سیما انتصاری، ارس امیری، مرضیه 
امیری قهفرخی، لیال حســین زاده، 
نازنیــن زاغــری، زهــرا زهتابچی، 
آتنــا دائمی، فاطمــه ضیایی، منیره 
عربشــاهی، نگیــن قدمیــان، صبا 
کردافشــاری، نــدا ناجــی، نرگس 
محمدی، فرشــته محمدی، سپیده 

مرادی - زندان اوین - مهر ۱۳۹۸
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 گزارش میدانی 

مفهوم مشخص
 تنگدستی

 در ایران امروز

این گزارش شرحی مختصر از وضعیت 
زندگی طبقه کارگــر، کارمندان غیر 
دولتی و قشــرهای کم درآمد اســت. 
در دو سال اخیر بخش هایی از طبقه 
متوســط ایــران نیز به حــال و روز 
مشابهی دچار شده است. محرومیت 
در حال تبدیل شدن به یک شاخصه 

عمومی در جامعه ایران است.
در سال ۱۳۸5 قیمت هر کیلو گوشت 
قرمز 5۳۰۰ تومان، حداقل دستمزد 
قانونــی برای یک نیــروی کار صد و 
پنجاه هزار تومــان و نرخ تورم ۱۱.۹ 
درصد بود. در سال ۱۳۹۸ قیمت هر 
کیلو گوشــت قرمز حداقل صد و ده 
هزار تومان، حداقل دســتمزد قانونی 
یک نیروی کار یک میلیون و هشتصد 
هزار تومان است و نرخ تورم باالی سی 

درصد است.
در ســال ۱۳۸5 بــا حداقــل حقوق 
اداره کار می شد 2۸ کیلوگرم گوشت 
گوسفندی خرید و در سال ۱۳۹۸ با 
حداقل حقوق اداره کار تنها می توان 
۱6 کیلوگــرم گوشــت از همان نوع 

خرید.
در ســال ۱۳۷۷ ایرانیان با میانگین 
متری ۱55هزار تومان می توانستند در 
تهران صاحب خانه شــوند و در سال 
۱۳۹۷ میانگیــن قیمت هر متر خانه 
در تهران هفت میلیــون تومان بوده 
است. در تابستان سال ۱۳۹۸ متوسط 
قیمت مســکن در تهــران به متری 
۱۳.45 میلیون تومان رســیده است. 
حداقل دســتمزد قانونی در ایران در 
سال ۱۳۹۸ تقریبا 5۹ برابر دستمزد 
قانونی ســال ۱۳۷۷ است و میانگین 
قیمت خانه در شهر تهران و در سال 
۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۷۷ هشتاد و 

شش برابر شده است.
اگر نیازهای اساســی برای زنده مانده 
انسان را غذا، مسکن و پوشاک در نظر 
بگیریم با معیــار قرار دادن هر یک از 
آنها خواهیم دید که در طول عمر نظام 
جمهوری اسالمی به صورت پیوسته از 
قدرت خرید نیروی کار در ایران کاسته 
شــده اســت. هرچه عمر جمهوری 
اسالمی بیشتر شده است کسانی که با 
فروش نیروی کار امرار معاش می کنند 
فقیرتر و سطح زندگی آنها افول کرده 
است. در مورد نیازهای دیگری مانند 
فرهنگی، آموزش، بهداشت، تفریح و 
غیره نیز وضعیت به همین شکل است.

بعد از خروج آمریکا از برجام، بازگشت 
تحریم هــا، ســقوط ارزش پول ملی، 
مخالفت آیــت اهلل خامنه ای با مذاکره 
بین ایــران و آمریکا و ثبت نرخ تورم 
باالی ۳5 درصد در ایران ســوال های 
زیادی ایجاد شده است در این باره که:

قشرهای ضعیف جامعه مانند کارگران 
چطور زندگی می کنند؟

چگونه مواد غذایی، مسکن و مایحتاج 
خود را تامین می کنند؟

چگونه تاکنون زنــده مانده اند و چه 
مدت دیگری می توانند به زندگی در 

این شرایط ادامه دهند؟
سوال دیگر اما می تواند این باشد که:

قشر ضعیفی مانند کارگران ایران چه 
چیزهایی نمی  خورند؟

با دســتمزدهای خود چه کارهایی را 
نمی کنند یا نمی توانند انجام بدهند؟

زندگی آنها نســبت به 2۰ شــهریور 
۱۳۹6 کــه دالر ۳۹۰۰ تومــان بود 
یا نســبت به ۱۷ دی ۱۳۹6 که دالر 
4۳5۳ تومــان بود چه چیزهایی را از 

دست داده است؟

الف: مسکن

حدود ۳۷ درصد از خانوارهای ایرانی 
مستأجر هســتند. طبیعی است که 
بیشتر این خانوارها متعلق به قشرهای 
کم درآمد جامعه هستند. در تابستان 

سال ۱۳۹۸ نرخ اجاره مسکن نسبت 
به سال ۱۳۹۷ بین 5۰ تا ۱۰۰ درصد 
رشد داشــته است. دولت تالش دارد 
که نشان بدهد این نرخ افزایش بهای 
اجاره خانه کمتر از این حد بوده است 
اما این دســت آمارسازی های دولت 
حسن روحانی شبیه به آمارسازی ها 
و دروغ های دولت محمود احمدی نژاد 
است. مالکان، مستأجران و صاحبان 
بنگاه های امالک می دانند که وضعیت 
از چه قرار است و بعید است که خود 
دولت از آمارهای رســمی بی اطالع 

باشد.
اگر مخارج مربوط به امور مختلف را 
در زندگی یک خانوار مســتأجری را 
در نظر بگیریم، هزینه مربوط به کرایه 
خانه بخش کمرشکن هزینه ها است. 
هزینه کرایــه خانه درآمد خانوارهای 
مســتأجری را می بلعد و مانع از این 
می شــود که ایــن خانوارهای موفق 
شــوند پس اندازی داشته باشند یا از 
درآمد خود برای تامین مناسب مواد 
غذایی، پوشــاک، آموزش و بهداشت 

استفاده کنند.
محل زندگی مناسب یکی از مهمترین 
چیزهایی است که قشرهای کم درآمد 
و کارگران ایران آن را ندارند. در سال 
۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ دو جهش قیمت در 
این بخش باعث شده است که رشته 
امور اقتصادی خانوارهای مستأجری 
از هم گسیخته شــود. در اثر خروج 
آمریکا از برجام قیمت دالر از ۳۹۰۰ 
تومان به سمت قیمت 2۰ هزار تومان 
باال رفت و سپس روند کاهش قیمت 
را طــی کرده و مدتی اســت قیمت 
آن بین ۱۱5۰۰ تــا ۱2۰۰۰ تومان 
شناور اســت. کارشناسان اقتصادی 
معتقد هستند یکی از دالیل افزایش 
قیمت دالر در این مقطع تصمیمات 
غلط دولت و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بوده است. کاهش نرخ 
بهره بانکی در این مقطع سبب شد که 
بخشی از پس اندازهای بانکی به سمت 
بازار ارز هدایت شود و بر تقاضا برای 

ارز افزایش یابد.
اثر دیگر تصمیم دولت و بانک مرکزی 
این بود که مالــکان به همین بهانه 
کرایه  مســکن را افزایــش داده و از 
پذیرش مبلغ رهن خودداری کردند. 
روشن است که مســتأجران مجبور 
شدند بخش بیشتری از درآمد خود 
را برای کرایه مســکن بپردازند و آنها 
که نمی توانستند چنین کنند با نقل 
مکان به حاشیه ها و خانه   های کوچکتر 
از کیفیت زندگی خود در این زمینه 

کاسته  اند.

کاهش سرانه فضای زندگی به معنای 
برخوردهای فیزیکی و روانی بیشــتر 
است. آرامش یکی دیگر از چیزهایی 
است که مســتأجران ایرانی ندارند. 
مجتمع هــای آپارتمانی بی کیفیت و 
محله های حاشه شهرها محل اسکان 
خانوارهای پر جمعیت شده است و از 
آنجا که امکاناتی برای بازی و تفریح 
کــودکان در این مکانها تدارک دیده 
نشــده، کودکی آنها محدود شــده 
اســت. برخوردهای میان همسایگان 
به دلیل ســر و صدای کودکان، جای 
پارک خودرو، اشــراف پنجره خانه ها 
بــه یکدیگــر و تاخیــر در پرداخت 
ســاختمانی  مشــاعات  هزینه های 
افزایش یافته است. امنیت روانی یکی 
دیگر از چیزهایی اســت که از دست 

رفته است.

ب: مواد غذایی

جدای از اینکه خانوارهای مستأجری 
مجبور هســتند از همه مخارج خود 
بکاهند تا هزینه مسکن خود را تامین 
کنند؛ آن بخــش از کارگران و افراد 
کم درآمد اجتماع که مستاحر نیستند 
هم مجبور به کاهــش مصرف مواد 

غذایی شده اند.
پرسش ها و پاسخ هایی که در شهریور 
۱۳۹۸ بــرای تهیه این گــزارش در 
پنج محله کارگر نشــین از دو شهر 
ایــران انجام شــده نشــان می دهد 
فروشندگان ســوپرمارکت محالت و 
مصرف کنندگان اظهارات مشــابهی 
دربــار کاهش مصرف مــواد غذایی 
نسبت به سال گذشته و روند دائمی 

کاهش مصرف در سال جاری دارند.
در مــورد میوه و ســیزیجات، بخش 
عمــده ای از کاهش مصــرف میوه و 
سبزیجات مربوط به اقالمی با قیمت 
باالی کیلویی هشــت هــزار تومان 
هستند. از دیگر مواد خوراکی می توان 
به خشکبار اشاره کرد که ایران یکی 
از تولید کنندگان عمده آن است اما 
خشکبار برای بخش بزرگی از مردم 
ایران حکم کاالی لوکس را پیدا کرده 
است. گوشــت قرمز و ماهی از دیگر 
مواد غذایی است که سفره  قشرهای 
کم درآمد از آن خالی است. از ارقامی 
که زنان این خانوارها بازگو می کنند 
می توان نتیجه گرفت 5۰ تا شــصت 
این  درصد مصرف گوشــت قرمــز 
خانوارهای کاهش یافته اســت. برای 
بعضی خانوارها این کاهش مطلق بوده 
اســت و برای برخی دیگر درصدی از 
این کاهش با سایر منابع مانند گوشت 

مرغ و سایر فرآورده ها جایگزین شده 
اســت. مصرف لبنیــات نیز کاهش 
محســوس داشته اســت. اولویت در 
تامین مواد غذایی با موادی است که 

ارزان و با کالری باالست.

پ: بهداشت و درمان

یکی از بخش هــای مهمی که در اثر 
کاهش ارزش پول ملی ایران و سطح 
پایین دســتمزدها تحــت تاثیر قرار 
گرفته است بخش بهداشت و درمان 
اســت. برخی از خدمات بهداشتی و 
درمانی از زندگی کارگران و قشرهای 
کم درآمد ایران حذف شــده است و 
برخی دیگر از ایــن خدمات کاهش 
یافته است. وضعیت اقتصادی موجود 
باعث شده اســت سطح بهداشتی و 
درمانی در طبقه متوســط ایران نیز 

کاهش داشته باشد.
هزینه هــای دندانپزشــکی در ایران 
تبدیل به کابوس شده است. صنعت 
بیمه ایــران از پذیــرش هزینه های 
بهداشــت و درمان دهــان و دندان 
خودداری می کنــد. گویی کارهایی 
مانند پر کردن و عصب کشــی دندان 
خدماتی زینتی و غیرضروری هستند. 
کارمندان  ارتش،  سپاه،  بیمه شدگان 
بانکها و کارمنــدان دولت که تحت 
پوشــش بیمه تکمیلی هســتند از 
خدمــات دندان پزشــکی برخــودار 
هســتند اما ظاهــراً در نظام درمانی 
بهداشت  ایران،  اســالمی  جمهوری 
دهان و دندان افرادی که در استخدام 
ارگان های دولتی و نظامی نیســتند 
اهمیت خاصی نــدارد. بیمه خدمات 
تامین اجتماعی چند سالی است که 
بخشــی از این خدمات را با کیفیت 
پایین و در پروســه های وقتگیر ارائه 
می دهد اما بخش بزرگی از نیروی کار 

ایران فاقد قرارداد و بیمه هستند.
ظبق برنامه ششم توســعه قرار بود 
که بســته به نوع خدمات، ۷۰ تا ۹۰ 
درصد هزینه های درمانی بیمه شدگان 
به عهــده بیمه باشــد امــا در امور 
آزمایشگاهی، کلینیکی و پاراکلینیکی 
این نسبت معکوس است و ۷۰ تا ۹۰ 
درصد هزینه هــای درمانی به عهده 

خود فرد بیمه شده است.
اطالعاتی که از شش متخصص زنان 
به صورت مســتقیم و از ۱۱ پزشک 
به صورت غیر مســتقیم و به واسطه 
منشی آنها گرفته شده حاکی از این 
اســت که میزان مراجعه زنان طبقه 
متوسط به پایین کاهش یافته است. 
دارند  مراجعان درخواست  همچنین 

تا حد ممکن بــدون انجام آزمایش، 
مستقیماً وارد مرحله درمان شوند.

با مراجعه به داروخانه ها می توان این 
تغییرات را از زاویه دیگری مشــاهده 
کرد. در نــگاه اول همه چیز عادی و 
مانند همیشه است اما گفت وگوهایی 
که بین مراجعه کنندگان و کارکنان 
داروخانه ها در جریان است نسبت به 
چند سال گذشته تغییر کرده و گویی 
مسیر بهداشت و درمان ایران به سمت 

وضعیت دوران جنگ پیش می رود.
مردم به داروخانه ها مراجعه می کنند 
و به هرکســی که در آن سوی گیشه 
قرار داشــته باشــد به چشم پزشک 
نگاه می کنند. بیماری خود را شــرح 
می دهنــد تــا آنها داروی مناســب 
را عرضــه کننــد. پزشــکان از این 
فرآیند حذف شــده اند تا هزینه های 
درمــان کاهش یابد. در بســیاری از 
داروخانه های ایران دکتر داروســاز به 
صورت تمام وقت حضور ندارد و صرفاً 
برای حفط ظاهر به صورت ساعتی از 
آنها استفاده می  شود تا مجوز داروخانه 
باطل نشود. کارکنان داروخانه ها فاقد 
مــدرک تحصیلی مرتبط با رشــته 
پزشکی یا داروسازی هستند. برخی 
از آنها دیپلم دارند، برخی تحصیالت 
مهندســی داشــته اند. در میان آنها 
افرادی با تحصیالت زبانهای خارجی 
و رشته های علوم انســانی نیز دیده 
می شود. با این حال این افراد دست به 
تجویز دارو برای بیماران می زنند و این 
کار خــود را نوعی کمک به مراجعان 
با  می دانند. صاحبان داروخانه ها هم 
این نوع فروش دارو مشــکل ندارند 
زیرا پول آنرا دریافت می کنند و سود 

می برند.
مصــرف انــواع مســکن ها در ایران 
افزایش یافته است. مشخص نیست 
این افزایش مصرف مســکن ها ناشی 
از افزایــش جمعیت، آلودگی صوتی، 
کار سنگین یا افزایش دردهای عصبی 
و دالیل دیگر اســت یا قســمتی از 
چرخه خود-درمانی به جهت کاهش 
هزینه های درمانی؛ اما افزایش خرید 
نشان  آنتی بیوتیک ها  نســخه  بدون 
اســت.  رواج خود-درمانی  دهنــده 
تهییه داروی بدون نســخه به قدری 
رایج شده اســت که بقالی ها، دکه ها 
و سوپرمارکتهای کوچک نیز بعضی 
از انــواع آنتی بیوتیکها، مســکن    ها و 
داروهای ضد حساسیت را می فروشند. 
رواج این پدیده در ساعات پایانی شب 
و در محله هایی کــه از داروخانه های 

شبانه روزی فاصله دارند بیشتر است.

ت: آموزش

بــازار کالس های کنکــور، تدریس 
خصوصی و کتاب های کمک آموزشی 
در ایران یک بــازار 4۰ هزار میلیارد 
تومانی است. ۱5 هزار میلیارد از این 
مبلغ مختص گردش مالی موسسات 
کمک آموزشی است. این بازار سبب 
شده اســت که از کیفیت آموزش در 
مدارس دولتی کاسته شود و نیروهای 
موفق در امر تدریس در موسسات و 

مدارس خصوصی متمرکز شود.
اکثــر خانوارهــای کم درآمــد ایران 
آرزو دارند فرزندانشــان با تمرکز بر 
تحصیل فرصت این را داشته باشند 
که شــرایط زندگی خــود را بهبود 
بخشــند اما کار زیادی از دست آنان 
ساخته نیســت زیرا مدارس دولتی 
توانایی رقابت با مدارس غیرانتقاعی 
و موسســات خصوصی را ندارند. در 
شرایطی که بیشتر خانوارهای ایرانی 
در تامین مخارج اولیه خود با مشکل 
مواجه هســتند این قابل پیش بینی 
اســت که مخارج آموزشی و کمک 
آموزشی خارج از چهارچوب مدرسه، 

در اولویتهــای خانوارهای کم درآمد 
نباشد. شهریه مدارس غیرانتفاعی به 
طور متوسط بین ۳ تا ۱۰ برابر حداقل 
حقوق اداره کار است. در شرایطی که 
وسایل سال قبل قابل استفاده نباشند، 
هزینه های مختلف یــک دانش آموز 
ثبت نام شــده در مدرســه دولتی با 
ناچیزترین امکانات بیش از 6۰ درصد 
یک ماه حقوق اداره کار است. هرچه 
درآمد خانوارهــا باالتر می رود هزینه 
لوازم تحصیلی یک دانش آموز مانند 
روپوش، کیف، لوازم التحریر و غیره به 

صورت تصاعدی رشد می کند.
این مسئله محدود به مسائل درسی 
نیست. قشــرهای کم درآمد قادر به 
اســتفاده از انــواع آموزش های غیر 
درسی نیستند. کالس ها و دوره های 
مربوط به حرفه و فن، هنر، مســائل 
فکری و فرهنگی از دســترس شمار 
زیادی از مردم ایران خارج شده است. 
ایــن محدودیت و محرومیت راه های 
بهبود وضعیت شغلی و فرصت بهبود 
مهارتهای فنــی را از میان برده و در 
عین حال به وضعیت روانی و فرهنگی 
این قشرها آســیب وارد کرده است. 
یکی از تاثیرات این مســئله کاهش 
مهارتهای فــردی و اجتماعی افراد، 
آســیب دیدن سطح اعتماد به نفس 
افراد و افزایش تنشــها و مشــکالت 
روانی در میان فرودستان است. طبقه 
متوســط به اشــکال دیگری درگیر 
این مشکل اســت. در مجموع همه 
این مســائل روی وضعیت اجتماعی 
ایران به صورت عمومی اثرات منفی 
گذاشته اســت. جامعه ایران حال و 
روزگار مناسبی ندارد و مسائل مختلف 
یکی پس از دیگری به شرایط بحرانی 

رسیده اند.

ث: فرهنگ، روابط اجتماعی، شادی 
و تفریح

اگــر بــدون مقدمــه از خانوارهای 
کارگری و قشرهای کم درآمد جامعه 
ایران پرسیده شود که به تفریح شادی 
و ارتباطات اجتماعی خود چقدر بها 
می دهند با تعجب به فرد سوال کننده 
نگاه خواهند کــرد. نمی توان انتظار 
دیگری داشــت زیرا در شرایطی که 
خانوارها از تهییه امور ابتدایی زندگی 
درمانده اند نگرانی های مهمتری برای 

ادامه زندگی وجود دارد.
باشگاه های ورزشی، کالس های رقص، 
سالن های تئاتر، ســفرهای خارجی 
و داخلی، کنســرتهای موســیقی و 
غیره از دسترس خانوارهای کارگری 
و قشــرهای کم درآمد ایــران دورتر 
شــده اســت. اینکه پیش از سقوط 
ارزش ریــال در دو دولت اخیر ایران 
این قشــرها تا چه حد به چنین امور 
دسترسی داشــته اند مسئله دیگری 
است اما کاهش یا قطع دسترسی به 
آنها طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مورد 
تردید نیست. هزینه یک سفر دو روزه 
داخلی بین ۱4۰ تا 2۱۰ هزار تومان 
و ارزان ترین سفر خارجی برای هر نفر 
بیش از دو میلیون تومان هزینه دارد. 
هزینه اقامت در ارزان ترین محلهای 
اقامت شهرهای توریستی در ایام غیر 
تعطیل شــبی یکصد تا سیصد هزار 
تومان است. برای سفر نیاز به مرخصی 
است. کارگری یا کارمندی که قرارداد 
نــدارد. راضی کــردن کارفرمایان به 
قبول مرخصی کار دشواری است. اگر 
حق مرخصی نیروهای کار به رسمیت 
شناخته شــود معموالً صرف اضافه 

کاری یا امور ضروری می شود.
ســینما همچنان در دسترس است 
اما جدای از کیفیت و محتوای آنچه 
عرضه می شود هزینه آن دیگر آنچنان 

پایین نیست. 
لطفا ورق بزنید
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حکایت دستفروشی
 و کارگری ایرانی ها 

در عراق
ســرکارگر  بیگی«  کریــم  »اردالن 
کارخانه قند در کردستان بود اما بعد 
بی کار شد. دلیل آن، تعطیلی کارخانه 
به دلیل بحران ناشــی از تحریم های 
امریکا علیه ایران بود. او با اندک پس 
اندازش، مشتی خنرز پنزر خرید و در 
سه چمدان نیم دار جا داد. یک و نیم 
میلیون تومان هم خرج کرد تا ماشین 
خود را کاپوتــاژ کند؛ یعنی پالکش 

بین المللی شود. 
همسرش او را از زیر قرآن رد کرد اما 
نه برای سفر تفریحی و سیاحتی؛ رفت 
برای دست فروشی و کسب جدید در 
خاک عراق. قبل از آن که برود، تمام 
گوشــه و کنار مریــوان را دنبال کار 
گشته بود؛ از »خاومیرآباد« گرفته تا 

حتی »سقز« و »نوسود«.
کار بود اما آن قدر درآمدش ناچیز بود 
که دست مزدش در انتهای روز، حتی 
یک قوت الیموت هم نمی شد که با 
آن شکم زن و بچه هایش را سیر کند، 
چه برسد به اجاره چهاردیواری و پول 
بنزین و نفت زمستان و رخت و لباس 

تابستان. 
اردالن که لیســانس علــوم دامی از 
دانشگاه کردستان گرفته است، هنگام 
تهیــه این گزارش، در حوالی شــهر 
»اربیل« عراق به قــول خودش، زیر 
آسمان خدا داشت شب را سر می کرد. 
او به »ایران وایــر« می گوید اوایل به 
ذهنش رسیده بود کول بری کند اما 
اغلب راه های کول بری در کردستان 
به مرگ ختم می شوند. برای همین 
هم تصمیم گرفت در شــهر اربیل و 
سلیمانیه دست فروشی کند، شب ها 
را در ماشــین بخوابد و هر ماه بعد از 
پایان مهلت روادیدش، یک هفته برای 
دیدن خانــواده اش به ایران برگردد و 

دوباره به عراق برود. 
او از سیل جواناِن ُکردنشین بی کاری 

می گوید کــه برای انجــام کارهای 
ساختمانی، کارگری معدن، دام داری، 
کشــاورزی یا دست فروشی، به عراق 

سرازیر شده اند.
می گوید میان ایرانیانی که برای کار به 
عراق رفته اند، حتی واکسِی دوره گرد 
هم دیده می شــود. او بارها به چشم 
خود دیده اســت کــه هم وطنانش 
تحقیر  شــده اند و حق آن ها خورده 
 شده است و نامالیمتی می بینند. اما 
برای یک لقمه نان ناچارند شرایط را 

تحمل کنند. 
این روزها بازار شهرهای اربیل، نجف، 
سلیمانیه، کرکوک و حتی بخش های 
مرکزی  عراق مثــل کربال و نجف از 
جمعیت نیروی کارگر ســاده ایرانی 

اشباع شده اند. 
»احمد« دوست و هم شهری اردالن، 
ســال ها پیشــه اش ســنگ کاری 
حرفه  ای بوده اســت. او هم با ۹ نفر 
از هم والیتی هــا، اتاقی ۲۴ متری در 
حاشیه شهر اربیل اجاره کرده اند. تمام 
آن ها در کار ساختمان هستند؛ یک 
نفر گچ کار و چند نفر دیگر هم کارگر 
ساده ســاختمانی. احمد در ازای هر 
روز کار، ۳۰۰ هزار تومان دســت مزد 
می گیرد. اما کارگرهای ساده بیشتر از 
۲۰۰ هزار تومان عایدی ندارند. بین 

کارگرها دو نفرشان لیسانس دارند.
احمد می گویــد: »حمــام نداریم و 
هفتــه  ای یک بار بــه حمام عمومی 
می رویم. داخــل اتاق که جایی برای 
شست وشــو یا پخت و پز نیست اما 
بیرون یک روشویی هست. ساندویچ 
و غذاهای ســرپایی از دست فروش ها 
می گیریــم یا نان و پنیــر و نیمرو و 
غذاهــای حاضــری می خوریم. کال 
وضعیت بهداشت و تغذیه کارگرهای 
ایرانی زیر صفر اســت و بیمه درمانی 

هم ندارند.« 

به گفته او، بســته بــه توافقی که با 
کارفرما می کنند، حقوق شان را یا به 
دالر یا به دینار و یا ریال می گیرند: »از 
آن جایی که ویزای توریستی به عراق 
یک ماهه است و خیلی ها ندارند که 
بروند ایــران و برگردند و روادید خود 
را تمدید کنند، کارفرماها اگر متوجه 
انقضای ویزای یک کارگر بشــوند، تا 
نهایت آن چه که ممکن اســت، از او 

سوء استفاده می کنند.« 
دست مزد یک روز گچ کار حرفه ای در 
عراق بین دو تا ســه برابر مزد روزانه 
آن ها در ایران است. از سوی دیگر، از 
آن جایی که در ایران شرایط ساخت 
و ساز به علت تورم و تحریم به شدت 
راکد شــده اســت، زمینه کار برای 
این افراد در ایــران به راحتی فراهم 

نمی شود.  
احمد می گوید دوست دیگرش به نام 
»دیاکو«، چون جوش کار است و زبان 
ُکردی هم می دانــد، درآمدش بهتر 
است. دیاکو روزانه تا ۴۰۰ هزار تومان 
درآمد دارد و می خواهد تا مهیا شدن 

مهاجرتش به کویت، در عراق بماند. 
او ادامه می دهــد: »اوضاع کارگرانی 
که ُکــردی یــا عربــی می دانند به 
مراتب بهتر است و می توانند از حق 
خــود دفاع کنند یا الاقــل قوانین را 
بخوانند و نگذارند که کارفرما سرشان 
کاله بگذارد. پیــش می آید که مثال 
تولیدی  شــرکت های  در  کارفرماها 

ماهرخ غالمحسین پور )ایران وایر(

یک خانوار ۵ نفره برای رفتن به سینما 
بدون احتســاب هزینه حمل و نقل، 
خوراکی و تقالت، حداقل باید یکصد 
هزار تومان هزینه کنند که این رقم 
معادل ۵ درصــد حدقل حقوق اداره 
کار اســت و نبایــد فراموش کرد که 
طبق آمارها، ۶۵ الی ۷۰ درصد نیروی 
کار ایران حداقل بگیر هستند. این پول 
می تواند صرف خرید مواد اولیه برای 
چند وعده غذایی شــود. پس صرف 
چنین هزینه ای محل تردید است و 
نمی تواند یک خرجکرد دائمی در سبد 

خانوار باشد.
ارتباطــات اجتماعی ایــران در حال 
مجازی شدن است. برگزاری میهمانی 
کاری پر هزینه است. هر رفتی الجرم 
بازدیدی دارد. برگزاری یک میهمانی 
خودمانــی با یک وعــده غذای غیر 
تشریفاتی برای شــش نفر بیشتر از 
دویســت هزار تومان هزینه دارد. اگر 
میهمانان زیاد صمیمی نباشــند این 
هزینه افزایش چشــمگیری می یابد. 
جای تعجب نیســت که روابط افراد 
در دنیــای واقعــی کاهــش یافته و 
میزان ارتباط افراد در فضای مجازی 
افزایش یافته است. یک چت اینترنتی 
یک ســاعته یا یک ساعت حضور در 
شبکه های اجتماعی در حدود هزار تا 
منبع: رادیو زمانهسه هزار تومان هزینه دارد. اینترنت 

در واقع جایگزینی ارزان برای مسائل ادامه از صفحه قبل....
تفریحی، آموزشی و ارتباط میان افراد 

شده است.
شــرایط مطالعه و خرید کتاب چه از 
نظر اوقات الزم بــرای مطالعه و چه 
از نظر قیمت کتاب و شــرایط الزم 
بــرای مطالعه بیــش از پیش برای 
قشرهای کم درآمد ایران دشوار شده 
است. تلویزیون سهم سایر بخشهای 
فرهنگــی، آموزشــی و تفریحی را 
اشغال کرده است. رقابت اصلی میان 
تلویزیون با شــبکه های اجتماعی و 
فیلمها،  است. ســریالها،  پیام رسانها 
مسابقات ورزشی، بخش های خبری، 
مسابقات تماشاگر محور، برنامه های 
مربوط به ســلبریتی ها و برنامه های 
افشاگرانه سیاسی و تاریخی در صدر 
فهرســت جذابیت های شــبکه های 
تلویزیونی داخلی و خارجی هستند. 
مخاطبان مستندهای حیات وحش، 
مســتندهای مربوط به توریســم و 
نقاط دیدنــی جهان، مــد و لباس، 
دوربین مخفــی، شــبکه های پخش 
پخش موزیک و برنامه های انگیزشی و 
روانشناسی در میان این قشرها سهم 

بیشتری از اقبال را دارند.
موســیقی همچنان از طریق دانلود 
رایگان و یا دســت به دســت شدن 
آلبومها از راه های مختلف در دسترس 
این قشرها است اما محدود به گوش 
دادن آثار موســیقی شده است. برای 

حداقل بگیران و خانوارهای با درآمد 
ماهیانه کمتر از ســه و نیم میلیون 
تومان، تهییه پــول الزم برای خرید 
ســاز تقریباً غیر ممکن شده است. 
موسیقی  آموزش  کالس های  هزینه 
بین ۸ تا ۱۱ درصــد حداقل حقوق 
اداره کار اســت. در مــورد هنرهای 
تجسمی به دلیل هزینه باالی مواد، 
ابزار و دیگر هزینه های مربوطه، امکان 
پیگیری عالقه مندی ها در این زمینه 

بسیار دشوار است.

خواستن و نتوانستن

این شرحی مختصر از وضعیت زندگی 
طبقه کارگر، کارمندان غیر دولتی و 
قشرهای کم درآمد است. در دو سال 
اخیر بخش هایی از طبقه متوســط 
ایران نیز به حال و روز مشابهی دچار 
شده است. محرومیت در حال تبدیل 
شــدن به یک شــاخصه عمومی در 
جامعه ایران اســت. یاس و خشم هر 
روز بیشتر فراگیر می شود. عده ای در 
اثر این فشارها چنان می شکنند که 
بی هدف به زیست خود ادامه می دهند 
و عده دیگری چنان خشمگین هستند 
که فقط به شکستن فکر می کنند و از 
انتظار برای شورش انرژی الزم برای 

ادامه زندگی را به دست می آورند.

یا تجاری می گویند که یک هفته یا 
۱۰ روز کار کن تا ببینیم از پس کار 
برمی آیی یا نه. درســت  ۱۰ روز بعد 
از آن که بهره کشی کردند، می گویند 
نمی خواهــم. تقریبا همه دوســتانم 
دست کم یک بار این شرایط را تجربه 
کرده اند. قانون هــم به آن ها چنین 

اجازه  ای می دهد.« 
با وجود چنین مشــکالتی، کارگران 
ایرانی از نبود یک تشــکل صنفی یا 
ســامانه ای می گویند که در صورت 

تضییع حق  شان، از آن ها دفاع کند. 
به گفته احمد، کارگــران اتیوپیایی، 
بنگالدشی و فیلیپینی دارای تشکل 
هستند و مراکز صنفی دارند و همان 
تشــکیالت هم در ابتدای استخدام، 
ضمانت آن ها را بر عهده می گیرد. اما 
وقتی کارفرمای عراقی از یک ایرانی 
درخواست ضامن می کند، او نه معرفی 

دارد و نه ضامنی. 
 »علی شریعتی«، عضو اتاق بازرگانی 
تهــران در گفت وگو بــا خبرگزاری 
»ایلنــا«، بر ضــرورت تمهیداتی که 
سفارت و کنسول گری های ایران برای 
حمایت از این نیروها باید بیاندیشد، 
تاکید کرده اســت. او در بخشــی از 
این گفت وگو، بــه میزان تحصیالت 
ایرانیانــی کــه بــرای کارگــری به 
کردستان عراق هجوم آورده  اند، اشاره 
می کند: »کارفرماهای عراقی، افرادی 
که تحصیالت دانشگاهی دارند را در 
اولویت قرار می دهند چون اکثرا این 
افراد مشخصات فوق را دارا هستند.« 

فرقی نمی کند تحصیل کرده باشــی 
یا نه، دســت فروش باشــی یا کارگر 
مرغ داری، به هر حال در عراق تنهایی 

و به همین اندک درآمدی دل خوش 
هستی که با آن می توانی خانواده  ات 

را از فقر برهانی. 
»اردالن کریــم بیگی« کــه کارش 
دست فروشی سیار است، بابت این که 
دیگر مثل گذشته مجبور نیست هر 
بار ۴۰ دالر برای ورودش به این کشور 

بپردازد، خوشحال است.
اردالن می گوید: »گیوه های دســت 
بافت، زیورآالت برنجی، خراطی های 
کوچک، سوزن دوزی، شال و سربند 
و تســبیح، جعبه های معرق کوچک 
و پوســترهای دیواری را درون ســه 
چمدان جا می دهم و راه می افتم. یک 
ماهی که گذشت، مقداری مواد غذایی 
و خشکباری که ارزان تر از ایران است، 
می خرم برای خانواده  ام و برمی گردم. 
خوش بختانه ورودی و هزینه کاپوتاژ 
نداریم. وقتی ماشــین  خود را کاپوتاژ 
می کنید، تا یک ســال مهلت دارد و 
شما مجبور نیستید با هر رفت و آمد، 
دوباره مجوز ورود و خروج ماشین را 

تمدید کنید.« 
اوایل، اردالن در جایی ساکن می شد 
و چند ماهی می ماند. بعد به فکرش 
رســید داخل ماشــین خود بخوابد: 
هم  مســافرخانه هایی  یــا  »متل ها 
هســتند که اتاق هایی با چهار تخت 
یک طبقه یا هشــت تخت دو طبقه 
اجــاره می دهند. ایــن اتاق ها حمام 
مســتقل ندارند ولی بابت هر تخت، 

شبی سه دالر می گیرند.« 
اما به گفتــه اردالن، نــان یک عده 
هم در عراق توی روغن اســت چون 
جذب شــرکت های ایرانی می شوند: 
»این شــرکت ها از ۱۰ ســال پیش 

توسط سرمایه گذاران ایرانی در بغداد 
و ســایر شــهرهای بزرگ راه اندازی 
شده اند. رییس شرکت موظف است 
طبق قانون کار درعــراق، فقط یک 
سوم نیروهای انسانی خود را از اتباع 
غیرعراقــی انتخاب کنــد. در حالی 
که مدیران این شــرکت ها با نادیده 
گرفتن قانــون کار در عراق، اقدام به 
بی کار می کنند  ایرانی های  استخدام 
تا بــه هم وطنان خود کمک کنند. از 
یک طرف دیگر، می شــود آن ها را با 
حقوق کمتری راضی کرد تا نیروهای 

کار عراقی.« 
اردالن از زنــان ایرانی هم می گوید. 
به گفته او، برخــی از زنان ایرانی در 
حاشیه پیاده روها بساط پهن می کنند. 

اما آمار دقیقی از آن ها نیست. 
یک مســوول عضو دبیرخانه هیات 
دولت عراق که نمی خواســته نامش 
ذکر شــود، در گفت وگو بــا روزنامه 
»الجدید« گفته اســت: »نزدیک به 
۱۰۰ هزار نیروی کار ایرانی در عراق 

به سر می برند.« 
او مدعی شده اســت که نیروی کار 
ایرانی دســت مزد کمتری نسبت به 
نیــروی کار عراقی طلــب می کند: 
»آن هــا دست فروشــی، رانندگی یا 
کارگری می کنند. امــا به جز آن ها، 
شــاهد حضور گداهــای ایرانی نیز 
هستیم که در مناسبت های مذهبی 
با روادید زیارتی وارد عراق می شوند.« 
همین مسوول گفته است آن ها ساالنه 
ده ها میلیون دالر به ایران می فرستند.

بــه گفتــه او، از آن جایی که هر نفر 
می توانــد  ۱۰ هزار دالر در ســفر به 
ایران همراه خودش پول داشته باشد، 
ایــن افراد از طریق مســافر اقدام به 

ارسال پول به ایران می کنند.
اردالن می گویــد بــا وجــود رابطه 
خوب بین دولت هــای ایران و عراق، 
مردم این کشــور هنوز ته دل شان از 
ایرانی ها مکدرند: »آن ها هم کشــته 
داده اند در آن هشــت ســال جنگ؛ 
بچه هایشــان و برادرهایشان را. حاال 
که مــا هم به عنوان نیــروی کار به 
کشورشان رفته ایم، دل خوشی از ما 
ندارند. چون نیروی کار ارزان قیمت 
و غیرمتخصص ایرانی باعث شده است 
عرصه بر کارگران عراقی تنگ شود. 
همه این ها عواملی هســتند تا آن ها 

ایرانی ها را تحقیر کنند.« 
چنــدی پیش کانــال ماهــواره  ای 
»دجلــه« از وضعیــت ایرانی هــای 
دست فروش و کارگر مستقر در عراق 
گزارش تلویزیونی تهیه کرد. به گفته 
این شــبکه، خیابان های  گزارش گر 
شــهر نجف مملو از متکدیان ایرانی 
و فروشــندگان خیابانــی شــده اند. 
این شــبکه از زنان میان سال ایرانی 
گفت که در مســیر پیاده روها بساط 
دست فروشــی پهن کرده و اجناس 

ارزن قیمت خود را می فروشند.
براســاس این گزارش، این زنان که 
حجاب ایرانی بر ســر دارند و با لهجه 
عربی فارســی صحبت می کنند، به 
شدت از سوی عراقی ها مورد تحقیر 
قرار می گیرند. عراقی ها آن ها را مخل 

کسب و کار جوانان خود می دانند. 
اردالن می گوید کاش شرایط بازگشت 
آن هــا به ایران فراهم می شــد: »هر 
چه باشد، غربت است. بهترین جای 
جهان که باشد، خانه خودت نیست. 
یک اخم شــان مثل هــزار مصیبت 
می ماند. ما انگار هم خانه داریم، هم 
نداریم. حتی عراقی ها که بعد از جنگ 
ایران و عراق سال ها درگیر جنگ ها و 
کشمکش های دیگر بوده اند و مصیبت 
صدام از سرشــان گذشته است، االن 
احســاس امنیت بیشتری می کنند. 

این ها درد دارد.«

صندوق بین المللی پول:
 رشد اقتصادی ایران

 امسال منفی ۹.۵ درصد می شود
رادیو فردا- صندوق بین المللی پول در گزارشــی که روز سه شــنبه ۲۳ 
مهرماه منتشــر کرد، پیش بینی کرده که رشد اقتصادی ایران برای سال 

جاری میالدی منفی ۹.۵ درصد خواهد شد.
این گزارش که چشم انداز اقتصاد جهانی را بررسی می کند، می گوید رشد 
اقتصادی ایران در ســال ۲۰۱۸ منفی ۴.۸ درصد بود و سال آینده صفر 

درصد خواهد بود.
جزئیات آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد که ایران بعد از 

ونزوئال کمترین رشد اقتصادی را در جهان خواهد داشت.
گــزارش صندوق بین المللی پول یک هفته پس از گزارش بانک جهانی 
منتشــر می شود که پیش بینی کرده بود رشد اقتصادی ایران برای سال 

جاری منفی ۸.۷ درصد باشد.
البته بانک جهانی نرح یاد شــده را با این فرض پیش بینی کرده بود که 
صادرات نفت ایران حدود ۵۰۰ هزار بشــکه در روز باشــد و ادامه یابد، 
در حالی که آمارهای شــرکت های ردیابی نفتکش ها نشان می دهد که 
طی چند ماه گذشــته صادرات نفت ایران به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز 
سقوط کرده اســت که بخش عمده آن برای تسویه بدهی های ایران به 
شرکت های »سی ان پی ســی« و »ساینوپک« چین بابت توسعه میادین 
آزادگان و یادآوران، راهی این کشــور می شــود و بخش دیگر به سوریه 

تحویل داده می شود.
معلوم نیست آیا سوریه در قبال دریافت نفت از ایران پول می دهد یا نه.
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ناصر کرمی کارشناس محیط  زیست: 
پروژه انتقال آب دریای خزر 

نماد فساد سیستماتیک
 و قبیله گرایی در مدیریت است
عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط  زیست در نامه ای به وزیر نیرو، 
اجرای پروژه انتقال آب دریای مازندران به کویر مرکزی را »بالمانع« خواند . 
حسن روحانی آذرماه سال ۹۷ در سفر به استان سمنان وعده اجرایی شدن 
این پروژه را داده که اکنون دوباره به جریان افتاده است، پروژه عمرانی که 

مخالفانش، تکرار فاجعه نابودی دریاچه اورمیه را توصیف می کنند.

کیهان لندن - موافقت مقام ارشــد 
به  محیط زیست  حفاظت  ســازمان 
فاصله یک روز بعد از اعالم مخالفت 
اداره کل منابع طبیعــی مازندران با 
اجرای این طرح، منتشر شده است. 
پس از مســکوت ماندن این طرح با 
اعتراض کارشناسان محیط  زیست و 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، 
نامه موافقت مقام ارشــد ســازمان 
حفاظــت محیط زیســت در فضای 
مجازی با اجــرای این پروژه جنجال 
برانگیخته اســت. بــا اینهمه به نظر 
می رســد که دولــت گام هایی برای 
این پروژه برداشــته  مراحل آغازین 

است.
آنطور که شــرکت آب نیــرو اعالم 
کرده است هدف از اجرای این طرح، 
نمک زدایی و تصفیــه ۲۰۰ میلیون 
مترمکعب آب از دریای مازندران در 
ســال و انتقال  ساالنه ۲۰۰ میلیون 
مترمکعــب آب از دریای مازندران به 
شــهرهای فالت مرکزی در اســتان 
سمنان برای مصرف در بخش شرب 

و صنعتی است.
انتقال آب دریای مازندران به صورت 
دو خط لوله به طول ۱۶۰ کیلومتر از 
سواحل دریای مازندران در مجاورت 
نیــروگاه نکا آغــاز، از شــالیزارها و 
هیرکانی  جنگل های حفاظت شــده 
عبور و از منطقه خطیرکوه وارد استاد 
سمنان می شود. در نهایت با عبور از 
تونل چشــمه روزبه در حوالی شهر 
شهمیرزاد به ۲ شاخه تبدیل می شود 
که یک خط لوله به ســمت دامغان 
و شــاهرود به طول ۱۷۲ کیلومتر و 
دیگری به سمت سمنان به طول ۱۳۲ 

کیلومتر کشیده خواهد شد.
قرار است شرکت توسعه آب نیرو ایران 
مجری طرح این پروژه با بودجه ۹۲۰۰ 
میلیارد تومانی برای عبور لوله هایی به 
قطر دو متر مسیر طوالنی مازندران تا 
سمنان خاکبرداری و تخریب کنند. 
بیش از ۴ هزار اصلــه درخت اُرس، 
۲۶هزار اصله درخت جنگلی هیرکانی 
و چند میلیون تن خاک، قربانی انتقال 
آب دریاچه کاسپین )مازندران، خزر( 

به کویر می شوند.

کارشناســان از این طــرح به عنوان 
فاجعه بارترین طرح محیط  زیســت 
تاریخ ایران نــام  می برند که اتفاقا در 
»محیط  زیســتی ترین« دولت یعنی 
دولت حســن روحانی اتفاق می افتد. 
منتقــدان این طــرح، انتقــال آب 
مازندران را به فاجعه ای چون افتادن 
»بمب اتم« تشبیه می کنند که گوش 

دولت به آن بدهکار نیست.
طرح انتقــال آب دریــای مازندران 
به ســمنان، میــراث دولت محمود 
احمدی نژاد اســت که هشتم تیرماه 
سال ۸۴ به تصویب رسید و در سی ام 
خردادماه ۹۱ به شرکت توسعه منابع 
آب و نیروی ایــران به عنوان مجری 
ابالغ شد که در دولت حسن روحانی 

دوباره به جریان افتاد.
درباره جوانب مختلف پروژه انتقال آب 
دریای مازندران به کویر مرکزی ایران 
با ناصر کرمی کارشناس محیط زیست 

و اقلیم شناس به گفتگو پرداختیم.

آیا پروژه پیشنهادی حسن روحانی 
مازندران  دریــای  آب  انتقال  برای 
زیست   منطق  از  سمنان،  استان  به 

محیطی و اقتصادی برخوردار است؟
قاعدتا خیر؛ به هر حال این یک پروژه 
عمرانی است. شما آب دریا را شیرین 
بــه نقطه دیگری  می کنید، منتقل 
می کنید و در آن نقطه هدف استفاده 
می کنید. به عنوان یک پروژه عمرانی، 
شــما دارید یک کاال تولید می کنید. 
این کاال یک قیمت تمام شده دارد و 
قاعدتا اگر هزینه تولید آن، بیشتر از 
قیمت تمام شده اش باشد، اجرای آن 
منطقی نیست. ما این قیمت را به دو 
شکل محاســبه می کنیم که معموال 
متاسفانه در ایران، بهای آب را که از 
طبیعت به دست می آید، صفر در نظر 
می گیرند. مثال در محاسبه آب درون 
یک چاه، هزینه برق مصرفی یا حفر 
چاه را در نظر می گیرند و برای خود 
آبی که ارزش و نقش اکولوژیک دارد، 

قیمتی در نظر نمی گیرند.
مــا باید در این پروژه خــاص، به دو 
شکل محاســبه کنیم: محاسبه اثر 
اکولوژیــک یا بــدون محاســبه اثر 

کارشناسان از این طرح به عنوان فاجعه بارترین طرح محیط  زیست تاریخ ایران نام  می برند که اتفاقا در »محیط  
زیستی ترین« دولت یعنی دولت حســن روحانی اتفاق می افتد. منتقدان این طرح، انتقال آب مازندران را به 

فاجعه ای چون افتادن »بمب اتم« تشبیه می کنند که گوش دولت به آن بدهکار نیست.

اکولوژیــک. یعنی اینکــه مثال این 
آب چه اثری بر اکوسیســتم دریای 
خزر، چــه اثری در پســآب مراحل 
نمکزدایی، چه اثری در مرحله انتقال 
و چه اثری در جایی دارد که مصرف 
می شود؛ یعنی در نقطه هدف انتقال، 
شما تقاضایی را برآورده می کنید که 
بیش از دیگر ظرفیت های اکولوژیک 
آن منطقه اســت. ما این هزینه ها را 
محاسبه می کنیم و به عددی دست 
پیدا می کنیم که می توانیم بگوییم هر 
مترمربع آب چقدر هزینه اکولوژیک 

دارد.
یک بخش دیگر، محاسبه هزینه های 
انتقال آب اســت که شامل ساخت 
یک کارخانه آب شیرین کن، راه اندازی 
سیستم لوله کشــی برای انتقال آب، 
تصاحب یکســری اراضی می شود، تا 
در نهایت به آبی دســت پیدا کنید 
که قیمت مشخصی دارد. نکته جالب 
اینجاست که اجرای پروژه انتقال آب 
دریای مازنــدران، حتی با صرف  نظر 
از ارزش اکولوژیــک  و فقط با در نظر 
گرفتن هزینه های شیرین ســازی و 
انتقال آب، منطقی نیســت. چون به 
آبی دست پیدا می کنید که نه می توان 
با آن کشاورزی کرد و نه می توان در 
صنعت به کار گرفت چرا که این آب 
باید برای صنعتی بسیار پولساز هزینه 
شود که چنین صنایعی در ایران وجود 
ندارد. ضمن اینکه انتقال این آب برای 
مصرف آشامیدن هم منطقی نیست. 
چون با کمــی صرفه جویــی مانند 
بهسازی آبیاری در بخش کشاورزی، 
می توانید در همــان منطقه آب را با 
صرف هزینه کمتر به دست آورید. به 
همین خاطر این پروژه مطلقا توجیه 

فنی و علمی ندارد.

چقدر این پروژه به اجرایی شــدن 
نزدیک است؟

وقتــی مراحــل اداری تصویب یک 

پروژه طی شــده، پیمانکار و مســیر 
اجرای طرح هم مشــخص اســت، 
یعنی پروژه به زودی اجرا می شــود. 
البته گفته می شــود که از نظر فنی، 
کارهایی مثل تصاحب جنگل و اراضی 
به مرحله اجرا رســیده ولی مطمئن 
نیستم. ضمن اینکه پس از انتشار نامه 
تایید عیسی کالنتری رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیســت، طبیعتا به 

زودی هم شروع می شود.

در ایران اجرای پروژه های انتقال آب 
تا چه حــد می تواند موجب کاهش 

اثرات کم آبی و بی آبی شود؟
نکته مهم اینجاســت کــه تقریبا در 
هیچ حوزه آبــی ایــران، آب اضافه 
وجود ندارد. یعنــی ایران منطقه ای 
مانند آمازون نیست که از منابع آبی 
بیکران برخوردار باشــد و مصرف و 
انتقال تاثیری نداشته باشد. نخست، 
ایران کشوری اســت که جمعیتش 
بیش از ظرفیت اکولوژیک اش است. 
جمعیت ایران حداکثر باید ۶۰ میلیون 
نفر باشد ولی اکنون ۸۰ میلیون است. 
همچنین، مصرف سرانه این جمعیت 
هم، حداقل دو برابــر میزان مصرف 

جهانی است.
عالوه بر این، خودکفایی در کشاورزی 
۴۰ ســال به این کشور تحمیل شده 
است. کشوری که نمی تواند محصوالت 
کشاورزی اش را خودش تولید کند، به 
زور می خواهیم کشاورزی داشته باشد. 
مزیتی در تولید پروتئیــن در ایران 
وجود ندارد و بهتر اســت واردکننده 
باشــیم. به همین خاطر، در ایران در 
هیچ حــوزه ای آب اضافه برای انتقال 
وجود ندارد. در چنین بستری، درواقع 
اجرای پروژه انتقال آب، مبارزه با فقر 
نیســت، بلکه توزیع فقر است. بدان 
معنا که منطقــه دیگری را هم فقیر 
می کنید تا وضعیت منطقه دیگری را 

کمی بهتر کند.

همچنین، ما بیش از دو برابر ظرفیت 
مطلق کشــور، سدســازی کرده ایم. 
یعنی برای ذخیره سازی ۴۰ میلیارد 
مترمکعب آب، ۷۶ میلیارد مترمکعب 
مخزن و سد ساخته شده است. چون 
سدسازی در ایران اشباع شده، شاهد 
انتقال  گرایش به ســوی پروژه های 
آب هســتیم. پیمانکاران هم همان 
پیمانکاران سدسازی هستند و به نظر 
می رسد که این پروژه ها بر مبنای نیاز 
پیمانکار تامین می شود، نه بر مبنای 

نیاز محیط.

استان سمنان در چه وضعیتی از نظر 
منابع آبی است؟ 

۹۰ درصد استان سمنان بیابان است، 
شــما از جاده مشــهد- تهران که به 
سمت پایین می روید، همه بیابان است 
اما وقتی این جاده را به سمت شمال 
می روید، استان سمنان یک منطقه 
کوهستانی است و البرز مرکزی یکی 
از پرباران ترین مناطق کشــور است. 
نکته این است که ۹۵ درصد جمعیت 
اســتان ســمنان در همان ۵ درصد 
لبه ی شمالی ساکن هستند. به همین  
خاطر اگر می خواهیم بدانیم اســتان 
سمنان آب دارد یا ندارد، باید محدوده 
قطاع استقرار جمعیت را نگاه کنیم. 
قطاع استقرار جمعیت استان سمنان 
در جایی است که شهروندان سمنان 
را دست کم جزو ۱۰ استان متمول از 
نظر آب قرار می دهد. به همین خاطر 
استان سمنان، اگر هم مشکالت آبی 
داشته باشد، ناشی از مدیریت نادرست 
است و بامدیریت صحیح می تواند جزو 
مناطقی باشــد که به نسبت مناطق 

دیگر ایران، وضعیت مناسبی دارد.

دلیل ارائه پیشنهاد این طرح از طرف 
حسن روحانی از نظر شما چیست؟

این طرح نماد فســاد سیستماتیک، 
قبیله گرایی در مدیریت، فقدان برنامه 

توســعه و ناکارآمــدی در مدیریت 
اجرایی کشور است. آقای خاتمی در 
دوران ریاست جمهوری اش پروژه های 
آنچنانی را در یــزد اجرا کرد، جایی 
که ظرفیت های توســعه نداشت و ما 
اکنون شاهد تبعات منفی آن هستیم. 
آقای هاشمی  رفسنجانی نیز چنین 
پروژه هایی را در رفسنجان اجرا کرد 
و دو تــا رئیس جمهور پــی در پی از 
سمنان، می خواهند آب را به استانی 
منتقل کنند که نه به آب نیاز دارد و 
نه ظرفیت توسعه بیشتر دارد. بخش 
بزرگتر ماجرا پیمانــکاران زورمندی 
هستند که به دولت تحمیل می کنند 
که باید پروژه اجرا کنند، یعنی همان 
شرکت های وابسته به سپاه پاسداران 
انقــالب مثل مهاب قدس اســت که 
بخشی از سهام آن متعلق به آستان 
قدس و بخشی از آن متعلق به سپاه 

پاسداران است.

محیط  از  حفاظت  ســازمان  نقش 
زیســت در این بین چه می شود؟ 
آقای کالنتری از زاویه یک مصلح از 
وضعیت موجود انتقاد می کند ولی با 
انتقال آب مازندران به  اجرای طرح 

سمنان موافقت کرده!
آقای کالنتری که بارها درباره بحران 
ایران  خشــکیدگی  و  محیط زیست 
صحبت کرده، ولــی حاال خالف آن 
عمل کــرده و از پــروژه ای حمایت 
می کند که ادامه همان وضعیت قبلی 
است. ایران دچار خشکسالی نیست، 
خشکسالی  است.  خشکیدگی  دچار 
یک دوره موقت بدون بارندگی است 
ولی بعــد دوباره بــاران می بارد. این 
وضعیت ایران نیســت، ایــران دچار 
یک خشکسالی دائمی و مزمن شده. 
بخشی از این روند طبیعی است، ۲۰ 
درصد بارندگی در ایران کاهش یافته 
ولی بخش دیگر آن عامل انسانی دارد. 
یک کشاورزی ناپایدار تحمیل شده و 
در حالی  که حداکثر می توانستیم ۴۰ 
درصد آب های تجدیدپذیر را مصرف 
کنیم ولی ۹۰ درصــد آن را مصرف 

می کنیم.
آقای کالنتــری که مدعی بود خیلی 
متوجه وضعیت محیط  زیست ایران 
است، نشــان داد که مثل بقیه رفتار 
می کند. واقعیت این است، آن چیزی 
که تحــت عنوان ســازمان حفاظت 
محیط زیســت داریم، فقط اسمش 
سنگین است. این همان اداره شکاربانی 
سابق است و حوزه اختیاراتش هم در 
حد همان حوزه های حفاظت شده ای 
است که در اختیار دارد. خارج از این 
اختیارات، هیچکس به این ســازمان 
توجهی نمی کند و از نظر قانونی هم 
از اختیاراتی که دارد استفاده نمی کند.  
آنها که در اجــرای این پروژه منافع 
دارند، زور بیشتری در حاکمیت دارند 
و اگر عیســی کالنتری می خواهد در 

این سازمان بماند باید تابع باشد.
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همه حاشیه های »فم تریپ« 
برای گردشگران بزک کنیم یا نکنیم؟

مخاطبــان  روزهــای گذشــته  در 
رســانه های فارســی و شــبکه های 
اجتماعی ایرانیان با واژه جدیدی در 
صنعت گردشگری آشنا شدند و البته 
آن ها که بیشــتر کنجکاو و حساس 
بودند، خود را درگیر جنجالی یافتند 
که از انتشار عکس های چند مهمان 
خارجی در فضاهای گردشگری ایران 

آغاز شد.
ماجرا ازآنجا شــروع شد که »هدی 
رســتمی«، زن جوانی کــه به دلیل 
انتشــار تصاویر ســفرهای خــود از 
اینســتاگرام  تاثیرگذار  چهره هــای 
است، در قالب یک برنامه گردشگری 
تعــدادی از چهره هــای تاثیرگــذار 
شبکه های اجتماعی )اینفلوئنسرها( را 
از کشورهای مختلف به ایران دعوت 
کرد تا این افراد در بازدید از جاذبه های 
گردشــگری ایران تصاویــری از این 
جاذبه ها را در صفحات خود منتشــر 
دنبال کنندگان  به این ترتیب  و  کنند 
خود را به سفر به ایران ترغیب کنند.

هدی رســتمی از این برنامه با عنوان 
»فــم تریــپ« یاد کــرد و گفت که 
هزینه های آن را خود و حامیان مالی 
پــروژه برعهده گرفته اند. »فم تریپ« 
خیلی زود جنجالی شد و تا رسانه ها و 
کاربران شبکه های اجتماعی با اندکی 
تحقیق مفهوم آن را منتشر و بازنشر 
کنند، انتشــار تصاویر مهمانان هدی 
رستمی و مجموعه Feel Iran بود که 

موج انتقادها را به راه انداخت.
 Familiarization فم تریپ که مخفف
Trip است، به سفرهایی گفته می شود 
که کشورهای مقصد گردشگری برای 
خود  گردشــگری  برنامه های  تبلیغ 
برای چهره های تاثیرگذار رســانه ای 
یا مدیران گردشگری پرنفوذ ترتیب 
می دهنــد. هدف آن این اســت که 
مهمانان با جاذبه های کشــور مقصد 
آشــنا شده و با نشــان دادن تصاویر 
جذاب از محل یــا از یک تور خاص، 
گردشگران بین المللی برای سفر به آن 

محل ترغیب کنند.

جنجال بر سر چیست؟

 کارهــا به آرامــی و ســادگی برای 
برگزارکنندگان این پروژه پیش نرفت. 
تصاویــر متفاوت زنانی که دســتی 
در مد و عکاســی دارنــد با لباس ها 
و روســری های رنگی و غیرمتعارف 
در میان آثار تاریخی ایران، بســیاری 
از کاربــران شــبکه های اجتماعی و 
فعاالن رسانه ای را به واکنش انتقادی 
واداشت. منتقدان معتقدند که حجاب 
و پوششی که از سوی اینفلوئنسرها 
به عنوان بخشی از جاذبه  عکس های 
پروژه اســتفاده شــده تا ایران را به 
گردشــگران معرفی کند، درواقع از 
دهه ها پیش برای زنان ایرانی اجباری 

و مایه عذاب آن ها بوده است.
از گردشگران با روســری های که با 
رنگ کاشی های مساجد و آثار باستانی 
ایران هماهنگ شده، عکاسی مدلینگ 
صورت گرفته تا آن ها با به اشــتراک 
گذاشــتن این تصاویر در شبکه های 
اجتماعی ســفر به ایــران را تبلیغ 
کنند. موضوعــی که واکنش کاربران 

شبکه های اجتماعی و فعاالن مدنی 
و حقوق زنان را به دنبال داشته است.

روزنامه نگار  خضرحیدری«،  »فهیمه 
در توییترش نوشــت کــه کار هدی 
رســتمی را کــه موجــب رفتــن 
گردشگران به ایران می شود، دوست 
دارد، اما »به عنــوان زن ایرانی که با 
حجاب اجباری ســرکوب شده است 
از نمایش زیباسازی حجاب اجباری 
با حضور توریســت های خارجی آزار 

می بیند.«
کاربری نوشت که این عکس ها عالوه 
بر بزک کردن محدودیت، یک دروغ 
نیز هســت چراکه در ایران زنانی با 
این پوشش باید سوار خودروی گشت 

ارشاد شوند.
کاربری هم تصاویــری از نحوه ورود 
زنان ایرانی به مســجد نصیر با چادر 
اجباری را منتشــر کرده و نوشته که 
اینفلوئنسرهای پروژه فم تریپ اما با 
پوششی به این مســجد رفته اند که 
زیباست اما واقعا نمی شود با آن وارد 

مسجد شد.
البته کاربران دیگری از پروژه و نحوه 
عکاســی با این ۱۱ چهره تاثیرگذار 

شــبکه های اجتماعی دفــاع کرده و 
گفته اند که معمــوال هیچ جای دنیا 
در تبلیغ برای جذب توریسم واقعیات 

گفته نمی شود.

نقدهایی آغشته به سوتفاهم

دراین بین، »ناصر کرمی«، اقلیم شناس 

و کارشناس گردشگری، در گفت وگو 
با ایران وایر بخشی از انتقادات را ناشی 
از سوتفاهم یا نداشتن اطالع از نحوه 

تبلیغات گردشگری دانست.
او گفت: »اگر کشوری برای گردشگران 
جذاب معرفی شود، قرار نیست الزاما 
بــرای مردمش هم خــوب و دلپذیر 
باشــد. در تمام تبلیغات گردشگری 

»سیامک قاسمی«، کارشناس اقتصادی، در پیام توییتری نوشت: »این ماجرای 
دعوت از اینفلوئنسرهای معروف گردشگری جهان به ایران، من را یاد مسابقات 
المپیادهای جهانی می اندازد؛ یک شو و نمایش شیک و باحال و گلخانه ای از 
صنعت توریســم ایران که با واقعیت های موانع و مصایب ورود یک گردشگر 

انفرادی ناشناس به ایران فرسنگ ها فاصله دارد.«

کاربری نوشت که این عکس ها عالوه بر بزک کردن محدودیت، یک دروغ نیز هست چراکه در ایران زنانی با این 
پوشش باید سوار خودروی گشت ارشاد شوند.

کشــورها خــوب و آرام نمایش داده 
می شوند.«

او ســپس مثال زد که کشــورهایی 
نظیر کوبا در کاراییب، هند در آسیا و 
کنیا در آفریقا کشورهایی با مشکالت 
داخلی بسیار هستند، اما در صنعت 
گردشــگری چیز دیگری را نمایش 

می دهند و موفق اند.
دراین بین، یکی از سایت های خبری 
هم یــادآوری کرد که فــم تریپ در 
کشورهای منطقه بســیار پرطرفدار 
شده و کشــورهایی مثل ازبکستان و 
عربستان ســعودی اخیرا چهره های 
تاثیرگذار در شــبکه های اجتماعی و 
رســانه  ای را دعوت کرده اند. ازجمله 
عربستان ســعودی عکاس معروف، 
»مراد عثمان« را دعوت کرده اســت 
که بیش از ۴ میلیون دنبال کننده در 

اینستاگرام دارد.
بخش دیگری نظرات انتقادی به نبود 
اطالعات گردشگری ایران در تصاویر 
و متن های ارایه شده توسط مهمانان 
اشــاره داشــت. منتقــدان، ازجمله 
»محمد باریکانی«، نویسنده گزارشی 
در روزنامه همشــهری، معتقدند که 
تصاویر ارایه شــده صفحات مهمانان 
فم تریپ هیچ اطالعات مفیدی برای 
سفر به ایران ارایه نمی دهد و گردشگر 
حتی با مســایلی کــه در آنجا روبرو 

خواهد شد، آشنا نمی شود.
ناصر کرمــی این انتقــاد را نیز وارد 
نمی داند. او که نویسنده پرفروش ترین 
کتاب ایران گــردی، »راهیاب ایران«، 
اســت گفــت کــه دو نــوع تبلیغ 
گردشــگری وجــود دارد؛ در یکــی 
مخاطب به سفر ترغیب می شود و در 
دیگری مخاطب اطالعات مهم سفر 
به آن کشور را دریافت می کند؛ مثال 
اینکه قوانین مهم برای گردشــگران 
در آن کشور چیســت یا اینکه برای 
بهداشت و سالمت چه نکاتی را باید 

رعایت کند.
به گفته او شرکت کنندگان در برنامه 
فم تریپ اخیر، درواقع در تصاویر خود 
مخاطبان را برای سفر به ایران ترغیب 

می کنند.

واقعیت های اقتصادی

همه انتقادات رنگ و بوی سیاســی 
نداشــت. واکنش هایی کــه در میان 
کارشناســان، بــه غیرواقعــی بودن 
ابعــاد اقتصادی این پــروژه پرداخته 

بود. »ســیامک قاسمی«، کارشناس 
اقتصادی، در پیام توییتری نوشــت: 
»این ماجرای دعوت از اینفلوئنسرهای 
معروف گردشــگری جهان به ایران، 
من را یاد مسابقات المپیادهای جهانی 
می اندازد؛ یک شو و نمایش شیک و 
باحال و گلخانه ای از صنعت توریسم 
ایران که با واقعیت های موانع و مصایب 
ورود یک گردشگر انفرادی ناشناس به 

ایران فرسنگ ها فاصله دارد.«
محمد باریکانی، گزارشگر همشهری 
هم به این نکته اشاره کرد که هزینه 
ســفر، گردش و اقامت این مهمانان 
بسیار سنگین است و اگر گردشگران 
خارجی قصد داشته باشند مانند این 
افراد به ایران ســفر کننــد از عهده 

مخارج آن برنمی آیند.
بااین حال تعــدادی از کاربران توییتر 
انتقاد این کارشناس اقتصادی را وارد 
ندانســته و پاسخ دادند که این اقدام، 
ظرفیت گردشــگری ایران را نشــان 
می دهد نه کل توان صنعت توریسم را.
دراین بین، منتقدان این ادعای هدی 
رســتمی که پروژه در بعد اقتصادی 
کامال به بخشی خصوصی و حامیان 
مالــی وابســته اســت را نپذیرفتند 
و آن را پــروژه ای دولتی دانســتند 
که هــدف آن هم صرفا گردشــگری 
نیســت. گروهی از کاربــران هزینه 
سنگین چنین پروژه هایی را از عهده 
یک شرکت نوپا خارج دانستند. این 
شبهه ها هنگامی جدی شد که وزیر 
میراث فرهنگی و گردشــگری ایران 
جمعه ۱۹ مهر در مشهد به گفت که 
سفر اینفلوئنسرهای اینستاگرامی به 
ایران پروژه وزارت میراث فرهنگی و 
گردشگری بوده و این وزارتخانه »برای 
امر تبلیغات، مبارزه با ایران هراسی و 
معرفی چهــره واقعی ایران« کارهای 
مختلفــی را در زمینه تبلیغات انجام 

می دهد.
هرچند این گفته وزیر از سوی هدی 
رســتمی رد شد و معاون وزیر نیز در 
گفت وگو با خبرگزاری ایلنا گفت که 
تمام هماهنگی های الزم و مخارج و 
هزینه های انجام شــده توسط بخش 
خصوصــی صورت گرفــت و وزارت 
گردشگری کشور فقط تسهیل کننده 
بود، اما شــایبه حکومتی بودن کل 
پروژه از میان سطور صفحات توییتر 
و اینستاگرام کاربران ایرانی پاک نشد.

از سوی دیگر، کاربران و خبرنگاران با 
تحلیل صفحات مهمانان آخرین فم 
تریپ ایران، نوشتند که بعضی از آن ها 
را در حد و اندازه های تبلیغ گردشگری 
برای ایــران نبودند. اگرچــه اریکا از 
برزیل، ووتئارا عکاس فرانسوی، مهمت 
عکاس ترک، آرتم شستاکوف عکاس 
اوکراینی، اکاترینا از روسیه، آلینا دیگر 
عــکاس اوکراینی این ســفر و دیگر 
دنبال کننده  میلیون ها  اینفلوئنسرها 
دارند، امــا برخی از آن هــا ازجمله 
نفوذ  هارجیندر، رستوران دار هندی، 

چندانی در حوزه گردشگری ندارند.
ایران وایــر برای افــزودن نظر خانم 
رستمی و پاســخ او به این انتقادات 
خواستار مصاحبه شد اما پاسخی از او 

دریافت نکرد.
درهرحــال، ۱۱ چهــره تاثیرگــذار 
اینســتاگرامی شــنبه ایران را ترک 
کردنــد، آلینا عکاس اوکراینی که در 
روزهای حضور در ایران عکس هایی از 
غذاهای ایرانی و حضورش با روسری ها 
و شــال های رنگی در مساجد دیدنی 
منتشــر کرده بــود، از حضورش در 
هواپیما موقع ترک ایران یک استوری 
گذاشت. او لیوان شرابش را در دست 
گرفت و به انگلیســی نوشت: »سالم 

شراب، دلم برات تنگ شده بود.«

پروانه معصومی )ایران وایر(

جنجال بر سر 
حذف الزام آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

در حالی که کارشناســان آموزش 
ندانستن زبان انگلیسی را »معلولیت« 
نماینده مجلس آن را  می داند، یک 
زبان »اکثر جاسوسان« خوانده است. 
بحث  بر سر طرحی در مجلس برای 
»رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی« 

از مدارس ایران است.

دویچه وله- »از اول انقالب تا به االن 
اکثر جاسوسان انگلیسی زبان هستند، 
امروز اندیشمندان جهان یا ترک اند، یا 
عرب اند یا آلمانی، اصل هنر و ادبیات 
در زبان فرانسوی اســت، چرا ما یاد 
نگیریم؟ اصل علم و صنعت در آلمان 
است، چرا ما آلمانی یاد نمی گیریم؟ 
اصل تفکر الکترونیکی در ژاپن است، 

چرا ما ژاپنی یاد نگیریم؟«
این ها دالیل حسن نوروزی، سخنگوی 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
در دفاع از طرح رفع انحصار آموزش 
زبان انگلیســی از مدارس اســت که 
ویدیوی آن در شبکه های اجتماعی 

دست به دست می شود.
آنچه که نوروزی از آن دفاع می کند، 
طرح شــماری از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی ایران برای شکستن 
انحصــار آموزش زبان انگلیســی در 
مدارس است که در روزهای گذشته 

جنجال های زیادی به پا کرده است.
بر اساس این طرح در صورت تصویب، 
آمــوزش و پرورش مکلف خواهد بود 
آموزش زبان های خارجی را از طریق 
آموزشگاه های آزاد تحت نظارت این 
وزارتخانه تدریس کند، یادگیری زبان 
خارجی را اختیاری کند و اســتخدام 

معلمان زبان را ممنوع کند.
اما مهــرداد الهوتــی نماینده حوزه 
انتخابی لنگــرود که خــود یکی از 
امضاکننــدگان ایــن طرح اســت، 

می گوید، از این طرح »برداشت بد« 
شده اســت. او هدف این طرح را نه 
»حذف آموزش زبان انگلیسی که رفع 

انحصار« از این زبان می داند.
نماینده گیالن می گوید: »انگلیســی 
یک زبان بین المللی اســت، کســی 
نمی توانــد آن را حــذف کنــد، اما 
گفتیم رفع انحصــار کنیم. مثال اگر 
جایی ضرورت داشــت زبان دیگری 
را فرا بگیریم، زمینه آن فراهم باشد. 
به عنوان مثال اســتان ما )گیالن( با 
روسیه همجوار است چه اشکال دارد 
زبان روســی در این منطقه آموزش 

داده شود.«
علی زرافشــان، معاون سابق آموزش 
متوسطه وزارت آموزش و پرورش در 
گفت وگو با ایرناپالس اما به »تعارض« 
موجود بین »محتــوا و عنوان« این 
طرح اشــاره می کند و می گوید: »از 
عنوان طرح این گونه استنباط می شود 
که مجلــس می خواهد عالوه بر زبان 
انگلیسی ســایر زبان های خارجی  را 
هــم تدریس کند که آمــوزش زبان 
در انحصار انگلیسی نباشد. این اقدام 
درســت و منطقی است. اما محتوای 
این طرح با عنوان آن سازگار نیست. 
محتــوا، حــذف آمــوزش زبان های 

خارجــی از برنامه درســی رســمی 
مدارس کشور است.«

ریشــه این خیزبرداشــتن را باید در 
رهبر  خامنــه ای،  آیت اهلل  گفته های 
جمهوری اسالمی ایران جستجو کرد. 
رهبر ایران ســه ســال پیش »اصرار 
بر ترویج زبان انگلیســی« را  »کاری 
ناسالم« دانسته بود. آیت اهلل خامنه ای 
در سخنانی گفته بود: »زبان خارجی 
را بایــد بلد بود. زبــان خارجی، زبان 
علم اما که فقط انگلیسی نیست. چرا 
زبان های دیگر را در مدارس به عنوان 
درس زبــان مطــرح نمی کنند. این 
میراث دوران طاغوت و پهلوی است.«
او با طرح این پرسش که چرا آموزش 
و پرورش »زبان های دیگر اسپانیولی، 
فرانســه، آلمانی و زبان کشــورهای 
پیشرفته شرقی« را آموزش نمی دهد، 
گفته بود: »در کشورهای دیگر به این 
مسئله توجه می کنند. نفوذ و دخالت 
زبان بیگانه را جلویش را می گیرند. ما 
از پاپ کاتولیک تر شــده ایم. عالوه بر 
اینکه این زبان را ]انگلیسی[ را زبان 
خارجی انحصاری مدارسمان کرده ایم، 
داریم آن را پایین می  آوریم تا سطح 

دبستان و مهدکودک.«
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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.

جنجال تازه بر سر پوشش 
هنرپیشه های زن در ایران

دویچه وله- در پی اعتراض نمایندگان 
و رسانه های اصولگرا به نحوه پوشش 
یک هنرپیشــه زن در یــک اکران 
خصوصــی، مقامات وزارت فرهنگ و 
از تدوین آیین نامه ای  ارشاد اسالمی 
برای ســازمان دادن بــه نحوه لباس 

پوشیدن هنرپیشگان خبر داده اند.
مســعود نجفی، مدیر روابط عمومی 
روز  ایــران  ســینمایی  ســازمان 
چهارشنبه، ۲۴ مهرماه )۱۶ اکتبر(، با 
اعالم آماده  شدن دستورالعملی سریع 
و ویژه درباره پوشش سلبریتی ها، ابراز 
امیدواری کرد که در آینده به سمتی 
حرکت شــود که عوامــل فیلم ها با 
»لباس رسمی« در این گونه مراسم 

شرکت کنند.
از ســوی دیگر، عباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی، در باره 
»حواشی ایجاد شده پیرامون پوشش 
تعدادی از بازیگران در مراســم آغاز 
اکران یکی از فیلم های ســینمایی« 
گفت: »این افراد از کســانی هستند 
که در برنامه های تلویزیونی نیز حضور 
دارند و همچنین فضای آن مراســم 
رســمی نبوده که آنها بخواهند برای 

حضور از ما اجازه بگیرند.«

جنجالــی کــه رســانه ها و برخی 
نمایندگان اصول گــرا ایجاد کرده اند 
بر ســر پوشــش خانم متین ستوده 
از بازیگــر ســینما و تلویزیــون در 
مراســم آغاز اکران فیلم ســینمایی 

»مسخره باز« است.
در روزهای اخیر رســانه های اصولگرا 
و صدا و سیما از نحوه پوشش برخی 
بازیگران فیلم سینمایی »مسخره باز« 
، از جمله متین ســتوده انتقاد کرده 
بودند. در پی این انتقادها دو نماینده 
مجلس از احضار وزیر ارشاد اسالمی 
به مجلس به همین دلیل خبر دادند.

متیــن ســتوده  در واکنــش بــه 
حاشیه های ایجادشــده در مورد نوع 
پوشــش خود در مراسم اکران فیلم 
»مسخره باز«  گفته که قصد نداشته  
اقدامی »برخــالف موازین جمهوری 

اسالمی« انجام دهد.
او گفتــه: »من در تضاد با شــرایط 
جامعه لباس نپوشــیدم. لباس هایم 
پوشــیده اســت و مو های من مانند 
دفعات قبل بوده است. من در اکران 
خصوصی فیلم »شعله ور« کت و شلوار 
پوشیده بودم؛ اما آن موقع حاشیه ای 

ایجاد نشد.«

۳۰ هزار ایرانی در صف پناهندگی در ترکیه
ایندپتندنــت فارســی - جمهوری 
اســالمی ایران میانه خوشی با ارائه 
آمار ندارد و در موارد بســیاری آمار 
دقیقــی ارایه نمی کنــد، ولی اینک 
برای نخســتین بار یک مرکز ایرانی 
ایــران آمار  در جمهوری اســالمی 
پناهندگان ایرانی را اعالم کرده است. 
به گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، 
وابسته به پژوهشکده سیاست گذاری 
دانشگاه شریف، تا سال ۲۰۱۸، ۱۳۰ 
هــزار پناهنده ایرانی به کشــورهای 
مختلــف پناه بردند که کشــورهای 
آلمــان، بریتانیا و اســترالیا در صدر 
کشــورهای پناهجوپذیر ایرانی قرار 

دارند.
پیشتر، کمیساریای عالی سازمان ملل 
متحد در امور پناهندگان اعالم کرده 
بود چهار درصد کل پناهجویان جهان 
در ســال ۲۰۱۳ را ایرانیان تشکیل 
می دهند. »رادیوی ملی آمریکا« نیز 
اعالم کرده بود که در دهه گذشــته 
بیــش از ۳۰ هزار ایرانــی به آمریکا 

پناهنده شده اند.
به نوشته شهروند، تنها در سال ۲۰۱۸ 
نزدیک به ۲۴ هزار پناهجوی ایرانی در 
کشور های اتحادیه اروپا و کشور های 
عضو انجمن تجارت آزاد اروپا ثبت نام 
کرده اند که بیشترین تعداد، متعلق به 

کشور ترکیه است.
ا گرچه اداره مهاجــرت ترکیه اعالم 
کرده است که ۳۰ هزار و ۴۸۹ ایرانی 
در انتظار پذیرش کشور ترکیه هستند 
)۸۸۰۰ نفــر در ســال ۲۰۱۷ و پنج 
هزار و ۳۶ نفر در ســال ۲۰۱۸( ولی 
مهاجــرت ایرانیان به ترکیه خصوصا 
طی سال های اخیر از طرق مختلفی 
صورت گرفته اســت. در همان سال 
متقاضیان  بیشترین  ایرانیان   ۲۰۱۸

ویزای اقامت از طریق سرمایه گذاری 
بوده اند و برآورد شده است که بیش 
از ۶۰ میلیون دالر ســرمایه ایرانی از 
ایران خارج و به ترکیه وارد شده است. 
ترکیه از جمله کشورهایی است که با 
هزینه ۲۵۰ هزار دالر می توان ویزای 

اقامت در آن گرفت.
همچنین، ایرانیــان کارآفرین، تعداد 
۱۰۱۹ شرکت در ترکیه ثبت کرده اند. 
البته ایرانیان بســیاری نیــز در کار 
قاچاق مواد مخدر در ترکیه هستند 
و رتبه ســوم زندانیــان خارجی در 
ترکیه را در دســت دارند. به گزارش 
رسانه های ترک، ۸۲۰ زندانی ایرانی 
به جرم خرید و فروش مواد مخدر در 
زندان هســتند. پناهجویان ایرانی در 
بارها از هشتگ های توئیتری  ترکیه 
و   »Resettlement4Iranian#«
 »IranianRefugeesInTurkey#«
برای انتقــال صدای خود اســتفاده 

کرده اند.
اهمیت این آمار و ارقام از این جهت 
اســت که ترکیه بــا مردمی ملی گرا 
با اعتراض های بســیار برای پذیرش 
پناهنده طی سال های اخیر روبرو بوده 
اســت و با توجه به اینکه ایران کشور 
جنگ زده ای نیست، پذیرفتن مراحل 
بسیار طوالنی و نامطمئن پناهندگی 

از ترکیه قابل تامل است.
در ســال جاری میالدی، ۲۶ میلیون 
پناهنده در جهان وجود داشــته که 
ترکیه با ۳. ۷ میلیون پناهنده، رتبه 
اول پناهجویــی را به خود اختصاص 
داده است و قابل پیش بینی است که 
بیشــترین پناهجوهای دنیا با رقمی 
نزدیک به ۷ میلیون به سوریه ای های 
جنگ زده تعلق داشــته باشد. البته 
کمی پایین تر در این لیســت ایران 
قرار دارد. کشــوری که جایگاه ششم 
پناهجو پذیــری در دنیــا را دارد و 

میزبان نزدیک به صد هزار پناهجوی 
رسمی از کشورهای افغانستان، عراق 

و غیره است.
مهاجرت از طریق ویزای دانشجویی 
و یــا کار، هم، از دیگــر موارد خروج 
نیروهــای جــوان و کارآمد اســت. 
طبق این گــزارش، بیش از ۵۰ هزار 
دانشجوی ایران در ســال ۲۰۱۷ به 
قصد تحصیل از کشــور خارج شدند. 
این رقم در سال قبل از آن کمی زیر 

۲۰ هزار نفر بود.
گفتنی اســت این اولین باری است 
که مهاجرت ایرانیان در ســه بخش 
اقتصــادی و کاری، مهاجرت اجباری 
و پناهجویی و جابه جایی بین المللی 
دانشجویان بررسی و اعالم شده است. 
قرار اســت رصدخانه مهاجرت ایران 
اطالعات آمــاری را به صورت ماهانه 

ارائه و به روز رسانی کند.
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 چند میلیارد ناقابل گم شده است
فساد مالی والیبال از ریاست داورزنی تا داوری

سازمان  از  »محرمانه«  اسنادی   
بازرسی کل کشور نشان می دهد 
که ســال های پایانی ریاســت 
محمدرضــا داورزنی، توام با ۵3 

مورد تخلف و ابهام مالی بود.

روز ۲۴ شــهریور خبرگــزاری مهر 
مدعی شد »محمدرضا داورزنی« برای 
ریاست بر فدراســیون والیبال ایران 
نام  نویسی کرده اســت. در قدم اول 
این خبر زمانی اهمیت پیدا می کند 
که محمدرضا داورزنی را بر اســاس 
پست و ســمت هایش می شناسیم؛ 
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان، ســردار بازنشســته سپاه 

پاسداران.
محمدرضا داورزنی در سال هایی که 
جنــوب و غرب ایــران درگیر جنگ 
بــا عراق بــود، به ســمت قایم مقام 
تربیت بدنی سپاه رســید و هم زمان 
مســوول آموزش های رزمی سربازان 
سپاه شد. بخش اعظمی از نیروهایی را 
که به جنگ اعزام می شدند او تربیت 
می کرد؛ اما پس از آخرین گلوله ای که 
شلیک و جام زهری که نوشیده شد، 
به  ریاست تربیت بدنی سپاه کشوری 
رسید و سپس در کردستان، سمنان، 
کرمانشــاه و خراسان مسوولیت های 
ورزشی و رزمی ســپاه و همین طور 
را  اســتانی  لجســتیک  قایم مقامی 

برعهده داشت.
از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، سیل 
هجوم مدیران سپاهی به ورزش ایران 
قوت و قدرت بیشتری گرفت. اما در 
تمام یــک و نیم دهه اخیر، هیچ یک 
از مدیران سپاه نه به اندازه داورزنی در 
راس قدرت ماندند، نه مانند او ریشه 
دواندند و نه نفوذی به حد او در بدنه 
فدراسیون ها و رشته های ورزشی ایران 

داشتند.
او از ســال ۱۳۸۰ ریاست فدراسیون 
را برعهده گرفت.  ایران  ســوارکاری 
ســال ۱۳۸۴ به ریاســت فدراسیون 
والیبال ایران رسید. هم زمان مدیریت 
بر باشــگاه »صنام« )به عنوان باشگاه 
ورزشــی وزارت دفاع( در رشته های 
بســکتبال و والیبــال را هم برعهده 
داشــت. او پس از قهرمانی تیم ملی 
نوجوانان والیبال ایران در رقابت های 
جام جهانی، روی خط زنده تلویزیونی 
این موفقیــت را فقط بــه »رهبر« 

جمهوری اسالمی تبریک گفت.
 در دولت »حســن روحانی« قدرت 
فرمانده ســپاه ورزش ایــران افزون 
شد. بهمن ســال ۱۳۹۵ خورشیدی، 
داورزنــی به اتــاق رویاهایش یعنی 
معاونت ورزش قهرمانی وزارت ورزش 
و جوانان رســید. باوجود این که روی 
کاغــذ، او معــاون اول وزیر ورزش و 
جوانان محسوب می شد، اما ازاینجا به 
بعد داورزنی اول شخص ورزش ایران 

بود.
ازاینجا بــه بعد ردپــای داورزنی در 
تمامی مفاسد اقتصادی ورزش ایران، 
قراردادهای مشــکوک اسپانسرها با 
باشــگاه های بزرگ، روابط پیچیده و 
قدرت،  از  غیرقانونی  سواستفاده های 
ناپدید شدن ارقام نجومی در باشگاه ها، 
ساخت و ساز قرارگاه های سازندگی 
ســپاه در عراق، کنار رفتن »رسول 
خادم« از ریاست فدراسیون کشتی، 
تلفیق سیاســت های خاص نظام با 
ورزش، پرونــده  ســازی های امنیتی 
برای زنان تاثیرگذار در فدراسیون های 
ورزشی که همسو با سیاست های او 
نبودند و البته ریشه دواندن آقازاده اش 

)مجتبی داورزنــی( در تصرف اماکن 
ورزشی، دیده شد.

داورزنی اما در مصونیت کامل، دایره 
اختیاراتش را باالتــر می برد. عزل و 
نصب می کند و ریاست فدراسیون ها 
را بر پایه سیاست های خودش آرایش 

می کند.
او از ســال ۱۳۹۵ که به عنوان معاون 
و  ورزش  وزارت  قهرمانــی  ورزش 
جوانان انتخاب شــد تا سال ۱۳۹۶ 
به عنوان سرپرســت بر فدراســیون 
والیبال ریاست کرد. دی  سال ۱۳۹۶ 
در انتخاباتی که با ریاســت شخص 
داورزنــی برگــزار می شــد، »احمد 
ضیایی« جای او را در مقام ریاســت 
گرفت. کمتر از یک ســال بعد یعنی 
و  ورزش  وزارت   ۱۳۹۷ ســال  آذر 
جوانان، ضیایی را به دلیل بازنشستگی 
عزل و »افشــین داوری« را به جای او 
منصوب کرد. فدراسیون والیبال ایران 
حاال بدون رییس و با سرپرست اداره 

می شود.
داوری آمد تا مقدمات حضور داورزنی 
را فراهم کند. بر اساس گزارش مرداد 
خبرگزاری تابناک، محمدرضا داورزنی 
به هیات رییســه فدراسیون والیبال 
دستور داده بود اساسنامه فدراسیون 
والیبال را تغییر دهند و بند »غیردولتی 
بودن« این فدراسیون را به صورت اکید 
در آن بگنجانند؛ یعنی یک بازنشسته 
سپاه می تواند ریاست این فدراسیون 
را برعهده بگیرد؛ اما همین خبرگزاری 
بدون اشــاره دقیق و روشن، مدعی 
شده بود »برای معاون ورزش قهرمانی 
ایران، مشــکالت جدیدی به وجود 
آمده که او باید پیش از بازگشــت به 

والیبال آن ها را حل کند.«
چرا ســال ۱۳۹۶ محمدرضا داورزنی 
که ناگهان از سرپرســتی فدراسیون 
والیبال ایران استعفا داد؟ او که با حکم 
از پیش نوشته شــده دولت روحانی 
به عنوان معاون ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش منصوب شده بود، بیش از یک 
والیبال  فدراســیون  سال سرپرست 
ماند. )قانون اما می گوید هیچ سازمانی 
نباید بیش از شــش ماه با سرپرست 

اداره شود.(
او در ظاهر به دلیل قانون سرپرستی 
کنار مــی رود، اما دلیلــش در ورود 
ماموران ســازمان بازرسی کل کشور 
ایران  ورزشــی  فدراســیون های  به 
بود. همان زمان ســازمان بازرســی 
پرونده  های مالی فدراســیون فوتبال 
ایران را بررســی کرد و متوجه شــد 
بخشــی از پاداش هــای ارزی فیفــا 
به حســاب »کارلوس کــی روش« و 
»هوشنگ مقدس« وارد شده تا آن ها 
با توجیه »دور زدن تحریم ها« بودجه 
مســدود شــده فوتبال ایران را وارد 
کشــور کنند و پس ازآن ناپدید شده 

است.
حاال اســنادی »محرمانه« از سازمان 
بازرسی کل کشور نشان می دهد که 
ســال های پایانی ریاست محمدرضا 
داورزنــی، توام بــا ۵۳ مورد تخلف و 

ابهام مالی بود.
بخشــی از صفحات گزارش سازمان 
بازرســی که به دســت »ایران وایر« 
رسیده نشــان می دهد در فدراسیون 
تحت امر محمدرضا داورزنی ارقامی 
دور از تصــور در ورزش ایران ناپدید 

شده است.
در بنــد نوزدهم این گــزارش آمده 
فدراســیون والیبال ایران در ســال 
 ۲۶۵۷۸۷۵۳۳۵۰ مبلــغ   ۱۳۹۴
ریال و ســال ۱۳۹۵ مبلغی به ارزش 

۶۱۷۴۳۶۸۴۱۹۵ ریــال از صرافــی   
»استار« و شــخصی به نام »محسن 
صحــرآورد« خریداری کــرده که بر 
اساس قیمت دالر و یورو طی همان 
دو سال، مبلغی معادل ۷۳۴۱۵۱۴۶۵ 
ریال بیشــتر از مبلغ واقعی پرداخت 

کرده است.
ســازمان بازرســی در گزارش خود 
نوشته اســت: »بر اساس تحقیقات 
صورت گرفته، از ســوی فدراسیون 
والیبال اســتعالم قیمــت واقعی از 
نهادهای دولتی و بانک مرکزی صورت 

نگرفته بود.«
همچنین در بندی دیگر قید شــده 
که فدراســیون والیبال بــرای اعزام 
»نمایندگان مجلس« به کشــورهای 
روســیه و ژاپــن طــی ســال های 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ درمجمــوع مبلــغ 
۴۰۷۵۹۳۷۶۳۰ ریــال و برای اعزام 
معاونــان و مدیــران وزارت ورزش و 
جوانان به کشــورهای امارات و ژاپن 
مبلــغ ۷۳۱۲۸۳۲۰۰ ریــال هزینه 
کرده است که از دید سازمان بازرسی 
»ضــرورت حضور نمایندگان و انجام 
هزینه های مذکــور« از محل منابع 
فدراسیون باید به صورت روشن بیان 

شود.
بررسی پرونده های فدراسیون والیبال 
ایران فقط طی دو سال نشان می دهد 
کــه محمدرضــا داورزنی دســتور 
به »اخــذ روادید« از ســفارت های 
کشــورهای مخالف کــرده و هزینه  
آن هــا را در حســاب های خود ثبت 
کرده اســت. مجموع صورتحساب ها 
به رقم ۳۶۱۰۰۰۰ ریال می رسد. اما 
بازیکنان تیم ملی والیبال ایران هرگز 
به کشورهایی که داورزنی مدعی شده 
از آن کشورها ویزا گرفته شده است 

سفر نکرده اند.
در بندی دیگر تاکید شــده اســت 
فدراســیون والیبــال ایران از ســال 
۱۳۹۴ تــا ســال ۱۳۹۶ فقط بابت 
کنسلی بلیت سفرهای خارجی )بدون 
محاســبه هزینه های اخذ ویزا و رزرو 
هتل( مبلغی معادل ۴۶۴۸۲۷۵۹۸۰ 
ریال به شــرکت خدمات مسافرتی و 

جهانگردی آسیا پرداخت کرده بود.
فدراســیونی که فقط برای کنســل 
کردن بلیت ها می تواند چنین مبالغی 

را جابجا کند، ارزش بازگشت ندارد؟
از ســویی دیگر، داورزنــی با تغییر 
ایران  والیبال  اساسنامه فدراســیون 
به دنبال جاودانه کردن ریاست خود 
در این پســت می گردد. در حقیقت 
گنجانــده شــدن ایــن مبحث که 
فدراسیون یک نهاد کامال غیردولتی 
است، فرصت بازگشــت داورزنی به 
فدراسیون والیبال و اتاق ریاستش را 
برای مردی کــه می داند کمی دیگر 
باید با تغییر دولــت از وزارت ورزش 

برود فراهم خواهد کرد.
ســایت »ورزش ســه« بخشــی از 
فدراسیون  انتخابات  مهندسی شدن 
والیبال بــرای بازگشــت داورزنی را 
رونمایی کرده است. انتخابات والیبال 
باید آبان امســال برگزار می شد؛ اما 
وزارت ورزش بــا توجیــه »در پیش 
بودن مسابقات انتخابی المپیک« این 
انتخابات را به تعویق می اندازد و حکم 
غیرقانونی سرپرستی آقای داوری را 
تمدید می کند. به این ترتیب انتخابات 
والیبال تا پایان ســال ۱۳۹۸ یا اوایل 

سال ۱۳۹۹ برگزار نخواهد شد.

منبع: ایران وایر

پاسخ فیفا در قبال صحبت های علوی: ما یک بار حرفمان را زدیم
 مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران : 

»زنان تا فروردین سال ۱۳۹۹ به ورزشگاه نخواهند رفت«

»فارس«  وایــر- خبرگــزاری  ایران 
وابســته به سپاه پاســداران به نقل 
از »امیرمهدی علــوی« مدیر روابط 
ایران  عمومی فدراســیون فوتبــال 
نوشت: »زنان تا فروردین سال ۱۳۹۹ 

به ورزشگاه نخواهند رفت.«
امیرمهدی علوی دوازدهم تیر ســال 
۱۳۹۷ بــا حکم »مهدی تــاج« به 
ریاســت روابط عمومی فدراســیون 
فوتبــال منصــوب شــد. او یکی از 
مدیرانی است که با سفارش مستقیم 
»علی تاج« به فدراسیون فوتبال ایران 
رسید. علی تاج، فرزند رییس کنونی 
فدراســیون ایران طی سه سال اخیر 
نقش مستقیمی در حضور مدیرانی 
ماننــد »ســعید فتاحی« مســوول 
برگزاری مســابقات ســازمان لیگ 

امیرمهدی علوی داشته است.
سوم شهریور امسال البته امیرمهدی 
علوی به عضویت کمیته رسانه های 
کنفدراسیون فوتبال آسیا رسید. این 
یکی از هدایای گسترده قطری ها بود 
به فدراسیون هم پیمان و دوست یعنی 
ایران؛ پــس از قدرت گرفتن قطر در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، مهدی تاج، 
توحید سیف برقی،  ابراهیم شکوری، 
لیال صوفــی زاده، مرتضی محصص، 
هدایــت ممبینی و امیرمهدی علوی 
مختلف  کمیته هــای  عضویــت  به 

کنفدراسیون فوتبال آسیا درآمدند.
مهم ترین ابهام در مورد عضویت این 
اعضای فدراســیون فوتبال ایران در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، عدم تسلط 
برخی از آن ها به زبان انگلیسی است. 
مهدی تاج و امیرمهدی علوی تسلطی 

به زبانی غیر از زبان مادری ندارند.
امیرمهــدی علــوی در قامت رییس 
روابــط عمومی فدراســیون فوتبال 
ایــران و همین طور یکــی از اعضای 
کنفدراســیون  رســانه های  کمیته 
فوتبال آسیا گفته است: »حضور زنان 
در بازی های لیگ فعــال امکان پذیر 
نیست. نمایندگان فیفا که به تهران 
ســفر کرده بودند اعالم کردند حوزه 
اختیارات ما بازی های ملی است و به 
قوانین کشورها در لیگ برتر احترام 

می گذاریم.«
او به نقل از مدیران فدراسیون جهانی 
فوتبال گفته کــه فیفا به قانون منع 
حضور زنان در ورزشــگاه های ایران 
احترام می گذارد و زنان بازهم پشت  
درهای بسته باقی خواهند ماند؛ یعنی 
امیرمهدی علوی به عنوان  از دیدگاه 
کنفدراسیون  از ســخنگوهای  یکی 
فوتبال آسیا، زنان ایرانی حق تماشای 
بازی های لیگ )با تاکید به رسمیت 
بخشــیدن فیفا به حــوزه اختیارات 

ایران( را نخواهند داشت.
همین موضوع را از فدراسیون جهانی 
فوتبال پرســیدیم: »آیا توافقی میان 

ایــران و فدراســیون جهانی فوتبال 
برای تداوم ممنوعیــت ورود زنان به 
ورزشگاه های ایران در بازی های لیگ 

صورت گرفته است؟«
سخنگوی فیفا بالفاصله این گونه پاسخ 
داد: »موضع فیفا در مورد دسترسی 
زنان به ورزشــگاه های ایــران کامال 
واضح و روشــن است؛ همه زنان باید 
در استادیوم های فوتبال در ایران مجاز 

باشند. برای تمام مسابقات فوتبال.«
در همین ایمیل باز نوشته است: »ما 
بار دیگر شما را به بیانیه رییس فیفا 
که پس از بازی اخیر در تهران صادر 

شده، ارجاع می دهیم.«
سخنگوی فیفا لینکی را ارسال می کند 
که ساعاتی پس از پایان بازی ایران و 
کامبوج روی خروجی سایت رسمی 

فدراسیون جهانی فوتبال قرار گرفت.
در ایــن بیانیه که از ســوی »جیانی 
اینفانتینو« صادر شده بود، می خوانیم: 
اکنون  فوتبال  جهانی  »فدراســیون 
بیش از هر زمان دیگری به آینده ای 
نگاه می کند که تمام دختران و زنانی 
که مایل به حضور در ورزشــگاه های 
فوتبال ایران هســتند، در شرایط و 
فضایی امن و آزاد قرار داشته باشند. 
اکنون دیگر نمی توان متوقف شد یا به 

عقب برگشت کرد.«
اما امیرمهدی علوی به عنوان رییس 
روابط عمومی فدراسیون فوتبال ایران 
و همین طور یکــی از اعضای کمیته 
رسانه های کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تاکید می کند که نمایندگان فیفا به 
ایران اختیار تام داده تا درها را به روی 

زنان ببندد.

رونالدو پس از ثبت ۷۰۰ گل: 
من دنبال رکورد نیستم، رکوردها من را دنبال می کنند

یورونیوز :کریســتیانو رونالدو، ستاره 
نامدار فوتبال جهان و تیم ملی پرتغال 
پس از به ثمر رساندن هفتصدمین گل 
دوران حرفــه ای خود مقابل اوکراین 
گفت که حساب رکوردها از دستش 
خارج شده و از این پس این رکوردها 

هستند که به دنبال او می گردند.
تیم ملی پرتغال دوشــنبه شــب در 
چارچــوب رقابــت هــای مقدماتی 
یورو۲۰۲۰ میهمان اوکراین بود و در 
این مسابقه با نتیجه ۲ به ۱ شکست 
خورد. تنها گل تیــم ملی پرتغال را 
کریــس رونالدو در دقیقه ۷۲ از روی 

نقطه پنالتی به ثمر رساند.
مهاجم و کاپیتــان تیم ملی پرتغال 
پــس از این مســابقه و در حالی که 
برای نود و پنجمین بار با پیراهن تیم 
ملی کشــورش گلزنی کرده بود، به 
خبرنگاران گفت: »طبیعی است که 
رکوردها یکی پس از دیگری از راه می 
رسند اما من به دنبالشان نیستم، بلکه 

آنها من را دنبال می کنند.«
ستاره باشگاه یوونتوس ایتالیا در ادامه 
یادآور شــد که »رسیدن به این آمار 
کار هر کسی نیســت و من از همه، 
به خصوص هم تیمی ها، همکاران و 
مربیان و هم آنهایی که کمک کردند 
کریستیانو چنین بازیکنی باشد، تشکر 

می کنم.«
کریس رونالدو رسیدن به این رکورد 
جدید )به ثمر رساندن ۷۰۰ گل( در 
دوران فوتبالی اش را پس از مسابقه 
مقابل اوکراین شعف آور توصیف و در 
عین حال تصریح کرد که این اتفاق 
کمی تلخ مزه بود زیرا هنگام شکست 

تیم ملی کشورش رقم خورده است. 
او در خصوص علت شکســت در این 
مسابقه نیز گفت: »ما بازی خوبی از 
خود به نمایش گذاشتیم اما نتیجه را 
واگذار کردیم. آنچه در توان داشتیم در 
این بازی ارائه کردیم و موقعیت های 

زیادی را هم خلق کردیم.«
رونالدو پیش از این با به ثمر رساندن 
۱۲۷ گل در رقابــت هــای لیــگ 
قهرمانان اروپا رکوردی جالب را از این 
حیث در تاریخ این مســابقات به نام 
خود ثبت کرده است. او همچنین با 
به ثمر رساندن ۱۷ گل در رقابت های 
فصل ۲۰۱۳ - ۲۰۱۴ رکورد بیشترین 
تعداد گل در یک فصل از مســابقات 
لیگ قهرمانان اروپا را از خود به جای 

گذاشته است.
کاپیتان تیــم ملی پرتغال همچنین 
بیشترین تعداد آقای گلی، بیشترین 

پاس گل و بیشترین قهرمانی در لیگ 
قهرمانــان اروپا را به عنوان رکورد در 
کارنامه حرفه ای خود به ثبت رسانده 

است.
کریــس رونالــدو در حالی که کمی 
بیشــتراز یک فصل از حضورش در 
باشگاه یوونتوس ایتالیا نمی گذرد در 
۵۱ مسابقه با پیراهن این تیم ۳۲ بار 

پایش به گلزنی باز شده است.
پرتغال برغم باخت دوشــنبه شــب 
مقابل اوکراین با یازده امتیاز از شش 
 G مسابقه در مکان دوم جدول گروه
مســابقات انتخابی یورو۲۰۲۰ جای 
گرفت. رونالــدو و یارانش در صورت 
پیــروزی در دو مســابقه آخر مقابل 
لیتوانی و لوگزامبــورگ که در خانه 
برگزار می شــود بــه دور نهایی این 

مسابقات راه پیدا خواهند کرد.
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وینفرید شفر از ترس حکومت از تماشاگران فوتبال می گوید
دویچه وله- وینفرید شــفر، سرمربی 
پیشــین تیم استقالل در گفت وگو با 
ســایت آلمانی t-online با اشاره به 
خودســوزی سحر خدایاری که به نام 
»دختر آبــی« در خاطر جمعی مردم 
ایران حک شده است، می گوید: »این 
دختر نه به دلیل اینکه به اســتادیوم 
راهش ندادند خودســوزی کرد، بلکه 
به این دلیل بود که او را به شــش ماه 

زندان محکوم کرده بودند.«
شــفر افزود: »در ایران همه به خوبی 
می دانند که در زندان ها چه می گذرد. 
من نمی  توانم تصور کنم که فیفا این 
مســئله را نمی داند، و بسیار متأسف 
شــدم که باید در اینســتاگرام غوغا 
می شــد تا رسانه ها و ســپس فیفا از 

خواب بیدار شوند.«
شفر در پاسخ به این پرسش که انتظار 
او از فیفا چه بوده اســت گفت: »یک 
اولتیماتوم جدی به ایران. مســابقات 
لیگ هنوز شروع نشده بود و فیفا باید 
اعالم می کرد که قانون حقوق برابر باید 
اجرا شود، در غیر این صورت باشگاه ها 
و تیم های ملــی حق رقابت نخواهند 
داشت. بدون هیچ سازشی. اما اگر یک 
جنجال نژادپرستانه می بود، فکر کنیم 
مثال انسان هایی از یک قوم معین نباید 
وارد استادیوم می شــدند، آنگاه فیفا 

سریعا واکنش نشان می داد.«
شفر در باره مســئله شرکت زنان در 
بــازی ایران و کامبــوج از فیفا انتقاد 
کرد و گفت: »این همان چیزی است 
که من از فیفا انتقاد دارم. یک ســری 
منشــی های فدراسیون و چند زن به 
صورت گزینشــی انتخاب می شوند و 
به جایگاه VIP اسکورت می شوند. این 
دقیقا همان اتفاقاتی است که سال قبل 
رخ داد. این اتفاقات هیچ چیز را تغییر 

نمی دهد.«

شفر در این مصاحبه از پیشینه باشگاه 
اســتقالل و بنیانگذاری آن توســط 
محمدرضا شاه پهلوی سخن گفت و 
اینکه میلیون ها نفر استقالل را دوست 
دارند »زیرا باشــگاهی است که نماد 

یک ایران دیگر است«.
سرمربی پیشین استقالل گفت: »ابراز 
بیان تماشــاگران در استادیوم درباره 
وزارت ورزش، یک اعتراض سیاســی 
اســت. وقتی به زنان اجــازه ورود به 
اســتادیوم را نمی دهند، یعنی آنها را 
نه فقط از فوتبال بلکه از مشــارکت 
سیاسی و اجتماعی محروم می کنند. 
اعتراض در شرایط عادی امکان پذیر 
نیست، اما در اســتادیوم امکان پذیر 
اســت. هر دو طــرف، هــواداران و 
حکومت، می دانند که مســئله واقعا 
بر سر چیست، اما رژیم از اعتراضات 

واقعی ترس دارد.«
شفر با تأکید بر اینکه فوتبال در ایران 

بسیار سیاسی اســت، برای مثال به 
تیم تراکتورســازی تبریز اشاره کرد 
که »نمادی است برای مردم تبریز که 

گرایش های جدایی طلبانه دارند«

آیا تماشاگران مرد از ممنوعیت ورود 
زنان حمایت می کنند؟

شفر در پاسخ به این پرسش تصریح 
کرد: »من هیچ کس را نمی شناســم 
که از این ممنوعیــت حمایت کرده 
باشــد؛ هیچ کس از حجاب اجباری 
حمایت نمی کنــد، هیچ کس از رژیم 
حمایت نمی کند. اما همه ترس دارند. 
شاید باید اشاره کنم که تا چه اندازه 
مردم رژیم را نفی می کنند. شما اگر 
در ایران زندگی نکرده باشید، دشوار 
بتوانید آن را تصور کنید. در طول دو 
ســال حتا با یک نفر برخورد نکردم 
که نظری مثبت نســبت به حکومت 

داشته باشــد؛ و من از انسان هایی با 
پیشــینه های متفاوت حرف می زنم: 
صنعتگر، دانشگاهی، بازیکن فوتبال، 

راننده تاکسی و حتا وزیر.«
او تأکید کرد، »افرادی که من با آنها 
آشــنا شــدم، به هیچ وجه در خط 
حکومت نبودند، چه پیر و چه جوان«.

وینفرید شــفر گفت که پسرش پس 
از رویداد خودسوزی »دختر آبی«به 
ســرعت در صفحه اینستاگرام شفر 
فعال شــد و در این باره گزارش داد. 
او افزود، این درســت همان خواستی 
بود که بچه های اســتقالل داشتند، 
زیرا در ایران ابراز بیان سیاسی وجود 
ندارد. او گفت به همین دلیل صفحه 

اینستاگرام او ۴۰۰هزار فلوئر دارد.
شفر گفت: »من یک خارجی هستم 
و دیگر با اســتقالل کار نمی کنم، اما 
درباره سرنوشت این دختر می نویسم، 
بنابراین کمک می کنم که با این کار 
از فوتبالیست هایی حمایت کنم که در 

این باره حرف می زنند.«
شفر اظهار داشت که او و دیگر اعضای 
کادر فنی از باشــگاه به دلیل اینکه 
شش ماه حقوق آنها را پرداخت نکرده 
است شکایت کرده اند، و افزود که این 
نحوه برخورد در کشورهای دیگر یک 
تخلف محسوب می شود: »متاسفانه 
مدیریت باشــگاه با حکومت ارتباط 
نزدیکــی دارد. اکنــون اعتراض های 
زیادی علیه مدیریت باشــگاه صورت 
گرفته اســت. من هنــوز با بازیکنان 
سابق و اعضای کادر ایرانی خودم در 
ارتباط هستم و آنها واقعا انسان های 

دوست داشتنی هستند.«
وینفرید شــفر با انعقاد یک قرارداد 
دوساله از اکتبر ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۹ 
)مهر ۹۶ تا فروردین ۹۸( سرمربی تیم 

استقالل تهران بود..

شکایت از بحرین به فیفا به خاطر سرود جمهوری اسالمی

 جّر و بحث آذری جهرمی و زیباکالم
 بر سر »نژادپرستی«

کیهان لنــدن- وزیر ورزش و جوانان 
اهانت  اســالمی می گوید  جمهوری 
هواداران و بازیکنان تیم ملی بحرین 
به ســرود جمهوری اســالمی نقض 
آشکار قوانین و مقررات فیفا و منشور 
المپیک اســت و از طریق نهادهای 

بین المللی پیگیری خواهد شد.
مسعود سلطانی فر می گوید، »مراتب 
اعتراض رســمی ایران به اهانت های 
صورت گرفته هنگام پخش سرود ملی 
جمهوری اسالمی ایران در بازی مقابل 
بحرین در کوتاه ترین زمان ممکن از 
طریق فدراســیون فوتبال به فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و از طریق 

 شیوع نژادپرستی در ورزشگاه ها و بازی های ملی اروپا
یوفا به ســواالت »ایران وایر« در مورد 
شیوع دوباره نژادپرستی در ورزشگاه ها 
و بازی های ملی این قاره و همین طور 
نفرت پراکنی برخی از بازیکنان ملی 
پــس از گل زنی یــا در پایان بازی ها 
پاســخ داد. در پاسخ اتحادیه فوتبال 
اروپا، مواردی به چشــم می خورد که 
حتی از چشم رسانه ها دور مانده بود.

در دو بازی اخیر انتخابی جام ملت های 
اروپا، هواداران بلغارستان و بازیکنان 
تیــم ملی ترکیــه، اتفاقاتی خاص را 
رقم زدنــد. ابتدا در بــازی تیم های 
ملــی ترکیه و آلبانــی، پس از آن که 
)بازیکنان( ترکیــه دروازه میهمان را 
باز کردند، مقابل دوربین های عکاسان 
ایستادند و به »رجب طیب اردوغان«، 
رییس جمهور این کشور سالم نظامی 

دادند.
رفتار  همین  ترکیــه  ملی پوش های 
را در رختکــن تکرار کردند. مشــابه 
همین اتفاق در بــازی دوم آن ها در 
خانه فرانسه تکرار شد. پس از آن که 
»کان آیهــان« گل تســاوی ترکیه 
را وارد دروازه فرانســه میزبــان کرد، 
تمام بازیکنان مقابل دوربین ها سالم 
نظامــی دادند. این تقدیــری بود از 
رییس جمهور و ارتش این کشور، برای 
انجام عملیات »چشمه صلح« که به 
کشتار ُکردهای جنوب ترکیه و شمال 

سوریه انجامیده بود.
در بلغارســتان امــا فضا به شــکلی 
کامال نژادپرستانه علیه تیم میهمان 
یعنی انگلستان بود. هواداران بلغاری 
در شــهر صوفیه به محض پا به توپ 
شدن »رحیم استرلینگ« ملی پوش 
سیاه پوست تیم ملی انگلیس صدای 
»میمون« درمی آوردند. آن ها بارها با 
سالم مخصوص نازی ها »هایل هیتلر« 
نشان دادند که هنوز در بخش هایی از 
کره زمین، تفکرات آلمان نازی زنده 

مانده است.
طبــق قوانیــن فدراســیون جهانی 
فوتبال، آمیخته شدن »سیاست« با 
ورزش در هر بخش از فوتبال ممنوع 
است. از دخالت در امور فدراسیون یا 
باشــگاه ها گرفته تا شعارهای نژادی، 
قومیتی تا تبلیغ و تهییج برای جنگ 

و نفرت پراکنی.
از فدراســیون جهانــی فوتبــال و 
همین طور اتحادیه فوتبال اروپا یک 
سوال مشــترک پرسیدیم: »آیا آنچه 
را در ورزشــگاه های اروپایی توســط 
بازیکنان تیــم ملی ترکیه و هواداران 

بلغارستان می گذرد، رصد کرده اند؟«
یوفا ســاعاتی بعد با این پاســخ )که 
کامل تر از تمام پاســخ های پیشین 
فدراســیون جهانی فوتبــال به نظر 

می رسد( به این پرسش جواب داد.
»به اطالع می رســانیم کــه پس از 
بازی انتخابــی اروپا بیــن تیم های 
بلغارستان و انگلیس )صفر بر شش( 
در روز چهاردهم اکتبر، پرونده ای برای 
بررسی مراحل انضباطی این مسابقه 

باز شده است.«
یوفا به صــورت کامل به جزییات این 
پرونده اشــاره می کند و می نویسد: 
»اتهامات واردشــده علیه فدراسیون 
فوتبال بلغارستان به این شرح است؛ 
۱- رفتار نژادپرســتانه )خالف ماده 
۱۴ اساســنامه یوفا(، ۲- پرتاب اشیا 
به زمیــن )خالف مــاده ۱۶ بند ب 
اساســنامه یوفــا(، ۳- ایجاد اختالل 
در زمان پخش سرود ملی انگلستان 
)خالف ماده G بند دوم اساســنامه 
یوفــا(، ۴- نمایش تصاویر ممنوع در 
اسکوربرد )خالف ماده ۴۲ آیین نامه 

امنیتی یوفا(«

احتماال منظــور از »نمایش تصاویر 
ممنوع در صفحه اسکوربرد ورزشگاه« 
تصویری از سالم نازی ها است که از 
این صفحه نمایشگر به تصویر درآمده 
بود. نکته قابل تامل اینجاست که طی 
۴۸ ساعت گذشته، رسانه  ها اشاره ای 
به بندهای دوم، سوم و چهارم نکرده 

بودند.
یوفا همچنین دو اتهام را هم متوجه 
تیم ملی انگلستان دانســته و برای 
اســت: »اتهامات  نوشــته  ایران وایر 
واردشــده علیه فدراســیون فوتبال 
انگلستان به این شرح اعالم می شود؛ 
۱- ایجــاد اختــالل در زمان پخش 
 G سرود ملی انگلستان )خالف ماده
بند دوم اساســنامه یوفا( ۲- استفاده 
بیشتر از ظرفیت تماشاگران میهمان 

برای ورود به ورزشگاه )ماده ۲۴ بند 
دوم آیین نامه امنیتی یوفا(«

یوفا همچنین تاکید کرده اســت که 
»این گزارش توسط ناظران بازی تایید 
شده و در اختیار بازرسان کمیته های 
اخالق و انضباطی یوفــا قرار گرفته 
اســت. جلسات بررسی برگزار شده و 
خواهد شد تا ماموران به نتیجه قطعی 

و حکم موردنظر برسند.«
اتحادیه فوتبال اروپا اما در پاســخ به 
پرســش ایران وایر در مورد آنچه در 
ورزشگاه های ترکیه و فرانسه از سوی 
بازیکنان تیم ملی ترکیه روی داده هم 
این گونه پاسخ داد: »لطفا توجه داشته 
باشــید که یک بازرس ویژه از سوی 
کمیته اخالق یوفا برای آغاز تحقیقات 
انضباطی در مورد رفتار بازیکنان تیم 

ملی ترکیه و فدراسیون این کشور در 
مســابقات انتخابی مرحله مقدماتی 
مسابقات قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۰ 
منصوب شــده اســت. او موظف به 
بررسی و توجه به رفتارهای سیاسی 
تحریک آمیــز احتمالی بازیکنان تیم 
ملی و فدراسیون فوتبال ترکیه خواهد 
بود. ما گزارش هایــی در این مورد از 
سوی فدراســیون فوتبال آلبانی در 
تاریخ ۱۱اکتبر و همین طور فدراسیون 
فوتبال فرانسه در تاریخ ۱۴اکتبر در 

اختیار داریم.«
در خــط پایانی پاســخ یوفــا آمده: 
»اتحادیــه فوتبــال اروپــا، نتیجه و 
اطالعات مربوط به این تحقیقات را در 

موعد مقرر منتشر خواهد کرد.«

کمیته ملی المپیک -به خاطر نقض 
منشــور المپیک در خصوص احترام 
به ســرود ملی یک کشور- به کمیته 
بین المللی المپیک اعالم و پیگیری 
های الزم برای برخورد قانونی و اعمال 
مجازات هــای الزم بــه عمل خواهد 

آمد.«
سه شنبه شب، ۲۳ مهر، دو تیم فوتبال 
ایران و بحریــن در مرحله مقدماتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مسابقه دادند 
که در این دیدار بحرین با تک گلی که 
از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید تیم 

ایران را شکست داد.
پیــش از آغاز این دیدار هواداران تیم 
بحرین هنگام نواخته شــدن سرود 
جمهوری اسالمی شروع به هیاهو و 

سوت زدن و هو کشیدن کردند.
یکــی از مقام های سیاســی که به 
این اقدام بحرینی ها واکنش نشــان 
داد محمدجــواد آذری جهرمی وزیر 

ارتباطات جمهوری اسالمی است.
او پس از پایان بازی در توییتی نوشت، 
»به علیرضا بیرانوند زنگ زدم. خسته 
نباشــید گفتم. افتخارآفرینی هاشون 
رو در جــام جهانی یادمــون نرفته، 
زمانــی  که این تیم هــای دوزاری به 
گرد پای آن ها هم نمی رسیدند. این 
بازی فراموش می شود، اما بی ادبی به 
سرود ملی ایران نه! دل گرمی تیم ملی 

باشیم.«
استفاده از عبارت »دوزاری« خطاب به 
تیم ملی بحرین توسط آذری جهرمی 
با انتقاد صادق زیباکالم اســتاد علوم 
سیاسی دانشــگاه تهران روبرو شد. 
زیباکالم در توییتی نوشــت: »جناب 
آذری جهرمــی بزرگــوار، طرفداران 
تیم ملی فوتبال بحرین که به  پرچم 
ایران اســائه ادب کردند معلم اخالق 
ما نیستند. همین دیروز رومانیایی ها 
هم یک بازیکن سیاهپوست انگلیسی 
را هو کردند. اما از شما انتظار نمی رفت 
که بر امواج نژادپرســتی علیه اعراب 
ســوار شده و تیم ملی آنها را دوزاری 

بنامید.«
آذری جهرمی به این توییت واکنش 
نشان داد و نوشت: »جناب زیباکالم 
بزرگوار، از شــما انتظار ندارم که به 
سرود ملی توهین شود ولبخند بزنید.
خواهشــا فوتبال را سیاسی نکنید، 
اشاره من به تیم فوتبال بود نه مردم. 
بازیکنانی که اســائه ادب را آنها قبل 
از تماشــاگران آغاز کردند.شاید برای 
برخی ســخت باشد اما پیوند ملت ها 
محکمتر از همیشــه اســت، تفرقه 

ممنوع!«
این اقــدام بحرینی ها با واکنش های 
مختلفی در بین کاربران شبکه های 

اجتماعی نیز مواجه شد.

شکایت چهار بازیکن خارجی پیشین 
»استقالل« به فیفا

کیهان لندن- سرور جپاروف، بویان نایدنوف، پادوانی و رابسون جانواریو چهار 
بازیکنی هستند که نامه شکایت شان از استقالل به فیفا به باشگاه رسیده است. 
جپاروف مبلغ ۹۰ هزار دالر، بویان ۳۰۰ هــزار دالر، پادوانی ۱۰۰ هزار دالر و 
جانواریو ۴۵ هزار دالر از باشــگاه استقالل طلب دارند. مجموع طلب این چهار 
بازیکن ۵۳۵ هزار دالر می شــود که با احتســاب قیمت دالر در ایران، چیزی 

نزدیک به شش میلیارد تومان خواهد شد.
این در حالیست که امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقالل چندی پیش 
به دنبال درخواســت آندره آ اســتراماچونی در پی جذب گری هوپر انگلیسی 
رفت، بازیکنی که استخدام وی حداقل ۴۰۰، ۵۰۰ هزار دالر هزینه روی دست 
اســتقالل می گذاشت. باید دید که باشگاه استقالل که به تازگی از شّر پرونده 
پروپیچ و مبلغ ۴۳۰ هزار دالر بدهی او خالص شده است، چطور می تواند این 
بدهی ها را پرداخت کند. ضمن اینکه خارجی های این فصل استقالل از جمله 

کادر فنی و بازیکنان نیز دو ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.
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دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازى و باغبانى

مشاوره، طراحى، اجرا، نگهدارى

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

الگا توکارچوک
برنده لهستانی نوبل ادبیات

 یک زن عارف

نســبتاً  نویســنده  توکارچوک  الگا 
جوانی اســت، اما یک ســال دیر به 
جایزه نوبل خود رسید. او پانزدهمین 
زن، پنجمین لهستانی و دومین زن 
لهستانی در میان بیش از صد برنده 
جایزه نوبل ادبیات است که توانسته 
»جام مقدس« نویســندگان را از آن 

خود کند.
ماتس مالم، دبیر آکادمی نوبل، دلیل 
اعطای جایــزه نوبل ادبیات ســال 
۲۰۱۸ بــه توکارچــوک را »تخیل 
روایی« او دانسته »که همراه با شوری 
همه جانبه، نماد عبــور از مرزها، به 

مثابه شیوه ای از زندگی است«.
الگا توکارچوک ۵۷ ســاله که تقریباً 
یک نسل جوان تر از پیتر هانتکه ۷۶ 
ساله، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 
۲۰۱۹ است، پیش از آنکه جایزه نوبل 
را به دست آورد، در میان نویسندگان 
هم نســلش در لهســتان، از شهرت 
جهانی برخــوردار بود و آثارش فراتر 
از مرزهای وطنش ستایش شده بود.

او که این روزها در شهر دوسلدورف 
آلمان به ســر می برد، پس از اعالم 
نامش به عنوان برنــده جایزه نوبل 
ادبیات، به آژانس خبری تی تی سوئد 
گفت: »شگفت زده و خوشحالم، برای 
من دریافــت جایــزه در زمانی که 
آکادمی نوبل وارد دوران جدید خود 

می شود، خیلی مهم است«.
توکارچوک همچنیــن در گفت وگو 
با یک روزنامه لهســتانی، از اهدای 
جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۱۹ به پتر 
هانتکه کــه همزمان با اهدای جایزه 
به او اعالم شــد، استقبال کرد و این 
دو جایزه را ستایش آکادمی نوبل از 

ادبیات اروپای مرکزی دانست.

نویسنده بدون زندگی نامه

الگا توکارچــوک خودش را همچون 
آدمی »بــدون زندگی نامه« توصیف 
می کنــد: »مــن دارای زندگی نامه 
مشخص و شفافی نیستم که بتوانم 
آن را به شــیوه ای جذاب بازگو کنم. 
من از شخصیت هایی تشکیل شده ام 

که از ذهنم بیرون کشیده ام و آنها را 
خلق کرده ام. من همه آنها هستم. ]در 
واقع[ زندگی نامه من الیه  الیه  است«.

الگا توکارچوک، در ۲۹ ژانویه ســال 
۱۹۶۲ در شهر ســولِخوف در غرب 
لهستان، از پدر و مادری معلم به دنیا 
آمد. او در دانشگاه ورشو روان شناسی 
خواند و به آثار کارل یونگ عالقه مند 

شد.
مدتی به عنوان روان درمانگر در شهر 
واوب ژیخ در جنوب غربی لهســتان 
مشغول کار شد و همزمان کار نوشتن 

را نیز آغاز کرد.
توکارچــوک پیش از آنکه نوشــتن 
داســتان را آغاز کند، مجموعه ای از 
شعرهایش را در سال ۱۹۸۹ در لندن 

به چاپ رساند.
در ســال ۱۹۹۷، پس از آن که اولین 
کتاب هایش با اســتقبال مواجه شد، 
به روســتایی در کوهســتان نزدیک 
مرز چک رفــت و وقت خود را کاماًل 

وقف نوشتن و ادبیات کرد. شاید این 
نزدیــک مرز بودن نیز بــرای او یک 

»نشانه« باشد.
آثار توکارچوک که نزدیک به ۲۰ جلد 
کتاب اســت و در لهستان پرفروش 
شــده، تا پیش از اهــدای نوبل به او، 
به ۲۵ زبان ترجمه شده بود و انتظار 
مــی رود با جایزه نوبلــی که گرفته، 
موجی از ترجمه آثارش به زبان های 

دیگر از جمله فارسی به راه افتد.
این آثــار، هم شــامل حکایت های 
فلسفی می شود مثل »بچه های سبز« 
)۲۰۱۶(، هم رمان پلیســی-تمثیلی 
مثل »روی اســتخوان های مردگان« 
)۲۰۱۰( و هــم رمان تاریخی حجیم 

مثل »کتاب های یاکوب«.
»کتاب های یاکوب« در سال ۲۰۱۴ 
برای دومین بار برای نویســنده اش 
جایــزه نایــک )Nike( معتبرترین 
جایزه ادبی لهستان را به ارمغان آورد. 
توکارچوک پیشــتر در سال ۲۰۰۸ 

برای کتــاب »پروازها« برنده چنین 
جایزه ای شده بود.

همچنین انتشــار ترجمه ســوئدی 
»کتاب هــای یاکــوب«، هــم برای 
نویسنده و هم برای مترجمش، جایزه 
تئاتر شهر استکهلم را به همراه آورد. 
توکارچوک در آن زمان گفت: »انگار 

که جایزه نوبل را به دست آورده ام.«
این کتاب در فرانسه نیز جایزه فمینای 
خارجی را به دست آورد. او، به عنوان 
اولین نویسنده لهستانی، جایزه معتبر 
بوکر را نیز در سال ۲۰۱۸ برای رمان 

»پروازها« از آن خود کرده است.
این نویسنده همچنین بر اساس رمان 
»روی اســتخوان های مــردگان« به 
طور مشترک فیلمنامه فیلم »ردپا« 
را نوشــت که در ژانری مهیج، درام و 
معمایی به کارگردانی آگنیشکا هوالند 
ســاخته و در سال ۲۰۱۷ به نمایش 

درآمد.
این فیلم همان ســال در جشــنواره 
برلین جایزه آلفرد بوئر را به دســت 
آورد و بــه عنوان نماینده ســینمای 
لهستان به بخش خارجی جایزه اسکار 

معرفی شد.
او که دارای یک فرزند پسر است، در 
آپارتمانی در ورشو و همچنین خانه  
ییالقی خود زندگی می کند و بیشتر 

اوقات نیز در سفر است.

نویسنده عارف

الگا توکارچوک که در ادبیات بســیار 
متأثر از ویلیام بلیک، شاعر انگلیسی، 
بوده، در آثارش خواننده را در جهانی 
چندوجهی کــه واقعیت و فراواقعیت 
در هم آمیخته شده، به جست وجوی 

حقیقت می کشاند.
همچنین برخی از منتقدان معتقدند 
که آثار توکارچوک در جهانی شاعرانه 
خلق شده که تعقل و نابخردی را در 
هم می آمیزد و بدون آن که به نقطه، 
محور یا جهان بینی خاصی تکیه کند، 

در یک حرکت دائمی است.
این در حالی است که، از نظر ظاهری، 
داســتان های توکارچــوک به گفته 
خودش »خیلی محلی« است؛ به این 
معنی که ماجراها در شهرهای کوچک 

و روستاهای لهستان روی می دهد.
همچنین شخصیت های داستان های 
او زندگــی خطی و ســاده ای ندارند. 
بــا درآمیختــن  توکارچــوک، گاه 
ویژگی هــای مختلــف و گاه متضاد، 
اسرارآمیز  و  معمایی  شخصیت هایی 

خلق کرده است.
کینگا دونین، نویسنده و منقد ادبی 
زن لهستانی )Kinga Dunin(، معتقد 
اســت که الگا توکارچوک »عارفی« 
اســت که در جســت وجوی دائمی 
حقیقت اســت؛ »حقیقتی که فقط 
می توان در حرکــت )طریقت( و در 

رعایت نکردن مرزها به آن رسید«.
این منتقد ادبــی تأکید می کند که 
از نظــر توکارچوک »تمــام فرم ها، 
تشــکیالت و زبان های ثابت، نوعی 

مرگ است«.
رمان »پروازها« یکی از مهم ترین آثار 
الگا توکارچوک به شــمار می رود که 
جوایز مهمی نصیب او کرد. نویسنده 
در این رمان، یک فرقه روس در قرن 
سیزدهم میالدی را به تصویر می کشد 
کــه پیروانش بــرای دوری از عذاب 
الهی، یک حرکت همیشگی را توصیه 

می کنند.

نویسنده طرفدار محیط زیست

الگا توکارچوک از نظر سیاسی چپگرا، 
از نظر اجتماعی فعال محیط زیست، 
و از نظر زندگی شخصی یک گیاه خوار 

است.
در حالــی که اکنون حــزب »قانون 
حــزب  یــک   ،)PiS( عدالــت«  و 
راســت گرای محافظــه کار ملــی و 
بیشــترین  مســیحی،  دموکراتیک 
کرسی را نســبت به دیگر احزاب در 
پارلمان لهســتان در اختیار دارد، او 
منقد جدی سیاست های کنونی دولت 

لهستان است.
در  توکارچــوک  الــگا  کتاب هــای 
کشورش پرفروش اســت، اما گاهی 
نظیر »کتاب هــای یاکوب« حمالت 

ملی گرایان را به دنبال داشته است.
پــس از آنکه او در ســال ۲۰۱۵ در 
تلویزیون دولتی لهستان اسطوره یک 
لهســتان مداراگر و بــاز را به چالش 
کشــید، دشــمنانش او را به دلیل 
»بی آبرو کردن لهستان و لهستانی« به 
مرگ تهدیــد کردند، به طوری که او 
مجبور شد برای حفظ جانش محافظ 

داشته باشد.
الگا توکارچوک درباره این دودستگی 
میــان خوانندگانش در لهســتان با 
»خوانندگانی  اســت:  گفته  فروتنی 
هستند که اینها ]نوشته هایم[ برایشان 
خســته کننده اســت و با مزاجشان 
ســازگار نیســت«. او تأکیــد کرد: 
»همه مجبور نیستند کتاب های مرا 

بخوانند«.
با این حال، شــهرداری ورشــو پس 
از اهــدای جایــزه نوبــل ادبیات به 
توکارچوک اعالم کرد که اگر مسافری 
کتابی )چاپی یــا الکترونیک( از این 
نویسنده همراه خود داشته باشد، به 
مدت سه روز استفاده از وسایل نقلیه 

عمومی برای او رایگان خواهد بود.
رئیس دفتر رســانه های شــهرداری 
ورشو گفت: »از همان روز پنج شنبه 
کــه از اهــدای جایزه نوبــل به الگا 
توکارچوک باخبر شــدیم، خواستیم 
که خوشحالی مان را با همه ساکنان 

شهرمان به اشتراک بگذاریم.«
پیشــتر نیز الگا توکارچوک به عنوان 
شهروند افتخاری ورشو انتخاب شده 
بود. او خود درباره این شهر ۶۵۰ هزار 
نفری گفته که »ورشو یکی از زیباترین 

و مهم ترین شهرهای اروپاست«.
الگا توکارچوک همیشه یک دردالک 
)نوع خاصی گیس باف( بر ســر دارد 
که کار یک آرایشــگر جامائیکایی در 
بانکوک اســت. شاید، با این ظاهر، او 
سرســختانه به دنبال تکثرگرایی ای 
است که به نظرش در جامعه لهستان 

سرکوب شده است.
از  امتنــاع  ایــن  نوبــل  آکادمــی 

یکسان سازی را ستایش کرده است.
آرش گنونی )رادیو فردا(
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سیستم ھای ساختمان و بازرسی 

بازرس فنی ساختمان
Certified Home Inspector CHI(P)

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید 

مھندس مھدی صانعی

Architect 
778-708-0520

abchi.bc@gmail.com 
www.abchibc.com

CPBC License # 76927 
ASTTBC  PI0534 

CACB

 ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی 
Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

Are you an 

Internationally 

Trained Professional

 in need of financial 

support for your 

Foreign Credential 

Recognition?

For more information contact:

778-372-6609 
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans

Global Talent Loans program 
is delivered in partnership with 

Funded in part by the Government 
of Canada’s Foreign Credential 
Recognition Program

Global Talent Loans Program

آثار و مواضع پتــر هاندکه و اولگا 
جایزه  جدید  برندگان   توکارچوک، 
نوبل ادبی، در درون کشورشــان با 
رویکردها و واکنش های بعضا منفی 
همراه بوده اســت. به خصوص نقد 
آنها از جامعه و تاریخ بحث و جدل و 

تهدید به دنبال داشته است.

ظرف بیست ســال گذشته ۴ جایزه 
ادبــی نوبل بــه حوزه زبــان آلمانی 
تعلق گرفته، به گونتر گراس )آلمان 
/ ۱۹۹۹(، الفریــده یلینــک )اتریش/ 
۲۰۰۴(، هرتا مولر )آلمان/ ۲۰۰۹( و 
پتر هاندکه )اتریش/ ۲۰۱۹(. در اروپا 
بیشترین تعداد شــهروندان به زبان 
آلمانی صحبت می کنند. با این همه 
شمار کســانی که در آلمان و اتریش 
و نیز به عنوان اقلیت در کشــورهای 
اطراف )بلژیک، ســوئیس، دانمارک، 
لوکزامبــورگ، هلند، ...(  به این زبان 
صحبــت می کننــد از ۱۳۰ میلیون 
نفر فراتر نمی رود، رقمی شاید تقریباً 
معادل افرادی که در حوزه تمدنی زبان 
فارسی )ایران، افغانستان، تاجیکستان 
و تا حدودی پاکستان و هند( به این 

زبان صحبت می کنند.
در مقام مقایســه شــاید این سوال 
پیش بیاید که چرا به رغم ســابقه و 
ســنت ادبی زبان فارسی هنوز یک 
نوبل ادبی به این حوزه تعلق نگرفته 
است؟ آیا همه مسئله به گرایش های 
آکادمی  اروپامحوری  و  غرب محوری 
نوبــل برمی گــردد؟ آیا مثــال زبان 
لهســتانی که در همین ســی سال 
گذشــته دو جایزه نوبــل گرفته، به 
رغم مهجور بودن ایــن زبان، به این 
برمی گشته که به هر صورت یکی از 
زبان های حوزه تمدنی اروپایی است 
و ترجمه از آن هم به ســایر زبان های 
دیگر این قاره )از جمله انگلیســی( 
ســریع تر انجام می شود؟ یا مشکل را 
در خود کیفیت تولیدات ادبی در زبان 
فارسی هم باید جستجو کرد که شاید 
اثری در ســطح دریافت جایزه نوبل 

خلق نشده است؟ یا ...

ارج و احترامی جهانی، اما و اگر در 
درون میهن

دو نفــری کــه امســال از اتریش و 
لهســتان جایزه نوبل ادبی را دریافت 
کردند یعنی پتــر هاندکه )اتریش( و 
اولگا توکارچوک )لهستان(، رابطه ای 
پیچیــده با میهــن خــود دارند، یا 
شــاید هم بالعکس. هاندکه گرچه از 
سی ســال پیش در فرانسه زندگی 
می کند، ولی همچون دو چهره ادبی 
دیگر مشــهور اتریش یعنی توماس 
برنهارد )که البتــه برنده نوبل نبوده 
ولی شــماری دیگر از جوایز را حائز 
شده است( و الفریده یلینک با میهن 
اصلی اش رابطه چندان راحتی نداشته 

است.

برنهارد که به سرسختی و تندخویی 
هم مشهور بود به شدت منتقد گذشته 
کشورش و نیز مناسبات جاری و الیت 
حاکم بر آن بــود. همین انتقادهای 
تند او را آماج حمله محافل سیاسی 
و فرهنگی، به ویژه از جناح راســت و 
محافظه کار کرده بــود و حتی به او 
لقب »خائن« دادند. به عبارتی، کمتر 
نویسنده ای چون او اتریش و تعصبات 
مذهبی و فاشیســتی درون جامعه 
آن  را به انتقاد گرفته و به تمســخر 
کشیده اســت. در عین حال، اتریش 
کمتر نویسنده ای چنین توجه برانگیز 
و خالق داشــته اســت، امری که در 
تعدد آثار ترجمه شده او به فارسی هم 
تا حدودی مشــهود است. برنهارد در 
تمام دوران زندگی خود با کسانی که 
وطنش را به لحاظ سیاسی و در افکار 
عمومی نمایندگی می کردند مشکل 
داشت. سیاســتمداران و مطبوعات 
عامه پســند نیز بارها او را به بدترین 
شــکل مورد حمله قرار دادند و حتی 
خواســتار بازپس گرفتــن تابعیت و 

اخراج او از اتریش بودند.
یلینک هم در کشورش آماج انتقادها 
و کینه های بســیار بوده و هنوز هم 
هســت، از جمله به خاطــر مواضع 
و آثــارش در نقد ســابقه سیاســی 
)فاشیستی( کشورش و عدم برخورد 
انتقادی درست و حسابی با آن، و نیز 
به خاطر مواضع فمینستی اش. شاید 
عالوه بر شخصیت انزواجوی یلینک، 
همین خشم و غیظ بخشی از جامعه 

سیاسی و رســانه ای اتریش علیه او  
باعث شــده که چندان آفتابی نشود 
و حتی شخصا هم در مراسم اعطای 
نوبل ادبی شــرکت نکند و به ارسال 
پیامــی ویدئویی بســنده کند. الیت 
سیاسی اتریش هم نسبت به اعطای 
این جایزه با حیرت و موضعی نفی آمیز 

به استقبال رفت.
هاندکه هم حاال می گوید که تا آنجا 
که به اتریش برمی گردد، من به لحاظ 
سیاسی آدم بیسوادی شده ام. او البته 
با اثری که سال ۱۹۶۶ منتشر کرد به 
عنوان نویسنده آی ناآرام و منتقد در 
حوزه ادبیات اتریش شناخته شد و به 
خصوص مواضع اش در جریان جنگ 
بالکان که حامــی صرب ها و مخالف 
بوسنیایی ها و نیز مدافع رویکردهای 
اسلوبودان میلوسویچ بود بیش از پیش 
خشــم در اتریش علیــه او دامن زد. 
اتریــش ورای جنگ بالکان در دوران 
اخیر، به طور سنتی هم با صرب ها در 
حال مناقشه بوده است، از جمله در 
دوران امپراطوری اتریش- مجارستان 
و مســائلی که به جنگ جهانی اول 
راه بــرد یا  در همراهی با قوای آلمان 
در جنگ جهانــی دوم در حمایت از 
کرواسی علیه نیروی مقاومت صرب ها.
حاال ولی سی سالی می شود که هاندکه 
بیش از آن که نسبتی با اتریش داشته 
باشد، اروپایی شــده است و اگر هم 
موضعی سیاســی یا اجتماعی بگیرد 
در مورد اتحادیه اروپا، نقد ارزش ها و 
رویکردهای آن و در مجموع مسائلی 

عمومی تر از اتریش است. او همچنین 
مواضع تندی در نقد جامعه رسانه ای 
دارد و ایــن جامعه را تحت تســلط 
ارباب ثــروت و قــدرت می داند که 
همین سبب شده تا با رسانه ها کمتر 
گفت وگو  کند، موضوعی که شــاید 
دلیلی در کم شدن حساسیت ها نسبت 
به او باشــد. هاندکه هنوز هم بیشتر 
از طریق نامه قابل دسترسی است و 
فاکسی هم که زمانی کانال ارتباط با 
او بود مدت هاســت که از دور خارج 

شده است.
شــاید همین رفتار و رویکردها و نیز 
کاهش تمرکز متاخر او بر اتریش باعث 
شده که نگاه توام با نقدهای بعضا تند 
او به کشور زادگاهش زیاد عمده نشود 
و بــر خالف یلینک عطای نوبل به او 
مورد استقبال قرار گیرد و کمتر با نقد 

و نفی روبرو شود.

نویسنده در سیاست دخالت بکند یا 
نکند؟

اولگا توکار چوک، نویســنده نامدار 
لهستانی که امسال اعطای جایزه نوبل 
۲۰۱۸ بــه او همزمان با پتر هاندکه، 
برنــده جایــزه ســال ۲۰۱۹ اعالم 
شــد هم، در کشــورش نویسنده ای 
بحث انگیز بوده است. پیوتر گلیسنکی، 
وزیر فرهنگ لهســتان در واکنش به 
خبر اعطای جایزه به توکارچوک، در 
توئیتری نوشت که »گرچه هیچ کتابی 
از او را نتوانســته ام تا به آخر بخوانم، 
ولی اعطای جایزه نوبل به او موفقیتی 
بزرگ برای ادبیات لهســتان است و 
منبع: دویچه ولهحاال سعی می کنم که آثار نیم خوانده 

نوبل ادبی
 رابطه دشوار و بحث انگیز 

 جامعه با نویسنده 

او را تا به آخر بخوانم.«
 بــه ویژه رمــان حجیــم و معروف 
»کتاب های  نــام  بــا  توکارچــوک 
یاکوب«که گذشته مذهبی، متعصب 
و غیرروادار لهستان در دوران پس از 
قرون وسطا و رنسانس را به باد انتقاد 
می گیرد و با تصویر رایج که چهره ای 
معصوم و قهرمانانه از لهســتان ارائه 
می کند درافتاده مورد خشــم و نقد 
محافــل ناسیونالیســت و نیز حزب 
حاکم پوپولیست »حق و عدالت« بوده 
است. انتشار این کتاب در لهستان در 
ســال ۲۰۱۵ و مصاحبه ای که او در 
تلویزیون کشــور در ارتباط با کتاب 
و نقاط تاریک تاریخ لهســتان داشت 
تهدید مرگ علیه اش را به دنبال آورد 
و مدتی او مجبور شد تحت حفاظت 

پلیس قرار بگیرد.
شــرکت توکارچــوک در تظاهرات 
علیه ملی گرایی پوپولیســتی نهفته 
در سیاســت های حزب  حاکم و نیز 
مخالفتش با تشــدید قوانین مربوط 
به سقط جنین هم بر خشم محافل 
حاکم علیــه او افزوده اند. یاروســالو 
کاچینسکی، رهبر حزب حاکم علنا 
گفته اســت که »کتاب های یاکوب« 
»اثری ضد لهستانی« است و باید از 
شرف لهستان در برابر این کتاب دفاع 
شود. معاون نخست وزیر لهستان هم 
از اعطای جایزه استقبال کرده است، 
ولی همزمان گفته که نویســندگان 
بهتر است در سیاست دخالت نکنند! 
و پاســخ توکارچوک هم این بوده که 
»سیاست مربوط به شهروندان است 

و عرصه دخالت همگان.«
با این همه، در برســالو، شــهری در 
لهســتان که توکارچوک ساکن آن 
اســت، از روز پنجشــنبه که اعطای 
نوبل به او اعالم شــد مسئوالن شهر 
تا ســه روز رفت وآمد مردم با وسایل 
نقلیه عمومی را مجانــی کردند. در 
کراکو، شهر دیگری در لهستان قرار 
اســت جنگلی برپا شود و نام یکی از 
کتاب های توکارچوک بر آن گذاشته 

شود.
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- »فکر می کنم این کتاب می تواند دریچه ای باشــد از گوشه ای از آنچه بر 
سر زندانیان سیاسی کشته شده در تابستان خونین 6۷ آمد، در عین حال 
واقعیت این است که در تمام این سال ها بیشتر قاتلین آنها هستند که بیشتر 
مطرح می شوند حاال سر انتخابات بین روحانی و رییسی است که روحانی 
بگوید رییســی جزو هیأت مرگ بوده و قاتل بوده ولی کسی از این کشته 
شده ها اسمی  نمی برد. من خواستم این افراد را در جریان زندگی نشان بدهم 
آدم هایی با عشــق واال به خانواده، مردمشان و میهن شان که متاسفانه به 
خاطر عقیده دیگری که داشتند عقیده ای که با این رژیم همخوانی نداشت 

کشته شدند.«

چندی پیش کتاب » من به روشنی 
اندیشــیده ام… من بــه صبح….« 
نوشته بانو صابری زندانی سیاسی دهه 
۶۰ از سوی نشر مهری در انگلستان 
منتشر شد. این کتاب، حاوی اشعار، 
دست نوشــته ها، عکس ها و اســناد 
برجای مانده از عباســعلی منشــی 
رودسری همسر بانو صابری است که 
وی آنها را در طول سال های گذشته 

جمع آوری کرده است.
عباسعلی منشی رودسری متولد ۱۴ 
بهمن ۱۳۳۸ در روســتای بی باالن 
از توابع کالچای گیالن، دانشــجوی 
رشته پزشــکی دانشگاه اصفهان بود 
که در ســال ۱۳۵۹ پــس از انقالب 
فرهنگی از دانشــگاه اخراج شــد. او 
که از اعضای ســازمان فداییان خلق 
ایران )اکثریــت( بود در مرداد ۱۳۶۵ 
به همراه همسر و دو فرزندش، بهاره و 
بیژن در خانه مسکونی شان در تهران 
دستگیر شد. آخرین مالقات عباسعلی 
منشی رودسری با خانواده اش در ۲۶ 
تیر ۱۳۶۷ بود. او در تابستان ۱۳۶۷ 
مانند ســایر زندانیان سیاسی بدون 
برخورداری از حق داشــتن وکیل در 
برابر هیأت مرگ به اعدام محکوم شد. 
پیکر وی همراه ســایر اعدام شدگان 
شبانه در گورهای جمعی خاوران دفن 

شد.
بانو صابری همسر وی تا شهریورماه 
۱۳۷۸ در ایــران بود امــا به خاطر 
احضارهای مکرر و توهین های پی در 
پی اطالعات و ستاد خبری اصفهان 
مجبور به ترک ایران شــد و از طریق 
ترکیه به آمریکا رفت. او اکنون همراه 
با دو فرزندش، بهاره و بیژن، در شهر 
آتالنتا واقع در ایالت جورجیای آمریکا 

زندگی می کند.
بانــو صابری کــه این کتــاب را به 
فرزندان خود تقدیم کرده در مقدمه 
نوشــته اســت: »کتاب پیــش رو 
مجموعه خاطرات، شــعرها، نامه ها و 
همه آنچیزهایی است که از همسرم 
عباسعلی منشی رودسری بجا مانده 
است. عباس شــعرهایش را همزمان 
در ســه دفترچه می نوشت و بعدها 
از من خواســته بود که سیستم سه 
نسخه ای او را ادامه دهم. شعرهایی را 
که از زندان به طرق مختلف به بیرون 
می داد در همان سه نسخه می نوشتم. 
شــعرهای زندان بــر روی کاغذهای 
خیلــی نازکــی کــه دور مرکبات 
می پیچیدند نوشته شــده بود و من 
در اولین فرصت که از کشــور خارج 
شدم یکی از دفترچه ها را به همراه آن 
کاغذها از کشــور خارج کردم که در 
صورت حمله اطالعات به خانه مان که 
در اصفهان حداقل سالی یکی دو بار 

اتفاق می افتاد محفوظ بماند.«
بانو صابری که سال هاســت کنشگر 

جنبــش دادخواهی اســت در مورد 
دالیل انتشار این مجموعه به کیهان 
لندن می گوید: »در عرض ســالیان 
متمادی توانستم اشعار عباس را تایپ 
کنم و نگه داشتم. برخی از دوستان و 
هم بندیانش را از طریق مصاحبه های 
آنها در شبکه ها و رسانه های مختلف 
خارج کشور شناختم و با آنها از طریق 
فیسبوک  مثل  اجتماعی  شبکه های 
تماس گرفتم یا ایمیل شخصی شان 
را پیدا  کردم، مشــخصات و عکس 
عباس را برایشان می فرستادم و از آنها 
خاطره شــان را از عباس می پرسیدم، 
حتی اگــر فقط خاطــره ای در حد 
قــدم زدن با عباس داشــتند از آنها 

می خواستم که برایم بنویسند.«
او اضافه می کند: »مدت های متمادی 
نتوانســته بودم اینها را به شکل یک 
کتاب منتشر کنم االن فکر می کنم 
که بهتر شد که نتوانستم، چون چیزی 
که در ذهن من بود یک چیز ســاده 
بود فقط اشعار و نامه های عباس بود 
که بنویسم اما به مرور که جلو رفتم 
اندیشــه های دیگری به ذهنم آمد و 
سعی کردم به این شکل آن را تکمیل 
کنم. البته کتاب هنوز آنچیزی نیست 
که دلخواه من باشــد و آنچیزی هم 
نیست که شخصیت واقعی عباس را 

نشان دهد.«
بانو صابری ســپس با خنــده ادامه 
می دهد: »همیشه می گویم دو میلیون 
سال نوری باید بگذرد که کسی مثل 
عباس متولد شــود. خــود عباس از 
من خواســته بود که برای این اشعار 
اســمی  انتخاب کنم و اگر جاهایی را 
الزم دانستم تغییر بدهم اما من فقط 
نامگــذاری را انجــام دادم و در هیچ 
شعری تغییری ندادم. فکر کردم اگر 
خودش بود ممکن بود بعضی شعرها 
مورد پسندش نباشد و بخواهد تغییر 
بدهد اما بعضی شعرها را بخواهد نگه 
دارد. به هر حال من برای این کتاب 
چیزهایی که مربوط به عباس بود را 
اضافه کردم، یکسری مطالب مربوط 
به خودم بود، دلنوشــته هایی که در 
انتهای کتاب اضافه شــده، بیشــتر 
در مواقعی نوشــته شــده که عباس 
در زندان بــوده یا من در زندان بودم 
و  بــر روی کاغذهــای کوچکی که 
می شد در گوشــه و کنار زندان پیدا 
کرد می نوشتیم. من در این نوشته ها 
هیچ دســتکاری یا سانسوری نکردم 
و کســانی که می خوانند هم متوجه 
می شوند که حتی نقطه ای هم اضافه 
نکردم، چون کاغذ برای ما غنیمت بود 
نمی ارزید که بخواهم نقطه گذاری یا 
کاما را رعایت کنم، این است که همه 
این نوشــته ها را به همان شکلی که 
بر روی آن کاغذهای کوچک بود در 
کتاب نوشتم تا خواننده کتاب با حال 

و هوای آن سال ها آشنا شود.«
بانو صابری در توضیح نامه ها در صفحه 
۱۹۱ کتاب نوشــته اســت: »نامه ها 
در فرم های چاپ شــده به دست ما 
می رســید که در سطر اول، نام و نام 
خانوادگی زندانی بود و ســطر آخر، 
آدرس فرستنده نوشته بود و زندانی 
می بایست در هفت سطر وسط، نامه 
خود را می نوشــت، در پشت صفحه 
خط اول مخصوص نام و نام خانوادگی 
و نسبت به زندان باید نوشته می شد 
خط آخر آدرس فرستنده بود و ما هم 
می بایست در همان هفت سطر وسط 
جواب نامه را می نوشتیم و اصل نامه 
به اوین بازگردانده می شد با توجه به 
اینکه خانواده ها یک کپی از اصل نامه 
برای خود تهیه می کردند و بعضی از 
این نامه ها زیراکس می شــد ممکن 
است بعضی از حروف پاک شده باشد، 
ســه تا از این نامه ها مشترک بود که 
من در بخش نامه های عباس به خودم 

آنها را در کتاب آوردم.«
بانــو صابــری به بخشــی از یکی از 
نامه های همســرش کــه در تاریخ 
۵ اسفند ۱۳۶۵ نوشــته شده اشاره 
می کند: »آن زمان عباس را به انفرادی 
برده بودند و ســه ماه بود که مالقات 
نداشتیم. در بخشی از این نامه عباس 
خطاب به من  نوشــته: »… عزیزم، 
می بینی که روزهای خوشــی پایان 
نیافته و می توان با صدای بلند خندید، 
۴ و ۵ اسفند برای من روزهای بزرگی 
هستند و همیشه در خاطرم خواهد 

مانــد. دیروز توانســتم از نزدیک ترا 
ببینم و صــدای دل انگیزت را بدون 
مزاحمت گوشی های تلفن بشنوم و 
چشمان قشنگت را بدون حائلی تماشا 
کنم. امروز هم رفتم حکمم را گرفتم. 
عزیزترینم اکنون مقرر شده است که 
حداقل ۶ ســال دور از تو باشم. پس 
۶ سال مراقبت بچه ها به عده توست. 
ایمــان دارم که به آنها جز عشــق و 

راستی نخواهی آموخت…«
در انتهــای این کتاب بانــو صابری 
دلنوشــته های خــود را آورده کــه 
بیشترشــان را در زندان با استفاده از 
بریده های ســفید کناره های روزنامه 

نوشته است.
او در مــورد دلنوشــته ها در صفحه  
۲۴۷ این کتاب نوشته است: »بخش 
دلنوشــته ها یادداشت های من است 
بــه عباس. به این امید که از آن همه 
دیوار بگذرد و به دســتش برسد که 
هرگز نرسید، در آن شرایط دشواری 
که دسترسی به کاغذ اگر نه محال اما 
به شدت دشوار بود و واهمه لو رفتن 
هر یک کلمه ای که می نوشتم کابوس 
همیشگی ام بود، دغدغه درست نویسی 
و مراعات دستور زبان آخرین چیزی 
بود که نگرانم می کرد، بعدها تصمیم 
گرفتم برای انتقــال حس و حال آن 
روزهــا، بی هیچ تغییــر و اصالحی 

منتشرشان کنم.«
یکی از این دلنوشــته ها در تاریخ ۱۲ 
آبان ۶۵ نوشته شده هنگامی که بانو 
صابری در زندان دســتگرد اصفهان 

بسر می برد. در بخشی از این دلنوشته 
او خطاب به همســرش نوشته است: 
»عباس جان از اینکه بعضی شــب ها 
برایت چیزی نمی نویسم دلگیر نشو 
بعضی اوقات می نویســم ولی چون 
باعث کــدورت و گرفتگی خاطر تو 
می شــود پاره می کنم ولــی به هر 
حال بدان که خیلی دوســتت دارم و 
همیشه به یاد تو هستم شنبه گفتم 
اگر می شــود بهــاره را بیاورند پیش 
من که تلفن زدند ولی نمی دانم چرا 
نیاوردند. خیلی ناراحت و نگران شدم 
گفتم شــاید بهاره کســالتی داره از 
بس بی تابی کردم لطف کردند و روز 
یکشنبه تلفن زدند و نزدیک های ظهر 
بهاره را آوردند تا امروز ساعت حدود 
دوازده پیشم بود شب هم دستش را 
انداخت گردن مــن و خوابید خیلی 
بهانه ی ترا می گیرد نه آنجا هر وقت 
می خواست می آمد پیش تو اینجا هم 
فکر می کند که همینطور است گفتم: 

فردا صبح می رویم پیش بابات…«
در انتهــای کتاب، تصاویــری از بانو 
صابــری همــراه با عباس منشــی 
رودسری، دو فرزندشان و دیگر اعضای 
خانواده به چشم می خورد. در صفحه 
۲۸۸ و ۲۸۹ کتاب در بخش تصاویر، 
همسر  کاردستی های  از  عکس هایی 
بانو صابری منتشر شــده، آویزهای 
گردنبندی که توسط عباس منشی 
رودســری  با سکه های پنج تومانی و 
سنگ ساخته شده اند. همینطور دو 
سنجاق کوچک که با دانه های تسبیح 

و استخوان مرغ ساخته شده اند.
این زندانی سیاســی ســابق تاکید 
می کنــد: »فکر می کنــم این کتاب 
از گوشه ای  باشد  می تواند دریچه ای 
از آنچه بر سر زندانیان سیاسی کشته 
شده در تابستان خونین ۶۷ آمد، در 
عین حال واقعیت این است که در تمام 
این سال ها بیشتر قاتلین آنها هستند 
که بیشــتر مطرح می شوند حاال سر 
انتخابات بین روحانی و رییسی است 
که روحانی بگوید رییسی جزو هیأت 
مرگ بوده و قاتل بوده ولی کســی از 
این کشته شده ها اسمی  نمی برد. من 
خواستم این افراد را در جریان زندگی 
نشان بدهم آدم هایی با عشق واال به 
خانواده، مردمشــان و میهن شان که 
متاســفانه به خاطــر عقیده دیگری 
که داشتند عقیده ای که با این رژیم 

همخوانی نداشت کشته شدند.«
از صفحه ۴۵ تا ۱۶۹ این کتاب، اشعار 
عباسعلی منشی رودسری آمده است 
که در طول سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ 

سروده شده اند.
در صفحــه ۱۶۳ بانــو صابــری در 
توضیحی نوشته است: »در ۲۸ آبان ماه 
۱۳۶۷ ساک عباس را به پدر عباس 
تحویل دادند. ســاک پیش خانواده 
عباس بود تا اینکه برای مراسم چهلم 
عباس به بی باالن برگشتم. از شهربانو 
خواهرش خواستم که ساک عباس را 
بدهد تا داخل آن را نگاه کنم. خواهر 
عباس گفت گشــته و چیزی نیافته 
است. اما من می دانستم که در کجای 
ساک می شــود دست نوشــته ای را 
جاسازی کرد. گشتم و این چهار شعر 
را در ته ساک به صورت چرکنویس 
و حلقه ازدواجش را در درزهای کمر 

شلوارش پیدا کردم.«
»من به روشنی اندیشیده ام« یکی از 

آن چهار شعر است.

من به روشنی اندیشیده ام

در معبر باریک زمان
آهنگ ناتمامی  را آغاز کرده ایم

آهنگ ناتمامی 
که دیگران

از نیمه اش نواخته اند
و در نیمه راهش
به خواب رفته اند

و ما
همنوازان این سمفونی

چه خوشبختیم اگر
آن را به پایان بریم

و آهنگی دیگر را آغاز کنیم
در معبر تنگ زمان

جمعی افتاده اند
جمعی ایستاده اند
من اما نیفتاده ام

من اما نایستاده ام
من سینه خیز پیکر خونین خویش را

به پیش کشیده ام.
و آوازم را

در کوهستان های پر پژواک
سر داده ام

من به روشنی اندیشه ام، من به صبح.

فیروزه رمضان زاده )کیهان لندن(

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager www.88westrealty.com

براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید
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/ 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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/ 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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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

ادامه دارد...

این دردها را 
هرگز نادیده نگیرید

تجربه هر دردی در بدن نباید موجب 
نگرانی شما و مراجعه سریع به پزشک 
شــود. اما دردهای وجود دارند که به 
ناگاه شکل می گیرند و با نشانه های 
دیگری مانند تب همراهی می شوند، 
که به سادگی از کنار این قبیل موارد 

نباید عبور کرد.
 درد یکی از ابزارهایی اســت که بدن 
برای ارائه هشدار درباره وجود مشکل 
اســتفاده می کند. برخی انواع درد، 
حتــی اگر کوچــک و جزئی به نظر 
برســند، نباید نادیده گرفته شوند و 

نیازمند توجه فوری هستند.

 دردی شــدید بین تیغه های شانه 
احساس می کنید

 می تواند: یک حمله قلبی باشد
حدود ۳۰ درصد از افرادی که حمالت 
قلبــی را تجربه می کنند، با نشــانه 
کالسیک فشار در قفسه سینه مواجه 
نمی شوند. درد بین تیغه های شانه 
هماننــد درد در آراواره، تنگی نفس 
و حالت تهوع در میان زنان شــایع تر 
اســت. اگر با این نشــانه ها مواجه 
هستید )احتماال با بیش از یک نشانه( 
نیازمند دریافت کمک پزشکی فوری 

هستید. 
درد عضالنــی شــبیه دردی مبهم 
اســت. در مقابل، حمله قلبی بیشتر 
شــبیه دردی شدید و ناگهانی است. 
در این شــرایط بــا اورژانس تماس 
بگیریــد. هیــچ گاه تا بیمارســتان 
رانندگی نکنید. بهتر است فردی دیگر 
نیز شــما را به بیمارستان نرساند. در 
انتظار آمبوالنس بمانید، زیرا تکنسین 
های آمبوالنس می توانند به محض 
رسیدن به محل اقدامات اولیه را برای 

نجات جان بیمار انجام دهند.

 سردرد بسیار شــدید که ناگهان 
شکل می گیرد

 می تواند: یک آنوریسم باشد
 هر فــردی در طــول زندگی خود 
سردردهای خفیف یا متوسط را تجربه 
می کند، که به طور معمول با مصرف 
مسکن های بی نیاز از نسخه پزشک 
بهبود می یابند. اما اگر شــدیدترین 
ســردرد در طول زندگی خود را که 
به ناگاه شکل گرفته است، تجربه می 
کنید، نیازمند دریافت کمک پزشکی 
هستید. با اورژانس تماس بگیرید. تا 

بیمارستان رانندگی نکنید. 
از کجا بفهمیم میگرن نیســت؟ یک 
ســردرد میگرنی با احســاس تهوع، 
حساســیت به نور و صدا همراه است 

و به تدریج پیشرفت می کند.
خونریــزی در مغز به علــت پارگی 
آنوریسم شــایع نیست، اما زمانی که 
رخ مــی دهد، نیازمند اقدام ســریع 
اســت. جراح با ترمیم آسیب دیدگی 
می تواند جان بیمــار را نجات دهد. 
اگر بیمار به درستی درمان نشود، این 
شــرایط می تواند به مرگ وی منجر 
شود. برای تســکین سردرد شدید و 
ناگهانی آسپرین مصرف نکنید، زیرا با 
رقیق کردن خون می تواند خونریزی 

را تشدید کند.

 درد مبهم در شــکم که به سمت 
پایین سمت راست سرایت می کند

 می تواند: آپاندیسیت باشد
درد بــه طور معمول از مرکز شــکم 
آغاز شده و به تدریج به سمت راست 
حرکت می کند. اگــر آپاندیس پاره 
شده باشــد، این شــرایط می تواند 
عوارض خطرناکی را موجب شود، زیرا 
باکتری های فراوانی وارد جریان خون 
شــده و کل بدن را آلوده می سازند. 
اگر چنین احساسی دارید، مستقیم به 

بخش اورژانس مراجعه کنید.

 دندان دردی که شــما را از خواب 
بیدار می کند

 می تواند: ســایش و فشار دندان ها 
روی یکدیگر باشد

 فشــار مکرر دندان ها روی یکدیگر 
می تواند موجب التهاب عصب درون 
دندان شده و مینای دندان را فرسوده 
ســازد. شما ممکن است در نهایت با 
ترک خوردگی دندان تا ریشه مواجه 
شوید که به کشیدن دندان منجر می 
شود. از عوارض ساییدن و فشار دادن 
دندان هــا روی یکدیگر که اغلب به 
واسطه استرس شکل می گیرد، می 
توان با اســتفاده از گاردهای محافظ 
جلوگیــری کرد. بر همین اســاس، 
مراجعه به دندانپزشــک در صورتی 
که احســاس می کنید با این مشکل 

مواجه هستید، اهمیت دارد.

 احساس درد در ناحیه کمر که با تب 
همراه است

 می تواند: عفونت کلیه باشد
تب، حالت تهــوع و کمر درد تنها با 
وجود مشکل در معده مرتبط نیستند. 
این شــرایط با نفوذ باکتــری ها به 
دستگاه ادراری و ورود به کلیه ها که 
شرایط عفونت را وخیم تر می سازد، 
نیز شــکل می گیرد. ممکن است در 
ابتدا نشــانه های عفونت دســتگاه 
ادراری، ماننــد درد هنگام دفع ادرار، 
را تجربه کنید، اما برخــی افراد نیز 
هیچ نشــانه ای را تجربه نمی کنند. 
برای درمان احتماال به دریافت آنتی 

بیوتیک نیاز خواهید داشت.
زنان بیشــتر در معرض خطر ابتال به 
عفونت هــای دســتگاه ادراری قرار 

دارند، کــه پیش زمینه عفونت کلیه 
است. اگر عفونت کلیه درمان نشود، 
می تواند از کار افتادن این اندام را به 
همراه داشته باشد. اما به طور معمول 
عفونت کلیه چنان دردناک است که 

افراد نمی توانند آن را نادیده بگیرند.

 گرفتگی های عضالنی قاعدگی که با 
مصرف دارو بهتر نمی شوند

 می تواند: اندومتریوز باشد
 اگر داروهای بی نیاز از نسخه پزشک 
کمکــی به بهبــود گرفتگــی های 
عضالنی قاعدگی نمی کنند، ممکن 
اســت اندومتریوز دلیل این شرایط 
باشد. اندومتریوز مانع باروری می شود 
و شــرایطی شایع است. چهل درصد 
از ۶۰ درصــد زنانی که قاعدگی های 
بســیار دردناک را تجربه می کنند، 
ممکن اســت بــه اندومترویز مبتال 

باشند.
در صورتــی که فــرد در تالش برای 
باردار شدن نباشــد، روند درمان می 
تواند با تجویز قرص های ضد بارداری 
توســط پزشک آغاز شــود. اگر درد 
همچنان ادامه یابد، ممکن اســت به 
عمل جراحی برداشت بافت نیاز باشد.

 نقطه ای حساس روی ساق پا

 می تواند: ترومبوز سیاهرگی عمقی 
)DVT( باشد

 اگــر ناحیه کوچک روی پای شــما 
دردناک است، امکان دارد با ترومبوز 
ســیاهرگی عمقی، لختــه خونی در 
سیاهرگ مواجه باشید. این نقطه می 
تواند قرمز رنگ باشد و هنگام لمس 
گرم تر از نواحی دیگر احساس شود. 
احتمال ابتال به ترومبوز ســیاهرگی 
عمقی در صورت مصرف قرص های 
ضد بارداری یا ســفر طوالنی مدت 
با خودرو یا هواپیما بیشــتر است. در 
صــورت تورم اندک و عــدم افزایش 
سریع درد، مراجعه فوری به پزشک 
نیاز نیســت، اما ایــن کار را نباید به 
تاخیر بیندازید. اندازه لخته خون می 
تواند بزرگتر شود یا از جای خود جدا 
شده و به سمت ریه ها حرکت کند و 

مانع گردش خون شود. 
همچنین، لخته خون می تواند وارد 
قلب یا مغز شده و موجب شکل گیری 

سکته قلبی یا سکته مغزی شود.

همه چیز درباره بوی بد دهان
 وقتی همه از شما فرار می کنند!

وقتــی دارید با آدم هــا حرف می زنیــد، می بینید 
قیافه شان در هم می رود، انگار موقع حرف زدن با شما 
خودشان را عقب می کشند و اصال حاضر نیستند در 
فاصله خیلی نزدیک و مثال درگوشی با شما صحبت 
کنند. اگر هم جرات به خرج دهید و بپرسید جریان 
چیست بعید است کسی به شما بگوید دهانتان بوی 
بدی می دهد. بوی بد دهان یا نفس بد بو یا به اصالح 
علمی اش هالیتوزیس )halitosis( یکی از مشکالت 
به ظاهر پیش پا افتاده اما بســیار مهمی است که به 
راحتی می تواند وجهه اجتماعی شما را در محیط کار 
و اجتماع به خطر انداخته و حتی در محیط خانواده 
و شــخصی نیز روابط شما را با اشکال روبرو کند. اگر 
دهان شما هم بد بو است خواندن این مقاله را از دست 

ندهید.

نفس بد بو

بوی بد دهــان یا نفس بد بو درجات و علل متفاوتی 
دارد. برخی افراد خود از بوی بد دهانشان آگاه هستند 
و حتی اگر شدت این بو اندک باشد فورا متوجه شده و 
به دنبال راه حل می گردند. در حالی که برخی دیگر به 
هیچ وجه متوجه بوی بد دهان خود )حتی اگر شدید 
هم باشد( نیســتند و تنها ممکن است از اظهار نظر 

سایرین متوجه این مشکل شوند.
بوی بد دهان می تواند موقتی یا مزمن باشد. در شرایط 
موقتی خوردن برخی غذاهای خاص مثال سیر یا پیاز 
باعث این بوی بد می شود و با عبور ترکیبات این غذا از 
بدن بوی بد هم برطرف می شود. غذا نخوردن به مدت 
طوالنی نیز می تواند باعث بد بو شدن دهان شود. اما 
ممکن اســت بوی بد حالت مزمن و کمابیش دائمی 
داشته باشــد که علت آن می تواند وجود مشکالتی 
مزمن در دستگاه گوارش یا دستگاه تنفسی یا حتی 
بخشهایی دیگر از بدن باشد. مصرف مداوم سیگار یا 
الکل نیز می تواند بطور مزمن باعث ایجاد نفس بد بو 

شود.

چرا دهان بد بو می شود

در حدود ۹۰ درصد موارد علت بوی بد دهان بخاطر 
مشکالت موجود در حفره دهان است. اما در عین حال 
وجود مشکالتی در دستگاه تنفسی فوقانی مثل بینی، 
ســینوس ها و حلق یا دستگاه تنفسی تحتانی یعنی 
ریه ها یا مشکالت گوارشی هم می تواند باعث بوی بد 
دهان شــود. همانطور که اشاره شد رژیم های غذایی 
طوالنی و غذانخــوردن و یا خوردن برخی غذا ها هم 

می تواند عامل ایجاد تنفس بد بو باشد.

دهان و دندان

عمده تریــن علت بوی بد دهان به مشــکالت حفره 
دهان مربوط می شود. وجود پوسیدگی های دندانی، 
ترمیم های معیوب و قدیمی، روکشــهای نامناسب، 
و دندانهای شکســته و عفونی همه می توانند عامل 
ایجاد بوی بد دهان باشــند. در این موارد بقایای مواد 
غذایی در حفرات پوســیده و دندانهای شکسته یا در 
لبه ترمیم ها و روکشهای نامناسب گیر کرده و به قول 
معروف فاسد می شوند. بوی حاصل از این واکنشهای 
شــیمیایی باعث ایجاد بوی بد دهان می شود. این بو 

عمدتا توسط خود فرد قابل تشخیص است.
حالت دیگر وجود مشکالت لثه است. وجود هرگونه 
التهاب و عفونت به واسط پالک یا جرم می تواند باعث 
ایجاد بوی بد دهان شود. در این حالت معموال لثه ها 
متورم و خون چکان اســت و قطعات بزرگی از جرم 
روی دندان ها و زیر لثه وجود دارند. عمیق شدن شیار 
لثه ای نیز باعث گیر کردن بقایای مواد غذایی ایجاد 
بوی بد می شود. بوی بد ناشی از بیماریهای لثه چون از 
یک منشا عفونی سرچشمه می گیرد بسیار ناخوشایند 

است.
مشــکل بعدی به زبان مربوط می شــود. زبان داری 
شیار و برجستگی و فرورفتگی های متعددی است و 
هر کدام از این بخش ها می توانند محلی برای تجمع 
بقایای بسیار ریز مواد غذایی باشند. این مواد غذایی 
اگر تمیز نشــوند می توانند بوی بدی در دهان ایجاد 

کنند.
خشکی دهان نیز می تواند عامل نفس بد بو باشد. دهان 
اغلب افراد بعد از بیدار شدن از خواب به دلیل همین 
خشکی بد بو است که معموال با خوردن مقداری آب 
یا صبحانه به سرعت برطرف می شود. البته گاهی به 

دلیل مصرف برخی دارو ها نیز دهان خشک می شود.

درمان بوی بد با منشا دهانی

تمــام افرادی که دهانشــان بوی بــدی می دهد در 
نخســتین گام به دندانپزشک مراجعه می کنند. اگر 
علت بوی بد بخاطر مشــکالت حفره دهان باشــد 
برطرف کردن آن ها اغلب بوی بد دهان را بطور کامل 
از بین می برد. حذف پوســیدگی، تعویض ترمیم ها و 
روکشهای نامناسب، جرمگیری یا در مواردی جراحی 
لثه و خارج کردن دندانهای عفونی غیرقابل نگهداری 
با حذف عفونت و برطــرف کردن محل تجمع مواد 
غذایی مشــکل را حل خواهد کرد. در عین حال باید 
توجه داشت که بدون داشتن بهداشت دهانی نامناسب 

تمامی این اقدام ها بی نتیجه خواهد بود.
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تغذیه

هزاران سال بود که سیب در قاره آسیا 
و اروپا رشد می کرد و مصرف می شد، 
تــا اینکــه در قرن هفدهم توســط 
آمریکای  به  اروپایی  اســتعمارگران 
شــمالی انتقال پیدا کرد. این میوه از 
منظر دینی و اساطیری در بسیاری از 
فرهنگ ها دارای اهمیت خاصی است، 
از جمله در یونان، سنت های مسیحی 

اروپا و اسکاندیناوی.
سیب هنوز هم به عنوان پرمصرف ترین 
میــوه در ســطح جهان شــناخته 
می شــود. در این مطلــب به معرفی 
مهم ترین خواص ســیب می پردازیم 
تا ببینیم که چرا یکی از معروف ترین 
می گوید:  انگلیسی  ضرب المثل های 
»مصرف یک عدد سیب در روز، ما را 

از رفتن به دکتر بی نیاز می کند.

داشتن دندان های سالم تر و سفیدتر

تردیدی نیست که سیب هیچ وقت 
نمی تواند جایگزین مسواک شود اما 
گاز زدن و جویدن سیب، تولید بزاق 
در دهــان را تحریک می کند. در این 
حالت، سطح باکتری ها در دهان کمتر 
می شود و شانس پوسیدگی دندان ها 

نیز کاهش می یابد.

ضد بیماری پارکینسون

تحقیقات نشــان داده اند که خوردن 
میوه هایی مانند ســیب و انواع مواد 
غذایی سرشار از فیبر، از بدن در مقابل 
ابتال به بیماری پارکینسون محافظت 
می کند. دانشمندان، این تاثیر مهم را 
به توانایی آنتی اکسیدان های موجود 
در سیب در مقابله با رادیکال های آزاد 

در بدن، مرتبط دانسته اند.

کاهش احتمال ابتال به سرطان ها

دانشمندان انجمن تحقیقات سرطان 
آمریــکا )AACR( معتقدنــد که 
مصرف ســیب و آب طبیعی آن  )به 
 علت سرشار بودن از فالونول(  می تواند 
خطر ابتال به ســرطان پانکراتیک را 
تــا ۲۳ درصد کاهش بدهد. محققان 
دانشــگاه کورنل نیز چنــد ترکیب 
خــاص، از جملــه تری ترپنوئید، را 
در پوست ســیب شناسایی کرده اند 
که علیه رشد ســلول های سرطانی 
در کبــد، کولون و پســتان فعالیت 
می کنند. تحقیقات دیگر هم حاکی 
از آن هســتند که عصاره گرفته شده 
از سیب می تواند تومورهای سرطان 
پستان را از نظر تعداد و اندازه کاهش 
بدهد. موسســات معتبر در سرتاسر 
جهان نیز رژیم غذایی سرشار از فیبر 
را برای کاهش خطر ابتال به سرطان 

کولورکتال توصیه می کنند.

کاهش خطر ابتال به دیابت

خانم هایی که روزانه حداقل یک عدد 
سیب یا یک لیوان آب سیب طبیعی 
می خورند، شــانس ابتال به بیماری 
دیابــت نــوع ۲ را ۲۸ درصد کاهش 
می دهند. این میوه سرشــار از فیبر 
محلول اســت و این ماده غذایی از به 
 وجود آمدن نوســانات در سطح قند 

خون جلوگیری می کند.

کاهش کلسترول خون

یکی از ویژگی های فیبر محلولی که 

در سیب و آب طبیعی آن وجود دارد، 
این است که به چربی های موجود در 
روده متصل می شود. این حالت، سطح 
کلســترول خون را پایین می آورد و 

برای سالمت مفید است.

داشتن قلب سالم تر

مجموعه وسیعی از تحقیقات علمی، 
افزایــش مصرف فیبر محلــول را با 
کم کردن میــزان تجمع پالک های 
کلسترول در شریان های بدن مرتبط 
فنولی  ترکیب  به عالوه،  دانســته اند. 
موجــود در پوســت ســیب هم به 
ترکیبات کلســترول اجازه نمی دهد 
تا در دیواره شریان ها به حالت جامد 
تبدیل شوند. تجمع همین ترکیبات و 
پالک های مخرب در شریان ها،  جریان 
خون به سمت قلب را ضعیف می کند 
و درنهایت باعث ابتال به بیماری عروق 

کرونر می شود.

جلوگیری از ایجاد سنگ کیسه صفرا

سنگ کیســه صفرا زمانی تشکیل 
می شود که میزان کلسترول در صفرا 
از وضعیت طبیعی باالتر می رود، دیگر 
نمی تواند در حالت مایع باقی بماند و 
درنهایت به حالت جامد درمی آید. این 
مشــکل، به طور خاص،  در افراد چاق 
شایع است. پزشکان برای جلوگیری 
از تشکیل ســنگ کیسه صفرا، رژیم 
غذایــی سرشــار از فیبــر را توصیه 
می کنند، چون هم به کنترل وزن و 
هم به کنترل سطح کلسترول کمک 

می کند.

مقابله با هموروئید

با اینکه مشکالت ناشی از هموروئید 
نمی توانند زندگی افــراد را به خطر 
بیندازند، امــا درد زیادی را برای فرد 
بیمار به همــراه می آورند. این دردها 
به  علت فشار شدید در ناحیه لگن و 
رکتال ایجاد می شوند. کنترل یبوست 
با مصرف فیبر زیاد، می تواند شــما را 

از فشار آوردن شدید به خودتان برای 
اجابت مــزاج بی نیاز کند و درنتیجه 

برای تسکین هموروئید موثر باشد.

مقابله با اسهال و یبوست

یکی از ویژگی هــای فیبر موجود در 
ســیب، این اســت که چه در حالت 
اســهال و چه در حالت یبوســت به 
کمک ما می آید. فیبر هم می تواند آب 
را از کولون بیرون بکشد و اجابت مزاج 
را به وضعیت طبیعی برگرداند و هم 
می تواند آب اضافی را از مدفوع بگیرد 

و مانع از اسهال شود.

رفع مشکالت ناشی از نشانگان روده 
تحریک پذیر

نشانگان روده تحریک پذیر با عالئمی 
مانند یبوست، اسهال، درد در ناحیه 
شکم و نفخ شناخته می شود. پزشکان 
برای کنترل این عالئم، خودداری از 
مصرف لبنیات و غذاهای چرب و باال 
بردن میزان فیبــر در رژیم غذایی را 

توصیه می کنند.

کنترل وزن

بسیاری از مخاطرات و مشکالتی که 
ســالمت افراد را به خطر می اندازند، 
با اضافه وزن و چاقی مرتبط هستند. 
مهم ترین این مشکالت عبارت اند از 
بیماری های قلبی، سکته مغزی، فشار 

سیب بخورید، دکتر نروید

خون باال، بیماری دیابت نوع ۲ و آپنه 
خواب. پزشکان برای مدیریت وزن و 
بهبود بخشیدن به سالمت عمومی، 
رژیم غذایی سرشار از فیبر را توصیه 
می کنند. مواد غذایی سرشار از فیبر، 
مانند سیب، احساس سیری مطلوبی 
در شما به وجود می آورند بدون اینکه 

کالری زیادی وارد بدن شما کنند.

سم زدایی از کبد

همه ما در طول زندگی خودمان، در 
حال مصرف سموم مختلف در قالب 
خوراکی های گوناگون هستیم و کبد 
ما هم دقیقــا وظیفــه دارد که این 
سموم را از بدن خارج کند. بسیاری از 
پزشکان با شک و تردید به رژیم های 
غذایی سم زدای ُمد روز نگاه می کنند 
و معتقدند که مضرات این رژیم ها از 
فوایدشان بیشتر است. خوشبختانه، 
انواع میوه ها و خصوصا سیب در رده 
بهترین و ساده ترین مواد غذایی مفید 

برای سم زدایی از بدن قرار می گیرند.

تقویت سیستم ایمنی بدن

آنتی اکســیدان خاصی  قرمز،  سیب 
به نام کوئرستین دارد که همواره مورد 
توجه محققان بوده است. تحقیقات 
ســال های اخیر نشــان داده اند که 
کوئرســتین می تواند سیستم ایمنی 
بــدن را تقویت کنــد و خصوصا در 
مواقع استرس، فواید زیادی برای آن 

داشته باشد.

جلوگیری از ایجاد آب مروارید

تحقیقــات جدید نشــان داده اند که 
رژیــم غذایی غنی از انــواع میوه ها، 
خصوصــا ســیب، مقدار زیــادی از 
آنتی اکسیدان های مهم را برای بدن 
فراهم می کند و درنتیجه احتمال ابتال 
به آب مروارید را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد 

کاهش می دهد.

آب سیب؛ شفاف یا کدر

شــاید شــما هم تا به حــال با آب 
ســیب های پاکتی و بدون استفاده از 
کنسانتره موجود در بازار مواجه شده 
باشید که دارای رنگ کدر و غیرشفاف 
هستند. بد نیست بدانید که در حین 
فرایند تولید آب سیب شفاف، پکتین 
موجود در دیواره سلولی سیب شکسته 
و مواد جامد معلق در آب سیب حذف 
می شــود به همین دلیــل هم رنگ 
بیشتر آِب سیب های موجود در بازار، 
شفاف اســت. این در حالی است که 
آب سیب های کدر )تهیه شده از میوه 
سیب( در مقایســه با آب سیب های 
شــفاف، مقادیر باالتری از پلی فنول، 

فیبر و پکتین دارند.

بهترین خوراکی ها  برای مبارزه با آرتروز

آرتروز یکی از شــایع ترین مشــکالت مزمن مفاصل، ناشی از ساییدگی و 
پارگی است که باعث کاهش زیرسازی غضروف می شود. این عارضه با درد 
و سفتی مفاصل همراه است. خوشبختانه در حال حاضر داروها و درمان ها 
روی این بیماری خوب پاسخ داده است و کنترل کردن آن نیز کار دشواری 
نیست. اما جالب است بدانید تغییر در شیوه زندگی و نوع رژیم غذایی در 

بهبود و کنترل این بیماری نقش به سزایی دارد.
ماهی:  ماهی و روغن ماهی حاوی اســیدهای چرب امگا ۳ هستند که به 
شدت با التهابات مبارزه می کند. بهترین ماهی ها برای جذب امگا ۳، ماهی 
خال خالی اطلس، قزل آالی دریاچه، شاه ماهی، ساردین و ماهی تن آلباکور 

است، چرا که این دسته از ماهی ها جیوه کمی را دارا هستند. 
میوه و سبزیجات: داشتن یک رژیم غذایی غنی از ویتامین و فیبر به کاهش 
عالئم آرتروز بسیار کمک می کند. التهاب ها باعث شکل گیری »رادیکال های 
آزاد« می شــوند، آن ها در واقع مولکول های آسیب رسان به بدن هستند و 
در تقابل با سموم بدن ایجاد می شوند.  خوردن میوه ها و سبزیجات دارای 
ویتامین ســی باال و آنتی اکســیدان فراوان مانند مرکبات، تمشک، توت 
فرنگی، فلفل دلمه ای، کلم بروکلی، کلم پیچ، سیب زمینی شیرین، کاهو، 
زردآلو، پیاز، گوجه فرنگی، زغال اخته و سیب از جمله خوراکی های بسیار 

مفید برای آرتروز هستند.
چای سبز:  نوشیدن یک فنجان چای سبز و چای زنجبیل به شدت درد 
ناشی از آرتروز را کاهش می دهد. یک مطالعه بروی موش ها نشان داده است 

ساییدگی استخوان ها با مصرف چای سبز بهبود می یابد.
کره بادام زمینی: کره بادام زمینی سرشار از ویتامین ب ۳)نیاسین( است 
که برای کاهش التهابات و بهبود انعطاف پذیری بســیار مناسب شناخته 

شده است.

مواد الزم: 

گوشت چرخ کرده: ۵۰۰ گرم
ریحان خرد شده: ۲۰۰ گرم
برنج پخته شده: ۱۵۰ گرم

آرد نخودچی: دو قاشق سوپخوری
تخم مرغ: یک عدد

سیر خرد شده: یک حبه
زیره و آویشن از هر کدام: یک قاشق چایخوری

روغن سرخ کردنی: به میزان الزم
نمک، فلفل و زردچوبه: به میزان الزم

مواد الزم سس کوفته:

پیاز: دو عدد
کره: ۵۰ گرم

رب گوجه فرنگی: دو قاشق سوپخوری
سیر خرد شده: دو حبه

سبزی معطر خرد شده: دو قاشق سوپخوری
آبلیمو: یک قاشق سوپخوری

طرز تهیه:

گوشت چرخ کرده را همراه ریحان، برنج و سیر داخل غذاساز می ریزیم تا 
خوب مخلوط شوند، سپس تخم مرغ، آرد نخودچی، نمک، فلفل و زردچوبه 
را به همراه ادویه ها به مواد گوشتی افزوده و خوب ورز می دهیم تا حالت 
چسبندگی پیدا کند. از مواد به اندازه نارنگی برداشته، در دست گرد کرده 
و در روغن سرخ می کنیم، سپس درون سس ریخته و روی حرارت مالیم 

قرار می دهیم تا پخته شود.

طرز تهیه سس کوفته:

پیازها را نگینی خرد کرده و به همراه کره تفت می دهیم. سیرها را افزوده 
و بعد از کمی تفت دادن، رب گوجه فرنگی و ســبزیجات معطر را اضافه 
می کنیم. دو لیوان آب درون مواد ریخته و اجازه می دهیم تا جوش بیاید. 

در آخر آبلیمو را هم به سس اضافه می کنیم.

کوفته ریحان
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ا

ر

گ

ا

رَصدخانه ديلميان آغاز بكار كرد 
آغاز به كار رَصدخانه ديلمـــي ايران به مديريت 
«ابوســـهل كوهي طبري» را 15 اكتبر سال 987 ميالدي 
نوشته اند. ابوسهل پسر رستم در زمان خود از رياضيدانان 
برجسته، و به رموز فضا و علم هيات آشنا بود و كار «رصد» 
ستارگان را از همين روز آغاز كرد. اين رصد خانه كه چند 
رياضيدان ديگر در آن به كار سرگرم شده بودند به تصميم و 
هزينه شرف الدوله ديلمي از اميران اين دودمان ميهندوست 

ايراني ساخته شده بود . 
استخدام معلم فرانسوي و اعزام دانشجو به فرانسه

23 مهر سال 1307  پانزده معلم فرانسوي استخدام 
شده از سوي دولت ايران براي تدريس وارد تهران شدند. 
نخستين دسته 110 نفري دانشجويان اعزامي 11 روز پيش 
از اين ( 12 مهر ماه 1307)، روانه فرانسه شده بودند. مهدي 
آذر (دكترطـــب)، محمدعلي ملكي (دكترطب)، مهدي 
بازرگان (مهندس)، رضا رادمنش (دكتر)، ســـيد احمد 
رضوي كرماني (مهندس) و سيد علي شايگان (دكتر) از 
اعضاي نخستين دسته دانشجويان اعزامي به فرنگ بودند. 

اعدام الوال
15 اكتبر 1945 «پير الوال» كه در زمان اشغال فرانسه، 
مدتي نخست وزير اين كشور معروف به «دولت ويشي» 
بود و با هيتلر از در سازش درآمده بود به جرم خيانت به 
فرانسه اعدام شد. وي در دفاع از خود اين اتهام را رد كرده 
و گفته بود كه در آن زمان اگر اين كار نمي كرد فرانسه نابود 

و بسياري از فرانسويان كشته مي شدند . 
بركناري خروشچف

15 اكتبر 1964 دفتر سياســـي حزب كمونيست 
شوروي نيكيتا خروشـــجف را از همه سمت هايش در 
دولت و حزب بركنار كرد و اعالم داشت كه اين تصميم 
به دليل ضعف سالمتي جسماني او صورت گرفته است. 
در پي بر كناري خروشچف، لئونيد برژنف دبير اول حزب 
و الكسي كاسيگين رئيس شوراي وزيران شوروي شد و 
هر دو اعالم داشتند كه سياست همزيستي مسالمت آميز با 

غرب را ادامه خواهند داد. 
دستورنوشتن كتابي درباره ظلم هاي انگلستان به ايران

23 مهرماه 1331  شوراي وزيران دولت وقت ايران 
به رياســـت محمد مصدق تصويب كرد كه براي آگاهي 
ايرانيان از مظالم انگلستان در ميهن شان، عمليات و اقدامات 
ديپلمات ها، عوامل و كنسولگري هاي آن دولت در ايران 
و به ويژه از آغاز قرن بيستم تا ملي شدن صنعت نفت به 
صورت يك كتاب منتشـــر شود و همه اسناد و تصاوير 
 موجود در اختيار مولفان كتاب قرار گيرد و نسخه هايى

 از اين كتاب به كتابخانه هـــاى عمومى و كتابخانه هاى 
مدارس، معلمان كشور، روزنامه نگاران و كاركنان دولت 

داده شود.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

عزل و نصب كليه مقام هاي عالي كشور در اختيار 
رهبري قرار گرفت 

عصر ديروز در جلسه علني مجلس بررسان نهائي 
قانون اساســـي اصل 87 در مورد وظايف و اختيارات 
رهبري پس از 40 ســـاعت بحث در كميسيون هاي 

مشترك و 3 جلسه علني تصويب شد. 
اصل 87ـ  وظايف و اختيارات رهبري:

1ـ تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2ـ نصب عاليترين مقام قضائي كشور. 

3ـ فرماندهي كل نيروهاي صلح به ترتيب زير:
الفـ  نصب و عزل رئيس كل ستاد مشترك.

بـ  نصب و عزل فرمانده كل ســـپاه پاسداران 
انقالب اسالمي 

حـ  تشكيل شوراي عالي دفاع ملي ...
وـ اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد 

شوراي عالي دفاع.
4ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب 

مردم، صالحيت داوطلبان ... 
هــ  عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح 

كشور
نظريات سيداحمد خميني درباره نحوه اداره 

مملكت
حجت االسالم حاج سيداحمد خميني فرزند رهبر 
انقالب در يك مصاحبه طوالني كه در تهران انجام شد، 
نقطه نظرهاي خويش را در زمينه ها و امور جاري كشور 

بيان كرد. 
وي در پاسخ اين سؤال كه نظر شما راجع به واليت 
فقيه چيســـت؟» گفت: واليت فقيه از اصول مسلمه 

اسالمي است. 
در ادامه پاسخ به اين سوال افزود: فقيه بنا به قانون 
خدا بايد خبره ترين و متعهدترين و متدين ترين افراد 
را انتخاب كند، براي اينكه اينها به درد مســـلمين بهتر 
مي خورند و اگر غير از اين كرد از واليت ساقط مي شود 

و مردم مي توانند تمرد كنند. 
در مـــورد نحوه اداره مملكت حجت االســـالم 
سيداحمد خميني گفت: ما مي خواهيم مملكت شورائي 
باشد و يك فقيه كه شرايطش را خدا معين كرده (بعداً ذكر 

مي كنم شرايطش را)، اين هم در راسش باشد. 
جزئيات حمله به فرمانده نيروي زميني

صبح امروز يك مقام آگاه در ستاد مشترك ارتش 
جمهوري اسالمي ايران ضمن تأييد حمله گروهي مسلح 
به اتومبيل جيپ حامل تيمسار ولي اهللا فالحي فرمانده 
نيروي زميني در راه كوهستان هاي «شندراه» سردشت 
گفت: تيمسار ولي اهللا فالحي با توجه به حمالتي كه از 
سوي دموكرات هاي مهاجم با جنگ افزار آر.پي.جي 7 
شده بود. حالشان خوب است و هم اكنون در تهران در 

سر خدمت هستند. 
ملت نبايد غصه خانه بخورد

پس از آنكه دولت با طرح انقالبي مســـكن كه از 
طرف آيت اهللا خسروشاهي اعالم شده بود، موافقت كرد. 
گفتگوئي در زمينه نحوه اجراي طرح انقالبي مسكن با 
آيت اهللا خسروشـــاهي داشتيم كه مشروح آن در زير از 
نظرتان خواهد گذشت. يك طرح طويل المدت داريم 
كه در ظرف ســـه سال طول مي كشد  و اگر امكانات و 
اختيارات در اختيار مـــا قرار دهند، تمام ملت ايران در 
سرتاسر كشور همه صاحب يك واحد مسكوني خواهند 
شد. همانطور كه اكنون هر فرد ايراني داراي يك پيراهن 
مي باشند و پيراهن ارزشي ندارد مسكن هم پس از سه 
سال براي تمام ملت ايران كه صاحب خانه شدند به همين 

شكل خواهد شد. 
مالقات عالمه نوري و استاد جعفري با 

رئيس جمهوري پاكستان
يك ســـخنگوي وزارت خارجه، به خبرگزاري 
پارس گفت: آيت اهللا عالمه نوري و اســـتاد محمدتقي 
جعفري كه به دعوت دولت پاكستان، براي شركت در 
سمينار اســـالمي (انفاذ شريعت) به آن كشور رفته اند، 
پس از پايان كار ســـمينار كـــه در روزهاي هفدهم تا 
نوزدهم مهرماه برگزار شده بود، به اتفاق كاردار سفارت 
جمهوري اســـالمي ايران در اســـالم آباد با پرزيدنت 
ضياعالحق رئيس جمهوري پاكستان مالقات و به طور 

خصوصي مذاكره كردند

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 23 مهرمـاه 1358 
(برابر با 23 ذيقعده 1399، 15 اكتبر 1979) نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

از جمله طمع بريدنم آسانست
اال ز كسى كه جان ما را جانست

از هركه كسى برد براى تو برد
از تو كه برد دمى كرا امكان است
مولوى

پند بزرگان

فقط يك راه براى جلوگيرى از انتقاد است: كارى انجام 
ندهيد، چيزى نگوييد و كسى نباشيد. 

ارسطو
از جايى كه هستيد شروع كنيد، از چيزى كه داريد استفاده 

آرتور اشكنيد و كارى كه مى توانيد را انجام دهيد. 

 سرايه

قاب امروز

انعكاس نور وبازى رنگ ها درمسجد نصير الملك شيراز /عكس از :عليرضا اميرى

سه شنبه23 مهر 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27404    
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ا

ر

گ

ا

رَصدخانه ديلميان آغاز بكار كرد 
آغاز به كار رَصدخانه ديلمـــي ايران به مديريت 
«ابوســـهل كوهي طبري» را 15 اكتبر سال 987 ميالدي 
نوشته اند. ابوسهل پسر رستم در زمان خود از رياضيدانان 
برجسته، و به رموز فضا و علم هيات آشنا بود و كار «رصد» 
ستارگان را از همين روز آغاز كرد. اين رصد خانه كه چند 
رياضيدان ديگر در آن به كار سرگرم شده بودند به تصميم و 
هزينه شرف الدوله ديلمي از اميران اين دودمان ميهندوست 

ايراني ساخته شده بود . 
استخدام معلم فرانسوي و اعزام دانشجو به فرانسه

23 مهر سال 1307  پانزده معلم فرانسوي استخدام 
شده از سوي دولت ايران براي تدريس وارد تهران شدند. 
نخستين دسته 110 نفري دانشجويان اعزامي 11 روز پيش 
از اين ( 12 مهر ماه 1307)، روانه فرانسه شده بودند. مهدي 
آذر (دكترطـــب)، محمدعلي ملكي (دكترطب)، مهدي 
بازرگان (مهندس)، رضا رادمنش (دكتر)، ســـيد احمد 
رضوي كرماني (مهندس) و سيد علي شايگان (دكتر) از 
اعضاي نخستين دسته دانشجويان اعزامي به فرنگ بودند. 

اعدام الوال
15 اكتبر 1945 «پير الوال» كه در زمان اشغال فرانسه، 
مدتي نخست وزير اين كشور معروف به «دولت ويشي» 
بود و با هيتلر از در سازش درآمده بود به جرم خيانت به 
فرانسه اعدام شد. وي در دفاع از خود اين اتهام را رد كرده 
و گفته بود كه در آن زمان اگر اين كار نمي كرد فرانسه نابود 

و بسياري از فرانسويان كشته مي شدند . 
بركناري خروشچف

15 اكتبر 1964 دفتر سياســـي حزب كمونيست 
شوروي نيكيتا خروشـــجف را از همه سمت هايش در 
دولت و حزب بركنار كرد و اعالم داشت كه اين تصميم 
به دليل ضعف سالمتي جسماني او صورت گرفته است. 
در پي بر كناري خروشچف، لئونيد برژنف دبير اول حزب 
و الكسي كاسيگين رئيس شوراي وزيران شوروي شد و 
هر دو اعالم داشتند كه سياست همزيستي مسالمت آميز با 

غرب را ادامه خواهند داد. 
دستورنوشتن كتابي درباره ظلم هاي انگلستان به ايران

23 مهرماه 1331  شوراي وزيران دولت وقت ايران 
به رياســـت محمد مصدق تصويب كرد كه براي آگاهي 
ايرانيان از مظالم انگلستان در ميهن شان، عمليات و اقدامات 
ديپلمات ها، عوامل و كنسولگري هاي آن دولت در ايران 
و به ويژه از آغاز قرن بيستم تا ملي شدن صنعت نفت به 
صورت يك كتاب منتشـــر شود و همه اسناد و تصاوير 
 موجود در اختيار مولفان كتاب قرار گيرد و نسخه هايى
 از اين كتاب به كتابخانه هـــاى عمومى و كتابخانه هاى 
مدارس، معلمان كشور، روزنامه نگاران و كاركنان دولت 

داده شود.

امروز در تاريخ
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عزل و نصب كليه مقام هاي عالي كشور در اختيار 
رهبري قرار گرفت 

عصر ديروز در جلسه علني مجلس بررسان نهائي 
قانون اساســـي اصل 87 در مورد وظايف و اختيارات 
رهبري پس از 40 ســـاعت بحث در كميسيون هاي 

مشترك و 3 جلسه علني تصويب شد. 
اصل 87ـ  وظايف و اختيارات رهبري:

1ـ تعيين فقهاي شوراي نگهبان.
2ـ نصب عاليترين مقام قضائي كشور. 

3ـ فرماندهي كل نيروهاي صلح به ترتيب زير:
الفـ  نصب و عزل رئيس كل ستاد مشترك.

بـ  نصب و عزل فرمانده كل ســـپاه پاسداران 
انقالب اسالمي 

حـ  تشكيل شوراي عالي دفاع ملي ...
وـ اعالن جنگ و صلح و بسيج نيروها به پيشنهاد 

شوراي عالي دفاع.
4ـ امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب 

مردم، صالحيت داوطلبان ... 
هــ  عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح 

كشور
نظريات سيداحمد خميني درباره نحوه اداره 

مملكت
حجت االسالم حاج سيداحمد خميني فرزند رهبر 
انقالب در يك مصاحبه طوالني كه در تهران انجام شد، 
نقطه نظرهاي خويش را در زمينه ها و امور جاري كشور 

بيان كرد. 
وي در پاسخ اين سؤال كه نظر شما راجع به واليت 
فقيه چيســـت؟» گفت: واليت فقيه از اصول مسلمه 

اسالمي است. 
در ادامه پاسخ به اين سوال افزود: فقيه بنا به قانون 
خدا بايد خبره ترين و متعهدترين و متدين ترين افراد 
را انتخاب كند، براي اينكه اينها به درد مســـلمين بهتر 
مي خورند و اگر غير از اين كرد از واليت ساقط مي شود 

و مردم مي توانند تمرد كنند. 
در مـــورد نحوه اداره مملكت حجت االســـالم 
سيداحمد خميني گفت: ما مي خواهيم مملكت شورائي 
باشد و يك فقيه كه شرايطش را خدا معين كرده (بعداً ذكر 

مي كنم شرايطش را)، اين هم در راسش باشد. 
جزئيات حمله به فرمانده نيروي زميني

صبح امروز يك مقام آگاه در ستاد مشترك ارتش 
جمهوري اسالمي ايران ضمن تأييد حمله گروهي مسلح 
به اتومبيل جيپ حامل تيمسار ولي اهللا فالحي فرمانده 
نيروي زميني در راه كوهستان هاي «شندراه» سردشت 
گفت: تيمسار ولي اهللا فالحي با توجه به حمالتي كه از 
سوي دموكرات هاي مهاجم با جنگ افزار آر.پي.جي 7 
شده بود. حالشان خوب است و هم اكنون در تهران در 

سر خدمت هستند. 
ملت نبايد غصه خانه بخورد

پس از آنكه دولت با طرح انقالبي مســـكن كه از 
طرف آيت اهللا خسروشاهي اعالم شده بود، موافقت كرد. 
گفتگوئي در زمينه نحوه اجراي طرح انقالبي مسكن با 
آيت اهللا خسروشـــاهي داشتيم كه مشروح آن در زير از 
نظرتان خواهد گذشت. يك طرح طويل المدت داريم 
كه در ظرف ســـه سال طول مي كشد  و اگر امكانات و 
اختيارات در اختيار مـــا قرار دهند، تمام ملت ايران در 
سرتاسر كشور همه صاحب يك واحد مسكوني خواهند 
شد. همانطور كه اكنون هر فرد ايراني داراي يك پيراهن 
مي باشند و پيراهن ارزشي ندارد مسكن هم پس از سه 
سال براي تمام ملت ايران كه صاحب خانه شدند به همين 

شكل خواهد شد. 
مالقات عالمه نوري و استاد جعفري با 

رئيس جمهوري پاكستان
يك ســـخنگوي وزارت خارجه، به خبرگزاري 
پارس گفت: آيت اهللا عالمه نوري و اســـتاد محمدتقي 
جعفري كه به دعوت دولت پاكستان، براي شركت در 
سمينار اســـالمي (انفاذ شريعت) به آن كشور رفته اند، 
پس از پايان كار ســـمينار كـــه در روزهاي هفدهم تا 
نوزدهم مهرماه برگزار شده بود، به اتفاق كاردار سفارت 
جمهوري اســـالمي ايران در اســـالم آباد با پرزيدنت 
ضياعالحق رئيس جمهوري پاكستان مالقات و به طور 

خصوصي مذاكره كردند

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز دوشـنبه 23 مهرمـاه 1358 
(برابر با 23 ذيقعده 1399، 15 اكتبر 1979) نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

از جمله طمع بريدنم آسانست
اال ز كسى كه جان ما را جانست

از هركه كسى برد براى تو برد
از تو كه برد دمى كرا امكان است
مولوى

پند بزرگان

فقط يك راه براى جلوگيرى از انتقاد است: كارى انجام 
ندهيد، چيزى نگوييد و كسى نباشيد. 

ارسطو
از جايى كه هستيد شروع كنيد، از چيزى كه داريد استفاده 

آرتور اشكنيد و كارى كه مى توانيد را انجام دهيد. 

 سرايه

قاب امروز

انعكاس نور وبازى رنگ ها درمسجد نصير الملك شيراز /عكس از :عليرضا اميرى

جدول سودوکو

فروردین: شما با یک چشم انداز جدید در مورد امور روزمره زندگی خود هیجان 
زده شده اید و آمادگی کامل برای ترقی کردن دارید.  در حالی که از شدید بودن 
تغییرات هراســانید، ممکن است ناگهان آروز کنید که روال کارها آرامتر پیش 
برود. اگر شما اولین قدم را برداشته باشید امکان برگشتن به عقب وجود ندارد. 

به یاد دشته باشید که می توانید امور را کنترل کنید.

اردیبهشت: برایتان ســخت است که در مسیر ثابت باقی بمانید، برای اینکه 
هر فکر جدیدی که از ذهن شــما برمی خیزد می تواند تبدیل به یک زنجیره از 
توهمات تبدیل شود که شما را به یک سیر و سفر ذهنی مطلوب می برند. ممکن 
است شما توانایی گشت و گذار کردن در طی رویاهای روزانه تان را داشته باشید، 

اما اکنون شما باید واقع بین باشید. 

خرداد :شــما امروز نسبت به روزهای قبل حال و حوصله بیشتری دارید. آگاه 
بودن از نگرشهای خودتان اعم از نگرشهای منفی و نگرشهای مثبت درحالیکه به 
شما اجازه می دهد که قبل از اینکه شرایط سخت و دشوار گسترش پیدا کنند 
از آنهــا بگذرید، می تواند همه چیز را تغییر دهد. باید بتوانید بین این نگرش ها 

تعادل ایجاد کنید.

تیر:شما بسیاری از هیجانات، شوق و ذوق های درونی تان را سرکوب می کنید که 
مبادا کسی متوجه این احساسات درونی شما شود اما به زودی اتفاقی برای شما 
پیش می آید که شما را مجبور می کند از این به بعد تمام احساسات خود را بروز 
دهید تا کمتر دچار اســترس و دل نگرانی شوید. تجربیات جدید شما را بسیار 

راهنمایی خواهند کرد تا هرچه موفق تر باشید. 

مرداد : اغلب مســائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را تحت تاثیر قرار 
دهند. بخاطر همین، مطمئن شوید که براحتی از هر مسئله ای نگذرید. حتی 
اگر وسوسه شدید که از موضوعی صرف نظر کنید، به این فکر کنید که شاید این 
غفلت شما باعث بوجود آمدن مشکالت بزرگی شوند. اول مطمئن شوید که بر 

همه جوانب کار مسلط هستید.

شهریور : ممکن است این روزها پریشــان و نگــران باشید، با این حال 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. سپس الزم است که هر چیزی را که نیاز دارید 

بگویید؛ حتی اگر در یک موقعیت ناخوشایند قرار بگیرید .

مهر :  یک پیچیدگی بین دنیای درونی شــما با یک موقعیت که اخیرا در آن 
گرفتار شده اید ممکن است این روزها ذهن شما را به خود مشغول کند و باعث 
شود که موقتا حالت تعادل خود را از دست بدهید. با این وجود راه های مناسب 
و مفیدی وجود دارند که بتوانید با استفاده از آنها به نیازهای خود پاسخ دهید. 

وظیفه شما اکنون این است که آنها را پیدا کنید.

آبان : طبقه بندی کردن اولویتها برای شما تبدیل به معضلی شده است، برای 
اینکه شما می خواهید از تصمیم گیری کردن در مورد مسائل مهم دوری کنید. 
این سخن به این معنی نیست که شما باید هدفهای خود را رها کنید، بلکه االن 
زمان این اســت که باید مدتی به دنبال یاری گرفتن از دوستی باهوش یا یک 

شریک باشید. 

آذر : شــما تخیالت زیبا و قشــنگی را برای آینده تان دارید و به اکثر آنها در 
آینده ای نه چندان دور خواهید رســید فقط باید تالش کنید.شانس تان را تا از 
دست نرفته است در تمام زمینه های زندگی تان امتحان کنید از ریسک کردن 
ابایی نداشته باشید.اجازه ندهید ندای درونی تان به شما ترس و اظطراب وارد کند 

که از انجام کارهایتان باز بمانید.

دی :  این روزها برنامه ای که در ذهن خود داشته اید به جریان خواهد افتاد. تا 
به حال وقت کافی برای بررسی دقیق همه جانبه آن را داشتید و حاال دیگر نمی 
توانید آن را نادیده گرفته و از پذیرفتنش سر باز بزنید. بهتر است بجای منتظر 
شدن برای یافتن یک موقعیت جدید، همین االن که اوضاع خوب است دست به 

کار شده و اولین قدم برای رسیدن به هدف خود را بردارید.

بهمن : شــما این روزها  در خیال و رویا غرق شــده اید و موقعی به مشــکل 
برمی خورید که نتوانید فرق بین رویا و واقعیت را تشخیص دهید. شما می توانید 
با فکر کردن در مورد زندگی ای که خودتان برگزیده اید از رویاهایتان اســتفاده 
بهینه ببرید. درحالیکه قدم به قدم در کارتان پیشرفت می کنید، بر روی مقصد 

و نتیجه کار تمرکز کنید.

اسفند :  شمادر این روزها کمی نگران هستید زیرا اتفاقات جدیدی در زندگی 
شــما رخ داده است به همین دلیل در قلب تان تشویش های زیادی را احساس 
می کنید. احســاس می کنید باید جوانب احتیاط را بیشتر در نظر بگیرید، شما 
کامال درست فکر می کنید، زیرا با این افکارتان و انجام این کارها شانس بیشتری 

را برای خود ذخیره می کنید.
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اسامی برندگان جدول  3844
1ـ زینب حسینیـ  سبالن
2ـ مجتبی غفاریـ  تهران

3ـ سارا زیباـ  رشت

افقي:
1. سیاستمدارـ  پنهاني به سخن كسي گوش كردن

2. صدمهـ  بینـ  گردن نهادن
3. درختي استـ  چراگاهـ  اربابـ  گچ بتونه

4. تكان شدیدـ  راندن مزاحمـ  نسیمـ  ژاندارم
5. پهلوانـ  از توابع ایالمـ  خنده آورـ  از پرندگان خوش 

گوشت
6. از نخست وزیران رژیم قبلي ـ جامه ـ مكاني در مكه 

مكرمه
7. پخته شدهـ  سرگشته ماندنـ  كافي بودن، بسنده كردن

8. نوعي رقص پرجنب و جوش ـ دستبند زینتي خانمها ـ 
درخت انگورـ  راز

9. وجهـ  داروخانه بزرگـ  جزء سوره
10. دوستيـ  اسم فاعل از ریشه رويـ  رنگي گیاهيـ  دستور

11. زمانهاـ  مطیعـ  راحتي، آسودگي
12. پوست درخت خدنگـ  نوعي نمایشـ  از توابع سیاهكل

13. پرحرفـ  زردكـ  گلي زیباـ  تلخ
14. از گازهاي پرتوزا ـ یك یك ـ من و شما ـ بخشي از 

كتاب
15. دریاـ  از مصالحـ  كجيـ  كشیدگي

16. شهر و استانيـ  یك چهارم منـ  پریدني الكتریكي
17. هدف مكتب رئالیسمـ  تضمین كاال
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1. معاون استاد دانشگاهـ  مجمع الجزایري در منطقه كارائیب 

و تحت حاكمیت سیاسي آمریكا
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8. جمع رأيـ  حدادـ  سنگ خارا
9. عتیقهـ  اسب تیزروـ  كسي كه خبر یا حكمي را با صداي 

بلند در كوچه و خیابان به گوش مردم مي رساند
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12. بلندـ  از گیاهان بومي آمریكاـ  شیشه آزمایشگاهيـ  
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13. یاد دادنـ  از صفات باري تعاليـ  كمك رساندن
14. روز رستاخیزـ  سگ دریایيـ  سهلـ  رفوگر
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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

جویایکار

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

کالس نقاشی
زیر نظر:   
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

جای شما  در این صفحه خالی است!

3 هفته آگهی در نیازمندی های 
پیوند  فقط 20 دالر

تلفن تماس: 604-۹21-4۷26

فروش

تدریس زبان فرانسه
بزرگساالن - کودکان

236-333-8240
»لطفا تکست بفرستید«

۱۴۴۸

متخصص طب سوزنی، گیاه درمانی، بادکش درمانی

دکتر یاسمن صفرزاده

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 خانمی میانسال با سالمتی 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

استخدام
 به تعدادی نقاش و کمک نقاش 

ساختمان  نیازمندیم
778-223-6410

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 

------------------------------

به نقاش و کمک نقاش
به صورت تمام وقت

  نیازمندیم.
۶۰۴-۳۶۶-۴۲۷۰ ۱۴۴۵ 

------------------------------

استخدام

به دو جوان خانم یا آقا، ترجیحا دانشجو
جهت بازاریابی پاره وقت 

)Occasional Assignments(
نیازمندیم.  لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل

 زیر ارسال فرمایید.
info@ernic.ca

استخدام

جویای کار می باشم.
۶۰۴-۳۶۶-۴۲۷۰ ۱۴۴۵ 

------------------------------

604-904-3993
Westview Wellness Centre Clinic

بی نظیر فال
فال حافظ با متد شیخ بهایی

و فال ورق
تلفنی ، از دوشنبه تا جمعه

فقط ۴ تا ۶ بعدازظهر
778-320-0۵۵4

۱۴۴۸
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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)500-7361

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 443۵7 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-۹44-۹6۷۷

 akaveh9@hotmail.com  
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از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

قوانین و آیین نامه و سئوال های 
رانندگی در استان بی سی

باوند زنجانی

تابلو های رانندگی 

* شکل هندسی و رنگ تابلوها هر کدام معانی خاص دارند
* ســه گوش یعنی راه مال شما نیست و راه را به دیگران 

باید بدهید
* هشت ضلعی یعنی تابلو ایست.

* تابلوی لوزی شکل به  راننده هشدار میدهد که در پیش 
حرکت یا عمل خاصی را باید متصورباشید یا رعایت  کند.

* تابلــوی به رنگ نارنجی به راننده هشــدار میده که در 
مسیر حرکت کارهای جاده سازی و یا راه سازی در پیش 

است.
* تابلوی مربع یا مستطیل سفید یعنی قانون خاصی را باید 

رعایت کنید عدم رعایت تابلو میتواند باعث جریمه شود.
* تابلوی پنج ضلعی یعنی مدرسه و یا منطقه مدرسه

* تابلوی مربع و یا مستطیل به رنگ مشکی اشاره به الین 
یا باند دارد و مسیر حرکت در خیابان را نشان میدهد.

* تابلوی مستطیل ایستاده با نوار زرد و سیاه هشدار میدهد 
مانعی همانند جدول یا پایه پل در پیش است.

* تابلوی سبز رنگ معوال مسیر راه وفاصله بین نقاط را در 
بزرگ راه ها واتوبان ها و جاده ها نشان میدهند.

قوانین و آیین نامھ ھای و سئوال ھای رانندگی در استان بی سی 1 

تابلو ھای رانندگی  

شکل ھندسی و رنگ تابلوھا ھر کدام معانی خاص دارند •
سھ گوش یعنی راه مال شما نیست و راه را بھ دیگران باید بدھید •
ھشت ضلعی یعنی تابلو ایست. •
تابلوی لوزی شکل بھ  راننده ھشدار میدھد کھ در پیش حرکت یا عمل خاصی را باید متصورباشید یا رعایت  کند.	•
تـابـلوی بـھ رنـگ نـارنجی بـھ رانـنده ھشـدار میده کھ در مسیر حـرکت کارھـای جـاده سـازی و یا راه سـازی در پیش •

است. 
تابلوی مربع یا مستطیل سفید یعنی قانون خاصی را باید رعایت کنید عدم رعایت تابلو میتواند باعث جریمھ شود.	•
تابلوی پنج ضلعی یعنی مدرسھ و یا منطقھ مدرسھ	•
تابلوی مربع و یا مستطیل بھ رنگ مشکی اشاره بھ الین یا باند دارد و مسیر حرکت در خیابان را نشان میدھد.	•
تابلوی مستطیل ایستاده با نوار زرد و سیاه ھشدار میدھد مانعی ھمانند جدول یا پایھ پل در پیش است.	•
تابلوی سبز رنگ معوال مسیر راه وفاصلھ بین نقاط را در بزرگ راه ھا واتوبان ھا و جاده ھا نشان میدھند. •

فرق بین این دو تابلو زمین بازی در چیست؟
 هر دو هشدار میدهند که در جلو زمین بازی است.  اولین  تابلو حاکی از این است که منطقه زمین بازی در پیش است. 
این تابلو معموال یک چهار راه و یا ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر جلوتر از منطقه زمین بازی نصب می شود و باید از طلوع آفتاب تا 
غروب آفتاب آن را رعایت کنید.  جواب درست در تابلو اول به زمین بازی نزدیک می شوید است و بقیه جواب ها درست 

نیستند. 
دومین تابلو ترکیبی از دو تابلو است:  ۱( تابلو زمین بازی در پیش است و  ۲( تابلو سرعت که عدد ۳۰ کیلومتر سرعت در 
آن قید شده است. این تابلو می گوید که منطقه زمین بازی همین جاست. در تابلو دوم سرعت مهم است و جواب درست 
که اینجا منطقه بازی است و سرعت ۳۰ کیلومتر را باید از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب رعایت کنید. جوابهای دیگر درست 

نیستند. در بزرگ راه ها و اتوبان ها تابلو سرعت ممکن است در منطقه بازی  ۵۰ کیلومتر قید شود.

	
فـرق بین این دو تـابـلو زمین بـازی در چیست؟ ھـر دو ھشـدار میدھـند کھ در جـلو زمین بـازی اسـت.  اولین  تـابـلو حـاکی از این اسـت کھ 
مـنطقھ زمین بـازی در پیش اسـت. این تـابـلو مـعموال یک چـھار راه و یا 200 تـا 300 مـتر جـلوتـر از مـنطقھ زمین بـازی نـصب می شـود و 
بـاید از طـلوع آفـتاب تـا غـروب آفـتاب آن را رعـایت کنید.  جـواب درسـت در تـابـلو اول بـھ زمین بـازی نـزدیک می شـوید اسـت و بقیھ جـواب 

ھا درست نیستند.  

دومین تـابـلو تـرکیبی از دو تـابـلو اسـت: 1) تـابـلو زمین بـازی در پیش اسـت و 2) تـابـلو سـرعـت کھ عـدد 30 کیلومـتر سـرعـت در آن قید شـده 
اسـت. این تـابـلو می گـوید کھ مـنطقھ زمین بـازی ھمین جـاسـت. در تـابـلو دوم سـرعـت مـھم اسـت و جـواب درسـت کھ اینجا مـنطقھ بـازی اسـت 
و سـرعـت 30 کیلومـتر را بـاید از طـلوع آفـتاب تـا غـروب آفـتاب رعـایت کنید. جـوابـھای دیگر درسـت نیستند. در بـزرگ راه ھـا و اتـوبـان ھـا 

تابلو سرعت ممکن است در منطقھ بازی  50 کیلومتر قید شود.	
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گزارش سی.بی.سی از کالهبرداری
 مراکز پشتیبانی فنی غیر واقعی در هندوستان

صبح کامپیوترت را روشــن می کنی که اخطاری روی 
صفحه نمایشــگرت ظاهر مــی شــود: »کامپیوتر )یا 
موبایل( شــما ویروسی شده و باید فورا با مرکز خدمات 
مایکروســافت )یا گوگل یا اپل یا هر اســم دیگری( به 
شماره فالن تماس بگیرید وگرنه اطالعات شما از دست 

خواهد رفت و …«. تهدید جدی و آزار دهنده است.
با دل نگرانی و اطمینان به نام مایکروســافت )یا گوگل 
یــا اپل یا هر اســم دیگری( تلفــن می زنی و متصدی 
مهربان پشــت خط از تــو می خواهد چند کار کوچک 
را روی کامپیوتــرت انجام دهــی و … بینگو!!!! حاال او 
کامپیوتر یا موبایل تو را کامال در کنترل دارد، اطالعات 
مهم و حســاس را تخلیه کرده و کالهبرداری واقعی از 
این لحظه تازه شروع شده است. بیشتر این تلفنچی ها 
آدم های معمولی هستند که صبح از خانه خود در یکی 
از شهرهای شلوغ هندوستان بیرون آمده و به سر کاری 
آمده انــد تا لقمه نانی برای خانــواده خود تامین کنند. 
آموزش دیده اند و نحوه عملکرد و سبک زندگی کانادا را 
درست مثل کسانی که ده ها سال در اینجا کار و زندگی 
کرده باشند، بلدند. بیشترشان کمی لهجه هندی دارند 
که برای کسی که در کانادا زندگی می کند طبیعی است 

لهجه غیر بومی داشته باشد.
 Market جدیدا خبرنگاران برنامه مشــهور و محبوب
Place از تلویزیــون CBC توانســته اند به یکی از این 
مراکز تلفنی رسوخ کرده و گزارشی مستند از داخل آن 
تهیه کنند. ترجمه آزاد نشریه مداد از این گزارش  را در 

ادامه می خوانیم:
کارمنــدان یکــی از دفاتر مرکز تمــاس در هند که از 
کانادایی ها کاله برداری می کردند، در ابتدا متوجه حضور 
کارکنان CBC Marketplace نشــدند. در ساختمانی 
کوچــک در یکی از خیابان های شــلوغ بمبئی، حضور 
روزنامه نگارانی که می خواســتند در مورد ترســاندن 
کانادایی های آســیب پذیر در آن ســوی دنیا پرس وجو 

کنند، آنها را شوکه کرد.
وقتی حضور خبرنگاران کانادایی لو رفت ناگهان همه چیز 
متوقف شد. تمامی تماس ها یکباره قطع شد. هیچیک 
از کارمندان حرفی نمی زدند. همگی آنها از دیدن اولین 
هجوم سرزده به دفترشان که در آن بدون مجوز قانونی 

اما آزادانه فعالیت می کردند، متحیر مانده بود.
کارمندان Marketplace ماه ها تالش کردند تا بتوانند 
با یکی از اشخاص درون آن مجموعه ارتباط برقرار کرده 
و کالهبردار بودن آنها را ثابت کنند؛ سرانجام اواخر یک 

شب به درون ساختمان راه پیدا کردند.
کالهبرداری پشتیبانی فنی که در آن افراد سودجو خود 
را به عنوان کارکنان پشتیبانی شرکت های غالباً قانونی 
و معروف مانند گوگل، مایکروسافت یا اپل جا می زنند، 
اصالً پدیده ی جدیدی نیست. گستره ی فعالیت آنها تا 
آمریکای شمالی پیش می رود و آنها ساالنه میلیون ها نفر 

را فریب می دهند.
کورتنی گریگور، مدیر ارشد ایمنی دیجیتال مایکروسافت، 
که نام شرکتش در بین تماس های تلفنی یا برنامه های 
پاپ آپ آنالین کالهبــرداران قراردارد، می گوید: »طبق 
تحقیقات جهانی ما، از هر ســه نفــر، دو نفر تجربه ی 

مواجهه با کالهبرداران پشتیبانی فنی را داشته اند.«
پونیت ملک، یکی از افرادی که تا همین اواخر در یکی 
از شــرکت های مرکز تماس خارج از کشور کار کرده و 
از کانادایی های بی خبر از همه جا اخاذی می کرد، گفت: 
»من روزی سه هزار دالر از کانادایی ها )و آمریکایی ها( در 
می آوردم. ابتدا با دویست دالر شروع می کردم، یعنی آنها 
برای پس گرفتن اطالعات کامپیوتر خود، مجبور بودند 

حداقل دویست دالر پرداخت کنند.«

عملکرد کالهبرداران چگونه است؟ 
ارعاب مخاطب یکــی از معمول ترین روش های کاری 
در مراکــز تماس در خارج از مرزهاســت. افرادی که با 
آنها تماس گرفته می شود، به جرم نگهداری فایل های 
غیرقانونی در کامپیوتر خود تهدید به بازداشت یا پیگرد 
قانونی می شوند. این فایل ها به  عمد از طریق منابع فانتوم 

خارجی روی کامپیوتر افراد نصب می شوند.
کمتریــن حالت این تهدیدها، تهدید به از کار انداختن 
کامپیوتر آنهاست؛ درحالی که هیچکدام از این تهدیدها 
واقعیت ندارند. دفاتر کالهبرداری پشتیبانی فنی یکی 
از بزرگترین شــرکت های کالهبرداری در هندوستان 
هســتند که موارد دیگری مانند کالهبرداری مالیاتی، 

پرداخت وام یا مهاجرت را نیز انجام می دهند.
کالهبرداری پشتیبانی فنی به سه طریق انجام می شود:

پاپ آپ: یک پنجره ی پاپ آپ روی مانیتور شما نمایان 

می شود که می گوید کامپیوتر شما ویروسی شده یا در 
معرض ویروسی شــدن اســت. آنها این پنجره را – که 
به راحتی هم نمی توان آن را بست – برای اینکه بتوانید 
به اصطالح از کمکشان استفاده کنید، روی کامیوترتان 
فعال می کنند تا شما کالفه شده و خودتان تلفن بزنید 

و در دام بیفتید.
نتایج موتور جستجوی ســاختگی: کالهبرداران سعی 
می کنند هر زمان که کاربری به دنبال جایی برای تعمیر 
گوشی هوشمند یا کامپیوتر خود می گردد، وب سایت ها 
یا شماره تماس خود را در گوگل یا دیگر موتور جستجوها 
در معرض دید فرد قرار دهند. حتی ممکن اســت برای 

ارائه ی خدماتشان تبلیغات کنند.
تماس های ســرد: کالهبــرداران به طور مســتقیم با 
طعمه هــای خود تمــاس می گیرند و آنهــا را متقاعد 
می کنند که کامپیوتر یا شماره تلفن آنها به عنوان یکی 
از موارد آلوده به ویروس تشــخیص داده شده و تنها راه 
برطرف کردن آن، پرداخت پول برای پاکسازی دستگاه 

است.
زمانی که گوشی تلفن ناهید فیلیپو از کار افتاد و شروع 
به جستجو برای پشتیبانی آیفون نمود، بی آنکه بداند با 
یکــی از کالهبرداران تماس گرفت. او می گوید: »او من 
را کمــی روی خط معطل نگه داشــت و متقاعدم کرد 
که بهتر اســت کارت هدیه ی سه هزار دالری آی تیونز 
را خریداری کنم. او می گفت تلفن من مشکالت بسیار 
زیادی دارد و هکرهای روسی، چینی یا هندی و برزیلی 
به گوشی من دسترسی پیدا کرده اند. می گفت موضوع 

بسیار پیچیده است و سه هزار دالر هزینه دارد.«
البته کالهبردار اطمینان داده بود که این پول به محض 
اینکه گوشی تلفن تعمیر شد به وی برگردانده می شود. 

ولی این اتفاق هرگز نیفتاد.

پول الزاماً هدف اصلی آنها نیست

طبق آمار مرکز مبارزه با کالهبرداری، در ســال ۲۰۱۸ 
رقمی بالغ بر ۸۵۰ هزار دالر از مردم کانادا کالهبرداری 
شــده که این رقم نسبت به ســال قبل از آنحدود ۱/۳ 
میلیون دالر کاهش داشــته است. اما گفته می شود که 
رقم صحیح احتماال بیشــتر از این هاست، زیرا همه ی 
قربانیان این اتفاق را گزارش نداده اند. بیشــترین افراد 
درمعرض خطر، سالمندان و مهاجران تازه وارد به کانادا 
هستند که احتمالً با نحوه ی عملکرد پشتیبانی فنی در 
آمریکای شمالی آشنا نیســتند یا از پیامدهای قانونی 

تهدیدهای کالهبرداران از جمله بازداشت، می ترسند.
اما پول تنها هدف کالهبرداران نیست. آنها سعی می کنند 
کنترل کامپیوتر هدف را نیز در دست بگیرند. معموالً با 
نصب نرم افزارهای دسترســی  از راه دور که به مثابه در 
پشتی دائمی روی کامپیوتر نصب شده و به کالهبرداران 
اجازه دسترســی به اطالعات شخصی حساس و مهم 
ماننــد تراکنش های بانکی صاحب دســتگاه، فرم های 

مالیاتی، پسوردها یا ایمیل ها را به آنها بدهد.
در مواردی حتی مدارک شناسایی جعلی یا گواهینامه ی 
رانندگی جعلی صادر شده است. حتی تابلوی »فروشی« 
به درب منزل افراد پســت شده است، درحالی که خود 
صاحب منزل هیچ اطالعی از فروش منزلش نداشــته 
 است؛ یعنی کالهبرداران توانسته اند به مدارک شناسایی 
افراد دسترسی پیدا کرده و از آن طریق و به نام آنها وام 

مسکن دریافت نمایند.
به سرقت رفتن این مدارک بسیار دردسرساز است و هر 
زمان که یک نفر طعمه ی کالهبردار قرار بگیرد، ممکن 
اســت طعمه ی دیگر کالهبرداران هم واقع شــود. این 
کالهبرداران لیســت به اصطالح »سکه ها« را به دیگر 
کالهبرداران می فروشند؛ لیستی که نشان می دهد از چه 
کسی و به چه مقدار کالهبرداری شده و چه ترفندی در 

آن به کار برده شده است.
پیتر پایــن، ناظر RCMP گفت: » این تحقیقات کاماًل 
پیچیده هستند و بسیاری از مهاجمان در داخل کانادا 
زندگی می کنند. ما با مســائل قضایی روبه رو هستیم و 
به این سادگی نیست که به آنجا برویم و آنها را دستگیر 
کنیم.« پلیس کانادا می گوید که اقدامات بیشتری، هم 
از سوی هندوســتان و هم کانادا درحال انجام است اما 
هوشیاری عمومی، کلید اصلی حل مشکل است. اگر شما 
تماســی برای پرداخت پول بابت گوشی تلفن یا تعمیر 
کامپیوتر دریافت کردید، فوراً گوشــی را قطع کنید و 
هرگز به یک تماس گیرنده ی ناشناس اجازه ی دسترسی 
از راه دور به کامپیوتر خود یا اجازه ی نصب برنامه روی 

تلفن یا کامپیوتر شخصی خود را ندهید.
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸۶۸-۸۸۲-۷۷۸ از طریق »واتس اپ« تماس حاصل فرمایید.

S.U.C.C.E.S.S.

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

دانشنامه ایرانیکا
را فراموش نکنیم

www.iranica.com

سازمان غیرانتفاعی
 خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند 

سازمان غیرانتفاعی خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند، 
جایی برای تازه واردین تا شبکه ارتباطی شان

 را ایجاد کرده و گروه های حمایتی خود را پیدا کنند.
اگر دارای پی آر وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 

انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی  زبانان هستید یا در 
امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت نیاز به مشاوره رایگان 
دارید، می توانید هر چه زودتر با مشاور فارسی زبان این مرکز 
در ساعات اداری دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه تماس 
بگیرید.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 اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

خیریه پردیس

 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 کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

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

ارزش خواندن کتاب هایی که با آنها موافق نیستیم

مطالعه همواره نقش اصلی و مهمی 
در فهمیدن اینکــه چطور می توانیم 
خــود را از نظر ذهنی رشــد دهیم 
داشته اســت. هرچه بیشتر بخوانیم، 
هوشمندتر می شویم. ما آدمیان نیاز 
بــه خواندن داریم، چــون همه چیز 
را نمی توانیــم به تنهایی یاد بگیریم. 
نکته اصلی در مطالعه این اســت که 
از طریق آن می توانیــم به ایده های 
خوب افراد دیگر هم دســت یابیم اما 
می توان به یــک هدف دیگر مطالعه 
هم اشــاره کرد که باعث رشد ذهنی 
ما می شود که ممکن است چندان با 
آن آشنا نباشیم: مطالعه موقعیت های 
فوق العاده ای را فراهــم می آورد که 
در آن بــر موضوعاتی که ذهن مان را 
مشــغول کرده متمرکز می شویم. از 
طریق ارتباط بــا کتاب های دیگران 
است که می توانیم به درک روشن تری 
درباره افکار و دیدگاه های خود برسیم. 
کلمات دیگــران، می تواند تردیدها و 
پندارهای نادرست ما را از میان ببرد 
و ارتباط با هوشمندی یک فرد دیگر، 
می تواند هوشمندی ما را بهبود بخشد.

حتی پیــش از  آنکه به محتوای یک 
کتاب دســت یابیم، مزیت اساســی 
کتابی که بــه موضوع مورد عالقه ما 
پرداخته این است که وجود آن به ما 
یادآوری می کند که وظیفه داریم فکر 
کنیم. در زندگی روزمره، افراد اغلب 
نمی خواهند در لحظه درباره موضوعی 
که عامل نگرانی و مورد توجه ماست، 
تمرکز کنند. آنها درباره موضوع مورد 
نظر ما تنها برای چند دقیقه دور میز 
حرف می زنند یا اصال ممکن است به 
بهانه اینکه خیلی پیچده است آن را 
نادیده بگیرند و درباره اش حرف نزنند. 
اما وقتــی کتابی درباره موضوع مورد 
عالقه مان پیدا می کنیم، در می یابیم 
که غریبه ای، متعهدانه به آن موضوع 
پرداخته و همین به چالش های فکری 

ما مشروعیت می دهد.
کس دیگری ســال هایی از عمر خود 
را صــرف دغدغه ما کــرده و پنجاه 
یا صدهــزار کلمه را صرف نوشــتن 
دربــاره آن کرده اســت، فداکاری ای 
که در عنوان کتاب با رنگ طالیی بر 
عطف، لوگوی ناشر، کاغذ کرم رنگ 
و نشــانه گذار آبی رنــگ آن عینیت 
پیدا کرده است. هرچه که داخل آن 
کتاب باشد، نشانه ای از این است که 
وظیفه تفکر، یک کار جدی اســت. 
با در دســت داشتن یک کتاب، فکر 

کردن ما به طراحی شــهری، آینده 
ازدواج، روانشناســی کودک یا تفاوت 
درآمد در کشورهای در حال توسعه، 
دیگر چندان عجیب به نظر نمی رسد. 
تشویق می شــویم که افکارمان را با 
شــواهدی که در اندیشه های توسعه 
یافته فرد دیگری پیدا شــده، دنبال 

کنیم.
وقتــی شــروع بــه خوانــدن خود 
کتاب می کنیــم، مزایــای آن برای 
اندیشه هایمان ادامه می یابد. ما عادت 
داریم فکــر کنیــم ایده هایی که به 
صراحت در کتاب آمده اند، افکار ما را 
غنی می کنند، اما شاید برای دستیابی 
به درک بهتری از باورهای خودمان، 
الزم نباشد که تمام افکار فرد دیگری 
را بپذیریم. اغلب، تنها چند پاراگراف، 
یا حتی بخشی از یک جمله می تواند 
اثــر فوق العاده ای بر ذهن ما داشــته 
باشــد. متوقف مان کند تا به فکر فرو 
برویــم یا دنبال دفتر یادداشــت مان 
بگردیم تا نکته ای را یادداشت کنیم؛ 
نــه آنچه را کــه خوانده ایم، بلکه آن 
فکری را که در درون مان جوانه زده و 
ممکن است کامال با محتوای آن کتاب 
تفاوت داشته باشد. کتاب ها موضوعات 
را برای ما قاب بندی می کنند، سواالت 
درست را در مقابل مان قرار می دهند 
و بقیه کار را خودمان انجام می دهیم.

ارزشمندتر اینکه، ممکن است کامال 
با یــک کتاب مخالف باشــیم و این 
مخالفت برایمان ســودمند اســت. 
هرچند خواندن اثر نویســنده ای که 
با او توافق کامــل داریم لذت بخش 
است، اما خدمتی که نویسنده ای که 
با او مخالفیم به ما می کند، ارزشمندتر 
است. نویسنده ای که موضوع جالبی را 
مطرح می کند اما بعد به راهی می رود 
که با آن موافق نیستیم، نویسنده ای 
که به نکته ای کلیدی نزدیک می شود 
اما بعد به مســیر دیگری می رود که 
ممکن است بی ربط و اشتباه باشد، به 
رشد ذهنی ما کمک می کند؛ کتاب 
را زمیــن می گذاریــم و در می یابیم 
که موضــوع کامال برایمان روشــن 
شــده اســت، بحث مان با نویسنده، 
بــه درک خودمــان از موضوع قوت 
می بخشد. نویســنده، با نگفتن آنچه 
که واقعا دوســت داشــتیم بشنویم، 
مــا را با اعتقادمان به شــکل تازه ای 
روبه رو می کند. و به این ترتیب، با آزاد 
کردن مان از بندهای نداشتن اعتماد 

به نفــس و ضعف، به ما لطف بزرگی 
می کند.

امانوئل کانت، فیلســوف آلمانی قرن 
۱۸، دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی 
قرن ۱۸ را به خاطر اینکه به او آموخت 
چطور بیندیشد، می ستود و می گفت 
هیوم این کار را نه با ارائه اندیشه هایی 
که او با آنها موافق بود، بلکه با ظرافت 
و دقــت در بیان مواضعــی که او به 
شدت با آنها مخالفت بود، کرده است. 
کانت در کتاب تمهیدات می نویسد: 
»اذعان می کنم که این هشدار دیوید 
هیوم بود که نخســتین بار، سال ها 
پیش مرا از خواب جزم اندیشم بیدار 
کرد و بــه پژوهش های من در قلمرو 
فلسفه نظری جهت دیگری بخشید«. 
کانت گفته که و به طور مســتقیم از 
هیوم الهام گرفته تا مخالفت های خود 
را به شکل شــاهکارش، یعنی »نقد 

عقل محض« خلق کند.
نکته دیگر اینکه اگر تمام آنچه که از 
ما بر می آید این باشد که با کتاب هایی 
که می خوانیم موافق باشیم، بیچاره ایم.
نقش کتاب هــا در یــادآوری اینکه 
چگونه فکر می کنیم، و بیرون کشیدن 
استدالل های ذهنی مان در مقابل آن 
کتاب ها، درک مــا را از این که یک 
برنامه آموزشی ایده آل چطور باید باشد 
تغییر می دهد. یک برنامه آموزشــی 
ایده ال می تواند شــامل مجموعه ای 
از شــاهکارها در یک زمینه باشد و 
در عین حال جایی برای کتاب هایی 
که خیلی هم خوب نیستند یا حاوی 
تفاســیر غلط و نامشخص هستند، 

داشته باشد.
کتاب های بــد وقتی به عنوان ابزاری 
برای فکر کردن در نظر گرفته شوند، 
می توانند به انــدازه کتاب های خوب 
موثر واقع شوند و گاهی حتی بهتر از 
آنها هم باشند، و ما همان طور که در 
حال ورق زدن آنها هستیم، می توانیم 
اندیشه های خود را که بسا گرانقدرتر 
از محتوای کتاب هستند، با خود مرور 

کنیم.
از  باید  اندیشــیدن-خواندن  تمرین 
خواندن-خواندن تمیز داده شود و به 
آن بها داده شود. باید بتوانیم گاهی در 
حال ورق زدن کتاب ها نه تنها جدب 
آنچه نویسنده می خواهد بگوید شویم 
که از آن مهم تر، به آنچه خودمان فکر 

می کنیم، توجه ویژه  داشته باشیم.

آلن دوباتن )رادیو زمانه(

ایجاد انگیزه متعادل رفتاری

برای تجدید دیدار با یاران قدیمی و آشنایی با دوستان جدید، 
به جمع ما بپیوندید * شناخت اهمیت تعادل در رفتار 

مراقبت کنندگان * نکاتی که در مراقبت از خود و دیگران 
مورد توجه قرار می دهیم * شناسایی و به اشتراک گذاشتن 

توانمندیها و تجربیات * شناخت نیازها و مسئولیتها
Room 203 at Capilano Mall, 

936 Marine Drive, North Vancouver
دوشنبه ۲۱ اکتبر    ساعت ۴ تا ۶
تلفن تماس:  ۷۷۸-۶۸۱-۸۸۳۴

برنامه شامل: نرمش، سخنرانی، موسیقی و پذیرایی
مجری طرح: خانم مهتاب منوچهری؛ مشاور خانواده 

و واقعیت درمانگر، در این برنامه با استفاده از روشهای نوین 
روانشناسی واقعیت گرا، با راههای دستیابی به شادمانی درونی 

و رضایت در روابط بین فردی آشنا می شویم.

ایرانیکا از آن همه ماست 
 و به تشویق  و حمایت مالی

 همه ایرانیان نیاز دارد.
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1446

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

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.

604-۹21-4۷26 
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