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کورش عرفانی

فرضیه ای در مورد تحول
 جهان، منطقه و ایران
 در قرن بیست و یکم

بررسی سه ســطح جهانی، منطقه ای و ملی برای تعیین 
وضعیت و آینده ی کشورها در خاورمیانه مطرح است. این 
ســه به شکل دو طرفه بر هم تاثیر دارند و درک آنها برای 
داشتن تصویری روشن از آن چه در انتظار یک کشور است 
الزم می باشد. به همین خاطر، در این نوشتار  با طرح یک 
فرضیه به صورت فهرست وار برخی پارامترهای مطرح در 
این سه سطح را آورده ایم تا بهتر بدانیم که قرار است ایران 

در چه مسیر احتمالی قرار گیرد. 

سطح جهانی 

در این سطح رقابت سختی میان چهار قطب قدرت مطرح 
است: آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه ی اروپا. باقی قدرت 
های مطرح سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان تابع گرایش 
خود به یکی از ایــن چهار قطب، جای خود را تعیین می 
کنند. البته گرایش گریز از مرکز نیز بســیار قوی است. به 
هر روی جهان در حال زاییدن یک نظام چند قطبی است 
و ابرقدرت آمریکا در این نظام جدید موقعیت برتر را ندارد. 
چین جایگاهی قدرتمند را داراســت، روسیه به بازیگری 
هوشــمند و فعال تبدیل شده و اتحادیه ی اروپا با یا بدون 

بریتانیا شرایطی بسیار متفاوت خواهد داشت. 
به نظر می رســد افول قدرت آمریکا از یک سو وظهور دو 
قدرت چین و روسیه از سوی دیگر وضعیت اتحادیه ی اروپا 
را به سمت و سویی جدید بکشد. احتمال ظهور آلمان به 
عنوان یک قدرت جدید که به دنبال تبدیل شــدن به یک 
قطب باشد هست، اما به نه به این زودی و نه به این آسانی. 
 )Brexit( خروج یا عدم خروج بریتانیــا از اتحادیه ی اروپا
تعیین کننده ی آینده ی اروپاست که آیا خود یک قطب 
جهانی بشــود و یا تبدیل به تابع یکی از سه قدرت جهانی 

دیگر. 
از کشمکش میان این چهارابرقدرت در دهه ی سوم قرن 
بیست و یکم میالدی جهان نویی متولد خواهد شد که باید 
برای حل چالش های بین المللی نظم جدیدی را بنا کند. 
نظم جهانی آمریکا، که با موشک و دالر تامین و تضمین می 
شد، دیگر پاسخگو نیست و به همین دلیل، منطق تازه ای 
بر تحول جهان حاکم خواهد شد که در آن نخست تقسیم 
قدرت، بعد تقســیم مسئولیت و دورتر، تقسیم ثروت زاده 
خواهد شــد. این به نوعی تاریخ قرن بیست و یکم بشریت 
خواهد بود اگر جنگی در نگیرد و نیز چالش های زیســت 

محیطی مجال دهد. 
در فاز نخســت قدرت عظیم انباشته شده ی آمریکا با سه 
قطب دیگر پخش می شود و جهان بعد از آن زیر سیطره 
ی نظامی و اقتصادی واشنگتن نخواهد زیست. این به نوعی 
پایان امپراتوری آمریکاســت که توسط برخی متفکران و 
آینده پژوهان پیش بینی شده بود اما زمانی برای آن تعیین 
نشده بود. زمان آن از دهه ی سوم قرن بیست و یکم خواهد 
بود و این مســیر حتی از حاال کلید خورده است. ریاست 
جمهوری ترامپ آغاز پایان تک قطب ساالری آمریکاست. 

در فاز دوم قدرت های بزرگ باید مســئولیت چالش های 
بزرگ جهانی را بر عهده گیرند. دوره ی مسئولیت گریزی و 
فرار از زیربار تعهدات که سال ها متداول بود با فرا رسیدن 
دوره ی فاجعه های اقلیمی و شــدت یافتن آنها به پایان 
خواهد رسید و این قدرت های بزرگ مجبور خواهند بود، 
هر یک، میلیاردها دالر و میلیون ها نیروی انســانی را به 
جبران و بازسازی کره ی زمین ویران شده اختصاص دهند. 
این عملیات نجات البته دســت کم دو تا سه دهه به طول 
خواهد انجامید تا شرایط اقلیمی باردیگر به ثباتی برسد و 
آشوب های شــدید جمعیتی، زیست محیطی، اقتصادی 

و  سیاســی را خاتمه دهد. هر گونه تاخیــری در این فاز 
مسئولیت پذیری قدرت های بزرگ و به ویژه از جانب قطب 
های صنعتی جهان، فاجعه ی جهانی اقلیمی را به همراه 
خواهد داشت و تا مرز محو بخش عمده ای از تمدن بشری 
پیش خواهد رفت. این فاز بیشتر از آن چه حاصل انتخاب 

باشد یک اجبار وجودی است. 
در فاز ســوم، که از نیمه ی دوم قرن بیســت و یکم کلید 
خواهــد خورد، قدرت های بزرگ بــا درک ناممکن بودن 
مدیریت فقر در جهان به توزیع اجباری ثروت روی خواهند 
آورد و از دل آن یــک جهان متعادل تر بیرون خواهد آمد. 
این امر نیازمند انقالبی فرهنگی و اجتماعی در کشورهای 
پیشرفته است تا اسطوره ی رشد مداوم  و رفاه خودمدارانه 
را فراموش کنند و به یک الگوی اقتصادی عقالنی تر روی 
آورنــد تا فقرا را به صورت میلیونی به ســوی ممالک آنها 
نکشاند. در این فاز که خود می تواند چند دهه طول بکشد 

جهان آرامش و اعتدال بیشتری را تجربه خواهد کرد. 
ورود به این فازها و طی آن به طور مشــخص مشروط به 
عدم بهره بردن از ابزارهای خشونت آفرین برای حل بحران 
هاســت. اگر این عقالنیت در حتی یکی از این قدرت های 
چهارگانه موجود نباشــد روند پیش بینی شــده ی باال با 
اشکال جدی مواجه خواهد شد و زمینه برای بروز حوادث 
هولناک و حتی جنگ های جهانی فراهم خواهد شد. هر 
گونه جنگ جهانی در قرن بیست و یکم می تواند آخرین 
جنگ بشریت محسوب شــود. شاید تنها به دلیل همین 
هولناک بودن نتایج این گونه جنگی است که امکان پرهیز 

از آن فراهم شود. 
اما این مســیر ســه مرحله ای با خود نتایج بسیار جدی، 
چشــمگیر و مرتبط در هر قاره و منطقه ی خواهد داشت. 
در این نوشتار تنها به منطقه ی خاورمیانه اشاره می کنیم.

سطح منطقه ای 

خاورمیانه منطقه ی دست اندازی قدرت های بزرگ بوده و 
همچنان ادامه دارد. عالوه بر حضور استعمار در این منطقه، 
اســتقرار اسرائیل، به عنوان پایگاه نفوذ غرب در دل جهان 
عرب، بیش از هفتاد ســال اســت که شانس دمکراسی و 
صلح را از کشورهای خاورمیانه گرفته است. گرداب جنگ، 
کودتا، شورش، استبداد و جنگ داخلی تمامی کشورهای 
این حوزه را  در قالــب منطق واکنش به تجاوزگری های 
صهیونیسم در منطقه در خود فروبرده است. برون رفت از 
این موقعیت تا زمانی که قدرت های بزرگ تعیین کننده 
ی مسیر تحوالت در کشــورهای خاورمیانه هستند ادامه 
خواهد یافت. هر گونه تحول جدی در این منطقه نیازمند 
دو شرط قطع حمایت بی چون چرای آمریکا از اسرائیل از 
یک سو و عدم دخالت مستقیم قدرت های بزرگ درتعیین 
برآیند قیام های مردمی و دمکراسی خواه ملت های منطقه 
از ســوی دیگر اســت. بهار عربی و نتایج تلخ در این مورد 

درس های بسیار داشت. 
در حالــی که تا به حال هیچ یک از این دو شــرط تامین 
نشده است می توان پیش بینی کرد که در صورت حرکت 
جهان به سوی فازهای سه گانه ی فوق، در مقاطع مختلف، 
فرصت هایی بــرای بروز این دو امر پدید آید. این احتمال 
هســت که در فاز تقسیم قدرت در سطح جهانی، حمایت 
آمریکا از اسرائیل کاهش یابد و فشار سایر قدرت ها ترمزی 
بر تجاوزگری و توسعه طلبی صهیونیست ها بشود. این امر 
سبب مهار توسعه طلبی سیستماتیک و برنامه ریزی شده 
ی قدرت حاکمه در تل آویو خواهد شــد. کشیدن افسار 
اسرائیل به معنای فضاسازی برای بروز آرامش و پیشرفت 

در ســایر کشورهای عربی منطقه است و در قلب آن، حل 
عادالنه ی معضل تشکیل کشور مستقل فلسطینی است. 

این قابل پیش بینی اســت که با تعدیل قدرت در سطح 
جهانی، اسرائیل که دیگر از حمایت بی قید و شرط آمریکا 
برخوردار نخواهد بود، شــروع به رام شــدن کند و در یک 
مرحله ای، حیات متعارف در این منطقه را بر نقشــه های 
مخربی مثل تحقق اسرائیل بزرگ ترجیح دهد. این امر می 
تواند روند عادی ســازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی 
را تقویت کند و در یک مرحله ای پتانسیل رشد اقتصادی 
قابل توجهی را هم برای اســرائیل و هم برای اعراب فراهم 
کند. احتمال این سناریو البته قوی نیست اما از هیچ بیشتر 
است. به ویژه به این خاطر که ناکامی دست راستی ها در 
اسرائیل می تواند زمینه ای برای رشد سیاسی و موفقیت 
انتخاباتی نیروهای میانه رو، مترقی و حتی چپ این کشور 
باشد. همین اتفاق در کشــورهای عربی رخ خواهد داد و 
دولت های سرکوبگر و نظامی مانند اسد در سوریه و عبداهلل 
در اردن مشــروعیت خود را در چالش جدی خواهند دید. 
ظهور الیه های پیشرو در بدنه ی سیاسی این کشورها یک 
ضرورت است که قشرهای فرهیخته باید آن را تامین کنند. 
در فاز تقسیم قدرت در سطح جهانی، کشورهای خاورمیانه 
می توانند بعد از تقالهایی که برای حســاب هر یک از این 
چهار قدرت می کنند به یک ثبات نسبی برسند و به سوی 
آرامش و همزیستی توام با توسعه پیش روند. بدیهی است 
که اگر این روند در فاز نخســت به این شکل در خاورمیانه 
جا بیافتد در فازهای دوم و ســوم به مراتب تقویت شده و 
شرایط را برای یک دوره ی شکوفایی اقتصادی و سیاسی 
در منطقه فراهم خواهد کرد. امری که می تواند زمینه های 
فراوانی برای تبدیل خاورمیانه به فعال ترین قطب اقتصادی 

جهان را در کنار آسیای جنوب شرقی مهیا کند.  
در یک چنین روندی تمامی دولت های خودکامه، کلنگی 
و یا ایدیولوژیک یکی بعد از دیگری رنگ باخته و به تدریج 
جای خود را به دولت های تکنوکرات، دمکراتیک و پیشرو 
خواهند داد. امری که بــه دلیل تعادل قدرت میان قطب 
های جهانی شدنی است اگر با حضور هوشمندانه ی الیه 
های فرهیخته ی کشورهای خاورمیانه در عرصه ی سیاسی 
همراه باشد. تروریسم و کهنه گرایی مذهبی رنگ خواهند 
بافت و مدل های الئیک در این منطقه شانس باالیی برای 
موفقیت پیدا خواهند کرد. به ویژه در فازهای دوم و ســوم 
مراحل سه گانه ی برشمرده شده در باال، یعنی در فاز قبول 
مسئولیت در مقابل فجایع بشری که تروریسم و تمامیت 
گرایی بخشی از آن بوده و هست و نیز در فاز تقسیم عادالنه 
تر ثروت که در کشــورهای خاورمیانه امری فراموش شده 

است. 
در این میان دســت و پازدن های آنکارا برای مطرح کردن 
به عنوان یک قدرت منطقه ای، با حرکت هایی مثل تجاوز 
به ســوریه و قتل عام کردها، به زودی سست بودن خود را 
نشان خواهد داد. هیچ قدرت نظامی بدون پشتوانه ی قوی 
اقتصادی و مشــروعیت اجتماعی قادر به تحمیل اراده ی 
خود نیست. این را هم تهران تجربه خواهد کرد هم آنکارا. 
چرا که هر دو دارای پاشنه ی آشیل اقتصادی غیر تولیدی 
و وابسته به بیگانه هستند و هر دو از مشروعیت اجتماعی 

دمکراتیک محروم. 

سطح محلی 

سرنوشت ایران در این فرایند به دو بخش سرنوشت رژیم 
ایران و سرنوشت کشور ایران تقسیم می شود. رژیم ایران 
در این میان تالش خواهد کرد با جا دادن خود در زیر چتر 
حمایتی چین و روسیه در جهانی که در حال شکل گرفتن 
اســت جای امنی را بیابد. بی خبر از آن که این مصونیت 
بدون در نظر گرفتن شرایط کل منطقه حاصل نمی شود. 
همچنان کــه در همین یک ماه اخیر قیام های اجتماعی 
قابل توجه در مصر، عراق و لبنان نشــان داد، مردم منطقه 
اجازه نخواهند دولت های ناکارآمد، دست نشانده و یا تحت 
نفوذ مستقیم بیگانه بر کشورشان بر راس کار باشد. بساطی 
که رژیم ایران در خاورمیانه چیده اســت، به عنوان قرینه 
ی قدرت توسعه طلب اسرائیل، از قبل محکوم به شکست 
اســت. پایان توسعه طلبی صهیونسیم در خاورمیانه پایان 
توسعه ی طلبی رژیم اســالمی ایران هم خواهد بود. اگر 
منطقــه یکی را نمی پذیرد دیگری را هم نخواهد پذیرفت 
و در این میان می بینیم که مردم شــروع به نقش آفرینی 
کرده اند. دوره ی اعتماد به ابرقدرت ها و دولت های وابسته 
به آنها برای حل و فصل مشــکالت به اتمام رسیده است و 
بدون تردید این شــامل تمام کشورهایی می شود که در 
آن رژیم تهران برای خود جای پا درست کرده بود: لبنان، 

سوریه، عراق و یمن. 
اختاپوس نظام اســالمی در منطقه به تدریج دست بریده 
می شود و در یک فازی، در مقابل قدرت های بزرگ، هیچ 
بــرگ برنده ای در اختیار نخواهد داشــت. این امر او را به 
واگذاری های بزرگ ضد ملی کشانده و مردم را علیه خود 
برخواهد انگیخت. بن بســت حکومت ایران از این حیث 
مطلق اســت که برای فرار از داخل باید به بیرون بگریزد و 
وقتی از بیرون رانده شد جایی در میان مردم ندارد. به همین 
دلیل، قابل پیش بینی است که رژیم تهران یک حکومت 
فروپاشیدنی است که حتی بدون سرنگون سازی می رود. 
رژیمی اســت که در آینده منطقه نه در مقوله ی حکومت 
های منتخب مردم می گنجد نه قدرتی که کشورهای دیگر 
مجبور به تحمل آن باشــند. حکومت ایران می رود که به 
دردســر قطب های جدید جهانی برای ساختن خاورمیانه 
ای مطلوب برای شــکل بندی جدید تقسیم قدرت در آن 
جا تبدیل شــود و در این صورت، حذف آن برای استقرار 
شکل بندی جدید در خاورمیانه محل توافق این قدرت ها 
خواهد بود. در این میان حضور یا عدم حضور قدرت مردمی 
در صحنه در اضطرار تصمیم گیری آنها نقشی مهم خواهد 

داشت. 
دراین میان اما جامعه ی ایران بر عکس رژیم از زمان عقب 
مانده ی اســالمی، حاضر و آماده است تا با چرخ تحوالت 
جهانی همراه شــود و دمکراســی و شکوفایی اقتصادی را 
تجربه کند. امری که میســر است اگر روشنفکران و اقشار 
آگاه کشــورمان به نقش مهم خود در شکل دهی به این 
روند واقف شوند و مسئولیت تاریخی خود را در این مقطع 
بپذیرند. کاری که روشنفکران ایران حتی در دوره ی پایانی 
قاجار بر عهده گرفتند و از دل آن پایان اســتبداد قجری 
و انقالب پرشــکوه مشروطیت را بیرون کشیدند. امروز نیز 
درک مشــترک الیه های آموزش دیده ی ایرانی در داخل 
و خارج از کشــور و مادیت بخشیدن سیاسی به این درک 
خود می تواند کلید گشــودن گره ی تاریخی دور تسلسل 
جهل-استبداد-فقر شود و زمینه ی جایگزینی آن با مثلث 

آگاهی، آزادی و آبادی شود. 

نتیجه گیری: 

بر اساس فرضیه ای که مطرح شد می بینیم که جهان به 
ســوی چند قطبی شدن و حرکت در یک فاز طوالنی سه 
گانه می رود که تمامی قرن بیســت و یکم را در برخواهد 
گرفت. در سه مرحله نخســت، قدرت، بعد مسئولیت در 
مقابل چالش های جهانی و سپس، ثروت مورد تقسیم قرار 
خواهد گرفت. این در صورتی است که دو امر جنگ جهانی 
و شرایط اقلیمی بشریت را با نابودی مواجه نسازد. در این 
شرایط فرضی قابل پیش بینی است که خاورمیانه نیز از این 
شکل سرگردانی میان جنگ بیرونی و جنگ داخلی بیرون 
آید و در یک حرکــت طوالنی اما هدفمند بتواند از صلح، 
دمکراسی و توسعه ی اقتصادی پایدار برخوردار شود. این 
نیز مشروط به شکستن شاخ صهیونیسم توسعه گر تل آویو 
از یک سو و بریدن دست و پای اختاپوس آشوبگری اسالمی 

تهران از سوی دیگر است. 
با بروز چنین شرایطی در خاورمیانه، رژیم تهران به یک شیر 
بی یال و دم و اِشَکم تبدیل می شود که ضرورت حذف آن 
هم برای آینده ی مطلوب مورد نظر قدرت های جهانی برای 
منطقه مطرح خواهد بود و هم برای ملت ایران در همسویی 
با پیشرفت موجود در ســایر کشورهای خاورمیانه. قدرت 
های منطقه ای مانند ترکیه و عربستان، همانند تهران، در 
این آینده ی متفاوت منطقه نقشی نخواهند داشت مگر آن 

که به دولت های متعارف و دمکراتیک تبدیل شوند. 
فرضیه ی فوق البته در حد یک نظریه پردازی خام است. 
نگارنده با پیشنهاد آن امیدوار است که فرصت برای تدقیق 
و راستی آزمایی در سایه ی کارهای مطالعاتی میسر شود. 
اما در این میان آن چه مهم اســت گریز از جبری دیدن یا 
مکانیکی نگریســتن بر روند تحول تاریخ بشر و باور جدی 
وعلمی به نقش اراده ی فردی و جمعی انسان هاست. اراده 
ای که با تکیه بر دو عنصر آگاهی و سازماندهی هر یک از ما 
را در مقام کنشگر وارد صحنه می کند تا سیر جریان ها را به 
سوی سعادت بشری هدایت کنیم. خوشبختی بشر در گرو 
عمل سازمان یافته ای است که بر نظریه ی صحیح استوار 
باشد.  به نظر می رسد ترکیبی از انسان مداری و عقالنیت 
اخالق گرا بتواند به ما یاری رساند که هم بساط ایدئولوژی 
گرایــی افراطی و مذهب زدگی تحجرآفرین را جمع کنیم 
و هم از شــر خصلت های مخرب و جنون وار سود طلبی 
نئولیبرالیسم کور و ضد انسان و ضد طبیعت در امان باشیم.

اختاپوس نظام اسالمی در منطقه به تدریج دست بریده می شود و در یک فازی، در مقابل قدرت های بزرگ، هیچ برگ 
برنده ای در اختیار نخواهد داشت. این امر او را به واگذاری های بزرگ ضد ملی کشانده و مردم را علیه خود برخواهد 
انگیخت. بن بست حکومت ایران از این حیث مطلق است که برای فرار از داخل باید به بیرون بگریزد و وقتی از بیرون 
رانده شد جایی در میان مردم ندارد. به همین دلیل، قابل پیش بینی است که رژیم تهران یک حکومت فروپاشیدنی 

است که حتی بدون سرنگون سازی می رود. 
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* Buyer credit offer expiring November 11, 2019. Promotions are only applicable to contracts accepted after June 2019. Promotions are not applicable to past purchasers who have a firm contract at Hunter.
 The developer reserves the right to make changes and modifications to the information contained herein without prior notice. Prices and promotions are subject to change without notice.
 See staff for details on deposit loans or our bond program. E.&O.E.
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Skilled Worker

حــزب لیبــرال  کانادا بــه رهبری 
جاستین ترودو پس از رقابتی نزدیک 
با حزب محافظه کار با کســب ۱56 
کرســی در پارلمان کانادا به عنوان 

پیروز انتخابات شناخته شد.
با این حال لیبرالها از کسب اکثریت 
در پارلمــان باز ماندند و به ناچار باید 
با یکی از احزاب چپ گرا دســت به 
ائتالف بزننــد. آنها دســت کم نیاز 
به ۱70 کرســی داشــتند تا بتوانند 
همچنان دولت را بــه طور کامل در 

دست داشته باشند.
امــا حــزب ان دی پی کــه در این 
ائتالف با لیبرالها همراه خواهند بود ، 
بزرگترین بازنده انتخابات بودند و تنها 
توانستند 24 کرســی را در سرتاسر 
کانادا بدســت آورند. ایــن در حالی 
بود که آنها در انتخابات سال 20۱5 
توانسته بودند 44 کرسی داشته باشند 
و در ســال 20۱2 هم ۱0۳ کرســی 
داشتند و به عنوان حزب اپوزیسیون 
شناخته شــده بودند. ان دی پی در 
انتخابات سال 20۱5 تنها در استان 
کبک ۱6 کرســی داشت ولی این بار 
تقریبا تمامی کرسی ها را از دست داد 
و تنها در یک حوزه رای گیری  کبک 

کاندیدای پیروز داشت.
از جمله دالیل شکســت ان دی پی 
، اوج گرفتــن محبوبیت حزب بالک 
کبکــوا در اســتان کبک اســت که 
توانســت ۳2 کرســی در این استان 
کســب کند و موفق تر از ان دی پی 
عمل کند. این تعداد سه برابر کرسی 
هایی است که این حزب در انتخابات 

قبلی بدست آورده بود.
حزب محافظه کار هم علیرغم آماری 
که تا قبل از برگزاری انتخابات حکایت 
از رقابت نزدیک تر با لیبرال ها داشت 
، ۱22 کرسی در پارلمان بدست آورد 
که برای پیروزی کافی نبود. اندرو شی 
یر رهبر حزب محافظه کار هم با تاکید 
بر اینکه آنها حاال ” دولت در انتظار” 
هستند ، اشــاره کرد رهبری ترودو 
لطمه خورده و عمر دولت ائتالفی او 
کوتاه است و بزودی کنار رفته و حزب 
محافظه کار آماده است تا در آن زمان 

به قدرت برگردد.
برای اولین بار در یک دهه اخیر حزب 
لیبرال هیچ کاندیــدای پیروزی در 
استانهای ساسکچوان و آلبرتا نداشت 
و محافظــه کاران بیش از ۹0 درصد 
کرســی ها در این دو استان را کسب 

کردند.
ترودو برخی از اعضای کلیدی کابینه 
اش را از دست داده است، رالف گودال 
70 ســاله، قانونگــذار و وزیر امنیت 
عمومی، که تنها عضو لیبرال پارلمان 
در ساسکاچوان بود، جایی که صنعت 
انرژی محلی به علت سیاســت های 
محیط زیستی دولت فدرال، مشکالتی 
با دولت پیدا کرده است. در آلبرتا نیز 
Amarjeet Sohi وزیر منابع طبیعی 

صندلی   Randy Boissonnault و 
هایشان را از دست دادند. این به این 
معنی است که آلبرتا و ساسکاچوان 
نماینده ای در دولــت فدرال ترودو 

نخواهند داشت.
ترودو در ســخنرانی پس از پیروزی 
خطاب به طرفدارنش  گفت که آنها به 
نفع »دستور کاری ترقی خواهانه«رای 
داده اند و گفت که دولتش برای همه 
کانادایــی ها خواهد جنگید، نه فقط 

افرادی که به آنها رای داده اند.
رهبر حزب محافظه کار، اندرو شی یر 
گفت بــا اینکه نتایج آنطــور که او 
میخواسته نیستند، اما این که لیبرال 
هــا 20 صندلی از دســت داده اند و 
سهم محافظه کاران در رای مردمی 
بیشتر از لیبرال ها است، نشان میدهد 
که حزب او باعث شده »حواس مرم 
به ترودو باشد«. او در سخنرانی پس 
از اعالم نتایج انتخابات گفت حزب او 
»دولت در انتظار است.« او همچنین 
در جمــع حامیانش گفت که »آقای 
ترودو، هنگامی که دولتت ســقوط 
کند، محافظــه کاران آماده خواهند 

بود، و ما برنده خواهیم شد.«
در ادامه به شــرح آنچه نخست وزیر 
آتــی کانادا با آن روبــرو خواهد بود، 

خواهیم پرداخت.

بدهی و کسری بودجه

جاســتین ترودو با کوهــی از بدهی 
ها و بســتری سیاسی شامل حداقل 
چهار سال کسری بودجه ساالنه، رو 
برو خواهد گشت و گرچه اجتناب از 
بحث پیرامــون این موضوع، موجب 
فراموش شــدن آن در طول کمپین 
انتخاباتی  شد، اما نادیده گرفتن آن 

بــه افزایش نرخ بهره کمکی نخواهد 
کرد، و جاستین ترودو می بایست به 
مردم توضیح دهد که چگونه بازارهای 
جهانــی وی را مجبور بــه حذف و 
کاهش برنامه هایی کــه قول داده، 

می نماید.
 

رکود اقتصادی

اکثر کانادایی ها معتقدند که در یک 
ســال آینده رکود اقتصادی را تجربه 
خواهیم نمود که طی ۱0 سال گذشته 
در زمان شرایط خوب اقتصادی هیچ 
اقدامی برای آمادگی در برابر این رکود 

صورت نگرفته است. به طور مثال:
52 درصــد کانادایی ها معتقدند که 
رکود اقتصادی در طی این یک سال 

رخ خواهد داد.
55 درصد نیز مطمئن نیســتند که 
بتوانند برای دوران بازنشستگی خود 

چیزی پس انداز نمایند.
6۸ درصد نیز احساس می کنند قادر 

به پیشرفت اقتصادی نخواهند بود.
جاســتین ترودو، پس از گذشت ۱0 
سال رونق اقتصادی در تمامی دولت 
هــا )اعم از لیبــرال و محافظه کار(، 
مالک و مقصر این رکود اقتصادی به 
شمار رفته و وظیفه اوست که کانادا 
را از شــر آن نجات داده و بار آن را به 

دوش بکشد.

تقسیم کانادا

 Ipsos Disruption Barometer
ترکیبی از میزان اطمینان اقتصادی 
و ثبات اجتماعی-سیاســی بوده، که 
از اواخــر ســال 20۱۸ در کانادا در 
سطحی منفی قرار داشته، که حاکی 

از ســطح پایین اطمینان اقتصادی 
بوده و زمینه ای برای ایجاد اختالالت 
سیاسی یا اجتماعی به شمار می رود.
که البته دو استان از این لحاظ متمایز 
بوده، یکی کبک که ۱6 امتیاز باالتر 
از میانگین ملی بوده و دیگری آلبرتا 
که ۳4 امتیاز باالتر از میانگین ملی 
می باشد، و هر دو روندی نگران کننده 
داشــته که احتماال پیامدهایی برای 

دولت آتی به ارمغان خواهد داشت.
این امر ممکن است موجب افزایش 
خوش بینی و غرور کبکی ها شــود، 
اما در واقع به ضرر سایر مناطق کشور 

می باشد.
در آلبرتا - و تا حدودی در ساسکاچوان 
و مانیتوبا- نیز که حزب محافظه کار 
در آن واقع گشته، خشم گسترده ای 
در شرق کانادا جریان داشته چرا که 
احساس می کنند لیبرال ها و حزب 
پیشــرو این منطقه را در جستجوی 
آراء در مناطــق مرکزی و غنی کانادا 

رها کرده اند.

 کانادایی های ناامید

 با فرض این که جاســتین ترودو  از 
رکود اقتصادی طفــره رفته و دولت 
اقلیــت را به گونــه ای پیش برد که 
مانع اجــرای همه پرســی دیگری 
پیرامــون تفکیــک و جدایی گردد، 
باز هم در کبــک و آلبرتا، همچنان 
بدبینــی طوالنی حاکم بــوده، که 
چنانچــه رهبران هر حزب گوش فرا 
داده باشــند، می دانند که کانادایی 
ها نســبت به آینده یا موقعیت های 
شــخصی خود چنــدان خوش بین 

نیستند.
در نظرسنجی Ipsos در سال 20۱7، 

پیرامون اوضاع کشــور در ۱0 سال 
آینده، نظر اکثر کانادایی ها به شرح 

ذیل بوده است:
مردم به یارانه دولت در ادامه زندگی 
متکی خواهند بود، چرا که شــکاف 
طبقاتی بین ثروتمنــدان و فقیران 
کانادا همچنان به رشــد خود ادامه 

خواهد داد.
پیدا کردن مســکن به شدت دشوار 
خواهد شد و اجاره نشینی به شکل 

غالب اسکان تبدیل خواهد گشت.
نیمی از شــعب بانکــی و نیمی از 

فروشگاه ها تعطیل خواهند شد.
تغییرات آب و هوایی کنترل نگشته یا 
معکوس نخواهند شد و تأثیر بسزایی 

در زندگی افراد خواهند گذاشت.
تقریبا تمامی افراد قربانی نشــت یا 

هک داده های آنالین خواهند شد.
و روبات ها ۸0 درصد از کل مشاغل 
تولیدی را تصاحب نموده و جایگزین 
ها  فروشــگاه  پیشــخوان  متصدی 

خواهند گشت.
کانادایی ها شــاهد پیری جمعیت، 
پیشــرفت فن آوری و اقتصاد سریعا 
در حال تغییری می باشند که موجب 
ایجاد فشار بر سیستم های اجتماعی 
گشته و مشاغل، جوامع و خانواده های 
آنان را تهدید می کند. برخی نگران 
و برخــی وحشــت زده انــد و تنها 
ثروتمندان اند که شاهد فرصت هایی 

در آینده هستند.

صنعت نفت کانادا

آیا کانادا یک ابرقدرت نفتی جهانی 
است یا رهبری در مبارزه با تغییرات 

اقلیمی است؟
ترودو و حامیان لیبرال او می گویند که 

می تواند هر دو باشد و از سودهایش از 
فروش نفت و گاز برای تامین سرمایه 
راه حل های انرژی سبز استفاده کند. 
او می گوید بیشتر از نخست وزیر قبلی 
محافظه کار از ایــن صنعت حمایت 
کرده و 4.5 میلیارد دالر برای نجات 
دادن یــک پروژه کلیــدی لوله های 
نفتی از کنسل شدن خرج کرده و در 
عین حال مورد انتقاد حامیان محیط 

زیست قرار گرفته است.
اما منتقدان او از جمله رقیب اصلی اش 
اندرو شی یر رهبر محافظه کاران او را 
به خاطر رها کردن یک خط نفتی در 
بریتیش کلمبیا، عدم حمایت از یک 
خط دیگر به ســمت ساحل شرقی 
کانادا و تصویب کردن قانونی که آن ها 
می گویند باعث می شود تایید شدن 
انــرژی عظیم غیرممکن  پروژه های 
شود، می کوبند. اینکه ترودو در یک 
مالقات شــورای شــهر در انتاریو در 
سال 20۱7 گفته بود کشور باید طرح 
استخراج و انتقال نفت شیل را کنار 
بگذارد باعث شــده این حس تشدید 
بشود که نه فقط سیاست گذاری های 
خاص بلکه کل موجودیت این صنعت 

به زودی به رای گذاشته خواهد شد.
یک سال پیش وضعیت خطوط نفتی 
بحرانی شــد و باعث شد قیمت نفت 
خام سنگین کانادایی به زیر ۱5 دالر 
به ازای هر بشکه برسد و دولت آلبرتا 
را مجبور کند میزان تولید را به صورت 
اجباری پایین بیاورد تا از یک سقوط 
کامل جلوگیری شود. با وجود اینکه 
قیمت ها دوباره افزایش پیدا کرده اند، 
وضعیت هنوز خطرناک است و باعث 
شــده اقتصاد آلبرتا ضربــه بخورد و 
مخالفت با دولت فدرال ترودو بیشتر 

بشود.
این مشــکل سیاســی در پیشنهاد 
گسترش خطوط نفتی ترنس ماونتین 
هم به چشــم می خورد که نفت خام 
ســنگین استخراج شــده نزدیک به 
فورت مک موری را حمل می کند. در 
ســال 20۱۳، شرکت کیندر مورگان 
از هیوستون که آن موقع صاحب آن 
بود تایید فدرال برای سه برابر کردن 
ظرفیت این خــط را دریافت کرد و 
قــول داد محدودیت ها را حذف کند 
و کمک کند نفت خــام کانادایی به 
بازارهایی جدید در آسیا برسد. اما این 
پیشنهاد تا حدی با چالش های قانونی، 
اعتراض ها و قول های دولت بریتیش 
کلمبیا بــرای بلوکه کردن آن مواجه 
شــد که تا سال گذشته کیندر آماده 

رها کردن آن شده بود.
 بعد در حرکتی که کشــور را شوکه 
کرد، دولت ترودو وارد شــد تا آن را 
بخــرد و قول داد آن را می ســازد. با 
این وجود موضــع لیبرالها در آلبرتا 
محافظه کار تقویت نشــد و فقط به 
وجهــه او در میــان حامیان محیط 

زیست آسیب زد. 

جاستین ترودو با چالش های جدی تری
 روبرو می شود
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»حضور بالنشه در پارلمان کبک می تواند به احیای گفتمان استقالل طلبی کبک بیانجامد«

بالنشه و فریاد ملی گرایان کبکی در پارلمان
مــداد- رهبــر حزب بــالک کبکوا 
توانست به پارلمان کانادا راه یابد. این 
انتخاب، احتماال روند سیاسی کبک 
را تا حدی تغییــر دهد و  به تقویت 
گفتمان ملی گرایی استان بیانجامد. 
اما »ایو فرانســوآ بالنشــه« چگونه 

توانست به این موفقیت دست یابد؟

رهبری یک حزب رو به افول

حدود یک سال پیش بود که بالنشه 
به رهبری حزب بالک کبکوا که در 
آن زمان در آستانه فروپاشی داخلی 
قرار داشت انتخاب شد. اما آن زمان، 
کمتر کسی فکر می کرد که یک سال 
بعد این حزب می تواند یک ســوم از 
آرای مردم را در کبک به دست آورد.

وقتی بالنشه 54 ساله، برای رهبری 
بالک کبکوا نامزد شــد، هیچ رقیبی 
در برابرش نداشــت. ایــن حزب در 
اطالعیه ای کوتاه در ژانویه گذشــته 
اعالم کرد کــه به خاطر نبود رقیب، 
بالنشــه به صورت خودکار به عنوان 
رهبر بالک کبکوا انتخاب شده است.

با این وجود، کمتر کارشناس و ناظر 
سیاسی می توانست تحولی عمیق در 
عملکرد این حزب و جلب گســترده 
نظر رای دهندگان را انتظار داشــته 
باشــد. اما ظاهرا بالنشه آمده بود که 

متفاوت باشد!
بالنشــه شــاید از نظر بســیاری از 
باشد.  ناآشــنا  چهره ای  کانادایی ها، 
ولی در کبک این طور نیست. او عضو 
کابینه اســتانی بوده و دستی هم در 

عالم هنر داشت.

بالنشه، متعهد به استقالل کبک

یکی از باورهای اساســی بالنشــه، 
باورش بــه جدایی کبک اســت. او 
همیشه به شدت بر این باور پافشاری 

کرده است.
بالنشه در سال ۱۹65 در درومونویل 
کبک به دنیا آمد. فقط سه ساله بود، 
رنه لوسک )وزیر سابق لیبرال کابینه( 
پارتی کبکــوا را بنیان نهــاد. وقتی 
بالنشه ۱4 ساله بود، راهی برای اینکه 
عضو رسمی این حزب شود یافت، این 
در حالی بود که حزب به افراد زیر ۱۸ 

سال، کارت عضویت نمی داد!
بالنشه می گوید رهبری لوسک، تاثیر 
زیادی بر او گذاشته است. بالنشه هر 
بار که می خواهد از بنیان گذار حزب 
یاد کند، با لقب محترمانه »موسیو« 

نام لوسک را به زبان می آورد.
او پــس از اینکه در رشــته تاریخ و 
مونترال  دانشــگاه  از  انسان شناسی 

فارغ التحصیل شــد، شغلی در شاخه 
جوانان حزب یافت. در ســال ۱۹۹0 
نیــز وارد صنعت موســیقی شــد و 
یک خواننده بااســتعداد راک یعنی 
اریــک الپــون )Éric Lapointe( را 
شناســایی کرد. الپون پرفروش ترین 
هنرمند مردن تاریخ کبک را به خود 
اختصاص داده است )این عنوان برای 
هنرمند زن به سلن دیون تعلق دارد(. 
آقای بالنشه به مدت 20 سال، مدیر 

برنامه های اریک الپون بود.
بالنشــه ۳ ســال مدیریت اتحادیه 
موســیقی، فیلــم و تلویزیون کبک 
)ADISQ( را بر عهده داشت تا اینکه 
در ســال 200۸ به عنــوان نماینده 
بخش دورمون وارد مجمع ملی کبک 

شد.

بالنشه بی اعصاب!

بالنشه طی حضورش در مجمع ملی 
کبک، یک لقب هــم یافت که البته 
چندان به مذاقش خوش نمی آمد. او 
را »گون« )Goon( می نامیدند. ظاهرا 
وقتی بالنشــه به عنوان یک مدافع 
دو آتشه نخســت وزیر سابق کبک و 
رهبر حزب پارتی کبکوا )یعنی پاولین 
ماروا( ظاهر شــد، این لقب به او داده 
شــد. این لقب به خاطــر رفتارهای 
خشن بالنشــه به او منتسب شد. او 
سال گذشته در هنگام اعالم  آمادگی 
برای حضور به عنــوان رهبر حزب، 
تــالش زیادی کرد از شــر این لقب 

ناخوشایند رها شود!
وقتی ماروا در سال 20۱2 نخست وزیر 
شد، بالنشــه را به کابینه اش آورد و 
پس از مدتی وزارت محیط زیست به 

او سپرده شد.
بالنشه می گوید چندان به ماروا از نظر 

فکری نزدیک نبود، اما بــه او وفادار 
بود. خانم ماروا می دانست که در سال 
20۱0، بالنشه به خاطر رانندگی در 
حالت مستی محکوم شده بود. با این 
وجود، او را به کابینه خود آورد. پاولین 
ماروا می گفت که خودروی بالنشــه 

پارک بود و او اصال تقصیری نداشت.
اما ظاهــرا رفتارهای خشــن آقای 
بالنشه، پایان ناپذیر بود. او بارها و بارها 
در مجمع ملی به شکلی خشونت آمیز 

با خبرنگاران برخورد می کرد.
البته بالنشــه در ســال 20۱۹ و در 
جریان تبلیغات انتخاباتی خیلی تالش 
کرد کــه آرامش خود را حفظ کند و 
بارها می گفت که خشــونتش در آن 
دوران، به خاطر واقعیت های سیاسی 

آن زمان بود.

وسواس کاری

نانســی دزیه 7 ســال همکار آقای 
بالنشه بود. او در مصاحبه ای به رادیو-

کانادا گفت که واکنش های شــدید 
بالنشــه، به خاطر وسواسی است که 

برای انجام درست کارهایش دارد.
اما در مناظره های انتخاباتی، شــاهد 
چهره ای متفاوت از بالنشــه خشــن 
بودیم. در حالی که شــی یر و ترودو 
به شدت با یکدیگر درگیری کالمی 
داشتند، بالنشه آرام و استوار در جای 

خود قرار داشت.
دو سال پس از اینکه دولت خانم مروا 
در سال 20۱4 شکست خورد، بالنشه 
به صدای اســتقالل طلبان کبک در 
 Les( برنامه ای تلوزیونی به نام لزکس
Ex( تبدیل شد. این برنامه به تحلیل 
مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و 

اقتصادی می پرداخت.
حضور بالنشــه هر روز عصر در این 

برنامه تلویزیونی به شهرت او کمک 
کــرد. او در مصاحبــه ای اعالم کرد 
که حضور در آن برنامه ســبب شد با 
نحوه عملکرد رسانه بیشتر آشنا شده 
و احســاس آرامش بیشتری در برابر 

دوربین داشته باشد.
آقای بالنشــه در انتخابات اســتانی 
20۱۸ شــرکت نکــرد. پارتی کبکوا 
شکستی تاریخی خورد و ۱0 کرسی 

خود را از دست داد.

ریسک بزرگ سیاسی

با وضعیتی که ایجاد شده بود، دیگر 
کسی حاضر نبود رهبری این حزب را 
بر عهده گیرد. اما بالنشه گفته بود که 
با هدف احیای گفتمان استقالل طلبی 
در کبک، وارد عمل می شــود. او در 
مصاحبه ای در آن زمان اعالم کرد که 
دفاع از منافع کبک در اتاوا و تقویت 
ملی گرایی کبک در کبک سیتی، یک 
کار جانبی نیست و اصلی ترین کاری 

است که باید انجام دهد.
بالنشه طی دوره تبلیغات انتخاباتی، 
حرف چندانی درباره جدایی از کانادا 
نزد، مگــر در مواردی کــه رقبا او را 
به این کار وادار می کردند. او بیشــتر 
روی رویکرد ملی گرایانه حزب حاکم 
کبک )ائتالف آینده کبک( دســت 
می گذاشت و می گفت که در پارلمان 
کانــادا، از منافع کبک دفاع می کند. 
بالنشــه در آخریــن روز تبلیغــات 
انتخاباتی گفت: »مردم متقاعد شده اند 
که یک روز، باالخره کبک باید به طور 
جدی به مســاله استقالل بپردازد. ما 
ایــن را فقــط االن نمی گوییم. پنج 
هفته است که روی این مساله تاکید 

داریم.«

 اولویت  های دولت جدید
 جاستین ترودو چه خواهد بود؟

با توجه به نتایج چهل و ســومین انتخابات سراسری کانادا، ترودو چاره ای 
نخواهد داشــت جز این که برای تضمین حکمرانی خود یک دولت اقلیت 
تشکیل دهد و برای این کار لیبرال ها باید به دنبال حمایت همکاران خود 
در جناح مخالف به ویژه حزب نیودموکرات و بلوک کبکوا باشند تا بتوانند به 

اجرای برنامه هایی که فهرست اولویت های آنهاست، امیدوار باشند.

هفته- در اینجا نگاهی به وعده  های 
انتخاباتی مهم حزب لیبرال می اندازیم 
که احتماال بار دیگر در مجلس عوام 

کانادا مطرح خواهند شد.
کاهش مالیات طبقه متوسط جامعه از 
اولین و مهمترین وعده  های انتخاباتی 
لیبرال ها محسوب می شود. از همان 
ابتــدای مبــارزات انتخاباتی، حزب 
لیبرال قول داد در صورت پیروزی در 
انتخابات و حفظ قدرت، میزان مالیات 
بر طبقه متوسط و قشرهای کم درآمد 

جامعه را کاهش دهد.
در زمینه زیســت محیطی، لیبرال ها 
قــول داده اند تا ســال 2050 میزان 
انتشــار گاز دی اکســید کربن را در 
کشــور به صفر برسانند. ترودو حتی 
در ایــن زمینه قول داده اســت که 
دولت لیبرال از اهداف تعیین شــده 
در توافق نامه آب و هوایی پاریس نیز 
فراتر خواهــد رفت. با این حال رهبر 
انتخاباتی خود  لیبرال ها در مبارزات 
درباره تدابیری که قرار اســت دولت 
آتی لیبرال بــرای تحقق این اهداف 
اتخاذ کند، توضیحات دقیق و روشنی 
نداده است. در عین حال ترودو تصریح 
کرده که مالیات بر شرکت هایی را که 
در زمینه توســعه فناوری های پاک 
تالش و سرمایه گذاری کنند، به نصف 

کاهش خواهد داد.
از دیگــر وعده  هــای انتخاباتــی که 
انتخاباتی خود  لیبرال ها در مبارزات 
به شهروندان کانادا داده اند این است 
که استفاده از ظروف پالستیکی یکبار 
مصــرف را تا ســال 202۱ در کانادا 
ممنوع کنند، نیروگاه های با سوخت 
زغال سنگ را تا سال 20۳0 به طور 
کامل تعطیل کنند، فروش خودروهای 
سوختی را تا سال 2040 ممنوع کنند 
و یارانه  های غیرموثر بر سوخت های 
فسیلی را نیز به طور تدریجی حذف 

نمایند.
اواخر سپتامبر زمانی که حزب لیبرال 

قصد داشــت چارچوب مالی خود را 
رونمایی کند، رهبــران این حزب با 
چرخشی آشکار در رویکرد خود تاکید 
کردند که برای فعالیت شــرکت های 
بــزرگ اینترنتــی از قبیــل گوگل، 
آمازون، فیســبوک، اپل و نتفلیکس 
مالیات وضــع خواهند کرد در حالی 
که لیبرال هــا در سرتاســر دور اول 
حکمرانی خــود با چنین تدبیری به 
شدت مخالفت کرده بودند. مسئوالن 
حزب لیبــرال امیدوار هســتند که 
بتوانند با اجرای چنین تدبیری، منابع 
درآمــد خود را متنوع و میزان درآمد 

ساالنه خود را افزایش دهند.
کاهش شمار ســالح های گرم نیز از 
دیگر وعده  های انتخاباتی لیبرال هاست. 
جاستین ترودو در سفر به تورنتو که در 
آن خشونت با سالح گرم به مشکلی 
مزمن تبدیل شــده است، تعهد کرد 
برای کنترل هر چه شدیدتر خرید و 
فروش و حمل سالح های تهاجمی از 
جمله تفنگ های نیمه خودکار که در 
سال های اخیر در چندین کشتار مورد 
استفاده قرار گرفته اند، تدابیر موثری 

اتخاذ کند.
تامین مالی پایدار و قابل پیش بینی 
بخــش حمل و نقل عمومــی نیز از 
دیگر تعهدات مهم لیبرال ها محسوب 
می شود. حزب لیبرال قول داده است 
هر سال ســه میلیارد دالر بیشتر به 
بخش حمل و نقل عمومی اختصاص 
لیبرال  نامزدهای محلی حزب  دهد. 
همچنین اعــالم کرده انــد که این 
حــزب در دور دوم حکمرانــی خود 
برای توسعه حمل و نقل عمومی در 
مونترال و تورنتو سرمایه گذاری خواهد 

کرد.
جاســتین ترودو همچنین در طول 
مبارزات انتخاباتی خود بارها قول داد 
که حزب لیبرال شرایط خرید اولین 
خانه را برای شهروندان کانادا تسهیل 

خواهد کرد.
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نتایج انتخابات کانادا 
اگر جاستین ترودو 

به وعده خود عمل کرده بود
انتخابات کانادا برگزار شد و لیبرال ها برای بار دوم توانستند قدرت را در اتاوا 
به دســت آوردند. این بار اما آنها حمایت بسیاری از کانادایی ها را از دست 
داده بودند و به همین دلیل مجبور به تشــکیل دولت اقلیت خواهند شد. 
تعدد فراوان احزاب در انتخابات اخیر و عدم وجود فرصت برای شکل گیری 
احزاب کوچک، بار دیگر سر و صداهای مربوط به تغییر قانون شمارش آرا را 
بر سر زبان ها انداخته است. با هم نگاهی به این پیشنهادات خواهیم انداخت.

انتخابات روز دوشنبه یک پیام آشکار 
داشــت: »کشــورمان از نظر دیدگاه 
سیاســی به شــدت از هم گسیخته 

است«
چهار ســال پیش لیبرال ها توانستند 
با وعده ی تغییر در رویکرد سیاسی، 
به زمامداری ۱0 ساله محافظه کاران 
پایان دهند. اما دیروز و تنها چهار سال 
پس از به دست گرفتن قدرت با اینکه 
توانستند دوباره به عنوان حزب حاکم 
به اتاوا بازگردند اما نتوانستند اکثریت 
کرسی های مجلس را به دست آورند.

موضوعــی که جایــگاه آنهــا را در 
آورده  پایین  مجلــس  چانه زنی های 
و باعث می شــود یا امور کشــور به 
احزاب،  دیدگاه هــای  اختالف  دلیل 
بلوکه شود و یا لیبرال ها را به سمت 
ائتالف با یک حزب دیگر که احتماال 
ســوق  بود،  خواهند  نیودموکرات ها 
دهد. گزینه دوم که محتمل تر است 
باعث خواهد شــد تا نیودموکرات ها 
چند وعده اساســی خود را روی میز 

بگذارند.
جــدای از موضوعاتــی مانند بیمه 
دندانپزشکی و توقف پروژه های خط 
لوله نفــت، نیودموکرات ها به همراه 
حزب سبز مدت هاست که برای تغییر 
قانون شــمارش آراء مبارزه می کنند. 
وعده ای که جاســتین ترودو نیز در 
دوره قبل، قولش را داده بود اما مانند 
برخی دیگر از وعده های او به فراموشی 
سپرده شد. نیما مشعوف، کاندیدای 
حزب نیودکوکرات از منطقه پاپینو که 
در شمارش آرای دیشب از رسیدن به 
مجلس بازماند نیز در گفتگو با »مداد« 
به موضوع لزوم تغییر قانون شمارش 

آرا اشاره کرده بود.
آراء در کانادا به صورت محلی شمرده 
می شود. یعنی اگر دیروز در انتخابات 
شرکت کرده اید و به نماینده ای رای 
داده اید که انتخاب نشده، رای شما از 
بین رفته و جای دیگری روی قدرت 
گرفتن حزبی که به نماینده آن رای 

داده اید، تاثیری نخواهد گذاشت.
به همین دلیل اســت که می  بینیم 
در انتخابــات روز دوشــنبه هرچند 
محافظه کاران آرای مردمی بیشتری 
به دســت آوردند، اما کرســی های 

کمتری را اشغال نمودند. اجازه بدهید 
ببینیم اگر ترودو به وعده سال 20۱5 
خود مبنی بر تغییر قانون رای گیری  
و نحوه شمارش آراء عمل کرده بود، 
امروز چه کســی باید خــود را برای 
تشــکیل دولت چهل و ســوم کانادا 

آماده می کرد.
در انتخابات روز دوشنبه حزب لیبرال 
بــا اینکه حــدود ۳/۱ درصــد آرای 
مردمی کمتری به دســت آورده بود، 
توانســت ۳6 نماینده بیشتر از حزب 
محافظه کار روانــه مجلس کند. این 
موضــوع به دلیل قانون ۱52 ســاله 
انتخابات کانادا است که نمایندگان بر 

اساس آرای محلی انتخاب می شوند.
این قانون احزاب کوچکی مثل حزب 
نیودموکرات یا حزب سبز را به شدت 
آزار می دهد. چراکــه چنین احزابی 
معموال قادرند در هر حوزه رای گیری 
چند طرفدار جلب نمایند اما به دلیل 
ســابقه دار بودن احزاب بزرگی مانند 
لیبرال و محافظــه کار، نمی توانند در 
منطقه ای که سابقه چند ده ساله ی 
لیبرال بــودن یا محافظــه کار بودن 
دارد، افکار اکثریت مردم را به نگرشی 
جدید تغییر دهند و بنابراین معموال 
احزاب کوچک کانادایی در قانون فعلی 

شمارش آرا، زیر سایه احزاب بزرگ، 
موقعیت رشد و نمو پیدا نمی کنند.

این همــان دلیل بزرگی اســت که 
لیبرال ها تا قبل از به دســت گرفتن 
قدرت در سال 20۱5 به دنبال تغییر 
قانون شــمارش آراء بودن اما وقتی 
قدرت را به دست گرفتند از انجام آن 

منصرف شدند.
نیمــا مشــعوف، کاندیــدای حزب 
نیودموکرات در این رابطه به »مداد« 
گفتــه بــود: »برنامه عمــده حزب 
نئودموکرات کانادا مربوط به شمارش 
آراء است. ما فکر می کنیم که از لحاظ 
دموکراســی در شمارش آراء مشکل 
داریم. آراء مردم درســت شــمارش 

نمی شود…
…اگر یک حزبی در محله ای به اندازه 
کافی تراکم آراء داشته باشد آن حزب 
یک نماینده در پارلمان خواهد داشت 

اگر آراء در منطقه های مختلف پخش 
باشد، مثل همین حزب سبز که آرای 
آن هــا در کل کانادا پخش اســت و 
تراکم  آراء ندارند، فقط می تواند یک 
نفر به پارلمان بفرستند. در صورتی که 
اگر تک تک آراء شــمارش می شد و 
بر اســاس درصد آراء مردم به احزاب 
کرسی تقدیم می شــد، تعادل آرای 
بیشــتری حاصل می شد و مجلس، 
می توانســت نماینده بهتری از افکار 

عمومی کشور باشد.«
با این تفاسیر اگر در انتخابات دیروز 
آرای عمومی شــمرده می شد، مردم 
در واقع به یک حــزب و برنامه های 
آن رای می دادنــد. در آن صورت کل 
کشور به عنوان یک منطقه واحد به 
سیاســت های احزاب پاسخ می داد و 
نقش نماینــدگان و ارتباطات محلی 
آنها و نیازهای منطقه ای کشور نادیده 

گرفته می شد.
اگر در انتخابات روز دوشــنبه مشابه 
انتخابات ریاســت جمهوری در ایران، 
فقط آرای عمومی شــمرده می شد، 
کرســی های حزب لیبــرال از ۱57 
کرســی فعلی به ۱۱2 کرسی تنزل 
پیدا می کرد. محافظه کاران نیز شاهد 
کاهش کرســی های خــود از ۱2۱ 
کرســی به ۱۱7 کرســی می شدند 
اما در نهایت با پنج کرســی  بیشتر، 
می توانستند خود را برنده روز دوشنبه 

اعالم نمایند. 

اما از آن سو حزب نیودموکرات با دو 
برابر کردن تعداد کرســی های خود 
از 24 کرســی فعلی به 54 کرســی 
می توانست قدرتمندانه تر در مجلس 

حضور پیدا کند.
نکته جالب این روش شــمارش آرا 
حزب منطقه ای مثــل بالک کبکوآ 

است که در صورت شــمارش آرای 
عمومی شاهد تنزل تعداد کرسی های 
خود از ۳2 کرسی به 26 عدد می بود.

اما برنده واقعــی این تغییر قانون در 
انتخابات دیروز حزب ســبز بود که 
با 7 برابر کردن تعداد کرســی های 
خود، می توانست 2۱ نماینده سبز را 
راهی ساختمان مجلس در اتاوا نماید. 
حزب مردم هم که اکنون نتوانســته 
نماینــده ای راهــی مجلــس کند، 
می توانست با فرستادن شش نماینده، 

حرفی برای زدن می داشت.

روش های دیگر شمارش آراء

در نظام های پارلمانــی نظیر کانادا، 
روش های دیگری نیز برای رای دادن 
وجود دارد. در یکی از این روش ها که 
در کشورهای ژاپن و روسیه هم اجرا 
می شــود، مردم در روز رای گیری دو 
رای می دهند. یک رای به کاندیدای 
محلــی خــود و یــک رای به حزب 
مورد نظرشــان. نمایندگان با همان 
روش کنونی کانادا انتخاب می شوند 
و در لیســت احزاب ثبت می شوند. 
در مرحله دوم ارای احزاب شــمرده 
می شود و با توجه به سهم هر حزب 
از آرای عمومی، به آن حزب کرســی 
مجلس تعلق می گیرد. حاال احزاب 
از لیست نمایندگان انتخاب شده و بر 
اساس سهمیه دریافت شده، نسبت به 
ارسال نمایندگان به مجلس عوام اقدام 

می کنند.
اگر این روش در کانادا اجرا می شــد، 
لیبرال هــا امــروز به جای داشــتن 
۱56 کرســی، صاحب ۱42 کرسی 
کرسی شــده بودند و همچنان باید 
دولت اقلیت تشکیل می دادند. تعداد 
کرسی های محافظه کاران نیز از ۱2۱ 

کرســی به ۱20 کرســی تنزل پیدا 
می کرد.

بالک کبکوآ تقریبا همین تعدادی که 
االن برنده شــده را به دست می آورد 
اما نیودموکرات ها می توانســتند ۱0 
نماینده بیشتر از االن به اتاوا بفرستند. 
تعداد نمایندگان حزب سبز و حزب 
مــردم نیــز در حد دو تا 4 کرســی 
افزایش پیدا می کرد. در کل خوبی این 
روش به این است که بازی قدرت نزد 
احزاب بزرگ را چندان تغییر نمی دهد 
اما به احزاب کوچک تر امکان رشــد 

می دهد.
در روش دیگر رای گیــری پارلمانی 
که در آلمان مرســوم است، مردم باز 
هم دو رای می دهند. نماینده و حزب 
مورد نظرشــان. باز هم مشابه روش 
قبل نماینده مورد نظر مردم می تواند 
از حزب دیگری باشد. اینبار اما آرای 
عمومی احــزاب را مالک ورود تعداد 
نمایندگان قرار می دهند. برای مثال 
اگر حزبــی بتوانــد ۱0 درصد آرای 
کشــور را به دســت آورد، ده درصد 
کرســی های مجلس را نیز از لیست 
نمایندگان منتخب خود وارد مجلس 
خواهد کرد. این همان روشــی است 
که در سال 20۱6 توسط کمیسیون 
ویژه بررسی تغییر قانون رای گیری 

پیشنهاد داده بود.
فقــط  لیبرال هــا  روش  ایــن  در 
می توانســتند ۱۱2 کرسی به دست 
آوردنــد و در مقابــل محافظه کاران 
با کســب ۱۱7 کرســی باید به فکر 
تشکیل اقلیت می بودند. نیوموکرات ها 
باید به جــای 24 نماینده، 54 نفر را 
راهی اتاوا می کردند و بالک کبکوآ 6 
کرسی خود را از دست می داد. حزب 
ســبز برنده واقعی این روش بود که 
می توانست با فرستادن 22 نماینده، 
به حزبی قدرتمند و موثر تبدیل شود 
و حزب مردم هم صاحب 6 کرســی 

می شد.

تغییر خوب است تا وقتی به نفع من 
باشد!

تا امــروز چندین بار تالش شــده تا 
نظــام رای گیری کانادا تغییر کند تا 
فضا برای رشــد نظرات جدیدتر باز 
شــود. فضایی دوقطبی که از ابتدای 
شکل گیری کشور کانادا تحت سلطه 
دو حزب لیبــرال و محافظه کار بوده 
است. اگر دنبال فرصت منتسب برای 
تغییر می گشتیم، هیچ زمانی بهتر از 
االن پیدا نمی کردیم. همیشه معموال 
یکی از دو حزب بزرگ کانادا زمام امور 
را در اختیار دارد. اما امروز در لحظه ای 
از تاریخ ایستاده ایم که مجلس بین 5 
حزب  بزرگ و کوچک تقســیم شده 
است و زمان مناسبی برای به مطرح 

کردن این پیشنهاد است.
علیرضا حیدری )مداد(

فرانسوا لوگو: موفقیت بالک کبکوا،
 احیای استقالل طلبی کبک نیست

مداد- به گزارش سی بی ســی، نخست وزیر کبک روز سه شنبه  در پیامی، 
پیروزی حزب لیبرال را به جاستین ترودو تبریک گفت. او همچنین تاکید 
کرد که اوج گیری ناگهانی بالک کبکوا و ۳ برابر شدن کرسی های این حزب، 
نشانگر اهمیت ملی گرایی کبک است. او همچنین گفت که این پیروزی را 

نباید به حساب احیای گفتمان استقالل خواهی در کبک گذاشت.
آقا لوگو گفت: »مهم اســت که تفاوت بین جوامع را تشــخیص دهیم. هر 
جامعه ای می خواهد آنچه که هست را حفظ کند…این همان پیامی است 

که کبکی ها دیشب )در انتخابات( به دیگران اعالم کردند.«
او همچنین ابراز امیدواری کرد که جاســتین ترودو و تیمش، در راستای 

منافع کبکی ها و سایر کانادایی ها گام بردارد.
آقــای لوگو طی دوره تبلیغات انتخاباتی، چندین درخواســت را به احزاب 
سیاسی اعالم کرد که کنترل بیشتر بر مهاجرت، زبان و مالیات از جمله این 
موارد بود. نخست وزیر کبک گفت که نتیجه انتخابات نشان می دهد همه 

باید به قانون سکوالریسم کبک )یا همان قانون 2۱( احترام بگذارند.
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ایرونیا- نقشه ای که توسط مسئوالن 
شــهری ونکوور منتشــر شده نشان 
می دهد که کدام مناطق احتمال قرار 
گرفتن در معرض بیشترین آسیب را 
در صورت وقوع یک زلزله چشمگیر 

دارند.
این نقشــه در قالب بخشی از ارزیابی 
شهر برای ســرمایه گذاری و بررسی 
ریســک زلزله و بهبود زیرساخت ها 
تهیه شده و نشــان می دهد که یک 
زلزله 7.۳ ریشتری بیشترین آسیب 
را به مناطق مســکونی چندخانوار و 

بازرگانی ونکوور وارد خواهد کرد.
اند،  محله هــای چایناتاون، وســت 
کیتسیالنو و جنوب گرنویل بیشترین 
آســیب را دریافت خواهنــد کرد و 
تخمین زده می شــود که در پوینت 
گری، اســتراتکونا، ماونــت پلزنت و 
مارپول هم محدوده های آسیب پذیری 

هستند.
اما نقشه همچنین نشان می دهد که 
بخش اعظمی از نیمه جنوبی ونکوور 
به احتمال زیاد تنها در معرض آسیب 
محدود قرار خواهد گرفت. با این حال 
بیانیه ای از شهر می گوید اختالل به 
وجود آمــده از زلزله ای به این قدرت 

می تواند در کل شهر احساس بشود.
مســئوالن شهری این نقشــه را در 
تمرینی  برنامــه  برای  آماده ســازی 
کلمبیا  بریتیــش  »لــرزش 20۱۹ 
بزرگ« منتشر کرده اند که در سراسر 
استان در روز پنج شنبه ساعت ۱0:۱7 

صبح برگزار شد.
درل رید رییس آتش نشــانی ونکوور 
گفــت فراتر از شــرکت کــردن در 
تمرین، همه باید آماده باشند. او گفت: 
»ریسک ها را بدانید، برنامه ای داشته 
باشید و اقالم ضروری مورد نیاز داشته 
اورژانسی  پاســخ دهندگان  تا  باشید 
بتوانند اولویت را به تماس هایی بدهند 

که جان افراد را نجات می دهند.«
محدوده ای کــه در بریتیش کلمبیا 
بزرگ ترین ریسک را دارد در منطقه 
کسکیدیا است چون از آنجا گسلی از 
شمال ونکوور آیلند تا شمال کالیفرنیا 
قرار دارد و ریســک یک زلزله عظیم 

در کنار گسل به مراتب بیشتر است .
راهنمــای زلزلــه و ســونامی دولت 
زلزله هایی  بریتیش کلمبیا می گوید 
که به اندازه ای قدرتمند باشــند که 
آسیب ســاختاری وارد کنند به طور 
متوســط هر دهه یک بــار به وقوع 
می پیوندند. استان می گوید تا به حال 
از زمان زلزله عظیم ۹ ریشتری سال 
۱700 روی هم رفته چهار زلزله بزرگ 
دیده شده که یکی از آن ها زلزله ای به 
بزرگی 7.۸ بوده که باعث شد در سال 
20۱2 خرابی های چشــمگیری در 

هایدا گوای به وجود بیاید.
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ونکوور در لیست 10 شهر برتر دنیا برای 
مسافرت در سال 2020 قرار گرفت

در صورت وقوع یک زلزله قوی،
کدام مناطق ونکوور بیشتر آسیب

 خواهند دید؟

ایرانیان کانادا- اگر ســاکن ونکوور هستید و یا حداقل یک بار از ونکوور 
دیدن کرده اید حتما متوجه زیبایی چشمگیر این شهر شده اید. اگر حرف 
از یک منظره بی مانند شود، منظره کوه ها، اقیانوس و نمای این شهر به 
 Lonely Planet ذهن شما می آید. این موضوع سبب شده که موسسه
ونکوور را در لیست ۱0 شهر برتر برای مسافرت در سال 2020 قرار دهد.
اگر از طرفداران کشــف مناظر خاص و بازدید از شــهرهای زیبای دنیا 
هستید، پیشنهاد می شود این ۱0 شهر را حتما در لیست خود بگنجانید.
Lonely Planet ونکوور را به عنوان »تفریحگاه طبیعی« توصیف می کند. 
ونکوور به خاطر فضای سبز شهری، اقیانوس، کوه های پوشیده از جنگل 
در ساحل شمالی، پایداری شهری، و دیگر موارد در این لیست قرار گرفته 
اســت. همچنین سیستم حمل و نقل این شهر و شبکه دوچره سواری و 

پیاده روی ونکوور نیز مورد تقدیر است.
احتماال االن کنجکاو شــده اید که ۹ شــهر دیگر این لیست شامل چه 
شهرهایی می شود. اولین شهر لیست سالتزبورگ در اتریش است. پس 
از آن واشــنگتن دی سی در ایاالت متحده امریکا، قاهره در مصر، گالوی 
در ایرلند، بن در آلمان، الپازا در بولیوی، کوچی در هند، دوبی در امارات 
متحده عربی، و دنور در ایاالت متحده آمریکا می باشــند. ونکوور در این 

لیست رتبه هشتم را دارد.
با این که تمامی شهرهای این لیست فوق العاده اند، ولی بسیار با یکدیگر 
متفاوت هستند. بنابراین، این لیست تنها شامل شهرهایی که می توانید 
سال 2020 به آنجا بروید نیست، بلکه لیستی از اماکنی است که در سال 
جدید حتما باید به آنجا سفر کنید. به طور مثال واشنگتن صدمین سال 
اصالح قانون نوزدهم، که سبب شــد زنان نیز حق رای داشته باشند، را 
جشن می گیرد. در سالتزبورگ نیز صدمین فستیوال سالتزبورگ برگزار 
می شود، که احتماال بزرگترین فستیوال موسیقی کالسیک دنیا در سال 

2020 خواهد بود.

خودداری بانک های کانادا از جبران سرقت از حساب بانکی
مــداد- نگاهی بــه چندیــن مورد 
دسترسی غیر مجاز هکرها به حساب 
بانکی افراد در کانادا نشــان داده که 
بانک ها از قبول مسئولیت و بازگردانی 
مبلغ به ســرقت رفته، خــودداری 

می کنند.
جمعه هفته پیش بود که سونجیت 
لیدهار با صدای زنگ تلفن از خواب 
بیدار شــد. آن ســوی خط، یکی از 
کارمندان اسکوشیابانک قرار داشت و 
به او خبر داد که ۳ هزار دالر از حساب 

بانکی اش برداشته شده است.
آقای لیدهار به شــدت برآشفته شد، 
زیرا فکــر می کرد که پولش در بانک 
در جایی امن اســت. اما اندکی بعد 
مطلع شــد که 2 هزار دالر دیگر نیز 
از حسابش برداشته شده است. از همه 
بدتر اینکه اسکوشــیابانک از جبران 

خسارتش نیز سر باز می زد.
آقــای لیدهار یکــی از قربانیان یک 
مشکل بزرگ نظام بانکی در سراسر 
جهان یعنــی دسترســی غیرمجاز 
خالفکاران به اطالعات حساب آنالین 
افراد و ســرقت موجودی آنها شــده 
بود. با وجود اینکه اسکوشــیابانک از 

جبران خســارت وارد شــده به این 
مشتری خودداری می کرد، اما برخی 
کارشناسان حوزه امنیت سایبری بر 
این باورند که بانک وظیفه دارد چنین 
خسارت هایی را پوشش دهد. در واقع 
از آنجا که بانک تنها مســئول ایجاد 
و حفظ زیرســاخت های آنالین مالی 
است، وظیفه تامین خسارت احتمالی 

نیز بر عهده بانک خواهد بود.
ماجرا دقیقا از این قرار بود که سارقان 
آنالیــن پــس از ورود غیرمجــاز به 
حساب آقای لیدهار، در دو نوبت، در 
مجموع ۳ هزار دالر را به یک نشانی 
ایمیل انتقال دادند. او بالفاصله پس 
از اطالع از این موضوع، گذرواژه خود 
را تغییر داد، یک کارت نقدی )دبیت 
کارد( جدید گرفت و از اسکوشیابانک 
خواســت خدمات بانکی  او را متوقف 

کند.
بــا وجود اینکه اسکوشــیابانک قول 
بررسی موضوع را داد، اما تا دو هفته 
خبری از این ماجرا نشــد. به همین 
دلیل، آقــای لیدهار خودش به واحد 
ضدکالهبــرداری بانک ســرزد و در 
همان جا بود که متوجه شد، باز هم 

مبلغی از حسابش کم شده است.
اسکوشــیابانک در ایمیلی اعالم کرد 
که ادعای آقای لیدهار درباره سرقت 
از حســابش رد شده، زیرا تراکنش ها 
از یک آی پی که او مدت ها با آن کار 

کرده صورت گرفته است.
ظاهرا هکرها با دسترسی به یک رایانه 
آلوده، به آی پی قربانی دست می یابند 
و به این ترتیب، سامانه بانکی متوجه 

متفاوت بودن کاربر نمی شود.
مشکل دوم اینجا بود که اسکوشیابانک 
هیــچ توضیحی درباره کشــفیاتش 

درباره این پرونده نداد.
البتــه پس از پیگیری هــای صورت 

گرفته، اسکوشــیابانک پس از 6 ماه، 
مبلغی که از حســاب این مشــتری 
برداشت شده بود را به حسابش واریز 

کرد.
اما این مشکل فقط برای آقای لیدهار 
روی نداده و پرونده های مشابه دیگری 
برای برخی بانک ها و موسسات مالی 

دیگر هم گزارش شده است.

مشکلی جهانی

البته این طور نیســت که تبهکاران 
فقط به حســاب مشتریان بانک های 
کانادایی دسترسی غیرمجاز می یابند. 
این مساله در سایر کشورهای جهان 

نیز دیده می شود. 
برای نمونه، گزنیم )GozNym( یک 
تروجــان )نوعی ویروس( اســت که 
توانسته به موسسات مالی متعددی در 
کشورهای مختلف حمله کند. آمارها 
نشــانگر این اســت که این تروجان 
ضرری ۱00 میلیون دالری به حدود 
40 هزار مشتری بانک ها و موسسات 
مالی در کشورهای مختلف وارد کرده 

است.
اما شــانه خالــی کــردن بانک های 
کانادایــی از جبران ضررهــای وارد، 
اقدامی پذیرفتنی از سوی مشتریان 
و البته بســیاری از کارشناسان حوزه 

امنیت سایبری نیست. 
شــاید الزم باشد کانادا برای حل این 
موضوع، جا پای بریتانیا بگذارد. در این 
کشور، مساله کالهبرداری از بانک ها 
به قدری جدی بود که دولت، بانک ها 
را مسئول جبران خسارت های وارد به 

مشتریان کرده است.
 شــاید اگر این مســئولیت بر عهده 
کالهبرداری های  آمار  باشد،  بانک ها 
این چنینــی نیز به شــکلی جدی 
کاهــش یابد، زیــرا بانک هــا توجه 

بیشتری به امنیت حساب کاربران شان 
خواهند داشت.

از  امان ماندن  چند توصیه برای در 
این مشکالت

جلوگیری از آلوده شدن رایانه ، تبلت 
یا گوشی تان به انواع بدافزار، از اهمیت 
باالیی برخوردار است. بهتر است موارد 

زیر را حتما رعایت کنید:
- از مراجعــه به وب ســایت هایی که 
بــه خاطــر نرم افزارهــای خطرناک 
معروف هستند )نظیر وب سایت های 
هرزه نــگاری و یا بازی هــای رایگان( 

خودداری کنید.
- ایمیل های عجیب و نا آشــنا را باز 

نکنید و فقط آنها را پاک کنید.
ایمیل های  - هرگــز پیوســت های 
دریافتــی را بــاز نکنیــد، مگر آنکه 
فرستنده آن را بشناسید. ارسال فایل 
آلوده از طریق پیوســت ایمیل، یکی 
از رایج ترین شــیوه های آلوده کردن 

دستگاه است.
- اگر در حین کار با وب سایت بانکی، 
مشــاهده کردید کــه اطالعاتی غیر 
معمول نظیر تاریخ تولد و یا شــماره 
کارت نقدی از شما درخواست می شود 
)زیرا وب سایت ها معموال نام کاربری 
و گــذرواژه را درخواســت می کنند( 
بالفاصله آن پنجره را ببندید و با واحد 
خدمات مشتریان بانک  تماس بگیرید. 
از آنها بپرسید که آیا چنین تغییراتی 
در وب ســایت داده انــد و بگویید که 

احتماال دستگاه تان آلوده شده است.
- از احــراز هویــت دو مرحله ای )در 
صورتی که امکانش باشــد( استفاده 

کنید.
- بــه صــورت مرتــب به بررســی 
گزارش هــای مالی حســاب بانکی و 

کارت اعتباری تان بپردازید.
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برنامه مونترال برای تبدیل شدن به شهر بدون پسماند
مداد- شهرداری مونترال برنامه جامع 
خود برای مدیریت پســماندها طی 
5 ســال آینده را اعالم کرد. این نهاد 
قصد دارد یک قرارداد اجتماعی جدید 
با شهروندان و کســب وکارها داشته 
باشد تا نحوه تولید و مدیریت پسماند 

توسط آنها را تغییر دهد.
مونترال قصد دارد تا ســال 20۳0 به 
یک شهر بدون پسماند تبدیل شود. 
مونترال برای دستیابی به این هدف 
بزرگ به همکاری شهروندان نیاز دارد. 
در واقع هر شهروند باید میزان زباله 
تولیــدی اش را به میــزان حدود ۱0 

کیلوگرم در سال کاهش دهد.
شهرداری مونترال از ماه آینده فرآیند 
مشــاوره گیری را آغــاز می کند که 
البته شامل جلســاتی با عموم مردم 
هم می شود. اما چرا مونترال، چنین 

برنامه ای را در دست اجرا دارد؟

دالیل تدوین طــرح مونترال بدون 
پسماند

کاهــش زبالــه و نیز تغییــر الگوی 
مدیریــت آن، بخشــی از برنامه این 
شهر برای کاهش تولید آالینده های 
گلخانه ای است که در راستای اهداف 
تعیین شده توسط سازمان ملل خواهد 

بود.
زباله هایی کــه در مکان های تجمیع 
پســماند قرار می گیرند، طی فرآیند 
تجزیــه، گازهای گلخانــه ای تولید 
می کننــد. تولید و انتقال انواع کاالها 
نیز بر میزان ردپای کربنی می افزاید. 
به همین دلیل، فرآیند مصرف و تولید 
پسماند به شدت برای محیط زیست 

زیان بار است.
گزارشــی که سال گذشــته در پنل 
سازمان  اقلیمی  تغییرات  بین المللی 
ملل منتشر شد نشان می داد که برای 
جلوگیری از وقوع تغییرات فاجعه بار 
اقلیمی، کشورهای دنیا باید با سرعت 
بیشتری دست به اصالح ساختارهای 

کنونی خود بزنند.

شــهرداری مونترال بر این باور است 
که با تعییــن این اهــداف جدید و 
تدوین مقررات مربوط به آن، می تواند 
کســب وکارها را به تولید محصوالت 
ســازگارتر با محیط  زیست تشویق 
کرده و از ســوی دیگر، شهروندان را 
نیز به تغییر الگوی مصرف سوق دهد. 
به این ترتیب، فرآیند مدیریت پسماند 
در سطح شرکتی و نیز فردی، بهبود 

می یابد.
در ایــن طــرح از ایجــاد »اقتصاد 
 )circular economy( »چرخــه ای
ســخن به میان آمده است. منظور از 
اقتصاد چرخه ای این است که تقریبا 
هر چیزی با قابلیــت مصرف دوباره 
و یا اســتفاده به شکلی دیگر پس از 
مصرف اولیه به بازار می آید و احتمال 
دور انداختن محصوالت مختلف پس 
از یک بار مصرف تا حد امکان کاهش 
می یابــد. این طرح نه فقط به معنای 
تغییر الگوی مصرف، بلکه به معنای 
تغییر نحــوه تولید محصــوالت )به 
ویژه در صنایع غذایی، نساجی و نیز 

ساخت وساز( خواهد بود.

هدف طرح جدید شهرداری مونترال

همه افراد و نیز کســب وکارها هدف 
این طرح هستند. برای نمونه، الگوی 
مصــرف بطری های یک بــار مصرف 

پالستیکی را در نظر بگیرید.
شهرداری از شــهروندان انتظار دارد، 
محصوالت یک بار مصرف را خریداری 
نکننــد و به این ترتیــب، به کاهش 
پســماندهای تولید شــده در سطح 

فردی کمک کنند.
در ســطح شرکتی نیز، شــهرداری 
اقدام به ممنوع ســازی اســتفاده از 
پالستیک های یک بار مصرف می کند 
و در مقابل، گزینه های قابل بازیافت و 
یا قابل استفاده مجدد را در برابر آنها 

قرار می دهد.
در سطح دولتی، شهرداری بر این باور 
است که کل هزینه بازیافت به درستی 
محاسبه نشده است و از وزارت محیط 
زیســت کبک می خواهد هزینه های 
مربوط به این کار را به شکلی جامع تر 
مــورد ارزیابــی قرار دهد تــا به این 
ترتیب،  هزینه های بازیافت به خوبی 

توسط دولت پوشش داده شود.
شــهرداری همچنیــن اســتفاده از 
در  را  آشــامیدنی  آب  بطری هــای 
ساختمان های خود و نیز رویدادهای 
عمومی که توســط این نهاد برگزار 

می شود، ممنوع خواهد کرد.
آموزش  می گوید  مونترال  شهرداری 
شهروندان و نیز کسب وکارها درباره 
مســاله پســماند و نیــز حمایت از 
طرح های پیشــنهادی یــا قابل اجرا 

توسط شهروندان به پیشبرد بهتر این 
طرح کمک می کند.

مــواردی که با این طــرح، ممنوع 
می شوند

هنوز فهرســت مواردی که قرار است 
مصرف آنها ممنوع شــود مشخص 
نیست. شــهرداری مونترال می گوید 
این فهرســت را از طریق مشــاوره 
عمومی تعیین خواهد کرد. محصوالت 
یک بار مصرف، اصلی ترین هدف این 
طرح هستند و مقررات جدیدی درباره 
برخــی از محصوالت از ســال آینده 

تدوین خواهد شد.
البته آوریل گذشته بود که شهرداری 
مونترال اعالم کرد به تدریج مصرف 
محصوالتی نظیر نی های پالستیکی 
و ظرف هــای یک بار مصــرف غذای 
رســتوران ها را ممنــوع خواهد کرد 
و همچنین اثرات زیســت محیطی 
برگه هــای تبلیغاتی )فالیــر( که در 
منازل  به  پالســتیکی  کیســه های 
مونترال انتقال می یابــد را نیز مورد 

بررسی قرار خواهد داد.
شــهرداری مونتــرال همچنیــن از 
شــرکت های فعال در زمینه نساجی 
می خواهد از دور انداختن محصوالت 
و مــواد بی مصرف و فروخته نشــده 
خودداری کنند. بــه منظور کاهش 
پسماند در صنعت نساجی، شهرداری 
مونتــرال به دنبال تســهیل فرآیند 
استفاده مجدد از دورریز این کارخانه ها 
و نیز اهدای پارچه های فروخته نشده 
به نیازمندان اســت. مدرنیزه کردن 
حمل پسماند نیز از دیگر برنامه های 

این نهاد اعالم شده است.
شهرداری مونترال به دنبال این است 
که در نهایت، دور انداختن پسماندهای 
ســوپرمارکت ها،  توســط  ارگانیک 
بیمارســتان ها و مــدارس را به کلی 
ممنوع کند. اهــدای مواد غذایی که 
مورد نیاز نیســت و یا تبدیل آن به 
کمپوســت از اهداف این طرح اعالم 

شده است.
همچنیــن کســب وکارها و به ویژه 
کســب وکارهایی که حجــم زیادی 
پســماند ارگانیک تولیــد می کنند، 
از دور انداختن این پســماندها منع 

خواهند شد.
بــا وجود اینکــه مونتــرال می تواند 
جریمه هایــی را نیز به شــرکت ها و 
افراد تحمیل کند، بیشــتر به دنبال 
همکاری و هم افزایی با شــهروندان و 
همچنین  ایننهاد  کسب وکارهاست. 
از ســوپرمارکت ها نیز در این مسیر 
مشــاوره گرفته و آموزش های الزم را 
برای مقابله با ضایعات غذایی به آنها 

خواهد داد.

موارد دیگر در طرح شهرداری

یکی دیگــر از مواردی کــه در این 
طرح مد نظر قرار گرفته است، بهبود 
زیرســاخت های کمپوست سازی در 
شهر اســت. آمارها نشــان می دهد 
بــا وجود اینکه میزان پســماندهای 
واحدهای مســکونی از سال 20۱0 
تاکنون ۸ درصد کاهش داشته است، 
بیش از نیمــی از آنچه در زمین های 
انباشت زباله )لندفیل( قرار می گیرد، 

قابل تبدیل به کمپوست است.
مشکل اینجاست که این زباله ها که 
در ایــن زمین ها رها می شــود، گاز 
متان تولید می کننــد که از گازهای 
گلخانه ای به شمار می رود. شهرداری 
مونترال به دنبال ایجاد زیرساخت های 
جدید کمپوست است که بتواند مالچ 
و نیــز گاز طبیعــی را از این زباله ها 
اســتخراج کند و بتوان از این مواد به 
جای سوخت های فسیلی بهره گرفت.

اطمینان از اینکه مواد قرار داده شده 
در سطل های بازیافت سر از لندفیل ها 
در نیاورند نیز از دیگر اهداف این طرح 

جامع است.
قرارگیری مراکز تولید کمپوست در 
همه شهرک های صنعتی و کارخانه ها 
تا سال 2025 نیز در این طرح در نظر 

گرفته شده است.

هزینه های طرح

زباله هایی  میزان  می خواهد  مونترال 
که سر از لندفیل در می آورند را تا سال 
2025 به نصف کاهش دهد. کاهش 
تولید پسماند طی فرآیند ساخت وساز، 
نوسازی و تخریب سازه ها هم از دیگر 

موارد این طرح است.
شــهرداری مونترال می گوید اجرای 
این برنامه از ســال 2020 تا 2025 
هر سال حدود ۸ میلیون دالر هزینه 
در بر خواهد داشــت. بــا این وجود، 
صرفه جویی هایــی نیــز از این طرح 
نصیب شــهر می شود که برای نمونه 
می تــوان به مصرف کمتر ســوخت 
توســط کامیون های حمل زباله )به 
خاطر کاهــش تولید زباله توســط 

خانوارها( اشاره کرد.
پیش بینــی می شــود کاهــش ۱0 
درصدی در تولید پســماند خانگی 
به ۱0 میلیــون دالر صرفه جویی در 
هزینه های عملیاتی مدیریت پسماند 

می انجامد.
 )Zero Waste( عبارت بدون پسماند
الزاما به معنای حذف پسماند نیست، 
بلکــه به مغنای کاهــش حداکثری 
میزان آن اســت. با پیمانی که بین 
40 شهر در سال 20۱5 با این هدف 
امضاء شد، جرقه آغاز این طرح را زد.

کانادا نیز ارز دیجیتال تولید می کند

ایرانیــان کانادا- پس از بانک مرکزی 
آمریــکا، حاال بانک مرکزی کانادا نیز 
به دنبال راه اندازی یک ارز دیجیتالی 

است.
بانــک مرکزی کانــادا بــا توجه به 
ارزهــای  از  اســتفاده  مخاطــرات 
دیجیتالی غیر معتبر و نظارت ناپذیر 
تصمیم گرفته است خود نسبت به راه 

اندازی چنین ارزی اقدام کند.
گزارش تهیه شــده از طرف استفان 
پولوز، رئیس این بانک نشان می دهد 
که مطالعات مقدماتی برای راه اندازی 
یــک ارز دیجیتالی قابل دســترس 
که دارای هماهنگــی با کارکردهای 
اســکناس و سکه باشــد آغاز شده و 
انتظار می رود که ایــن ارز در نهایت 
به طور کامل جایگزین شکل سنتی 

پول شود.
ایده راه اندازی ارز دیجیتالی توســط 
بانک مرکزی کانادا برای نخســتین 
بار در سپتامبر 20۱۸ توسط استفان 
مورچیسنو، مشاور رئیس بانک مرکزی 
کانادا در حاشیه نشست اعضای هیات 

مدیره مطرح شده است.
ایده معرفی ارز دیجیتالی توسط بانک 
مرکزی مساله جدیدی نیست و انتظار 
مــی رود ارز دیجیتالی بانک مرکزی 
چین در مراحل پایانی راه اندازی خود 
قرار داشته باشــد. اخبار مشابهی از 
تالش بانک های مرکزی اروپا و آمریکا 
نیز برای راه اندازی یک ارز دیجیتالی 

منتشر شده است.
طی روزهای اخیــر، انتقادات زیادی 

متوجه پروژه راه اندازی ارز دیجیتالی 
فیس بوک موسوم به لیبرا شده است 
و حتی برخی از شــرکای اصلی این 
پروژه نظیر »پی پال«، » ویزا کارت« 
و »مســتر کارت«  از ادامه همکاری 
با فیس بوک به دلیــل نگرانی های 
امنیتــی و احتمال اســتفاده از این 
ارز برای امور غیر قانونی و پولشــویی 

انصراف داده اند.
یک منبع آگاه در بانک مرکزی کانادا 
گفت: باید برای باقی ماندن در عرصه 
بازی، نوآور باشیم. یک ارز دیجیتالی 
مطموئن می تواند عالوه بر پیشــبرد 
اهداف بانکداری الکترونیک، به تامین 

منافع بانک مرکزی نیز کمک کند.
فراهــم کــردن امکانات بیشــتر در 
تراکنش های مالی و نیز امکان جمع 
آوری اطالعات جامع تر و دقیق تر از 
تراکنش های شهروندان کانادایی از 
جمله دالیل بانک مرکزی کانادا در راه 
اندازی یک ارز دیجیتالی اســت، چرا 
کــه اطالعات تنها در صورت لزوم در 
اختیار نهادهای قانونی و پلیس قرار 
خواهد گرفت و نگرانی از درز اطالعات 
به شــرکت های خصوصــی وجود 

نخواهد داشت.
بانک مرکزی کانادا نخســتین بار در 
اواخر ســال 20۱۳ به بحث ارزهای 
دیجیتالی ورود کرد. با این حال بانک 
های مرکزی در دیگر کشورها نظیر 
سوئیس، سنگاپور و سوئد نیز در حال 
ارزیابــی معرفی یــک ارز دیجیتالی 

موازی با پول های سنتی هستند.

بیمارستان های تورنتو موفق به کسب رتبه جهانی شدند

 Medbelle ایرانیان کانــادا- به اعالم
)بهترین رتبه بندی خدمات پزشکی(، 
کسب رتبه پانزدهم جهانی بیمارستان 
های تورنتو از لحاظ برترین بیمارستان 
ها به عنوان آخرین افتخار اعالم شده 

این شهر می باشد.
در این بیانیه آمده اســت: یک شهر 
می توانــد یک بیمارســتان جهانی 
داشته باشد اما اگر چارچوب خدمات 
پزشکی و مراقبتی باکیفیت برای همه 
شــهروندان ارائه نشــود، دیگر جای 
پیشرفت باقی نمی ماند. طبق تصمیم 
گیری برای رتبه بندی قرار شــد با 
انتخاب برترین مؤسســات انفرادی، 
بهترین شهرهای دارای بیمارستان و 
با تمرکز بر اکوسیستم بیمارستان در 
منطقه، بهترین شهرها انتخاب شوند.

در ایــن رتبه بنــدی، تورنتو از ۱00 
امتیاز ۹4.74 را کسب کرد.

تعداد تخت های بیمارستانی، میزان 
بهبود ســرطان و تعداد پرستاران از 
ارکان اصلی این امر می باشد. عالوه 
بر این، مــواردی از قبیل هزینه دارو 
و شــمار متخصصان بهداشت روان 
و دیگر موارد نیز درنظر گرفته شــده 
اســت. ســپس از این داده ها برای 
برتری هر شــهر بر اساس زیرساخت 
های کلی بیمارســتان، برای معرفی 
۱00 شــهر برتر بیمارســتان جهان 

استفاده شد.
تورنتو در جایگاه پانزدهمین شــهر 
برتر دنیــا در حوزه بیمارســتان ها 
معرفی شد. وقتی صحبت از بهترین 
بیمارســتان مجهز به خدمات نوین 

پزشکی می شــود اسم تورنتو بر سر 
زبان ها زمزمه می شود.

همچنین توکیو ، بوستون و لندن سه 
شهر برتر برای بیمارستان ها در سطح 
جهان هســتند که توکیو با کســب 

امتیاز کل ۱00 صدر نشین شد.
 Toronto General ،در ماه مــارس
Hospital در جایگاه هفتم فهرست 
نیوزویــک از ۱0 بیمارســتان برتر 
جهان قرار گرفت. این بیمارستان به 
دلیل قرار گرفتن در رأس سازگاری 
با چالش هــای جدید به منظور ارائه 
بهترین خدمات مراقبتی برای بیماران 

در این لیست قرار گرفت.
 Toronto General Hospital  
به دلیل داشــتن مرکز قلب شهرت 

جهانی دارد.
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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
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یک سال بعد از آزادی ماری جوانا: 
فاجعه وحشتناکی در کار نیست
در حالی که یک سال از قانونی شدن مصرف ماری جوانا در کانادا می گذرد، 
اتفاق فاجعه باری که بسیاری از پزشکان و کارشناسان مخالف این قانون 
درباره آن ابراز نگرانی کرده و در این باره به شهروندان کانادایی هشدار 

داده بودند، روی نداده است.

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
یک ســال پیش در چنین روزهایی 
بســیاری از مخالفان قانونی شــدن 
مصــرف ماری جوانا در کانــادا از هر 
فرصت و تریبونی برای هشدار دادن 
درباره خطرات و پیامدهای این قانون 
اســتفاده می کردند. سال گذشته با 
نزدیک شــدن به هفدهم اکتبر )در 
چنین تاریخی کانادا به اولین کشور 
گروه بیســت تبدیل شد که مصرف 
تفریحی ماری جوانــا را قانونی کرد(، 
بسیاری از پزشکان، روان شناسان و 
کارشناســان در خصوص پیامدهای 
اجرای چنیــن قانونی عمیقــا ابراز 
نگرانی می کردند و به مقامات دولت 
و قانون گذاران درباره تصویب چنین 
از  قانونی هشــدار می دادنــد. یکی 
اصلی ترین نگرانی های این گروه ها این 
بود که با قانونی شدن مصرف تفریحی 
ماری جوانا، احتماال شــمار زیادی از 
جوانان و نوجوانان که همین حاال نیز 
نسبت به دیگر قشــرهای جامعه در 
معرض آسیب ها و خطرات بیشتری 
هســتند، به مصرف این ماده مخدر 

روی خواهند آورد.
دکتــر رابرت پرو روانپزشــک بخش 
بهداشــت عمومی مونترال می گوید 
درست همانند مشــکل نرم افزاری 
سیســتم های کامپیوتری در ســال 
2000 که خیلی ها نگران آن بودند اما 
هیچ اتفاق ناگواری نیفتاد، در نهایت 
دیدیم که مسئله قانونی شدن مصرف 

ماری جوانا نیز منجر به فاجعه نشد.
واقعیت این اســت که وقتــی آمار 
و اطالعــات مربــوط بــه مصــرف 
ماری جوانا را که هر ســه ماه یک بار 
وزارت بهداشت کانادا تهیه می کند، 
بررســی می کنیم می بینیــم که به 
تفریحی  مصرف  قانونی شــدن  رغم 
ماری جوانا شمار شهروندان کانادایی 
پانزده ســاله یا بزرگتر که این ماده را 
مصرف می کنند ثابت مانده است: در 
حال حاضر رقم چهار میلیون و نهصد 

هزار نفر مطرح است.

یکی از دالیل عدم وقوع فاجعه ای که 
مایه نگرانی بسیاری از کارشناسان و 
پزشکان بود، این است که مسئوالن 
بخش بهداشت و ســالمت عمومی 
کانادا برخی تدابیر پیشگیرانه الزم را 

اتخاذ کرده اند.

دکتر پــرو تصریح کرد مســئوالن 
بهداشــت کانادا در بررسی های خود 
به این نتیجه رســیدند کــه اتخاذ 
یک رویکرد احتیــاط آمیز در رابطه 
با مصــرف ماری جوانا بهتر از ممنوع 
کردن آن است. آثار مصرف ماری جوانا 
بر روی سیستم مغزی در حال رشد 
همچنان موضــوع بحث و تحقیقات 
اســت و این مشــکل صرف نظر از 
قانونی بــودن یا ممنوع بودن مصرف 
ماری جوانا به قوت خود باقی می ماند. 
آنچه در این میــان بیش از هر چیز 
ضروری به نظر می رســد این است 
کاری کنیم کــه روی آوردن جوانان 
بــه مصرف ایــن مــاده را هر چقدر 
ممکن است به عقب بیندازیم. برای 
تحقق این هدف باید تدابیر پیشگیرانه 
مقتضی را اتخاذ نماییم، تدابیری که 

خیلی وقت ها ربطی هم به ماری جوانا 
ندارد بلکه بیشتر به ظرفیت جوانان 
در زندگــی و توانایی آنها برای مقابله 
با مشکالت و چالش های زندگی ربط 

پیدا می کند.
دکتر رئال مورن پزشک و متخصص 
پیشــگیری در موسسه ملی سالمت 
عمومی استان کبک دیدگاه مشابهی 
در ایــن زمینــه دارد. دکتــر مورن 
می گویــد اصلی تریــن نگرانی ها در 

رابطه با قانونی شدن مصرف تفریحی 
ماری جوانــا این بود که رفتار مصرف 
کنندگان ماری جوانا نسبت به قانون 
جدید چه خواهد بود؟ آیا شمار مصرف 
کنندگان به یکبــاره افزایش خواهد 
یافت؟ اما اکنون به نظر می رســد که 
شمار مصرف کنندگان افزایش پیدا 
نکرده اســت و آمار و ارقام جزیی که 
ما در خصوص میزان مراجعه مصرف 
کنندگان ماری جوانا به مراکز درمانی 
و بیمارستانی در اختیار داریم، نشان 

می دهد که جای نگرانی نیست.

از  که  موضوعی  ماری جوانا،  مصرف 
شدت قبح آن کاسته شده است

 Projet کومولــوس  پــروژه  در 
Cumulus کــه مجریان و دســت 
اندرکاران آن جوانان و نوجوانان را از 
خطرات مصرف ماری جوانا و به ویژه 
اعتیــاد به این مــاده آگاه می کنند، 
شــاهد آن هســتیم که میان قبل و 
بعد از قانونی شدن مصرف ماری جوانا 
نوعی تغییر به وجود آمده اســت، اما 

این تغییر نیز مثبت است.
پــروژه  مدیــر  ماری-کلود-ســووه 
کومولوس می گوید بررســی ها نشان 
می دهد که با قانونی شــدن مصرف 
ماری جوانا، از نظر میزان مصرف این 
مــاده در میان جوانان تغییری ایجاد 
نشده است اما در بحث های مربوط به 
این مسئله و شکسته شدن تابوهای 
موجود در این زمینه شاهد تغییراتی 

هستیم.
فعاالن پروژه کومولــوس که تالش 
می کنند دانش آموزان مقطع متوسطه 
را از مضــرات مصرف ماری جوانا آگاه 
کنند، می گویند پس از قانونی شدن 
مصرف این ماده تماس های بیشتری 
از طــرف پــدر و مادرهــا دریافت 
کرده اند. این گونه به نظر می رسد که 
قانونی شــدن مصرف ماری جوانا این 
امکان و این جــرات را به خانواده ها 

داده اســت که به طور علنی در خانه 
درباره آن صحبت کنند.

ماری-کلود ســووه می گویــد پدر و 
مادرها در تماس هــای خود با پروژه 
کومولــوس از ما می پرســند چگونه 
می توانند مســئله ماری جوانــا را با 
فرزندانشــان در میان بگذارند. یکی 
دیگر از ســواالت آنها این اســت که 
چه مواردی را باید برای فرزندان خود 
مجاز و چــه مواردی را ممنوع کنند. 
ما نیز به آنها می گوییم که باید حد و 
حدودی را برای فرزندانشان تعیین و 
با آنها درباره ماری جوانا و مضرات آن 

به صراحت گفتگو کنند.
ماری- کلود ســووه افــزود بحث و 
گفتگوهای فراوان در رسانه ها درباره 
مصرف ماری جوانا پس از قانونی شدن 
این ماده نیز به شکسته شدن تابوها 
و از بین رفتن داســتان پردازی ها و 
افسانه هایی که در این باره در جامعه 
رواج داشــته، کمک کرده است. وی 
افــزود با راهنمایی هــا و توصیه های 
مناســب، خانواده ها نیــز می توانند 
راه هــای بهتری برای پیشــگیری از 
اعتیاد فرزندان خود به ماری جوانا پیدا 

کنند.
مدیر پروژه کومولوس تاکید کرد بدون 
تردید در بحث پیشگیری مهمترین 
مسئله این است که در برابر مشکالت 

و موانع دلسرد نشویم و کوتاه نیاییم.

ورود محصــوالت مصرفی جدید به 
بازار، باز هــم مایه نگرانی خیلی ها 

شده است

طی هفته های آتی برخی محصوالت 
مصرفی که در تهیه آنها از ماری جوانا 
استفاده شده اســت توسط شرکت 
ماری جوانــا کبــک SQDC به بازار 
عرضه خواهد شد. این رویداد نیز به 
نوبه خــود نگرانی های جدیدی برای 

خیلی ها به وجود آورده است.
دکتر مورن می گوید: »واقعا نمی دانیم 

که چه اتفاقی خواهد افتاد. با توجه به 
آن چه در آمریکا اتفاق افتاد، ما واقعا 
نگران آن هستیم که به یکباره جامعه 
خود را در وضعیتی مشاهده کنیم که 
حتی آن دسته از افراد که گرایشی به 
مصرف ماری جوانا نداشــتند، به این 

محصول روی آورند.«
ایالت کلرادو آمریکا رویکردی کامال 
لیبرال در رابطه با ماری جوانا مصرفی 
اتخاذ کــرد. در ابتــدای کار تقریبا 
مصرف هر چیزی کــه از ماری جوانا 
درست شــده بود، مجاز بود و صدها 
نوع محصول تهیه شده از ماری جوانا 
وارد بــازار شــد. اما برخــی رفتارها 
و اتفاقــات ناگوار ) بــه عنوان مثال 
معتاد شــدن کودکانی که با خوردن 
شــیرینی های کوچک کــه در تهیه 
آنها از ماری جوانا اســتفاده شده بود 
اما به روش ایمن بســته بندی نشده 
بودند( به یکباره همه را غافلگیر کرد 
و مسئوالن را وادار کرد تا در قوانین و 

مقررات تجدید نظر کنند.
دکتــر پــرو تصریح کرد بــا چنین 
اتفاقاتی، مســئوالن ایالت کلرادو در 
نهایت از مواضع خود عقب نشــینی 
کردند و در عرضه و بسته بندی ایمن 
و دقیــق محصوالتی که در تهیه آنها 
از ماری جوانا استفاده شده بود، تدابیر 
پیشگیرانه جدیدی به کار گرفتند. ما 
نیز اکنون باید از اشــتباهاتی که آنها 

مرتکب شدند، درس بگیریم.
دکتــر مــورن ادامــه داد امیدواریم 
از ماری جوانا تهیه  محصوالتی کــه 
شــده اند به بازار کبک راه پیدا نکنند 
چرا کــه می دانیم ایــن محصوالت 
برای جوانان بسیار جذاب و فریبنده 
هستند. پیش از این تجربه مشروبات 
الکلی شیرین را داشته ایم و نتیجه آن 
را دیده ایم. اتفاقات ناگوار و فاجعه باری 
روی داد. یکــی از این موارد ناراحت 
کننده مرگ یک دختــر نوجوان در 
مارس ســال 20۱۸ بــود که پس از 
مصــرف زیاد یک نوشــیدنی الکلی 
شیرین جانش را از دست داد. بیم آن 
داریم که محصوالت جدید تهیه شده 
از ماری جوانا که قرار است به زودی در 
فروشگاه ها ارائه شوند، موجب جذب 

جوانان شود.
کبــک اعالم کرده اســت که فروش 
شکالت و شیرینی هایی که در تهیه 
آنها از ماری جوانا استفاده شده است، 

در این استان ممنوع خواهد بود.
مسئوالن بخش بهداشت عمومی از 
این تصمیم اســتقبال کرده و اعالم 
کرده اند کــه این تدبیر احتیاط آمیز 
و پیشــگیرانه می تواند به جلوگیری 
از مشــکالت ناشــی از اجرای قانون 
آزادی مصرف ماری جوانا کمک کند. 
با این حال چارچــوب قانونی نهایی 
دولت فرانسوا لوگو در این زمینه هنوز 

تصویب نشده است.

 اندرو اسکوپا، سردسته مافیای مونترال
 به قتل رسید

اندریا اسکوپا، سردسته معروف مافیای مونترال به قتل رسید و جسد او در 
پارکینگی شلوغ   و پر رفت و آمد در غرب جزیره پیدا شد.

به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی تی وی نیوز، به گفته پلیس جسد این 
مرد در حالی پیدا می شود که در اثر اصابت گلوله غرق در خون بوده است 

و در عین حال هویت وی تایید شده است.
برادر وی سالوادور اسکوپا، نیز ماه مه گذشته در مقابل البی هتل شرایتون 

الوال در مقابل چشم شاهدان زیادی کشته شده بود.
گفته می شود این دو برادر هســته اصلی و از گردانندگان بزرگ مافیای 
خانواده »ریزوتو« بودند و با قتل 4 نفر در سال 20۱6 ارتباط داشتند کما 

اینکه 4 نفر هفته پیش در این رابطه دستگیر شدند.
اسکوپا پیش از این در رابطه با قاچاق کوکائین دستگیر شده بود و گفته 

می شود وی از توزیع کنندگان این ماده مخدر بوده است.
ماموران امیدوارند با بررسی دوربین های امنیت رد پایی از عامل یا عوامل 

قتل این سردسته مافیای مونترال به دست آوردند.
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از طریق: 
خویشاوندی، شغلی،  کارآفرینی، سرمایه گذاری

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

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

سال تاسیس 1997

UNIVERSAL
IMMIGRATION SERVICES

Reg.# FM0214003
Victoria, BC Canada

«کار را به کاردان بسپارید»

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

ارائه خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

FREE Services for Monarchists

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

باهمکاری وکالی کاردان ونکوور

مدیر اجرایی

 Travel Document اخذ مدرك
کانادایی در کوتاه ترین زمان ممکن

HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

WE ARE MONORCHIST «ما مشروطه خواه هستیم»
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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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1105 Robson Street, Vancouver 
      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی

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

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

FLY FREE TO ASIA*

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

Book by August 31st, 2019

Contact your Transat Travel Professional to book your next vacation.

Majestic Mekong
13 days Ho Chi Minh City to Siem Reap

cruise from

$5095 CAD
per person1

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

www.liyatea.com
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بر اساس مطالعه جدید سیستم قوی بازنشستگی کانادا ، 
عامل افزایش بدهی خانوارهاست

ایرانیان کانادا- طبق نتایج مطالعه ای 
جدید، کانــادا دارای یکی از بهترین 
برنامه های بازنشســتگی در جهان 
بوده، اما با این حال امنیت ناشــی از 
آن موجب گشــته مصرف کنندگان 
باالترین بدهی های دنیا را نیز داشته 

باشند.
در نســخه امسال نظرسنجی ساالنه 
حقوق بازنشســتگی توسط دانشگاه 
اســترالیا،  ملبــورن  در   Monash
 ،Mercer و مشــاور منابع انســانی
کانادا رتبه نهــم را در جهان به خود 
اختصاص داده اســت، در حالی که 
هلنــد در رده اول و پــس از آن نیز 

دانمارک قرار دارد.
این مطالعه ۳7 طرح بازنشستگی در 
سراسر جهان را که دو سوم جمعیت 
جهان را شــامل می گــردد، مورد 
بررســی قرار داده و آنان را بر اساس 
سه دسته ارزیابی نموده است: کفایت، 

پایداری و درستی.
با این حال محققــان در این باره با 
همبستگی و ارتباط غیرمنتظره ای 
مواجه گشــتند: کشــورهای دارای 
قویترین برنامه های بازنشســتگی، 

از باالترین میــزان بدهی در مصرف 
کننده نیــز بر خوردارند. که به گفته 
David Knox، مولــف این مطالعه، 
ایــن موارد ممکن اســت با یکدیگر 

مرتبط باشند.
براساس داده های سازمان همکاری 
اقتصادی و توســعه ای، خانوارهای 
دانمارک - که سیستم بازنشستگی 
آنان در رده دوم رتبه بندی قرار دارد 
– نیز از باالترین میزان بدهی در میان 
کشورهای توســعه یافته و در حال 

توسعه برخوردارند.
هلند نیز با داشتن قوی ترین برنامه 
بازنشستگی، دومین جایگاه بدهکاری 
مصرف کننــده را به خود اختصاص 
داده، و کانــادا کــه در رده نهم قرار 
داشته، در بین ۳4 کشــور بازار آزاد 
OECD نیز رده نهم بدهکاری ها را 

به خود اختصاص داده است.
Knox اظهار داشــته که این رابطه 
از »اثر ثروت« ناشــی گشته، چرا که 
هرچه افراد ثروتمندتــر یا از لحاظ 
اقتصادی پایدار تر باشــند، حتی اگر 
لزوما پول بیشتری در دست نداشته 
باشــند، تمایل بیشــتری به خرج 

کردن آن خواهند داشت، به گونه ای 
که بنا بر شــواهد به دست آمده، بر 
پایه جهانــی، به ازای هر دالر اضافی 
شــخص در اموال بازنشستگی وی، 
بدهی خالــص خانوار آنان حدود 50 

سنت افزایش می یابد.
 این اثر ثروت ممکن اســت به روش 
دیگری نیز عمل نماید. به طور مثال، 
به گفتــه اقتصاددانان، رکــود بازار 
امالک و مستغالت ونکوور منجر به 
افت فروش گشته اســت. بنابراین، 
کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی 
کانادا - نظیر ســهام بــورس اوراق 
بهــادار- می تواند کانادایــی ها را به 

کاهش مخارج خود ترغیب نماید.
این مطالعه همچنین خاطر نشــان 
کرده که برنامه های بازنشستگی در 
سراســر جهان بنا بر پیری جمعیت 
جهانی و کاهش نرخ زاد و ولد تحت 
فشار بسیاری قرار داشته و کمترین 
امتیازها در آن نیــز - از جمله برای 
کانادا – به دســته »پایداری« تعلق 
داشته، که مدت زمان حفظ مزایا در 
یک برنامه بازنشستگی را اندازه گیری 

می کند.
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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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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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نگاهی به نتایج انتخابات 
پارلمان سراسری کانادا

روز دوشنبه 22 اکتبر 20۱۹ انتخابات 
فدرال کانادا برگزار شد. این کشور با 
آنکه به لحاظ وســعت با حدود ۱0 
میلیون کیلومترمربع، بعد از روسیه 
وسیعترین کشــور جهان است، اما 
فقط حدود ۳۸ میلیون نفر جمعیت 
دارد. این در حالیستکه ساالنه بیش 
از 200 هــزار مهاجر جدید نیز می 
پذیرد. کانادا بــا آنکه در اول جوالی 
سال ۱۸6۱ به استعمار بریتانیا پایان 
داد و از نظر دولت، مســتقل شد، اما 
هنوز اسما جزیی از مشروطه سلطنتی 
بریتانیا است و به همین خاطر ملکه 
انگلیس یک عده مقام تشــریفاتی و 
مفتخور بنام فرماندار برای کل کانادا و 
نیز استانها تعیین میکند که کارهای 
تشــریفاتی انجام میدهند و در اداره 

قدرت سیاسی نقشی ندارند.
بر خالف تصور خیلــی ها که اصل 
تفکیــک قــوا را جزیــی الیتجزا از 
دمکراســی میدانند در دمکراســی 
لیبرالی کانادا قوه مقننه از قوه مجریه 
جدا نیست. یعنی همه اعضای کابینه 
وزراء از جمله نخســت وزیر باید به 
عنوان نماینده پارلمان انتخاب شوند 
و همه اعضای کابینه باید در جلسات 
پارلمان حضور پیدا کنند. آن حزب 
یا جریانی که اکثریت کرســی های 
پارلمان را بدســت بیــاورد دولت را 
تشکیل میدهد . در کانادای مبتنی 
بر فدرالیســم سیاســی دو مجلس 
وجود دارد یکی مجلس انتخابی که 
اسمش است: خانه کمونها و دیگری 
مجلس انتصابی به اســم ســنا که 
در صورت اســتعفا یا مرگ سناتور، 
جایگزین او توسط نخست وزیر وقت 
انتخاب میشود. ) نظیر چیزی که در 
مورد دیوان عالی کشور در امریکا رخ 
میدهد. با این همه مجلس ســنا در 
امریکا بر خالف کانادا انتخابی است 
و نه انتصابی(. مجلس ســنای کانادا 
بیشتر تشریفاتی است و محلی برای 
حضور سیاستمداران ســالخورده و 
بازنشسته با حقوقهای کالن تا حدود 
200 هزار دالر در سال. این مفتخور 
خانه شبیه محلس لردها یا اعیان در 

بریتانیا است.
بنابرایــن مرکز قدرت سیاســی در 
پارلمــان فدرال کانادا قــرار دارد که 
در حال حاضــر ۳۳۸ عضو دارد که 
حزب پیروز در صورت کســب ۱70 
کرسی میتواند دولت اکثریت تشکیل 
دهد وگرنه کمتر از آن باید با یکی از 

احزاب کوچکتر به توافق برسد.
البتــه در ایاالت یا اســتانهای کانادا 
نیز یک مجلس استانی و یک دولت 
ایالتی وجود دارد که در آنها نیز قوه 
مقننه و مجریه در هم ادغام شده اند.

در کانادا ســه حزب سراسری مهم 
وجــود دارد: حزب لیبــرال – حزب 
محافظــه کار و حــزب دمکرات نو . 
اولی راست میانه، دومی راست راست 
و سومی سوسیال دمکرات هستند. 

آرش کمانگر - ونکوور

البته حزب ســبز و حزب مردم نیز 
سراســری میباشــند که در مجلس 
قبلــی اولی دو کرســی و دومی یک 
کرسی داشــتند که در انتخابات 22 
اکتبر حزب سبز توانست تعداد کرسی 
های خود را به عدد ۳ برســاند ولی 
حزب راســت افراطی »مردم« تنها 
کرسی خود را از دســت داد. غیر از 
اینها یک حزب قوی ناسیونالیســت 
فرانسوی زبان بنام بلوک کبکی ها نیز 
وجود دارد که فقط در ایالت کبک که 
تنها ایالت کانادا با اکثریت فرانسوی 
زبان اســت فعال میباشد و توانسته 
در انتخابات اخیر تعداد کرسی های 
خود را از ۱0 عدد به ۳2 عدد برساند. 
نیروهای سوسیالیست و کمونیست نیز 
به صورت متشکل و یا مستقل وجود 
دارند که معموال در اکثر انتخابات به 
حزب دمکرات نو رای میدهند اما در 
برخی حوزه های رای گیری دو حزب: 

کمونیست کانادا و حزب کمونیست 
مارکسیســت لنینیســت کاندیــد 
معرفی میکننــد برای نمونه حزب م 
ل در حــوزه انتخابی پورت مودی – 
کوکیتالم در حومه ونکوور بزرگ فقط 
56 عدد رای آورده اســت. چند گروه 
کوچک تروتسکیست و چپ رادیکال 
نیز در کانادا وجود دارند ) مثل لیگ 
تروتسکیستها – لیگ کمونیستها – 
سوشالیست چالنج و...( که من ندیده 
ام جایی کاندیدی معرفی کنند. البته 
یک حزب چپ محلی بنام همبستگی 
در ایالت کبک فعال است و در مجلس 
استان نیز نماینده دارد اما جنبه فدرال 

و سراسری ندارد.
در انتخابات 22 اکتبر حزب لیبرال به 
رهبری جاستین ترودو )نخست وزیر 
فعلی( توانست ۱57 کرسی به دست 
آورد که 2۹ کرسی کمتر از قبل است. 

حزب محافظه کار به رهبری اندرو شر 
۱2۱ کرســی به دست آورده که 2۳ 
کرسی بیشــتر از قبل است و حزب 
دمکرات نوین به رهبری جاگ میت 
سینگ ) یک هندی تبار( 24 کرسی 
بدست آورده که ۱۸ کرسی کمتر از 
قبل است. یک منفرد ) وزیر پیشین 
دولت لیبرال( نیــز از ونکوور )حوزه 
گرانویل( انتخاب شده است. در مورد 
حزب بلوک کبکی ها و حزب سبز نیز 

باال توضیح داده ام. 
بسیاری از تحلیلگران موفقیت حزب 
محافظه کار در افزایش چشمگیر آرای 
خود را دو نکته میدانند: نخست چند 
مورد رسوایی نخست وزیر ترودو نظیر 
درخواســت از وزیر دادگستری برای 
اعمال نفوذ در یک پرونده قضایی و یا 
انتشار عکسهایی از دوران جوانی او با 
نمادهای راسیستی ضد سیاهپوستان 

و یا موافقت او با کشیدن لوله نفت از 
ایاالت آلبرتا به کناره های اقیانوس آرام 
در سواحل استان بی سی. دلیل دوم 
روندی اســت که از شش سال پیش 
حزب لیبــرال به رهبری ترودو اتخاذ 
کرد و ان مال خود کردن برخی برنامه 
  NDP های حزب سوسیال دمکرات
است. به همین خاطر پایه توده ای دو 
حزب لیبرال و دمکرات نو در بسیاری 
از حــوزه ها همدیگر را خنثی کردند 
و موجبــات موفقیــت کاندید حزب 
محافظه کار را فراهم کردند. بنابراین 
موفقیت کنونی حزب محافظه کار را 
بیشــتر از انکه چرخش به راست در 
جامعه بدانیم بایــد محصول پخش 
شــدن آرای توده های مخالف راست 
محافظــه کار بدانیم که به لیبرالها و 
سوسیال دمکراتها و سبزها رای دادند.

از میان شهروندان ایرانی تبار یا افغان 
تبــار نیز چهار نفر خــود را از حزب 
لیبرال کاندید کرده بودند ) سه تا در 
حومه های تورنتــو و یکی در حومه 
ونکوور( از این چهــار نفر، دو ایرانی 
تبار بنامهای علی احساسی و مجید 
انتخاب  جوهری مجــددا در تورنتو 
شدند و یک افغان تبار نیز بنام مریم 
منصف مجددا در یکی از حوزه های 
رای گیری اســتان انتاریــو انتخاب 
شد. ســارا بدیععی کاندید دیگر بود 
که نتوانست علیرغم آرای زیادی که 

بدست اورد پیروز شود. 
اما در رابطه با سیاستهای احزاب در 
جریان انتخابات اخیــر باید به موارد 
زیر اشــاره نمود: ۱- حزب محافظه 
کار از تقویــت اقتصاد بازار و کوچک 
کردن دولت و هزینه های اجتماعی 
آن و نیــز از عدم تبعیت از توافقنامه 
پاریس برای کنترل تغییرات اقلیمی 
... طرفداری میکرد. 2- حزب لیبرال با 
تاکید بر اینکه در دوره قبلی توانسته 
یک میلیون شــغل جدید ایجاد کند 
و نرخ بیــکاری را در حد 4 درصد و 
نرخ تورم را در زیر ۳ درصد نگه دارد 
روی حفظ همین روند مانوور میداد 
۳- حزب دمکرات نــو اما با اعتراض 
به رشد سرســام اور هزینه مسکن و 
زندگی در شــهرهای بزرگ بر بهبود 
وضعیت مسکن - اموزش- بهداشت 
– مهد کودک و محیط زیست تاکید 
داشــت 4- حزب سبز نیز اگر چه به 
لحاظ مبارزه برای حفظ محیط زیست 
از دیگر احزاب پیشــرو تر است اما به 
لحاظ برنامه های اقتصادی و رفاهی 
در سمت راســت حزب دمکرات نو 
قرار میگیرد به همیــن خاطر برای 
جلب آرای زحمتکشان کانادا هنوز راه 
طوالنی در پیش دارد و فعال نمی تواند 
آرای پایه حمایتی حزب سوســیال 
دمکرات ان دی پی را به نحو گسترده 

ای به طرف خود جلب کند. 
به هر رو ترودو موفق شده هر چند با 

تعداد کرسی های کمتری به نخست 
وزیری خــود ادامه دهد و هفته های 
آینده مشــخص خواهد کرد که ایا با 
حزب بلوک کبکی هــا وارد گفتگو 
و همــکاری خواهد شــد و یا حزب 

دمکرات نو.

جمع بندی

 انتخابات در سیستم دمکراسی لیبرالی 
کانادا بــا انواع دیگر پارلمانتاریســم 
نیابتی تفاوت چندانی ندارد. پول های 
تبلیغاتی کالن و نیز رسانه های عمده 
متعلق به کمپانیهای ســرمایه داری 
حــرف اول را در آن میزنند. هر کس 
پول بیشتری خرج کند و دسترسی 
بیشتری به مدیای عمده داشته باشد 
راحت تر میتواند خود را عرضه کند. 
مشــارکت تــوده ای و حاکمیت بر 
سرنوشــت خود در چنین شکلی از 
دمکراســی در حد کشاندن مردم به 
پای صندوقهای رای هر چهار یا پنج 
سال اســت. بدون حق فراخواندن و 
عزل نمایندگان چنانچه از شعارهای 
انتخاباتی خود و یا از خواستهای وعده 
داده شده سرپیچی کنند. در دمکراسی 
شورایی مبتنی بر مدیریت دمکراتیک 
حق عزل و فراخوانی نمایندگان اوال 
وجــود دارد و ثانیا نماینــدگان تام 
الختیار نیســتند بلکه فرســتادگان 
مشــروط مردم هستند برای اجرایی 
کردن خواســتهای اکثریــت مردم. 
ضمن اینکه تصور باطلی خواهد بود 
هرگاه خیال کنیم در دمکراســیهای 
نیابتی – لیبرالی قرار اســت بخش 
اعظم سیاســت گذاریهای اقتصادی 
و اجتماعــی در »خانه ملت« صورت 
گیــرد. در هیچ جای نظام ســرمایه 
داری چنین نبــوده و چنین نخواهد 
بود. این ابر کورپوریشن ها و ابر رسانه 
ها هستند که بخش عمده جامعه و 
افــکار عمومی را کنتــرل میکنند و 
جهت گیریهای کشــور را مشخص 
میکنند. مادام که این ابرشــرکتها و 
سوپرســرمایه داران مقدرات کشور و 
جهان را تعیین میکنند، خام اندیشی 
خواهد بود از دمکراسی واقعی مبتنی 
بر مشارکت موثر مردم سخن بگوئیم. 
بیان این حقیقت البته نباید ســبب 
شــود که نیروهای چــپ و مترقی، 
در جوامع غیراســتبدادی از فرصت 
انتخابــات بــرای بیان خواســتهای 
کارگران و زحمتکشان استفاده نکنند 
و از تریبون بورژوازی برای افشای آن و 
یا ایجاد مانع برای پیشبرد سیاستهای 
ضدمردمی اش بهره نگیرند و یا حکم 
کلی صــادر کنیم که بایــد این نوع 
انتخابــات را بایکــوت و تحریم کرد. 
تحلیل مشــخص از شرایط مشخص 
میتواند راهکار مناسبی برای تنظیم 
رفتار سیاســی ما در چنین لحظاتی 

باشد. کلیشه ابدی وجود ندارد!    

آیا کانادا بیش از سایر کشورهای غربی مهاجر می پذیرد؟

ایرانیان کانــادا- کانادا به خصوص از 
زمان ســرکار آمدن جاستین ترودو 
در ســال 20۱5 تبدیل به مقصدی 
مناســب برای مهاجران شده است.  
طی این ســالها ده ها هزار پناهجو از 

سوریه پذیرفته شده است.
همچنین نیروهــای کار خارجی نیز 
بــرای تقویت بازار کار کشــور، که با 
پیرشدن جمعیت و کاهش نرخ تولد 

روبرو است پذیرفته شده اند.
میانگین پذیرش ساالنه مهاجران در 
دولت ترودو به حدود ۳00.000 نفر 
در سال رســیده است. قبل از دولت 
ترودو این عدد حدودا 250.000 نفر 

در سال بوده است.
حزب مردم کانادا به دنبال کنترل های 
سفت و سخت تر برای امر مهاجرت 

است.
رهبر این حزب، آقای ماکسیم برنیه 
تنها عضو این حزب در پارلمان است.

در گزارش ســاالنه پارلمان راجع به 
مهاجــرت به دولت اجازه داده شــد 
تا طی سه ســال آینده یک میلیون 

مهاجر جدید را به کشور بپذیرد.
مطابق ارقام سال CIA 20۱7، از نظر 
پذیرش مهاجر به نســبت جمعیت، 

کانادا بعد از اسپانیا و نروژ قرار دارد.
آمار سازمان ملل نیز نشان میدهد با 
این که کانادا در میان برترین کشورها 
از نظر پذیرش مهاجران است، اما طی 
دو دهه اخیر هیچگاه اولین کشــور 

نبوده است.
مطابق اطالعات ســازمان ملل، بین 
ســالهای 20۱5 تا 2020، اتریش با 
میانگین 7.4 مهاجــر از بین ۱000 
نفر بیشترین مهاجر را پذیرفته است. 
کانــادا و آلمان با نرخ 6.6 نفر به ازای 

۱000 نفر در رده دوم قرار دارند.
مهاجرت خالص تفاوت میان افرادی 
که وارد یک کشور میشوند و افرادی 

که خارج می شوند است.
در واقع نرخ مهاجرت طی 5 سال قبل 
از ســرکار آمدن دولت ترودو بیشتر 
بوده اســت: 7.۱ مهاجر به نســبت 

۱000 نفر.
با نگاهی به این آمار مشخص میشود 
که کانــادا در زمان نخســت وزیری 
تــرودو، دوازدهمین کشــور از نظر 

افزایش مهاجران بوده است.
کانادا، در نســبت تعداد مهاجران به 
جمعیت در جایــگاه چهارم و پس از 

استرالیا، سوئیس و نیوزلند قرار دارد.
2۱ درصد جمعیت کانادا در کشــور 
دیگری به دنیا آمده اند. باالترین این 

نرخ در استرالیا است: ۳0 درصد.
با این حال کانادا در زمان جاســتین 
ترودو شــاهد افزایش مجموع تعداد 
مهاجران بوده اســت. اما این ادعا که 
کانادا به نســبت جمعیت بیشترین 
مهاجر را پذیرفته است درست نیست.
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالى 

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان  در پشت مغازه   براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه هاى مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائى پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائى سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

حراج بی سابقه کتری قوری،
 استکان نعلبکی، چایی ساز،.....
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از هر پنج خانه، 
یک خانه را تازه مهاجرین به کانادا خریداری می کنند

ایرونیــا- با اســتناد بــه نتایج یک 
نظرسنجی جدید توسط رویال لوپژ 
که چهارشنبه منتشر شد، از هر پنج 
خانه در کانادا یک خانه توســط تازه  

واردها خریداری شده است.
»نظرسنجی 20۱۹ تازه  واردها رویال 
لوپژ« که توســط این شرکت امالک 
انجام شده به این نتیجه رسید که تازه 
واردها پیش از اینکه خانه بخرند حدود 
سه سال وقت در کانادا صرف می کنند 
و 75 درصد از آن ها با پس انداز یا پول 
نقد بــرای کمک به خریــد خانه از 
راه می رســند. حدود ۱500 نفر که 
همگی شان طی ۱0 ســال گذشته 
وارد کانادا شده بودند توسط شرکت 
تحقیقات بازار و نظرسنجی عمومی 
لجر برای این نظرســنجی مصاحبه 
شدند که این اتفاق در ماه آگوست به 

صورت آنالین افتاد.
فیل سوپر رییس و مدیر عامل رویال 
لوپــژ در مصاحبه ای گفــت که این 
نظرسنجی به این نتیجه رسیده که 

تازه واردها نمایانگر حدود 2۱ درصد 
از تمام خریــداران خانــه در کانادا 
هســتند. این رقم نشان می دهد که 

افرادی که تازه وارد کشــور می شوند 
دارند کمکی »چشمگیر« به تقاضا در 

بخش مسکن می کنند.

سوپر گفت: »می دانیم کانادا کشوری 
از مهاجران اســت و می دانیم که تازه 
واردها بخشی مهم از رشد اقتصادی 
کشــور هســتند. چیزی که در این 
داده ها ما را متعجب می کند این است 
که چقدر آن ها برای صنعت امالک ما 

حائز اهمیت هستند.«
اگر درجــات فعلــی ورود مهاجران 
بین المللی به کشــور حفظ بشــود، 
رویال لوپژ تخمیــن می زند که تازه 
واردها طی پنج سال آینده 6۸0 هزار 

خانه در کانادا خریداری می کنند.
ایــن پیش بینی با اســتفاده از ارقام 
تاریخی به ثبت رســیده از مهاجرت 
توسط مرکز آمار کانادا، نرخ مالکیت 
خانه تازه واردها گرفته شده از انجمن 
امالک کانادا و داده های فروش مسکن 
شرکت دولتی مســکن کشور انجام 

شده است.
رویال لوپژ می گوید ۳۱ درصد از تازه 
واردها بخشــی از خانواده، 25 درصد 
دانشــجو و 20 درصد تنها هستند. 
فیل سوپر گفت تازه واردها حدود دو 
تا سه میلیون نفر هستند و جمعیت 
کل کانادا حدود ۳7 میلیون نفر است. 
وی افزود که حدود ۳00 هزار مهاجر 

ساالنه وارد کانادا می شوند.
او گفت: »چیزی که برای ما تعجب آور 
بود این بود که تعــداد زیادی از تازه 
واردهایی که به کانادا می  آیند تاکید بر 
خرید مسکن دارند. بر پایه منطقه ای 
که در آن ساکن می شوند،  تقریبا تمام 
آن ها با پول کافی برای خریدن خانه 

از راه می رسند.«
این نظرسنجی نشــان داده است که 
۸6 درصــد از تازه واردها امالک را به 
عنوان سرمایه گذاری خوبی می بینند. 
حدود ۳2 درصد از آن ها صاحب خانه 
هستند و 6۸ درصد از کل کانادایی ها 
خانه دارند. نظرسنجی می گوید از تازه 
واردهایی که خانه می خرند 5۱ درصد 
خانه مســتقل، ۱۸ درصد کاندو، ۱5 
درصد خانه ییالقی و ۱۳ درصد خانه 

نیمه مستقل خریداری می کنند.
ســوپر گفت داده ها به وضوح نشان 
می دهند که کانادا افــراد توانمند را 

جذب می کند. 
او گفت: »بیشتر افرادی که به عنوان 
کانادایی های نو بــه آن ها خوش آمد 
می گوییم استعداد و سرمایه دارند و 
به خاطر اینکه جایی هستیم که مردم 
دوســت دارنــد در آن زندگی کنند 
می توانیم بهترین و هوشمندترین های 
آن ها را از سراسر دنیا انتخاب کنیم. 
نبایــد تعجب کنیم که ایــن افراد با 
دانش و منابع از راه می رســند چون 

هم شجاع و هم قابل هستند.«
در سراسر کشــور، ۸2 درصد از تازه 
واردها در منطقــه ای که ابتدا در آن 
ساکن شــدند باقی می مانند. حوزه 
تورنتو بــزرگ، لوئر مینلند بریتیش 
کلمبیا و مونترال بزرگ ســه منطقه 
اصلی هستند که تازه واردها وارد آن 
می شوند و حاال این مناطق در زمینه 
فراهم کردن پناهگاه برای افرادی که 
با بزرگ ترین  وارد کشور می شــوند 

چالش ها مواجه هستند.
نظرسنجی نشان داد که 75 درصد از 
تازه واردها پیش از رســیدن به کانادا 
نقل مکان به ایاالت متحده را در نظر 
نمی گیرند. آن ها گفتند حس می کنند 
حس بهترین نسبت به کانادا به عنوان 
یک مهاجر دارند و بعد از رسیدن هم 
64 درصد آن ها خانه اول شان را اجاره 

می کنند و ۱5 درصد خانه می خرند.
iroonia.ca

نقاشی دیواری با چهره گرتا تونبرگ  در ادمونتون 
تخریب شد

نقاشــی دیواری بزرگ گرتا تونبرگ 
فعال زیست محیطی جوان سوئدی 
که بر روی دیواری بزرگ در ادمونتون 
کشیده شده بود، توسط منتقدان وی 

تخریب شد. 
فراد ناشــناس دیوار رنگارنگی را که 
به عکســی بزرگ از گرتــا تونبرگ 
کنشگر جوان سوئدی حامی محیط 
زیست مزین شــده بود، خط خطی 
کردند و هشدارهای آب وهوایی را که 
دانشمندان و طرفداران محیط زیست 
از جمله گرتا تونبرگ صادر می کنند، 

دروغ دانستند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
تصویر بزرگی از گرتا تونبرگ که روی 
دیواری در ادمونتون کشیده شده بود، 
خیلی سریع توسط افراد ناشناس با 
شعارهایی در حمایت از صنعت نفت 
استان آلبرتا و سپس جمالت توهین 

آمیز خراب شد.
قاشی بزرگ گرتا تونبرگ توسط آجا 
لودن AJA Louden بر روی دیواری 
در امتداد یک مســیر ویژه دوچرخه 
ســواری در خیابــان یکصــد و نهم 
پارلمان  ساختمان  نزدیک  ادمونتون 

منطقه ای کشیده شده بود. 
درســت در لحظه ای که تیم خبری 
رادیو کانادا در حال فیلمبرداری از این 
دیوار بود یک مرد ناشــناس به دیوار 

نزدیک شد و با اسپری رنگ با حروف 
درشت به زبان انگلیسی روی صورت 
گرتا تونبرگ نوشت: »این دروغ ها را 
متوقف کنید؛ اینجا ســرزمین نفت 

است.«
فرد ناشناس روی نقاشی دیواری گرتا 
تونبرگ نوشت: »اینجا آلبرتا سرزمین 
نفت اســت. پدر من بــرای صنعت 
نفــت منطقه کار کرده اســت. اصال 
الزم نیســت که خارجی ها به اینجا 
بیایند و به ما بگویند که شرکت های 
ما چگونه بایــد کار کنند، چگونه از 
خانواده هایمــان حمایت کنیم و چه 

تغذیه ای داشته باشیم.«
پیش از آن که بر روی نقاشی دیواری 
گرتا تونبرگ جمــالت توهین آمیز 
اضافه شــود، رادیو کانادا با آجا لودن 
خالق این نقاشی گفتگو کرد. لودن در 
این مصاحبه گفت این که فرد دیگری 
هم زیر نقاشی او چیزی اضافه کند، 
کامــال قابل پیش بینی بــود چرا که 
اساسا دیوار برای چنین استفاده هایی 

آزاد گذاشته شده بود.
این هنرمند در اولین واکنش خود به 
شعار نوشتن بر روی نقاشی دیواری 
گرتا تونبرگ گفت: »مسلما هی چیز و 
هیچ اثری همیشگی نیست. چیزی که 
من بیشتر از هر چیز در رابطه با این 
دیوار دوست دارم این است که همه 

می توانند بر روی آن اظهارنظر کنند. 
من ندیده ام کــه روی آن چه چیزی 
نوشته اند اما اگر کسی چهره ای را که 
من کشیده ام دوست ندارد، می تواند 
روی آن نقاشــی خودش را بکشد، به 

همین راحتی.«
فردی که ابتدا پیام خود را در حمایت 
از صنعت نفت آلبرتا بر روی نقاشــی 
دیواری گرتا تونبرگ نوشت، معتقد 
است که صرفا به خاطر این که برخی 
کشــورهای دیگر عملکــرد بدی در 
زمینه انرژی داشته اند، کسی نمی تواند 
کانادا را مجبور کند که سیاست های 

خود را در زمینه انرژی تغییر دهد.
وی افزود از نظر من گرتا تونبرگ فقط 
یک بچه است که هر چه به او بگویند 
انجام می دهــد و هیچ راه حل واقعی 
برای مشکالتی که به گفته وی نتیجه 
سیاست ها و فعالیت های انسانی است، 
ارائه نمی کند. بنابراین به نظر من بهتر 
است که دختر جوان هر چه زودتر به 
خانه اش بازگردد و برای بهبود شرایط 
کشور خودش تالش کند. ساعاتی بعد 
فرد دیگری نیز به زبان انگلیســی و 
فرانسه شعارها و مطالب توهین آمیز 
دیگری بر روی نقاشــی دیواری گرتا 
تونبرگ اضافه کرد و از او خواست هر 

چه زودتر به کشورش برگردد.

منتقدان گرتا تونبرگ با خط خطی کردن عکس وی بر روی دیواری در ادمونتون پایان »هشدارهای دروغین مربوط به 
تغییرات آب وهوایی« را خواستار شدند و یادآوری کردند که »آلبرتا سرزمین نفت است«

کالهبرداری چند هزار دالری
 با کارت شناسایی جعلی از »خط اعتباری« 

مشتری ایرانی- کانادایی

ایرونیااز نظر یکی از اهالی کبک تدابیر 
امنیتی بانک اسکوشیا کارایی چندانی 
ندارد چرا که یک کالهبردار توانسته با 
هویت تقلبی از»الین اف کردیت« او 

2500 پول بدزدد.
خانم ن.م. گفت وقتی نمی توانســت 
آنالین وارد حساب خود بشود تا پول 
قبض ها را پرداخت کند متوجه شــد 
کارت نقدی اش مشــکلی پیدا کرده 
است. بانکش به او گفت این اتفاق به 
خاطر این افتاده کــه او گزارش داده 

کارتش گم شده است.
او کــه کارتش را در جیبش داشــت 

گفت: »شوکه شدم.«
بانک برای او یک کارت جدید صادر 
کرد اما وقتی حســاب هایش را چک 
کرد بالفاصله دید که کســی از الین 
اف کردیت او پول برداشته است. بانک 
به صورت موقت یک هفته قبل خط 
اعتباری او را فعال کرده بود چون این 
خانم می خواست برای مخارج خود از 

آن استفاده کند. 
وقتی بانک به پروفایل حساب او نگاه 
کرد متوجه شد که کسی که خودش 
را در قالب او جا زده بوده روز شانزدهم 
آگوســت گزارش گم شدن کارت را 
داده بود. این فرد بعد سعی کرد پول 
برداشت کند اما وقتی که امضای او با 
امضایی که بانک داشت یکسان نبوده 

این درخواست رد شد.
بعد از این بانک یک هشــدار امنیتی 
به حساب های این خانم اضافه کرد اما 
فرد کالهبردار هنوز دست بر نداشته 
بود. اواخر همان روز آن فرد دوباره و 
این بار در یک شــعبه دیگر بانک در 
مونتربال سعی کرد پول برداشت کند. 
این بار اما بانک حتی با وجود هشدار 

امنیتی به او 2500 دالر پول داد.
خانم صاحب حســاب گفت: »شوکه 
شــده و ترســیده بودم چون تصور 
می کــردم که آن فرد چــه کارهای 
دیگــری می تواند با هویت و پول من 
انجــام بدهد. باید همان موقع به من 
خبر می دادند چه اتفاقی افتاده است.«

وقتی او گزارش های اعتباری خود در 
اکوئیفکس و ترنس یونیون را چک کرد 
مشخص شد که کالهبردار همچنین 
ســعی کرده در یک بانک متفاوت به 

نام او حساب باز کند.
به محض اینکه صاحب حساب متوجه 
این سرقت شد به پلیس اطالع رسانی 
کرد. او بعد به شعبه بانکی رفت که به 
کالهبردار پــول وام داده بود. کارمند 
بانک ویدیوی امنیتی را چک کرد و به 
او گفت کالهبردار با کارت شناسایی 
او آمده بوده است. ظاهرا او گواهینامه 
رانندگی و کارت سالمت همراه داشته 
و به یک سوال امنیتی هم پاسخ داده 

است.
این خانم که هیچ ایده ای ندارد چطور 
هویت او به سرقت رفته یا کالهبردار 
درباره اطالعات خط اعتباری او چیزی 
می دانسته گفت: »این چیزها من را 

خیلی ترساند.«
تا هشتم اکتبر، یعنی تقریبا یک ماه 
و نیم بعد از ســرقت، خط اعتباری 
این خانم هنوز مبلغ خارج شــده از 
حســاب را به نام او نشان می دهد و 
بانک از او ســود هم دریافت می کند. 

او فکــر نمی کند خدماتی که حقش 
بوده را دریافت کرده باشد. وی گفت: 
»خیلی به اتفاقی که افتاده بود اهمیت 
نمی دادند. شــخصا فکر می کنم باید 
توجه بیشتری به این مساله می شد.«

جان الفورد مدیر اجرایی مرکز مشاوره 
منافع عمومی در اتــاوا قبول دارد و 
می گوید »به نظرم آن ها می توانستند 
خیلی با او بهتر برخورد کنند«. او باور 
دارد بانــک باید بــه او یک وام بدون 
بهره یا یک خط اعتباری جدید ارایه 

می داد.
خانم صاحب حســاب هیچ خبری از 
پلیس دریافت نکرده و الفورد می گوید 
بدون تحقیق بررسی نمی توان فهمید 
دقیقا چه اشتباه هایی صورت گرفته 
است. او می گوید ممکن است متصدی 
بانک شعبه دوم درست تعلیم ندیده 
بوده و نمی دانسته باید هشدار امنیتی 
را در نظر بگیرد یا شاید سیستم بانک 

به موقع به روز رسانی نشده است.
الفورد گفت مشخص نیست که دقیقا 
این نوع کالهبرداری چقدر رایج است. 
اما او گفت دولت کانادا ممکن اســت 
افزایش حمایت از مشتری را در نظر 

بگیرد.
در پاسخ به هک شدن اکوئیفکس در 
سال گذشته که باعث شد اطالعات 
خصوصــی بیــش از ۱45 میلیون 
آمریکایی لــو برود، آمریکا یک قانون 
جدید فــدرال تصویب کــرد که به 
مشــتریان اجازه می دهد به صورت 

رایگان اعتبار خود را فریز کنند.
فریز بانکــی باعث می شــود تعداد 
افرادی که می توانند به فایل اعتباری 
یک مشتری دسترسی داشته باشند 
محدود بشــود و در نتیجه ســارقان 
هویت ســخت تر بتوانند به نام فردی 

دیگر حساب باز کنند.
الفــورد گفت: »انجــام دادن چنین 
کاری احتماال تغییــری خوب برای 

کانادا هم خواهد بود.«
سی بی ســی با بانک اسکوشیا تماس 
گرفت اما بانک به هیچ سوالی درباره 
نحوه به وقوع پیوستن این کالهبرداری 
یا اینکه چه تدابیر امنیتی ای اندیشیده 
شــده بودند پاســخ نداد. با این حال 
کمتر از 4۸ ساعت بعد از این تماس، 
اسکوشابانک پول از دست رفته را به 

حساب برگرداند .
با وجــود اینکــه صاحب حســاب 
خوشحال است پولش را پس گرفته، 
می گوید عصبانی است که بانک تنها 
پس از درگیر شدن سی بی سی عمل 
کرده و حاال می خواهد به خاطر اینکه 
دیگر به خدمات و تدابیر امنیتی بانک 
اعتمادی ندارد تمام حساب هایش را 
ببندد و به یک موسســه مالی دیگر 

مراجعه کند.
بــرای جلوگیری از ســرقت هویت، 
مرکز ضدکالهبرداری کانادا پیشنهاد 
می کند شهروندان به سازمان حفاظت 
از مصرف کننده انتاریو مراجعه کنند 
که در وبســایت خود مجموعه ای از 
راهنمایی ها را قرار داده اســت. این 
راهنمایی هــا شــامل بازبینی مداوم 
بیانیه های بانکی، داشــتن پســوورد 
آنالین قوی و گزارش دادن هر گونه 

iroonia.ca .فعالیت غیرعادی است
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SMF موسسه حسابداری و حسابرسی

به مدیریت شیرین مشیرفاطمی
CPABC عضو رسمی انجمن

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

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

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

* مشاوره مالیاتی
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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

یکی از بزرگترین شرکتهای نفتی کانادا 
صدها تن از کارکنانش را تعدیل می کند

که  انرژی«  »هاسکی  ایرونیا-شرکت 
چند ماه پیــش گفته بود می خواهد 
مخارج سرمایه ای خود را کاهش دهد، 
اعالم کرد همچنین می خواهد نیروی 
کاری خود را هم تعدیل کند اما نگفت 
چند نفر کار خود را از دست می دهند.

این  کیم گاتورمســون ســخنگوی 
شــرکت واقع در کلگری در بیانیه ای 
گفت: »هاســکی دارد گام هایی برای 
بهتر همســو کردن سازمان و نیروی 
کاری خود با برنامه ریزی و استراتژی 
سرمایه برمی دارد. این تغییرات باعث 
می شوند هاسکی در بهترین موقعیت 
بــرای دسترســی به اهدافــش قرار 

بگیرد.«
این شــرکت گفت تعداد شغل هایی 
که تحت تاثیر قــرار می گیرند را به 
اشــتراک نخواهد گذاشــت. بیرون 
ســاختمان مرکزی این شــرکت در 
کلگری، تاکســی های بسیاری صف 
کشیده بودند تا افرادی که وسایل شان 
را جمع کرده بودند را به خانه ببرند.

یکی از منابع مطلع در این شرکت به 
رویترز گفت صدها تن از همکارانش 
ای میل پایان همکاری با شــرکت را 

دریافت کرده اند. 
هاسکی در فصل بهار اعالم کرده بود 

که مخارج سرمایه ای ساالنه میانگین 
خــود را با کاهشــی ۱0 درصدی به 
۳.۱5 میلیارد دالر تحت یک برنامه 
پنج ســاله می رساند. این شرکت که 
توسط میلیاردر هنگ کنگی لی کا-

شینگ هدایت می شود قبال تخمین 
زده بــود که مخارخش ســاالنه ۳.5 

میلیارد دالر خواهد بود.
هاســکی در یک گزارش قانونی خود 
در اوایل امسال اعالم کرده بود 5۱57 
کارمند دائمی تا پایان ســال 20۱۸ 
داشته است که نسبت به ارقام پایان 
دو سال قبل تغییر چندانی نکرده بود. 
بعــد از اینکه جاســتین تــرودو در 
انتخابات خود تنها موفق به شــکل 
دادن یک دولت اقلیتی شــد، مسلما 
مسئله هاســکی هم تبدیل به یکی 
از نکات بحــث در عرصه نفت آلبرتا 

خواهد شد.
مارتین پلتیه مدیر پرتفلیو شــرکت 
TriVest Wealth Counsel گفــت 
زمان بندی این اعالنیه اتفاقی است و 
آن را به روندی عظیم تر ربط داد که 
شرکت های انرژی با سختی بیشتری 
می توانند سرمایه گذار با هدف افزایش 
مخارج در اکتشاف نفت و گاز جذب 

iroonia.ca .کنند

آزار جنسی و شکایت یک میلیون
 و ۶00 هزار دالری

پرژن میرور- به گزارش کندین پرس، 
دانش آموز ســابق مدرســه پسرانه 
کاتولیک در شهر تورنتو، در شکایت 
حقوقی خود و در مدارک ارایه شده به 
دادگاه ادعا کرده است که آزار جنسی 
و زورگویی های انجام گرفته توســط 
هــم مدرســه ای های او باعث ایجاد 
افســردگی و بروز مشکالت روحی و 

روانی برای وی شده است.
جزییات حادثه ای که ادعا شده است 
در پاییز ســال گذشــته در مدرسه 
مذهبی کاتولیک ســنت میشل به 
وقوع پیوسته است، این هفته در طرح 
شــکایت این دانش آمــوز در دادگاه 

عالی انتاریو به ثبت رسیده است.
این دانش آموز مدعی شده است که 
معلم ها، کارکنان و مربیان ورزش در 
این مدرسه مشهور و خصوصی از این 
اتفاقات مطلع بودند، اما هیچ اقدامی 

نکردند.
این دانش آمــوز و والدینش، که در 
مدارک دادگاه اسامی آنها آورده نشده 
است، می گویند که قصد دارند تا علیه 
این مدرسه، ســه دانش آموز سابق، 
هیئــت مدیره، پدران باســیلین که 
این مدرسه را اداره می کنند، مربیان 

ورزشــی و کادر اجرایی این مدرسه 
شکایت کنند و درخواست غرامت به 
میزان یک میلیون و ششصد و پنجاه 

هزار دالر کرده اند.
اتهامات مطرح شــده در این شکایت 
هنوز در دادگاه به اثبات نرســیده اند 
و افراد و موؤسســاتی کــه از آنها نام 
برده شــده اســت، هنوز هیچ اظهار 
نظری نکرده اند. پدر این دانش آموز 
در شهادتنامه ای گفته است: »بسیار 
ســخت اســت که میزان شدت این 
درد و رنج، تمســخر و شرمندگی را 
که این نوجــوان و خانواده او از زمان 
به وقوع پیوستن این حوادث تحمل 
کرده اند را توصیف کرد.« او گفته است 
که پســرش چندین ماه از تمسخر و 

متلک های زیاد رنج برده است.
بر اســاس مدارک دادگاه، این دانش 
آموز نوجوان از اظطراب، افســردگی، 
ضربات عاطفی و بی خوابی در عذاب 

بوده است.
این خانــواده از دادگاه درخواســت 
کرده اند تــا هویت آنهــا در مراحل 
دادرسی ناشناخته بماند، و قرار است 
کــه دادگاه این پرونده در روز چهارم 

نوامبر تشکیل شود.

 اندرو شییر: ترودو تفرقه می اندازد و حکومت می کند
اندرو شــییر رهبر حزب محافظه کار 
کانادا جاســتین ترودو را متهم کرد 
بــرای حفظ قدرت، بــه روش تفرقه 
بینداز و حکومت کن متوسل شــده 

است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
اندرو شــییر معتقد است که پیامی 
کــه از آرای مردمــی اخذ شــده در 
انتخابات بیست و یکم اکتبر استنباط 
می شود کامال روشــن است. پیامی 
که به ســادگی از این آرا اســتخراج 
می شــود این است که شــهروندان 
کانادایــی در ایــن انتخابات حمایت 
بیشتری از حزب محافظه کار به عمل 
آوردنــد. رهبر محافظه کاران با انتقاد 
از سیاست های تفرقه افکن جاستین 
ترودو، بر اراده خــود برای ماندن در 
راس حزب محافظه کار و تالش برای 
رهنمون کردن این حزب به پیروزی 
در انتخاباتی که به گفته وی می تواند 

»زودهنگام« باشد، تاکید کرد.
درست است که لیبرال ها در انتخابات 
بیســت و یکم اکتبر نزدیک به سی 
کرســی بیشــتر از محافظه کاران به 
دست آوردند )یکصد و پنجاه و هفت 
کرسی در برابر یکصد و بیست و یک 
کرسی( ، اما از نظر اندرو شییر نتیجه 
آرای مردمــی در این انتخابات ثابت 
می کند که حزب محافظه کار بیشتر 
از دیگر احزاب از جمله حزب لیبرال 
از حمایت و پشتوانه مردمی برخوردار 
است. محافظه کاران در این انتخابات 
۳۳/4 درصــد آرا و لیبرال هــا ۳۳/۱ 

درصد آرا را به دست آوردند.
اندرو شییر سه شنبه شب در تشریح 
انتخاباتی حزب خود گفت:  عملکرد 
»شمار رای دهندگان کانادایی که از 
حزب محافظه کار و برنامه انتخاباتی 
من حمایت کردند، بیشتر از هر حزب 
دیگــری بود. این یک زنگ هشــدار 
جدی است که کانادایی ها برای آقای 

ترودو به صدا درآوردند.«
رهبــر محافظــه کاران تاکیــد کرد: 
»جاستین ترودو برای حکومت کردن 
تفرقــه می اندازد. بــه ظهور جنبش 
جدایی طلب کبک و دو استان دیگر 
که به طور کلی رویکرد لیبرال ها را رد 

کردند، خوب نگاه کنید.«
لیبرال ها در انتخابات این دوره در واقع 
پنج کرسی خود را در استان کبک از 
دست دادند در حالی که بلوک کبکوا 
تعداد کرســی های خود را سه برابر 
کرد و در سی و دو حوزه انتخابیه به 

پیروزی رسید.
در خصــوص نتایــج انتخابــات در 
دشــت های کانادا نیز باید گفت که 
محافظه کاران همه کرســی ها را در 
استان آلبرتا و ساسکاچوان به استثنای 

حوزه انتخابیه ادمونتون-اســتراتکونا 
که کرســی آن به حزب نیودموکرات 

رسید، از آن خود کردند.
اندرو شییر معتقد است که این نتایج 
ثابــت می کند سیاســت های حزب 
لیبرال جامعه کانادا را دو قطبی کرده 
است. شییر می گوید حاکمیت گرایان 
قدرتمندانه  بازگشــت  کبک  استان 
ای داشته اند و اســتان های آلبرتا و 
ساسکاچوان سیاســت های جاستن 
تــرودو و حزب لیبرال را به طور کلی 

رد کردند.
رهبر حزب محافظه کار ادامه داد: »من 
در گفتگویی که با ترودو داشتم به او 
گفتم که باید نتایج آشفته کننده ای 
را که سه شنبه شب از انتخابات کانادا 
اعالم شد، به دقت مد نظر قرار دهد.«
شــییر تاکید کرد: »بــه عقیده من 
بسیار مهم است که جاستین ترودو 
پیامی را که از انتخابات روز سه شنبه 

استنباط می شود کامال جدی بگیرد.« 
وی رقیب لیبــرال خود را متهم کرد 
که برای شهروندان استان های غربی 
کشور ارزش قائل نمی شود. الزم است 
که او حمالت خود را به این استان ها 

و بخش انرژی متوقف کند.
در واقع اندرو شییر با این انتقادات و 
اظهارات گالیه آمیز خود از ترودو، به 
عنوان ترجمان خشم ساکنان مناطق 
غربی کانادا از لیبرال ها و سیاست های 
آنها عمل کرد. وی خاطر نشان ساخت 
رهبر لیبرال ها باید کامال درک کند که 
قوی بودن بخش انرژی کشور می تواند 

به موفقیت کل کشور کمک کند.
شییر که در طول مبارزات انتخاباتی 
خود بر ضرورت و اهمیت پروژه داالن 
انرژی تاکیــد کرده بود، تصریح کرد: 
»ما همه تالش خود را به کار گرفتیم 
تــا دولت فدرال تغییر مســیر دهد. 
هیچکس نمی تواند و نباید پروژه های 

بزرگی را که انرژی کانادا را به سرتاسر 
جهان صادر کرده اند، کنار بگذارد.«

رهبر محافظــه کاران همچنین ابراز 
اطمینان کرد که بر خالف برخی گفته 
ها، وی هرگز قصد ندارد به هر قیمتی 
که شــده دولت جدید را ســرنگون 
کنــد. وی در عین حال هشــدار داد 
که از این مرحله به بعد این جاستین 
ترودو است که باید با نخست وزیران 
برخی استان ها که در طول مبارزات 
انتخاباتی خود چهره آنها را اهریمنی 

جلوه داده بود، همکاری کند.
اندرو شــییر مشخص نکرد که حزب 
محافظــه کار در قبــال دولت اقلیت 
آینــده چــه رویکــردی را در پیش 
خواهد گرفت اما تصریــح کرد: »ما 
آماده هســتیم تا در فرصت مناسب 
و در صــورت ســقوط دولت، دولتی 
را به هموطنان خــود ارائه کنیم که 

شایستگی آن را دارند.«



شماره ۱447 جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۸18 Issue 1447 Friday October 25, 2019

پس از انتخابات 2019 کانادا
 در سال های آتی چه انتظاری باید

 از سیستم مهاجرتی داشت
ایرانیان کانادا- افزایش نرخ مهاجرت، 
شــهروندی رایگان و برنامه نامزدی 
شهری از گزینه های روی میز هستند.

پیــروزی در اقلیــت لیبــرال ها در 
انتخابات فدرال 2۱ اکتبر به این معنی 
است که سیســتم مهاجرت احتماال 
تــا زمانی که بتواند اعتماد پارلمان را 

داشته باشد با ثبات خواهد بود.
لیبرال هــا برای تصویــب قانون در 
پارلمان نیاز بــه حمایت یک حزب 
دیگر نیز دارند، که این امر نیز مستلزم 
مذاکره و مصالحه است. اما با در نظر 
گرفتن اینکه دیگر احزاب نیز نظرات 
مشــابهی راجع به مهاجرت داشتند، 
تصور این که قوانین مهاجرتی مورد 
انتقاد زیاد واقع می شوند سخت است.

تا  مهاجر  مهاجرت: 370,000  میزان 
سال 2023؟

نرخ مهاجرت به گونه ای برنامه ریزی 
شــده که حتی در حکومتی با اقلیت 

لیبرال باال رود.
مطابــق برنامــه فعلی، عــدد هدف 
۳۳0.۸00 نفر در ســال 20۱۹ است 
که به ۳50.000 نفر در سال 202۱ 

افزایش خواهد یافت.
با توجه به عملکرد لیبــرال ها تا به 
االن، انتظــار میرود از بعد از ســال 
202۱ نیز این عدد سالیانه ۱0.000 
نفر زیاد شود، که به این معنی است 
که این عدد تا سال 202۳ به تقریبا 

۳70.000 نفر خواهد رسید.
لیبرال ها در اولین دوره شــان برنامه 
های مهاجــرت اقتصادی مختلفی را 

 AIP - آزمایش کردند. مهم ترین آنها
Atlantic Immigration Pilot بــود، 
که لیبرال ها قــول دادند در صورت 
دریافت یک حکم دیگر دائم خواهد 

شد.
هم اکنون تمــام تمرکز بــر برنامه 
 Municipal نامزدی شــهری اســت
Nominee Program  بــه اختصار 
MNP که لیبــرال ها اعالم کرده اند 
به شهرهای کوچک کانادا برای جذب 

مهاجر کمک خواهد کرد.
اطالعات کمی راجع بــه این برنامه 
منتشر شده است، اما با توجه به این 
که بیشتر شهرها در سراسر کانادا با 
چالش جذب مهاجر روبرو هســتند، 
توجه زیادی را بــه خود جلب کرده 

است.
نحوه انتخــاب در این برنامه احتماال 
 Rural Northern و   AIP مشــابه 
Immigration Pilot است که آنها نیز 
توسط لیبرال ها آغاز شدند. با استفاده 
از این برنامه کارفرمایان در شهرهای 
مختلف مشخص شده توسط دولت 
فدرال خواهند توانست از تازه واردانی 
که نیازهای بازار کار را تامین میکنند 

حمایت کنند.
یکی از مهم ترین ســواالت پیرامون 
این برنامه این است که لیبرال ها قصد 
دارند چگونه 2.750 نفر )حد نهایی 
یک برنامه آزمایشی( را میان شهرهای 

مختلف پخش کنند.
احتمال دارد که لیبرال ها این برنامه را 
محدود به شهرهای کوچک و متوسط 
در انتاریو، مانیتوبا، ساسکاچوان، آلبرتا 

و بریتیش کلمبیا کنند.

قانون جدید در آلبرتا 
به افراد امکان خواهد داد  به سابقه کیفری 

شریک زندگی خود  دسترسی پیدا کنند

ایرانیان کانادا-آلبرتا در حال تصویب 
قانونی اســت که بــرای اولین بار در 
بریتانیا اجرا شــده است. مطابق این 
قانون افرادی که در رابطه نامناســب 
قــرار دارند میتوانند ســابقه جنایی 

همسرشان را مشاهده کنند.
آلبرتا، جیسون کنی  نخســت وزیر 
اعالم کرده که در صورت تصویب، این 
قانون میتواند باعث نجات جان افراد 

شود.
کنی گفت »مشکل خشونت خانگی 
بر علیــه زنان در آلبرتــا وجود دارد. 
آلبرتا از نظر خشونت خانگی در کانادا 

سوم است.«
بین سالهای 200۸ تا 20۱7 بیش از 
۱60 مرگ به علت خشونت خانگی 

ثبت شده است.
قانون Clare  ســال 20۱4 و بعد از 
مرگ زنی به نــام Clare Wood به 
دست همســرش آغاز شد. پلیس از 
سابقه کیفری همســر Clare باخبر 

بود.
ساسکاچوان، که با مشکل نرخ باالی 
خشونت خانگی دســت و پنجه نرم 
میکند، در بهار امسال تبدیل به اولین 

اســتان کانادا شــد که این قانون را 
تصویب میکند.

جیســون کنی گفت »این مانعی در 
قانون اســت که نباید وجود داشــته 
باشــد. حق پرســیدن و دانســتن 
معیارهای پیشگیرانه مهمی هستند 
که به اهالی آسیب پذیر آلبرتا کمک 
می کند تا از امنیت بیشتری برخوردار 

شوند. «
وزیر خدمات اجتماعی کانادا میگوید 
که مشــاوره با پلیس و دستگاه های 
مرتبط راجع به این قانون ادامه پیدا 

خواهد کرد.
دولت قصــد دارد این قانون را تا بهار 

آینده به مرحله اجرایی رساند.
منتقدان این قانون امــا راجع به اثر 
عملی این قانون بــرای کاهش نرخ 
خشونت خانگی مطمئن نیستند، آنها 
میگویند قربانیان مشکالت دیگری از 
جمله پیدا کردن مســکن و تصمیم 

گیری راجع به کودکانشان دارند.
ماری رناد، منتقد خدمات اجتماعی 
این قانون را قدمی مثبت میداند، اما 
معتقد است دولت نیز باید اقداماتی 

برای تامین امنیت مردم انجام دهد.

جاگمیت سینگ، رهبر محبوب و مصلح قانون انتخابات؟
بود  چیزی  انتخابات،  کنونی  قانون 
که در نهایت به ضرر سینگ تمام 
شد. آیا او کمر به اصالح این قانون 

می بندد؟

مداد- با مشــخص شــدن نتیجه 
انتخابات، معلوم شــد که جاگمیت 
ســینگ نمی توانــد نخســت وزیر 
بعدی باشــد. بــا این وجــود، او و 
هم حزبی هایش شاید بتوانند تحولی 
در فضای سیاسی کانادا پدید آورند 
که آن هم از طریق مســیر دهی به 

دولت اقلیت ترودو خواهد بود.
رهبر حزب نئودموکرات به شــکلی 
جــذاب و تقریبا بی خطــا در دوره 
تبلیغات انتخاباتی ظاهر شد و طی 
این دوره، محبوبیت حزبش سیری 
صعــودی داشــت. با ایــن وجود، 
این محبوبیت حزبی نتوانســت به 
کرسی های بیشتر در پارلمان تبدیل 

شود.
اما ســینگ وعده داده که نقشــی 
ســازنده را در پارلمان جدید خواهد 
داشــت و به در مکالمــه تلفنی با 
جاستین ترودو نیز این پیام را به او 

منتقل کرد.
ســینگ می گویــد: »در تمام طول 
دوره تبلیغات انتخاباتی، روایت های 
زیــادی را از زبــان کانادایی هــا و 
دربــاره کانادایی هایــی کــه دچار 
مشکالت مختلف هستند شنیدیم. 

آنهــا می خواهنــد زندگــی خوبی 
داشــته باشند، اما دســتیابی به این 
هدف ســخت تر و سخت تر می شود. 
می خواهم امشــب به آن کانادایي ها 
بگویم که نئودموکرات ها برای مبارزه 

از جانب شما، راهی اتاوا می شوند.«
حزب نئودموکرات موفق به کسب 24 
کرسی شــد که کمتر از ۳۹ کرسی 
کنونی این حزب است و به این ترتیب 
به جایگاه چهارم پــس از لیبرال ها، 
محافظــه کاران و حزب بلوک کبکوا 

دست یافت.
ســینگ پذیرفته که نتایج به دست 
آمــده در کبک توســط این حزب، 

با انتظاری که داشــت متفاوت بود. 
اوج گیری  به خاطــر  نئودموکرات ها 
ناگهانی بــالک کبکوا با شکســت 
سنگینی در این استان روبرو شدند. 
اما ســینگ قول داده کــه مردم این 

استان را تنها نمی گذارد.
با وجود اینکه از تعداد کرســی های 
نئودموکرات ها در پارلمان کاسته شده، 
اما اعضای ارشد این حزب می گویند از 
این مساله چندان ناراحت نیستند، زیرا 
بر قدرت این حزب افزوده شده است. 
دلیل این امر نیز پیشتازی شکننده 
حزب لیبرال و احتمال ائتالف آنها با 

نئودموکرات هاست.

هنوز مشخص نیست آیا دولت ائتالفی 
با مشــارکت این دو حزب تشــکیل 
می شود یا خیر. با این وجود، سینگ در 
سخنرانی دوشنبه خود، اولویت هایش 
را بر شــمرد. نظام حمایت پزشکی و 
دارویی ملی، دسترسی بهتر به مسکن 
ارزان قیمت، کاهش هزینه های تلفن 
همراه و نیز برنامــه ای برای افزایش 
مالیات ثروتمندان )یا به قول سینگ 
»پرداخت سهم منصفانه آنها از ثروتی 
که در اختیار دارنــد«( از مهم ترین 
اولویت های اعالم شــده توسط رهبر 

حزب نئودموکرات است.
آقای ســینگ می گوید بابــت دوره 
تبلیغــات به هیج وجه پشــیمان و 
ناراحت نیســت و گفت که پیام امید 
را به مردم کانادا منتقل کرده اســت. 
با وجود اینکه ایــن حزب به جایگاه 
چهارم دســت یافت، طرفدارانش باز 

هم نتیجه انتخابات را جشن گرفتند.
آقای سینگ هفته آخر دوره تبلیغات 
را بر روی سه اســتان کبک، انتاریو 
و بریتیــش کلمبیــا و جلــب نظر 
با این  رای دهندگان آنهــا پرداخت. 
وجود، نتیجه به دســت آمده از این 
سه استان، چندان باب میل این حزب 
نبود. او می گوید از اینکه نتوانسته به 
همه مناطق کشــور سربزند، ناراحت 
اســت. با این وجــود، تاکید دارد که 
نماینــده ای برای همه شــهروندان 
کانادایــی خواهد بــود، هر چند که 
نتوانسته در کنار بسیاری از آنها حضور 

داشته باشد.
مری دال واتیا )مشــاور ارشــد آقای 
سینگ( می گوید راهبرد حزب طی 
دوره تبلیغات ســاده بود که شــامل 
نامزدهایی که  ســرمایه گذاری روی 
هم اکنون در پارلمان هســتند و نیز 
تاکید بر برند حزب و سپس، شناسایی 
و جذب افراد مســتعد بــرای رای به 

حزب بود.
خانــم ماتیا می گویــد بازتاب برخی 
اخبار درباره جاگمیت سینگ )به ویژه 
واکنش او به خبــر جنجالی صورت 
سیاه شده جاســتین ترودو( توانست 

محبوبیت او را افزایش دهد.

درس های یک شکست

امــا اینکه بخــش قابــل توجهی از 
محبوبیت مردمی ســینگ نتوانست 
بــه کرســی هایی در پارلمان تبدیل 
شود، موضوعی است که سال هاست 
در محافل سیاســی مورد بررســی 
قرار می گیرد و البتــه پس از مدتی 
به فراموشــی ســپرده می شــود. به 
احتمالی  حضــور  می رســد  نظــر 
نئودموکرات ها در دولت آینده بتواند 
آغازگر روند اصــالح قانون انتخابات 
باشــد. هر چه باشــد، قانون کنونی، 
اصلی تریــن دلیل کم شــدن تعداد 
کرسی های نئودموکرات ها در پارلمان 

آینده کانادا به شمار می رود.

شیوه جدید کالهبرداران در کانادا 
 مامور پلیس برای »دریافت مالیات پرداخت نشده«

ایرونیا- یک طــرح کالهبرداری در 
ســال های اخیر میلیون ها دالر برای 
کانادایی ها هزینه داشته و حاال پلیس 
تورنتو هشــدار داده که کالهبرداران 
پشت این طرح که شامل استفاده از 
سازمان مالیات کشور هم می شده، با 
استفاده از تغییر شناسه تماس گیرنده 
و جا زدن خود در قالب افسران پلیس، 

حرکت خود را گسترش داده اند.
این جدیدترین تاکتیک برای اعمال 
تــرس از ســوی این کالهبــرداران 
است که تا به حال از حربه تهدید به 
اعمال اتهام های جنایی، دســتگیری 
و جریمه های مالی شــدید استفاده 
کرده اند و پلیس ها می گویند یک زن 
اخیرا به این طریق هزار دالر از دست 

داد.
این قربانی سه شنبه نزد پلیس رفت و 
گزارش داد که یک روز قبل تماسی 
از کسی دریافت کرده که می گفته از 
سازمان مالیات است. کارآگاه جیسون 
موتو از واحد کالهبرداری گفت: »مرد 
به این خانم گفته بوده که دارد درباره 
اینکه شــماره SIN او برای فعالیت 
کالهبرداران مورد استفاده قرار گرفته، 

بررسی می کند«.
او گفت زن در ادامه تماســی از مرد 

دیگری دریافت کرده که گفته افسر 
پلیس اســت و شــماره اش در تلفن 
زن شــماره اصلی بخش ۳۱ خدمات 
پلیس تورنتو افتاده بود. او گفت: »به 
زن گفته شد که بهتر است با بخش 
۳۱ تماس بگیرد و وضعیت کارمندی 
او را چک کند اما وی آن موقع این کار 

را انجام نداد«.
زن در نهایــت قبول کــرد هزار دالر 
داخل یک دستگاه بیت کوین نزدیک 
خیابان جین و شپرد بریزد تا از صادر 
شدن دستوری برای دستگیری خود 

جلوگیری کند.
اینطور  این کالهبــرداری معمــوال 
شروع می شــود که یک نفر به ظاهر 
از طرف سازمان مالیات با فرد تماس 
می گیرد و می گوید به دلیل اینکه وی 
اشتباهی در ثبت مالیات درآمد خود 
کرده دستوری برای دستگیری او به 
خاطر کالهبرداری صادر شده است. 
به هدف گفته می ّشــود که مقداری 
که اغلب حدود پنج هزار دالر اســت 
بدهکار اســت و اگــر بخواهد با این 
مسئله مبارزه کند ممکن است مجبور 
شود در دادگاه ها تا سقف ۱00 هزار 

دالر هزینه کند.
بعــد معموال بــه فرد هــدف امکان 

پرداخت کردن بخشــی از چیزی که 
ظاهرا بدهکار است داده می شود که 
شــاید چیزی حدود هــزار تا 2 هزار 
دالر باشد تا از دستگیری او جلوگیری 
بشود اما به او گفته می شود این اتفاق 
تنها در صورتی خواهــد افتاد که او 
بالفاصله پول بدهد. معموال این یعنی 
فرد بایــد در حالیکه هنوز پای تلفن 
است پول را به صورت الکترونیکی در 
یک دســتگاه بیت کوین واریز کند یا 
کارت های اعتباری یا کارت های هدیه 

پیش پرداخت شده خریداری کند.
ســازمان مالیات در وبســایت خود 
می گوید مامورانش هرگز خواســتار 
پرداخت الکترونیکــی آنی نخواهند 
بود و به هیچ وجه از گفتار تهاجمی 

یا تهدیدی استفاده نمی کنند.
پلیس هم به مردم یادآوری کرده که 
افســرانش هرگز درخواست دریافت 
نوعی از پرداخت را به صورت تلفنی 
نمی کنند و ارز بیت کوین را هم قبول 
نمی کنند. پلیس گفته تا به حال چند 
بار ایــن اتفاق افتاده که کالهبرداران 
از شناســه تماس پلیس برای گول 
زدن قربانیان خود اســتفاده کرده اند. 
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تجربه مدیریت یک صندوق رای در انتخابات کانادا به روایت یک شهروند ایرانی-کانادایی 

اصل اعتماد در برگزاری انتخابات کانادا و روند شمارش آرا
در کانادا، اگر شــهروندی باالی ۱6 
ســال باشــی ، می توانی فرم آنالین 
درخواست کار در روزهای انتخابات را 
در وبسایت سازمان انتخابات کانادا پر 
کنی یا آنکه حضوری به یکی از دفاتر 
آن سازمان بروی و برای کار ثبت نام 
کنی. برخالف بــاور عمومی، کار در 
انتخابات، کاری داوطلبانه نیســت و 
دولت برای آن بودجه در نظر گرفته و 

حقوق پرداخت می کند.
دستمزدها متفاوت است و به عنوان 
مثال، من برای کار در روز انتخابات و 
حضور در کالس آموزشی اش، نزدیک 

به ۳00 دالر کانادا دریافت می کنم.
البته روز انتخابات، ســاعت پنج ونیم 
صبح در حوزه انتخاباتی حاضر بودم 
تا صندوق ها و حوزه را برای شــروع 
رای گیری در ساعت هفت صبح آماده 
کنیم. نزدیک به ۱6 ســاعت بعد و 
حوالی ده شــب، وقتی شمارش آراء 
آن حوزه تمام شده بود، در نم نم باران 
ایستادم، بازتاب خبرهای شکل گیری 
دولت اقلیت حزب لیبرال را خواندم و 
به این ســوال هم فکر می کردم: چرا 
در کانادا تقلب انتخاباتی کار سختی 
اســت، اما در کشــوری مانند ایران 
همواره بحث تقلب در انتخابات یا گم 
شدن آرا مطرح است؟  در کانادا چه 
می کنند تا تقلب نشود، اعتماد مردم 
به صندوق رای حفظ شود و همزمان 
شمارش آرا ســریع و دقیق صورت 

بگیرد؟
هارون نجفی زاده، خبرنگار ارشد شبکه 
تلویزیونی ایران  اینترنشنال در مورد 
سرعت و دقت شمارش آرا در توییتر 
نوشت: »کانادا دیروز انتخابات برگزار 
کرد. ســحر نشده، ترودو پیروز اعالم 
شد. ما 2۸ سپتامبر )در افغانستان( 
انتخابات کردیم، یک ماه بعد نتایج که 

هیچ، دعوا سر قفل است!«

به تو اعتماد داریم

در انتخابــات کانــادا »اعتماد یک 
سرمایه است«.

اهمیــت اعتمــاد را یــک خبرنگار 
اقتصادی در لندن، پایتخت بریتانیا 
بــرای مــن شــرح داد. او می گفت 
کــه »اگر اعتماد مردم بــه دولت یا 
ساختارهای اجتماعی از دست برود، 
دیگر ســخت می شــود مدیریتی را 

اجرایی کرد«.
موقع ثبت نــام بــرای رای دادن در 
انتخابات امسال، تصادفی، آگهی کار 
ســر صندوق را دیدم و فرم آن را پر 
کردم. روز بعد یک تلفن داشــتم و 
یک آدرس به من دادند. بهم گفتند 
»هر زمان که می رسی، برای مصاحبه 
حضوری بیا.« در مصاحبه حضوری 
چند سوال بیشتر پرسیده شد:  چرا 
می خواهی ســر صندوق کار کنی؟ 
دوســت داری در کدام خیابان این 
حوزه کار کنی؟ و درنهایت، با توجه 
بــه آگهی های کار، نســبت به کدام 
مسئولیت احساس آسودگی و اعتماد 

به نفس بیشتری داری؟
 Poll( انتخاب کردم تا منشی صندوق
Clerk( باشم: یعنی مدارک شناسایی 
را چک کنــم، نام ها را با فهرســت 
رای دهنــدگان مطابقــت دهم و به 
مسئول اصلی صندوق اجازه دهم تا 
برگه رای را صادر کند. ســپس ناظر 
این باشــم که رای دهندگان در یک 
فضــای امن، همچنین بــا همراهی 
حداکثر حریم خصوصی، رای شــان 
را پــر می کنند و ســپس رای را در 

صنــدوق می اندازند. وقتــی رای به 
صندوق وارد شــد، من در فهرست 
رای دهندگان تایید می کردم که این 

فرد رای داده است.
از همــان ابتدای مصاحبــه تا پایان 
رای گیــری، به تو اعتماد می شــود. 
تو یک شهروند هستی و مسئولیت 
شــهروندی را می دانی. در یک تیم 
قرار می گیری تــا در کنار همدیگر، 
مراقب رای مردم باشیم. این اعتماد، 
به تو اعتماد به نفــس می دهد. این 
مســئولیت، تو را قوی می کند. تمام 
مــدت و در روز رای گیــری، با تیم 
مدیریت آن حــوزه در ارتباط بودم. 
هرچند ما دو نفر، فقط یکی از هشت 
صندوق را در ساختمان ورزش یک 

دبستان، مدیریت می کردیم.
فرآینده ساده شده برای رای دهندگان
برخــالف آمریکا، همه بــا هرگونه 
مدرک شناسایی کانادایی، می توانند 
رای بدهند. حتی افراد بی خانمان، با 
یک نامه یک سازمان حمایتی یا محل 
موقت اقامت، می توانند در انتخابات 
حاضر شــوند. داشــتن آدرس مهم 
اســت، چون برای سازمان انتخابات، 
آدرس هویــت رای دهنــده را تایید 

می کند.
تقریبا تمامی شــهروندان کانادا، در 
فهرســت انتخاباتی ثبت شــده اند. 
خواه پیــش از انتخابات بــرای رای  
دادن ثبت نام کرده اند، یا سر صندوق 
ثبت نام می کنند. بــرای برخی، این 
فرآیند خودکار صورت می گیرد. وقتی 
دو سال پیش، فرم شهروندی کانادا 
را پر می کردم، خواســتم تا اسمم به 

فهرست شهروندی وارد شود.
بیشــتر رای دهندگان، یــک کارت 
دریافت می کنند که به آن ها می گوید 
برای رای دادن، به کدام آدرس بروند. 
در آن حوزه، آن ها را به یک صندوق 
می کنند.  هدایــت  مشــخص  رای 
نامشان در فهرست رای گیری آمده 
اســت، اگر نیامده باشد یا آدرسشان 
تغییر کرده باشد، با یک فرم می توانند 
آدرس را ســر صندوق تغییر دهند. 
از ۱۹۱ رای ای که مــا دو نفر صادر 
کردیم، ۱۳ نفرشــان همراه با ثبت 

تغییر آدرس افراد بود.
بــرای آنکــه بدانی خود فــرد رای 
می دهد، به جز کارت انتخابات، یک 
کارت شناسایی طلب می کردیم. اگر 
کارت انتخاباتی همراه فرد نبود، یک 
کارت شناسایی می خواستیم که نام و 
آدرس او در آن ثبت شده باشد. کارت 
شناسایی می توانست گواهینامه باشد 
یا کارت دانشجویی یا کارت بیمه یا 
یک فرم بانکی. الزامی ندارد کارت یا 

مدرک شناسایی عکس داشته باشد. 
یک فرم بانکی هــم می تواند آدرس 

فرد را تایید کند.
همچنین، حوزه نمی تواند باز شــود، 
مگر اینکه اطمینان حاصل شود که 
افراد مسن یا دچار مشکالت حرکتی 
می توانند به راحتی بــه حوزه وارد و 
خارج شــوند. اگر افرادی سگ های 
مراقــب )به خاطر بیمــاری یا دیگر 
نیازمندی ها( به همراه داشته باشند، 
می توانند همراه سگ وارد حوزه شوند 

و رای دهند.
روز انتخابــات ونکوور باران شــدید 
می بارید و خیلی ها کم حوصله بودند. 
نکته این بود که بارها به رای دهندگان 
تاکیــد کردیم رای را نباید دســت 
ما باقی بگذارنــد و باید در صندوق 
بیاندازند. خیلی ها فکر می کردند ما 
این کار را می کنیم و می خواســتند 
زودتــر به خانــه و محیطــی گرم 
برگردند. یک رای دهنده حتی رفت و 
گفت: »خودتان رای ام را به صندوق 
بیاندازیــد«، برای مــن، این تاثیری 
است که ســرمایه اعتماد، در مردم 

کانادا باقی می گذارد.

جزوه را دنبال کن و همه چیز را ثبت 
کن

نزدیــک به چهــار ســاعت در یک 
بعدازظهــر پاییــزی ونکــوور و در 
فاصله ای نزدیک بــه روز انتخابات، 
در کالس آموزشی ای نشستم که به 
ما آموزش مــی داد، در روز انتخابات 
چگونه عمل کنیم. بر پایه انتخابات  
گذشته، به تمامی جزئیات توجه شده 
بود و مراحل را به طور کامل توضیح 
مــی داد. در نهایت چند ســناریوی 
معمول را نیز تمرین کردیم و جزوه ای 

نیز در اختیار ما قرار گرفت.
باتوجه به این جزوه، در روز انتخابات، 
ما برابر مسئولیت هایمان، صندوق رای 
را آماده کردیم، رای ها را صادر کردیم 
و پس از پایان زمان رای گیری و وقتی 
دیگر هیچ رای دهنده ای منتظر نبود، 
برابر جزوه،  وسایل را جمع کردیم و 
ســپس مقابل دید ناظران احزاب و 
مدیران حــوزه، صندوق را باز کردیم 
و رای ها را شمردیم. همکارم هر رای 
را برداشت، به بقیه نشان می داد، بلند 
می گفت کدام نامزد برگزیده شــده، 
من چک می کــردم و نتیجه را روی 

یک کاغذ ثبت می کردم.
حدود 20 دقیقه طول کشید تا ۱۹۱ 
رای را خواندیم. رای باطله نداشتیم. 
تمام عدد هایم در جدول ها برابر بود. از 
نمایندگان نامزدها خواستیم تا بیایند 

و بررسی کنند. سپس آرای هر نامزد 
را دوباره شــمردیم و بررسی کردیم 
که کاغــذی به دیگری نچســبیده 
باشــد. درنهایت، مدیر حوزه آمد و 
همه چیز را برای سومین بار بررسی 
کرد. سپس همه مدارک انتخاباتی و 
کاغذها را بسته بندی کردیم و تحویل 

مدیر حوزه دادیم.
همکارم که مسئول صندوق بود، یک 
نســخه از نتیجه انتخابات را به خانه 
برد. هیچ کســی به جز او اجازه ندارد 
تــا این صندوق را دوباره باز کند. اگر 
بازشــماری رای ها توســط نامزدی 
خواســته شــود، فقــط او می تواند 

صندوق را دوباره باز کند.
برای همین در حالی که روز انتخابات 
بلند بود، اما شمارش با سرعت انجام 
گرفت. در اغلب حوزه های کانادا، دو 
ساعت پس از پایان انتخابات، نتایج 

اعالم می شود.

آیا باید اصل مسابقات اسب سواری را 
کنار گذاشت؟

در کانادا هم مثل ایران، نظام انتخاباتی 
بر پایه مسابقات اسب سواری است یا 
می گویند،  کانادایی هــا  که  آن گونه 
»اولین نفری که از خط پایان گذشت، 
برنده است!«. این بدین معناست که 
از رای دهندگان  رای فقط بخشــی 
در نتیجه نهایی تاثیرگذار می شود و 
بیشتر نمایندگان پارلمان کانادا، بین 
۳0 تا 50 درصد آرا مردم را بیشــتر 
ندارند. در عمده کشورهای اروپایی، 
نظام انتخاباتی تغییر کرده اســت و 
دیگر مالک، مســابقات اسب سواری 

نیست.
در کانادا، سال هاست صحبت از تغییر 
نظام انتخاباتی اســت و در نخستین 
دوره دولت جاســتین ترودو، یکی از 
شعارهای اصلی حزب لیبرال این بود 
که »این آخرین بار است در این نظام 
انتخاباتی رای می دهید!« البته آن ها 

به این قولشان عمل نکردند.

حاال سوال این اســت که آیا نظام 
انتخاباتی باید تغییر کند؟

خانمی که با همراهم مسئول صندوق 
بود، کانادایی  فرانســوی است و تازه 
وارد کالج شده و پرستاری می خواند. 
از او پرسیدم آیا باید برای رای دادن 
جایزه گذاشــت؟ مثــال زدم که در 
بریتانیا، ثبت نام در انتخابات، میزان 
اعتبــار افراد در بانک هــا را افزایش 
می دهد. همچنین پرسیدم، آیا برای 
رای ندادن، جریمه ای گذاشت؟ مثال 
از استرالیا زدم که جریمه نقدی برای 

افرادی گذاشته که رای نمی دهند.
جواب داد، »انتخابات خرید وفروش 
نیســت که برایش جایــزه بگذاریم. 
مجازات هم نیست که برایش جریمه 
بگذاریم. باید افراد قبول کنند که این 
یک وظیفه شهروندی است و برایش 
وقت بگذارند«. البته همه این کار را 
نمی کنند، تقریبا از هر چهار شهروند 
کانادا، یک نفر همیشه رای نمی دهد.

مثالش یک رای دهنــده بود، وقتی 
رای اش را صادر کردیم، لبخند زد و 
گفت: »آخرین مرتبه ۱۸ ساله بودم 
و رای دادم«. وقتــی رای اش را بــه 
صندوق، خندید و گفت: »بروم تا ۳0 
سال دیگر!« همکارم در لحظه جواب 

داد، »نه، چهار سال دیگر برگرد!«
سیدمصطفی رضیئی

 )ایندیپندنت فارسی(

یکشنبه سوم نوامبر
 زمان  تغییر ساعت زمستانه در کانادا

هدهد- تغییر ساعت در فصل پائیز 
و ابتدای زمســتان )تغییر ســاعت 
زمستانه در کانادا( موضوعی است که 
در سال های اخیر حاشیه های زیادی 
به همراه داشــت. این روزها نیز باید 
خود را برای تغییر ساعت آماده کنیم.

ایــن درحالی اســت کــه خیلی از 
کشــورها در آینده ای نه چندان دور 
تصمیم دارند تغییر ساعت را حذف 
کنند. مانند قانون گذاران اتحادیه اروپا 
که به عدم تغییر ساعت فصلی از سال 
202۱ به بعد رای مثبت دادند. این 
موضوع که در پارلمان اتحادیه اروپا 
به رای گذاشته شده بود با 4۱0 رای 
موافق در مقابــل ۱۹2 رای مخالف 

تصویب شد.
یا اســتان بریتیش کلمبیا که بنابر 
نتایــج یک نظرســنجی ۹۳ درصد 
ساکنان این استان از دولت خواستار 

عدم تغییر ساعت فصلی شدند.
تغییر ساعت یا صرفه جویی در زمان 
نور روز)DST(، چند دهه اســت که 
برای کانادا ضررش بیشتر از منفعتش 

بوده است.
به نظر می رسد که این کار می تواند 
نوعی اتالف وقت باشد و باعث می شود 
مردم یک ساعت از زمان خواب خود 
را در یک نیمه از سال از دست بدهند 
و سپس در نیمه دیگر سال آن زمان 

را بدون هیچ دلیلی سپری کنند.
به طور جدی، جنبه های منفی تغییر 
ساعت بســیار زیاد است و این نکات 
منفی اثبات می کنند که این عادت، 
که مربوط به گذشته های دور است 

باید ترک شود.
مطابق هرســال اولین یکشنبه ماه 
نوامبر یعنی برای امسال روز یکشنبه 
سوم نوامبر ســاعت دو بامداد موقع 

تغییر ساعت به وقت زمستانی )تغییر 
ساعت زمستانه در کانادا( فرا می رسد.

این سوال که چرا عقب و جلو راندن 
ساعت اینقدر ارزش باید داشته باشد 

مطرح است.
 اکنیتا لیلیا، در این زمینه می گوید: 
تقســیم زمان به هفته هــا، روزها و 
ساعت ها ســاخته دست بشر است و 
بر اساس یک تفاهم بوجود آمده اند. 
تغییر ســاعت باعث کوتاه شدن ویا 
طوالنی شدن روزها نمی شود فقط 

اوقات رسمی جابجا می شوند.
پس فراموش نکنید یعنی روز یکشنبه 
سوم نوامبر 20۱۹ در ساعت 2 بامداد 
ساعت رســمی کانادا )در هرمنطقه 
زمانی( یک ســاعت به عقب کشیده 

خواهد شد.
تلفن های هوشمند  معمول  بصورت 
و کامپیوترهــا این تنظیم را بصورت 

اتوماتیک انجام خواهند داد.
ایــده ابتدایی این تغییــر در دوران 
مدرن در ســال ۱۸۹5 توسط جرج 
ورنون هادســون مطرح شد و برای 
اولین بار در زمان جنگ جهانی اول 
به اجرا درآمــد. پس از بحران انرژی 
در دهه ۱۹70، ســاعت تابستانی به 
صورت گســترده مورد استفاده قرار 
گرفت و تا امروزه نیــز در آمریکای 

شمالی و اروپا استفاده می شود.

گنج 100 هزار دالری ونکوور
 سرانجام تصاحب شد

ایرونیا- بعد از یک مدت طوالنی، جستجوی گنج ونکوور باالخره به پایان رسیده 
است.

در ماه جوالی گلد هانت در سراسر ونکوور، کلگری و ادمونتون سه جستجوی 
گنج اضافی راه انداخت. در هر یک از آن ها جستجوگران گنج شانسی برای بردن 

۱00 هزار دالر گنج داشتند که در یک موقعیت مخفی دفن شده بود.
صندوق هایی که در کلگری و ادمونتون چال شده بودند در آگوست کشف شدند 
اما جستجوی ونکوور ماه ها بدون حل شدن ادامه پیدا کرده بود. در نهایت روز 
شــانزدهم اکتبر مردی به نام رونالد تروی لینسی-دیکسون پازل را حل کرد و 

توانست گنج ونکوور را پیدا کند.
هجدهم اکتبر به او صندوقی پر از سکه های نقره و طال داده شد که ارزش شان 
۱00 هزار دالر اســت. او در رادیو درباره گلد هانت شنیده بود و تمام وقتش را 

صرف جستجو و سعی در حل کردن سرنخ ها کرد.
تروی در بیانیه ای گفت: »خیلی هیجان زده هستم! از همان اول انگیزه داشتم اما 
هرگز فکر نمی کردم در حقیقت بتوانم برنده بشوم. برنامه های فوری من شامل 
یک تعطیالت خانوادگی می شوند بنابراین همسر و فرزندانم هم واقعا هیجان زده 

هستند«.
در ژوئن مارکو سردا ساکن برنابی پازل را حل کرد و نخستین گنجینه مخفی 

ونکوور را از آن خود کرد.
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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

جهانگیری: 22 میلیارد دالر از ایران 
خارج شده و سرنوشتش روشن نیست

معاون اول حسن روحانی جناح منتقد دولت در حاکمیت جمهوری اسالمی 
ایران را متهم کرد که در مقطعی 22 میلیارد دالر منابع کشور را به استانبول و 

دبی بردند و مشخص نشد که این پول چه سرنوشتی پیدا کرد.

دویچه ولــه- اســحاق جهانگیری، 
معــاون اول رئیس جمهــوری ایران، 
روز سه شنبه ۳0 مهر )22 اکتبر( در 
یک سخنرانی در»جلسه هم اندیشی 
با علما و روحانیون«  فاش ســاخت 
کــه در دوره دولت قبلــی )محمود 
احمدی نژاد( 22 میلیارد دالر از منابع 

کشور را به خارج از کشور برده اند.
هــدف  جهانگیــری  گفتــه  بــه 
خارج کنندگان ایــن مبلغ هنگفت، 
مقابله افزایش قیمت دالر در کشــور 
و کاهــش آن  بوده اما نه قیمت دالر 
کاهش یافته و نه مشــخص شده که 
22 میلیارد دالر به چه سرنوشتی پیدا 

کرده است.
جهانگیری در ادامه ســخنان خود با 
اشاره به انتقادهای گســترده به ارز 
4200 تومانــی بــرای برخی اقالم و 
کاالهای ضروری که منتقدان دولت 
از آن با نــام »ارزی جهانگیری« نیز 
یاد می کنند، گفــت: »تصمیمی که 
در این خصوص اتخاذ شد مورد تایید 
همه ارکان نظام بود اما عده ای که به 
دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم 
هســتند بارها در رسانه ها تیتر زدند 
که ۱۸ میلیارد دالر از منابع کشــور 
با این تصمیم به بــاد رفت و یک بار 
هم توضیح ندادند که استداللشــان 

چیست؟«
معــاون اول رئیس جمهــوری ایران 
اضافه کرد: »کســانی که ارز 4200 
تومانــی را زیــر ســوال می برند و 
می گویند که دولت منابع کشــور را 
به باد داده همان کسانی هستند که 
در مقطعی 22 میلیــارد دالر منابع 
کشور را به استانبول و دبی بردند تا به 
گفته خودشان قیمت ارز را در کشور 
کاهــش دهند در حالی که نه قیمت 
دالر کاهش پیدا کرد و نه مشــخص 

شد که 22 میلیارد دالر چه شد؟«
رقمی که جهانگیری عنــوان کرده 
تقریبــا معــادل ارزش کل صادرات 
ســالیانه نفت ایران در ســال 20۱6 
میالدی اســت و می تواند در صورت 
اثبات به عنوان بزرگترین فساد مالی 
طول تاریخ جمهوری اســالمی ثبت 

شود.
جهانگیــری در ســخنرانی طوالنی 
خــود از »دســتاوردهای دولت«  در 
زمینه های مختلف نیز سخن گفت و 
از آنها دفاع کرد. او گفت: »برداشــت 
گاز ایــران در ســال ۸4 از میــدان 
مشــترک گازی با قطر برابر بود اما 
ســال ۹2 که دولت تدبیر و امید کار 

خود را آغاز کرد، برداشت روزانه قطر 
550 میلیون متر مکعب و برداشــت 
ایران 250 میلیــون متر مکعب بود 
که این عقب ماندگی حتما ناشــی از 
خیانت بوده زیرا چند ده میلیارد دالر 

پول ملت ایران از دست رفته است.«

مقامات اسرائیل می  گویند آماده مقابله با حمله موشک  های کروز
 و پهپادهای جمهوری اسالمی هستند

کیهان لندن- رادیو ارتش اســرائیل، 
سه شنبه 22 اکتبر )۳0 آبان(، اعالم 
کرد برای مقابله با حمالت پهپادی و 
پرتاب موشک  های کروز از سوی ایران 

آماده می  شود.
رخالف موشک  های بالستیک که در 
ارتفاع باال حرکت می کند موشک  های 
کروز و پهپاد در ارتفاع کمتر حرکت 
می  کنند که همین موضوع شناسایی 

آنها را سخت  تر می  کند.
روزنامه تایمز اسرائیل با اعالم این خبر 
نوشته اســت، منابع امنیتی اسرائیل 
باالترین حالت هشــدارها را دریافت 
کرده انــد و احتمال حمله از ســوی 
جمهوری اسالمی ایران به خاک این 
کشــور جدی است. به همین منظور 
برای مقابله با تنش هایی که منشاء آن 
رژیم ایران اســت برای دومین بار در 
یک ماه گذشته کابینه امنیتی اسرائیل 

تشکیل جلسه داده است.
اولین جلسه، ششم اکتبر )۱4 مهر(، 

پس از اعالم هشدار در مورد افزایش 
تهدیــدات از طرف حکومــت ایران 
برگزار شــد. در این جلسه که شش 
ســاعت طول کشــید طرح دفاعی 
بنیامین نتانیاهو بررسی شد. پروژه ی 
NIS به مبلغ 2۹0 میلیون دالر برای 
تقویت پدافند هوایی که تمرکز ویژه  
روی دفاع در مقابل حمالت موشکی 

کروز دارد.
منابع امنیتی و نظامی اسرائیل چند 
دلیل بــرای افزایــش احتمال یک 
عملیات نظامی از ســوی ایران علیه 
اسرائیل مطرح کردند. از جمله طرح 
ادعای عملیات »اســرائیلی- عربی« 
برای ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه 
قدس و همچنین ادعای محمدجواد 
ظریف در مورد دســت داشتند چند 
دولــت در حمله راکتــی به نفتکش 

ایرانی در دریای سرخ.
از طرفــی رژیم ایــران در پی تالفی 
حمــالت گســترده علیــه مواضع 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی و 
شبه نظامیان مورد حمایت تهران در 
عراق است. حضور نمایندگان اسرائیل 
در کنفرانس دریایی منامه نیز می  تواند 
از دالیلی باشد که سطح هشدارهای 

امنیتی در اسرائیل را باال برده است.
اواســط امرداد رئیس اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی ادعا کرد 
طرح ترور قاسم سلیمانی با شکست 
مواجه شده است. حسین طائب ادعا 
گفت که تیم  های تروریســتی قصد 
داشتند با استقرار ۳50 تا 500 کیلو 
مواد منفجره از طریق ایجاد کانال در 
زیر یک حســینیه در کرمان در ایام 
تاســوعا و عاشورا ســلیمانی را ترور 

کنند.
برنامه ریزی  ادعای  اسرائیل می  گوید 
اسرائیل و کشورهای عربی برای ترور 
قاسم سلیمانی بهانه رژیم ایران برای 

ماجراجویی است.
با طــرح صلح  جمهوری اســالمی 
فلســطینی- اســرائیل موســوم به 
»معامله قرن« مخالف اســت و این 

احتمال وجود دارد برای مختل کردن 
آن دست به هر اقدامی بزند.

این در حالیســت که نگرانی   مقامات 
اســرائیلی پس از حمله به تاسیسات 
نفتی آرامکو عربستان بیشتر شد. این 
حمالت که بر اساس مدارک و شواهد، 
توســط رژیم ایران تدارک دیده شده 
بود با موشک  های کروز و پهپاد صورت 

گرفت.
۱۳ مهر، قاســم تقی  زاده معاون وزیر 
دفاع جمهوری اســالمی گفت ایران 
موشــک  های کــروز با بــرد ۸00 و 
۱200 کیلومتــر را به نام »هویزه« را 
کامل کرده و تاکید کرد در این حوزه 
فعالیت  های بسیاری صورت گرفته که 

رسانه  ای نکردیم.
روز چهارشنبه اول آبان، پایگاه خبری 
»انگجت« نوشت نیروی هوایی ارتش 
آمریکا اولین مجموعه از ســالح  های 

لیزری ضدپهپاد خود را از شــرکت 
ریتون تحویل گرفت. این ســالح با 
پرتاب اشعه لیزر با انرژی بسیار زیاد به 
سمت پهپادهای مهاجم می  تواند پرواز 

آنها را مختل کند.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا سه شنبه 
در توئیتی اعالم کرد که در دیدارش با 
محمد بن  سلمان ولیعهد عربستان بر 
سر فعالیت های بی ثبات کننده ایران 
گفتگو کرده و تاکیــد کرد آمریکا از 

عربستان حمایت خواهد کرد.
شمار زیادی از تحلیلگران می  گویند 
با ماجراجویی  های جمهوری اسالمی 
خاورمیانه به ســمت یــک درگیری 
تمام عیار می  رود. پنتاگون اخیراً اعالم 
کرد که ســه هزار سرباز آمریکایی و 
تجهیزات اضافی در عربستان مستقر 

خواهد کرد.

فرمانده سنتکام: 
به دنبال جنگ  با ایران نیستیم، ولی از 
رویارویی با آن هم خودداری نمی کنیم

صدای آمریکا- فرمانده ســتاد فرماندهی مرکزی ایــاالت متحده آمریکا 
می گوید که ایران یکی از اولویت های تمرکز راهبردی ایاالت متحده است و 
آمریکا با آن که خواهان جنگ با ایران نیست، اما چنان چه ضرورت ایجاب 

کند از چنین برخوردی خودداری نمی کند. 
ژنرال کنث مک کنزی، فرمانده ســتاد فرماندهــی مرکزی ایاالت متحده 
آمریکا، سنتکام، روز چهارشنبه یکم آبان در جریان کنفرانس »بررسی روابط 
آمریکا و اعراب در واشنگتن« با بیان این که یک قدرت جهانی نمی تواند تنها 
یک تمرکز راهبردی داشته باشد، افزود: »ایران یکی از این اولویت ها است؛ 
ولی مهم ترین آن ها نیست. ما دنبال جنگ با ایران نیستیم؛ ولی ]در صورت 

لزوم[ از رویارویی با ایران خودداری نمی کنیم.«
ژنرال مک کنزی گفت: »هرگونه برخورد نظامی که ایاالت متحده در آینده 
در آن دخیل باشد فرامنطقه ای خواهد بود و چندین ستاد فرماندهی در آن 
حضور خواهند داشت؛ چرا که نمی توان تنها از نگاه یک فرماندهی نظامی، 

تصمیم هایی در مقیاس جهانی گرفت.«
فرمانده نیروهای مرکزی ایاالت متحده با اشــاره به فعالیت های ایران در 
تابستان امسال گفت: »میزان تاثیرگذاری بازدارندگی را تنها زمانی می توان 
سنجید که آن بازدارندگی ناکام شده باشد. ... تنها زمان این را نشان خواهد 
داد.« ژنرال مک کنزی افزود که نقش سنتکام این است که نگذارد ایران به 

کارزار فشار حداکثری، واکنش نظامی نشان دهد. 
فرمانده ســنتکام همچنین گفت: »قدرت راهبردی ما هیچ گاه منحصر به 
مقدار تجهیزاتی که برای جنگ می آوریم، نیســت. قدرت راهبردی ما بر 
مشــارکت ها، ائتالف ها، و رویکرد کلیت ارکان دولت، که ما به میدان نبرد 

می آوریم، استوار است.«
ایران پشت پرده چندین فقره حمله علیه نفتکش ها در نزدیکی تنگه هرمز 
معرفی شده اســت. همچنین آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان، جمهوری 
اسالمی را مسئول حمالت موشکی و پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان 

سعودی می دانند.

کیهان لندن- وزیر اقتصاد جمهوری اسالمی و تیم همراهش به دلیل عدم 
صدور ویزا از سوی ایاالت متحده آمریکا از شرکت در نشست بانک جهانی 

و صندوق بین المللی پول بازماندند. 
هیئتی از مقامات ایرانی قرار بود برای شــرکت در اجالس ســاالنه گروه 
بانک جهانی )World Bank Group( و صندوق بین الملل پول )IMF( به 

ایاالت متحده آمریکا سفر کنند اما برای آنها ویزا صادر نشد.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی جمهوری اسالمی در نامه ای به 
رئیس بانک جهانی با اعالم خبر لغو این ســفر، نسبت به عدم صدور ویزا 

برای خودش و تیم همراهش از سوی ایاالت متحده اعتراض کرده است.
فرهاد دژپسند در این نامه که خطاب به دیوید مالپاس رئیس گروه بانک 
جهانی نوشته شده اعتراض خود و جمهوری اسالمی را نسبت به »ایجاد 
موانع بی اساس« و »اعمال محدودیت های غیرقانونی، بی سابقه و خصمانه 
دولت آمریکا علیه جمهوری اسالمی بویژه عدم صدور روادید برای اعضای 
هیئت ایرانی از جمله جانشین هیئت عامل و مشاوران این هیئت« اعالم 
کرد. فرهاد دژپسند در حالی نامه اعتراضی خود را به رئیس بانک جهانی 
ارســال کرده که مهرماه ســال جاری دونالد ترامپ با صدور فرمانی ورود 
مقام های ارشــد حکومت ایران و وابســتگان درجه یک آنها به آمریکا را 
محدود کرد. دونالد ترامپ تأکید کرده بود اشــخاصی که بر اســاس این 
فرمان ورود آنها به ایاالت متحده تعلیق شده تنها با تشخیص وزیر خارجه 

آمریکا می توانند وارد این کشور شوند.

عدم حضور مقامات ایرانی در اجالس
 بانک جهانی به دلیل صادر نشدن ویزای آمریکا
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مدیرسابق عماریون: سیدامامی برای متهم کردن روحانی
 به ارتباط با سیا تحت فشار بود

رستمی  محمدحسین  بی بی ســی- 
مدیر سابق سایت اصولگرای عماریون، 
در اظهاراتی که به نقل از او منتشــر 
شده، ادعا کرده سازمان اطالعات سپاه 
به دنبال اجبار کاووس سیدامامی به 
»اعتــراف« در مــورد ارتباط رئیس 
جمهــور ایران بــا ســرویس های 
جاسوسی آمریکا و اسرائیل و بریتانیا 

بوده است.
در بخشی از این اظهارات خطاب به 
حسین طائب رئیس سازمان اطالعات 
سپاه آمده: »سازمان تحت مسئولیت 
شما طبق گفته مرحوم سیدامامی به 
دنبــال این بوده که از ایشــان ]اقای 
سیدامامی[ اقرار جبری و زوری بگیرد 
که مجموعه حفظ محیط زیستی که 
دارند با اطالع و مدیریت غیرمستقیم 
آقایان حســام الدین آشنا و عیسی 
کالنتری و در رینــگ بعدی جناب 
اکبر ترکان و شخص مرحوم آیت اهلل 
هاشــمی رفســنجانی و نیز رئیس 
جمهور حسن روحانی تحت هدایت 
سیا و موساد و اینتلیجنس سرویس 

بوده اند.«
عبدالرضــا داوری از نزدیکان محمود 
احمــدی نــژاد، اخیرا با انتشــار دو 
فایل صوتی با صدای محمدحســین 
رســتمی، که در زندان است، گفته 
آقای رستمی این فایل ها را در واکنش 
به »پرونده سازی های حسین طائب 
و سازمان اطالعات سپاه« ضبط کرده 
است. رمضان شریف سخنگوی سپاه 
پاسداران، امروز اول آبان در اظهاراتی 
که به نظــر می آید به اظهارات آقای 
و  دارد،»مرتبطان  اشــاره  رســتمی 
حامیان« کانــال تلگرامی آمدنیوز را 
متهم کرده که با حمله به »مسئوالن 
سازمان اطالعات سپاه« قصد منحرف 

کردن افکار عمومی را دارند.
مدیر ســابق عماریون، کــه خود از 
ســوی اطالعات ســپاه به ارتباط با 
کانال تلگرامی آمدنیوز و جاسوســی 
برای اســرائیل متهم است، در یکی 
از فایل ها مشخصا مدعی شده آقای 
سیدامامی »آخرین شب قبل از رفتن 
به انفرادی« گفته حاضر به تن دادن 
به درخواست اطالعات سپاه نشده و 
نتیجتا، به بیان آقای رستمی: »او را 
به انفرادی و از آنجا هم به.... بگذریم«.

محمدحسین رستمی خطاب به حسین طائب گفته: «شما و آن رفیقت... به ریاست جمهوری یا وزارت اطالعات 
یا نخست وزیری احتمالی نخواهید رسید«

کاووس سیدامامی، مدیرعامل مؤسسه 
حیــات وحش میراث پارســیان و از 
فعاالن شناخته شده محیط زیست در 
ایران بود کــه در 4 بهمن ۱۳۹6، از 
سوی سازمان اطالعات سپاه دستگیر 
و متهم به جاسوسی شد. قوه قضاییه 
ایران اعالم کرد که آقای ســیدامامی 
در ۱۹ بهمــن ۱۳۹6 در زندان اوین 
»خودکشــی« کرده ولی این ادعا، در 
ســطح افکار عمومی بــا تردیدهایی 
مواجه شد. مریم ممبینی، همسر آقای 
ســیدامامی، ۱0 روز پیش به دنبال 
بیش از 500 روز ممنوع الخروجی، در 

کانادا به فرزندانش پیوست.
مدیر سابق عماریون گفته که خود را 
»مکلف« می داند حال که همســر و 
فرزندان کاووس سیدامامی در خارج 
از ایران هستند گفته های او را برای 
اطالع آیت اهلل خامنه ای و مردم منتشر 

کند.
انتشــار فایل های صوتی جدید، 2۸ 
مهــر و در واکنش به ادعاهای برنامه 
»بیست و سی« صداوسیما در 25 و 
26 مهرماه علیه محمدحسین رستمی 

صورت گرفت.
از  بخش هایــی  برنامه هــا،  آن  در 
»اعترافات« روح اهلل زم پخش شــده 
بــود که آقــای رســتمی را یکی از 
منابع اطالعاتی خود در ایران معرفی 
می کــرد. بنا بر روایت ســپاه، که از 
صداوسیما پخش شد، محمدحسین 
رســتمی در زمان حضور در جنگ 
داخلی ســوریه به جاسوســی برای 
اســرائیل پرداخته و در ازای دریافت 
پول، برای آمدنیوز اطالعات  فرستاده 
است. در بخشــی از برنامه تلویزیون 
ایران، صدای آقای رســتمی شنیده 
می شــد که ظاهــرا، در جریان یک 
مکالمه از طرف مقابل تقاضای ارسال 

پول می کرد.
مدیرســابق عماریــون بــا تکذیب 
اظهــارات مطرح شــده در تلویزیون 
ایران مبنی بر اینکه در سال ۱۳۹4 به 
اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر 
شــده، تاکید کرده که »از سال ۹5 و 
به اتهام حمل ســالح گرم بازداشت 
شده اســت«. وی با اشاره به صدای 
منتشر شده در تلویزیون گفته: »فایل 
صوتی پخش شده، کجایش متعلق به 
من یا خطاب به روح اهلل زم اســت؟ 
اگر مــن از این فرد پول گرفته ام چرا 
در حکم صادره ام هیچ گونه رّد مالی 

]بازگرداندن پول[ وجود ندارد؟«
روح اهلل زم، مدیــر کانــال تلگرامی 
آمدنیــوز، هفته پیش، در پی ســفر 
به عراق ناپدید شــد و سپس، سپاه 
پاســداران اعالم کرد او را دســتگیر 

کرده است.

محمدحسین رستمی خطاب به آقای 
طائب می گوید: »از همه اینها گذشته 
بــه فرض کــه من در ســوریه خطا 
کرده ام. به تو چه ربطی داشت؟ طبق 
قانون باید به حفاظت نیروی قدس یا 
سازمان حفاظت اطالعات کل سپاه 
اطالع داده می شــد تا آنها موضوع را 
بررســی کنند چرا که صالحیت این 
موضوع در حوزه اختیارات آنهاست.«

»چرا متهــم ردیف اول کــه مرا در 
ارتباط با نامبرده به اتهام جاسوســی 
محکوم کردید در دادگاه تجدیدنظر 
از این اتهام تبرئه شده ولی من تبرئه 

نشده ام؟«
بی بی سی نمی تواند مستقال ادعاهای 
هیچ یک از طرفین را در مورد اتهامات 

آقای رستمی تایید یا رد کند.

اتهام تالش برای »پرونده ســازی« 
علیه علی فدوی

محمدحســین رســتمی در یکی از 
فایل های اخیر مدعی اســت تشکیل 
پرونده برایش در اطالعات ســپاه به 
علت مطلع شــدن از برخی اقدامات 
حسین طائب و قصدش برای »اطالع 
رســانی« بوده. وی افزوده که در این 
زمینه، حاضر به »ارائه توضیحات نزد 
شــورای عالی امنیت ملی و سازمان 
حفاظت اطالعات کل ســپاه« است 
و هشــدار داده: »همه دنیا بدانند که 
هر لحظه من در خطر کشــته شدن 

هستم.«
محمدحسین رستمی در عین حال، 
در بخش هایی از دو فایل صوتی خود 
به طرح ادعاهایی علیه رئیس سازمان 
اطالعات سپاه پرداخته ولی در مورد 
مضمون این ادعاها توضیح مشخصی 

نداده است.
وی از جملــه بدون توضیح بیشــتر 
گفته: »چون من حاضر به شیطنت 
و مشــارکت در پرونده ســازی علیه 
فرماندهانی چون حــاج علی فدوی 
نشدم مســتحق کینه توزی و کینه 

ورزی آقای طائب شدم.«
علی فدوی در ۳۱ اردیبهشت گذشته 
به سمت جانشینی فرمانده کل سپاه 
منصوب شــد و پیش از آن، فرمانده 
نیروی دریایی سپاه بود. این فرمانده 
در بهمن ۱۳۹4، به دنبال بازداشــت 
تعدادی از تفنگــداران آمریکایی در 
خلیج فارس، از آیت اهلل خامنه ای نشان 
»فتح« دریافت کرده بود. با توجه به 
آنکــه در زمان انتصاب علی فدوی به 
ســمت جدید، محمدحسن رستمی 
در زندان بوده، به نظر می رســد وی 
حسین طائب را به کوشش در جهت 
»پرونده سازی« برای آقای فدوی در 

زمان فرماندهی نیروی دریایی متهم 
می کند.

مدیرســابق عماریون، یکی دیگر از 
اقدامــات آقای طائب را »اســتخدام 
اخراجی هــای واجا ]وزارت اطالعات 
جمهوری اســالمی[ علی رغم حکم 
انفصــال دائم نامبــردگان به خاطر 
بازجویی های خالف عفت در ماجرای 
سعید اســالمی ]ســعید امامی[ و 
قتل های زنجیــره ای« و همچنین 
»اهدای خانه به این اشــخاص« در 
مجــاورت منزل آیــت اهلل خامنه ای 

دانسته است.
اشــاره او، به بازجویانــی در وزارت 
اطالعات اســت که زیر نظر سازمان 
قضایی نیروهای مسلح، وظیفه اعتراف 
گیری از بازداشت شدگان پرونده قتل 
های زنجیره ای را بر عهده داشــتند 
و این افراد را برای کســب اعترافات 
ساختگی در خصوص مسائل جنسی 
و نیز جاسوسی برای سرویس بیگانه 

تحت شکنجه قرار داده بودند.
آقای رســتمی به عــالوه، ادعاهایی 
را در مــورد موضوعاتــی از قبیــل 
»ماجرای آن مبلغ 2،4 میلیارد یورو 
که در ویرهوس ]انبار[ فرودگاه یکی از 
کشورهای همسایه به صورت نقدی به 
نیت نامعلوم دپوزیت ]سپرده گذاری[ 
شــده« یا »هویت واقعی این شخص 
]حســین طائب[ که چه بوده و چرا 
تغییر نــام داده« مطــرح کرده که 
بررســی آنها نیز، به طور مســتقل 

امکانپذیر نیست.
وی با انتقاد از اقدامات و سوابق رئیس 
اطالعات سپاه چنین اظهارنظر کرده 
است: »به نظر من می رسد که آقای 
طائب، شما ســال هاست به احتمال 
بسیار قوی عامل نفوذی اسرائیل می 

باشید.«
این زندانی، همچنین با خطاب قرار 
دادن حســین طائب، تحلیل خود را 
از ماجــرای روح اهلل زم چنین مطرح 
کرده که: »چــون جنابعالی در تمام 
پروژه هــای کالن خود از ســال ۹0 
تاکنون و به خصــوص انتخابات ۹6 
شکســت خورده ای، زم را در آستانه 
انتخابــات ۹۸ به داخل هدایت کرده 
ای تا از حرف ها و اقاریر او در راستای 
اهداف سیاســی و امنیتــی و حتی 

اقتصادی خودتان استفاده نمایید.«
وی ادامه داده: »شما و آن رفیقت... به 
ریاست جمهوری یا وزارت اطالعات یا 
نخســت وزیری احتمالــی نخواهید 

رسید.«
اینجا نیز،  محمدحسین رستمی در 
در مورد »رفیق« مورد اشاره توضیح 

بیشتری نداده است.

ادعای یک مقام ارشد در حفاظت اطالعات سپاه:
 عربستان و امارات به تالفی حمالت آرامکو عطر بسیار خوشبو

 و سّمی در ایران توزیع کردند!
حفاظت  مســئول  لنــدن-  کیهان 
اطالعات بیمارســتان »مســلمین« 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی مدعی شده عربستان و امارات 
به تالفی حمله به تاسیســات نفتی 
آرامکو اقدام به تولید و فروش عطری 
بسیار خوشبو اما سّمی به نام »رشا« 
در مقابل ورودی مدارس و دانشگاه  ها 
و پادگان  ها کرده اند که سبب فلج افراد 

می  شود!
مهــدی  پاســدار  دوم  ناوســاالر 
سلیمان زاده، طی نامه  ای در سربرگ 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با قید 
»خیلی محرمانه« به تاریخ 22 مهرماه 
۱۳۹۸، خطاب به رئیس بیمارستان 
»مسلمین« نوشته بر اساس گزارش 
واصله عربستان و امارات برای ایجاد 
 »RASHA« فضای ناامنی عطر رشا
را از طریق افغانســتان وارد کشــور 
کردند و دستفروشــان افغان آن را با 

قیمتی مناسب به فروش می  رسانند و 
اگر کسی چند بار از آن استفاده کند 
احتمال فلج یا کشــته شدنش زیاد 

است!
در این نامه تاکید شــده بعد از حمله 
یمن به آرامکو عربســتان، این اقدام 
تالفی جویانه علیه کشــور می  باشد و 
شایسته است به منظور پیشگیری از 

هرگونه آسیب اطالع رسانی شود.
در واکنــش به این ادعا، معاون غذا و 

داروی دانشــکاه علوم پزشکی شیراز 
گفته تاکنــون هیچ جواب صحیحی 
از منبع خبر انتشــار ایــن پیام پیدا 
نکرده ایم و نمی  توانیم آن را تایید و یا 
تکذیب کنیم. این مقام مسئول تاکید 
کرده »موضوع در دست بررسی است 
و چنانچه خبر تائید ویا تکذیب شود 
از طریق رسانه ها به شهروندان اعالم 

می  شود.«

آمریکا معافیت تحریمی پروژه مشترک 
گازی ایران و بریتانیا را تمدید کرد

رادیو فردا-   آمریکا معافیت تحریمی 
پــروژه میــدان »رام« )Rhum( در 
دریای شــمال بریتانیــا را که ایران 
ســهمی 50 درصدی در آن دارد، تا 

آخر فوریه 202۱ تمدید کرد.
آمریکا ۱7 مهرماه پارســال، با دادن 
مجوزی یک ســاله، پروژه مشــترک 
گازی ایران و بریتانیا در دریای شمال 
را از تحریم ها معاف کرده بود، با این 
شــرط که تمامی عایدی مربوط به 
ایران تا زمانی که تحریم ها پابرجاست 
در یک حساب واریز شده و تا تصمیم 

بعدی آمریکا مسدود بماند.
همان زمــان یک منبع بریتانیایی به 
رادیو فردا گفته بود درآمد ایران از این 
میدان به یک حساب بانکی در لندن 

واریز شده و بلوکه می شود.
این میدان ســاالنه ۱٫4 میلیارد متر 

مکعب گاز تولید می کند.
اواخر نوامبر پارسال شرکت »بی پی« 
بریتانیا ســهم 50 درصــدی خود را 
به »ســریکا انرژی«، دیگر شــرکت 

بریتانیایی فروخت.
 Iranian( »آی اوســی«  شــرکت 
از   ،)Oil Company UK Ltd
زیرمجموعه های شــرکت ملی نفت 
ایــران نیز ســهمی 50 درصدی در 

میدان رام دارد.
»سریکا انرژی« پنج شنبه دوم آبان ماه 
با انتشار گزارشی گفت دفتر کنترل 
سرمایه های خارجی آمریکا معافیت 
میــدان رام را تــا 2۸ فوریه 202۱ 
تمدید کرده و شرکت های آمریکایی 
می توانند ارائه خدمات به این میدان 

را ادامه دهند.
ایــران به غیر از میدان رام، در میدان 

شــاه دنیز جمهــوری آذربایجان در 
دریای خزر نیز سهمی ۱0 درصدی 
دارد. این میــدان نیز از معافیت های 
تحریمــی آمریکا برخوردار اســت، 
امــا درآمد شــرکت »بازرگانی نفت 
ایران« وابســته به شرکت ملی نفت، 
به حسابی در »جزایر کیمن« تحت 
کنترل بریتانیا واریز شــده و مسدود 
می شود. این شرکت همچنین سهمی 
۱0 درصدی در خط لوله قفقاز جنوبی 
دارد که گاز آذربایجان را از باکو تا مرز 

گرجستان و ترکیه حمل می کند.
اپراتور میدان گازی شــاه دنیز و خط 
لوله قفقــاز جنوبی شــرکت بی پی 

بریتانیا است.
این میــدان در ۹ ماه ابتدایی ســال 
جاری بیش از ۱2 میلیارد متر مکعب 
تولید گاز داشت که نسبت به پارسال 
5۳ درصــد افزایش یافته اســت. فاز 
دوم این میدان اوایل ژوئیه پارســال 
راه اندازی شد و قرار است سال آینده 
تولیــد گاز از دو فاز این میدان به 26 
میلیارد متر مکعب و تولید میعانات 
گازی )نوعی نفت خام فوق سبک که 
از میادین گازی تولید می شود( آن به 

روزانه 200 هزار بشکه برسد.
حدود 70 درصد از درآمد این میدان 
به دولت آذربایجان می رســد و بقیه 
میان ســهامداران توزیع می شود. با 
توجه به قیمت هــای کنونی نفت و 
گاز، ایران حدود ۱00 میلیون دالر از 
این میدان و خط لوله یاد شده درآمد 
دارد که در حسابی در جزایر »کیمن« 
وازیر و مســدود می شود. سال آینده 
این رقم به ۱50 میلیون دالر خواهد 

رسید.
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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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آخرین دادگاه های فعاالن محیط زیست
 همه می گویند صبر کنید، 

انشاهلل آزاد می شوند
جلســه های دادگاه  هشــت فعــال 
محیط زیست روز سه شنبه ۳0 مهر 
پایان یافــت و به گفته وکالی آن ها، 
تا هفته آینده احکام شان ابالغ خواهد 
شد. آخرین جلسه دادگاه مربوط به 
»عبدالرضا کوهپایه« و »سام رجبی« 
بــود که هــر دو به اتهام مشــترک 
»اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی« 
محاکمه شــدند. جلسه رسیدگی به 
پرونده آن ها صبح ۳0 مهر در شعبه 
۱5 دادگاه انقالب به ریاســت قاضی 

»ابوالقاسم صلواتی« برگزار شد. 
»لیلی هوشمند افشــار«، مادر سام 
رجبی که روز سه شــنبه برای دیدن 
فرزندش به دادگاه انقالب رفته بود، 
به »ایران وایر« گفت: »توانستم سام 
را چند دقیقه ای ببینم اما متاسفانه 
وکیل او چیزی دربــاره روند دادگاه 
نگفت. فقط گفت بین هشت تا  ۱0 

روز دیگر حکم ابالغ خواهد شد.«
دادگاه »امیرحســین خالقــی« روز 
دوشــنبه 2۹ مهــر بــود و آخرین 
جلســه های دادگاه »مراد طاهباز«، 
»نیلوفر بیانی«، »ســپیده کاشانی«، 
»هومن جوکار« و »طاهر قدیریان« 
هفته گذشته در شــعبه ۱5 دادگاه 
انقــالب برگــزار شــدند. اکنــون 
خانواده های این هشت نفر امیدوارند 
با دخالت رهبر جمهوری اســالمی 
و خــروج پرونده از دســت ســپاه 
پاسداران،عزیزان شان پس از 20 ماه 

بازداشت موقت، زودتر آزاد شوند. 
اتهام مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن 
جوکار و طاهــر قدیریان که پیش از 
این با »فســاد فــی االرض« روبه رو 
بودند، به »همکاری با دول متخاصم« 
تغییر کرده اســت. طبق مواد  27۹ 
و 2۸6 »قانون مجازات اســالمی«، 
مجازات فساد فی االرض یکی از این 
موارد است: اعدام، صلب، قطع دست 
راست و پای چپ و نفی بلد )تبعید(. 
یک منبــع نزدیک به ایــن فعاالن 
محیط زیســت دربــاره تغییر اتهام 
آن هــا گفــت: »کاری می کنند که 
خانواده ها از مرگ به تب راضی شوند. 
حاال خانواده ها خوشحال هستند که 
دیگر عزیزان شان مواجه با اتهام فساد 

فی االرض و اعدام نیستند.«
 طبق مــاده 50۸ قانــون مجازات 
اســالمی، مجازات »جاسوسی« بین 
یک تا ۱0 سال حبس است: »هرکس 
یا گروهی با دول خارجی متخاصم به 
هر نحو علیه جمهوری اسالمی ایران 
همکاری کند، در صورتی که محارب 

شناخته نشــود، به یک تا ۱0 سال 
حبس محکوم می شود.« 

منبع مطلعی کــه بــا »ایران وایر« 
گفت وگــو کــرده اســت، گفــت: 
»وکال هیچ اطالعاتــی به خانواده ها 
نمی دهند جز این که بگویند انشاهلل 
آزاد می شوند، صبر کنید! خانواده ها 
هم جز صبــر کار دیگری نمی توانند 

بکنند.«
تاکنون هیچ سندی برای اتهام های 
جاسوســی و اجتمــاع و تبانی علیه 
امنیت ملی از ســوی قوه قضاییه و 
سازمان حفاظت اطالعات سپاه برای 
این فعاالن محیط زیست ارایه نشده 

است. 
این منبع با اشاره به مالقات مادران 
زندانیان با نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی و دیگر مقامات نظام گفت: 
انجام می شــوند ولی  »این دیدارها 
از زمان بازداشــت تا االن هیچ کس 
جــواب و نظر قطعــی و حرفه ای به 
آن ها نداده است جز این که گفته اند 
صبر کنند، انشاهلل همه چیز درست 
می شود و از این دست حرف ها. حاال 
هم آن ها که داخل زندان هســتند و 
هم خانواده هایشــان جز صبر، کاری 

دیگری نمی توانند بکنند.« 
او درباره وضعیت رسیدگی پزشکی 
به این فعاالن محیط زیســت گفت 
مــراد طاهباز که پیش از بازداشــت 
به ســرطان پروســتات مبتال بوده 
است، مدتی پیش برای چند روز به 
بیمارستان منتقل شده بود: »باتوجه 
به این که نگاه جهانی روی این افراد 
است و آن ها تقریبا دو سال است که 
در بازداشــت موقت به سر می برند، 
مراقبت های  حداقــل  خوش بختانه 

پزشکی از آن ها انجام می شود.«
به گفته این منبع، همه فعاالن محیط 
زیست در سلول های چند نفر وابسته 
به سپاه پاســداران در زندان اوین به 
ســر می برند و از میان مردان، تنها 
عبدالرضا کوهپایه با مراد طاهباز در 
یک سلول با هم هستند: »بقیه مردها 
هر کدام جداگانه با زندانیان دیگری 

نگه داری می شوند.«
این منبع درباره نحو مالقات خانواده ها 
با عزیزان خود نیز گفت: »هفته ای دو 
بار به مــدت ۱0 دقیقه اجازه تماس 
تلفنی بــا خانواده ها بــه آن ها داده 
می شود و تقریبا هر سه هفته یک بار 
با حضور یک مامور، مالقات حضوری 

در حدود 20 تا ۳0 دقیقه دارند.«
خانواده های این فعاالن محیط زیست 

طی مدت گذشته نامه های متعددی 
به رییس و نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی، رییس قوه قضاییه و »علی 
ایران نوشــته و  خامنــه ای«، رهبر 
خواســتار آزادی فرزنــدان خــود یا 
تشکیل یک دادگاه منصفانه شده اند. 
با این حال، جلســه های دادگاه آن ها 
غیرعلنی و در شعبه ای برگزار شده که 
حداقل از ســال ۱۳۸۸، به رسیدگی 
به پرونده های سیاســی و امنیتی و 
صــدور حکم های ســنگین معروف 
است. اما هم چنان خانواده ها امیدوار 
هستند چون غیر از این کاری دیگری 

نمی توانند بکنند. 
ماه ها پس از نوشــتن نامه از ســوی 
خانواده های این فعاالن محیط زیست 

به رهبر ایــران، »محمدرضا تابش«، 
نماینــده مجلــس روز 22 مهر در 
یادداشتی در روزنامه »اعتماد« خبر 
داد که پرونده آن ها به دســتور رهبر 
از دست حفاظت  جمهوری اسالمی 
اطالعات سپاه پاسداران خارج شده و 
برای رسیدگی، به شورای عالی امنیت 

ملی واگذار شده است. 
بــا این حــال، منبع مطلعــی که با 
»ایران وایر« صحبت کرده است، گفت: 
»البته بعدتر به خانواده ها گفته شــد 
پرونده از دســت شورای عالی امنیت 
ملی خارج و به وزارت اطالعات داده 

شده است.«
هم چنین در خبرهــا آمده بود پس 
از انتقال این پرونده به شــورای عالی 

امنیت ملی، اتهام ســنگین فســاد  
فــی االرض برای چهار نفــر از آن ها 
تبدیــل به اتهــام همــکاری با دول 

متخاصم شده است.
محمدرضا تابش در یادداشت خود با 
اظهار امیدواری از آزادی این فعاالن 
محیط زیســت نوشــته بود: »درهر 
حال به نظر می رســد امروز با توجه 
به طوالنی شدن روند پرونده، اسباب 
تنبه حاصل شده و بهتر است که این 
پرونده را هرچه سریع تر مختومه کنیم 
تا به فشاری که از جانب افکار عمومی 
و ناظران داخلی و خارجی ایجاد شده، 
خاتمه دهیــم. علی الخصوص اجازه 
ندهیم جایگاه امروز سپاه پاسداران که 
به واسطه اقدامات شجاعانه در راستاي 
دفاع از این مرز و بوم داشــته و دارد، 

نزد مردم خدشه دار شود.«
پیش از این، هیات ویژه چهار نفره ای 
که به دستور »حسن روحانی« برای 
پی گیری وضعیت بازداشت شــدگان 
محیط زیست تشکیل شده بود، اعالم 
کرد هیچ مدرکی برای اتهام جاسوسی 

این فعاالن نیافته  است.
»عیســی کالنتری«، رییس سازمان 
حفاظــت از محیط زیســت نیز در 
گفته های خــود چندین بار اتهامات 
آن ها را »ادعایی« خوانده اســت که 
باید بررســی شــوند. او گفته است 
ســند و مدرکی برای جاسوسی این 
افراد وجود ندارد و بی دلیل در زندان 
مانده اند.  »محمود صادقی«، نماینده 
مجلس هم در تاریخ ۱۸ اردیبهشت 
۱۳۹7 در حساب کاربری توییتر خود 
نوشت وزیر اطالعات که یکی از چهار 
عضو گــروه ویژه تحقیــق بر پرونده 
فعاالن محیط زیست بوده، گفته است 
دلیلی برای جاسوسی آن ها نیافته اند: 
اعالم  مســتندا  مستندال،  »صریحا، 
کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی آن ها 

نیافته اند.«
بــا ایــن حــال، »عبــاس جعفری 
دولت آبادی«، دادستان وقت تهران در 

پاسخ به نمایندگان مجلس و عیسی 
کالنتری گفته بود آن ها حق دخالت 

در این پرونده را ندارند.
»کاووس سیدامامی«، مدیر موسسه 
»میراث حیات وحش پارســیان« به 
همراه تعدادی از همکاران این موسسه 
به نام های سام رجبی، هومن جوکار، 
نیلوفر بیانــی، مراد طاهبــاز، طاهر 
قدیریان، امیرحسین خالقی و سپیده 
کاشانی در تاریخ چهارم و پنجم بهمن 
۱۳۹6 توسط ماموران دفتر حفاظت 
اطالعات سپاه در منزل خود و یا دفتر 
کارشان بازداشت شــدند. دفتر این 
موسسه نیز در همان روزها پلمب شد. 
پــس از مدتی، برخی دیگر از فعاالن 
محیط زیست در تهران و شهرستان ها 
نیز بازداشت اما همگی آن ها پس از 
مدتی آزاد شدند. با این حال، از میان 
آن هــا، عبدالرضا کوهپایه، کوه نورد و 
عکاس طبیعت که در اسفند ۱۳۹6 
بازداشــت شــده بــود، هم چنان در 

بازداشت به سر می برد. 
بیش تر رســانه های تنــدرو، یکی از 
استنادات جاسوسی آن ها را استفاده 
از دوربین هــای 50 متری دانســته  
بودند. عیسی کالنتری، رییس سازمان 
حفاظت محیط زیست در تاریخ 25 
بهمن ۱۳۹6 در انتقاد به این استدالل 
گفته بود: »این دوربین ها برای رصد 
یوزپلنگ ها هستند و دید آن ها بیشتر 

از 50 متر نیست.«
کاووس ســیدامامی چند روز پس از 
بازداشت، در سلول خود جان باخت. 
مسووالن زندان روز ۱۹ بهمن ۱۳۹6 
به خانواده او اطالع دادند که سیدامامی 
خودکشی کرده است؛ موضوعی که از 
ســوی خانواده امامی و کسانی که او 
را می شناختند، رد می شود. هیچ گاه 
دلیل این مرگ و این که چه طور یک 
زندانی می تواند پس از تقریبا دو هفته 
از بازداشت، در سلول خود خودکشی 

کند هم توضیح داده نشده است. 
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان 
وقت تهران چند روز پس از مرگ او، 
در تاریخ 20 بهمن ماه سیدامامی را به 
جاسوسی متهم کرد اما هرگز مبنای 

آن این اتهام روشن نشد. 
پس از مرگ کاووس امامی، همسرش 
تهدید به ســکوت شــد، مراســم 
خاک ســپاری او در سکوت گذشت 
و حتــی پرونــده شــکایت خانواده 
سیدامامی از صداوسیما برای پخش 
فیلمی درباره این اســتاد دانشگاه و 
فعال محیط زیست به جایی نرسید. 
خانواده سید امامی این فیلم را سراسر 

دروغ توصیف کردند.  
»مریــم ممبینی«، همســر کاووس 
مــاه   ۱۹ از  پــس  ســیدامامی 
ممنوع الخروجی، سرانجام توانست از 
کشور خارج شود و در تاریخ ۱۸ مهر 
۱۳۹۸ به کانادا و نزد فرزندانش رسید. 

سفیر صلح سازمان ملل
 در صدور احکام برای فعاالن محیط زیست 

خواستار »شفقت« شد
کیهــان لندن- در آســتانه اعالم این احکام، جین گــودال از چهره های 
شــناخته شده حامی حیوانات و سفیر صلح سازمان ملل در امور محیط  
زیست با انتشــار فایل تصویری از ۸ کارشناس محیط  زیست در بند در 
زندان اوین در تهران اعالم حمایت کرد و خواستار صدور رأی با »شفقت« 

و »مهربانی« شد.
جین گودآل در پیام خود گفت که هشــت تن از حافظان محیط زیست 
که عمرشــان را وقف حفاظت از میراث طبیعی ایران کرده اند، نزدیک به 
دو سال است که به اتهام جاسوسی در زندان بسر می برند و هم اکنون در 

انتظار دریافت احکام شان هستند.
گودآل وقایع رخ داده برای این کارشناســان را »تراژدی« توصیف کرد و 
گفت: »این زنان و مردان برای حفاظت از آینده گونه های در خطر انقراض 
مانند یوز آسیای – که تنها در ایران باقی مانده است- تالش کرده اند. آنها 
کوشیده اند که ایران به عنوان کشوری پایبند به حفاظت از میراث ارزشمند 

طبیعی اش سربلند باشد.«
سفیر صلح ســازمان ملل در امور محیط زیســت افزوده: »به قول موالنا 
جالل الدین رومی، شاعر مشهور ایرانی، »در این خاک در این مزرعه پاک، 
بجز مهر بجز عشــق دگر تخم نکاریم« من از شما تقاضای شفقت دارم، 
درخواست مهربانی دارم، وقتی که برای سرنوشت شان تصمیم می گیرید.«

نیلوفر رستمی )ایران وایر(
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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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مهلت سرنوشت ساز
 داستان ایران

 و گروه ویژه اقدام مالی
 به کجا می رسد؟

مجلس شورای اسالمی الیحه دولت جمهوری اسالمی ایران برای الحاق به این 
دو کنوانسیون را تصویب کرده اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با آن موافقت نکرده اند.  اگر ایران در عمل توصیه های این سازمان را اجرا 
نکند، مراودات مالی و بانکی این کشور که پس از بازگشت تحریم های آمریکا 

بسیار محدود شده است، به سمت کاهش حداکثری پیش می رود.

گروه ویــژه اقدام مالــی در مهلتی 
که بــه نظر آخریــن ضرب االجل به 
جمهوری اســالمی ایران می رسد تا 
بهمن فرصت داده تا دو کنوانســیون 
مربوط به ضد پول شــویی و مقابله با 
تامین مالی تروریسم را اجرا کند. در 
غیر این صــورت، بانک های ایرانی با 
محدودیت های تازه ای روبه رو خواهند 
شد. »محمدجواد ظریف«، وزیر امور 
خارجه ایــران، در آخریــن واکنش 
تصمیم »گروه ویژه اقــدام مالی« را 
سیاسی خوانده و گفته قوانین داخلی 
ایران، مبارزه با پول شویی را به عنوان 
یک ضــرورت و هدف دنبال می کند. 
داستان ایران و گروه ویژه اقدامی مالی 
چیست؟ این گزارش به این پرسش 

پاسخ می دهد.
گروه ویژه اقدام مالی )اف. ای. تی. اف( 
که یک نهاد نظارت مالی بین المللی 
است به جمهوری اسالمی ایران فرصت 
داده تا چهار ماه آینده دو کنوانسیون 
مقابله به تامین مالی تروریسم )مشهور 
به سی. اف. تی( و کنوانسیون مبارزه 
با جرائم سازمان یافته فراملی )مشهور 
به پالرمو( را به اجــرا بگذارد در غیر 
این صورت وارد فهرستی می شود که 
کشــورها باید در ارتباط با نظام مالی 

ایران اقدامات مقابله ای انجام دهند.
در فهرســت اقدامات مقابله ای قرار 
می گیرنــد که از دیــدگاه گروه ویژه 
اقدام مالی غیرشــفاف ترین مبادالت 
مالی مقررات بانکــی را دارند و باید 
از همــکاری با آن ها بــه دلیل خطر 
پول شــویی و تامین مالی تروریسم، 

خودداری کرد.
ایران مدتی در کنار کره شــمالی در 
فهرستی از این گروه قرار داشت که بر 
اساس آن به بانک ها و موسسات مالی 
توصیه می شد »اقدامات مقابله ای« در 
برابر خطرات مبادالت مالی با ایران در 
پیش بگیرند یعنی نه تنها از همکاری 
مالی و بانکی خــودداری کنند بلکه 
زمینه چنیــن همکاری را برای دیگر 

موسسات مالی هم مسدود کنند.
پس از توافق اتمی برجام، گروه ویژه 
اقــدام مالی ایران را از این فهرســت 
خــارج و توصیه هایــی بــه دولــت 
جمهوری اســالمی ایران کــرد تا با 
رعایــت آن به نظام مبــادالت مالی 
جهان متصل شــود. ایــران برخی از 
این اقدامات را نظیــر اصالح قوانین 
مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین 
مالی تروریسم انجام داده اما هنوز به 
دو کنوانسیون بین المللی مهم در این 

زمینه نپیوسته است.
مجلس شورای اسالمی الیحه دولت 
جمهوری اســالمی ایران برای الحاق 
به این دو کنوانسیون را تصویب کرده 
اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با آن موافقت نکرده اند.

ویژه  گروه  توصیه هــای  به کارگیری 
اقدام مالی برای ایران اختیاری است 
و مقام های جمهوری اســالمی ایران 
اجباری بــرای رعایت آن نــدارد اما 
بانک و موسســات مالی بین المللی 
برای پرهیز از پول شــویی احتمالی، 

توصیه های گروه ویــژه اقدام مالی را 
به جدیت اجرا می کنند برای همین 
اگر ایران در عمــل توصیه های این 
سازمان را اجرا نکند، مراودات مالی و 
بانکی این کشور که پس از بازگشت 
تحریم های آمریکا بسیار محدود شده 
است، به ســمت کاهش حداکثری 

پیش می رود.
گروه ویــژه اقدام مالــی تاکنون در 
ضرب االجل هــای تمدیدشــده بــه 
ایران، هشدار داده که رعایت نکردن 
چنین پیشــنهادهایی بر روابط مالی 
بین المللی با ایران اثر می گذارد. بااینکه 
گروه ویژه اقدام مالی به ایران چهار ماه 
مهلت داده اما از برخی از کشورهای 
عضو خواسته سختگیری بر مبادالت 
بانکی ایــران را افزایش دهند چراکه 
خطر پول شویی و احتمال تامین مالی 
تروریســم از طریق شبکه بانکی این 

کشور افزایش یافته است.

نظارت هــای افزایش یافته بر ایران 
چیست؟

گروه ویژه اقــدام مالی با اف. ای. تی. 
اف از اعضای خود خواسته تا نظارت بر 
شعبه ها و شرکت های تابعه مالی خود 

را که در ایران مستقر هستند، افزایش 
دهد. کشورهای عضو موظف شده اند 
گزارش دقیق و جزئی تری از معامالت 
مالی خود با ایران را به اف. ای. تی. اف 

گزارش دهند.
اگر رقم معامالتی که از پیش با ایران 
وجود داشــته افزایش یافته باشــد 
کشورهای عضو اف. ای. تی. اف باید 
دلیل این افزایش را هم اطالع بدهند. 
حسابرسی از موسسات مالی متعلق به 
کشورهای عضو اف. ای. تی. اف که در 
ایران شــعبه دارند هم باید دقیق تر و 

فواصل زمانی آن کوتاه تر باشد.

تمام کشورهای عضو گروه ویژه اقدام 
مالی و بانک هایی که در این کشورها 
فعالیــت دارند، باید این دســتور را 

رعایت کنند.

ایران باید چه اقدامات دیگری انجام 
دهد؟

گروه ویژه اقدام مالی در آخرین جلسه 
پاییــز ۱۳۹۸ گفته مهلت ایران برای 
اقداماتی که باید انجــام می داده، ده 
ماه پیش ازاین جلســه تمام شده اما 
جمهوری اســالمی ایران هنوز هیچ 

گامی برای تکمیل این خواســته ها 
برنداشــته اســت. این نهاد به ایران 
هشدار داده است که تا چهار ماه آینده 
چه کارهایی عقب مانده ای را باید انجام 

دهد.
۱- جرم انگاری مناسب برای تامین 
مالی تروریسم ازجمله حذف معافیت 
برای گروه هایی کــه ایران می گوید 
برای پایان دادن به اشغال خارجی و 

نژادپرستی فعالیت می کنند.
2- شناســایی و توقیف دارایی های 
با قطعنامه های  تروریســتی مطابق 
مربوط به شورای امنیت سازمان ملل 

متحد.
۳- اطمینان کامــل از نظام اطالع از 
هویت مشتریان و خدمات گیرندگان 

مالی از بانک ها.
4- نشان دادن چگونگی شناسایی و 
مجازات صرافی ها یا انتقال دهندگان 
پول که بدون مجوز و نظارت فعالیت 

می کنند.
5- اطمینان بخشیدن به گروه ویژه 
اقدام مالی درباره اینکه موسسات مالی 
اطالعات مربــوط به نقل وانتقال پول 
ازجمله پرداخت کننــده و گیرنده را 

ثبت و ضبط می کنند.
6- تصویب و اجرای کنوانسیون مقابله 
با تامین مالی تروریســم )مشهور به 
سی. اف. تی( و کنوانسیون مبارزه با 
جرائم سازمان یافته فراملی )مشهور به 

پالرمو(
گروه ویژه اقدام مالی هشــدار داد که 
اگر ایــران تا بهمــن ۱۳۹۸ این دو 
کنوانسیون را به اجرا نگذاشته باشد، 
در آخریــن هفته های ســال جاری 
خورشیدی، به طور کامل به فهرست 
اقدامات مقابلــه ای کــه دارای آثار 
منفی تری از فهرســت سیاه است، بر 

خواهد گشت.
این نهاد فهرست اقدامات مقابله ای را 
هم تهیه کرده و به اطالع کشورهای 
عضو رسانده تا به محض بازگشت ایران 
به این فهرست، به اجرا گذاشته شود.

آیا ایران خود را به مهلت تعیین شده 
می رساند؟

دولت و مجلس ایران کار خود را برای 
مهم ترین توصیه گروه ویژه اقدام مالی 
یعنی پیوستن به کنوانسیون پالرمو و 
سی. اف. تی انجام داده اند اما شورای 
نگهبان با الیحه الحاق به کنوانسیون 
سی. اف. تی مخالفت کرده و مجمع 
تشــخیص مصلحت هم با گذشــت 
یک ســال از طرح آن در این مجمع 
نتوانسته درباره اش تصمیم گیری کند.

وقتی یک سال از طرح اختالف بین 
مجلس و شــورای نگهبان به مجمع 
گذشته باشد، نظر شــورای نگهبان 
مبنای عمل خواهد بود یعنی پیوستن 
ایران به کنوانســیون ســی. اف. تی 
از راه هــای موجود قانونــی در ایران 
دیگر امکان پذیر نیســت و احتمال 
پیوســتن به آن بــدون اذن آیت اهلل 
»علی خامنه ای« دور از انتظار است. 
به این ترتیــب اجرای ایــن بخش از 
خواسته گروه ویژه اقدام مالی در چهار 

ماه آینده، محتمل نیست.
شورای نگهبان گفته درباره کنوانسیون 
پالرمو اعتراضی نــدارد اما هیاتی از 
اعضای مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام کــه مصوبه های مجلــس را با 
مصوبه های مجمع تشخیص تطبیق 
می دهند، مصوبــه مجلس در الحاق 
به کنوانســیون پالرمو را در تضاد با 
مصوبه های مجمع تشخیص دانسته و 
جلوی قانون شدن این مصوبه را گرفته 
است. شورای نگهبان اعتراضی به این 
مصوبه ندارد اما می گوید تا زمانی که 
هیاتی از مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام آن را مغایر با مصوبه های خود 
می داند، نمی توانــد آن را آماده ابالغ 

به عنوان قانون بداند.
اختالف بر سر مصوبه پیوستن ایران 
به کنوانسیون پالرمو اکنون به عنوان 
اختالف بین مجلس و شورای نگهبان 
بیشتر از یک سال است که در مجمع 
متوقف شــده و مطابــق قانون پس 
از گذشت یک ســال، درصورتی که 
تصمیم مشخصی درباره این اختالف 
گرفته نشده باشد، نظر شورای نگهبان 

باید مبنا قرار بگیرد.
حسن روحانی چون شورای نگهبان 
ایــن مصوبه را دارای اشــکال قانون 
اساســی یا شــرعی نمی دانسته، آن 
ابــالغ به عنوان  مصوبه اکنون آماده 
قانون اســت اما برخی از نمایندگان 
مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، 

با این دیدگاه مخالف اند.
این بن بستی تازه در نظام قانون گذاری 
ایران اســت. مصوبه هــای مجلس از 
دو ســال پیش با نظــر آیت اهلل علی 
خامنــه ای به جــز انطباق بــا قانون 
اساسی و شرع و احکام اسالمی، باید 
با سیاست های کلی نظام که مصوبه 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است، 

هم مغایر نباشد.
یعنی در دو سال اخیر، دو نهاد موازی 
مصوبه های مجلس را بررسی کرده اند. 
در مورد مصوبه هــای اخیر مجلس، 
شورای نگهبان آن را بی اشکال دانسته 
اما مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
آن را تایید نکرده است. این وضعیت 
در قوانین جمهوری اســالمی ایران 
پیش بینی نشــده و بــه همین دلیل 
موضوع بالتکلیف و ازنظر قانونی مبهم 
مانده است. غیرازاین وضعیت پیچیده، 
توافقی هم در بین تصمیم گیران نظام 
جمهوری اسالمی ایران برای اجرای 
این کنوانسیون وجود ندارد. در چنین 
وضعی احتمال زیادی وجود دارد که 
ایــران تا پیش از پایان ســال ۱۳۹۸ 
برای  شــدیدتری  محدودیت های  با 
مبادالت بین المللی بانکی روبه رو شود.

فرامرز داور )ایران وایر(

دولت روحانی: نتیجه تصویب نکردن لوایح گروه ویژه اقدام مالی، 
خودتحریمی بانکی ست

حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران و محمود واعظی، رئیس  دفتر او در 
اظهارات جداگانه دربــاره ضرب االجل گروه ویژه اقدام مالی )اف.ای.تی.اف( 
اعــالم کردند عدم تصویب لوایح )اف.ای.تی.اف(  و ورود ایران به لیســت 
سیاه، منجر به خودتحریمی بانکی ایران و متهم شدن جمهوری اسالمی به 
پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز 
دراین خصوص گفت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه )اف.ای.تی.اف( ، اشراف 

اطالعاتی »بیگانگان« را بر ما افزایش خواهد داد.

رادیو زمانه- به گــزارش خبرگزاری 
فــارس حســن روحانــی، رئیــس 
جمهوری ایران چهارشــنبه ۱ آبان 
در جلســه هیئت دولت گفت: »من 
از اف.ای.تــی.اف  صحبت نمی کنم. 
بعضی ها به اف.ای.تی.اف  حساسیت 
دارند و بدن شان قرمز می شود. نباید 
با تصویب نکــردن لوایحی که دولت 
و مجلس تصویــب کرده اند، راه را بر 
بانک ها ببندیم. نباید بگذاریم کشور 
متهم به پولشویی و کمک به تروریسم 

شود«.
براساس  گزارش خبرگزاری جمهوری 
اسالمی )ایرنا( محمود واعظی، رئیس  
دفتر حســن روحانی نیــز بر موضع 
موافق دولت برای تصویب لوایح مربوط 
به کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی 
تروریسم )سی.اف.تی( تاکید کرد. او 
در این باره به خبرنگاران گفت: »موضع 
دولت روشن است. ما بحث عضویت 
در اف.ای.تی.اف  را نداریم، آنچه برای 
کشور مهم است چهارالیحه ای است 
که براساس قوانین داخل ایران مراحل 
آن طی و تصویب شــده است. دولت 
پیش از رفتن ایــن لوایح به مجلس 

نظرات مختلف را دریافت کرد و آنچه 
هم  مجلس  مختلف  کمیسیون های 
نظر داشتند اعمال و همراهی کردیم و 
خوشبختانه این لوایح در مجلس هم 

تصویب شد«.
ایــران از چهــار الیحــه مرتبط با 
توصیه هــای گروه ویژه اقــدام مالی 
)اف.ای.تی.اف ( دو الیحه را تصویب 
کرده و دو الیحه دیگر درباره پیوستن 
جمهوری اســالمی به کنوانســیون 
ســازمان ملل متحد بــرای مبارزه با 
جرائم ســازمان یافته فراملی )پالرمو( 
و کنوانســیون مقابله با تأمین مالی 
تروریســم )ســی.اف.تی( در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام معطل مانده 

است.
علی ربیعی، سخنگوی هئیت دولت 
نیز چهارشــنبه در مورد ضرب االجل 
گفت:  خبرنــگاران  به  اف.ای.تی.اف 
» قبل از جلســه هیات دولت هم در 
این خصوص جلسه ای داشتیم. اگر 
در لیست ســیاه قرار بگیریم تحلیل 
ما این اســت که تســلط اطالعاتی 
بیگانگان بر ما بیشتر می شود برخالف 
اینکه تصور می شود اگر ما بپیوندیم 

تســلط اطالعاتی ما بیشتر می شود. 
وقتی در لیســت ســیاه قرار بگیریم 
حتی برای یک زندانی ایرانی در کشور 
دیگری بخواهیم برای مخارجش پول 
بفرستیم آن هم ردیابی خواهد شد«.

رئیس دفتر رئیــس جمهوری ایران 
و ســخنگوی هیئت دولت هر دو در 
اظهارات خود به اطالع علی خامنه ای، 
رهبر ایران از لوایــح اف.ای.تی.اف و 
مصوبات مربوط به آن اشــاره کردند. 
محمود واعظــی در این زمینه گفت: 
»لوایح دوبار در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی مطرح و بحث شــد. وزرای 
مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن 
را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم 
کردیم. مــا این گونه موارد را خدمت 
معظم له گزارش می دهیم اما اینکه 
تایید شــده یا نه، نمی دانم ولی در 
جلسه سران قوا تصویب شده است«.

علی ربیعی نیز در اظهارات مشــابه 
گفــت: »این موضوع در دو جلســه 

هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح 
شــده بود و اعضا بر اجرای آن تاکید 
داشــتند بنابراین ایــن حرف، حرف 
درستی است و طبیعتاً مصوبات این 
جلسه به استحضار رهبری می رسد. 
در همیــن اندازه بگویم و فراتر نرویم 
که در آن جلسه مطرح شده است و 
مصوبات هم به استحضار رسانده شده 

است«.
علی خامنه ای پیشتر با اظهار مخالفت 
ضمنی و غیر مستقیم و بدون تایید 
نظر موافقان، تصمیم گیری درباره این 
لوایح را به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام سپرده بود.
در همیــن حال مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام با انتشــار بیانیه ای 
تازه ترین سخنان اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمهوری را درباره 
»نظر موافق« علــی خامنه ای درباره 
لوایح اف ای تی اف و سی اف تی را رد 

کرده است.
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ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

مجتبی واحدی

اشراف اطالعاتی
 در نظام کاریکاتوری

از نخســتین روز ربایــش روح اله زم ، بــه صراحت ادعای 
جمهوری اســالمی در مورد پیچیده بودن عملیات ربایش 
او را رد کردم و همچنان بر همان باور هســتم. با توجه به 
ریخت و پاش های بی حد و حصر جمهوری اسالمی برای 
تامین شهوات سیاسی خامنه ای و نیز افزایش تعداد » تاجر- 
سیاســتمداران« در شــرق و غرب عالم، تکرار این حادثه 
نیز چندان دور از ذهن نیســت که البته بهیچوجه نشانه 
قدرتمندی جمهوری اســالمی نخواهد بود. نظام غاصب 
والیت فقیه آنگاه می تواند اقتدار خود را به رخ بکشد که از 
این اقتدار در راه مبارزه با تحریم های جهانی علیه اقتصاد 
ایران و رفع تهدیدهای ریز و درشت علیه منافع دراز مدت 

ایران بهره گیری کند. 
اقتدار آنگاه معنــا می یابد که فشــردن گلوی اقتصادی 
جمهوری اســالمی ، متحدان نظــام در عراق و لبنان را با 
بحران مواجه نکند . نظام ورشکســته جمهوری اسالمی، 
زمانی می تواند خود را مقتدر بداند که متحداِن مصلحتی 
همچون روســیه و چین، آبرو و منافع نظام را در پای زد و 
بندهای پشت پرده خود با اسرائیل و امریکا، قربانی نکنند. 
جمهوری اسالمی در حالی ادعای اقتدار دارد که ناچار است 
در مراوادات تجاری خود به شــرایطی تن دهد که توسط 
کشــورهای طرف معامله، دیکته می شود ؛ از فروش ارزان 
و مــدت دار نفت به چین تا واگــذاری بنادر به چینی ها، 
از دریافــت اجناس تحمیلی هندی به ازای فروش نفت تا 
سکوت در برابر بدعهدی های تجاری و سیاسی روسیه، از 
چشم بستن بر بعضی حوادث در کشورهای متحد موقت تا 
در گیر شدن غیر ضروری در برخی بحران های برون مرزی 

به دلیل جلب رضایت متحدان موسمی...
قبال در یادداشــت » نظام کاریکاتوری و پهپاد امریکایی« 
نوشتم که به فرض صحت ادعاها در خصوص عدم مشارکت 

روســیه در ماجرای ســرنگونی پهپاد امریــکا، توانمندی 
جمهوری اســالمی در آن ماجرا نشــان دهنده پیشرفت 
نامتوازن و کاریکاتوری اســت. جمهوری اسالمی در حالی 
ســرمایه های کالن انسانی و مالی مصروف توسعه نظامی 
کرده که در بسیاری از عرصه ها در ردیف عقب مانده ترین 
کشورهاست. حتی در عرصه نظامی ، پیشرفت ها نتوانسته 
قدرت آفندی و پدافندی را به صورت متوازن افزایش دهد.

انکار نمی کنم که جمهوری اسالمی ، به صورت مستقل یا 
با بهره گیری از معاضدت روسیه و برخی کشورهای دیگر، 
به برخی توانمندی های نظامی دسترسی پیدا کرده است. 
اما در همین عرصه نیز در دو ســال گذشته حمالت مکرر 
اسرائیل علیه مواضع سپاه در سوریه با واکنش درخور مواجه 
نشده و حتی متحد ظاهری جمهوری اسالمی - روسیه - 
نیز نه تنها به حمایت از جمهوری اسالمی نپرداخته بلکه از 
محکومیت زبانی نیز خودداری کرده است. به عبارت دیگر 
هزینه های کالن برای پیشــرفت های نظامی که به بهای 
گسترش فقر در جامعه انجام شده ، نهایتا نه اقتدار واقعی 

نظامی به ارمغان آورده نه اقتدار سیاسی.
 البته ســران جمهوری اسالمی، تالش زیادی انجام داده و 
می دهند تا با برخی اقدامات نمایشی، بر موج » غرور ملی« 
سوار شوند و بی کفایتی ها و مفاسد خود را برای مدتی از 
چشم ها مخفی نگه دارند. اما این مخفی نگهداشتن ها به 
کار حکومتی می آید که در صدد اصالح کژی ها باشــد و 
نیازمند فرصت . حکومتی که بنیان آن بر فساد و ناکارآمدی 
اســت و نفع عوامل آن در گسترش تباهی ها، قطعا از این 

اقتدار نمایی های توخالی ، طرفی نخواهد بست.
ماجرای ربایش روح اله زم، حواشی آن و تبلیغات پرحجم 
رســانه ها و تریبون های جمهوری اســالمی در مورد این 
آدم ربایی، یادآور نمایش های مضحکی اســت که پس از 

شهوت مقام، چشم حاکمان مجذوب قدرت را کور کرده و از دیدن  واقعیت های پیرامون خود عاجزند. آنها 
با نمایش رشد کاریکاتوری نظام و باور دروغ های خود، هر روز بیش از گذشته از امکان نجات، دور شده اند 
.اقدامات نمایشی آنان نیز حتی اگر برای ساعات یا روزهایی، به کار فریب خلق بیاید با رسوایی های جدید 
و بی کفایتی های روزمره، نه تنها منفعتی برای حکومت نخواهد داشت بلکه موجب افزایش کینه مردم 
خواهد شد؛ همان مردمی که سال هاست شاهد جدیت نظام در شناسایی و سرکوب مخالفان و منتقدان 
هستند اما هیچ اراده ای برای شناسایی عوامل ناامنی اقتصادی و اجتماعی - مختلسان، اسید پاشان ، 

قاچاقچیان زنان و دختران و... - مشاهده نمی کنند.

سرنگونی پهپاد امریکا تمام رسانه های رسمی و غیر رسمی 
حکومت را تسخیر کرده بود. 

حکومتــی کــه در بســیاری از عرصه ها قــادر به حفظ 
سنگرهای خود نیست از یک حادثه، داستان ها ساخت و 
حماسه سرایان  حکومت ده ها و صدها شاهنامه جعلی برای 
آن سرودند. اما با آن همه ادعا، نتوانستند تهدید کنندگان 
اقتصادی و تحریم کنندگان سیاســی را در اقدامات خود 
دچــار تردید کنند و این ، بی حاصل بودن اقتدار مفروض 
نظامی را آشکار ســاخت. زیرا اقتدار نظامی نه هدف بلکه 
وسیله ای است برای تامین منافع ملی. در حالی که سهم 
مردم ایران از اقتدار ادعایی جمهوری اســالمی، پرداخت 

هزینه های کالن و محرومیت روزافزون بوده است.
ادعاهای جمهوری اســالمی در اقتدار اطالعاتی و امنیتی، 
بسیار مضحک تر از نمایش اقتدار نظامی است. جمهوری 
اســالمی در حالی ادعای اقتدار امنیتی و اشراف اطالعاتی 
را فریــاد می زند که در امنیتی ترین دولت بعد از انقالب، 
رقم اختالس ها به باالترین حــد خود در تاریخ و جغرافیا 
رسیده و سیســتم اطالعاتی نظام، هیچگاه نتوانسته - یا 
نخواســته - با نفوذ در میان تروریســت های اقتصادی، 
از ســرمایه های ملی و دارائیهــای مردم محافظت نماید. 
همچنین تا کنون دستگاهای اطالعاتی و امنیتی جمهوری 
اســالمی، قادر - یا مایل - نبوده اند اقتدار خود را مصروف 
شناســایی و اجرای عملیات پیچیده اطالعاتــی!!!!! برای 
دســتگیری اختالس کنندگان فراری نمایند. هیچیک از 
متهمان اختالس از منابع ملی و دولتی نیز تا زمان تکمیل 
اختالس ها و خروج از کشــور، با مانعی به نام » ســربازان 

گمنام امام زمان « مواجه نشده اند. سهل است!
موسسات مالی که در سال های گذشته دهها هزار میلیارد 
تومان از اموال مردم را ســرقت کردند در دامان ســپاه و 
ســازمان حفاظت و اطالعات ســپاه ، زاییده شدند و رشد 

کردند. 
از ســوی دیگر در پرونده های مهم تر همچون قتل های 

زنجیره ای و ترور دانشمندان هسته ای نیز اقدامات پر سر 
و صدای همین » سربازان مقتدر و نابغه امام زمان«نهایتا به 

رسوایی های بزرگ ختم شد .
 امروز هیچکس تردید ندارد که مجموعه اطالعاتی نظام، 
در شناســایی عوامل ترور دانشــمندان هسته ای و دست 
اندرکاران انفجار پایگاه موشکی مالرد هیچ توفیقی نداشته 
است. اما تبلیغات گسترده و ادعاهای خیره کننده در مورد 
شناســایی و مجازات عوامل آن اقدامات ، هنوز از خاطره 

ایرانیان محو نشده است. 
تبلیغات گسترده و ذوق زدگی دستوری ائمه جمعه و سایر 
تریبون داران نظام در خصوص دســتگیری زم، نه تنها در 
باور ایرانیان نسبت به میزان توان امنیتی و اطالعاتی نظام، 
تغییــری ایجاد نکرد بلکه با زنده کــردن خاطره ادعاهای 
مشابه قبلی - از جمله در مورد ترورهای هسته ای- موجب 
تمسخر دستگاههای اطالعاتی شد. حتی اگر کسی ادعاهای 
مضحک نظام در مورد » پیچیدگی عملیات دستگیری زم« 
زم را باور کند یک بار دیگر » رشد کاریکاتوری نظام« در برابر 
چشمان مردم قرار می گیرد؛ سیستمی که توان اطالعاتی 
آن ، تنها صرف مبارزه با مخالفان سیاســی می شود و در 
مبارزه با اختالس کنندگان و خائنان به ملت، توفیقی ندارد.
شهوت مقام، چشم حاکمان مجذوب قدرت را کور کرده و 
از دیدن  واقعیت های پیرامون خود عاجزند. آنها با نمایش 
رشد کاریکاتوری نظام و باور دروغ های خود، هر روز بیش از 
گذشته از امکان نجات، دور شده اند .اقدامات نمایشی آنان 
نیز حتی اگر برای ســاعات یا روزهایی، به کار فریب خلق 
بیاید با رسوایی های جدید و بی کفایتی های روزمره، نه تنها 
منفعتی برای حکومت نخواهد داشت بلکه موجب افزایش 
کینه مردم خواهد شد؛ همان مردمی که سال هاست شاهد 
جدیت نظام در شناســایی و سرکوب مخالفان و منتقدان 
هســتند اما هیچ اراده ای برای شناســایی عوامل ناامنی 
اقتصادی و اجتماعی - مختلسان، اسید پاشان ، قاچاقچیان 

زنان و دختران و... - مشاهده نمی کنند.
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علی کشتگر

شورای مدیریت گذار...
حاکمیت برای »مناطق اتنیکی« 

امری الزامی است

»شورای مدیریت گذار از جمهوری اسالمی به دموکراسی در 
ایران« متشکل از فعاالن سیاسی و اجتماعی با گرایش های 
گوناگون در روزهای 2۸ و 2۹ ام ســپتامبر در لندن برگزار 
شد. این شــورا پیش از برگزاری جلسه خود سه سند؛ به 
عنوان مبانی فعالیت و بنیان های ارزشــی و استراتژی خود 
منتشــر و در دســترس عموم قرار داد. با انتشار این اسناد 
نقدهایی از سوی بعضی افراد به مسئوالن شورا و این اسناد 
آغاز شــد و پس از برگزاری جلسه این شورا نیز انتقادها، از 
سوی بسیاری چهره های سیاسی و فعاالن احزاب مختلف 
سیاسی بسوی گردانندگان این جلسه و آنچه در آن گذشت، 

ادامه یافت.
صرف نظر از بعضی برخوردهای نابجا، در واکنش به مسئوالن 
شــورا، که مرزهای اخالقی را زیر پا گذاشته و مسائل را تا 
حوزه های شــخصی آنان نیز کشانده و مایه سرافکندگی و 
شرمساری شدند، اما ببسیاری از نقدکنندگان، با استناد به 
اسناد سه گانه منتشر شدۀ این شورا، توجه خود را بدرستی 
بر پایه ها و بنیان های ارزشی و سیاسی مواضع اخذ شده از 
سوی آن جمع و مندرج در آن سه سند متمرکز نمودند، که 
در میان آنها، برخوردهای انتقادی به موضع این شورا دربارۀ 
»به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار 

زبان فارسی« جایگاه ویژه ای یافت.
هر چند بحث ها پیرامون آموزش به زبان های محلی بحث 
تازه ای نبود و از ســال ها پیش از سوی سازمان های قوم گرا 
و تجزیه طلب و فرصت طلبان سیاسی در داخل و خارج به 
این بحث دامن زده و امروز نیز، حتا، از ســوی نمایندگان 
مجلس و مســئوالن دولتی رژیم اسالمی، برای رسیدن به 
مقاصد سیاســی و کســب رای، به جدال روز تبدیل شده 
اســت، اما همان نقدها و اعتراضات گسترده به اسناد و به 
برگزارکنندگان آن جمع، نشــان داد که خوشبختانه، کم 
نیستند ایرانیانی که بدور از هرگونه فرصت طلبی سیاسی 
و با تکیه بر خرد، قادر به قضاوتی عاقبت اندیشــانه بوده و 
آینده نگرند و در روشــن دیدن و روشــن نمودن قضایا از 
هوشیاری و آمادگی شایسته و بایسته ای برخورداند. بسیاری 
از ایرانیان در این بحث به درســتی تفاوت بنیادین میان دو 
مقوله اساســِی »آموزِش زبان مادری« و »آموزش به زبان 
مادری« را دیده و بر آن انگشت گذاشته  و سرانجام نیک و 
بد هریک را بر کسانی که عادت نکرده اند به عاقبت سخن 
بی اندیشــند، آشکار ساخته  و در عین دفاع از آموزش زبان 
مادری، بر پیامد های زیان  آور و بدفرجامی مقوله »آموزش 
به زبان مادری« انگشــت نهاده و نشــان دادند که اهدافی 
مبتنی بر آموزش به زبان های محلی در ایران، حاصلی جز 
بی بهره کردن و ســوزاندن آینده بخش بزرگی از کودکان 
این مرز و بوم نداشــته و نتیجۀ آن در عمل اسارت ناگزیر 
افراد متعلق به اقوام و محدود نمودن فضای زیست و تنگ 
کردن فضای آزادی عمل آنــان، در محدوده گروه قومی و 
رساندن زیست آنان به حد یک زیست ابتدایی خواهد بود و 
در نهایت نیز سرانجامی جز سوزاندن آینده این کشور و این 

ملت نمی تواند داشته باشد.
در کنار روشــنگری های گســترده در بارۀ موضع نادرست 
»آموزش به زبــان مادری« در نقدهای صــورت گرفته از 
سوی ایرانیان به این شــورا، اما به دیگر »مبانی فعالیت و 
بنیان های ارزشی و استراتژی« این دسته، از جمله مهمترین 
آنها، یعنی قائل شــدن و دفاع از دادن »حقوق سیاسی به 
مناطق اتنیکی«، جای الزم و مهمی که می بایســت داده 
نشده، و جای آن، به رغم اهمیتی که دارد، تا حدود زیادی، 
در برخوردهای انتقادی خالی به نظر می رســید. صرف نظر 
از ایراد به اغتشاشــات مفهومی و بکار بردن اصطالحات و 
مفاهیم ضد و نقیض و ناســازگار و شبهه برانگیز، در سند 
شماره 2، اما مهم است که بر موضع »حقوق سیاسی مناطق 
اتنیکی« این شورا، هرچند بصورت فشرده و به اجمال، تکیه 
شده و بار دیگر مورد توجه نقادانه قرار گیرد. چرا که به گفته 
زنده یاد داریوش همایون: »سیاست و دیپلماسی و حقوق 
با زبان ســرو کار دارد و واژه ها گاه اهمیت مرگ و زندگی 
می یابند.« به نظر ما بکارگیری مفهوم »حقوق سیاسی« و به 
رسمیت شناختن حقوق سیاسی برای مناطق قومی در ایران 
از چنین ظرفیت و اهمیتی برخوردار بوده و از آنجا که از آن 
بوی تجزیۀ ایران برمی خیزد، شایسته است از سوی ایرانیان 
با هوشیاری و با حساسیت فراوان نگریسته شده، پیامدهای 
آن، برای کل ایران، روشن گردیده، تا از فرجام خانمانسوری 
که می تواند آیندۀ میهنمان را رقم زند، جلوگیری بعمل آید.

البتــه، بازهم باید تکیه کنیم ایــن موضوع نیز بدیع و تازه 

نیست. با شــناختی که از سابقۀ فعالیت سیاسی بعضی از 
تنظیم کنندگان اسناد شورای مدیریت وجود دارد و با عنایت 
به این کــه برخی از هدایت کننــدگان این جمع »جدید« 
قدیمی  از حدود بیســت ســال پیش در جریان بحث های 
گسترده، در همۀ این زمینه ها بوده و بعضاً به طور مستقیم 
مورد خطاب های انتقادی قرار داشته اند، حال می توانیم، با 
اطمینان خاطر بگویئم که ســروران گرامی بر معنا و ابعاد 
واژه ها و عباراتی که در اســناد خود، گنجانده اند، از جمله 
»حقوق سیاسی...« وقوف کامل داشته و می دانند که وقتی 
حقوق سیاسی را برای گروه های انتیکی و نه برای افراد متعلق 
ـ که استفاده از آن حقوق منوط به اراده  به گروه های اتنیکیـ 
ـ به رسمیت می شناسند در پی  فردی بوده و الزامی نیستـ 
استقرار یک جامعه سیاسی شامل فرمانروایان و فرمانبران 
با کلیتی متمایز و مستقل در مناطق اتنیکی هستند و در 
اصل حاکمیت را که »اقتدار مطلق و مداوم دولتـ  کشور« 
و »قدرت برتر فرماندهی یا اعمــال اراده ای فوق اراده های 
دیگر« است برای »مناطق اتنیکی« امری الزامی می دانند و 
بدین ترتیب به کشور چند ملیتی و به گفتمان تجزیه طلبی 
جان می بخشند و علیرغم تاکیدی که در اسناد سه گانه خود 
بر »حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور« می کنند 

از تمامیت سرزمینی و یکپارجگی کشور جان می ستانند.
زیرا سروران بدرســتی می دانند که حاکمیت امری است 
انتزاعی »...شــامل آن قلمروی از کاربرد قدرت است که در 
آن، بنا به حقوق بین الملل، دولت خودمختار اســت و زیر 
نظارت قانونی دولت های دیگر ... نیست.« و شامل »استقالل 
سیاسی و قضائی در یک جامعه سیاسی« است، یعنی دارای 
جغرافیای سیاسی، به عبارت دیگر دارای کشور است و در 
حوزه داخلی »شامل همه اختیارهایی ست که هر دولتی بر 
شــهروندان خود یا بر خارجیان ساکن کشور ... دارد.« و در 
حوزه بین المللی »شامل حق داشــتن روابط با دولت های 

دیگر با بستن قرارداد یا اعالن جنگ است.«
برای روشــن تر نمودن موضوع، به نمونه ای اشاره می کنیم. 
ممکن اســت بسیاری از یاد برده باشند، اما »مسئول گروه 
روابط بین المللی« این تشــکیالت حتما یکپارچگی کشور 
یوگوســالوی را بخاطر دارد و به عنوان »مســئول روابط 
بین المللی« نمی تواند از یاد برده  باشد که چگونه گروه های 
اتنیکی، دارای حقوق سیاسی در آن کشور با کمک نیروهایی 
از درون و بیرون توانستند »یکپارچگی کشور« را، به سرعت، 
از هم دریده و به کشورهای جداگانه تبدیل شوند. شورای 
مدیریتی که بیشــترین اعضای آن از رهبران سازمان های 
تجزیه طلب کرد و آذری و بلوچ و عرب می باشد، اگر امروز 
تنها به قید »حقوق سیاســی گروه هــای اتنیکی« بر روی 
کاعذ رضایت می دهند نه از سر دوستی با ملت ایران است 
و نه از روی تعهد به  یکپارچگی ملی ایران. این سازمان ها و 
رهبرانشــان بدرستی می دانند که اگر گروه های اتنیکی در 
ایران برمحور زبان مادری شان به ماهیت  ها جداگانه ای دارای 
حقوق سیاسی تقسیم شــوند براحتی می توانند همچون 
یوگسالوی تا استقالل بعنوان یک دولتـ  ملت پیش روند و 

تجزیۀ سرزمینی هم به دنبال خواهد آمد.
جای هیچ تردیدی نیست که رژیم اسالمی طی چهاردهه 
گذشــته با ایدئولوژی امت گرای شیعی و روش ها سربگرانه 
و بی اعنتایی به وضعیت و مشــکالت مردم ایران، از جمله 
بی اعتنایــی به وضعیــت ناگوار مناطق مرزی کشــور که 
بیشــترین تمرکز قومی را شامل می شود، زمینه ساز اصلی 
رشــد گرایش های انحرافی و تفرقه افکنانه میان ملت ایران 
بوده اســت. و از این طریق آسیب های فراوان بر انسجام و 
یکپارجگی ملی و همزیستی و در هم آمیختگی تاریخی اقوام 
ایرانی وارد کرده است. اما سیاست های رژیم اسالمی با هر 
درجه ای هم که در ضدیت با تاریخ سه هزاره ای ایران باشد 
نبایــد ما ایرانیان را در وضعیتی قــرار دهد که از خود رفع 
مسئولیت کنیم و ندانســته، در مسیری که رژیم اسالمی 
گشــوده اســت گام برداریم. بلکه برعکس باید در چنین 
شرایطی که بار دیگر یک آزمون تاریخی برای وحدت ملی 
مبتنی بر همزیستی و درهم آمیختگی قومی مان می باشد، با 
خردمندی و هوشیاری و با استواری در اخالق به سرنوشت 
و هستی کشورمان و ویژگی های تاریخی میهنمان بنگریم 
و با توجه به ظرافت ها و معانی درست مفاهیم و اصطالحات 
حقوقی و سیاســی و تاریخی وارد کارزار سیاسی شویم و 
از برنده شــدن رژیم اســالمی یا فرصت طالبان سیاسی و 

تجزیه طلبان قوم گرا در این کارزار جلوگیری کنیم.

مرکز آمار ایران 
نرخ تورم در ماه مهر را ۴2 درصد اعالم کرد

 رئیس مرکز آمار، نرخ تورم را در مهر ۹۸، ۴2 درصد اعالم کرد. از سوی دیگر تغییر شاخص فالکت در تابستان ۹۸ 
به رقم ۵3,2 درصد رسیده و همچنان به سمت وضعیت هشدار افزایش داشته است.

رادیو زمانه- به گــزارش خبرگزاری 
دانشجویان ایران )ایسنا( جواد حسین 
زاده، رئیس مرکز آمار ایران چهارشنبه 
۱ آبان اعالم کرد روند تورم ســاالنه 
در مهــر ۹۸ بعــد از ۱6 ماه افزایش، 
کاهشــی شــده و از 42.7 درصد در 
شهریورماه به 42 درصد رسیده است.
او توضیــح داد: »تورم نقطه به نقطه 

در مهرماه با کاهش 6.7 درصدی به 
2۸.۳ درصد رسید. اما اعالم نرخ تورم 
نشــان داد که تورم ماهانه در مهرماه 
با افزایش همراه بوده است، به طوری 
که از 0.5 درصد در شــهریور به ۱.7 

درصد رسیده است«.
این ارقام امــا با تخفیف بار گرانی بر 
شــانه مصرف کنندگان فاصله دارند. 

محمدرضا تابش، عضو کمیســیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
پیشتر درباره آمارهای مبنی بر کاهش 
رشــد تورم گفته بود: »گزارش مرکز 
آمار مبنی بر کاهش رشــد تورم در 
کشــور اســت و این حرف با کاهش 
میزان تورم فرق دارد. کاهش رشــد 
تورم به این معنا نیست که مردم تحت 
فشار نیستند، بلکه بدان معناست که 
تورم مثالً 45، 46 درصد بوده و حاال 
به 42 درصد رســیده، اما همچنان 
باالی 40 درصد است و این اصالً رقم 

پایینی نیست.«
رئیس مرکز آمار همچنین در رابطه با 
ارقام مرتبط به شاخص اقتصادی نرخ 
بیکاری و کاهش ایــن نرخ که برای 
تابستان ۹۸،  ۱0.5 درصد اعالم شده 
است گفت: مرکز آمار مسئول بررسی 
دالیــل کاهش نرخ بیکاری نیســت 
اما آن چه وجــود دارد برخی تغییر 
و تحــوالت از  جمله شــرایط جوی 
در ایــن مورد بی تاثیر نبوده اســت. 
براســاس اعــالم محمدباقر نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه، نرخ 
بیکاری تابستان امسال نسبت به سال 
گذشته ۱.۸ درصد کاهش داشته  و 
۸4۳ هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه 

شده است.
حسین زاده در اظهارنظری قابل توجه 
بارندگی های بهار ۹۸ را در »افزایش 
اشتغال در بخش کشاورزی، پرورش 
دام سنگین و گلخانه ای« موثر دانست 
و افزایش کســب و کارهــای نظیر 
تپ سی و اسنپ را نیز موجب افزایش 
اشتغال در بخش ساختمان و حمل و 

نقل دانست.
این درحالی ســت کــه تحلیل گران 
براساس گزارش های رسمی متوسل 
شدن مرکز آمار به تغییر مبنای سن 
بیکاران و همچنین خروج بیکاران از 
بازار کار به دلیل دلســردی ناشی از 
وضعیت بغرنج این بــازار را از دالیل 

تغییر در نرخ بیکاری می دانند.
همزمان تغییر شــاخص فالکت در 
ایران، حاکی از افزایش این شاخص به 
سمت وضعیت هشدار  است. شاخص 
فالکت یک نشــانگر اقتصادی است 
کــه وضعیت اقتصــادی و اجتماعی 
یــک جامعــه را با جمــع زدن نرخ 
بیکاری و نرخ تورم نشــان می دهد. 
براساس گزارش خبرگزاری جمهوری 
اسالمی )ایرنا(  شاخص فالکت ایران 
در تابســتان ۹۸ به رقم 5۳.2 درصد 

رسیده است.
ایــن رقم درســال ۹2، 45.۱ درصد 
بود که در ســال های بعد به 26.2 و 
پایین تر رسید. اما در سال ۹7 تاکنون 

روند افزایشی را طی کرده است.

حذف یارانه هزاران واجد شرایط دریافت، 
عمدی یا سهوی؟

کیهــان لندن- دولت پس از مدت ها در حالی باالخره تصمیم گرفته یارانه 
نقــدی افراد بی نیاز را قطع کند که با نخســتین گام اجرایی برای این کار 

یارانه ی هزاران فرد واجد شرایط نیز قطع شده و مبلغی دریافت نکرده اند.
دولت پیشــتر اعالم کرده بود که قصــد دارد یارانه نقدی ۸00 هزار نفر از 
دهک های باالی درآمدی را از مهرماه قطع کند. ماه گذشته اما یارانه بسیاری 
از قشرهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی از جمله کارگران و بازنشستگان 
پرداخت نشد. این اتفاق اما در مهرماه هم تکرار شد و برای صدها هزار نفر 

پیامک قطع یارانه نقدی ارسال شد.
مقامــات دولتی اعالم کرده بودند افرادی که یارانه نقدی آنها قطع شــده، 
می  توانند پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت بقیه مراحل اعتراض را 

دنبال کنند.
اکنون محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است 
که با ۱0 هزار و 400 مورد شــکایت مواجه بودیم که آمادگی داشتند در 

سامانه دالیل برحق بودنشان را اعالم کنند.
پیشتر نیز گزارش های قطع یارانه افراد واجد شرایط دریافت این مبلغ منتشر 
شــده بود. تعداد معترضان به قطــع یارانه نقدی آنقدر زیاد بود که به نظر 
می رسید دولت به منظور نگه داشتن مبالغی در دست خود به صورت رندوم 
یارانه ی تعدادی را قطع کرده و اقدامی برای شناسایی افراد نیازمند صورت 

نداده است.
این در حالیســت که علی ربیعی )عباد( سخنگوی دولت گفته بود »برای 
شناسایی این افراد کار دقیقی انجام شده است و مجموعه هزینه هایی که 
دارند و شــاخص های همچون خودرو، مسکن و هزینه های خانوار مد نظر 

قرار گرفته است.«
با این وجود اعتراضات مردم در ماه گذشــته موجب شد برخی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند. حسینعلی 
حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه »قطع یارانه افراد نیازمند محدود به یک حوزه انتخابیه نیست 
و در  ســطح کشور چنین اتفاقی رخ داده« گفته بود: »متأسفانه برخی از 
مدیــران قانون خوب را هم که مصوب می شــود، اجرایی نمی کنند و باید 
گفت این مدیران قانونی را که نخواهند اجرایی کنند، به گونه ای با آن رفتار 

می کنند که شما پشیمان شوید از قانونی که گذاشته اید.«
حاجی دلیگانی با انتقاد از عملکرد دولت افزوده بود که »متأســفانه بجای 
حذف ســه دهک باال که تکلیف قانونی دولت است، آمده اند از همه اقشار 
و دهک هــا حذف کرده اند که باید بگویم این کار هزینه های زیادی را روی 

دست نظام می گذارد.«
با این وجود این ماه نیز یارانه تعدادی پرداخت نشده و حاال وزیر کار از ثبت 
۱0 هزار و 400 مورد شکایت خبر داده است. وزیر کار این خطای چند هزار 
نفره را »خوب« ارزیابی کرده است: »این کار خوبی است و نشان می دهد 

که ما کار را کم خطا پیش بردیم و باید همین ظرفیت را ادامه بدهیم.«
به نظر می رسد افراد واجد شرایط دریافت یارانه که دولت اشتباهی یارانه آنها 
را قطع کرده باید ماه ها منتظر بمانند تا دولت شکایت آنها را بررسی و دوباره 

پرداخت یارانه آنها را برقرار کند!
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اتهام امریکا به بانک هالک ترکیه
 تبدیل پول ایران به طال
 به بهانه خرید دارو و غذا

 رضا ضراب پس از دستگیری در ترکیه گفته بود که در دوره ای روزانه تا ده میلیون یورو با همکاری سه بانک ترکیه 
از جمله بانک هالک، درآمدهای نفتی ایران را به طال تبدیل و به دبی منتقل می کرده است.

وزارت دادگســتری امریکا بانک دولتی »هالک« در ترکیه را به شش فقره 
کاله برداری، پول شــویی و نقض تحریم های ایاالت متحده به نفع ایران به 
ارزش 20 میلیارد دالر متهم کرده است. این پول حاصل صادرات نفت و گاز 

ایران به ترکیه بوده است.

 بر اســاس کیفرخواست دادگستری 
امریکا که علیه هالک منتشــر شده 
اســت، این بانک دولتی در ترکیه به 
جمهوری اســالمی ایران اجازه داده 
است به ســامانه مالی ایاالت متحده 
و دالر امریکا دسترسی پیدا و قوانین 
تحریم ایران و مقررات ضدپول شویی 
ایاالت متحــده را برای مدت طوالنی 

نقض کند.
امریکا دسترسی ایران به دالر امریکا 
و هر نوع خدماتی که برای مبادله این 
ارز احتیاج باشد را تحریم کرده است. 
اما ایــران تالش دارد بــا پیدا کردن 
روش هایی، تحریم ها را بی اثر کند یا 

اطالحا دور بزند.

وزارت دادگســتری امریکا می گوید 
بانک دولتی هالک در ترکیه با دادن 
اجازه دسترسی ایران به دالر و سامانه 
مالی امریکا، توانسته است بخشی از 
تحریم فروش نفــت و گاز جمهوری 
اسالمی ایران را برای سال ها دور بزند.

معاون پیشین این بانک سال گذشته 
در ایــاالت متحده به اتهــام فراهم 
کردن تســهیالت جهت فراری دادن 
ایران از تحریم هــای امریکا به زندان 
محکوم شــد. او پــس از طی کردن 
دوره محکومیت، به ترکیه بازگشته و 
از سوی دولت ترکیه به ریاست بورس 

استانبول منصوب شده است.
بانــک هالک یــک موسســه مالی 
ترکیه ای و مستقر در این کشور است 
که اکثریت سهام آن به دولت ترکیه 
تعلق دارد. نام این بانک پیش از این 
در پرونده »رضا ضراب«، تاجر ایرانی 
متهم بــه دور زدن تحریم های ایران 

مطرح شده بود.

هالک بانــک متهم به چه کمکی به 
ایران شده است؟

رضا ضــراب پس از دســتگیری در 
ترکیه در ســال ۱۳۹2، گفته بود در 
دوره ای روزانه تــا ۱0میلیون یورو با 
همکاری ســه بانک ترکیه، از جمله 
بانک هالک، درآمدهای نفتی ایران را 
به طــال تبدیل و به دبی منتقل و در 
آن جا با تبدیل طالها به درهم امارات، 
پول شــرکت های طلب کار از دولت 

ایران را پرداخت کرده است.
هزینه های تبدیل پول از دالر به طال 
و از طــال به درهم با ایــران بوده اما 
ضراب بابت این کار سود دریافت و به 
گفته خودش، سودهای دریافت شده 
را با برخی از مقام های رسمی ترکیه 
تقسیم کرده اســت. در یک مورد، او 
گفته بــود 50 میلیون یورو به »ظفر 
چاغالیان«، وزیر پیشین اقتصاد ترکیه 

پرداخت کرده است.
ایــاالت متحده امریکا در بهار ســال 
۱۳۹7 از توافق هســته ای »برجام« 
خارج شــد و همه تحریم هایی را که 
با این توافق رفع شــده بودند، همراه 
با تحریم هــای تازه تری علیه ایران به 
اجرا گذاشت؛ از جمله این تحریم ها، 
خرید و فــروش نفت، گاز و میعانات 
گازی ایران، تحریم دالر امریکا و ریال 
ایران و خدمات بانکی مرتبط با آن و 
تحریم خرید و فروش فلزات گران بها، 

از جمله طال است.

ترکیه یکی از بزرگ ترین مشــتریان 
ســنتی نفت و گاز ایران بوده است. 
پس از شروع دوباره تحریم های امریکا 
علیه جمهوری اســالمی، این کشور 
اعالم کرد نمی تواند از این تحریم ها به 
طور کامل پیروی کند. دو کشور اعالم 
کردند که بخشی از مراودات تجاری 
خــود را با ارزهای ملــی خود، یعنی 
ریال و لیره ادامه خواهند داد. اما حاال 
امریــکا می گوید ایران با کمک بانک 
هالک توانسته است به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم با دالر امریکا معامله کند.

بر اساس آن چه که وزارت دادگستری 
ایاالت متحده اعالم کرده، جمهوری 
اسالمی ایران و مشخصا شرکت های 
ملــی گاز و نفــت و هم چنین بانک 
مرکزی نتوانسته اند به پول حاصل از 
فروش نفت و گاز به ترکیه دسترسی 
پیدا کنند و این پول در حساب های 
ایران عمال توقیف بوده است. اما بانک 
هالک اجازه داده است تا وجوه واریز 
شــده متعلق به جمهوری اســالمی 

ایران برای خرید طال به ســود دولت 
جمهوری اسالمی ایران مصرف شود.

اتهام امریکا به بانک هالک؛ یکی از 
جدی ترین موارد نقض تحریم ایران

بر اساس کیفرخواســت صادر شده 
علیه بانک هالک، برخی از مدیران این 
بانک رشوه هایی به ارزش ۱0میلیون 
دالر برای دور زدن تحریم های امریکا 
به نفع ایران دریافت کرده اند. دستیار 
دادســتان کل امریکا گفته اســت: 
»این یکی از جدی ترین موارد نقض 

تحریم های ایران است که ما دیده ایم. 
هیچ شغلی نباید از راه فرار از قوانین ما 
یا به خطر انداختن امنیت ملی امریکا 

سود ببرد.«
دادســتانی امریکا گفته است: »برای 
مدت طوالنــی این بانک و مدیرانش 
به طور عمدی ایاالت متحده را فریب 
دادند تا اقدامات خود را پنهانی پیش 
ببرند. این فریب امروز پایان می یابد. 
پلیس فدرال امریکا کسانی را که عمداً 
قوانین تحریم هــای ایاالت متحده را 
نقض و باعث تضعیف امنیت ملی ما 

می شوند، تعقیب خواهد کرد.«

نقض تحریم ها به بهانه صدور کاالهای 
بشردوستانه به ایران

وزارت دادگســتری امریکا خبر داده 
است طالهای خریداری شده از این 
روش بــه دلیل تحریم معامله فلزات 
گران بها، نتوانسته اند به ایران منتقل 
شوند اما به هر ترتیب ایران با همکاری 
بانک هالک، موفق شــده است پول 
صادرات نفت و گاز خود را در ترکیه 

به طال تبدیل کند.
بر اساس آن چه که وزارت دادگستری 

ایاالت متحده اعالم کرده، این تبدیل 
با هدف تسهیل در معامله مواد غذایی، 
دارو و تجهیزات پزشکی بوده است. اما 
ســرانجام چنین معامله ای هم انجام 
نشــده و ظاهرا چنیــن کاری صرفا 
بهانه ای برای دور زدن تحریم ها بوده 

است.

با بازگشــت مجــدد تحریم ها علیه 
جمهوری اســالمی، ایــاالت متحده 
اعالم کرده بود که مواد غذایی و اقالم 
کشــاورزی، دارو و لوازم پزشکی که 
جزو کاالهای بشردوســتانه به شمار 
می روند، مشــمول تحریم ها نیستند 
و ایران می تواند ایــن کاالها را تهیه 
کند. اما به گفته وزارت دادگســتری 
امریــکا، ظاهرا ایران و بانک هالک به 
بهانه خرید دارو و غذا، پول نفت و گاز 
صادراتی را به طال تبدیل کرده اند. در 
صورتی که از اساس برای خرید داور و 
غذا به چنین تبدیلی نیاز نبوده است. 
دیوان دادگستری بین المللی در الهه 
به ایاالت متحده دســتور داده است 
که با بازگشــت تحریم ها علیه ایران، 
امــکان تهیه کاالهای بشردوســتانه 
برای جمهوری اسالمی ایران و پیش 
نیازهای آن هم چون دسترسی بانکی 
بــرای معامالت غذایــی و دارویی را 

فراهم کند.
جمهوری اسالمی ایران گفته است به 
دلیل ســخت گیری امریکا در اجرای 
تحریم ها، بانک ها و موسســات مالی 
بین المللی از تسهیل خرید کاالهای 
بشردوســتانه برای صــدور به ایران 
خودداری می کنند. این وضع، معافیت 
این کاالها از تحریم ها را بی معنا کرده 
اســت. اما گزارش هایی که مقام های 
ایرانی منتشر کرده اند، نشان می دهند 
در چندین مــورد، ارز تخصیص داده 
شــده برای خریــد دارو و غذا برای 
واردات کاالهای برقی و لوکس یا مواد 
الزم برای تولید سیگار به جای دارو و 

غذا استفاده شده است.  

زدن  دور  برای  ترکیه  ســود کالن 
تحریم ها و هزینه هنگفت برای ایران

مشخص نیســت اگر اتهامات وزارت 
دادگســتری امریکا بــه بانک هالک 
درست باشد، چرا ایران و ترکیه که بر 
معامله با ارزهای ملی خود توافق کرده 
بودند، از دالر برای پرداخت  پول نفت 
و گاز صادراتی ایران اســتفاده و چرا 
برای تبدیل آن به طال، علت را خرید 
کاالهای بشردوستانه عنوان کرده اند 
که از تحریم ها معاف هستند. اصوال 
ترکیه نباید با مشکل عمده ای برای 
صدور دارو و غذا به ایران مواجه باشد.
بر اســاس آن چه در کیفرخواســت 
امریکا علیه بانک هالک آمده اســت، 
برخی مدیران ایــن بانک میلیون ها 
دالر برای دور زدن تحریم های ایران 
رشوه دریافت کرده اند. ایران هم برای 
دسترسی به پول نفت و گاز صادراتی 
خود، میلیون هــا دالر هزینه اضافی 
کرده و در نهایت هم نتوانسته است 
به اصل پول دسترسی پیدا کند. تنها 
بخشی از این پول به طال تبدیل شده 

است.
در صورتی که بانک هالک در دادگاه  
محکوم شود، با میلیون ها دالر جریمه 
نقــدی رو به رو خواهد شــد. ایاالت 
متحده امریکا پیــش از این مقرراتی 
وضع کــرده بود که پــول حاصل از 
جریمه موسساتی که تحریم های ایران 
را نقض می کنند، به عنوان غرامت به 
دیپلمات های امریکایی که 40ســال 
پیش در ایران گروگان گرفته شــده 
بودند و خانواده هــای آن ها پرداخت 

شود.

فرامرز داور )ایران وایر(

دخالت قوه  قضاییه در پرونده بورسیه 9۸ آقا و آقازاده
کیهان لندن- محمود صادقی نماینده 
مجلس شــورای اســالمی می گوید 
اسامی ۹۸ آقا و آقازاده شامل مسئوالن 
رده هــای مختلــف را در اختیار قوه  
قضاییه قرار داده که با استفاده از رانت 
از بورسیه تحصیلی برخوردار شده اند. 
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی پرسش از وزیر علوم، 
گفته بود، این فهرست شامل »نماینده 
مجلس، فرزندان نمایندگان مجلس، 
امام جمعــه، فرمانده انتظامی و وزیر 

است!«
محمــود صادقی عضو کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای 
اســالمی روز سه شنبه ۳0 مهرماه به 
رسانه های داخلی گفته که اسامی ۹۸ 
آقا و آقازاده ای که با رانت از بورســیه 

تحصیلی برخــوردار شــده اند را در 
اختیار قوه قضاییه قرار داده است.

صادقی که این فهرســت ۹۸ نفره را 
شامل »بعضی مسئوالن در رده های 

مختلف« دانســته، پیشتر در جلسه 
علنی مجلس شــورای اسالمی گفته 
بود؛ این فهرســت شــامل »نماینده 
مجلس، فرزندان نمایندگان مجلس، 
امام جمعــه، فرمانده انتظامی و وزیر 

است!«
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
در جریان جلســه علنی مجلس در 
پرسش از وزیر علوم، این فهرست ۹۸ 
نفره را یادآوری کرده بود و اکنون به 
گفته وی، در اختیار قوه قضاییه قرار 
گرفته و »توضیحات الزم نیز در این 

خصوص ارائه شد.«
محمــود صادقی همچنیــن از عدم 
ارســال گزارشــی به دســتگاه های 
مربوطه خبر داد که سازمان بازرسی 
کل کشــور در ســال ۹2-۹۳ درباره 
بورســیه ها تهیه کرده بود و خواستار 

بررسی این گزارش شد.
صادقی در جلسه علنی روز سه شنبه 
۱6 مهرمــاه ۹۸ مجلــس شــورای 
اسالمی، از مخدوش شدن روال قانونی 
اعزام دانشجو به خارج از کشور برای 
ادامه تحصیل خبر داد که در ســال 
۱۳۹5، مطابق تصمیم شورای مرکزی 
بورس، برگزاری آزمون سراسری اعزام 
لغو شد. به گفته این نماینده مجلس 
شورای اســالمی، شــورای مرکزی 
بورس از سال ۹5 تا کنون داوطلبان 

را خودش گزینش می کند!

بر مبنای قانون مصوبه ســال ۱۳64 
مربوط به اعزام دانشجویان به خارج از 
کشور، دانشجویان داوطلب در صورت 
موفقیت در آزمون سراســری اعزام و 
مربیان نیز پس از حداقل ســه سال 
ســابقه خدمت و کســب حد نصاب 
امتیاز جدول ارتقا، از امتیاز بورســیه 

برخوردار می شدند.
منصور غالمــی وزیر علوم در همین 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
گفته بود: »در فاصله ســال های ۸۹ 
تا ۹2، معــاون فرهنگــی وقت این 
وزارتخانه 7۳6 نفر، مســئولی دیگر 
۱5۱ نفر و یک تشــکل دانشجویی 
5۹5 نفــر را برای اعطای بورســیه 
معرفی کردند که مستندات و مکاتبات 

آن موجود است.«
این در حالیســت که بــه گفته وزیر 
علوم، هزینه هر نفر بورســیه ای »از 
500 میلیون تا یک میلیارد تومان« 

است.
گفته می شــود فهرست بورسیه های 
رانتی بســیار بلندباال با حدود ۳هزار 
داوطلــب مربوط بــه دولت محمود 
احمدی نژاد اســت ولی این نماینده 
مجلس شــورای اســالمی اشاره ای 
بــه رانت خواری تحصیلــی مقامات 
بلند پایــه ای چون حســن روحانی 
که  نداشــته  دولت  رئیس جمهوری 
تحصیل وی در دانشــگاه »کلدونیان 
گالسکو« اسکاتلند، با ابهامات بسیاری 
مواجه اســت و اجازه دسترســی به 
مدارک تحصیلی خود را به رسانه ها 

نیز نداده است.
گواینکه عدم تسلط روحانی به عنوان 
یک فارغ التحصیل از یک دانشــگاه 
انگلیســی زبان خصوصــا در دیدار با 
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و 
خنده های مضحک و بی دلیل وی در 
مکالمات، شک و تردیدها را نسبت به 
تحصیالت وی در اسکاتلند را بیش از 

پیش تقویت می کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 
میانگین مطالعه در ایران 1۳ دقیقه است!
کیهان لندن- در تازه ترین اعالم آمار سرانه مطالعه در ایران از سوی عباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، ایرانیان ۱۳ دقیقه در روز کتاب 
می خوانند. وزیر ارشاد روز گذشته در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب تبریز، 
در عین حال، میانگین مصرف اینترنت را روزانه 2 ساعت و 4۹ دقیقه اعالم 

کرد.
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات چندی پیش بر مبنای آمارگیری فرهنگ 
رفتاری خانوارهای ایرانی در ســال ۹6 توسط مرکز آمار گفته بود، سرانه 
مطالعه کتاب های غیردرسی به غیر از ادعیه را 4 ساعت و ۳4 دقیقه اعالم 
کرده بود. این بدان معناســت که آمار وزیر ارشاد و وزارتخانه ارتباطات، 4 

ساعت و 2۱ دقیقه اختالف دارند.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، ایرانیان حدود ۳0 برابر زمان مطالعه روزنامه 

و ۹ برابر زمان کتابخوانی در شبکه های اجتماعی بسر می برند.
سرانه روزانه حضور ایرانیان در شبکه های اجتماعی یک ساعت و 4 دقیقه 

است.
صالحی روز دوشنبه 2۹ مهر گفت: »هم اکنون میانگین مستمر مطالعه در 
کشــور حدود ۱۳ دقیقه است در حالی که میانگین مصرف اینترنت ۱6۹ 
دقیقه، در برخی استان ها باالی 200 دقیقه و مشاهده تلویزیون 72 دقیقه 
اســت.« وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی این آمار کتابخوانی را زنگ هشدار و 

خطر برای کتابخوانی اعالم کرد.
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پیاده روی اربعین
 یک مراسم سنتی

 چگونه به پروپاگاندای 
حکومتی تبدیل شد؟

پس از پایان »مراسم پیاده روی اربعین 
حسینی« در روز ۲۷ مهر، گمانه زنی ها 
درباره تعداد شرکت کنندگان در این 
مراسم ســوژه مورد توجه رسانه های 
بــه حکومــت جمهوری  نزدیــک 
اسالمی شده اســت. حسن روحانی، 
رئیس جمهوری ایران، نیز در جلسه 
هیات دولت گفته اســت: »امســال 
چهارده برابر دولت های قبل، زائر برای 
شرکت در مراسم اربعین حضور پیدا 
کرد« و این موضوع را یک دســتاورد 

برای دولت خودش دانسته است.
ادعای حسن روحانی درست نیست. 
اساســا تا ســال ۱۳۹۲ این مراسم 
ایران  چندان مورد توجــه حکومت 
نبــود و برنامه ریزی حکومتی صورت 
نمی گرفت ولی با وجود این، در سال 
۹۱ هم طبق آمار حدود ۵۰۰ هزار نفر 
از ایران در این رویداد شرکت  کردند 
که با توجه به آمار ســه ونیم میلیون 
نفری امسال، میزان شرکت کنندگان 
ایرانی نســبت به ســال آخر دولت 

احمدی نژاد ۷ برابر شده است.
مع هذا، موضوع تعداد شرکت کنندگان 
در اربعین از ایــن نظر حائز اهمیت 
اســت که مقام هــای حکومت ایران 
می گوینــد »پیــاده روی اربعیــن«، 
بزرگ ترین تجمع انسانی »در گذشته 
و حــال« کره زمین اســت و به طور 
مرتب اعداد میلیونی را برای اثبات این 

مدعا منتشر و تبلیغ می کنند.
بازی با اعداد برای وابستگان حکومت 
چنان مهم شده است که در حاشیه 
راهپیمایی امسال هم در توییتر یک 
شــب را برای توییت کردن و جهانی 
کردن اربعین تعیین کردند و روز بعد 
در گزارشی جعلی، خبرگزاری فارس 
نوشت که اربعین با یک و نیم میلیون 
توییت، ترند اول توییتر جهان شــده 

است.

اختالف ۱۵ میلیون نفری

در آخرین آمار و ارقام پیرامون اربعین، 
محمدجــواد حاج علی اکبری، رئیس 
شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، روز 
۲۶ مهر گفت که ۳۰ میلیون نفر در 
این رویداد شرکت  کرده اند. عدد ۳۰ 
میلیون نفر را همــان روز چند امام 
جمعه دیگر هم تکرار و آن را »معجزه 
الهی« توصیف کردند. روزنامه کیهان 
هم با اســتناد به همین آمار نوشت 
امسال »لشکر ۳۰ میلیونی« تشکیل 
شــده اســت و ده ها میلیــون نفر 

نتوانسته اند بروند.
با این حال، خبرگزاری تســنیم در 
گزارشــی که روز ۲۸ مهرماه منتشر 
کرد، تعداد شــرکت کنندگان را ۲۱ 
میلیون نفر شامل ۱۷ میلیون عراقی 
و چهــار میلیون غیــر عراقی اعالم 
کرد. ایــن خبرگزاری البته در بخش 
دیگــری از همــان گــزارش تعداد 
شــرکت کنندگان را ۱۵ میلیون نفر 
شــامل ۱۱ میلیون عراقــی و چهار 

میلیون غیر عراقی اعالم کرد.
مرکز آمار و پژوهش های الکفیل که 
در عراق فعال است هم آمار مشابه ای 
داده و نوشــته اســت که حدود ۱۵ 
میلیون و ۲۳۰ هزار نفر در این مراسم 

شرکت کردند.
نوسان آماری بین ۱۵ میلیون تا ۳۰ 
میلیون نفر در رسانه های نزدیک به 
حکومت، چندان عجیب نیست. سال 
۱۳۹۴ نیز آمار شرکت کنندگان این 
رویداد بین ۱۷ تا ۲۷ میلیون نفر اعالم 

شد.
بیش از این زمزمه هایی مطرح شده 
بود که جمعیت شرکت کنندگان در 
این رویداد باید بــه ۵۰ میلیون نفر 
برسد و به طور طبیعی ارقام اعالم شده 
در سال های آینده تا مرز ۵۰ میلیون 

نفر خواهد رسید.

پول مردم از جیب حکومت

دومیــن وجه تبلیغاتی رســانه های 
نزدیک به حکومت تاکید بر مردمی 
بودن این رویداد و تامین هزینه های 
آن توسط مردم است. در همین زمینه 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور 
ایران، روز اول مهــر گفت: »اربعین 
بدون یک ریــال کمک دولت برگزار 

می شود«.
این ادعا ممکن است در زمینه مواردی 
چون توزیع غذا و محل اسکان درست 
باشد ولی گزارش های متعددی درباره 
مشارکت دولت در تامین هزینه های 
خدماتی منتشر شده است. بر اساس 
گزارش سازمان حج و زیارت، امسال 
۱۶۰ تن دارو برای این مراسم ارسال 
شد. جمعیت هالل احمر در گزارشی 
درباره هزینه های این نهاد اعالم کرد 
که شــرکت کنندگان در این رویداد 
۷ هزار تومــان برای خدمات امدادی 
و پزشــکی می پردازند ولی این مبلغ 
کمتر از نیمی از هزینه های هالل احمر 
در اربعین اســت. این نهادها به طور 
طبیعی مجبور هســتند که از منابع 
دولتی کســری مالی را جبران کنند. 
عالوه بر این امسال دولت ۱۲۵ میلیارد 
زیرســاخت های  تامین  برای  تومان 

اربعین هزینه کرده است.
امــا نکته اصلی دربــاره بخش مالی 
این است که بخش عمده هزینه های 
اربعین توســط دولــت دیگر یعنی 
نهادهــای زیر نظر رهبــر جمهوری 

اسالمی تامین می شود.
این نهادها هنوز گزارش  کار خود در 
اربعین امسال را منتشر نکرده اند ولی 
به عنوان نمونه پرویــز فتاح، رئیس 
بنیاد مستضعفان، روز ۲۰ مهرماه در 
صفحه توییتر خود گــزارش داد که 
۱۵ میلیون بطری آب، آب میوه و شیر 
برای این مراسم ارسال شد و دستور 
داده ســه میلیون بطری آب هم به 
صورت فوری برای رفع مشکل توزیع 

شود.
آستان قدس رضوی هم در گزارشی 

با اشاره به راه اندازی پنج پایگاه توزیع 
غذا در عراق، اعالم کرد که روزانه ۷۵۰ 
هزار وعده غذایی بین شرکت کنندگان 

توزیع کرده است.
اگــر گزارش  های نهادهــای عراقی 
مبنی بر شــرکت ۱۵ میلیون نفر در 
این مراسم را مبنا قرار دهیم، با توجه 
به دوره زمانی ۱۵ روزه برگزاری این 
مراســم، به طور متوسط روزانه یک 
میلیون نفر در این رویداد شــرکت 
کرده  اند که روزانه نیاز به سه میلیون 
وعده غذایی داشــته اند. بنابر ادعای 
آستان  قدس رضوی، ۲۵ درصد این 
وعده های غذایی فقط توسط این نهاد 

تامین شده است.
بخش دیگــری از هزینه های اربعین 
هم بر عهــده نهادهای عمومی مانند 
شهرداری هاســت. به عنــوان نمونه، 
شهرداری تهران برای اربعین امسال 
۱۰ میلیارد تومان و شهرداری شیراز 
یک میلیــارد تومان اختصاص داده و 
به گفته استاندار ایالم، شهرداری هایی 
که در مســیر پیاده روی اربعین قرار 
داشتند، بیش از ۱۳۷ میلیارد تومان 

کمک هزینه دریافت کردند.
تامین امنیت و پشتیبانی و حمل  و نقل 
این مراسم هم بر عهده سپاه پاسداران 
بود که در همه اســتان ها، نهادهای 
تحت عنوان »قرارگاه اربعین« تشکیل 
داد و با همکاری گروه های شبه نظامی 
حشدالشعبی، که از نظر تدارکاتی و 
تسلیحاتی کامال وابســته به نیروی 
قدس سپاه هستند، این مسئولیت را 
انجام داد. سپاه پاسداران اعالم کرده 
که امسال ۱۷۰ هزار نفر را برای انجام 
ماموریت هایش در این رویداد به کار 

گرفته است.
ســازمان بســیج که مالک شرکت 
تعاونی »جوان ســیر ایثار« به عنوان 
ایران  اتوبوسرانی  بزرگ ترین شرکت 
است نیز تمام ظرفیت خود را در این 
حوزه فعال کرده بود. به طور کلی از 
حدود ۱۶هزار اتوبوس فعال در شبکه 
حمل ونقــل ایران، حــدود ۱۲ هزار 
اتوبوس در زمینه جابجایی مسافران 
اربعین فعال بودند و با توجه کمبود 
اتوبوس در مســیرهای داخلی سبب 
مشکالت متعددی و تحمیل هزینه به 

مسافران داخلی شد.

تبلیغات چندمنظوره

ســومین وجه تبلیغاتی رســانه های 
حکومتی درباره اربعین به مراسم های 
جنبی داخلی با عنوان »جا ماندگان 
اربعیــن« و »دلــدادگان اربعیــن« 
بــاز می گــردد که بر اســاس آن در 
بسیاری از شهرها و روستاها، گروهی 
از شــهروندان کــه عالقه مند به این 
رویداد هســتند یا نتوانستند به این 
مراســم بروند، در مراسم پیاده روی 
شبیه ســازی شده شــرکت کردند. 
مسئولیت سازماندهی این مراسم ها بر 
عهده سپاه پاسداران، بسیج، سازمان 

تبلیغات اسالمی، شهرداری ها، سازمان 
اوقاف و امور خیریه و استانداری ها بود.

عالوه بر این راه پیمایی، امسال پروژه 
جدیدی تحت عنوان »رفیق اربعین« 
طراحی شد که افراد حاضر در عراق 
به نیابت از افرادی که نتوانسته بودند 
به عراق بروند، اقــدام به پیاده روی و 
خوانــدن دعاهای مذهبی می کردند. 
»نائب الشهید« هم عنوان یک پروژه 
شــرکت کنندگان  که  اســت  دیگر 
اقدام به حمل تصاویر کشته شدگان 
افغان  یمنی،  شــبه نظامی  نیروهای 
عراقی و لبنانی وابسته به نیروی قدس 
ســپاه و تبلیغات دربــاره این نیروها 

می کنند.
راه اندازی موکب های گسترده توسط 
نهادهای وابسته به حکومت نیز امسال 
به طرز محسوسی نسبت به سال های 
قبل گسترش یافته بود. این موکب ها 
به طور ســنتی محل پذیرایی زائران 
عراقی هستند ولی بسیاری از موکب 
به محل تبلیغات حکومتی هم تبدیل 

شده بودند.
این نمونه پروژه های متنوع و متعدد 
رو به گســترش نشــان دهنده یک 
ســازماندهی عظیــم تبلیغاتی چند 
حداکثری  بهره برداری  برای  منظوره 
از مانور قدرت جمهوری اسالمی ایران 

در عراق است.

اربعین »وسیله ظهور«

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر جمهوری 
اسالمی، ۲۷ شهریور امسال در دیدار 
با جمعی از موکب داران عراقی که با 
هزینه آستان قدس رضوی به تهران 
آورده شــدند تا با او دیــدار کنند، با 
تاکید بر اینکه »این حرکت بایستی 
روزبه  روز تقویت بشود«، از راهپیمایی 
اربعین به عنوان یک »وســیله گویا« 
برای تحقق »تمدن نوین اسالمی« نام 
برد. ایجاد تمدن نوین اسالمی بخشی 
از رویای رهبر جمهوری اسالمی است 
و آن را مقدمه ظهــور امام دوازدهم 

شیعیان می داند.
عالوه بر این، رهبر جمهوری اسالمی 
اکنون می تواند از این رویداد مذهبی 
بزرگ که در کنترل کامل شــیعیان 
اســت به عنوان یک نماد در رقابت 
بــا دیگــر قدرت های منطقــه ای از 
جمله عربســتان سعودی که کنترل 
رویدادهــای عظیمی چون حج را در 

اختیار دارند، بهره بگیرد.
نگــرش و سیاســی ابــزاری رهبر 
جمهوری اسالمی به این راهپیمایی 
نه تنها عجیب یا تازه نیست، بلکه یک 
»وســیله گویا« برای درک چگونگی 
حکومتی شــدن و صرف  هزینه های 
کالن مالــی و تبلیغاتــی جمهوری 
اسالمی برای پیاده روی اربعین است؛  

»آقا خوشش بیاید«.

رضا حقیقت نژاد )رادیو فردا(

گزارش جدید »جاوید رحمان«
 سرکوب اقلیت ها، کارگران 

و مخالفان حجاب اجباری در ایران
صــدای آمریــکا- جاویــد رحمان 
گزارشــگر ویژه حقوق بشر سازمان 
ملل در امور ایــران تازه ترین گزارش 
خود در مورد وضعیت حقوق بشر در 
این کشور را منتشر کرد و نسبت به 
وضعیت اقلیت ها در ایران، ســرکوب 
کارگــران و مخالفان حجاب اجباری 

ابراز نگرانی کرد.
در این گزارش که روز چهارشنبه یکم 
آبان منتشر شده، جاوید رحمان گفت: 
اقلیت های دینی و نژادی در ایران با 
چالش هایی جدی برای برخورداری از 

حقوق خود برخوردارند.
او افــزود: اقلیت های دینی و نژادی با 
حجم نامتناســبی از اعدام ها در پی 
اتهام هایی مرتبط با امنیت ملی روبرو 

هستند.
این گــزارش می گویــد: اقلیت های 
دینی و نژادی هدف دســتگیری ها 
و بازداشــت های خودسرانه به دلیل 
فعالیت صلح آمیز برای احقاق حقوق 
خود یا حق استفاده از زبان خود قرار 

می گیرند.
بازداشت شهروندان ایرانی آمریکایی 
یا شــهروندان غیرایرانــی، از دیگر 
نگرانی هــای مطــرح شــده در این 
گزارش اســت. این گزارش می گوید 

افراد خارجی یــا دوتابعیتی هایی که 
دستگیر شــده اند حق داشتن وکیل 
ندارند و با اتهام هایی مبهم و کیفری 
روبرو هســتند و اجازه دسترسی به 
خدمات پزشــکی هم بــه آن ها داده 

نمی شود.
این گــزارش می گوید در فاصله بین 
ســپتامبر ۲۰۱۸ تا ژوئیــه ۲۰۱۹، 
هشــت وکیل در ایران به دلیل ارائه 
خدمات حقوقی به زندانیان سیاسی و 
فعاالن حقوق بشر، دستگیر شده اند. 
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل 
همچنین به حکم ۳۸ ســال زندان و 
۱۴۸ ضربه شالق برای نسرین ستوده 

وکیل دادگستری اشاره کرده است.
ســرکوب فعــاالن مخالــف حجاب 
اجباری هم در گزارش جاوید رحمان 
آمده اســت. بر اساس این گزارش، از 
ژانویه سال ۲۰۱۸ دستکم ۳۲ تن در 
این رابطه دســتگیر شده و با احکام 
زندانی تا سقف ۳۳ سال روبرو شده اند.

جاوید رحمان به سرکوب کارگران هم 
در این گزارش اشاره کرده و می گوید 
هفت نفر در جریان اعتراض کارگران 
هفت تپه دســتگیر و به احکامی بین 

شش تا ۱۹ سال محکوم شده اند.

پایان اعتصاب غذای عاطفه رنگریز 
و خبرهای ضد و نقیض درباره
 اعتصاب غذای سپیده قلیان

رادیو زمانه- کمپین دفاع از زندانیان 
سیاســی و مدنی گزارش کرده است 
که عاطفــه رنگریز، فعــال کارگری 
ارشــد  کارشناســی  دانشــجوی  و 
جامعه شناسی به اعتصاب غذای خود 
در زندان قرچــک ورامین پایان داده 
 است. اعتصاب غذای عاطفه رنگریز، 
از دستگیر شدگان تجمع روز جهانی 
کارگر در مقابل مجلس از روز ۲۴ مهر 
ماه با انتشار یادداشتی از داخل زندان 
آغاز شــده بود. او در اعتراض به روند 
رسیدگی قضائی به پرونده اش، اعالم 

اعتصاب غذا کرده بود.
همچنیــن برخی منابــع خبری از 
اعتصاب غذای ســپیده قلیــان، از 
متهمان پرونــده تجمعات اعتراضی 
کارگران شرکت هفت تپه خوزستان 
خبر می دهند و برخی فعاالن مدنی 

هم این خبر را تکذیب می کنند.
تا به حال اما موارد متعددی از نقض 
حقوق بشر در مورد عاطفه رنگریز و 

سپیده قلیان رخ داده است.
عاطفه رنگریز در یادداشــت خود بر 
موضوع محرومیت از حق دادرســی 
عادالنه تاکید کرده و نوشــته است: 
»اینجانب بارها بــه روند غیر قانونی 
پرونــده ام از جمله عدم قبول وثیقه، 
عدم اجرای اصل تفکیــک جرائم و 
صدور احکام ناعادالنه به طرق مختلف 
اعتراض کرده ام و این خالصه ای است 

از روند غیرقانونی وضعیت من در این 
پنج ماه و ۱۳ روز و سر دواندن خانواده 

در بیرون و من در داخل زندان.«
این زندانی سیاســی کــه در دادگاه 
بدوی و از ســوی شــعبه ۲۸ دادگاه 
انقالب تهران به ریاست محمد مقیسه 
به ۱۱ ســال و نیم زندان و ۷۴ ضربه 
شالق محکوم شده، از روز ۲۴ مهر ماه 
اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.
پس از اعالم اعتصاب غذای این فعال 
مدنی، مسئوالن زندان قرچک تاکنون 
واکنشی به این اقدام او نشان نداده اند. 
همچنین از روند رسیدگی پزشکی به 
این زندانی پس از اعالم اعتصاب غذا 

خبری در دست نیست.
ســابقه برخورد مســئوالن امنیتی 
زندان ها در ایران حاکی از آن اســت 
که آنان در مواجهه با اعتصاب غذای 
زندانیان سیاسی از رسیدگی پزشکی 
به زندانی در حال اعتصاب خودداری 
می کنند تا بدین وسیله از بیماری ها 
و آسیب های جسمی گوناگون که بر 
این دســته از زندانیان وارد می شود، 
به عنوان اهرم فشار در جهت تحمیل 
نظریات خــود یا اتهامــات وارده بر 
زندانیان اســتفاده کنند. این موضوع 
نه تنها ناقض ماده پنج اعالمیه جهانی 
حقوق بشر است که از دیگر سو جان 
زندانیان را نیز با خطر جدی و مرگ 

احتمالی روبه رو خواهد کرد.
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بازداشت چند بهایی به اتهام »تالش
 برای تحت الشعاع قرار دادن« اربعین

رادیو فردا- پس از انتشــار گزارش هایی درباره بازداشت تعدادی از پیروان 
آیین بهایی در شــیراز، وزارت اطالعات مدعی شد که این افراد با برگزاری 
یک مراسم مذهبی خود »قصد تحت الشعاع قرار دادن پیاده روی اربعین« 

در ایران را داشتند.
بر اساس گزارش ها که روز سه شنبه منتشر شد، تعدادی از شهروندان بهایی 
شیراز در روزهای گذشته بازداشت شده اند. از جمله کمپین فعاالن حقوق 
بشر، هرانا، خبر داد که فرزان معصومی، کیانا شعاعی و سروش آبادی، سه 

شهروند بهایی، بازداشت شده اند.
گزارش هایی هم درباره بازداشــت تعداد دیگری از بهاییان از جمله میترا 

فرصت پور منتشر شده است.
وزارت اطالعات در واکنش به بازداشــت این افراد اعالم کرد که آنان قصد 
داشتند در یکی از مناسبت های مذهبی خود اقدام به برگزاری مراسم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره اطالعات فارس مدعی شــد که این افراد 
»به بهانه سالروز تولد یکی از سرکردگان فرقه ]بهاییت[، درصدد ساماندهی 
عناصر خود در مناطق مختلف شیراز و برگزاری جلسات و محافل خصوصی 

و نامتعارف در ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر« بودند.
این اداره کل همچنین مدعی شد که این افراد از »مدت ها قبل با سفر به 
خارج از کشور و برنامه ریزی گسترده، قصد تحت الشعاع قرار دادن پیاده روی 
اربعین« را داشــتند. این اداره توضیح بیشــتری درباره این »برنامه ریزی 

گسترده« نداد.

راهی برای »مقابله با انتشار صدای 
زندانیان در فضای مجازی«

زندان در زندان

وضعیــت  فشــافویه  زنــدان  »در 
بهداشــتی اسفناک اســت، حداقل 
نصف سرویس های بهداشتی غیرقابل 
استفاده هستند. در هر سالن حدود 
۶ سینک ظرفشویی قرار دارد که هم 
برای شستشــوی ظرف و هم لباس 
مورد استفاده قرار می گیرند. در حمام 
آب داغ وجود ندارد که با سرد شدن 
هوا این مشکل بیشــتر می شود. هر 
ســالن ۱۵ عدد دوش حمام دارد که 
معموال چندتای آن معیوب اســت. 
با یــازده دوش برای اســتفاده ۵۰۰ 
زندانی، ســهم هر زندانی به حدود ۵ 
دقیقه حمام کردن می رســد. در این 
حال کف حمام به دلیل مشــکالت 
لوله کشی و چاه، همیشــه پر از آب 
اســت که عمال حمام کــردن را به 

موضوعی بی فایده تبدیل می کند.«
این  ســطور بخشــی از گــزارش دو 
درویش گنابــادی محبوس در زندان 
»تهران بزرگ« اســت که متن کامل 
آن در کانــال تلگرامی مجذوبان نور 

منتشر شده است.
طبق ماده ۱۰۷ آیین نامه ســازمان 
زندان  ها در هر موسسه یا زندان باید 
فراهم  اســتحمام محکومان  وسایل 
باشد، ماده ۱۰۸ نیز می گوید، حمام، 
مستراح و دستشــویی زندان همواره 
باید تمیز باشــد و دوش سرد و گرم 
به اندازه کافی در دسترس محکومان 
گذاشته شود. اما آنچه در گزارش دو 
درویش زندانی آمده است و همچنین 
مشاهدات دیگر زندانیان، چیزی غیر 
از آیین  نامه سازمان زندان  ها را نشان 

می دهد.

اقدامی در جهت به حداقل رساندن 
عوارض تماس

اسماعیلی،  روز دوشنبه غالمحسین 
رئیــس کل ســازمان زندان  هــا هم 
اعالم کرد که »برای مقابله با انتشــار 
صدای زندانیــان در فضای مجازی« 
نرم افزاری جدیدی تهیه شــده است 
که شماره خانواده و بستگان زندانیان 
ســامانه ثبت  شــود. به این ترتیب 
آن ها صرفا می  توانند با این شماره ها 
تماس بگیرند؛ رییس کل ســازمان 
زندانها می گوید که »این کار اقدامی 
در جهت به حداقل رساندن عوارض 

تماس است.«

با انتصاب غالمرضا ضیایی به ریاســت زندان اوین، تماس  های تلفنی 
محدود شده، ورود کتاب و نشریات ممنوع شده، مالقات های حضوری 

کاهش یافته و مالقات مادران با فرزندانشان کامال قطع شده است.

دعوا برســر جیره غذایــی، خرید و 
فروش شیشــه و تریاک و دیگر مواد 
مخدر، خریــد و فروش حق تلفن به 
دلیل کم بودن تعداد تلفن ها در بند 
از دیگر مسائلی که در زندان به اموری 

معمولی تبدیل می شوند.
از سوی دیگر جمعیت بیش از ظرفیت 
زندانیان در زندان های مختلف باعث 
شده است تا مساله کف خوابی به یک 
معضل جدی برای زندانیان بدل شود.

طبق گزارش این دو درویش گنابادی 
در حالــی که ظرفیت هر ســالن در 
زندان بــزرگ تهران باید حدود ۲۴۰ 
نفر باشــد بین ۴۳۰ تا ۴۷۰ نفر در 
آن نگهداری می شوند.  همین مساله 
باعث می شــود زندانیــان به صورت 
فشــرده و کتابی در راهروها و حتی 

کنار سرویس بهداشتی بخوابند.
این تنها گوشــه ای از وضعیتی است 
که زندانیان هر روز و هر لحظه ناچار 
به تحمل آن هستند. در زندان زنان 
قرچک نیز وضعیتی مشــابه وجود 
دارد. تراکــم باالی زندانیان، نبود آب 

شــرب، گران بودن اجناس فروشگاه 
و بی کیفیت بــودن غــذای زندان، 
نبود امکانات سرمایشی و گرمایشی، 
نداشــتن امکانات مشــاوره، زندگی 
زندانیان را با خطری هر روزه مواجه 
کرده است. از طرف دیگر گزارشاتی 
که گه گاه در مورد زندان های ســایر 
استان ها شنیده می شود هم حکایت 

از شرایطی به مراتب وخیم تر دارد.

تفکیک جرایم در زندان  ها

پــس از کشــته شــدن علی رضــا 
عقیدتی  زندانــی  شــیرمحمدعلی، 
محبوس در بند عمومــی در زندان 
تهران بزرگ بار دیگر توجه رسانه ها 
و فعاالن اجتماعــی به عدم تفکیک 

جرایم در زندان ها و نگهداری زندانیان 
سیاسی در کنار زندانیان با سایر جرایم 
مطرح شــد. با وجــود این همچنان 
در استان تهران، شماری از زندانیان 
سیاسی زن در زندان قرچک نگهداری 
می شوند و تعدادی از زندانیان سیاسی 
مرد نیز به زندان بزرگ تهران منتقل 
شــده اند. مشخص نیســت پراکنده 
کردن زندانیان سیاســی و نگهداری 
آنان در زندان  های گوناگون، به دستور 
بازجویان پرونده انجام می شود یا نه، 
اما بنابرگفته برخی از زندانیان سیاسی 
عدم تفکیک جرایم و نگهداری آنان 
در میان زندانیان عادی، سخت ترین 
شرایطی اســت که می تواند بر یک 

زندانی سیاسی تحمیل شود.
بهاره هدایت، فعال سیاسی که بیش 
از هفت سال را در زندان سپری کرده 
است در این رابطه در توییترش نوشته 
است:» اگر کسی می خواست بدترین 
ســختی های زنــدان را در دو مورد 
خالصه کنم، می گفتم: عدم تفکیک 
جرایم و عدم امــکان دریافت کتاب 
که هر دو مورد هم برخالف مقررات 

سازمان زندان هاست.«
این توییت نشــان می دهد که رویه 
غیرقانونــی علیه زندانیان سیاســی 
سال  هاســت که توســط ســازمان 
زندان ها و مراجع باالتر دنبال می شود 
اعتراضات صورت  و علی رغم تمــام 

گرفته، هنوز ادامه دارد.
در سال ۸۸ نیز پس از افزایش شمار 
زندانیان سیاسی زن، برخی از آنان به 
بند عادی زندان منتقل شدند، برخی 
به زندان  های رجایی  شــهر و قرچک 

تبعید شدند.
نکته قابل توجه این است که زندانیان 
سیاســی در بندهای عمومی عالوه 
بر تحمل ســختی  های ناشی از عدم 
تفکیک جرایم، باید با محدودیت  های 
بیشــتری که به سبب سیاسی بودن 
بر آنان تحمیل می  شــود، نیز مواجه 
شوند، یعنی آنان با وجود اینکه در بند 
عادی نگهداری می  شوند از حقوقی که 

دیگر زندانیان عادی از آن برخوردارند 
هم محروم هستند.

در حال حاضــر عاطفــه رنگریز، از 
بازداشت شــدگان روز جهانی کارگر، 
علی رغم اینکه سایر هم  پرونده ای های 
او یــا آزاد شــده یا به بند سیاســی 
زنان در زندان اوین منتقل شــده اند، 
همچنان به دالیل نامعلوم در زندان 
قرچک نگهداری می شــود و با وجود 
چندماه اعتصاب مالقات، هیچ تغییری 
در شــرایطش ایجاد نشــده است. او 
حدود هفت روز است که در اعتراض 
به روند غیرقانونی در پرونده اش دست 

به اعتصاب غذا زده است.

آیین نامه ای برای اجرا نشدن

یکی از بزرگترین مشکالت زندانیان، 
همــواره برخورد ســلیقه ای مدیران 
زندان بوده است، یعنی به جای اینکه 
دســتورالعمل واحدی برای عملکرد 
مدیران زندان وجود داشته باشد، هر 
بار با انتصاب فردی جدید به مدیریت، 

بسیاری از قوانین تغییر می کنند.
در ســال های گذشــته بارها رؤسای 
مختلــف در زندان  ها پس از روی کار 
آمدن قوانینی را وضــع کرده اند که 
بطور مستقیم بر زندگی زندانیان اثر 

گذارده است.
زندانیایی که داشتن تلفن، کتاب، مواد 
ســاخت دست سازه های  برای  اولیه 
هنری، مالقات های حضوری و چند 
حق کوچک دیگر تمام چیزی است 
که از آن برخوردارند و ســعی دارند 
با استفاده از همین امکانات روزهای 
زندان را ســپری کننــد، ناگهان با 
مدیریتی مواجه می شوند که همین 
امکانات  را نیز از آنان دریغ می کند. 
این مسأله ای است که همواره باعث 
سردرگمی زندانیان و حتی زندانبانان 

شده است .
حق تماس تلفنــی، حق برخورداری 
از مرخصــی، حــق گذرانــدن دوره 
محکومیت در یک شــرایط انسانی 

شیوا نظرآهاری )زیتون(

و اســتاندارد در آیین نامه ســازمان  
زندان ها مورد تاکید قرار گرفته است. 
در یکــی از مواد آیین نامه ســازمان  
زندان ها آمده:»مــاداران دارای فرزند 
کمتر از ده ســال در صورت کســب 
امتیازات الزم و فقدان سابقه عمدی 
محکومیت می توانند هر دوماه تا پنج 

روز مرخصی تشویقی بگیرند.«
این در حالی اســت که مریم اکبری 
منفرد، نرگس محمدی، نازنین زاغری 
و دیگــر مادرانی در زندان هســتند 
که سال  هاســت نه تنها به مرخصی 
نیامده  اند بلکه حتی از دسترســی به 

حق تلفن نیز محروم بوده  اند.
البته در آیین نامه ســازمان زندان ها 
حق مرخصی زندانیان سیاسی در کنار 
زندانیان با جرائم، آدم ربایی، تجاوز به 
عنف، دائر کردن مراکز فساد و فحشا، 
اسیدپاشی، اخالل در نظام اقتصادی، 
قاچاق مسلحانه محدود شده است و 
آمده که این دسته از زندانیان مشمول 

روند مقرر در آیین  نامه نمی  شوند.

#زندان_در_زندان

بســیاری از فعــاالن اجتماعــی و 
سیاســی در روزهــای گذشــته با 
از  مختلفی  هشــتگ  های  راه  اندازی 
وضع  به  #زندان_در_زنــدان  جمله 
محدودیت  های جدید علیه زندانیان 

سیاسی اعتراض کرده اند.
گفته می شــود با انتصــاب غالمرضا 
ضیایــی به ریاســت زنــدان اوین، 
تلفنی محدود شــده،  تماس  هــای 
ورود کتاب و نشــریات ممنوع شده، 
مالقات های حضوری کاهش یافته و 
مالقات مادران با فرزندانشــان کامال 

قطع شده است.
فرهــاد میثمی، زندانی سیاســی و 
فعال مدنــی در نامه ای از زندان اوین 
اعمال شــده  درباره محدودیت های 
اخیر توسط رییس این زندان نوشته 
است:» ضیائی سرپرست زندان اوین 
را سریعتر عزل کنید )و البته پیشنهاد 
می کنــم جهانگیر رئیس ســازمان 
زندان ها را هم به همچنین(؛ که اگر 
چنین نشود، ما “بی قدرتان” با تالش 
و ایســتادگی مدنی توقف ناپذیرمان، 
ایشان را با نادیده گرفتن کامل تمامی 
دستوراتشــان، در مقــام عمل عزل 

خواهیم کرد.«
به نظر می رسد زمانی که اسماعیلی 
از »کاهش عوارض تماس« ســخن 
می گوید به نظر می رســد که منظور 
وی از عوارض تماس احتماال اخباری 
است که زندانیان ممکن است در مورد 
شرایط شان از طریق تلفن به بیرون از 
زنــدان انتقال دهند. اخبــاری که با 
سانسور شدن شان آنان امکان تداوم 
این روند غیرقانونی و غیرقابل نظارت 

را خواهند داشت.
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در برخی کارگاه ها برای استخدام زنان 
از آنان چک و سفته می گیرند

خبرگزاری دولتی کار ایران )ایلنا(، در گزارشی به شرایطی پرداخته که بر 
اســاس آنها، کارگران به ویژه زنان کارگر به دلیل نرخ باالی بیکاری و نبود 
امنیت شــغلی، مجبور به تن دادن به تعهداتی می شوند که عمال آنها را از 
پیگیری حقوق اولیه شان محروم می کند. بر این اساس، بسیاری از کارفرمایان 
در کارگاه های مختلف در ازای استخدام نیروی کار از آنها وثیقه هایی مانند 

چک یا سفته می گیرند.

رادیو زمانه- ســمیه گلپــور، رئیس 
کمیته زنان کانون عالی انجمن های 
صنفــی کارگری زنان کشــور گفته 
بســیاری از زنــان در مراجعــه به 
تشــکل های کارگــری از دریافــت 
چک های سفید امضا و سفته توسط 
کارفرمایان گله می کنند. کارفرمایانی 
که در استخدام زنان موارد قانونی را 
رعایت نمی کنند، برای جلوگیری از 
شکایت های آنان از چک های سفید 
امضا و سفته استفاده می کنند تا اگر 
روزی هم شکایتی صورت گرفت، ضرر 

مالی خود را با آنها جبران کنند.
گلپور ایــن اقــدام کارفرمایــان را 
گروگان گیــری خوانده کــه وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید نظارت 
جدی بر این موضوع داشــته باشد و 
در صورت مواجهــه، برخورد قانونی 
و قاطع با این سوءاســتفاده کنندگان 

صورت گیرد.
هادی ابــوی، دبیــرکل کانون عالی 
انجمن های صنفی کارگران ایران هم 
در گفت وگو با ایلنا گفته: »طبق قانون 
کارفرما حق ندارد در ازای به کارگیری 
کارگر از او ضمانت هایی در قالب چک 
یا سفته دریافت کند، اما در بسیاری 

از کارگاه ها این رویه غیرقانونی وجود 
دارد و عاملی برای ترساندن کارگران 
و پیشگیری از شکایت های احتمالی 

است.«
بر اساس قانون، چک یا سفته ای که 
در ازای ضمانت گرفته می شود نباید 
به اجرا گذاشته شود، یعنی در مرحله 
اول گرفتن چک و سفته خالف قانون 
اســت و در مرحله بعــد کارفرما اگر 
چک و ســفته گرفت نمی تواند آن را 
به اجرا بگذارد، اما متخلفان با استفاده 
از روش هــای مختلف بــا وثیقه های 
دریافتی، کارگران را تحت فشار قرار 

می دهند.
بر اســاس این گــزارش، کارفرمایان 
متخلــف وقتی نیــاز فرد بــه کار را 
می بیننــد او را با دســتمزد پایین و 
بــدون رعایت حقوقــی مانند بیمه 
اســتخدام می کنند. آنهــا می دانند 
که تخلــف کرده اند و کارگر می تواند 
شکایت کرده و جریمه بگیرد، بنابراین 
از او درخواســت دادن چک یا سفته 
می کننــد و بــه این ترتیــب کاری 
می کننــد که او پیگیــر حقوق خود 

نباشد.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 

کارگران ایران گفته کارفرمایان چون 
می دانند که چک و ســفته ای که به 
صورت ضمانت دریافت شده اعتبار 
قانونی ندارد، چک و ســفته را بدون 
قید اینکه وثیقه اســتخدام اســت 
دریافــت می کنند و وقتــی کار به 
شکایت رســید، عنوان می کنند که 
کارگر به آنها بدهکار است و چک یا 

سفته را در ازای قرضش داده است.
ابوی توصیه کرده کارگرانی که به هر 
دلیل چک و سفته گذاشته اند آن را با 
قید ضمانت کار بگذارند و از شکایت 
نترســند و از طریق شــورای حل 

اختالف پیگیر حقوق خود باشند.
 با این حال، شورا های حل اختالف 
تنها با مجــوز قوه قضاییه می توانند 
چک و سفته را بررسی و باطل کنند 
که در شرایط فعلی این امکان وجود 

ندارد.
بر اســاس قانــون کار، کارگاه های 
کوچک با کارگران کمتر از ۱۰ نفر، 
از مقررات قانون کار مستثنی هستند 
و چنان که گزارش های موجود نشان 
می دهند، اغلب شاغالن این کارگاه ها 

زن هستند.
این زنــان بدون هیچ گونه حق بیمه 
درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی 
با کار  ســاالنه، مرخصی زایمــان، 
طاقت فرســا و ساعات کار طوالنی و 
دستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی 
در رعایــت ایمنی کار و بهداشــت 

محیط، مشغول به کارند.

هادی خرسندی

طنزنویس در دادگاه، 
دادگاه در طنزنویس!

قاضی: متهم بایستد.
متهم: ایستادم حاج آقا.

قاضی: نه، بشین. وقتی گفتم متهم بایستد، پاشو!
متهم: باشه.

قاضی: متهم بایســتد ..... متهم بایســتد .... متهم .... چرا 
پانمیشی؟

متهم: آقای رئیس، خواستم خوب مشخص بشه که نشسته 
بودم که سؤتفاهم نشه.

قاضی: خب، ســؤال می کنم با دقت جواب بده: چرا طنز 
نوشتی؟

متهم: بله؟
قاضی: چرا طنز نوشتی؟

متهم: ببخشید؟
وکیل: آقای رئیس، موکل من متوجه منظور شــما از این 

سؤال نیست.
قاضی: تو کی هستی دیگه؟
وکیل: من وکیلش هستم.

قاضی: وکیلش هستی، واستا بیرون! من حوصله یکی به دو 
با دو نفر ندارم. یکی تون بره بیرون.

متهم: من میرم بیرون!
قاضــی: الزم نکرده. وکیل هم بمونــه، ولی زر نزنه. کاری 

نکنید که جفتتان را بیندازم بیرون. چرا طنز نوشتی؟
متهم: حواسم نبود حاج آقا، نمی دونستم طنزه. بی منظور 

می نوشتم.
قاضی: هــر روز به رادیو اســرائیل گوش مــی دادی بعد 

می نوشتی؟
متهم: نه خیر، اول می نوشــتم، بعدش هم رادیو اسرائیل 

گوش نمی دادم.
قاضی: مگر رادیو اسرائیل جزو دول متخاصم نیست؟

متهم: نه خیر، رادیوئه.
قاضی: پس با دول متخاصم چه جوری همکاری می کردی؟

متهم: از نظر تسلیحاتی.
قاضی: مثالً چی؟

متهم: مثالً تانک و زرهپوش و خمپاره انداز و اینجور چیزا ...
قاضی: چطوری اینها را تحویل شان می دادی؟

متهم: بستگی به امکانات اردنانس و لجستیکی شون داشت.
قاضی: خب این امکانات اردنانس و لجستیکی نباید در مورد 
..... بله؟ .... بله؟ ... منشــی دادگاه می گوید شما دادگاه را 

دست انداخته ای.
متهم: خیر حاج آقا، برعکس، حرمت دادگاه را نگه داشتم. 

نخواستم جوابی بدهم که خیلی از سؤال پرت باشد.
قاضی: ویدئو هم می ساختی؟

متهم: بله.
قاضی: رنگی یا سیاه و سفید؟

متهم: مخلوط حاج آقا. بعضی وقت ها راه راه.
قاضی: با چه دوربینی؟ توشیبا یا سونی؟

متهم: فرقش چیه آقای رئیس؟
قاضی: معموالً  شــیعه ها با توشیبا کار می کنن، سنی ها با 

سونی.
متهم: من با دوربین مازراتی کار می کردم! وارد جنگ شیعه 

و سنی نشدم.
قاضی: مازراتی؟ اونم دوربین خوبیه. شــاه هم یکی داشته 

انگار.
متهم: نه خیر، شاه ماشینشو داشت.

قاضی: تو که ماشینشو نداری؟
متهم: نه، داشتم فروختم به شاه!

قاضی: متهم دادگاه را دســت نندازد. جدی جواب بدهد. 
ماشین مازراتی داری یا نه؟

متهم: نه. فقط دوربین.
قاضی: چرا از مالزی برگشتی به ایران؟

متهم: برای اینکه برم زندان!
قاضی: ولی نوشته اند به خاطر بیماری مادربزرگت برگشتی؟
متهم: مادربزرگم هم خودشــو زده بود به مریضی که من 

بیام برم زندان.
قاضی: تو سال ۹۶ اومدی و سال ۹۷ بازداشت شدی. چرا 

یک سال تأخیر؟
متهم: نمی دانم. شاید کم کاری مادربزرگم بوده.

قاضی: یک سال هم که توی بازداشت بودی.
متهم: شرمنده!

قاضی: حاال من یک سؤالی از تو دارم. وقتی داری توهین 

به رهبری و بنیانگذار می نویسی، به بعدش فکر می کنی؟
متهــم: توهین؟ بعله، فکر می کنم حــاال فردا هم جناب 
رهبری یا بنیانگذار متقابالً یک چیزی می نویســن به من 

توهین می کنن. قصاص اسالمی.
قاضی: ارواح بابات، آنها بیکارند که از صبح تا شــب جواب 

توهین ها را بدهند.
متهم: مگه از صبح تا شب بهشون توهین میشه؟

قاضی: خفه. دول متخاصم که باهاشون ارتباط داری کدام 
دولت ها هستند؟

متهم: اتفاقاً من می خواستم از شما بپرسم.
قاضی: ارتباطش را تو داری، از من می پرسی. کدام دولت ها 

بودند؟
متهم: راستش حاج آقا، خواهش کردن نگیم.

قاضی: توهین به مقدسات چرا کردی؟
متهم: برای تنوع حاج آقــا. توهین به رهبری و بنیانگذار 
که تموم می شد، اگه وقت اضافی داشتیم، یک مقدار هم 

توهین به مقدسات می کردیم حال کنیم.
قاضی: گرفتی ما را؟

متهم: اختیار دارین حاج آقا، شــما گرفتین ما را. االن ۱۳ 
ماهه.

قاضــی: یک فقره »ارتباط با دول متخاصم« داری، میکنه 
۱۱ سال.

»توهین به مقدسات«، تعزیری داری ۷ سال و نیم.
»فعالیت تبلیغی علیه نظام«، دو ســاله معموالً، حاال من 

باهات یک سال و نیم حساب می کنم.
۳ ســال تعزیری هم می گیریم برای »توهین به رهبری و 

بنیانگذار«.
سر جمع می کنه ۲۳ سال، خیرشو ببینی!

متهم: )سکوت(
قاضی: به وکیلت بگو خفه بشه.
متهم: ایشون که چیزی نگفت.

قاضی: داره تکون تکون می خوره انگار می خواد یک چیزی 
بگه.

متهم: نه خیر، ایشون داره سعی می کنه که یک چیزی نگه.
قاضــی: ولی یک خبــر خوب بــرات دارم. فقط به خاطر 

»ارتباط با دول متخاصم« زندانی میشی، یعنی ۱۱سال.
متهم: اوخ جون، توهین به رهبری و مقدسات و تبلیغ علیه 

نظام، مالیده؟
قاضی: نه خیر، ولی سنگین ترین مجازات اعمال میشه.

متهم: حیف شــد، چرا قبالً به آدم نمیگین؟ خیلی ســر 
توهین به رهبری و بنیانگذار خودمو سانسور کردم.

قاضی: فرزند ۲۶ ساله مرا ۱۳ ماه در زندان نگه داشته اند، 
برای طنزنویسی و خلق نوشته های مملو از احساس و عشق 
به سرزمینش ..... مادرت نوشته. خیال کرده ما از فیس بوک 

می ترسیم.
متهم: نه حاج آقا، می داند شما از فیس بوک نمی ترسید. در 

اینستاگرام نوشته. مادر است دیگر.
قاضی: مگر دو طفالن مسلم مادر نداشتند؟

متهم: راستی حاج آقا دوقلو بودند؟
قاضی: زهرمارِ دوقلو بودند!

)پایان دادرسی(

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار: جمع آوری کودکان کار 
آن ها را به اشکال بدتر تامین معیشت می کشاند

احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با انتقاد از اظهارات فرماندار تهران 
مبنی بر جمــع آوری کودکان کار 
برای »زیباسازی چهره شهر« گفت 
چنین رویکردی باعث می شود این 
تامین  بدتر  شکل های  به  کودکان 

معیشت مشغول  شوند.

رادیو زمانــه- به گزارش خبرگزاری 
کار )ایلنــا( احمد میــدری،  معاون 
رفــاه اجتماعی وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی در واکنــش به 
اظهارات اخیر فرماندار تهران درباره 
جمع آوری کــودکان کار مبنی بر 
اینکه »ما به دنبال آن هســتیم که 
چهره  شــهر را از وضعیت نازیبایی 
خارج کنیم«، گفــت: »کودک کار 
معلول شــرایط گوناگــون از جمله 
شــرایط خانواده ها و شرایط کالن 
کشور است و اگر جمع آوری کودکان 
کار به منزله آن باشد که ما کودکان 
را از مقابل چشــمانمان دور کنیم، 
فقط مسئله را پیچیده تر کرده ایم و 
این کودکان به شکل های بدتر تامین 

معیشت مشغول می شوند.«
اشــاره او به گزارش های منتشــر 
شده اخیر درباره استثمار جسمی و 
جنسی کودکان از جمله در صنعت 

زباله و کارگاه های زیرزمینی ست.
 میدری با اشاره به کودکان ایرانی و 
کودکان مهاجر گفت:  »مسئله مهم 
در ارتباط با کودکان کار این اســت 
که نباید در این سن به کار مشغول 
شوند. حقوق انســانی کودکان کار 
اســت که حکــم می کنــد در این 
ســن به تحصیل بپردازنــد. عوامل 
مختلفی باعث می شود که کودکان 
به کار مشغول شوند. نخست اینکه 
سیاســت های مهاجرتــی کشــور 

نادرست اســت و این سیاست ها نیاز 
به اصالحات دارد و این اصالحات باید 
مطابق با واقعیت ها انجام شود. وجود 
کودکان کار ایرانی هم نشان دهنده این 
است که ما نتوانستیم قوانین کشور را 
به درستی انجام دهیم. تعهدات ایران 
از ســال ها پیش کار کودکان را منع 

کرده است.«
معاون رفــاه اجتماعــی وزارت کار 
»سامان دهی« کودکان کار را مستلزم 
حمایت اجتماعی بــرای کودکان و 
همچنین  و  خانواده ها  توانمندسازی 
تقســیم کار میان نیــروی انتظامی، 
وزارت کشــور و ســازمان بهزیستی 

دانست.
فعــاالن حقــوق کــودکان بارها به 
سیاســت های اجــرا شــده بــرای 
»جمــع آوری«  و  »ســامان دهی« 
کــودکان کار و تحقیر و آزار کودکان 
در ایــن فرآیند اعتــراض کرده اند. با 
این وجود بسیاری از مقامات مسئول 
همچنان با »مافیا« خواندن کودکان 
کار و خصوصا کودکان مهاجر، با این 

کودکان مانند مجرم رفتار می کنند.

تهران  فرمانــدار  فرهادی،  عیســی 
سه شنبه ۲۳ مهر با لحنی مهاجرستیز 
از برخــورد قهری با کــودکان کار و 
طرح های ضربتی »جمع آوری« آن ها 

دفاع کرده و گفته بود:
»تاکنون ۸۰۰ کودک کار و خیابانی 
از سطح شهر تهران جمع اوری شده 
است که بیش از ۷۵ درصد آنها اتباع 
خارجی افغانستانی و پاکستانی بودند 
که در قالب گروه ها و باندهای مختلف 
در سطح شــهر فعالیت می کردند و 
اقدام آنها زیبنده پایتخت ایران نبود. 
اتباعی که مجوز نداشنتد به خارج از 
کشور هدایت شدند و در این خصوص 
با ســختگیری خاصی اقدام خواهیم 
کــرد و ما به دنبال آن هســتیم که 
چهره شــهر را از وضعیــت نازیبایی 

خارج کنیم.«
مدیرکل امور اجتماعی اســتانداری 
تهران نیز پیشتر اعالم کرد جمع آوری 
کودکان کار به دســتور وزیر کشور تا 
زمــان کاهــش ۵ درصدی جمعیت 
کــودکان خیابانی و تا ســال ۱۴۰۰ 

ادامه خواهد داشت.
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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

$&$#Aç$"A
#
$T’
#

"B#V
#FA K#T$&$#Aç$"A

#
$T’
#

"B#V
#FA K#T• •• • • • • • •••• ••••••PerfectShot

S T U D I O

•••••• ••••• •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••

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)
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"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

خودکشی نوجوانان در ایران 
گسترده و به روش هایی هولناک

آمار رسمی خبر از افزایش نگران کننده میزان خودکشی در میان نوجوانان 
در ایران می دهند. بنابر این آمار افرادی که دست به خودکشی می زنند به 
مراتب کم سن و سال تر شده اند و از روش های غریبی برای خودکشی استفاده 

می کنند.

دویچــه ولــه- خبرگــزاری برنا در 
گزارشــی از رواج خودکشی در میان 
نوجوانان ایران نوشــته است: »روزی 
نیست که خبری ازسکانس وحشت 
و دلهره در دل شهرها منتشر نشود«. 
روش هایــی کــه نوجوانــان بــرای 
نیز  می کنند  انتخــاب  خودکشــی 
دغدغه  اجتماعی دیگری اســت. برنا 
می گوید که آنها »روش های جدیدی 
را برای خودکشی انتخاب می کنند؛ 
از حلق آویز شــدن در معابر عمومی 
گرفته تا سقوط از ساختمان و پل عابر 

پیاده«.
چرا نوجوانان؟ چرا کسانی که  تازه بهار 
زندگی شان شروع شده، با دست خود 
خزان آن را رقم می زنند؟ ماه گذشته 
آماری  جهانی  بهداشــت  ســازمان 
منتشــر کرد که می گوید خودکشی 
سیزدهمین علت مرگ در گروه سنی 
۱۵ تا ۳۴ سال در جهان است. در هر 
۴۰ ثانیه یک خودکشــی در سراسر 
دنیا رخ می دهد. اما سن خودکشی در 
ایران تا سطح دانش آموزان دبستان و 

راهنمایی نیز پایین رفته است.
 خبرگزاری برنا به آمارهای پزشــکی 
قانونی و وزارت بهداشت ایران استناد 
کرده است که می گویند در سال ۹۷ 
میزان خودکشــی نوجوانان در ایران 
۲۰ درصــد بوده اســت. این رقمی 
بسیار نگرانکننده اســت. در گزارش 
هم چنین آمده است بیشتر جوانانی 
که دست به این کار میزنند »در سطح 

تحصیالت ابتدایی و راهنمایی هستند 
و خودکشی در میان دانشآموختگان 

لیسانس و باال تر کمتر رواج دارد».
و  رفتارشــناس  ابهــری،  مجیــد 
آسیب شــناس اجتماعــی، دربــاره 
دالیل خودکشــی در میان نوجوان 

به موارد عدیده ای اشــاره کرده است: 
»بیماری هــا و اختالل های مربوط به 
بهداشت روان، اضطراب و افسردگی، 

»داروخانه ها برای خرید دارو
 نقدینگی ندارند«

رادیــو زمانه- علی فاطمی روز یکشــنبه گفت: داروخانه هــا چهار ماه از 
مطالبات سال گذشــته خود را از سازمان های بیمه گر را دریافت نکرده اند. 
برپایه اظهارات او، ســازمان بیمه سالمت حدود یکسال است که مطالبات 
داروخانه ها را پرداخت نمی کند. سازمان بیمه سالمت مجری طرح تحول 
اســت که از نیمه دوم ســال ۱۳۹۶ خدمات درمانی و دارویی افراد تحت 

پوشش آن تنها به مراکز درمانی دولتی تعیین شده محدود شد.
وزارت بهداشت و درمان ایران می گوید که اجرای این طرح نیازمند تامین 
اعتبار مالی بیشــتری است. نمایندگان منتقد طرح اما معتقدند که بخش 

زیادی از منابع مالی این طرح »حیف و میل« شده است.
حاال هم این سازمان به بهانه کمبود بودجه، مطالبات داروخانه ها را پرداخت 
نمی کند و همین مســئله موجب »بحران نقدینگی« در داروخانه ها شده 
است. به گفته فاطمی وضعیت پرداخت سازمان های بیمه گر نسبت به سال  
گذشته بدتر هم شده و به همین علت »در حال حاضر اقتصاد داروخانه ها به 

شدت دچار بحران شده است«.
او گفت: متاسفانه نقدینگی داروخانه ها شدیدا کاهش یافته و شرکت های 
توزیع هم به آن ها فشــار وارد می کنند؛ به طوری که داروها را در بازه های 

کوتاه مدت و بعضا به صورت نقدی در اختیار داروخانه ها قرار می دهند.
 شــرکت های دارویی تا به حال چندین مرتبه از توزیع برخی اقالم دارویی 
به دلیل آنچه که پرداخت نشــدن مطالباتشان عنوان می کنند، خودداری 

کرده اند.

متغیرهــای ژنتیکی، بحــران بلوغ، 
بیماری های  هورمونــی،  تغییــرات 
جسمی و دردهای مزمن، ضعف عزت 
ناتوانی،  ناامیدی و  نفس، احســاس 
فقدان و یا بحران در هویت و شناخت 
خود، آشــفتگی در هویت جنســی، 

کنترل تکانه ای ضعیف«.
از نظر او بسیاری عوامل دیگر نیز در 
تقویت انگیزه خودکشی در نوجوانان 
موثرنــد. از جملــه: »ســطح باالی 
استرس و فشار برای موفقیت، ترس 
از تحقیر، خودبینی، انعطافناپذیری، 
درک ناپختــه از مــرگ، گرایش به 
عرفان های کاذب، فقدان مهارت های 
سازگاری و تابآوری برای حل مسئله، 
حل  خشــم،  کنترل  تصمیم گیری، 
تعــارض، همچنین وجود پیشــینه 

خانوادگی در زمینه خودکشی«.

عوامل اجتماعــی موثر در افزایش 
میزان خودکشی در میان نوجوانان

اما آنچه این آسیب شناس اجتماعی 
برشمرده به مســائل روحی و روانی 
نوجوان یا پیشینه خانوداگی محدود 
نمی شــود. یکی از عوامل خودکشی 
در میان جوانان و نوجوانان نداشــتن 
چشــم اندازی روشــن برای آینده و 
معضالت اساسی اجتماعی است. در 

کشــوری که میلیون ها جوان هیچ 
امیدی به داشتن شغل، حد معینی از 
رفاه، تامین اجتماعی و آزادی  ندارند، 
افزایش آمار خودکشی چندان جای 

تعجب ندارد.
آســیب های اجتماعــی می توانند از 
فشــاری که معضــالت گوناگون در 
جامعه ای ماننــد ایران بر والدین وارد 
می کنند، مستقیم و غیرمستقیم به 
نوجوانــان منتقل شــود و آنها را در 
دریای نومیدی غرق کند. معضالتی 
که کانون خانواده ها را از هم می پاشد 
و به همــراه آن زندگــی فرزندان را 
متالشی می کند. از این گذشته رواج 
خشونت در جامعه که سیاست های 
حکومت در آن نقــش تعیینکننده 
دارند نیز از عوامل آسیب های روانی به 
همه آحاد جامعه و در نوک این هرم 

به نوجوانان و جوانان است.
وضع به گونه ایست که معاون سازمان 
بهزیستی آموزش و پرورش تابستان 
امســال از »بحران جــدی اعتیاد در 
ایران خبر  دانش آمــوزی«  جمعیت 
داده و گفته بود که دستگاه ها باید در 
محافظت از دانش آموزان در رابطه با 
مواد مخدر، افســردگی، خودکشی و 
اختالل های روانی و رفتاری،  رویکرد 

پیشگیرانه داشته باشند.
مجیدی ابهــری به ایــن عوامل در 

گفت وگو با برنا اشــاره کرده اســت: 
افســردگی در  »وجــود زمینه های 
محیط زندگی و خانــواده، تغییرات 
ساختاری در خانواده در قالب طالق، 
مرگ و ازدواج مجدد، وضعیت ضعیف 
اقتصــادی، اجتماعــی و تحصیلی، 
بیــکاری و فقدان شــغل، ضعف در 
خانوادگی،  همبســتگی های  زمینه 
نامناسب،  فرزندپروری  ســبک های 
تعامالت آســیب دیده بین والدین و 
فرزنــدان، گرایش به مصــرف مواد، 
تجربه خشــونت، روابــط ضعیف با 
همســاالن و چندین متغیر دیگر از 
جمله تاثیرپذیری از رسانه ها از جمله 
عواملی است که ممکن است موجب 
گرایش نوجوانان  به خودکشی شود.«
آمار خودکشــی در ایران به صورت 
منظم و دقیق ارائه نمی شــود. با این 
همه آمار وزارت بهداشــت نشــان 
می دهد  که ایران یکی از کشورهایی 
است که به شدت از این معضل رنج 
می برد. بر اســاس همین آمار از هر 
۱۰۰ هــزار تن ایرانی، ۱۲۵ نفر اقدام 
به خودکشــی می کنند که نسبت به 
آمار جهانی بســیار باالست. سازمان 
بهداشــت در تازه تریــن آمــار خود 
گفته است: »در کشورهای مرفه رقم 
خودکشــی ۱۱،۵ در هــر ۱۰۰ هزار 

جمعیت این کشورها بوده است«.
سازمان بهداشت جهانی در گزارش ماه 
سپتامبر سال جاری میالدی نوشته 
اســت که در اکثر کشورهای جهان 
تدابیری برای پیشگیری از خودکشی 
وجود ندارنــد. مجید ابهری به نقش 
نهاد های  و  اجتماعــی  حمایت های 
حمایت گر و مشاوره ای تاکید می کند. 
او می گوید زمانی که نشانه های بارزی 
از تمایــل به خودکشــی در نوجوان 
دیده می شود »تامین هرگونه حمایت 
کار شناسانه و حتی به سادگی، بذل 
توجه و مالطفت از جانب یک دوست 
می تواند نقش تعیین کننده داشــته 

باشد«.
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قلب آدم ها روی زیرپیراهنی آن ها نشسته است
پیش ترها می گفتنــد که قلب آدم ها، 
زیر زبان آن هاســت. حاال امــا انگار 
تمثیل های قدیمی هم دیگر پوسیده 
باشــند؛ ازاین پس قلب آدم ها، نبشته 

شده بر زیرپیراهنی تن آن ها.
ماجرا از یک پاس در عمق شروع شد. 
یکی وســط محوطه جریمه سر توپ 
زد، بعــد چرخید و به عرض پاس داد. 
دیگری به توپ رسید و با بغل  پایش 
توپ را وارد دروازه کرد. تماشــاگران 
نعــره می زدنــد، امــا او پیراهنش را 
پیش چشم دوربین ها باال زد. نوشته 
بود: »تنها راه نجات کشور، اطاعت از 

رهبری«
بیایید بگذریــم از رابطه ای که ممکن 
است بین یک حرکت ترکیبی از عمق 
خط دفاع تا باز کردن بازی در عرض و 
بعد اصل فالگیری در قلب خط دفاعی، 
با یک پیام سیاسی وجود داشته باشد.

»جیانی اینفانتینو« رییس فدراسیون 
جهانی فوتبال چنــدی قبل از پیوند 
نامبارک سیاست و ورزش در جامعه 
فوتبال جهانی گالیه کرد. او خاطره ای 
نقل کرد از پیشــینه ای کــه در یوفا 
داشت: »وقتی من در یوفا مشغول کار 
بودم، یعنی سال ۲۰۰۹ تصمیم گرفتیم 
که رویه ای سه مرحله ای را طی کنیم. 
بعد از چند سال به این نتیجه رسیدیم 
که آیین نامه هــای انضباطی را هم در 
قبال نژادپرســتی یا دخالت سیاست 
سخت تر کنیم؛ اما در آن مقطع تصور 
نمی کردیم پس از مدت کوتاهی دوباره 
مجبور شویم به فکر چگونگی مبارزه با 
مشکل و فاجعه ای باشیم که روزبه روز 

در حال افزایش است.«
اجازه بدهید بــه مصادیق اجتماعی 
یک داستان نگاه کنیم. به روایت هایی 

که نقــل می کند صدســال پیش تر 
از این روزهــا، وقتی در آلمان مردی 
از چراغ قرمــز راهنمایــی و رانندگی 
عبور می کرد، پلیس او را می گرفت، 
از خودروی پیــاده می کرد، پاهایش 
را می بســت و همان وسط خیابان، 
میان انظاری که حیرت زده نگاهشان 
می کردند، بر کف پایش تازیانه می زد. 
می گفتند این تمرینی اســت برای 

رسیدن به نظم اجتماعی.
اروپای مدرن، از چنین توحشی عبور 

کرد تا شمایل دموکراسی بگیرد.
سال ۱۹۳۶ میالدی، »آدولف هیتلر« 
برای رونمایی از قدرت ســرزمینش 
که زیر سایه حزب نازی قرار داشت، 
میزبان المپیک شد. خودش شخصا 
مــدال قهرمان ها را به گــردن آن ها 
می انداخت؛ امــا وقتی »جس اوونز« 

دونده سیاه پوست آمریکایی اولین نفر 
از خط پایان عبور کرد، رهبر نازی ها 
حتی از جایش پایین نیامد. نشست و 
گفت: »یکی به آن حیوان مدالش را 

بدهد که برود.«
آن طرف هم »بنیتو موسولینی« رهبر 
هم پیمان آدولف هیتلر در ایتالیا، ژنرال 
»واکار« رهبر حزب فاشیست های این 
کشور را به ریاست فدراسیون فوتبال 
ایتالیا رسانده بود. موسیلینی شخصا 
به تمرینات تیم ملی ایتالیا سر می زد 
و حتی گفته بود: »شما برای روح پاک 

من مبارزه می کنید.«
چنین تصوری که یکی هســت آن 
باالتر که روحی پــاک، عزمی جزم، 
دلــی آرام، قلبی مطمئن و ضمیری 
امیدوار دارد، مخصوص این جغرافیای 
خاص خاورمیانه نیســت. در آلمان، 
پس از آن که آخرین گلوله ها شلیک 
و آخرین ســربازها به زمین افتادند، 
»زپ هربرگــر« ســرمربی تیم ملی 
آلمان بــرای دو دهــه بازیکنانش را 
با چنین کلمــات و جمالتی تهییج 
می کرد: »امروز که شــما تا دقایقی 
دیگر وارد زمین می شــوید، جوانان 
ما که در خاک مجارســتان در خاک 
خفته انــد بیدار می شــوند. بار دیگر 
اســلحه در دســت می گیرند. شما 
به دروازه حملــه می کنید، آن ها باز 
برای شــما می جنگند. شما دروازه را 
فتح می کنید، آن ها باز ســرزمین ها 
را فتح می  کنند. شما می برید، آن ها 
پیراهنتان  برای  شــما  می کشــند. 
می میرید و آن ها این بار برای شــما 

می میرند.«
زپ هربرگــر، با همیــن جمالت، با 
همین ادبیات مهوعش دوباره هشت 
ســال پس از جنگ جهانــی دوم به 
قهرمانی جهان رســاند. کسی امروز 
نمی گوید بازیکنــان تیم ملی آلمان 
چگونه پیش از بازی آماده می شدند 
کــه آن چنــان دیوانــه وار در زمین 

می جنگیدند.
می دانید ژنرال »فرانسیسکو فرانکو« 
رییس جمهور و رهبر اســپانیا، پیش 
از بازی ال کالســیکو )رئــال مادرید 
و بارســلونا( بازیکنان تیم بارســا را 
تهدید می کرد که در صورت پیروزی، 
خودشان و خانواده هایشان را به رگبار 

می بندد؟
به این سوی آب ها که بیاییم، در همین 
نزدیکی های خودمان »صدام حسین« 
مجنون فوتبال بــود. فوتبال برایش 
تعریفی داشــت هم  ارزش با »حزب 

بعث«.
جنگ ایــران و عراق که تمام شــد، 
کنفدراســیون فوتبال آسیا پا پیش 
گذاشت تا تیم های ملی ایران و عراق 
به نشانه صلح باهم دیدار کنند ؛ نامش 

»بازی صلح و دوســتی« بود. صدام 
پیش از بازی به بازیکنانش می گوید 
کــه در صورت شکســت خــوردن، 
خانواده آن هــا را تک به تک به آتش 

خواهد کشید.
ســال ۱۹۹۹ »عمو بابــا« یا همان 
»امانوئــل بابا داوود« برای »ســامی 
الجابر« و »علی دایی« نقل می کند که 
»عدی صدام حسین«، پسر صدام و 
رییس کمیته المپیک عراق، بازیکنان 
تیم ملی کشورش را پس از شکست 
مقابل ایران ســر حد مرگ شکنجه 
می کند. بــرای همین بازیکنانش که 
گل می زدند، ســوی تمثــال صدام 
حسین می دویدند و به صورتش بوسه 

می زدند؛ سندرم استکهلم.
در ایــران پیــش از انقــالب هم نه 
مشاهدات که روایت ها کم نبود. مردی 
که ســال ها با نام مستعار »افراسیاب 
سمنگان« در رســانه های ورزشی و 
غیرورزشی ایران نوشت، نقل می کند 
که ســاواک بعد از دو روز شــکنجه 
»پرویز قلیچ خانی« او را مقابل دوربین 
می نشــاند تا اعتراف کند. قلیچ خانی 
ســتاره بی بدیل تاریخ فوتبال ایران 
بوده و هســت و خواهد ماند. مردی 
که قربانی دو رژیم در ایران شــد. هم 

پادشاهی و هم جمهوری اسالمی.
پرویــز قلیچ خانــی، گرایش هایــی 
مارکسیســتی داشــت و به سمت 
فداییــان خلق رفت. او را دی  ســال 
۱۳۵۰ در لواســان دستگیر کردند. 
بردند، زدند، شــکنجه کردند، مقابل 
دوربینی نشــاندند که پشــتش آن 
همســرش در گرو بازجو بود. گفته 
بودنــد یا بگو، یا مــا در عمل به تو و 
همسرت می فهمانیم. گفته بود، ضجه 
زده بود، رفته بود. هنوز که هنوز است 

هم می رود.
سال هاست که فوتبال، برای سیاسیون 
عشق نیست، دغدغه نیست، هیجان 
نیست. نگاه کنید در تمام این سال ها، 
کدام بازی به ورزشگاه آمده اند؟ سید 
»محمد خاتمــی« را محمد دادکان 
رییس وقــت فدراســیون فوتبال با 
التماس برای روز صعود ایران به جام 
جهانی ۲۰۰۶ آلمان به آزادی کشید؛ 
آن هم اگر در آســتانه انتخابات نبود 
نمی آمد. »حسن روحانی« هرگز برای 
هیچ رویدادی چنین زحمتی را تقبل 
نمی کند. باالتــر از آن آیت اهلل »علی 

خامنه ای« هم.
از رهبر جمهوری اسالمی یک جمله، 
کلیــد باورهای سیاســیون در قبال 
فوتبالی است که زیر پیراهنش شعار 
اطاعت از او فریاد می شــود: »من از 
شما جوانان متشــکرم که ما و نظام 
جمهوری اســالمی را در دنیا مفتخر 
کردید.« این جملــه ای بود از او پس 
از صعود ایران به جام جهانی روسیه؛ 
با کلیدواژه های »مــا« و »جمهوری 
اســالمی« و در فقری کامــل از واژه 

»ایران«.
۹۰۰ کیلومتــر دورتــر از او، آیت اهلل 
»احمد علم الهدی« گفته بود: »توفیق 
حضور در جام جهانی یک افتخار برای 
اسالم و یک افتخار برای نظام است نه 

هیچ کس دیگری.«
این سیاست است، این فهم سیاست 
است از فوتبالی که تیمش یک هفته 
تمرین می کنــد که با پاس در عمق، 
یک سر توپ در محوطه هجده قدم، 
پاس در عرض و فریــب برای ایجاد 
فضای خالی و بعد یک بغل پا به گل 
می رسد. بگویید آن  جمله زیر پیراهن 

چه ربطی به فوتبال داشت؟

پدرام قائمی )ایران وایر(

آیا محرومیت جودو 
در انتظار شطرنج ایران است؟

آرین غالمی، شطرنج باز ایرانی، در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در هند 
مقابل نماینده اسرائیل حاضر نشد و از ادامه مسابقات انصراف داد. ممانعت 
از رویارویی با اسرائیل دلیل محروم شدن جودوی ایران از رقابت های جهانی 

بوده است.

دویچه وله- آرین غالمی، شطرنج باز 
۱۸ ســاله ایرانــی، در دور چهــارم 
مســابقات قهرمانی جوانان جهان در 
مقابل نماینده اســرائیل حاضر نشد 
و در نهایت مجبور شــد که از ادامه 

مسابقات انصراف دهد.
خودداری غالمــی از قرار گرفتن در 
برابر حریف اسرائیلی با واکنش منفی 
مسئوالن برگزاری این مسابقات که با 
میزبانی هند در شهر دهلی برگزاری 
می شود، روبه رو شد و  شطرنج باز ایرانی 
در نهایت از این مسابقات انصراف داد.

در رقابت های امسال شطرنج قهرمانی 
جوانــان جهان که تا روز ســوم آبان 
ادامه دارد، مجموعا ۱۸۹ شــطرنج باز 
دختر و پسر از سراسر جهان شرکت 

کرده اند.
این دومین باری است که غالمی در 
چند ماه گذشته حاضر به رویارویی با 
حریف اسرائیلی خود نشده است. این 
شطرنج باز جوان ایرانی در رقابت های 
شطرنج سوئد در دی ماه سال گذشته 
)۱۳۹۷( نیز در مقابل حریف اسرائیلی 

خود حاضر نشده بود.

»نگرانی«  از محرومیت

آریــن غالمــی کــه مقام »اســتاد 
بزرگ«را در شطرنج کسب کرده، روز 
چهارشــنبه اول آبان  به خبرگزاری 
فارس گفت که »در حمایت از مردم 
مظلوم فلسطین« از رویارویی با حریف 
اسرائیلی ســر باز زده است. او افزود: 
»در آن لحظه برگزارکننده مســابقه 
ناراحت  و سرداور مســابقات خیلی 
شدند؛ حتی رئیس فیده تماس گرفت 
و در مورد اتفاقی که رخ داده توضیح 
خواســت. من هم با توجه به شرایط 
تصمیم گرفتم تــا از حضور در ادامه 

مسابقات انصراف دهم.«
این  شطرنج باز جوان همچنین درباره 
واکنش احتمالی فدراســیون جهانی 
شــطرنج به اقدام خود گفت: »من و 
افرادی که دســت به چنین اقدامی 
زده ایــم تمام زندگی خــود را صرف 
شطرنج کرده ایم. اگر بخواهیم محروم 
شــویم، خیلی ســخت خواهد بود. 
قطعا نگرانی هایی داریم، اما امیدوارم 
مســئوالن ورود کنند تا موضوع حل 
استان  متاســفانه مســئوالن  شود. 
پس از این اتفاق هیچ تماســی با من 

نگرفتند.«
غالمی در پاســخ به این پرسش نیز 
که »آیا فدراســیون ایــران نفوذی 
در فدراســیون جهانی دارد که مانع 
محرومیت اش شــود« گفــت: »فکر 
نمی کنم ایران نفــوذ زیادی در فیده 

داشته باشد. دورکوویچ، رئیس فیده 
هم فردی یهودی است و این موضوع 

شاید کار را برای ما سخت تر کند.«

تقدیر خامنه ای و قاسم سلیمانی از 
شطرنج باز جوان

آریــن غالمی پس از امتناع از روبه رو 
شــدن با حریــف اســرائیلی اش در 
اوایل  ســوئد،  شــطرنج  رقابت های 
اســفندماه گذشته با رهبر جمهوری 
اسالمی ایران دیدار و گفت وگو کرده 
و از سوی علی خامنه ای مورد تقدیر 
قرار گرفته بود. پیش از آن نیز غالمی 
با فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
دیدار کرده و قاسم سلیمانی انگشتر 

خود را به او هدیه کرده بود.
هنوز روشن نیســت که فدراسیون 
جهانی شطرنج چه واکنشی به اقدام 
اخیر شــطرنج باز جوان ایرانی نشان 
خواهد داد. روز گذشــته خبر تعلیق 
فدراســیون جودوی ایران از تمامی 

رقابت ها تایید شد.
هم زمان و در ادامه رســانه ای شدن 
اسالمی  جمهوری  مقام های  فشــار 
بر جودوکاران بــرای انصراف از بازی 
مقابل حریف های اسرائیلی، فدراسیون 
جهانــی جــودو نیز اعــالم کرد که 
جودوی ایران را موقتا به حالت تعلیق 

در آورده است.
بر اساس این تصمیم نهایی، این نهاد 
بین المللی ورزشی »پس از اتفاقی که 
در مســابقات جهانی جودو در توکیو 
در ســال ۲۰۱۹ رخ داد، ایــران را از 
کلیه رقابت هــا، فعالیت های اداری و 
اجتماعی مرتبط با فدراسیون جهانی 

جودو محروم« کرده است.
طبق این حکم، این فدراسیون جهانی 
از مداخله فدراســیون جودوی ایران 
و مقام هــای ایرانی برای جلوگیری از 
روبه رو شدن سعید مالیی، جودوکار 
ایرانی، مقابل حریف اسرائیلی مطلع 

شده است.
ســعید مالیی در ۲۸ اوت ۲۰۱۹ در 
مسابقات قهرمانی جودوی جهان در 
توکیو ناگزیر شده بود تا از رویارویی 
با حریف اســرائیلی خود خودداری 
کند. ستاره جودوی ایران پس از این 
»باخت اجبــاری« از آلمان تقاضای 

پناهندگی کرد.
بر اساس حکم اخیر فدراسیون جهانی 
جودو، تا زمانی که مسئوالن ورزشی 
جمهوری اسالمی تضمین ندهند که 
رقابت ورزشکاران ایرانی با حریف های 
اســرائیلی را بایکوت نخواهند کرد، 
محرومیت جــودوی ایــران پا برجا 

خواهد ماند.

تائید یک خبر مهم و جنجالی 
درباره کی روش بعد از 5 سال

رئیس سابق فدراسیون فوتبال اخیرا در مصاحبه ای گفت بعد از جام جهانی 
برزیل قصد نداشــت کارلوس کی روش را در تیم ملی نگه دارد و از باال به 

او گفتند این مربی بماند. امروز وزیر اسبق ورزش این خبر را تائید کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ محمد عباســی ا مروز در برنامه سالم 
صبح بخیر تائید کرد او به کفاشیان بعد از جام جهانی برزیل گفت کی 
روش در تیم ملی بماند. وزیر اســبق ورزش ابتدا در پاسخ به این سوال 
که چرا ســلطانی فر نتوانســت اختالفاتش را با کی روش کنترل کند و 
شــما چطور در دوره خود این کار را کردید جواب داد: »از مسائل مهمی 
که در جریان این مسابقات و فدراسیون ورزش و سرمربی تیم که نقش 
بسیار زیادی در توفیق یا شکست تیم ملی دارد، منافع ملی مطرح است، 
وزارتخانه باید با نگاه جدی سرپرستی مدافعانه و همراه و همفکر خودش 
را قرار بدهد. من نمی خواســتم فقط فوتبال تمرین شــود. ما آن دوره 

المپیک داشتیم و ورزشهای مدال آور نیاز به حمایت جدی داشتند.«
وی درباره مصاحبه کفاشیان مبنی بر اینکه من نمی خواستم کی روش 
بمانــد اما از باال به من گفتند بماند، اظهــار کرد : »بله، در آن زمان من 
گفتم ولی دســتوری نبود. آن زمان نظر من این بود که ما باید نتایج و 
میوه ارزشمند پیروزی هایمان را داشته باشیم. شاید همین سیاست بود 
که ما برای اولین بار حتی به عنوان سرگروه هم وارد جام جهانی شدیم.«

عباسی درباره قهر کفاشیان و کی روش در جام جهانی گفت: »زیاد هم 
وارد مسائل قهر و اینها در جام جهانی نشدم و سعی می کردم در جلسات 
کی روش و کفاشیان مسائل را حفظ کنم و به ثبات برسیم. کی روش هم 
مربی بود که می توانست ما را به سرانجام برساند. جواب هم گرفتیم. ما 
افکار عمومی را هم کنترل می کردیم و آنها هم مدافع همین رویه بودند.«
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تیم های ملی فوتبال ایران و عربستان به مصاف هم می روند؟
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نوشت: 
شنیده می شود مذاکراتی برای انجام 
بازی دوســتانه بین تیم های ایران و 
عربســتان در تاریخ ۲۸ آبان صورت 

گرفته است.
طبق برنامه ریزی قبلی فیفا از تاریخ 
۱۱ تا ۱۹ نوامبــر ۲۰۱۹ )۲۰ تا ۲۸ 
 FIFA DAY آبان ماه( شاهد آخرین
سال جاری میالدی خواهیم بود. قرار 
است در این تاریخ مسابقات مختلف 
ملی در نقاط مختلف جهان به انجام 
برسد. در قاره آسیا نیز مقرر شده تک 
بازی باقیمانده دور رفت بازی های دور 
دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
جام ملت هــای ۲۰۲۳ چین برگزار 

شود.
طبق ایــن برنامه تیم ملــی فوتبال 
کشورمان روز ۲۳ آبان ماه در جدالی 
حســاس و سرنوشت ســاز باید در 
بصــره رو در روی تیم ملی عراق قرار 
بگیرد.اما شاگردان ویلموتس در ادامه 
روزهــای فیفا برنامــه خاصی ندارند 
و فدراســیون فوتبال تا به این لحظه 
بازی دوستانه ای را برای حسن ختام 
کار ملی پوشان در سال ۲۰۱۹ ترتیب 
نداده است. قرار بود در تاریخ ۲۸ آبان 
ماه دیداری مقابل برزیل داشته باشیم 
که با اعالم تاج به دلیل کمبود ۵۰۰ 
هزار دالر، این اتفاق رخ نداد. شرایط 
بازی با استرالیا هم در این تاریخ فراهم 

نشد چرا که گراهام آرنولد، سرمربی 
کانگروها خواهان استراحت دادن به 

بازیکنانش است.
اما حواشــی به وجود آمده که نشان 
می دهد احتماالً یک بازی دوستانه در 
تاریخ مذکور )۲۸ آبان( برای تیم ملی 
تدارک دیده شده و مذاکراتی هم در 
این باب انجام شده است. مسابقه ای که 
در صورت قطعی شدن آن، می تواند 
یک اتفاق تاریخی باشد. گویا در جهت 

بهبود روابط سیاسی ایران و عربستان 
و برای از بین بردن کدورت های قبلی 
قرار اســت ایران و عربستان در قالب 
یک بازی دوســتانه بــه مصاف هم 
بروند. دیداری کــه در صورت نهایی 
شدن، اتفاق بزرگی برای هر دو کشور 
خواهد بود. طبق آخرین اخبار واصله، 
عربستان نیز مانند ایران هنوز حریف 
تدارکاتــی بــرای روز ۲۸ آبان ندارد. 
آنها ابتدا باید در دیداری حساس در 

مسابقات انتخابی جام جهانی و جام 
ملت ها به مصاف ازبکستان بروند اما 
سپس برنامه خاصی ندارند و در پی 

حریف تدارکاتی هستند.
با توجه به اینکه در سال ۲۰۱۹ دیگر 
مسابقه ملی برگزار نمی شود و تیم ملی 
عربستان در ســال ۲۰۲۰ برنامه اش 
بسته شده و تنها دیدار دوستانه آنها 
مقابل مونته نگرو در تاریخ ۲۰ مارچ به 
انجام می رسد؛ احتماالً دیدار دوستانه 
مذکــور در صورت انجام شــدن، در 
همین تاریــخ ۲۸ آبان برگزار خواهد 
شــد. در صورت قطعی شدن، شاهد 
پیکار ایران و عربستان بعد از ۶ سال 
و ۱۱ ماه و ۹ روز یا به عبارتی ۲۵۳۶ 

روز خواهیم بود.
۲۴ اسفند ماه ســال ۱۳۹۴ بود که 
کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد به 
دلیل مشکالت سیاسی بین ۲ کشور 
ایران و عربستان و عدم بهبود روابط 
این دو کشور، بازیهای نمایندگان ایران 
و عربستان در مسابقات باشگاهی به 
میزبانی کشور ثالث برگزار می شود. از 
همان زمان بود که در لیگ قهرمانان 
آسیا شــاهد برگزاری بازی تیمهای 
ایرانی و عربســتانی در کشــورهایی 
چون عمان، امارات و قطر بودیم. حاال 
در صورت قطعی شدن دیدار دوستانه 
ایران و عربستان احتماالً برای فصل 
جدید لیگ قهرمانان آسیا، دیگر بازی 
تیمهای ایرانی و عربستانی در کشور 
ثالث به انجام نخواهد رســید و این 
یک خبر فوق العــاده برای تیم هایی 
چون پرسپولیس، استقالل، سپاهان و 

احتماالً شهر خودرو خواهد بود.
فعــالً بایــد منتظر مانــد و دید که 
فدراســیون فوتبال ۲ کشور راجع به 
این شایعه و دیدار دوستانه احتمالی 
چه نظری خواهند داشــت. بی تردید 
این بازی تدارکاتی می تواند به اندازه 
یک جدال رسمی حساسیت داشته 
باشــد. هروه رنارد ســرمربی جدید 
عربستان بعد از شکست مقابل ایران 
در جــام جهانی ۲۰۱۸ بــه عنوان 
سکاندار مراکش، خیلی دوست دارد تا 
بعد از یک سال و پنج ماه انتقام بگیرد. 
در سوی مقابل مارک ویلموتس پنج 
روز پس از دیدار سرنوشت ساز مقابل 
عراق در مقدماتی جام جهانی و جام 
ملت ها، یک آزمون دشوار دیگر در برابر 
عربستان خواهد داشت که نتیجه اش 
اهمیت فراوانی در ادامه راه او دارد چرا 
که از آخرین برد ایران مقابل عربستان 
حدود ۱۸ ســال می گذرد؛ بردی که 
در مقدماتی جام جهانــی ۲۰۰۲ با 
درخشش علی دایی به دست آمد که 
موفق شد با زدن ۲ گل، برد شیرینی 

را برای ملی پوشان به ارمغان بیاورد.

چه کسی توپ طالی ۲۰۱۹
 را به خانه می برد؟

العربیــه :روزنامــه فرانس فوتبال روز 
دوشــنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹ فهرست 
اولیه کاندیداهای دســتیابی به توپ 
طالیی ۲۰۱۹ را اعالم کرد؛ فهرستی 
کــه بارزترین نکتــه آن غیبت لوکا 
مودریــچ، برنده توپ طالیی ســال 

۲۰۱۸ است.
عالوه بر موردیچ، نیمار ستاره برزیلی 
پاری سن ژرمن نیز در فهرست اعالم 
شده از ســوی فرانس فوتبال حضور 
نــدارد، اما حضور محمــد صالح از 
لیورپول، لیونل مســی از بارسلونا و 
کریســتیانو رونالدو از یوونتوس، بار 
دیگر نگاه  همه جهان را به مراســم 
اهدای تــوپ طالیی ۲۰۱۹ معطوف 

خواهد کرد.
در میــان کاندیداهــای توپ طالیی 
۲۰۱۹ بیشــترین تعداد را لیگ برتر 
فوتبال انگلیس به خود اختصاص داده 
است. در این فهرست نام ۷ بازیکن از 
لیورپول و ۵ بازیکن از منچسترسیتی، 
دو بازیکن از تاتنهام و یک بازیکن از 

آرسنال دیده می شود.
در فهرست اعالم شده، این بازیکنان 
حضــور دارند: ســون هیونک مین 
بازیکن کره جنوبی تاتنهام، ویرجیل 
فن دایک بازیکــن هلندی لیورپول، 
برناردو سیلو بازیکن پرتغالی منچستر 
بازیکن  لیواندویسکی  سیتی، روبرت 
لهستانی بایرن  مویخ، روبرتو ویرمینو 
بازیکن برزیلی لیورپول، کریســتیانو 
یوونتوس،  پرتغالــی  بازیکن  رونالدو 
ماتیاس دی لیخــت بازیکن هلندی 
یوونتــوس، کریــم بن زمــا بازیکن 
جورجینیو  مادرید،  رئال  فرانســوی 

واینالدوم بازیکن هلنــدی لیورپول، 
فرانســوی  بازیکان  امباپــه  کیلیان 
پاری سن ژرمن، الیسون بیکر بازیکن 
برزیلــی لیورپول، دانی فان دی بیک 
بازیکن هلندی آژاکس آمســتردام، 
بازیکن اهل  اوبامیانــگ  امریک  پیر 
گابن آرسنال، مارک آندره تیرشتایگن 
بازیکن آلمانی بارسلونا، سادیو مادنی 
سرجیو  لیورپول،  ســنگالی  بازیکن 
آگئیرو بازیکن اســپانیایی منچستر 
ســیتی و فرینکی دی یونگ بازیکن 
هلندی بارسلونا، هوگو لوریس بازیکن 
فرانسوی تاتنهام، دوشان تادیچ بازیکن 
صرب آژاکس آمستردام، لیونل مسی 
بازیکــن آرژانتینی بارســلونا، ریاض 
محــرز بازیکن الجزایری منچســتر 
ســیتی، کوین دی برویــن بازیکن 
بلژیکی منچســتر ســیتی، کالیدو 
کولیبالــی بازیکن ســنگالی ناپولی، 
آنتــوان گریزمان بازیکن فرانســوی 
بارسلونا، محمد صالح بازیکن مصری 
لیورپول، آیدن هازارد بازیکن بلژیکی 
رئــال مادرید، مارکینیــوس بازیکن 
برزیلــی پاری ســن ژرمــن، رحیم 
استرلینگ بازیکن بریتانیایی منچستر 
سیتی، جوا فلیکس بازیکن پرتغالی 
آتلتیکو مادرید و ترینت الکســاندر 

آرنولد بازیکن بریتانیایی لیورپول.
مراســم اهدای تــوپ طالیی ۲۰۱۹ 
در دوم دســامبر سال جاری برگزار و 
نام برنده اعالم خواهد شــد. در سال 
گذشــته این عنوان به لوکا مودریچ، 
کاپیتان تیم ملی فوتبال کروواســی 

رسید.

مدیران باشگاه رئال مادرید همچنان 
به فکر بازگردانــدن ژوزه مورینیو به 
سانتیاگوبرنابئو هستند، این در حالی 
است که جایگاه زین الدین زیدان در 

این تیم در خطر است.
شکست یک بر صفر شنبه شب رئال 
مادرید مقابــل مایورکا در هفته نهم 
اللیگای اسپانیا بار دیگر شایعه احتمال 
کنار گذاشــتن زین الدیــن زیدان از 
سمت ســرمربیگری کهکشانی ها را 
برســر زبان ها انداخته اســت. برنامه 
اســپانیا  »ال چرینگیتو«  تلویزیونی 
مدعی شد مدیران باشگاه رئال مادرید 
بــا ژوزه مورینیو تمــاس گرفته اند و 
درباره احتمال بازگشت وی به نیمکت 
این تیم اسپانیایی صحبت کرده اند، 
این در حالی اســت کــه زین الدین 

زیدان روی لبه تیغ است.
زیدان که در دوره اول حضورش روی 
نیمکت سرمربیگری رئال مادرید این 
تیم را بــه ۹ عنوان قهرمانی مختلف 
از جمله ســه قهرمانــی متوالی در 
لیگ قهرمانان اروپا رساند، دوره دوم 
حضورش در این تیم که از اواخر فصل 
گذشته آغاز شده، اوضاع آنطور که او 
می خواســته پیش نرفته است و به 

نوعی جایگاهش در خطر است.
فلورنتیو پرس، رئیس باشــگاه رئال 
مادرید که رابطه خیلی خوبی با ژوزه 
مورینیو دارد، به این نتیجه رســیده 
که ایــن ســرمربی پرتغالی بهترین 
گزینه برای هدایت کهکشانی ها است، 
کســی که بین ســال های ۲۰۱۰ تا 
۲۰۱۳ ســرمربی رئال مادرید بود و 
این تیم را به یک قهرمانی در اللیگا، 
یک قهرمانی در جام حذفی اســپانیا 
و یک قهرمانی در ســوپرجام اسپانیا 
رساند. آقای خاص از زمانی که در ماه 
دسامبر ۲۰۱۸ از سمت سرمربیگری 
منچســتریونایتد اخراج شــد دیگر 
هدایت تیمی را برعهده نداشته است.

رئال مادرید که از ۹ بازی اول اللیگایی 
خود ۵ برد، ۳ تساوی و یک شکست 
را تجربــه کرده، در حال حاضر با ۱۸ 
امتیاز در رده دوم جدول رده بندی و 
پشت سر بارسلونای ۱۹ امتیازی است. 
آنها در فصل جدیــد لیگ قهرمانان 
اروپا هم شروع خوبی نداشته اند و از 
دو بازی اول خود یک تســاوی و یک 
شکست کسب کرده اند و با یک امتیاز 
در قعر جدول رده بندی گروه A جای 

دارند.

آماده باش برای شرایط بحرانی
 جانشین »زیدان« انتخاب شد

نایب قهرمان پاورلیفتینگ آسیا: 
به خاطر »مسئولین دزد« به ایران برنمی گردم

شــهنوازی،  امیرمحمد  فردا۰  رادیو 
دارنده مدال نقره پاورلیفتینگ آسیا، 
با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود 
اعالم کرد که قصد ندارد از فرانسه به 

ایران برگردد.
آقای شــهنوازی در این ویدئو تأکید 
می کنــد که علــت تصمیمش برای 
خروج از کشــور »بی کفایتی عده ای 
از مســئولین دزد« است که به گفته 
او »ماننــد خوره به جــان مملکت 

افتاده اند«.
در گزارشی که پارسال پایگاه خبری 
وزارت ورزش و جوانان منتشر کرده، 
شهنوازی در مســابقات پرس سینه 
جوانان آسیا به میزبانی امارات، در ۸۳ 
کیلوگرم پس از قهرمان قرقیزستانی 
جهان، روی ســکوی نایب قهرمانی 
ایستاد. ورزشــکار ژاپنی در رده سوم 

قرار گرفت.
شهنوازی که اهل استان سیستان و 
بلوچستان است، در گفت وگو با رادیو 
فردا درباره چگونگی خروجش از ایران 
گفت از طریق ترکیــه و »به صورت 
قاچاق با مشقت فراوان« طی ۲۷ روز 

به فرانسه آمده است.
ورزش پاورلیفتینــگ )وزنه بــرداری 

قدرتی( زیر نظر فدراســیون پرورش 
اندام و بدنســازی جمهوری اسالمی 
ایران است اما اتحادیه  ای مستقل نیز 

در این رشته فعالیت می کند.
آقای شــهنوازی به رادیو فردا گفت 
هرگز پاداشــی بابت موفقیت هایش 
دریافــت نکرده و همــه هزینه های 
شرکت در مسابقات از جمله ورودیه 
رقابت ها را خــودش پرداخت کرده 

است.
او با اشاره به رویدادهایی مانند انتخابی 
تیم ملی و قهرمانی کشور گفت: »فقط 
پول برگشــت به زاهدان را داشتم و 
شب زمســتانی را در شهر برگزاری 
مســابقات در خیابــان می خوابیدم. 
حتی برایمان یک خوابــگاه تدارک 
نمی دیدند. نه فقــط من، بلکه همه 

ورزشکاران پاورلیفتینگ«.
مجید تلخابی که سابقه قهرمانی آسیا 
و سرمربیگری تیم ملی را دارد درباره 
وضعیت پاورلیفتینگ ایران به پایگاه 
خبری این رشته ورزشی گفته است: 
»مثل اقتصاد ایران اســت که عده ای 
بی سواد آن را به این روز انداخته اند«.

امیرمحمد شهنوازی در سال ۱۳۹۶ 
طبق گــزارش خبرگــزاری ایرنا، در 

مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی 
تهــران به مدال طال دســت یافته و 
عنوان »قهرمان قهرمانان« برای اعزام 
به مســابقات جهانی در آلمان را به 

دست آورده است.
او که با وجود کســب این عنوان به 
مسابقات جهانی اعزام نشد، دلیلش را 
»تبعیض« عنوان کرده و معتقد است: 
»حتی پوشــیدن لبــاس بلوچی در 
خاک کشورم مسئله ساز می شود. این 
فقط حرف من نیست. مبین کهرازه 
عضو تیم ملی بوکس که به تازگی به 
اتریش پناهنده شد نیز همین حرف را 

زده است«.
آینده ورزشی اش  درباره  شــهنوازی 
در ایران به رادیــو فردا می گوید: »با 
وجــود مســئولین دزد و بی کفایت، 
اگر در ایران می ماندم عاقبتم شــبیه 
ورزشــکاران دیگری بود که در فقر و 

اعتیاد دست و پا می زنند«.
آیا این دالیل بــرای اخذ پناهندگی 
اســت؟ شــهنوازی می گوید  کافی 
هیچگونه فعالیت سیاســی نداشته . 
»عاشــق خاک و وطنم هســتم و با 
همین عشق در مسابقات ملی شرکت 
می کردم. اما نمی خواستم نابود شوم«.
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مری آپیک، بازیگر سینما و تلویزیون 
ایران، که در روزهای انقالب در حدود 
۲۴ ســال سن داشــت، در دهه های 
اخیر در تهیه کنندگی فیلم هم دست 

داشته است.
او اکنون در لس آنجلس آمریکا زندگی 
می کند و در ایــن گفت وگوی ویژه، 
از او در مــورد کارهای ســینمایی و 
همچنین،  پرسیده ایم.  تلویزیونی اش 
در این گفت وگو دیدگاه او نسبت به 
مســایل زنان در ایران امروز را جویا 

شده ایم.

خانم آپیک، ابتدا از ۱0 ســال پیش 
زمانی  می کنیم.  آغاز  انقالب ۵۷  از 
که شما حدوداً ۱4 ساله بودید و در 
فیلم »داش آکل« مسعود کیمیایی 
نقش داشتید. چطور شد که به سینما 
راه پیدا کردید و پیشنهاد شدن این 
نقش به شما، چه مراحلی را طی کرد؟

قبل از فیلم داش آکل، من در سریال 
»امیر ارســالن نامدار« به نوشته و به 
کارگردانــی آقای پرویــز کاردان، با 
مادرم کــه نقش »فرخ لقای خالدار« 
را بازی کردنــد، کار تلویزیونی خود 
را آغاز کردم، و بعد از آن هم ســریال 
»اختاپوس« بود. در چند سریال دیگر 
هم بودم مثل ســریال »داستان های 
جاوید ادب ایران« و کارهای متفاوت 
تلویزیونی دیگر. من چهره تلویزیونی 
بودم قبل از اینکه به سینما وارد بشوم. 
آقای کیمیایی من را در تلویزیون دیده 
بودند و پیشنهاد کردند که شخصیت 
مرجان را در »داش آکل« بازی کنم.

شما بعدها، بعد از بازی در چند فیلم، 
به کار نمایش هــم پرداختید و در 
با پرویز صیاد  تئاتر کوچک تهران، 
همکاری می کردید. چطور شد که از 

سینما به صحنه تئاتر رفتید؟
بیشــتر کار من در ایران در سینما، 
با آقای پرویز صیاد بود. در ســریال 
»صمد« من یکی از شــخصیت های 
اصلی بــودم. همچنین در ســریال 
»اختاپوس« نقش منیژه دختر منشی 
جوانی را داشــتم که بــا لباس های 
نوجوانانه آن زمان روی صحنه می آمد.

فکر می کنم یکی از دالیل محبوبیت 
من در آن زمــان، آن برنامه جدی و 
انتقــادی و کمدی اختاپــوس بود، 
که من نماینده جوانان ایران شــده 
بودم. هر هفتــه لباس های متفاوتی 
می پوشیدم که جوان ها می پسندیدند. 
همین موضوع، برای من در تلویزیون 

محبوبیت به وجود آورد.
از آنجا به سینما رفتم. با آقای ابراهیم 

گلســتان در فیلم »اســرار گنج دره 
جنی«، و بــا آقای پرویــز صیاد در 
فیلم کمــدی دیگری به نام »مظفر« 
کار کردم، که خیلــی هم این فیلم 
محبوبیــت پیدا کــرد. در فیلمی با 
فرانسوی ها کار کردیم به اسم »ملکه 

صبا«.
فیلم »بن بست« که آخرین فیلم من 
بــود را با آقای صیــاد کار کردم. در 
آن زمان ما یک گروه هنرپیشــه های 
بااستعداد بودیم که آقای صیاد هم در 
این گروه بودند. خودشان هم نویسنده 
و هــم کارگردان و سرپرســت گروه 
بودند. دائمــاً در تلویزیون برنامه های 
مختلف نوشته می شد و کار می شد. 
نظر ایشان این بود که باید یک محلی 
برای تئاتر باشــد که بشود در آن کار 
کرد. به همین دلیل ایشان بنیاد تئاتر 

کوچک تهران را گذاشتند.
یکی از اولین کارهایی که ۱۸ ماه روی 
صحنه نمایش بود، نمایشنامه موفق 
»ماشــین نویس ها و ببر« بود، که ما 
هر شــب این تئاتر را اجرا می کردیم 
و حتی به یــاد دارم که جمعه ها دو 
ســانس این تئاتر را بازی می کردیم. 
کار ما روی صحنــه تئاتر خوب بود. 
بعد از آن نمایشــنامه های مختلفی 
کار کردیم مثل »گل کاکتوس« که 
در آن من شــخصیت اصلی بودم. در 
آن تئاتــر کوچک که واقعا یک محل 
آرتیستیک خوبی بود، »دون ژوئن در 
جهنم« اجرا شد. آقای آزادی در این 
تئاتر کار می کردند، که واقعاً کارشان 
به عنوان یک بازیگر خیلی قوی تئاتر، 
شاهکار بود. »فالگوش« را روی صحنه 

آوردیم. تئاترهای مختلف بود.
من قبــل از اینها بــرای تئاتر روی 
صحنه نرفته بــودم، ولی تجربه باله 
را روی صحنه تاالر رودکی داشــتم. 
جزو گروه باله ملــی ایران بودم و در 
کنســرواتوار موسیقی ایران تحصیل 
کردم و رشــته اصلی من باله، پیانو 
و ادبیات فارســی بود. گروه باله ملی 
ایران خیلی فعال بود، و زیر نظر خانم 
و آقای احمدی زاده کار می کردیم. از 
طراح های مطرح دنیا دعوت می شد 
کــه بیایند و با بچه های ما کار کنند. 
گروه ما گروهی بود که هر ماه در تاالر 
رودکی روی صحنه می رفت. بنابراین 

صحنه برای من جای ناآشنایی نبود.
قبــل از آن هم مــادرم خانم آپیک 
یوســفیان بازیگر بودند و به همین 
علت من از بچگی پشت صحنه تئاتر 
بزرگ شدم. وقتی ایشــان با آقایان 
اســکویی، وحــدت و جعفریان کار 

می کردند، من همیشه از پشت پرده 
تئاتر می دیدم شــان و همیشه آرزو 
داشتم مثل ایشان بشــوم. می دانید 
که مادرم یکی از پایه های اصلی تئاتر 
ایران بودند. جزو بازیگران تئاتر کسری 
و بعد هم تئاتر آناهیتا بودند. گذشته 
کاری ایشان بسیار پربار است، و من 

هم تئاتر برایم غریب نبود.

در سریال  گفتید شما  که  همانطور 
»اختاپوس« بــا پرویز صیاد و نوذر 
آذری و شــماری چند از بازیگران 
سرشــناس دهه ۵0 خورشــیدی 
بازی می کردید. به طور کلی کار در 
تلویزیون را بیشتر می پسندید یا کار 

در سینما و تئاتر را؟
از نظر شخصی، برای من واقعاً کار در 
تئاتر بهترین بود. برای اینکه مستقیماً 
با تماشاچی تماس دارید و تأثیرگذار 
هستید. بهترین کاری که می توانید 
عرضه کنید روی صحنه تئاتر است. 
تلویزیون هم کار فوق العاده ای است. 
لذت بخش است، بخصوص وقتی در 

کار کمدی هستید.
مــا هر هفتــه برنامه داشــتیم. من 
نوجوانی بودم که در این کار داشــتم 
بزرگ می شدم، از یک طرف تئاتر بود. 

از یک طرف مدرسه موزیک بود و از 
یک طرف کالس های باله تاالر رودکی 
بود. من در این محیط ها بزرگ شدم 
و به خصــوص در دامن مــادرم که 
خودشــان از بزرگان تئاتر و ســینما 
هستند. ولی صحنه تئاتر را بیشتر از 

هر چیزی می پسندم.
سینما حرفه متفاوتی است. برای اینکه 
احساس و نحوه پرداخت و جان دادن 
شخصیت ها به شــکل تئاتر نیست. 
مــدام در زمان فیلم بــرداری، برنامه 
قطع می شــود. بعضی از وقت ها آخر 
فیلم را روز اول فیلمبرداری می گیرند. 
بنابراین شما باید حس آخر فیلم را به 
شکلی قوام بدهید که بتوانید به شکل 
به تماشــاچی عرضه کنید.  درست 

خیلی متفاوت است.

آپیک  خانم  مادرتان  همراه  به  شما 
یوســفیان در ســال ۵۷ در فیلم 
»بن بست« به کارگردانی پرویز صیاد 
که  پرداختید  نقــش  ایفای  به  هم 
برایتان جایزه بهترین بازیگر زن را 
در جشنواره بین المللی فیلم مسکو 

به ارمغان آورد...
من بسیار خوشحال شده بودم. چون 
ایــن موضوع قبــل از آن، برای هیچ 

بازیگر زن ایرانــی اتفاق نیفتاده بود. 
اولین بار بود که در تاریخ ســینمای 
ایران چنین قدمی برداشــته می شد. 
خوشــحالی من بیشتر برای کارهای 
آینده بود، به غیر از خود فستیوال و 
نحوه برخــورد آنها با من. از روز اولی 
که این فیلم دیده شــد، خبرنگارها و 
منتقدان ســینمایی دور من بودند و 
می گفتند که این فیلم شاهکار است 
و بازی تو فوق العاده است و باید حتماً 

این جایزه را بگیری.
مــن می دانســتم کــه فیلم هــای 
فوق العاده ای در آن فستیوال بودند و 
خیلی هم خوشــحال بودم به عنوان 
یــک بازیگر جوان در آن فســتیول 
حضور دارم ولــی فکر نمی کردم که 
ایــن اتفاق بیفتد. خوشــبختانه این 
اتفاق افتاد و جایزه به من رسید. این 
مسئله نه تنها بر روی کارهای آینده 
-و قراردادهایی که داشتم و قرار بود با 
آقای پرویز صیاد انجام بدهم- خیلی 
تأثیر گذاشــت، که قدم مهمی برای 
زنان ایران بود، مخصوصاً زنانی که در 

حرفه هنری ما بودند.
مــا خیلــی در آن دوران پیشــتاز و 
پیش قدم بودیم. مادر من هم نمونه ای 
از ]هنرمندان[ همــان دوران بودند 

که پابرجا کار می کردند. در ســینما 
و تئاتر و تلویزیــون قدم های اولیه را 
ایشان برداشتند و ما هم دنباله رو آنها 
بودیم. بنابراین زنان داشتند موقعیت 
فوق العــاده ای را در ایــران کســب 
می کردند و یکی از این قدم ها جایزه 
مسکو بود که به فیلم »بن بست« داده 

شد.
من برای اولین بار در سینما، در این 
فیلم بسیار لطیف و زیبا با مادر خودم 
-در نقش مادرم- ظاهر شدم. این یک 
مسئله نرمال در آن زمان نبود. یعنی 
ما دو نســل در این حرفه بودیم که 
سالیان سال کار می کردیم، و آخرین 
فیلم و آخرین کاری که در ایران انجام 
دادیم در فیلم »بن بست« بود در نقش 
مادر و دختر با نویسندگی فوق العاده 

آقای پرویز صیاد.

شما ظاهراً در بهمن ۵۷ یعنی زمان 
انقالب در ایران بودید. آیا ســپس 
از انقالب برای شــما که یک بازیگر 
سینما و تئاتر بودید، مشکالتی پیش 

آمد؟
من یک ســال قبل از انقالب سفری 
داشــتم به آمریکا و در تابستانی که 
حکومت نظامی شــده بود، برگشتم. 
بعد دوباره برگشتم آمریکا و یکی-دو 
ماهی آمریکا بودم و مادر به من گفت 
که برنگرد، چون سیســتم حکومتی 
دارد عوض می شــود و ممکن است 
بیکار بمانی. تمام زمانی که آشوب ها 
و تظاهرات بود، من ایران نبودم، ولی 
خبرهای ایران را می شــنیدم و برایم 
بسیار بســیار جای تأسف داشت که 
تمام سیستم مملکت ما و تمام آینده 
ما و هر چیز که به آن امید داشتیم، 
و پشتیبان ما بود، دارد از بین می رود، 
و یک سیســتم تازه غیرعادی که نه 
می شناسیم و نه آشنا به آن هستیم، 

جایش را می گیرد.
البته من در مورد خودم دارم صحبت 
می کنم و کسانی که می شناختم شان. 
برای ما یک شوک بزرگ بود که این 
چه سیستمی است و آینده ایران چه 
خواهد شد. البته نتیجه آن را در این 
۴۰ سال گذشــته دیدیم که چطور 
مملکت ما زیر و رو شد، و مردم ایران 
به چه وضعی افتادند. بخصوص، زنان 
ایران که نصف جمعیت ایران هستند 
را زیر چادر سیاه کردند. وضعیت کلی 
مردم ایران هم از این بهتر نیســت. 
هنوز ما در شوک هستیم در طول این 
۴۰ سال که چطور یک شبه تمام این 
وضعیت در مملکت تغییر کرد و این 
سیســتم خفقان آور وحشتناک روی 

کار آمد.

در خارج از ایران، شما در چند فیلم 
سینمایی از جمله »سرحد« و فیلم 
»فرستاده« هر دو به کارگردانی پرویز 
صیاد، شرکت کردید. به احتمال زیاد 

گفت وگو با مری آپیک 
سینما حرفه ای متفاوت است
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مشاوره اولیه رایگان

کار سینمایی در خارج از کشور با کار 
در ایران تفاوت هایی دارد. آیا همین 

طور است؟
بله، صددرصد. اولین کار ســینمایی 
خارج از کشــور ما، نمایشنامه »خر« 
بود به نویسندگی و کارگردانی آقای 
صیاد. ما با این نمایشنامه سفر کردیم. 
حدود ۳۵ ســال این نمایشنامه روی 
صحنه رفت. همزمان فیلم »فرستاده« 
را ایشان نوشتند و برای من سناریویش 
را فرستادند. من آن زمان لس آنجلس 
بودم که با هم رفتیم نیویورک و این 
فیلم را تمام کردیم. جوایز متعددی 
این فیلم گرفت. در صورتی که بودجه 
فیلم بســیار کم بود و ســاخت آن 

غیرممکن به نظر می رسید.
بعد تصمیم گرفتیم که فیلم »سرحد« 
را بســازیم. فیلــم »ســرحد« من 
تهیه کننده آن هســتم و آقای صیاد 
خودشــان ســناریوی آن را نوشتند 
و کارگردانی آن را هم خودشــان به 
عهده گرفتند، کــه ما با یک گروه از 
هنرمندان ایرانی در آمریکا آن را کار 

کردیم.
اینجا شرایط نســبت به داخل ایران 
بســیار متفاوت اســت. تنها مسئله 
فیلم سازی نیست. مسئله پخش فیلم 
هم هســت. در ایران -البته من ایران 
زمان گذشــته را صحبت می کنم- 
درســت اســت که امکان داشت که 
سانســورهایی باشد، ولی شما امکان 
ساخت بیشتری داشتید و همچنان 
موقعیت پخش آن را داشــتید. اینجا 
مســئله پخــش، هر روز مشــکل و 
مشکل تر می شود. با این حال ما فیلم 
را دادیم به یک شــرکت آمریکایی و 
در سینماهای مختلف آمریکا پخش 
شد و خیلی مورد توجه منتقدین قرار 

گرفت.
به طور کلی ســاختن فیلم سرمایه 
می خواهد. سرمایه گذاری، به خصوص 
برای فیلم هایی که آرتیستیک هستند 
و حرفی بــرای زدن دارند و تا حدی 
مســایل سیاســی و اجتماعی را به 
تصویر می کشند، خیلی سخت است. 
چون ســرمایه گذار، نمی خواهد برای 
فیلم سربســته و غیروابسته ای که از 
استودیو بیرون می آید، سرمایه گذاری 
کند. این یکی از مشــکالت عمده ما 
بود. ما نتوانســیتم به تعــداد افکار و 
سناریوهایی که در فکر داشتیم، کار 
کنیــم و فیلم بســازیم و این حالت 
را تعمیــم بدهیم بــه صحنه تئاتر و 
جمعی مردم »تئاتر بــرو« به وجود 
بیاوریم. البته نمایشنامه »خر« یکی از 
قدم های اولیه بود. این قدم ها برای این 
بود که مردم به تئاتر عالقه پیدا کنند، 
که خود این پناهگاهی بود برای ما، که 

بتوانیم زندگی مان را بگذرانیم.
نمایشــنامه »خــر« موفقیت خیلی 
زیادی در تمام دنیا داشت و االن هم 
کار آن، به صورت ویدیویی نزدیک به 

اتمام اســت و به زودی تکثیر خواهد 
شد.

در ایران و خارج از ایران، شــما در 
بســیاری از کارهای ســینمایی و 
تلویویزنــی و تئاتری با پرویز صیاد 
کار کردید. تا چه اندازه پرویز صیاد 
در زندگی هنری شما و پیشرفت شما 

مؤثر بوده اند؟
مــن و پرویز صیاد یــک زوج هنری 
شــدیم. یعنی زوج هنری که مدام با 
هم همکاری داشتیم. من با ایشان در 
نوجوانی کار کردم و ایشــان استعداد 
من را تشخیص دادند و با نوشته هایی 
که داشــتند و شخصیت هایی که به 
وجود می آورند برای شخصت زن، این 
دو تا با هم قاطی شد و خیلی درست 
و قوی پیش رفت. هر موقع که ما روی 
صحنه بودیم. اولین نمونه کامل آن در 
تئاتر »ماشین حساب و ببر« بود که 
۱۸ ماه هر شب روی صحنه بود. ۱۸ 
ماه شوخی نیســت که روی صحنه 
تئاتر باشید. این یک کار حرفه ای بود.

بــا آقای صیاد ما بســیار کار کردیم. 
بعضی وقت ها خودشان هم می گویند 
کــه بیشــترین ســاعات کار حرفه 
زندگیشان را با من به عنوان شخصیت 
زن، انجام داده اند. ما وقتی روی صحنه 
هستیم بسیار راحت هستیم و بده-

بستان و دیسیپلین کاری خوبی با هم 
داریم. بازی من و نوشته های فوق العاده 
آقای صیاد، مجموعه بســیار خوبی 
-هم برای ایشــان و هم برای من- از 
کار در می آیــد. هر کار کــه داریم، 
مثالً اگر در زمینه اجتماعی باشــد یا 
سیاسی، افکار و بازی های ما خیلی به 
هم نزدیک اســت. برای همین وقتی 
کار می کنیم، خیلی راحت هستیم و 
افکار و کار همدیگر را می پسندیم. اگر 

توجه کرده باشید، تمام کارهایی که 
با هم انجام داده ایم، کارهای سیاسی-
اجتماعی بوده است که در تلویزیون از 
همان سالی که با هم همکاری کردیم 
پخش می شد. حتی بعد از انقالب، در 
تلویزیون های متفــاوت بیرون ایران 
یا روی تصویر ســینما و تئاتر دیده 
شده اســت. بنابراین وقتی که آقای 
صیاد چیزی را می نویســد، اکثراً من 
شخصیت اول زن آن را بازی می کنم.

خانم آپیک، در طــول بازیگری در 
ایــران پیش از انقــالب، به عنوان 
یک دختر یا یــک زن جوان ارمنی 
آیا تجربه منفی داشتید؟ آیا بودند 
افرادی که مانع پیشرفت شما شده 

باشند؟
به هیــچ وجه. من در دوره ای زندگی 
می کــرد، که کلیمی بــودن، ارمنی 
بودن، بهایی بودن، مســئله ای نبود. 
ما اصالً راجع به این مسائل صحبت 
نمی کردیم. مثالً در مدرســه ای که 
بزرگ شــدم و همزمان داشــتم کار 
هم می کردم، هیــچ وقت به جز ارج 
و احترام به کار من به عنوان بازیگر، 
چیــز دیگری در میان نبود. به مادرم 
هم همین طور، احترام بســیار زیاد 
می گذاشتند. تا امروز هم این احترام 
ادامه پیدا کرده، و اصالً به قوم و دین و 
از اینکه از چه گذشته ای می آیم، هیچ 

ارتباطی نداشته است.

البته بعضی وقت ها شــنیده ام که در 
محفلی گفته اند که خانم آپیک شما 
که این قدر برای ایران سنگ به سینه 
می زنید، و همین طور برای زنان ایران، 
شما که مسیحی هستید. گفته ام چه 
فرقی می کند! من ایرانی هستم و در 
ایران به دنیا آمده ام. ایران مملکت من 

و ایران جان من است. من عاشق ایران 
هستم. من از صبح که بیدار می شوم 
به فکر ایران هستم. با این افکار بزرگ 
شــدم و قوام پیدا کردم. خیلی ایران 
و به پرچم مملکتــم افتخار می کنم 
-البته صحبت پرچم شیر و خورشید 
را می کنــم. بنابراین هــر ذهن و هر 
فکری را که برای آینده دارم به شکلی 
به ایران و مســائل ایران ربط دارد. به 
شکلی برای بلند کردند صدای زنان 
ایرانی است، برای موقعیت خفقان بار 
و وحشتناکی که در این ۴۰ سال در 
ایران تحمل کرده اند. من خودم را یک 
ایرانی می دانم ولی گذشته مسیحی و 
ارمنی دارم و به هر دو افتخار می کنم. 
در کل از این نقطه نظر، برای من هیچ 

وقت گرفتاری پیش نیامده است.

خانم آپیک، در خارج از ایران و در 
کالیفرنیا شــما همچنان به کارهای 
هنری ادامه می دهید. در صورتی که 
بسیاری از بازیگران سینما ایران قبل 
از انقالب یا کارشان را عوض کردند، 
یا کمابیش بازنشسته یا خانه نشین 
شــده اند. رمز این تالش های هنری 

شما در چه چیزی است؟
کلمه بانمکی را استفاده کردید! این به 
خاطر پشتکار من است و این انرژی 
کــه من را به جلو می بــرد. امیدوارم 
که این انرژی حاال حاالها باشــد. من 
معتقــد به کارم هســتم، و همزمان 
دســت به تهیه کنندگی هــم زده ام. 
تهیه کننده فیلم و تئاتر هستم و این 
مسئله هم به من انرژی می دهد که 
جلو برم. ولی خوب، بازیگری بهترین 
قســمت زندگی من بــه عنوان یک 

هنرمند است.
دوره اولیــه مدرســه را در مدرســه 
فرانســوی های ایران گذرانــدم و با 
چهار زبان آشنا شدم: فارسی، ارمنی، 
انگلیسی و فرانسه. به خاطر تسلطی 
که روی زبان انگلیسی دارم، کوشش 
می کنــم کارهایی که انجام می دهم، 
هم به زبان انگلیســی و هم به زبان 
فارسی باشــد. با زبان انگلیسی شما 
می توانید با تمام دنیا مکالمه و رابطه 

داشته باشید.
نمایشــنامه ای را به اسم »در پوشش 
حجــاب« در ســال ۲۰۰۵ به زبان 
انگلیسی نوشتم. این نمایشنامه انتخاب 
منتقدین نمایشنامه های آمریکا شد. 
ما با این نمایشنامه با ۱۲ نفر بازیگر 
ســفر کردیم به مجموعه های بزرگ 
نمایشــی آمریکا مثل کندی سنتر و 
لینکولن سنتر رفتیم. این نمایشنامه، 
مجموعه ای بــود از صدا و قصه هایی 
که در عرض ۳۵ تا ۴۰ سال گذشته 
در ایــران و افغانســتان اتفاق افتاده. 
بیشــترین قســمت آن، به خصوص 
مربوط به ایران و مربوط به مســائل 
زنان است، البته به زبان انگلیسی. این 
نمایشنامه موفقیت فوق العاده ای پیدا 
کرد. منتهی مخارجش بسیار زیاد بود 
و االن به صورت ویدئــو با تیتر »در 

پوشش حجاب« در حال تهیه است.
بنابراین من نه تنها فعالیت خودم را به 
عنوان یک بازیگر و فعال هنری ادامه 
می دهم، بلکه قســمتی از کار من در 
مورد این اســت که به هر شکلی که 
می توانم صدایی برای زنان کشــورم 
باشم، و در این زمینه خیلی کوشش 

کرده ام.

پس شــما خودتان را در واقع یک 
هنرمند سیاسی می دانید. اصوالً نگاه 
و دیدگاه شــما نسبت به آنچه این 

روزها در ایران می گذرد چیست؟
جوابــی پیدا نمی کنــم که منطقی 
در آن باشــد. برای اینکه منطقی در 
سیستم مذهبی اسالمی وجود ندارد. 
چطور می شــود جوابی پیــدا کرد، 
بعد از این همه کشــتارها و تیرباران 
شدن اشــخاص مهم مملکت مان. با 
این موقعیت زنان، با سنگســارهایی 
که وجود داشــته. یا حتی موقعیت 
امروز زنان در خیابان ها. دخترانی که 
روسری به دســت می گیرند و باالی 
ســکویی برای اعتراض می روند و از 
سکو می اندازندشــان پایین و آنها را 
زندان می برند. این، خفقان وحشتناکی 
است که برای زنان ایجاد کردند. این 
دولت نمی تواند و نباید سر کار بماند. 

نباید این سیســتم ادامه پیدا بکند. 
مردم در خفقان هستند. مردم آزادی 
می خواهند.  دموکراسی  می خواهند. 
برابــری می خواهند. هیچ مذهبی به 
هیچ عنوان نمی تواند دولتی را در یک 
خط درســت جلو ببرد. این اتفاق در 

ایران افتاده و خیلی تراژیک است.

اتفاقاً می خواســتم همین سؤال را 
بپرســم که آینده ایران از دید شما 
به عنوان یک هنرمند تئاتر و سینما 
چطور است؟ آیا سناریویی که شما 
در  اجتماعی  و  آینده سیاسی  برای 

ذهنتان دارید مثبت است یا منفی؟
مــن هر وقــت به این مســئله فکر 
می کنم و صحبت می کنم، اشک به 
چشمم می آید. با تجربه ای که در ۴۰ 
سال گذشته این سیستم نشان داده، 
و با موقعیت سیاسی و اجتماعی دنیا، 
مثل مسئله نفت و جایگاه استراتژیکی 
که ایران دارد، واقعاً هیچ پیش بینی را 
نمی توانم بکنم که آیا می شود روزی 
ایــران، آن ایرانی که مــا آرزویش را 
داریم، بشود؟ این را نمی بینم و جلوی 
چشمم نیســت و جای تأسف دارد. 
می دانم که جوان ها در موقعیت های 
بسیار سختی هستند. می دانم که از 
نقطه نظر زندگی روزمره، چقدر مردم 
در فشار هستند. این ]سیستم[ باید 
به شــکلی -مثل یک بمب- بترکد و 
یک سیستم تازه ای را ایجاد کند. االن 
با این دولت ســرطانی که دارد پیش 
مــی رود و همه جا ریشــه انداخته، 
چطور این تغییر شدنی است؟ بدون 
هیچ پشــتیبانی از دولت یا مملکت 
دیگری. برای این ملــت، به تنهایی 
بسیار مشکل است این کار را بتوانند 
انجام دهند. به خاطر ریشــه دواندن 
این دولت مذهبی. در این مورد واقعاً 
دل گرفته و ناامید هســتم. البته بشر 
نباید امید را از دست بدهد. امیدوارم 
که اتفاقی بیافتد و بشــود ما ایرانی 
داشته باشیم که جوان ها و آینده ایران 
و آینده این مملکِت پربار فرهنگی و 

تاریخی، درخشان باشد.
فرهنگ قویمی )رادیو فردا(
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فریدون فرح اندوز: 
به این ترتیب که پیش می رود، 

زبان فارسی نابود خواهد شد

سال هاســت کــه صاحب نظــران و 
پژوهشــگران زبان فارسی نسبت به 
عارضه آلودگی اجتماعی زبان فارسی 
هشــدار می دهند. این روزها به کار 
بردن اشــتباه های فاحش، عبارات و 
اصطالحــات عجیــب و غریب و نیز 
بدزبانی، به کار بردن ناسزا و زشتگویی 
در زبان محاوره بسیاری از شهروندان 
ایرانی به امری رایج و گسترده تبدیل 

شده است.
این عارضه ی جامعه شناختی نه تنها 
در زبــان محاوره بســیاری از مردم 
کوچــه و خیابان بلکه در گفتگوهای 
هنرپیشــگان برخــی از فیلم هــا و  
سریال های تلویزیونی و نیز در قلمرو 
سیاســتمداران و رهبران سیاســی 
جامعــه امــروز ایران نیز به چشــم 

می خورد.
برای بررسی بیشتر این ابتذال زبانی 
کیهان لنــدن با فریــدون فرح اندوز 
برنامه ساز، گوینده با تجربه و نام آشنای 
رادیوتلویزیون ملی ایران گفتگو کرده 

است.
فریدون فرح اندوز از سال ۱۳۸۲ پس 
از کناره گیری از صــدای آمریکا، به 
مطالعه و انتخاب شعر برای شعرخوانی 
و ضبط و انتشــار آثار بــزرگان ادب 

پارسی به صورت سی دی پرداخت.

که  همانطور  فرح انــدوز ،  آقــای   
می دانید سال هاست زبان محاوره ای 
مردم ایران به خصوص نسل جوان در 
کالنشهر هایی مثل تهران و همینطور 
زبان فیلم ها و سریال های تلویزیونی 
ترکیبات  و  عبارات  و  آلودگی  دچار 
و گاه زشت شده  نوظهور و عجیب 
است. به نظر شما علت گسترش این 

پدیده ناهنجار اجتماعی چیست؟
علتــش این اســت که مــا اهمیت 
نمی دهیــم به بزرگتریــن گنجینه 
ملی مان کــه همان زبان ماســت و 
دردناک اســت؛ من گریه ام می گیرد 
وقتی این کلمــات عجیب و غلط را 
می شــنوم؛ فکر می کنم مســئوالن 
فرهنگی کشور به زبان عربی و زبان 
بیگانه بیشــتر عالقه دارند تا به زبان 
فارسی و متاسفانه شاهد هستیم این 
زبان چقدر رو بــه انحطاط رفته. آن 
زمانی که ما در ایران کار می کردیم، 
زبان معیار مســئله بود که در رادیو و 
تلویزیون  بایــد با چه زبانی صحبت 
کــرد؟ آیا باید به زبــان مردم کوچه 
و بازار صحبت کــرد یا با زبان فردی 
که دیپلم دارد باید صحبت کرد؟ آیا 
باید با زبان فردی که دانشگاهی است 
صحبت کرد؟ به هر حال همیشــه 
در مورد اینها بحث می شد. باالترین 
اساتید زبان فارسی می آمدند در این 
مورد صحبت می کردند و باالخره یک 

خط مشی را تعیین کردند.
االن متاسفانه شما خودتان می بینید 
در ســریال های تلویزیونی یا در نوع 

زبانی که مســئوالن کشــور به کار 
می برند، واقعاً دردناک اســت، خیلی 
دردناک اســت. جالب اســت بعد از 
اینکه شما تلفنی با من صحبت کردید 
و گفتید می خواهید چنین گفتگویی 
بکنید، یــک پیام از طــرف یکی از 
دوســتان در زیر یکی از برنامه های 
من در فضای مجــازی آمد که برای 
شما هم فرســتادم که نوشته »آقای 
فرح اندوز، فارســی صحیح در حال 
مرگ اســت تمنا می کنم آن را احیا 
کنید بــه ما آمــوزش دهید بگویید 
چه کنیم؛ گویی رادیــو و تلویزیون 
و کوچه و خیابان و سیاســت گذاران 
همه دست به دســت هم داده اند تا 
این زبان را با هجویات آغشــته کرده 
و آن را مســموم و سپس نابود کنند. 
دیگر کسی درست نمی نویسد، نوشتن 
پیشکش! دیگر کسی درست صحبت 
نمی کند و آنکس که ســعی در زیبا 
صحبت کردن دارد مورد تمسخر واقع 
می شود! به ما آموزش دهید؛ ما تشنه 
دکلمه،  یادگیری  هستیم؛  یادگیری 
یادگیــری صحبت کردن، تشــنه ی 
زنده نگاه داشــتن زبانی که کوچه و 
پس کوچه هایش را می شناسیم« این 
پیام واقعاً دل مرا به درد آورد و اشک 
به چشــمانم آورد. چرا ما باید به این 
گنجینه، به چیــزی که هویت ملی 
ماســت، و ما را در طول تاریخ زنده 
نگه داشــته در طول دهه ها، سده ها، 
هزاره ها، از طرف خیلی از کشورها به 
ما حمله شده، اقوام مختلف آمدند به 
ایران حمله کردند و این زبان همیشه 
حفظ شده و این مایه افتخار ماست 
که امروز بچه ما زبانی را که فردوسی 
در هزار سال پیش شاهنامه را به آن 
ســروده، می تواند بخواند و به راحتی 
درک کنــد و بفهمد؛ زبــان خیام را 
ببینید که چه زبان ســاده و سلیسی 
اســت و امروز ما می توانیم بخوانیم و 

درک اش کنیم.
تــا جایی که من می دانــم معدودند 
زبان هایی در دنیا که امروزه متنی را که 
۸۰۰-۹۰۰ و یا هزار سال پیش نوشته 
شده با روانی بتوان خواند و درک کرد. 
این زبان فارسی هویت ماست، ما باید 
با تمام جانمان قدرش را بدانیم، باید 
نگه اش داریم، باید حفظ اش کنیم و 
دردناک است که به این صورت آلوده 
شده؛ لغت های جدید بی پایه و اساس 
خلق شــده؛ یعنی من که عمری به 
خاطر کارم با زبان فارســی سر و کار 
داشــته ام االن باور بفرمایید بعضی از 
این چیزهایی که می بینم یا می خوانم 
اصالً نمی فهمم، من دیگر زبان فارسی 
را نمی فهمم؛ برای اینکه آنقدر آلوده 
شده؛ و ما باید برای پاالیش این زبان 

همت کنیم.
شــخصاً به عنوان یک گوینده سعی 
خود را در حــدی که بتوانم می کنم 

ولی این مسئولیت رادیو و تلویزیون و 
دستگاه های سیاست گذاری است که 
زبان درست را به مردم آموزش دهند؛ 
مسئولیت پدر و مادرهاست؛ مسئولیت 
همه ماهاســت که به فرزندان خود 
زبان فارسی را درست آموزش دهیم 
و تشویق کنیم که بروند به آنهایی که 
زبان فارسی را درست خوانده اند گوش 
کنند، بروند مطالعه کنند و نگذاریم 
کــه گنجینه پربار فرهنگی ما از بین 
برود. من واقعــا نمی دانم چه بگویم؛ 
وقتی در این زمینه صحبت می کنم 

حالم بد می شود.
در یکی از وبســایت های اینترنت که 
به همت یکی از دوستان نازنین خانم 
مهتاب خرمشاهی بنیاد گذاشته شده، 
به نام »کافه مهتاب« دیدم که مطلبی 
از قول زنده یاد مجتبــی عبداهلل نژاد 
مترجم و اندیشمند ایرانی در گفتگو 
با آقای علی عبداللهی که با شــعرا و 
نویســندگان گفتگو کرده آمده که 
می گوید »ما در بزرگترین دوره های 
تاریخ انحطاط فرهنگ و تمدن ایران 
داریم زندگی می کنیم و این انحطاطی 
است که در شــعر فارسی می بینیم؛ 
تصویر منســوخ انحطاطی ست که 
تاریخ و فرهنگ ایران دچارش شده. 
این فرماتیزم، این ظاهرســازی این 
انحطاط، این بی مباالتی این بی هویتی 
فقط دامنگیر شعر نیست در همه وجوه 
زندگی ما وجــود دارد.« نمی خواهم 
همه این مطلب را برای شما بخوانم 
ولی می بینم کسانی که عالقمند به 
فرهنگ این مملکت هستند کسانی 
که عاشقانه دوست دارند این زبان را و 
عمرشان را در این راه سپری کرده اند 
دلشان می ســوزد ولی به عنوان فرد 
تنهــا در حــد خودشــان می توانند 
این مســئولیت را انجام دهند. ما که 
مخاطب آنچنانــی نداریم؛ مخاطب 
میلیونــی تلویزیونــی نداریــم، من 
مخاطب خودم را  درحد چهار کانال 
اینترنتی یا از طریق خواندن سی دی 
دارم ولی اینکه به دست کسی برسد یا 
نرسد نمی دانم! اما در حد مسئولیتی 
که برای فرزندانمان داریم می بایست 
و موظف هســتیم زبان درســت را 
آموزش بدهیم. ولــی بطور کلی در 
سطح مملکت می بینید که این زبان 
نابود می شود. به این ترتیب که دارد 
پیش می رود، زبان فارسی نابود خواهد 

شد. اصالً این واژه های هجوی که به 
زبان فارسی وارد شده این فحاشی ها، 
این از هم گسیختگی خیلی دردناک 
باالخره یکسری آدم  امیدوارم  است، 
عالقمند که در سر کار هستند پیدا 
بشوند و واقعا پیگیری بکنند. حتی در 
فرهنگستان کنونی من بعضی واژه ها 
را دیده ام که واقعاً دود از کله آدم بلند 
می شود، آدم باورش نمی شود که یک 
عده نشســته اند و تصمیم گرفته اند 
چنین واژگانی را به زبان فارسی اضافه 
بکنند. ببخشید، درددل در این زمینه 

خیلی زیاد است.
شما چند سال است که از ایران بیرون 
آمده اید و برای شــما این زبان به این 
حد از انحطاط کشیده شده اگر اینطور 
پیش برویم به کجا می رویم؟ من ۴۰ 
سال پیش از ایران بیرون آمدم. به کجا 
داریم می رویم؟ می خواهیم نابود کنیم 
زبان فارســی را؟ می خواهیم یادمان 
برود کــه اصال زبان فارســی وجود 
داشته؟ یعنی این تنها وجه مشترک 
همه مــا را، تنها گنجینه هویت ملی 
ما را که باقی مانده این را هم از دست 

بدهیم؟ خیلی دردناک است!

به نظر شما با توجه نبود برنامه های 
ایران  تلویزیون  و  رادیو  در  مناسب 
آموزش  همچنین  و  خانواده ها  برای 
ناکافــی در مدارس ایــران، پدر و 
مادرها چکار می توانند بکنند آنهم 
وقتی خود آنها از همین زبان آلوده 
استفاده می کنند؟ چطور نسل جوان 
را می توان به ســمت سوق استفاده 

درست از زبان هدایت کرد؟
هر فردی وظیفه اش این است که در 
این راه کوشا باشد به ویژه کسانی که 
در رادیو و تلویزیون برنامه می سازند. 
من به مســئوالن کاری نــدارم ولی 
کسانی که در رادیو و تلویزیون برنامه 
می سازند، مسئولند و موظف هستند؛ 
در مقابل ملت ایران و در مقابل زبان 
فارسی مسئولند که این زبان را حفظ 
کنند؛ مسئولند که این زبان را درست 
به مخاطبان انتقــال دهند؛ پدران و 
مادران مســئولند؛ درست است که 
آنهــا نیز درگیر هزار و یک مســئله 
هستند ولی این بزرگترین مسئولیت 
آنهاست. این بچه ها هستند که باید 
آینده این مملکت را بسازند؛ بچه های 
ایران باید زبان فارسی را حفظ بکنند؛ 

خوشبختانه کســانی که من با آنها 
ارتباط دارم دســت کم در این فضای 
محدود مجــازی واقعا فوق العاده اند و 
دلم می سوزد که این بچه ها با اینهمه 
استعداد درخشان چه در شعر، چه در 
موسیقی چه در نقاشی فقط می توانند 
در یک حوزه محدود کار کنند. ولی 
فکــر می کنم این بچه ها خودشــان 
را گســترش می دهند بــرای اینکه 
متاسفانه شما هیچ امیدی نمی توانید 
به رادیو و تلویزیــون و یا به مدارس 
ببندید آنه وقتی که همه چیز تحریف 
می شــود حتی زبان. ایــن زبان پر از 
واژه های مستهجن و کلمات عجیب 

و غریب است.
به هر حال هر کدام از ما وظیفه داریم 
به نوعی در حد توان خود بکوشیم که 
این ارزشمندترین گنجینه هویت ملی 
خودمان یعنی زبان فارســی را حفظ 
کنیم؛ این وظیفه تک تک ماســت و  
من نمی توانم برای ۸۰ میلیون نسخه 
بپیچم. شما بیینید در یک جامعه ۸۰ 
میلیونی تیراژ کتاب شده دو هزار یا 
سه هزار؛ این وحشتناک است؛ خیلی 

بد است!

شما از نسل قبل از انقالب هستید. 
زبان کوچه و بــازار آن دوره را در 

مقایسه با امروز چگونه می بینید؟
به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست، آن 
زمان ما به خودمان اجازه نمی دادیم از 
چنین زبانی حتی در سطح محاوره و 
کوچه و بازار استفاده کنیم، نه اینکه 
بگویم فحاشــی وجود نداشت، چرا 
فحاشی وجود داشت، ولی هیچکس 
به ایــن صورت، اینطور گســتاخانه 
به خودش اجــازه نمی داد به حرمت 
زبان فارسی توهین کند یا دست کم 
من هرگز ندیدم؛ ولی متاسفانه االن 
می بینیم که انحطاط زبان اصال اهمیت 
ندارد! و این خیلی بد است! آدم باید 
به یک چیــزی در زندگیش اهمیت 
بدهد؛ به عنوان یک آدم به عنوان یک 
بشری که به این دنیا می آید و از این 
دنیا مــی رود و در طول عمر کوتاهی 
که زندگی می کنــد باالخره به یک 
چیزهایی اهمیت می دهد. آن چیزها 
چیست؟ آن چیزها پدر و مادر است، 
خانواده است، وطن است، فرزند است، 
وقتــی در رابطه با ایرانیان صحبت از 
مفهوم مستقیم وطن  می کنیم یک 

مفهوم اش بدون تردید زبان اســت؛ 
زبان فارسی؛ همان زبانی که می گویم 
مایه افتخار ما در طی ســده ها بوده 
و هنوز هم هســت. دنیا به ما افتخار 
می کند و می گوید که شــما مولوی 
داشتید، فردوســی داشتید، رودکی 
داشتید، حافظ داشتید، خیام داشتید، 
سعدی داشــتید. حاال خودمان قدر 
اینها را ندانیم و به دست خودمان زبان 
آنها را آلوده و زشــت کنیم! خودمان 
هم نخواهیم این زبان را درســت یاد 
بگیریــم! خب، این خیلــی دردناک 
اســت؛ نمی دانم و نمی توانم نسخه 
بپیچم ولی می دانم هــر فرد ایرانی 
وظیفه دارد به هر نوعی که می تواند 
زبان فارسی را به همان صورت زیبا و 
پالوده ی خودش حفظ و به بچه های 
خود منتقل کند و آموزش دهد. من 
به ســهم خودم به اندازه ی یک نفر 
سعی می کنم درســت خواندن را به 
فرزندانم در ایران یاد بدهم. برای یاد 
گرفتن باید پرسید. هیچ چیز را آدم 
همینجوری یاد نمی گیرد. من هنوز 
که هنوز اســت اگر به کلمه ای شک 
داشته باشم به چندین منبع مراجعه 
می کنم؛ سوال می کنم تا مطمئن شوم 
که آنچه عرضه می کنم درست است 
یا نه. برای اینکه برای مخاطبم احترام 
قائلم و نمی خواهــم همینجور  یک 
حرفی بزنم چــون معتقدم مخاطب 
بســیار هوشمندتر از من است و باید 
حرف درست دریافت کند. به هر حال 
امیدوارم همه در هر ســمت و کاری 
که هستند در این زمینه تالش بکنند.

می دانید که ایــن آلودگی و عارضه 
در  فارســی  زبان  در  اجتماعــی 
مثل  منطقه  فارسی زبان  کشورهای 
به چشم  افغانستان  یا  تاجیکستان 
نمی خــورد؛ فکــر می کنید علت 

چیست؟
کامالً درســت اســت. بــرای اینکه 
حکومــت از زبــان حمایت می کند؛ 
شما در تاجیکستان می بینید چقدر 
ارزش قائل هستند برای زبان فارسی 
و چطور تمام سنن ملی و فرهنگی را 
گرامی  می دارند؛ ببینید نوروز را چطور 
جشــن می گیرند. ما هر چیز زیبایی 
را که داریم سرکوب می کنیم؛ ما، نه 
به عنوان مردم ایران بلکه متاســفانه 
حکومتی که در حال حاضر وجود دارد 
چنین می کند. چطور انتظار دارید که 
ایران هم مثل آنها باشــد؟! آنها این 
زبان و فرهنگ را ســتایش می کنند، 
مجســمه کورش کبیر می سازند؛ در 
آنجا رییس جمهوری تاجیکســتان 
می آیــد در نوروز شــروع می کند به 
رقصیدن و شادی و پایکوبی؛ و یا در 
افغانستان با وجود همه مشکالتی که 
در آن کشــور وجــود دارد، این زبان 
سلیس حفظ می شود. ولی متاسفانه 
در ایــران، در جایی که خاســتگاه 
زبان فارسی است چنین به انحطاط 
کشیده شده؛ خیلی دردناک است. من 
خوشحالم که شما به این زیبایی زبان 
فارسی را صحبت می کنید. این شماها 
هســتید که در گفتگو با هم نسالن 
خود می توانید پاالیش زبان فارسی را 

توسعه بدهید.
فیروزه رمضان زاده
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى
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نام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

همه چیز درباره بوی بد دهان »بخش دوم«
 وقتی همه از شما فرار می کنند!

 برای داشتن دهانی خوش بو فرد باید روزی دو یا سه 
بار مسواک بزند، دست کم روزی یک بار از نخ دندان 
اســتفاده کند و حتما موقع تمیزکردن دهان، سطح 
زبان را هم مسواک بزند. در ضمن اگر کسی از پروتز 
متحرک اســتفاده می کند حتما باید هر روز آن را با 
دقت تمیز کند. کسانی که اپالینس های ارتودونسی 
در داخل دهان دارند هم باید با دقت زیر و اطراف این 

اپالینس ها را تمیز کنند.

خشکی دهان

اگــر علت بوی بد دهان خشــکی دهان به واســطه 
بیماری یا مصرف برخی دارو ها است باید تا حد امکان 
از خشک شدن دهان جلوگیری کرد. جویدن آدامس، 
مصرف مداوم آب و مرطوب کردن دهان حتی در حد 
یکی دو جرعه و مصرف دارو ها و خمیردندانهای ضد 
خشکی دهان یا مصرف بزاق مصنوعی در کاهش این 

مشکل موثر خواهند بود.

مشکالت دستگاه تنفسی

اگر بعد از برطرف کردن مشــکالت مربوط به حفره 
دهان و ارتقا ســطح بهداشتی مشکل بوی بد دهان 
برطرف نشد امکان وجود مشکالت در دستگاه تنفسی 
مورد بررســی قرار می گیرد. وجود انسداد در بینی و 
عفونت و التهاب در سینوس ها، حلق و لوزه ها همگی 
می توانند باعث نفس بد بو شوند جدای از این گاهی 
عفونت دستگاه تنفسی تحتانی نظیر برونشیت و سایر 

عفونتهای ریه نیز می توانند دهان را بد بو کنند.

مشکالت دستگاه گوارش

در موارد اندکی مشکالت گوارشی بخصوص در معده 
می توانند باعث بوی بد دهان شوند. مشکالتی نظیر 
ریفالکس )بازگشــت غذا به مری( یا وجود فیستول. 
در ضمن خوردن برخی غذا هــا نیز باعث بوی بدی 
می شوند نظیر سیر، پیاز یا غذاهای چرب. البته بوی 
بد به دلیل غذا موقتی بوده و به سرعت از بین می رود.

بوی بد بعد از جراحی های حفره دهان
برخی بیماران بعد از جراحی های دندان عقل، جراحی 
لثه یا جراحــی ایمپلنت بوی بــدی در دهان خود 
احساس می کنند. این بوی بد به دلیل برهم خوردن 
تعادل باکتریایی حفره دهان اتفاق می افتد و معموال 
خیلی زود برطرف می شــود. رعایت دقیق بهداشت 
دهان و استفاده از دهانشویه های تجویز شده توسط 

دندانپزشک از شدت این مشکل خواهد کاست.

مشکالت سیستمیک

برخی بیماری ها نیز می تواننــد باعث بوی بد دهان 
شوند اما شیوع این موارد بسیار اندک است. مواردی از 
قبیل نارسایی کبدی، عفونت یا نارسایی کلیوی، برخی 
انواع تومور و برخی بیماریهای متابولیک نادر. البته اگر 
احیانا فردی مبتال به این بیماری ها باشد پیش از بد 
بو شــدن حفره دهان، از طریق عالیم واضح دیگری 

متوجه مشکل خود خواهد شد.

تاثیر مواد خوشبو کننده

در حال حاضر در تمام ســوپرمارکت ها و داروخانه ها 

انوع و اقسام دهانشویه ها، مواد خوشبوکننده دهان و 
آدامس با طعم های مختلف به فروش می رسد. متاسفانه 
بسیاری از مردم تصور می کنند صرف استفاده از این 
مواد مشکل بوی بد دهان را برطرف کرده و دیگر به 
دنبال درمان منشــا این بوی بد نمی روند. باید گفت 
دهانشــویه ها یا آدامس یا حتی انواع خمیردندان در 
صورتی که دندان ها و لثه دچار مشــکل باشند تاثیر 
خاصی در کاهش بوی بد دهان و برطرف کردن این 
مشکالت نخواهند داشت. این قبیل مواد در بهترین 
حالت بطور موقتی بوی بد دهان را کاهش می دهند 
اما چون منشا اصلی مشکل کماکان وجود دارد خیلی 
زود دوباره نفس بد بو خواهد شــد. اما اگر مشکالت 
دهان و دندان برطرف شده باشند استفاده از این مواد 
بعنوان بخشــی از بهداشت دهان بسیار موثر و مفید 

خواهد بود.

چند توصیه برای خوشبو شدن دهان

سعی کنید روزی ۲ یا ۳ بار مسواک زده و دست کم 
یکبار نخ دندان بکشید

حتما سطح زبان را با مسواک تمیز کنید
به محــض از ریخت افتادن موهای مســواک آن را 

تعویض کنید
جویدن آدامس به خوش بو شدن دهان، جلوگیری از 
خشکی دهان و تکمیل بهداشت دهان کمک خواهد 

کرد
هر ۶ ماه یکبار به دندانپزشــک مراجعه کنید تا اگر 
مشکلی در لثه، دندان ها یا ترمیم های شما وجود دارد 

بسرعت درمان شود
در صورت داشتن مشکالت تنفسی حتما با متخصص 

گوش و حلق و بینی مشورت کنید
تا حد امــکان از خوردن غذاهای چرب و ســنگین 
خودداری کنید چون تا مدتی باعث بد بو شدن دهان 

می شوند.
خوردن سبزیجات معطر مثل نعنا )یا نوشیدن عرق 
نعنا( در برطرف کردن بوی بد دهان و معده موثر است.

به حد کافی آب بنوشید.
سیگار نکشید و از مصرف الکل خودداری کنید

اگر پروتز متحرک در دهان دارید حتما با دقت آن را 
مسواک زده و تمیز کنید

گاهی اوقــات بدن تالش می کند به 
روش هایی عجیب سیگنال هایی را 
به شما ارسال کند تا از بروز مشکلی 
بزرگ خبر دهد. ممکن است قدرت 
چشایی شــما به ناگاه تغییر کند یا 
با صدای زنگ در گــوش های خود 
مواجه شــوید. ایــن عالئم عجیب و 
غریب مــی توانند نشــانه ای از این 
باشند که مشــکلی جدی تر در بدن 

وجود دارد.

 زنگ زدن گوش ها

 زنگ زدن گوش ها می تواند با تجمع 
جرم گوش، تومورهای سر و گردن یا 

مشکالتی در آرواره مرتبط باشد.
 زنــگ زدن گــوش )Tinnitus( به 
شرایطی گفته می شود که فرد بدون 
وجود منبع صدای خارجی، سر و صدا 
یا صدای زنــگ را در گوش خود می 
شنود. در برخی موارد، صدا می تواند 
چنان بلند باشد که در توانایی تمرکز 

فرد اختالل ایجاد کند.
زنگ زدن گوش مشکلی شایع است و 
از هر پنج نفر، یک نفر را تحت تاثیر 
قرار می دهــد. زنگ زدن گوش یک 
بیماری در نظر گرفته نمی شود، اما 

نشانه ای از دیگر بیماری های زمینه 
ای است که با از دست دادن شنوایی 
وابســته به افزایش ســن، آسیب در 
گوش داخلی، تجمع یا انســداد جرم 
گوش ارتباط دارد، یــا گاهی اوقات 
نشانه ای از آلرژی ها است. اگر زنگ 
زدن گوش بیــش از یک هفته ادامه 
یابد، باید به پزشــک مراجعه کنید. 
نشانه های زنگ زدن گوش شامل سر 
و صداهای خیالی در گوش ها، وزوز، 
زنگ زدن، صدای خش خش، غرش 

یا کلیک می شوند.

از دست دادن چشایی

 از دســت دادن چشایی می تواند با 
بیماری آلزایمر، مشکالت سینوسی و 
بینی، کمبود مواد مغذی، آسیب سر 

یا مصرف برخی داروها مرتبط باشد.
یک اختالل چشــایی می تواند تاثیر 
منفی بر ســالمت و کیفیت زندگی 
انســان داشته باشــد. در زمان تولد، 
انســان دارای حدود ۱۰ هزار جوانه 
چشایی است، اما پس از ۵۰ سالگی، 
ممکن است روند از دست دادن آنها را 
تجربه کند. برخی موارد از دست دادن 
قدرت چشایی و حتی بویایی در میان 

افراد مسن، به ویژه پس از ۶۰ سالگی، 
شایع است.

 دانشــمندان بر این باورند که تا ۱۵ 
درصد از بزرگســاالن ممکن اســت 
دارای یک مشکل چشایی یا بویایی 
باشــند، اما بســیاری در پی دریافت 
کمک پزشــکی نیســتند. بسیاری 
از افــرادی که فکــر می کنند حس 
چشــایی خود را از دســت داده و به 
پزشک مراجعه می کنند وقتی متوجه 
می شــوند که در حقیقت دارای یک 
اختالل بویایی هســتند، شگفت زده 

می شوند.

 آبی شدن ناخن ها

 آبی شدن ناخن ها می تواند با انسداد 
ریوی، آمفیزم یا بیماری ریوی مرتبط 

باشد.
ناخن هــای آبی نشــانه ای از عدم 
دریافت اکســیژن به میزان کافی در 
نوک انگشــتان است، که این شرایط 
به نام سیانوز شناخته می شود. دالیل 
بسیاری از جمله انسداد ریوی، آمفیزم 
یا بیماری تنفســی، یا یک مشــکل 
عروقی به نام بیماری رینود می توانند 

زمینه ساز این شرایط شوند.
اوقات، ممکن اســت گردش  گاهی 
خون آهسته تر، به ویژه در آب و هوای 
سرد، موجب شکل گیری ناخن های 
آبی شود، اما در صورتی که ناخن های 
شما همواره آبی هستند، مراجعه به 
پزشک برای بررســی دقیق شرایط 

بهترین گزینه است.

خالدار شدن شبکیه چشم

 خالدار شدن شبکیه چشم می تواند 
با یک تومور مرتبط باشد و باید توسط 

پزشک بررسی شود.
چشم های شما شبیه پوست هستند 
و همانند پوست، آنها نیز می توانند با 
شــکل گیری نشان هایی به نام خال 
مشیمیه مواجه شوند. خال مشیمیه 
به طور معمول بی ضرر اســت و در 
بیشتر موارد تنها یک چشم پزشک 
می تواند آنها را مشاهده کند. پزشک 
بر هر گونه خال نظارت خواهد داشت 
و در صــورت ایجاد تغییــر در رنگ، 
اندازه یا شکل که می تواند نشانه ای از 
مالنوما باشد به بیمار هشدار می دهد.

 پر مویی صورت در زنان

رشــد بیش از اندازه موی صورت در 
زنان مــی تواند با یک عــدم تعادل 

هورمونی مرتبط باشد. 
بیماری هیرسوتیسم بیشتر به واسطه 
یک عــدم تعــادل در هورمون های 
جنسی، به ویژه میزان بیش از اندازه 
هورمون های مردانه آندروژن، شکل 
می گیرد. یکی از شــایع ترین دالیل 
این شــرایط ســندرم تخمدان پلی 
کیستیک است. این بیماری به رشد 
بیش از اندازه موهای زبر و تیره روی 
بدن در قســمت هایی که معموال در 
مردان مو رشــد می کند - صورت، 
سینه و پشت - منجر می شود. مقدار 
موهای بدن تا حد زیادی به ساختار 

ژنتیکی وابسته است.

 وقتی بدن نسبت به بروز 
مشکل جدی هشدار می دهد

تشخیص آلزایمر با آزمایش خون

دویچه وله- در سراسر جهان نزدیک 
بــه ۴۷ میلیون نفر به یکــی از انواع 
بیماری های دمانس یا زوال عقل مبتال 
هستند. آلزایمر یا فراموشی شایع ترین 
نوع بیماری زوال عقل در جهان است. 
در ایــران به گفته مدیرعامل انجمن 
آلزایمر این کشور، شمار مبتالیان به 
این بیماری به ۷۵۰ هزار نفر می رسد.

دمانس اختــالل مزمن و گاه حاد در 
فرآیندهای روانی اســت که از جمله 
با اختالل در حافظه هم همراه است. 
بیماری فراموشی یا آلزایمر، شایع ترین 
نوع دمانس، یک نوع اختالل عملکرد 

مغزی است.
بــرای بیمــاری آلزایمر کــه در آن 
ســلول های مغز از بین می روند، در 
حال حاضر درمانی قطعی وجود ندارد. 
اما در مورد تشخیص زودهنگام این 
بیماری در افرادی با ریسک پذیری باال 

برای ابتال چطور؟
در آلمان یک میلیــون و ۷۰۰ هزار 
نفر از بیماری دمانــس رنج می برند 
که بخش بزرگی از این دســته دچار 

بیماری فراموشی یا آلزایمر است.
تشــخیص بیماری از روی نخستین 
نشانه  ها و زمینه های بروز آن برای کند 
کردن روند توسعه بیماری با استفاده از 
دارو، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
یک روش برای تشــخیص به موقع، 
ارزیابی اسکن مغزی با بهره گیری از 

هوش مصنوعی است.
پژوهشگران دانشگاه بوخوم آلمان با 
همکاری مرکز تحقیقات سرطانی این 
کشور در »مجله آلزایمر و دمانس« به 
معرفی روشی پرداخته اند که در آن با 
آزمایش خون می توان خطر ابتال به 
آلزایمر را در افراد با ریســک باال، ۱۴ 
سال پیش از تشخیص، شناسایی کرد.

نتایج نخستین پژوهش های این گروه 
که سال گذشــته منتشر شد، نشان 
داد، ایــن نوع آزمایش خون می تواند 
۸ ســال پیش از تشــخیص بالینی، 
خطر آلزایمر را اثبات کند. برای پاسخ 
به این پرســش که با این روش چه 
مدت زمانی پیش از تشخیص قطعی 
)بروز( بیماری می توان نشانه های آن 
را دیــد، نمونه های خونی ۱۵۰ نفر از 
سال ۲۰۰۰ که ۱۴ سال بعد در آنها 
بیماری آلزایمر تشــخیص داده شد، 
بررسی شدند. خون این گروه با ۶۲۰ 
نمونه دیگر که مبتال به این بیماری 

نبودند، مقایسه شد.
این آزمایش ها نشان داد، در بیمارانی 
که در خونشان تمرکز باالی پروتیین 
آمیلوئیــد بتا بــه اثبات می رســد، 
ریســک ابتال به آلزایمر هم باالست. 
پژوهشگران اثبات کردند که در خون 
ایــن افراد ۲۳ برابر ریســک  ابتال به 
آلزایمر در مقایسه با گروه کنترل ۶۲۰ 

نفری، بیشتر است.
با وجود این یافته ها و اثبات تشخیص 
زمینه ها و نشانه های بیماری آلزایمر از 
روی آزمایش خون، هنوز هم سال ها 
طول خواهد کشید تا پزشکان اجازه 
و امکان استفاده از این آزمایش را در 
تشخیص پیشگیرانه بیماری آلزایمر 

داشته باشند.
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تغذیه
مزه ی  غذاهای فرآوری  شده  معموالً 
بســیار خوبی دارنــد و ارزش غذایی 
بسیار اندک، به اضافه ی قند، سدیم 
و چربی های اشــباع فراوان. برای این 
غذاهای دوســت داشتنی که تمایل 
زیــادی بــرای خوردنشــان دارید، 

جایگزین های سالمی وجود دارد...
آیــا می دانید هــر روز چقدرغذاهای 
فرآوری شــده مصــرف می کنیــد؟ 
همــه ی غذاها تا حــدودی فرآوری 
ســبزیجات شسته  حتی  می شوند، 
شده و بســته بندی شده. غذا هرچه 
بیشتر فرآوری شود، خوردنش مضرتر 
است و به همین علت است که بیشتر 
رژیم های امروزی تشویق به اجتناب 
از غذاهای زیاد فرآوری شده می کنند، 
یعنی خوراکی هایی که در کارخانه ها، 
صورت  رویشان  فرآوری  بیشــترین 

می گیرد.
این غذاها معموالً مزه ی بسیار خوبی 
دارند و ارزش غذایی بســیار اندک، 
به اضافه ی قند، ســدیم و چربی های 
اشــباع فــراوان. برای ایــن غذاهای 
دوســت داشــتنی که تمایل زیادی 
برای خوردنشان دارید، جایگزین های 
سالمی وجود دارد. پرهیز از غذاهای 
فرآوری شــده آن قدرهــا هم که فکر 

می کنید سخت نیست.

خیارشور

خیارشور جزئی بســیار لذیذ از یک 
ســاندویچ خوشــمزه و کامل است 
و به غذای شــما طعمــی فوق العاده 
می دهد. هرچند خیارشــور از خیار 
درست می شــود که یک نوع سبزی 
اســت اما خوراکی ســالمی نیست. 
برای تبدیل خیار به خیارشــور، باید 
آن را در محلول آب نمک بخیسانید. 
این محلول ترکیبی از ســرکه، ادویه 
و نمک اســت که البته مقــدار این 
نمک، بسیار بسیار زیاد است و دقیقاً 
به همین علت، خیارشــور تا این حد 
خوشمزه می شود، اما نمک اضافی در 
یک خیارشور متوسط ارزش این طعم 

دوست داشتنی را ندارد.
در یــک خیار شــور متوســط، ۸۳ 
میلی گرم نمک وجــود دارد که این 
مقــدار، ۴۰ درصد از نیــاز روزانه ی 
شما به نمک است، دقت کنید؛ تنها 
در یک عدد خیارشور! حتی اگر یک 
عدد خیارشور را به چهار قسمت هم 
تقسیم کنید، باز هم بیشتر از میزان 
نمکی است که یک فرد در یک وعده 

مجاز به مصرف آن است.

 جایگزین:   یک مقدار بسیار کوچک 
از خیارشور را به هر غذایی که معموالً 
آن را با خیارشور میل می کنید اضافه 
کنید. هرچند ســالم ترین چاشــنی 
انتخابی نیست اما نمک آن نسبت به 
یک عدد خیارشور کامل، بسیار کمتر 
است. همین مقدار کوچک خیارشور 
بازهم می تواند به ساندویچ شما طعم 
مطلوبتان را بدهد، همان مزه ای را که 

به دنبالش هستید.

غالت صبحانه

خوردن صبحانه به شــما انرژی الزم 
برای شروع یک روز خوب را می دهد، 
درست است؟ بله، البته نه با خوردن 
غالت صبحانه. هرچند تبلیغات سعی 
دارد متقاعدتان کند که این طور است 
اما واقعیت این است که غالت صبحانه، 
ارزش غذایی ندارند. یک فنجان کورن 
فلکس، ۲۴ گــرم کربوهیدرات دارد 

که حــدود ۳ گرم آن از قند اســت. 
می توانید برچســب روی محصول را 

هم چک کنید: با قند اضافی! 
همان طور که از اســمش پیداست، 
قند اضافه بــرای افــزودن به طعم 
خوشــایند محصول بــه آن افزوده 
می شود. ســال های زیادی است که 
این محصــوالت در بازار موجودند اما 
در دهه ی اخیر دانشمندان دریافته اند 
ایــن نوع قندهــا می توانند بســیار 
خطرناک باشــند. بنا بر پژوهش های 
انجام شــده، خوردن غذاهای زیاد با 
قند اضافی برای ســالمت قلب مضر 
اســت. غالت صبحانه حتی می تواند 
اعتیادآور هم باشد، کسانی که مقادیر 
زیــادی قند اضافی مصرف می کنند، 

معموالً دچار مشــکل چاقی و اضافه 
وزن هستند چون نمی توانند دست از 

خوردن چنین غذاهایی بردارند.
جایگزین:  اگر همچنان اصرار دارید 
صبحانه ای تُــرد و خنک میل کنید، 
بهتر است شــب، جوی دوسر، شیر، 
کره بــادام و دارچین را با هم ترکیب 
کنید و در یک ظرف دردار در یخچال 
قــرار دهیــد. این هــم نوعی غالت 
صبحانه است اما بســیار مغذی تر و 

مفید برای سالمتی.

غذاهای نیمه آماده ی منجمد

یک راه خوب بــرای اینکه ببینید تا 
چه حد وابســته به غذاهای فرآوری 

شده هستید این است که ببینید بعد 
از خرید در سبدتان چند عدد بسته 
و کیسه ی حاوی غذاهای نیمه آماده 
وجود دارد. غذاهای بسته بندی شده 
برای این هستند که شما بتوانید آن ها 
را برای یک مدت طوالنی در کابینت 
یا فریزر نگهداری کنید اما باید بدانید 
که سالمت شــما کامالً تحت تأثیر 
منفی این بسته های خوش آب و رنگ 
اســت. این غذاها عمدتاً به این دلیل 
جذبتان می کنند که به زمان بســیار 
کمی برای آماده شــدن نیاز دارند اما 
ارزش غذایــی نداشته شــان را نباید 

نادیده بگیرید!
 جایگزین:   اگر در طول هفته، وقت 
کمی برای پخت وپز دارید می توانید 
در روز تعطیل هفته، چند وعده غذا 
درست کنید تا بتوانید در طول هفته 
از آن ها استفاده کنید. هر چیزی که 
خودتان تهیه کنیــد و در یخچال یا 
فریزر نگهداری کنید مطمئناً بسیار 
سالم تر از بســته های غذایی زیبایی 
است که در قفسه های فروشگاه وجود 

دارد.

بستنی

بســتنی خوراکی محبوب تابستانی 
اســت کــه فصل هــای دیگــر هم 
محبوبیت خودش را دارد. بســتنی، 
دســری منجمــد بر پایــه ی خامه 
محسوب می شــود که جزو لبنیات 
بودن آن دلیل بر سالم بودنش نیست. 
محصوالت لبنی معموالً چربی زیادی 
دارند و بســتنی هم می تواند بسیار 
اعتیادبرانگیز باشــد. چربی اشباع آن 
اندازه که کارشناســان می گویند بد 
نیست و آن طور که سابقاً دانشمندان 
عقیده داشتند، منجر به بیماری های 
قلبی نمی شود. بستنی، یک منبع از 
این چربی محســوب می شود، اما به 
ازای یک دوم فنجان بســتنی وانیلی، 
شما تنها حدود ۴ گرم چربی اشباع 
دریافت خواهید کرد؛ یعنی ۲۲ درصد 
از میزان روزانه ی توصیه شده، که در 
مقایسه با ســایر غذاهای گفته شده، 
چندان بد نیســت. اما همین مقدار 
بســتنی، ۱۸۲ میلی گرم اسید چرب 
امگا ۶ دارد که مطالعات نشان داده تا 
جایی که امکان دارد باید از آن پرهیز 

کرد.
جایگزین:  می توانیــد نصف فنجان 
ماست منجمد بدون هیچ نوع افزودنی 
شیرین و چربی میل کنید. این مقدار 
برای راضی کردن میل شــما به یک 
خوراکی شیرین و یخی کافی است. 
اگر هم راضی تان نمی کند، می توانید 
خودتان بســتنی درســت کرده و تا 
جایی که امکان دارد از کمترین میزان 
شیرینی یا چربی در آن استفاده کنید.

پیتزای منجمد

 بهتر اســت شــبی که هوس پیتزا 
کرده اید، صرفاً به خاطر راحتی، سراغ 
نروید.  نیمه آمــاده  پیتزای منجمد 
پیتزای منجمد یکی از سنگین ترین 
غذاهای فرآوری شــده ای اســت که 
می توانید پیدا کنید. این پیتزاها غیر 
از آنچه شــما می بینید، حاوی مواد 

شیمیایی مصنوعی هم هستند.
 جایگزیــن:  خیلــی راحت اســت! 
خودتان پیتزا درست کنید، انواع پیتزا 
را می توانید با هرچیزی که در کابینت 
یا یخچال خانه تان دارید درست کرده 
و بــا خیال راحت میل کنید، البته با 

چربی و نمک کمتر!

بدترین غذاهای فرآوری شده و جایگزین آن ها

مواد الزم: 

گوشت مغز ران گوساله یا گوسفند: ۷۰۰ گرم ،
پیاز: یک عدد بزرگ،

روغن زیتون: ۲ قاشق غذاخوری،
گوجه فرنگی: ۵ تا ۶ عدد،

فلفل کبابی: ۴ عدد،
نمک و آویشن و فلفل و روغن مایع: به میزان الزم،

پودر سیر: یک قاشق چایخوری،
سیر: ۴ حبه

طرز تهیه:

ابتدا گوجه ها، پیاز، ســیر و ۲ عدد از فلفل ها را رنده کنید. پودر ســیر و 
آویشــن و فلفل و روغن زیتون را به آنها اضافه کرده و کنار بگذارید. این 

سس را برای طعم دار کردن گوشت استفاده کنید.

گوشت را شسته و برش های نازک و ورقه ای بزنید. این برش ها را به اندازه 
۱۰ تا ۱۵ ســانتی متر آماده کنید و در سس گذاشته و به مدت ۲ الی ۳ 
ساعت در یخچال قرار دهید. با این روش هم گوشت طعم دار شده و هم 

ترد می شود.
بعد آنهــا را الیه الیه روی ورق آلومینیوم چیده و به صورت رول شــده، 
بپیچید و در فریزر گذاشته تا کامال یخ بزند و فرم گرفته شود و بعد از فریز 
در آورید و آن را برش عرضی بزنید و مانند رولت حلقه حلقه ببرید و در 

روغن داغ سرخ کنید. 
گوشت های سرخ شده را درون نان باگت و یا پیتا بریزید و مقداری خیار 
شور و پیاز برش داده شده و گوجه فرنگی و فلفل برش داده شده و سس 

کچاپ روی آنها بریزید و میل نمایید.
دقت کنید نمک را در مرحله آخر به مواد بپاشــید. وجود نمک از ابتدا، 

موجب سفت شدن و دیر پز شدن گوشت می شود. 
همچنین می توانید مواد سس را بعد از بیرون آوردن گوشت بجوشانید و 

به جای سس کچاپ از آن استفاده کنید.

کباب ترکی خانگی

آناناس بخورید!

افزون بر عطر و طعم دوست داشتنی، آناناس از ارزش غذایی قابل توجهی 
برخوردار اســت و مواد مغذی موجود در آن فواید سالمت چشمگیری را 

ارائه می کنند.

 آناناس سرشار از ویتامین ث است:  یک فنجان آناناس بیش از ۱۰۰ درصد 
مقدار مصرف توصیه شده روزانه ویتامین ث انسان را تامین می کند. این 
ماده مغذی سیســتم ایمنی بدن انسان را تقویت می کند و همچنین، در 
رشــد و ترمیم بافت های بدن نیز نقش دارد. افزون بر این، ویتامین ث به 
عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می کند و از سلول ها در برابر پیری زودرس 

و بیماری هایی مانند سرطان و بیماری قلبی محافظت می کند.
ویتامین ث می تواند روی اندازه کمر شــما نیز تاثیرگذار باشد. نتایج یک 
مطالعه نشان داده است، ورزشکارانی که به اندازه کافی ویتامین ث دریافت 
نمی کنند، هنگام انجام تمرینات ورزشــی حدود ۲۵ درصد کالری کمتر 
می سوزانند. و مقدار بیش از اندازه پایین ویتامین ث در جریان خون نیز با 

چربی بدن و اندازه دور کمر بیشتر پیوند خورده است.

 آناناس از ســالمت پوست پشتیبانی می کند:   آناناس سرشار از منگنز 
است. تنها یک فنجان از این میوه حاوی بیش از ۷۵ درصد مقدار مصرف 
توصیه شده روزانه منگنز است. این ماده معدنی، به همراه ویتامین ث، برای 
کالژن سازی نیاز است. کالژن جز ساختاری پوست است و از پدیدار شدن 
چین و چروک و انعطاف ناپذیری پوســت جلوگیری می کند. همچنین، 
منگنز به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل کرده و از سلول های پوست در 
برابر آسیب پرتو فرابنفش محافظت می کند. از این رو، مصرف آناناس به 

طور ویژه در فصل تابستان می تواند یک ضرورت در نظر گرفته شود.
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اعدام نماينده سياسي ايران
24 اكتبرسال 91 پيش از ميالد «ارو رو باز» نماينده 
ايران در مذاكرات با امپراتوري روم كه در دادگاه به اعدام 
محكوم شده بود در ميدان بزرگ شهر تيسفون (مدائن) در 
مالء عام اعدام شد. وي از بزرگان شهر صددروازه بود و 
زبان التين مي دانست. جرم او نشستن بر صندلي پايين تر 
از صندلي «سوال» ژنرال رومي در جلسه مذاكرات دو دولت 
بود. مهرداد دوم شـــاه وقت از دودمان اشكاني اين عمل 
«ارو رو باز» را بزرگ كردن رومي ها و به تعرض تشويق 

كردنشان تلقي كرده بود.
درگذشت سردار اسعد بختياري

دوم آبان سال 1296 سردار اسعد بختياري كه كمك 
هاي موثر او، به دوره استبداد صغير پايان داده بود درگذشت 
و در اصفهان مدفون شد. مراسم ترحيم وي بسيار پرشكوه 
برگزار شد و به اين مناسبت شهر اصفهان يك روز تعطيل 

شده بود.
دليل قطع كمك غذايي آمريكا به ايران

دوم آبان سال 1298 خورشيدي  دولت وقت آمريكا 
كمك غذايي خودرا به ايران كه از زمان جنگ جهاني اول 
برقرار شده بود قطع كرد. علت قطع اين كمك كه هر ماه 
معادل دويست هزار تومان بود امضاي قرارداد انگلستان با 
ايران معروف به قرارداد وثوق الدوله بود كه به موجب آن، 
انگليسي ها حاكم بر ماليه و ارتش ايران مي شدند و سهم 
روس ها را كه پس از پيروزي انقالب بلشويكي 1917 از 
صحنه ايران كنار رفته بودند به خود اختصاص مي دادند.

قتل سلطان مصر پس از پيروزي بر مغول ها
24 اكتبر سال 1260 ميالدي «سيف الدين» سلطان 
مصر و از «مماليك»، قرباني توطئه ژنرال ارشد خود شد 
و جان سپرد و اين ژنرال بر جاي او نشست. سيف الدين 
دربازگشت از جنگ «عين جالوت» به قاهره در ميان راه 
كشته شد. در نبرد «عين جالوت»، سيف الدين لشكريان 
هالكوخان مغول را شكست داده و سوريه را پس گرفته 
بود. اين شكست به پيشروي مغوالن در آسياي غربي براي 

هميشه پايان داد .
لس آنجلسي ها 18 چيني را دار زدند !

24 اكتبر 1871 ســـاكنان ضد نژاد زرد شـــهر لس 
آنجلس 18 مهاجر چيني را در اين شهر دستگير كردند و دار 
زدند. در آن برهه در ساحل غربي اياالت متحده و كانادا، در 
همه جا احساسات ضد زرد مشاهده مي شد، زيرا مهاجران 
چيني و مناطق ديگر خاوردور با ساكنان ديگر اين مناطق 
آمريكا كه آنها هم مهاجر بودند مخلوط نمي شدند، زبان و 
فرهنگ خودرا داشتند، عمدتا بدون زنانشان مهاجرت كرده 
بودند و پركار و مقتصد بودند و از اين لحاظ باعث نگراني 
ديگران شده بودند كه در جستجوي كار به غرب آمريكا 

مهاجرت كرده بودند.  

امروز در تاريخ
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گزارش جداگانه داريوش فروهر به امام
داريوش فروهر وزير مشاور و ميانجي ماجراهاي 
كردستان كه دو سفرحســـاس در كردستان انجام داد 
بعدازظهر ديروز در شرايطي كه طبق برنامه از قبل تنظيم 
شده مي بايست در دانشكده مهدي رضائي سخنراني 
كند به قم رفت و از ســـاعت شـــش و نيم تا هشت 
بعدازظهر در يك مالقات خصوصي گزارش كامل سفر 
خود به كردستان را به اطالع  امام رسانيد و پس از آن 

به تهران بازگشت.
يك پزشك ايراني براي تشخيص صحت و سقم 

بيماري، شاه مخلوع را معاينه مي كند
يك سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، صبح 
امروز در يك تماس تلفني نظر خود را در مورد سفرشاه 
مخلوع، به نيويورك اعالم كــــرد. وي گفت: وزارت 
خارجه از ســــفر شاه مخلوع به نيويورك اطالع داشته 
اســــت و مقامات آمريكائي علت پذيرش شاه مخلوع 
را بيماري سرطان پيشــــرفته اعالم كرده اند و تنها به 
علت «انسان دوستي» وي را پذيرفته اند و قرار است، 
بيمارستان كورنل نيويورك كه شاه مخلوع در آن بستري 
شده، يك بولتن پزشكي صادر كند و دقيقا علت بيماري 
و شرح حال وي را منتشر نمايد.اين سخنگو، يادآور 
شد كه دولت ايران، يك پشك ايراني به نيويورك اعزام 
ميكند تا براي اطالع از نوع بيماري و تشــــخيص اين 
كه ضرورت داشته است وي به نيويورك برود، يا نه، 
شاه مخلوع را معاينه كند، اما اين پزشك، در مداواي او 

دخالتي نخواهد داشت.
گزارش سياست خارجي كشور به امام تسليم شد

دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه جمهوري 
اســـالمي ايران، عصر ديروز  بمنظور تسليم گزارش، 
مربوط به سياســـت خارجي كشور، در قم به حضور 
رهبر انقالب رسيد و مدت يك ساعت با امام خميني، 
در اين مورد گفتگو و تبادل نظر كرد. دكتر ابراهيم يزدي 
در پايان اين ديدار در گفتگوئي گزارش روزنامه كويتي 

«االنباء» را از قول خود قويا تكذيب كرد.
دكتر ابراهيم يزدي، ضمـــن تكذيب گزارش 
روزنامه كويتي االنباء گفت: خبرنگار اين روزنامه از من 
سؤال كرد: آيا حجت االسالم مهري از سوي امام خميني 
به امامت جمعه در كويت منصوب شده است!؟ من 

پاسخ دادم خبري ندارم، زيرا در مسافرت هستم.
درگيريهاي خونين در مناطق غرب كشور

9نفر از مأموران ژاندارمري در حمله مهاجمان 
مجروح شـــدند. به گزارش خبرنگار «اطالعات» در 
كرمانشاه اين عده از افراد پاسگاه ژاندارمري نو سود، 
ارتشي غذا براي افراد پاسگاه «شيخان» حمل مي كردند 
كه بين راه گروهي از مهاجمان با مسلسل و «آر. پي.جي 
ـ هفت» آنـــان را مورد حمله قراردادند. ديروز مهاباد، 
پيرانشهر و سردشت ناآرام بود و در جريان تظاهراتي كه 
در پيرانشهر صورت گرفت، دو دانش آموز كشته شدند.
نقده پريشب آرام بود و عليرغم آرامش نسبي در بوكان، 
بازار، بانك ها و اغلب ادارات اين شهر تعطيل هستند. 
در ضمن تلفن پيرانشهر، از بامداد ديروز بعلت خروج 

كاركنان مخابرات از محل خود، قطع شد.
كشت خشخاش ممنوع شد

اليحه واگذاري تأسيسات كشاورزي دولتي به 
بخش خصوصي در شوراي انقالب تصويب شد. با 
تصويب اين اليحه كليه تأسيسات كشاورزي دولتي به 
مردم واگذار خواهد شد، هاشم پور طباطبائي معاون 
وزارت كشاورزي همچنين در مورد كشت خشخاش 
اعالم كرد: براساس تصميم جديد وزارت كشاورزي 
به هيچكس و هيچ شركت زراعي در هيچيك از نقاط 
كشـــور اجازه كشت خشخاش نخواهد داد و هر نوع 
كشـــت غيرمجاز تلقي خواهد شد و كشت كنندگان 

تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ربوده شدن فرمانده «كاله سبزها» تأييد نشد

گزارش هاي رسيده از غرب كشور حاكي است 
كه ديروز و ديشب برخوردهايي در اين منطقه روي 
داد كه چند تن زخمي شـــدند.از سوي ديگر در پي 
گزارش خبرگزاري فرانسه مبني بر ربوده شدن فرمانده 
كاله ســـبزها در مهاباد، سرهنگ صادقي رئيس ستاد 

لشكر 64 اروميه، اين خبر را تكذيب كرد.
سرهنگ صادقي گفت: با مهاباد تماس دائم برقرار 
است و تاكنون هيچگونه گزارشي در مورد ربوده شدن 

كاله سبزها مخابره نشده است.

تمامـي مطالب از روزنامه اطالعات روز چهارشـنبه 2 آبـان ماه 1358 
(برابر با 2 ذيحجه 1399، 24 اكتبر1979)نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
آن كه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد

صبر و آرام تواند به من مسكين داد
وان كه گيسوى تو را رسم تطاول آموخت

هم تواند كرمش داد من غمگين داد
من همان روز ز فرهاد طمع ببريدم

كه عنان دل شيدا به لب شيرين داد
گنج زر گر نبود كنج قناعت باقيست

آن كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد

خوش عروسيست جهان از ره صورت ليكن
هر كه پيوست بدو عمر خودش كاوين داد

بعد از اين دست من و دامن سرو و لب جوى
خاصه اكنون كه صبا مژده فروردين داد

در كف غصه دوران دل حافظ خون شد
از فراق رخت اى خواجه قوام الدين داد

حافظ

قاب امروز

كاكايى  هاى ساحل خزر/ عكس از :مهدى محبى پور
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اعدام نماينده سياسي ايران
24 اكتبرسال 91 پيش از ميالد «ارو رو باز» نماينده 
ايران در مذاكرات با امپراتوري روم كه در دادگاه به اعدام 
محكوم شده بود در ميدان بزرگ شهر تيسفون (مدائن) در 
مالء عام اعدام شد. وي از بزرگان شهر صددروازه بود و 
زبان التين مي دانست. جرم او نشستن بر صندلي پايين تر 
از صندلي «سوال» ژنرال رومي در جلسه مذاكرات دو دولت 
بود. مهرداد دوم شـــاه وقت از دودمان اشكاني اين عمل 
«ارو رو باز» را بزرگ كردن رومي ها و به تعرض تشويق 

كردنشان تلقي كرده بود.
درگذشت سردار اسعد بختياري

دوم آبان سال 1296 سردار اسعد بختياري كه كمك 
هاي موثر او، به دوره استبداد صغير پايان داده بود درگذشت 
و در اصفهان مدفون شد. مراسم ترحيم وي بسيار پرشكوه 
برگزار شد و به اين مناسبت شهر اصفهان يك روز تعطيل 

شده بود.
دليل قطع كمك غذايي آمريكا به ايران

دوم آبان سال 1298 خورشيدي  دولت وقت آمريكا 
كمك غذايي خودرا به ايران كه از زمان جنگ جهاني اول 
برقرار شده بود قطع كرد. علت قطع اين كمك كه هر ماه 
معادل دويست هزار تومان بود امضاي قرارداد انگلستان با 
ايران معروف به قرارداد وثوق الدوله بود كه به موجب آن، 
انگليسي ها حاكم بر ماليه و ارتش ايران مي شدند و سهم 
روس ها را كه پس از پيروزي انقالب بلشويكي 1917 از 
صحنه ايران كنار رفته بودند به خود اختصاص مي دادند.

قتل سلطان مصر پس از پيروزي بر مغول ها
24 اكتبر سال 1260 ميالدي «سيف الدين» سلطان 
مصر و از «مماليك»، قرباني توطئه ژنرال ارشد خود شد 
و جان سپرد و اين ژنرال بر جاي او نشست. سيف الدين 
دربازگشت از جنگ «عين جالوت» به قاهره در ميان راه 
كشته شد. در نبرد «عين جالوت»، سيف الدين لشكريان 
هالكوخان مغول را شكست داده و سوريه را پس گرفته 
بود. اين شكست به پيشروي مغوالن در آسياي غربي براي 

هميشه پايان داد .
لس آنجلسي ها 18 چيني را دار زدند !

24 اكتبر 1871 ســـاكنان ضد نژاد زرد شـــهر لس 
آنجلس 18 مهاجر چيني را در اين شهر دستگير كردند و دار 
زدند. در آن برهه در ساحل غربي اياالت متحده و كانادا، در 
همه جا احساسات ضد زرد مشاهده مي شد، زيرا مهاجران 
چيني و مناطق ديگر خاوردور با ساكنان ديگر اين مناطق 
آمريكا كه آنها هم مهاجر بودند مخلوط نمي شدند، زبان و 
فرهنگ خودرا داشتند، عمدتا بدون زنانشان مهاجرت كرده 
بودند و پركار و مقتصد بودند و از اين لحاظ باعث نگراني 
ديگران شده بودند كه در جستجوي كار به غرب آمريكا 

مهاجرت كرده بودند.  

امروز در تاريخ
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گزارش جداگانه داريوش فروهر به امام
داريوش فروهر وزير مشاور و ميانجي ماجراهاي 
كردستان كه دو سفرحســـاس در كردستان انجام داد 
بعدازظهر ديروز در شرايطي كه طبق برنامه از قبل تنظيم 
شده مي بايست در دانشكده مهدي رضائي سخنراني 
كند به قم رفت و از ســـاعت شـــش و نيم تا هشت 
بعدازظهر در يك مالقات خصوصي گزارش كامل سفر 
خود به كردستان را به اطالع  امام رسانيد و پس از آن 

به تهران بازگشت.
يك پزشك ايراني براي تشخيص صحت و سقم 

بيماري، شاه مخلوع را معاينه مي كند
يك سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، صبح 
امروز در يك تماس تلفني نظر خود را در مورد سفرشاه 
مخلوع، به نيويورك اعالم كــــرد. وي گفت: وزارت 
خارجه از ســــفر شاه مخلوع به نيويورك اطالع داشته 
اســــت و مقامات آمريكائي علت پذيرش شاه مخلوع 
را بيماري سرطان پيشــــرفته اعالم كرده اند و تنها به 
علت «انسان دوستي» وي را پذيرفته اند و قرار است، 
بيمارستان كورنل نيويورك كه شاه مخلوع در آن بستري 
شده، يك بولتن پزشكي صادر كند و دقيقا علت بيماري 
و شرح حال وي را منتشر نمايد.اين سخنگو، يادآور 
شد كه دولت ايران، يك پشك ايراني به نيويورك اعزام 
ميكند تا براي اطالع از نوع بيماري و تشــــخيص اين 
كه ضرورت داشته است وي به نيويورك برود، يا نه، 
شاه مخلوع را معاينه كند، اما اين پزشك، در مداواي او 

دخالتي نخواهد داشت.
گزارش سياست خارجي كشور به امام تسليم شد

دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه جمهوري 
اســـالمي ايران، عصر ديروز  بمنظور تسليم گزارش، 
مربوط به سياســـت خارجي كشور، در قم به حضور 
رهبر انقالب رسيد و مدت يك ساعت با امام خميني، 
در اين مورد گفتگو و تبادل نظر كرد. دكتر ابراهيم يزدي 
در پايان اين ديدار در گفتگوئي گزارش روزنامه كويتي 

«االنباء» را از قول خود قويا تكذيب كرد.
دكتر ابراهيم يزدي، ضمـــن تكذيب گزارش 
روزنامه كويتي االنباء گفت: خبرنگار اين روزنامه از من 
سؤال كرد: آيا حجت االسالم مهري از سوي امام خميني 
به امامت جمعه در كويت منصوب شده است!؟ من 

پاسخ دادم خبري ندارم، زيرا در مسافرت هستم.
درگيريهاي خونين در مناطق غرب كشور

9نفر از مأموران ژاندارمري در حمله مهاجمان 
مجروح شـــدند. به گزارش خبرنگار «اطالعات» در 
كرمانشاه اين عده از افراد پاسگاه ژاندارمري نو سود، 
ارتشي غذا براي افراد پاسگاه «شيخان» حمل مي كردند 
كه بين راه گروهي از مهاجمان با مسلسل و «آر. پي.جي 
ـ هفت» آنـــان را مورد حمله قراردادند. ديروز مهاباد، 
پيرانشهر و سردشت ناآرام بود و در جريان تظاهراتي كه 
در پيرانشهر صورت گرفت، دو دانش آموز كشته شدند.
نقده پريشب آرام بود و عليرغم آرامش نسبي در بوكان، 
بازار، بانك ها و اغلب ادارات اين شهر تعطيل هستند. 
در ضمن تلفن پيرانشهر، از بامداد ديروز بعلت خروج 

كاركنان مخابرات از محل خود، قطع شد.
كشت خشخاش ممنوع شد

اليحه واگذاري تأسيسات كشاورزي دولتي به 
بخش خصوصي در شوراي انقالب تصويب شد. با 
تصويب اين اليحه كليه تأسيسات كشاورزي دولتي به 
مردم واگذار خواهد شد، هاشم پور طباطبائي معاون 
وزارت كشاورزي همچنين در مورد كشت خشخاش 
اعالم كرد: براساس تصميم جديد وزارت كشاورزي 
به هيچكس و هيچ شركت زراعي در هيچيك از نقاط 
كشـــور اجازه كشت خشخاش نخواهد داد و هر نوع 
كشـــت غيرمجاز تلقي خواهد شد و كشت كنندگان 

تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.
ربوده شدن فرمانده «كاله سبزها» تأييد نشد

گزارش هاي رسيده از غرب كشور حاكي است 
كه ديروز و ديشب برخوردهايي در اين منطقه روي 
داد كه چند تن زخمي شـــدند.از سوي ديگر در پي 
گزارش خبرگزاري فرانسه مبني بر ربوده شدن فرمانده 
كاله ســـبزها در مهاباد، سرهنگ صادقي رئيس ستاد 

لشكر 64 اروميه، اين خبر را تكذيب كرد.
سرهنگ صادقي گفت: با مهاباد تماس دائم برقرار 
است و تاكنون هيچگونه گزارشي در مورد ربوده شدن 

كاله سبزها مخابره نشده است.

تمامـي مطالب از روزنامه اطالعات روز چهارشـنبه 2 آبـان ماه 1358 
(برابر با 2 ذيحجه 1399، 24 اكتبر1979)نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
آن كه رخسار تو را رنگ گل و نسرين داد

صبر و آرام تواند به من مسكين داد
وان كه گيسوى تو را رسم تطاول آموخت

هم تواند كرمش داد من غمگين داد
من همان روز ز فرهاد طمع ببريدم

كه عنان دل شيدا به لب شيرين داد
گنج زر گر نبود كنج قناعت باقيست

آن كه آن داد به شاهان به گدايان اين داد

خوش عروسيست جهان از ره صورت ليكن
هر كه پيوست بدو عمر خودش كاوين داد

بعد از اين دست من و دامن سرو و لب جوى
خاصه اكنون كه صبا مژده فروردين داد

در كف غصه دوران دل حافظ خون شد
از فراق رخت اى خواجه قوام الدين داد

حافظ

قاب امروز

كاكايى  هاى ساحل خزر/ عكس از :مهدى محبى پور

جدول سودوکو

فروردین: شــما این روزها نمی توانید به راحتی به خودتان اطمینان پیدا کنید. با 
وجود اینکه شاید نتوانید احساسات خود را تغییر بدهید اما می توانید شیوه هایی را که 
به وسیله آنها با دیگران برخورد می کنید را تغییر دهید. توصیه می شود که فعالیتهایی 

را انجام دهید که در نهایت باعث می شوند احساس خوبی داشته باشید.

اردیبهشت: هدف بزرگ شما به نظر می رسد که واقعاً برای شما خوب باشد، اما 
اکنون شما مجبورید که به وعده هایتان عمل کنید. این به معنی این نیست که شما 
قادر نیستید رویاهایتان را آشکار کنید، بلکه به این معنی است که شما می ترسید 

دست به ریسک بزنید. ناامید نباشید، شما می توانید بعداً به آنها بپردازید.

خرداد : شــما در این روزها شــدیدا به این موضوع فکــر می کنید که کارها و 
فعالیت های مالی تان را ســر و سامانی بدهید، به همین دلیل کمی دچار تشویش 
شده اید. اما الزم است بدانید شما در حال حاضر دیگر بیش از این حد توان ندارید. 
مهم ثباتی اســت که شما در حال حاضر توانســته اید بر وضعیت مالی تان برقرار 

سازید.

تیر: اخیرا دارای انرژی فوق العاده ای شده اید که گاهی خودتان از این انرژی، که 
در اثر این جریان به شما وارد می شود دچار تعجب شده اید. شما در بهترین برحه 
زندگی تان واقع شده اید بهتر است پل هایی را که برای رسیدن به خوشبختی به آنها 
نیاز دارید از هم اکنون بنا ســازید، شما توانایی انجام این کار دارید فقط مهم این 

است که خود را باور کنید.

مرداد : خود انگیخته بودن برای شما کار سختی است، برای اینکه شما حتی در 
میان آشفتگی ها، احساس آرامش نامتعارفی دارید. اکنون به تعویق انداختن برنامه 
هایتان برای شما آسان ترین راه است، اما این روش جلوی پیشرفت کردن شما را 
می گیرد. این احساس آرامش مدت زیادی دوام نخواهد داشت، پس هدفهایتان را 

نشانه گرفته و وارد جهان پیرامونتان بشوید.

شهریور : دیگــر مانعی وجود ندارد که باز هم شما را عقب نگاه دارد. اگر اخیرا 
در کاری شــروع اشتباهی داشته اید االن بهترین زمان برای شروعی دوباره است. 
موفقیت تنها به کسانی اختصاص دارد که مقاوم و ثابت قدم هستند. بنابراین از این 
نترســید که با تصمیمات خوب در اجتماع حاضر شوید. پس سخت کار کنید تا 

رویاهای خود را به تحقق رسانید.

مهر : شما با اتفاقات غیر منتظره ای مواجه خواهید شد که ممکن است به شما یک 
شوک بدهند. اما شما باید قابلیت انعطاف پذیری خود را افزایش بدهید. فقط کافی 
است کاوش الزم را در رابطه با مسائل مختلف اجرا کنید تا بتوانید با راحتی بیشتری 

وقایع را پیش بینی کنید و با هر پیش آمدی شوک زده نشوید.

آبان : شــما دید جدیدی نســبت به زندگی پیدا کرده اید و یا پیدا خواهید کرد، 
نظراتی که در سابق راجع به زندگی برایتان ارزش داشته اند دیکر برای تان رنگی 
ندارند. شما ذاتا انسانی هستید که تمایل دارید همیشه و در همه صحنه های زندگی 
اول باشید، تغییر مسیرتان نیز به همین دلیل است زیرا احساس می کنید در جایگاهی 

که باید باشید نیستید. 

آذر : شما دلتان می خواهد همه چیز کند تر پیش برود، و قبل از شروع کردن یک 
کار جدید کار دیگر را تمام کنید. متاسفانه شرایط جدید شاید انقدر موافق نباشد. 
شما نمی توانید آنچه را که باید بر پایه اعتقادات تان انجام دهید را پیش داروی کنید. 
معوق گذاشتن داوری عاقالنه است، اما الزم است که حداقل حدس و گمان بزنید.

دی :  ممکن است این روزها پنجره خالقیت شما بسته باشدولی نباید روزهایتان را 
به بطالت نگذرانید. به کارهایی که قبال انجام داده اید نگاهی کنید و لیست کوتاهی 
از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کرده و تمام تالش تان را برای تمام کردن یک 
برنامه قدیمی ناتمام صرف کنید. صبر نکنید تا زمان بهتری پیش بیاید. از لحظه حال 

بهترین استفاده را ببرید.

بهمن :  ممکن است حقیقت به شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی است 
که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل از چیزهایی 
که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. باید خیلی حواستان را جمع کنید! برای 
اینکه اکنون اگر آنــی و بدون فکر تصمیم گیری کنید صدمات جبران ناپذیری 

می بینید. 

اسفند : شما دارای انرژی فوق العاده مثبتی هستید اما از آن استفاده نمی کنید، این 
انرژی در درون شما به حالت سکون و غیر فعال موجود می باشد بهتر است هر چه 
زود تر نیروهای مثبت تان را از خواب بیدار نمایید تا شما را در مسیر زندگی و طی 
نمودن قله های سعادت و خوشبختی یاری دهند. به صداهایی که از درونتان می اید 

گوش فرا دهید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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اسامی برندگان جدول  3845
1ـ مینا احمدیـ  گرگان

2ـ خشایار بهرامیـ  شهرکرد
3ـ علی حضرتیـ  تهران

افقي:
1. اصطالحي در مجالس قانونگذاري مبني بر از اكثریت 

انداختني به جهت رأي گیريـ  كتاب ماني
2. شجاعـ  دستیار كارگردان

3. رفوزهـ  تبارـ  پول خرد انگلستانـ  وسیله بازي در بعضي 
ورزشهاـ  مایع حیات

4. مركز استاني استـ  آشوبـ  در قید
5. نوبت كاريـ  هوا به انگلیسيـ  میوه گلوپسندـ  بهارخواب، 

مهتابي
6. تلخـ  پیامبرانـ  دهان درهـ  مهمانخانه

7. شكلـ  سرحدـ  بي دوامـ  مرادـ  بانگ كردن، صدا كردن
8. آنچه رسم شدهـ  از اعیاد مسیحیانـ  بلندي، برتري

9. پوست پیراـ  كرم رودهـ  رسم، عادت
10. فرزندانـ  عارـ  رود جنوب

11. الفباي موسیقيـ  جغدـ  حرف هشتم یونانيـ  رنگـ  زیر، 
پایین

12. سال تركيـ  چرك، عفونتـ  جلودارـ  مرض
13. از جهات اربعهـ  پرچمـ  بیمـ  سنگ خارا
14. باد كشندهـ  رسم كردنـ  حیات خلوت

15. قومي ایرانيـ  جایزه ورزشيـ  خانه زنبورعسلـ  مذهب 
ـ مروارید درشت

16. پایانهـ  ابزار ورزشي وزنه برداري
17. مونث ندیمـ  فیلسوف بنیانگذار مكتب پدیدارشناسي

عمودي:
1. كشور موسیقيـ  اثري مشهور از لرد بایرون انگلیسي

2. همیشگيـ  مرغي است ماهیخوار
3. آب بندـ  كتاب بزرگـ  دارایيـ  شیشه اي در آزمایشگاه 

ـ خط كش مهندسي
4. قرائت كردنـ  دشتي معروف در فارس كه مجسمه كورش 

كبیر در آنجاستـ  ناچار، ناگزیر
5. جاري، روانـ  از رودهاي مرزيـ  گردشـ  پیك كاغذي
6. مقام طالیيـ  گوشه گیريـ  حیوان شطرنجيـ  نت سوم

7. آب شرعيـ  ناپیداـ  سالخورده، پیرـ  مرگـ  بوي رطوبت
8. عروس شهرهاي جهانـ  لقبي اشرافي در اروپاـ  راهنمایي 

كردن
9. موسیقیدان شهیر یونانيـ  رشتارـ  تندرست

10. سببـ  ساز تیرهـ  بخشي از پیراهن
11. ساز چوپانـ  هذیانـ  شیریني اسفنجيـ  باغ شدادـ  نفس 

خسته
12. واحد تنیسـ  دریاچه حمامـ  شیادـ  عدالت

13. مداد نوكيـ  بزرگ، سرورـ  واحد كاغذ روزنامهـ  آبسه
14. سخن چین، گزارشـ  به هم یاري كردنـ  روپوش

حرف ) ت ( چه تعداد است؟
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قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

15. عامل وراثتـ  گوسفند زادهـ  انجیرـ  ظرف بزرگ پلو 
ـ خاك كوزه گري

16. بخشي از تركیهـ  عهد یا كالم خود را محكم كردن
17. بزرگترین گنبد آجري جهان كه مدفن الجایتو ایلخان 

مغول در آنجا قرار داردـ  ماه چهارم میالدي
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1ـ مینا احمدیـ  گرگان

2ـ خشایار بهرامیـ  شهرکرد
3ـ علی حضرتیـ  تهران

افقي:
1. اصطالحي در مجالس قانونگذاري مبني بر از اكثریت 

انداختني به جهت رأي گیريـ  كتاب ماني
2. شجاعـ  دستیار كارگردان

3. رفوزهـ  تبارـ  پول خرد انگلستانـ  وسیله بازي در بعضي 
ورزشهاـ  مایع حیات

4. مركز استاني استـ  آشوبـ  در قید
5. نوبت كاريـ  هوا به انگلیسيـ  میوه گلوپسندـ  بهارخواب، 

مهتابي
6. تلخـ  پیامبرانـ  دهان درهـ  مهمانخانه

7. شكلـ  سرحدـ  بي دوامـ  مرادـ  بانگ كردن، صدا كردن
8. آنچه رسم شدهـ  از اعیاد مسیحیانـ  بلندي، برتري

9. پوست پیراـ  كرم رودهـ  رسم، عادت
10. فرزندانـ  عارـ  رود جنوب

11. الفباي موسیقيـ  جغدـ  حرف هشتم یونانيـ  رنگـ  زیر، 
پایین

12. سال تركيـ  چرك، عفونتـ  جلودارـ  مرض
13. از جهات اربعهـ  پرچمـ  بیمـ  سنگ خارا
14. باد كشندهـ  رسم كردنـ  حیات خلوت

15. قومي ایرانيـ  جایزه ورزشيـ  خانه زنبورعسلـ  مذهب 
ـ مروارید درشت

16. پایانهـ  ابزار ورزشي وزنه برداري
17. مونث ندیمـ  فیلسوف بنیانگذار مكتب پدیدارشناسي

عمودي:
1. كشور موسیقيـ  اثري مشهور از لرد بایرون انگلیسي

2. همیشگيـ  مرغي است ماهیخوار
3. آب بندـ  كتاب بزرگـ  دارایيـ  شیشه اي در آزمایشگاه 

ـ خط كش مهندسي
4. قرائت كردنـ  دشتي معروف در فارس كه مجسمه كورش 

كبیر در آنجاستـ  ناچار، ناگزیر
5. جاري، روانـ  از رودهاي مرزيـ  گردشـ  پیك كاغذي
6. مقام طالیيـ  گوشه گیريـ  حیوان شطرنجيـ  نت سوم

7. آب شرعيـ  ناپیداـ  سالخورده، پیرـ  مرگـ  بوي رطوبت
8. عروس شهرهاي جهانـ  لقبي اشرافي در اروپاـ  راهنمایي 

كردن
9. موسیقیدان شهیر یونانيـ  رشتارـ  تندرست

10. سببـ  ساز تیرهـ  بخشي از پیراهن
11. ساز چوپانـ  هذیانـ  شیریني اسفنجيـ  باغ شدادـ  نفس 

خسته
12. واحد تنیسـ  دریاچه حمامـ  شیادـ  عدالت

13. مداد نوكيـ  بزرگ، سرورـ  واحد كاغذ روزنامهـ  آبسه
14. سخن چین، گزارشـ  به هم یاري كردنـ  روپوش

حرف ) ت ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3857

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

15. عامل وراثتـ  گوسفند زادهـ  انجیرـ  ظرف بزرگ پلو 
ـ خاك كوزه گري

16. بخشي از تركیهـ  عهد یا كالم خود را محكم كردن
17. بزرگترین گنبد آجري جهان كه مدفن الجایتو ایلخان 
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

کالس نقاشی
زیر نظر:   
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

سوئیت طبقه همکف
مبله و دارای اینترنت

نزدیک به ایستگاه اتوبوس و سی باس
ماهیانه ۹۵۰ دالر شامل یوتیلیتی

لطفا با ذکر شماره تلفن پیام بگذارید
۱۴۴۷ ۶۰۴-۹۸۰-۷۰۰۳

----------------------------------

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

اجاره

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

GARDEN ART & LANDSCAPING

کلیه خدمات فضاى سبز و محوطه سازى

«بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت»

604-992-1821
hbhgardening@gmail.com

کاشت، هرس، چمن زنى،
 قطع درختان،  اصالح فضاى سبز،

 پاور واش، تمیز کردن گاترها و محوطه، 
فنس و دیوارکشى،  پیاده روسازى، محوطه سازى

حمید

«طراحى، اجرا، نگهدارى»

تـدریـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتى
با 20 سال تجربه آموزشى در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

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

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر

استخدام
 به تعدادی نقاش و کمک نقاش 

ساختمان  نیازمندیم
778-223-6410

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

دارای مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعی وکانادایی- 
طالق شرعی- امور کنسولی 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. 
  604-944-96۷۷

 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

از مجموعه 
کارهای خوش نویسی 

 رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

چراغ های کنترل ترافیک

معنی چراغ سبز چیست؟ وقتی چراغ سبز می شود لزوما 
به معنی حرکت نیست. وقتی چراغ سبز شد وسایط نقلیه 
وقتی مــی توانند به حرکت ادامه دهنــد که تقاطع و یا 
مسیرشــان در جلو خالی باشد. تصورکنید که چراغ سبز 
شده است ولی انطوری چهارراه ترافیک است و شما نباید 
حرکت کنید و چهار راه را مسدود کنید. اکثر کسانیکه در 
امتحان آیین نامه گزینه حرکت را میزنند گزینه غلطی را 
انتخاب کرده اند. جواب درست اینست که وقتی چراغ سبز 

شد وقتی تقاطع خالی بود به راهتان میتوانید ادامه دید.

معنی چراغ زرد چیست؟ معنی چراغ زرد یعنی احتیاط 
کنید. وقتی چراغ زرد شد راننده باید اماده باشد که وسیلیه 
نقلیه را متوقف کند. بعبارت دیگراگر دارید به چراغ راهنما 
نزدیک میشــوید  چراغ دارد قرمز میشود شما باید توقف 
کنید مگر اینکه توقف شــما باعث ایجاد خطر بشود که 
دراینصورت بشــما اجازه داده میشود که چراغ قرمز را رد 

کنید.

معنی چراغ قرمزیا سرخ چیست؟ چراغ قرمز یعنی توقف 
کامل قبل از تقاطع است.

معنی چراغ سبزچشــمکزن چســت؟ این چراغ معموال 
در محل خط کشــی عابرین پیاده نصب می شــود که 
تردد عابریــن از عرض خیابان زیاد اســت. معنی چراغ 
سبزچشمکزن اینست که این چراغ توسط عابرین پیاده 
کنترل میشود. وقتی رانندگاه در مسیرشان به چراغ سبز 
چشــمکزن میرسند باید حواسشان باشد که آیا کنار این 
چراغ عابری ایستاده است و ممکن است که عابرپیاده چراغ 
رد شــدن از خط کشی عابر پیاده را روشن کرده باشد. در 
اینصورت باید ســرعت خود را کنترل کند. اگر عابر پیاده 
دگمه چراغ ســبز را روشن کرده باشد چراغ زرد و سپس 
قرمز خواهد شد. و دوباره چراغ سبز چشمکزن روشن می 

شود. 

معنی چراغ زرد چشــمکزن چیســت؟ معنی چراغ زرد 
چشمکزن احتیاط است. معنی کامل چراغ زرد چشمکزن 
اینســت که مانعی در جلو اســت باید احتیاط کنید و یا 
ممکن اســت حتی توقف کنید. اگر در سئواالت امتحان 
گزینه احتیاط کنید چراغ دارد قرمز میشود را انتخاب کنید 

گزینه غلطی را انتخاب کرده اید.

معنی چراغ قرمز یا سرخ چشمکزن چیست؟ چراغ قرمز 
چشــمکزن را معموال در تقاطع هایی نصب میکنند که 
خطری وجود دارد. مثال خط کشی عابر پیاده در جلو باشد 
و یا شــما یک مسیر در خیابان را طی میکنید که تقاطع 
فرعی به اصلی مهمی است و این چراغ نصب میشود که 
راننــده را وادار کند که متوقف بشــود. معنی چراغ قرمز 
چشمکزن یعنی ایست که رانندگان باید توقف کامل کنند 
وبعد از توقف کامل وقتی مانعی نباشد با چک کردن دست 

چپ و راست به راه خودمان ادامه بدهند. 
درواقع چراغ قرمز چشمکزن همانند تابلو ایست می ماند. 
سرتابلو ایست هم رانندگان باید توقف کامل کنند وبعد از 
توقف کامل وقتی مانعی نباشد با چک کردن دست چپ و 
راست به راه خودمان ادامه بدهند. در سئواالت آیین نامه 
اگر پرسیده شد که چراغ قرمز چشمکزن مثل چه تابلویی 

می ماند؟ جواب درست مثل تابلو ایست می باشد.

در ادامه واکنش های انتقادی به اعطای نوبل ادبیات به پتر هانتکه، یک روزنامه سوئدی از امضای طوماری با بیش 
از 3۵ هزار امضا خبر داد که امضاکنندگان آن خواستار پس گرفتن نوبل از این نویسنده اتریشی متهم به »دفاع از 
نسل کشی در صربستان« شده اند. با این حال، آکادمی سوئد و برخی اعضای کمیته ادبیات نوبل همچنان از اعطای 

نوبل به پتر هانتکه به شدت دفاع می کنند و می گویند او سزاوار این جایزه بوده است.

رادیو فــردا- بنا به گــزارش روزنامه 
سوئدی داگنز نوهتر و به نقل از روزنامه 
گاردیــن، ماتس مالــم، دبیر دائمی 
آکادمی ســوئد، و اریک رونه ســون، 
یکــی از اعضــای آکادمــی، اذعان 
کرده اند که برخی ســخنان هانتکه 
قطعاً تحریک آمیز و نامناسب و مبهم 
بوده، با این حــال تأکید کرده  اند که 
این واکنش ها بر پایه موج احساسی 
رسانه هاست و »هیچ نوشته یا مدرکی 
پیدا نکرده اند مبنی بــر این که او به 
جامعــه متمدن و اصــل ارزش برابر 

همه ی انسان ها حمله کرده باشد.«
پیشتر نیز آقای رونه سون در مصاحبه 
با این روزنامه ســوئدی گفته بود که 
»اگر نویســنده ای ادبیات را همچون 
یک ابــزار به کار بگیرد برای حمله به 
توصیفــی  که خود از بنیاد ســاختار 
دولت ما می کند، یا حمله به برابری 
ارزش و حقــوق انســان ها، آن وقت 
مســئله  برای او سیاسی می شود« و 
اضافه کرده بود که پتر هانتکه به این 

امور احترام می گذارد.
منتقدان ادعا می کنند آقای هانتکه در 
دهــه ۱۹۹۰ در جریان جنگ بالکان 
میلوشویچ،  اســلوبودان  رژیم  جانب 
رئیس جمهور سابق صرب ها، را گرفت 
و در چنــد ســخنرانی و اظهارنظر 
عمومی گفت که مســلمانان سارایوو 
خــود عامل قتل عام و کشــتار خود 
بوده اند و در سربرنیتسا اصالً قتل عامی 

رخ نداده است.
آنچه مســلم است این که پتر هانتکه 
)یوگســالوی(  اســلوونیایی  مادری 
داشــته، در کتاب مجموعه جســتار 
خــود در ســال ۱۹۹۶ واقعیت های 
نسل کشی در سربرنیتسا را به چالش 
کشیده، هنگام تدفین میلوشویچ در 
سال ۲۰۰۵ سخنرانی کرده و در سال 
۲۰۰۶، وقتــی منتقدان خطاب به او 

از اجساد قربانیان به عنوان شواهدی 
از این نسل کشی یاد کردند، پاسخی 

رکیک به آن ها داده است.
پس از اعالم آقــای هانتکه به عنوان 
برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۹، رسانه های 
صربســتان اقدام آکادمــی نوبل را 
ستودند، ولی نویسندگان و نهادهای 
مشــهوری چون ســلمان رشدی و 
انجمــن قلم آمریکا به تنــدی از این 
تصمیم کمیته ادبی نوبل انتقاد کردند.

متعلق  اما  واکنــش  کنایه آمیزترین 
بود به الکســاندر ِهمون، نویســنده 
بوسنیایی-آمریکایی، که پتر هانتکه 
را »باب دیلِن توجیه گران نسل کشی« 

نامید.
همه ایــن واکنش هــا در حالی رخ 
می دهد که پس از ماجرای رســوایی 
جنسی و مالی همسر یکی از اعضای 
زن آکادمــی و تعطیلی موقت جایزه 
نوبل ادبیات، آندرس اولسون، رئیس 
کمیته ادبی، اعالم کرده بود وقت آن 
اســت که این آکادمی »چشم اندازی 
وســیع تر و فراخ تــر« را ببینــد و از 
»اروپامحــور« و »مردمحــور« بودن 
فاصله بگیرد. اما عمــالً انتخاب پتر 
هانتکه، که هم »مرد« اســت و هم 
»اروپایی«، گویی به این معنا بود که 
این آکادمی چنــدان هم وعده های 
خــود را جدی نگرفته اســت. حتی 
توکارچوک  اولــگا  همزماِن  انتخاب 
به عنوان برنده نوبــل ادبیات ۲۰۱۸ 
که با اســتقبال عمومی روبه رو شد 
نیز نتوانست از فشارهای انتقادی بر 

آکادمی سوئد بکاهد.
عالوه بر ماتس مالم و اریک رونه سون، 
دو تن از اعضای کمیته ادبی نوبل نیز 
از انتخــاب پتر هانتکه دفاع کرده اند. 
هنریک پترســن، یکی از این اعضا، 
گفته اســت »یقین دارم که در طول 
۵۰ ســال... پتر هانتکه، دقیقاً مانند 

بکت، یکی از بدیهی ترین انتخاب های 
آکادمی سوئد بوده که تاکنون رخ داده 

است«.
آقای پترسون همچنین گفته است که 
حمایت پتر هانتکه از صربستان به غلط 
فهمیده شده و حرف او این بوده که 
دیدگاه ها و نظرات صربستان در مورد 
نسل کشــی در بالکان در رسانه های 
آلمانی و اتریشی نادیده گرفته شده 

است.
ربِکا ِشرده، دیگر عضو کمیته ادبیات 
نوبل، نیز در روزنامه ســوئدی داگنز 
نوهتــر ضمن غیرسیاســی توصیف 
کردن نوشته های آقای هانتکه و دفاع 
از انتخاب او برای نوبل ادبیات نوشته 
است: »وظیفه ادبیات تأیید و بازتولید 
عقایــد اخالقی و قضاوت های جامعه 
نیست.« خانم ِشرده همچنین اضافه 
کرده که »نمی خواهد بابت مســائل 
حیرت انگیزی که هانتکه قطعاً گفته 
و یا انجام داده عذرخواهی کند... و او 
بدون شک سزاوار جایزه نوبل است.«

در ایــن میــان، خود پتــر هانتکه 
گویی می کوشــد با ســکوت از این 
مهلکــه بگریــزد. او در واکنــش به 
هجوم خبرنــگاران برای کندوکاو در 
دیدگاه های سیاســی اش گفته است 
که هرگز با خبرنگاران صحبت نخواهد 

کرد.
روزنامه گاردین به نقل از آقای هانتکه 
نوشته است: »من جلوی درِ باغم در 
برابر ۵۰ روزنامه نگار ایستاده ام. همه 
آن ها فقط ســؤال می کنند در حالی 
که حتی یک نفرشــان هــم نه آثار 
مرا خوانــده و نه می داند که من چه 

نوشته ام.«
پتــر هانتکه هفته پیــش هم گفته 
بــود »من از تبار تولســتوی و هومر 
و ســروانتس ام. راحتم بگذار و از این 

چیزها از من نپرس«.

»پتر هانتکه«
 باب دیلِن توجیه گراِن نسل کشی

 یا نخبه ادبیات؟
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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 ۳۰ اکتبر،  ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر 

کافه انگلیسی جستجوی شغل،  دوشنبه ها ۲۸ اکتبر، ۴، ۱۸ 
و ۲۵ نوامبر و دوم دسامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰

  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

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

ایرانیکا از آن همه ماست 
 و به تشویق  و حمایت مالی

 همه ایرانیان نیاز دارد.

 بنیاد کانادا و ایران

 برگزار می کند: در آغوش پاییز 
گامی به سوی آینده

از شما دعوت میکنیم تا در برنامه ادبی و هنری پاییز ۲۰۱۹ 
با ما همراه شوید. با حضور هنرمندان : ایرج سرشار، پریناز 

ژندی،مجید کساییان ، سینا حسینی، مریم افکار
و  دانش آموزان آموزشگاه به سوی آینده  وهنرجویان جوان 

آکادمی رقصهای شرقی
یکشنبه ۱۷  نوامبر، ساعت ۳ الی ۵ بعد از ظهر

مکان: مرکز تفریحی دلبروک جدید
 شماره ۸۵۱ خیابان کویین غربی در نورث ونکوور اتاق میپل 

 بدلیل محدودیت فضا لطفا با تلفن و یا ایمیل زیر
 جهت رزرو جا تماس حاصل فرمایید
Email: Admin@cif-bc.com  

Tel : 604-800-1977 
شرایط سنی: از ۷ سال به باال 
ورود برای عموم رایگان می باشد

 کانون فارغ التحصیالن
 دانشکده فنی دانشگاه تهران مقیم بریتیش کلمبیا    

گردهمایی ماهانه کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی
 دانشگاه تهران مقیم بریتیش کلمبیا، در تاریخ 

چهارشنبه ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ از ساعت ۷ تا ۹ بعد از ظهر 
در آدرس زیر تشکیل خواهد شد: 

Delbrook Community Centre / Fir Room
851 West Queens Road, North Vancouver, BC
در این جلسه آقای مهندس امید سرگزی در مورد طراحی 
سازه ای یک تلمبه خانه و آقای مهندس کیانوش فرهنگ 
جاوید در مورد ساخت این تلمبه خانه به ایراد سخنرانی 
خواهند پرداخت. از کلیه اعضاء کانون وعالقمندان دعوت 

میشود در این جلسه حضور بهمرسانند.
ورود برای عموم آزاد می باشد.

هیئت مدیره کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه 
تهران مقیم بریتیش کلمبیا

www.fannibc.org

در برابر ترس از تغییر مقاومت کن
ما از تغییر می ترســیم چون درکی 
از نتیجــه آن نداریــم در حالی که 
ماندن در یک وضعیت ثابت می تواند 
خطرناک تر از تغییر باشد. اگر در رابطه 
یا کار به دنبال رشد و بهبود نباشید 

چه بسا عقب بمانید.
آنچه متناقض می  نماید آن است که 
مــا در حالی همواره از عدم اطمینان 
نگران هســتیم که مهــارت تغییر و 
تکامل در ما وجود دارد. ترس در برابر 
تغییر، مانعی است برای آن که نتوانیم 

ظرفیت های خود را بشناسیم.
از طرفی مقاومت در برابر اطمینان در 
انسان امری درونی است و از نظر مغز 
انسان نتایج قابل پیش بینی منفی بر 
موضوع غیر قابل پیش بینی رجحان 
دارد. از طرف دیگر مغز انعطا ف پذیر و 
سازگار است و می تواند برای پذیرش 

تغییرات تربیت شود.  
ترس از تغییرات بر اساس مجموعه ای 
از داستان های واقعی و تصورات فردی 
شکل می گیرد. ما داستان زندگی مان 
را طــوری تعریف می کنیم که گویی 
خارج از کنترل و اراده خودمان است 
و ما بازیگران داســتانی هستیم که 

دیگری برایمان نوشته است.
زندگی شما را کســی ننوشته است 
بلکه شــما آن را شکل می دهید. این 
حقیقت که بسیاری از نتایج عملکردها 
خارج از کنترل فرد است به معنای آن 
نیست که او نمی تواند نقش فعالی در 

داستان زندگی خودش داشته باشد.
اگــر می خواهید تغییــرات، نتایجی 
مطلوب  در پی داشته باشد ابتدا باید 

ذهنیت خود را تغییر دهید. 

چرا از تغییر می ترسیم؟

چون اطمینان نداریم- مغز دوســت 
دارد تحــت کنترل و هدایت باشــد. 
تشــنگی مغز برای یقین و اطمینان 
یکــی از  پنــج عملکــرد اصلی آن 
اســت. عدم اطمینان یــک واکنش 
هشــداردهنده قوی در مغز است و 
به همین دلیل است که ما نگرانی را 
تجربه می کنیم و شــروع به حدس و 
گمان می کنیم و درباره چیزهایی که 
نمی دانیم چگونه اتفاق خواهند افتاد 

داستان های خیالی می سازیم.

 چون پذیرش ناپایداری زندگی برای 
ما دشوار است- ما همیشه به گذشته 
می پردازیم. ما در رابطه، کار یا تابستانی 
که دیگر گذشــته گیر می کنیم و به 
جای اینکه به قدم بعدی فکر کنیم به 

داستان های قدیمی مشغولیم.
یک مطالعــه  در زمینه بودیســم و 
روانشناســی غربی نشــان می دهد 
چگونــه در بر گرفتــن ناپایداری ها 
چرخه دغدغه های منفــی را از بین 
می برد. زمانی که بپذیریم هر داستانی 
در زندگــی پایانــی دارد، می توانیم 

اندکی آرام بگیریم.
چون از شکســت می ترسیم- تالش 
بیش از اندازه بــرای کمال می تواند 
نتیجه عکس داشته باشد. هر چقدر 
بیشــتر تحت فشار باشــیم احتماال 
اشــتباهات ما بیشتر می شــود. اگر 
می خواهید نویسنده داستان زندگی 
خود باشــید و از تغییر نترسید باید 
در مقابل کمال گرایی، عدم اطمینان 

و پذیرش ناپایداری بایستید.

چطور از تغییر نترسیم؟
یک بخش کتاب همه داستان نیست

اگر می خواهید وارد داســتان تازه ای 
از زندگی خود شــوید ابتدا داستان 
قبلی را تمــام کنید.  بعضی از اوقات 
ما در برابر به پایان رســاندن یک فاز 
زندگی خود مقاومت می کنیم و یک 
بخش زندگی را همه داستان حساب 
می کنیم. شما می توانید خود پایانی 
بر هر بخشی از داستان زندگی خود 
باشــید و راه را برای ادامه داستان باز 
کنید. پس از داســتان های گذشته 

عبور کنید.

شما حق انتخاب دارید

اگر ایــن رویکرد که زندگی شــبیه 
یک کتاب است را بپذیرید می توانید 
امکانات و شرایط جدید را ببینید. در 
این صورت یاد می گیرید پیش بینی ها 
را یک طرف بگذاریــد و بر آنچه که 
می توانید آن را کنترل کنید متمرکز 
شــوید. در این صورت خالق زندگی 
خود هســتید نه تماشگر آن. زندگی 

محصول انتخاب های شماست.

کامل نبودن خوب است

اولین پاراگراف همیشه سخت است. 
بــرای گــذر از مرز عــدم اطمینان 
شــجاعت الزم اســت. همینگــوی 
می گوید: »اولین نسخه از هر چیزی 
مزخرف است.« این برنده نوبل ادبی، 
پیشرفت های روزانه اش را پیش روی 
خود قــرار می داد. همینگوی نه تنها 
یک نویسنده با استعداد بود، بلکه خود 
را متعهد می کرد کــه به طور روزانه 
بنویسد. هر داســتانی می تواند عالی 
باشــد اما ابتدا باید پیش نویس آن را 

آماده کرد.

نمی توانید دیگران را کنترل کنید

شخصیت های عالی سینمایی مانند 
مردم واقعی زندگی خودشان را دارند. 
این نویسنده است که نام و شخصیت 
بــه آنها می دهد. امــا زمانی که یک 
بازیگر آن نقش را بازی کند، نقش را 
در خود حل می کند. بازیگران بیشتر 
از آن که به متن متعهد باشند از غرایز 
خود پیروی می کنند. اگر می خواهید 

کسی بهترین عملکرد خود را داشته 
باشد، باید به او آزادی عمل بدهید.

از غیرمنتظره ها نترسید

حتی بهترین نویسندگان با پدیده ای 
به نام »فلج نویسندگی« مواجه اند که 
در آن از ادامه نوشــتن در مرحله ای 
عاجز هســتند. آنهــا می دانند برای 
غلبه بر این ســد باید ابتکاری به کار 
ببرنــد. این موضوع برای هر کســی 
ممکن است اتفاق بیافتد. تجربه کنید. 
عادات تان را تغییر دهید. اگر احساس 
می کنید به سد و وقفه ای برخوردید 
کمی قــدم بزنید. از کنــج راحت و 

محیط امن خود بیرون بیایید.
اگر می خواهید نتیجه را عوض کنید، 

شوک و پیچش پیرنگ ایجاد کنید.

شکست مقصد نیست

همیشــه همه چیز بــه خوبی پیش 
نمی رود و این کامال طبیعی اســت 
اما شما فرصت دارید دوباره بنویسید. 
زیبایــی زندگــی در این اســت که 
می توانیــد آن را اصالح کنید. وقتی 
فهمیدید چیزی به درســتی پیش 
نمی رود، یا تصمیم غلطی گرفته اید 
فقط کافی اســت آن را تغییر دهید. 
نامید نشــوید و انرژی تــان را صرف 
این کنید که ادامه داســتان را بهتر 

بنویسید.

خودتان بنویسید

ما از چیزهــای غیرقابل پیش بینی 
می ترســیم. هرچنــد کــه بهترین 
خاطرات ما از اتفاقــات غیرمنتظره 
شکل می گیرند. با این حال باید این 
را بپذییرید که نمی تــوان زندگی را 
پیش بینی کــرد. ایده های خود را به 
زندگــی وارد کنید و ببینید در ادامه 
چه اتفاقی می افتد. در مقابل چیزهای 
غیرمنتظره مقاومت نکنید. از آنها به 
عنوان بازخوردی برای ایجاد زندگی 

خاطره انگیز استفاده کنید.
از تغییر نترسید و درهای زندگی تان را 
نبندید. واقعیت این است که ما زمانی 
که قصــد محافظت از خود در مقابل 
ناپایداری ها و عــدم اطمینان داریم 
آگاهی خود نسبت به لحظه حال را از 
دست می دهیم و مانع از آن می شویم 
که از آنچه زندگــی به ما اعطا کرده 

لذت ببریم.
از زندگی بر اساس برنامه ای از پیش 
آماده شده بپرهیزید. هر روز، روزنه ای 
است برای نوشتن فصل جدیدی در 
زندگی تــان. »کری«، رمان نوشــته 
استفان کینگ پیش از آنکه بدرخشد 
توسط ۳۰ ناشر رد شده بود. هیچ گاه 
تسلیم نشوید و از مسیر زندگی لذت 

ببرید.
منبع: رادیو زمانه
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مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1447

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

تولید، عرضه و خدمات کلیه فرشهای مدرن و کالسیک با سه نسل تجربه موفق

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-92۱-4۷26 
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