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هیچ فروشى اتفاقى نیست

تماس با من بى شک فروش ملک شما را تسریع خواهد کرد

افزایش احتمال وقوع درگیری نظامی در خاورمیانه
آسوشیتدپرس: سرکوب معترضان عراقی توصیه قاسم سلیمانی بود

رادیو زمانه- خبرگزاری آسوشیتدپرس 
در گزارشــی به نقــل از دو منبع آگاه 
عراقی، از نقش سپاه قدس در سرکوب 
اعتراضات در عراق نوشــته است. این 
منابع گفته اند قاســم ســلیمانی در 
ســفر خود به بغداد به مقامات امنیتی 
عراق توصیه کرده اســت که از تجارب 
جمهوری اسالمی در سرکوب تظاهرات 

استفاده کنند.
بنا به ایــن گزارش، این دیــدار برای 
مقامات امنیتی عراق »غافلگیرکننده« 

بود.

دو مقام بلندپایه عراقــی گفته اند که 
قاسم سلیمانی در این دیدار به مقامات 
امنیتی عراق گفته است: »ما در ایران 
می دانیم که چگونــه باید با اعتراضات 
برخورد کنیم. این رویداد در ایران نیز 

رخ داد و ما آن را کنترل کردیم.«
آسوشیتدپرس، سفر غیرمنتظره قاسم 
سلیمانی به عراق را نشانه نگرانی های 
حکومت ایران از اعتراضات ضددولتی 
در این کشــور دانســته و افزوده است 
که روز پس از سفر سلیمانی به بغداد، 
ســرکوب ها در عــراق شــدت گرفت 

و تک تیراندازهــای ناشــناس به روی 
معترضان آتش گشودند. به نوشته این 
خبرگــزاری در دور جدید اعتراضات 
در عراق نیروهایی با لباس های ســیاه 
و چهره های پوشــیده در صف نخست 
با معترضان مقابله می کردند و به سوی 
آن ها گاز اشــک   آور شلیک می کردند. 
برخــی از مــردم محلی این افــراد را 

ناشناس و یا ایرانی دانسته اند.
خامنــه ای،   علــی  چهارشــنبه  روز 
ناآرامی هــای جاری در عراق و لبنان را 
به آمریکا و متحدان آن نسبت داد. وی 

با یادآوری تظاهرات اعتراضی سال های 
اخیر در ایــران گفت: »برای کشــور 
عزیز ما هم از ایــن فکرها کرده بودند 
که خوشبختانه مردم بموقع در میدان 

حضور پیدا کردند و خنثی شد.«
گزارش هــا،  برخــی  براســاس 
شــعارهایی  عراقی  تظاهرکننــدگان 
نیز علیه حضور ایران در آن کشــور و 
ارتباط بعضی از گروه های سیاســی و 
ایران  نیروهای شبه نظامی با حکومت 
داده اند. آنان خواستار »خروج ایران«از 

کشورشان شده اند.



شماره ۱44۸ جمعه ۱0 آبان ۱۳۹۸ 22 Issue 1448 Friday November 1, 2019

سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: فروزان یزدان

وب سایت: امیررضا تمدن دوست
پیوند مونتریال: محمد رحیمیان ۵۱۴-۹۹۶-۹۶۹۲

- پیوند در ویرایش نوشته ها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  - نوشته ها و عکس های فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد 
- نظریه های چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های پیوند نیست  - پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور است 

ـ نقل نوشته ها با درج ماخذ آزاد است   - پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با نوشته های چاپ شده است

PAIVAND Newspaper
Published on Friday of each week

Mailing Address: P.O.Box 38521 Metropolitan Postal Outlet, North Vancouver, BC  V7M 3N1

Editor in chief: Ramin Mahjouri
Managing Editor: Forouzan Yazdan

Tel: 604-921-4726
www.paivand.com   

Email: editor@paivand.com

هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

از »یانکی گو هوم«
 تا »ایران برو بیرون«

اگر فردی در ســال ۱۳5۸ به خواب رفته و چهل سال بعد 
در سال ۱۳۹۸ از خواب بیدار شده باشد، نخواهد توانست 
شگفتی خود را از آنچه در خاورمیانه رخ داده است، پنهان 
کند. نه تنها رژیم های سیاســی و سیاست های آنها، بلکه 
جوامع و فرهنگ ها نیز تغییرات بنیادی داشــته اند. آنچه 
نقشه  گفتمانی، ایدئولوژیک و سیاسی خاورمیانه را عمدتا 
تغییر داده اســت، نه دخالت ابرقدر ت ها )که همیشه کم و 
بیش جریان داشته است(، پایان جنگ سرد )که دوباره در 
حال بازگشت است(، تمرکز بر توسعه  اقتصادی و اجتماعی 
)که فراموش شده( و شکل گیری ائتالف های بین المللی تازه 
)که مدام شــکل می گیرند و از هم می پاشند(، بلکه ظهور 
اسالمگرایی شیعه و سنی در قالب جنبش های اجتماعی، 
اعتراضات عمومــی تحت تاثیر شــبکه های اجتماعی، و 
شکل گیری دولت های اسالمی و تحوالت ناشی از آن هاست. 
مهم ترین تحوالت در این دوران، عبارتند از حمالت القاعده 
در ۱۱/۹ و حمله آمریکا به افغانستان و عراق، شکل گیری 
داعش، بســط نفوذ جمهوری اســالمی در عراق در خالء 
قدرت ناشی از خروج نیروهای آمریکایی از عراق در دوران 
اوباما، جنبش بهار عربی و سقوط چندین دیکتاتور در شمال 
آفریقا، و بسط نفوذ جمهوری اسالمی در منطقه به واسطه 

جنگ های داخلی در سوریه و یمن. 

»نباید قناعت کنیم به منطقــه خودمان«-  جمهوری 
اسالمی از ســال 2۰۱۱ تا سال 2۰۱۹ رسما منکر حضور 
نظامی در یمن و سوریه و عراق و لبنان بود، اما چندی پیش 
علی خامنه ای در دیدار با سپاهیان، نه تنها رسما این نفوذ را 
تایید، بلکه بر آن اصرار کرد. امروز، جمهوری اسالمی ایران 
یک بازیگر موثر منطقه ای در حیطه های نظامی و امنیتی 
)نــه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی( اســت؛ بدون دادن 
هر گونه توضیح به مردم ایــران در باب نیروهای درگیر و 
هزینه هایی که در آن زمینه ها صرف کرده است و می کند.

این موضوع، مایه غرور اسالمگرایان شیعه در ایران و بیرون از 
ایران است، اما برای جمهوری اسالمی ایران و همپیمانانش 
هزینه داشته است و خواهد داشت. تمرکز جمهوری اسالمی 
ایران بر مداخالت نظامی و »از آِن خودســازی« نیروهای 
سیاســی در احزاب و دولت و مجلس بوده است، و آنها که 
خودی نباشند، اهمیتی ندارند. جمهوری اسالمی ایران برای 
حمله به همپیمانان خود در بحرین و عربســتان سعودی 
و یمن ســروصدا راه می اندازد، اما صدها کشته در عراق و 
صدها هزار کشته در سوریه، از نظر مقامات نظام »خاموش 
کردن فتنه« است. دستگاه تبلیغات رسمی نظام، اعتراضاتی 

را که همسو با سپاه قدس نباشد، »فتنه« می نامد. 

توهم زدایی- مهم ترین پیامد گسترش طلبی و جاه طلبی های 
اسالمگرایان شیعه، نه فقط اتالف منابع ایران در جنگ های 
بی حاصل، بلکه بی اعتبار شدن ایده های مرتبط با »حکومت 
عدل الهی« و ایده های تهِی عدالت طلبانه و معنویت گسترانه 
آن است. اکنون مردم عادی و بدون قدرت )شیعیان( که از 
توهم عدالت و معنویت اسالمگرایی بیدار شده اند، به جای 
حمله به سفارت آمریکا، به مقرهای حشد الشعبی )مزدوران 
سپاه قدس در عراق( و دفاتر حزب اهلل لبنان حمله می کنند. 
شعار »آمریکایی به خانه ات برگرد«، امروز در هیچ نقطه ای 
از خاورمیانه شنیده نمی شود؛ بلکه بسیاری خواهان تداوم 
حضور نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان برای مقابله با 
حمالت طالبان و داعش و کمک به ُکردها در برابر حمالت 

اردوغان هستند.

بسط فساد از کشور »مادر«- جمهوری اسالمی ایران در 
دوران پس از حمله آمریکا به عراق، در بســط امپراطوری 
و استکبار شــیعی موفق بوده است و مقامات سیاسی در 
بیروت، صنعا، بغداد و دمشق، از آنها حرف شنوی دارند، یا 
حداقل مستقیما در برابر آنها نمی ایستند، اما توده های مردم 
از فساد و ناکارامدی و قساوت این مقامات »دست نشانده« 
و »عروسک گردانان« آنها )تعبیر همیشگی در شعارهای 

»ضدامپریالیســتی« اســالمگرایان( به فغان آمده اند و به 
خیابان ها ریخته اند. مردمانی که یک روز پایگاه اجتماعی 
قــدرت منطقه ای جمهوری اســالمی ایران به حســاب 
می آمدند، متوجه شــده اند که ایجاد و تقویت حزب اهلل و 
حشد الشــعبی، برای آنها آب و نان نمی شود. مردم کوچه 
و بــازار، به تدریج متوجه شــده اند که عامل بدبختی آنها 
نه آمریکا و اســرائیل، بلکه دولت های خود آن هاست که 
جمهوری اسالمی ایران به تدریج آن ها را وامدار خود ساخته 
و آنان نیز، به همان فســاد و ناکارآمدی مقامات در »رژیم 
مادر« آلوده هستند. تبلیغات ضد آمریکایی و ضداسرائیلی، 
به بوق های حکومت ها و گروه های فاســدی محدود شده 

است که از آن طریق، منابع عمومی را غارت می کنند. 

هدف: استکبار شیعی-  امروز، به جای درگیری نیروهای 
روسی و آمریکایی با نیروهای محلی، نیروهای سپاه قدس و 
همپیمانان جمهوری اسالمی ایران هستند که به معترضان 
)در لبنان و عراق و ســوریه( حمله می کنند و از فراز بام ها 
جان آنها را می گیرند. مردم عادی نیز به جای ابرقدرت ها، 
قدرت های منطقه ای اســالمگرا را هدف قــرار می دهند؛ 
همان ها که برای چند دهه منتظر ظهور »منجی« بودند و 
می گفتند، خواهان حکومت جهانی اسالم یا خالفت اسالمی 
هســتند. »ایران برو بیرون« که این روزها در خیابان های 
عراق شنیده می شود، نشان می دهد که آنها معنای قدرت 

جهانی یا منطقه ای اسالمگرایان را دریافته اند. 

اسالمگرایان شیعه چگونه جهان را مدیریت می کنند؟

مقامات جمهوری اســالمی ایران همواره مدعی »مدیریت 
اســالمی دنیا« در برابر نظام مدیریت جهانی با ارزش های 
غربی بوده اند. ســخنانی که در این موارد گفته شده است، 
مجموعه ای از مهمالت و خیالبافی بوده  و هست. به همین 
دلیل، برای پی بردن به ماهیت این »نظام مدیریت جهانی« 
مدعایی، باید به نحوه عمل اســالمگرایان- و نه مدعیات 
آنها- نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای تحت حوزه نفوذ 
جمهوری اسالمی ایران نگاه کرد. وضعیت امروز زندگی مردم 
یمن، عراق، لبنان، و سوریه را باید قبل و بعد از مداخالت 
و بسط نفوذ جمهوری اسالمی با هم مقایسه کرد، تا نتیجه 
این مداخالت برای مردم منطقه روشن شود. مردم ایران از 
اتالف منابع و فالکت خود، ناشــی از جاه طلبی و گسترش 
نظام، کم و بیش مطلعند، اما اکثر آنان نمی دانند که چه بر 
سر مردمان چهار کشوری آمده است که جمهوری اسالمی 

در آنها حضور نظامی دارد. 

اِرعاب عمومی

در لبنان، مردم، حتی در مناطق شیعه نشین، برای مقابله 
با فساد و ناکارآمدی و افزایش مالیات ها به خیابان آمدند. 
عناصر حزب اهلل یا حقوق بگیران ولی فقیه در لبنان، از روی 
مدل مدیریت امنیتی در تهران، در لباس شخصی و سوار 
بر موتور به طور جمعی به مرکز بیروت می آیند تا مردم را 
مرعوب کننــد. اگر قدرت آنها افزایش یابد، با تک تیرانداز 
از روی ساختمان ها )مثل عراق و ایران و سوریه( به سوی 
معترضان تیراندازی خواهند کرد. در مناطق شیعه نشــین 
عراق نیز مردم برای اعتراض به فساد و ناکارآمدی به خیابان 
آمدند، و همپیمانان جمهوری اسالمی ایران، درست مثل 
صــدام، ۱5۷ تن از معترضان را در دور اول و ۶۳ نفر را در 
دور دوم تظاهرات اکتبر 2۰۱۹ کشتند، هزاران نفر را در هر 
دور زخمی کردند، و حدود شش هزار نفر را نیز در دور اول 
و ســه هزار تن را در دور دوم بازداشت کردند. هرکس به 
اسالمگرایان یا دولت های ائتالفی آنها اعتراض کند، »مزدور 
دشمن« اســت و خونش مباح. بعد از ایران، در این روزها 
شیعیان عراق و لبنان دارند طعم حکومت اسالمگرایان را 

می چشند.

دیکتاتوری،
 ترس و انکار، 

 روز کوروش بزرگ

یکی از مســایلی که همیشه با دیکتاتور و دیکتاتوری 
همراه بوده، »ترس« و »انکار« است. دیکتاتور آرامش 
ندارد، ترس از دشمن خیالی یا واقعی، بر سلول سلوِل 
جانش نشســته و برای فرار از آن اســت که به طور 
دایمی و به هر بهانه ای متوســل به زندان، شکنجه، 
اعدام و حذِف مرده و زنده ی کســانی می شود که از 
دیکتاتور و دیکتاتوری نمی ترســند. و تنها کسانی را 
تحسین می کند، که به دلیل منافعی مادی یا غیرمادی 
بنده و گوش به فرمان او باشــند، زیرا او تنها کلمات و 
خواست های خودش را که به بندگانش تلقین کرده، و 

از زبان آن ها شنیده می شود، ستایش می کند.
دیکتاتور و دیکتاتوری ها با همین روش دیگران را وادار 
می کنند تا سخنانی را که برخالف خواست دیکتاتور و 
یا دیکتاتوری ست به راحتی و بدون شرم انکار کنند، 
پای بر عقیده و سلیقه و انصاف خویش بگذارند، و چهره 
ی بی ارزش و حقیری را که از خود معرفی می کنند 

بپذیرند و یا ندیده بگیرند.
یکی از نشانه های روشن این ترس و انکار را در رفتار 
و گفتار سردمداران حکومت دیکتاتوری اسالمی حاکم 

بر ایران و در ارتباط با کوروش بزرگ شاهد بوده ایم.
درچندین سال گذشته برگزاری »روز کوروش« مسایل 
عجیب و حیرت انگیزی را از سوی حکومت اسالمی به 
دنبال آورده است. مسایلی که بسیار فراتر از خواست 
ســاده ی برگزاری بزرگداشــت برای یک شخصیت 
تاریخی و ملی قرار گرفته و آن را تبدیل کرده به یک 
مبارزه ی سیاســی با یک حکومت دیکتاتوری. و این 
مبارزه ای اســت که دیکتاتوری موجود صرفا به دلیل 

نادانی و ترس علیه خود آفریده است.
روز کوروش، که به خواست خودجوش میلیون ها تن 
از مردمان فرهنگ دوســت شکل گرفته، نه روز تولد 
کوروش اســت و نه آغاز امپراتــوری او، که »رهبر« یا 
»ســلطان«ی را گرفتار حس رقابت یا حسادت کند. 
روزی ست که این شخصیت تاریخی منشوری را صادر 
کرده که از نظر بسیاری از جامعه شناسان، تاریخدانان 
و باستانشنان جهانی اولین جوانه ی توجه به »حقوق 

بشر« را در خود دارد.
البته می شود گفت که چون حکومت اسالمی از اولین 
روزهای به قدرت رســیدن، با کل میراث فرهنگی و 
تاریخی قبل از اسالم و کل میراث فرهنگی و تاریخی 
غیر مذهبی و غیر شیعی سر ستیز داشته، و در عین 
حال نام بردن از »حقوق بشر« به دنبال نام کوروش نیز 
این حکومت و وابستگان به آن را گرفتار تشنج می کند. 

»روز بزرگداشت کوروش« را برنمی تابند.
به همین دلیل در چند سال گذشته در مقابل مردمانی 
که حاضر نمی شــوند دســت از »روز کوروِش«شان 
بردارند، متوسل به انواع و اقسام عملیات حیرت انگیز 
شــده اند؛ عملیاتی چون، بستن جاده ها، دستگیری 
حاضرین در پاسارگاد، لشکرسرباز و تانک گذاشتن در 
مسیر ورودی های پاسارگاد، کشیدن سیم های خاردار 

در اطراف پاســارگاد، تا سخنان وابستگان به حکومت 
که به زور می خواستند کوروش را به اسالم بچسبانند 
و حتی شالگردن فلسطینی به گردنش انداختند و تا 
امروز کــه دارند به کل منکر تاریخ مربوط به کوروش 
می شــوند، همه جا این ترس و انکار واقعیت ها را به 

روشنی می توان دید.
تازه ترین نوع این ترس و انکار در میان وابســتگان به 
حکومت اسالمی، امسال با گفته های نماینده ی ولی 
فقیه و امام جمعه شیراز آغاز شد: در تاریخ هجدهم مهر 
ماه )دهم اکتبر( در سایت دولتی ایرنا، مطلبی منتشر 
شد زیر عنوان »نظر متفاوت امام جمعه شیراز درباره 
روز کوروش« و با این مقدمه که: » موضوِع گذر مسائل 
مرتبط با نامگذاری روزی به نام کوروش از حوزه امنیت 
به حوزه فرهنگ، یکی از ابعاد نظریه نماینده ولی فقیه 

در استان فارس و امام جمعه شیراز بود«
این سخنان که در جلســه »شورای فرهنگ عمومی 
اســتان« مطرح شده بود و تعدادی از سران حکومتی 
در آن شــرکت داشتند به گفته ی خبرگزاری دولتی 
ایرنا مورد استقبال برخی، از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، قرار گرفت. این نشریه می نویسد: »نماینده 
ولی فقیه با اشاره به حواشی روز هفتم آبان در آرامگاه 
کوروش طی سالیان اخیر گفت:  »برخی افراد با اعتقاد 
به این که هفتم آبان همزمان با سالروز ورود پیروزمندانه 
کوروش به بابِل و نگارش منشور حقوق بشر در پی این 
رویداد تاریخی اســت، این روز را بــه نام روز کوروش 
گرامی  می دارند«. و در جایی دیگر می گوید: »مساله 
هفت آبان گاه به عنوان یک مساله امنیتی ما را درگیر 
کرده است و این در حالی است که این موضوع ریشه 
فرهنگی دارد و باید به دنبال راهکار فرهنگی برای آن 

باشیم«.
امام جمعه شــیراز در جلسه فرهنگی این گونه ادامه 
می دهــد: »این که هر یــک از گرایش های فرهنگی 
نسبت به عقیده و نگاه خود متعصب می شود،  رویکردی 
انحصارگرایانه را نشان می دهد که تقابل شدیدی بین 
گرایش هــای فرهنگی را به وجود مــی آورد. تا زمانی 
که یک مدل مناســب در این حوزه نداشته باشیم، با 
تقابل گرایش های متفاوت مواجه می شویم.« و با توجه 
به مساله گردشگری استان فارس این گونه ادامه می 
دهد که: »وضعیت گردشــگری استان فارس متاثر از 
چنین تقابل آرایی را نامناسب توصیف کرد و با اشاره 
به جلسات خود با معاون اجتماعی وزیر کشور و طرح 
دیدگاه های امنیتی در کنار دیدگاه های فرهنگی به این 
پیشنهاد رسیدیم که مدلی با عنوان مدل کثرت گرایی 
غیرفروکاهشی را ارائه کنیم که بیانگر نگاه دین اسالم 
است و مدلی کثرت گرایانه یا انحصارگرایانه نیست )۱(
و سخنان دیگری که برای آدم های ساده این پرسش 
را پیش می آورد که: » آیا حکومت اســالمی اندکی از 

جهالت بیرون آمده و دارد رو به سوی عقل می رود؟!

روز کوروش، که به خواســت خودجوش میلیون ها تن از مردمان فرهنگ دوســت شکل گرفته، نه روز تولد 
کوروش است و نه آغاز امپراتوری او، که »رهبر« یا »سلطان«ی را گرفتار حس رقابت یا حسادت کند. روزی ست 
که این شخصیت تاریخی منشوری را صادر کرده که از نظر بسیاری از جامعه شناسان، تاریخدانان و باستانشنان 

جهانی اولین جوانه ی توجه به »حقوق بشر« را در خود دارد.

شکوه میرزادگی

ادامه در صفحه ۲۶
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Skilled Worker

آیا ترودو می تواند به سیاستی متوازن در موضوع محیط زیست برسد؟
جاســتین تــرودو، نخســت وزیــر 
لیبرال کانــادا بایــد در دوره جدید 
نخســت وزیری خود بــرای مقابله با 
چالش های زیست محیطی و پرهیز از 
خطر سقوط، درست مثل یک بندباز 

عمل کند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، جاستین ترودو که در انتخابات 
پارلمانی بیست و یکم اکتبر در راس 
یک دولت اقلیت انتخاب شــد، برای 
این که بتواند رای دهندگان و به ویژه 
متحدان جدید خــود در پارلمان را 
راضی نگه دارد باید در زمینه محیط 

زیست کارهای زیادی انجام دهد.
رئیس حــزب لیبرال بارهــا تاکید 
کــرده که چالش آب و هــوا یکی از 
اولویت های دولت اوســت با این حال 
با توجــه بــه این کــه در دوره دوم 
نخست وزیری خود با چالش های آب 
و هوایی متعددی روبرو اســت،باید 
ثابت کند که قادر است یک سیاست 
زیســت محیطی بلندپروازانه تر را به 

اجرا گذارد.

آیا پروژه خط لوله انتقال نفت با گذار 
آب و هوایی کانادا سازگار است؟

اصلی ترین چالشی که ترودو در زمینه 
محیط زیست با آن مواجه شده این 
است که ثابت کند پروژه ساخت خط 
لوله انتقال نفت حاصل از شــن های 
قیردار می تواند به گذار انرژی در کانادا 
کمک کند و  حرکت کشور به سمت 

انرژی های سبز را تسریع نماید.
اقدام سوال برانگیز ترودو برای خرید 
پروژه خط لوله انتقــال نفت ترانس 
مانتین که »خشم همه« را برانگیخت، 
وبال گردن او شده است. از یک طرف 
طرفداران ترودو او را متهم می کنند 
که با ســرمایه گذاری در بخشی که 
تولید گازهای گلخانه ای آن از ســال 
۱۹۹۰ چهارصد و بیست و سه درصد 
افزایش یافته، در واقع وعده های آب 
و هوایی خود را عمال زیر پا گذاشــته 
است و از طرف دیگر منتقدان ترودو 
که طرفــدار صنعت نفت هســتند، 
معتقدند که تــرودو در واقع هیچگاه 
واقعا طرفدار این پروژه نبوده اســت؛ 

چــرا که اگر طرفدار ایــن پروژه بود، 
بولدوزرها کار خــود را در این پروژه 
آغاز کرده بودند؛ اما هنوز از کارهای 
عمرانی این پروژه هیچ خبری نیست.

اما تــرودو خودش بارهــا گفته که 
طرفــدار ایــن خط لوله اســت. این 
یکی از اولین موضوعاتی اســت که 
مطبوعاتی  کنفرانس  نخســتین  در 
خود پس از انتخابات اخیر بیان کرد. 
ترودو معتقد است که خط لوله ترانس 
مانتین ابزاری برای تسریع روند گذار 
به انرژی های سبز است. به گفته وی 
عواید حاصــل از این پروژه در تدابیر 
و طرح های مبــارزه با تغییرات آب و 

هوایی سرمایه گذاری خواهد شد.

آیا  اندرو شییر از ریاست حزب 
محافظه کار استعفا می دهد

محافظه کاران کبکی امیدوارند فشار 
کافی بر اندرو شــییر وارد کنند برای 
آنکه او تا پیش از شب سال نو میالدی 
)نوئل( استعفا کند. بر اساس اطالعاتی 
که رادیو کانادا به دســت آورده است 
آنها در پشت پرده خود را سازماندهی 
می کنند اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده 
اســت چــون شــییر می خواهد در 

سمتش باقی بماند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
یک محافظه کار که به شــرط فاش 
نشدن نامش با رادیو کانادا مصاحبه 
می کــرد، گفت: »ما در آســتانه یک 

شورش هستیم.«
یک عضو دیگر حزب نیز گفت اندرو 
شییر در کبک و انتاریو مهره سوخته 
اســت. وی افزود: »ما باید در ماه های 
آینده درباره موضوعات دیگری غیر از 
اختالف در حزب محافظه کار صحبت 
کنیم. او )اندرو شــییر( باید تا قبل از 

سال نو کنار برود.«
نتایج انتخابات برای بسیاری کبکی ها 
قابل هضم نبود. حزب محافظه کار دو 
نماینده را در منطقه کبک از دســت 
داد و چند محافظه کار اندرو شییر و 

اطرافیانش را سرزنش کردند.
پشــت پرده، نام های احتمالی برای 
جانشــینی او مطرح شــده است که 
عبارتند از رونا آمبروز، جیسون کنی، 

پیتر مک کای و برنار لورد.
آنهایــی که با اندرو شــییر مخالفند 
در حال حاضر به دو دســته تقسیم 
شده اند: آنهایی که می خواهند منتظر 
رأی اعتماد در تورنتو بمانند که قرار 
اســت ماه آوریل انجام شود و آنهایی 
که معتقدند وقت تنگ اســت و روند 
جانشینی او باید به سرعت آغاز شود.

هیــچ کدام از ایــن دو روند تضمین 
نمی کند که شییر جایگاهش را تسلیم 

کند.
اول اینکه جــدای از رأی اعتماد در 

کنگــره در پی شکســت انتخاباتی، 
مکانیســمی در حــزب محافظه کار 
برای مجبور کردن یک رهبر به ترک 

سمتش وجود ندارد.
بعد اینکــه هنوز قطعی اســت که 
نمایندگانی که مــاه آوریل به تورنتو 
می روند به رقابت برای رهبری جدید 

حزب رأی دهند.
مرحله بعدی تشکیل انجمن حزبی 
در چهارشــنبه هفته آینده است که 
در آن نماینــدگان منتخب یا دوباره 
انتخاب شده گردهم می آیند. در آنجا، 
نمایندگان، سازمان دهندگان و فعاالن 
حزبی برای ارزیابی ادامه کار حزب با 

یکدیگر دیدار می کنند.

انتخاباتــی لیبرال ها،  برنامــه  طبق 
پیش بینی می شــود که این پروژه در 
ســالهای 2۰2۱ و 2۰22 نزدیک به 
یکصد و بیســت و پنج میلیون دالر 
درآمدزایی داشــته باشد و البته این 
رقم در دو ســال پس از آن به پانصد 

میلیون دالر برسد.
این موضع ترودو )سرمایه گذاری در 
صنعت نفت شن های قیردار به منظور 
تســهیل در گذار انرژی( دردسرهای 
زیادی برای او درســت کرده اســت. 
از آن جا کــه در کانــادا، نفت و گاز 
اصلی ترین عوامل تولیدکننده گازهای 
گلخانه ای هســتند )2۸ درصد کل 
این گازها در کانادا ناشــی از نفت و 
گاز اســت(، حامیان محیط زیست 
معتقدند که ترودو قبل از هر چیز باید 

این مشکل را ریشه کن کند.
اما وقتی که تــرودو مجری پروژه ای 
می شــود که هدف از آن ســه برابر 
کردن ظرفیــت یک خط لوله انتقال 
نفت اســت )هدفی که مسلما منجر 
به افزایش تولید نفت خواهد شد(، با 
این روی کرد خود پیام متفاوتی را در 

زمینه محیط زیست صادر می کند.
چنین پیامی برای برخی اســتان ها 
مثــل کبک و بریتیش کلمبیا که در 
کانادا طالیه دار مبارزه با تغییرات آب 
و هوایی هســتند، اصــال قابل قبول 
نیست. سوال این اســت که آیا این 
اســتان ها برای تحقق اهداف دولت 
کانادا و جبران افزایش انتشار گازهای 
گلخانه ای در استان آلبرتا باید بیشتر 

تالش کنند؟
از همین حــاال به راحتــی می توان 
پیش بینــی کرد که این مســئله در 
ماه های آینده زمینه ســاز بحث ها و 
کشــمکش های فراوانــی در حیات 
سیاسی کانادا خواهد شد و ترودو را با 
چالش های بزرگی مواجه خواهد کرد.

مالیات امالک مسکونی مترو ونکوور سال آینده 33 دالر افزایش می یابد
ایرونیا- سیاســتگذاران مترو ونکوور 
بودجه سال آینده که طی آن مخارج 
شهر از ۸۳۶.4 میلیون دالر در سال 
2۰۱۹ به ۸۹۰.۱ میلیون دالرمی رسد 

را تایید اولیه کردند.
شــهرداران و اعضای شورای شهر در 
یک نشست بودجه ســال 2۰2۰ را 
تایید کردند اما این بودجه هنوز باید 
در یک نشســت دیگر که برای اوایل 
نوامبر برنامه ریزی شــده به صورت 

رسمی تایید بشود. 
اگــر همیــن بودجه تایید بشــود، 
مالیات منطقــه ای امالک برای یک 
خانه متوسط واقع در مترو ونکوور با 
افزایشی ۳۳ دالری در سال آینده از 
5۳5 دالر به 5۶۸ دالر خواهد رسید. 
و به خاطر پیش بینی رشد جمعیت 
و برنامه ریزی ها برای به روز رسانی ها 
و عملیاتی کــردن برنامه های بهبود 
مالیات  میانگین  هزینه  دوام پذیری، 
منطقه ای در چهار سال آینده 2۰۰ 

دالر دیگر افزایش خواهد داشت و تا 
سال 2۰24 به ۷۶۸ دالر می رسد.

رییس شــورای مترو ونکوور ســاو 
دالیوال گفت: »به نحوی مالیات سیال 
اســت چون اوضاع تغییر می کند. اما 
مســلما بعضی پروژه ها اگر در حال 
حاضر در دســت اجرا باشند تغییری 

نخواهند کرد.«

حدود ۸ دالر از آن افزایش ۳۳ دالری 
از منابع جدیدی تامین خواهد شــد 
که مترو ونکوور اوایل امســال تایید 
کــرد: 4 میلیون دالر ســاالنه برای 
کمک به اضافه کــردن به موجودی 
مسکن اجاره ای برای خانوارهای کم 
درآمد و 4 میلیون دالر برای کمک به 
خریداری زمین های بیشتر به منظور 

ساخت پارک های منطقه ای.
با ایــن حال، قرار اســت منابع کنار 
پارک های  بــرای  شــده  گذاشــته 
منطقــه ای ســالی 4 میلیــون دالر 
افزایــش پیدا کند و تا ســال 2۰24 
به 2۰ میلیون دالر برســد. بعضی ها 
مخالف چنین افزایش طوالنی مدت 

بزرگی هستند.
امــا اکثر مدیران گفتند مشــکلی با 
تایید کردن این برنامه مالی طوالنی 
مدت ندارند و باور دارند افزایش های 
پیشنهادشده برای مالیات را همیشه 
می توان در آینده محدود یا کنســل 
کرد. با وجود اینکه آن ها تایید موقتی 
خود را نسبت به تمام پیشنهادهای 
جدید بودجــه 2۰2۰ اعالم کرده اند، 
تعدادی از آن ها نظر خوشی نسبت به 
برنامه طوالنی مدت افزایش تقریبا 4۳ 
درصدی مالیات امالک مترو ونکوور 

طی پنج سال آینده نداشتند.
iroonia.ca
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اولین کنفرانس رسانه ای ترودو:
ترودو: با هیچ حزبی ائتالف نمی کنیم! 

مداد-با پایان تــب انتخاباتی و اعالم 
نتایج آن، مشخص شد که لیبرال ها 
یک بار دیگر، دولت آینده فدرال کشور 
را در دســت می گیرند. با این وجود، 
کاهش یک میلیونی رای داده شــده 
به حزب لیبرال، شاید پیام روشنی به 
همراه داشت و آن هم کاهش اقبال به 

جاستین ترودو و حزبش بود.
آقای ترودو دیروز برای اولین بار پس 
از برگزاری انتخابات، در یک کنفرانس 
رسانه ای شرکت کرد و به پرسش های 
خبرنگاران پاســخ داد. شاید یکی از 
مهم ترین مواردی کــه در این میان 
جلب نظر می کرد، لحن متواضع او بود. 
ترودو که در دوره تبلیغات انتخاباتی با 
شدت هر چه تمام تر علیه رقبای خود 
به ویــژه اندرو شــی یر )رهبر حزب 
محافظه کار( و برخی سیاســتمداران 
نظیر داگ فورد می تاخــت، این بار 
لحنی آرام تر داشــت و بر لزوم برخی 

تغییرات تاکید می کرد.
رهبر حــزب لیبرال با تاکید بر اینکه 
نتیجه انتخابات، پیام روشنی برایش به 
همراه داشت، درباره برنامه های دولت 
آینده برای کشور صحبت کرد. او در 
صحبت هایش گریزی هم به آلبرتاو 
ساســکاچوان زد. حزب محافظه کار 
توانست در این دو استان به اکثریت 
دست یابد. اما آنچه عجیب بود اینکه 
لیبرال هــا حتی نتوانســتند به یک 

کرسی در این دو استان دست یابند.
آقای ترودو گفت که با نخست وزیران 
این دو استان به تازگی گفتگو کرده و 
دغدغه های شهروندان این استان ها را 

حتما مد نظر قرار می دهد.
او همچنین به سخنانی که طی دوره 
تبلیغات انتخاباتی میان او و رهبران 
احزاب ردوبدل شــد نیز اشاره کرد و 
گفت که اکنون از لحن برخی از این 

گفتگوها متاسف است.
اوج گیــری بــالک کبکــوا و پیامی 
که کبکی ها با ایــن رای خود اعالم 
کرده انــد، ســئوال یکــی دیگــر از 
خبرنــگاران بود. آقای تــرودو اعالم 
کرد کبکی ها موضوعات مهمی نظیر 
تغییرات اقلیمی را مــد نظر دارند و 
دولت فدرال نیز حتما این مســاله را 
از اولویت هایش قــرار خواهد داد. او 
همچنین گفت که ســرمایه گذاری 
روی فرهنگ و حفاظت از زبان فرانسه 
نیز از دیگر خواسته های کبکی هاست 
که حتما مورد توجه ویژه دولت قرار 

می گیرد.
ترودو در پاســخ به این ســئوال که 
آیــا با بــالک کبکوا کــه رویکردی 
استقالل طلبانه دارد همکاری می کند 
گفت که حزب لیبــرال، یک حزب 

فدرال اســت و یکپارچگی کشــور، 
اصلی ترین اولویت برایش به شــمار 
مــی رود. با این وجود، شــاید دولت 
بتواند درباره برخی مسائل مهم نظیر 
تغییرات اقلیمی با این حزب همکاری 

نزدیکی داشته باشد.
آقــای ترودو، کاهــش مالیات طبقه 
متوسط، مسکن ارزان، گسترش پروژه 
خط لوله و بازنگری در قوانین مرگ 
تسهیل شده را از جمله اولویت هایش 
اعالم کرد. او همچنین وعده داد که 
دولــت آینده از نظر جنســیتی نیز 

متوازن خواهد بود.

 بعد از پیروزی لیبرال ها 
جدایی طلبان آلبرتا حامیان بیشتری پیدا کرده اند

ایرونیا- از وقتی که لیبرال ها توانستند 
در انتخابات محافظــه کاران را کنار 
زده و یک دولت اقلیت شکل بدهند، 
موجی از حمایــت جدید برای گروه 
جدایی طلــب آلبرتا شــکل گرفته و 
با وجــود اینکه متفکران سیاســی 
می گویند جدایی از کانادا ممکن است 
واقعا ممکن نباشد، عزم حامیان این 

جنبش کامال جدی است.
پیتر داونینگ موسس گروه »وگزیت« 
آلبرتا که ســرباز و افسر سابق پلیس 
سلطنتی است می گوید: »ایده کانادا 
در قلب  بســیاری از ساکنان وسترن 

کانادا مرده است.«
لیبرال هــا توانســتند در آتالنتیک 
کانادا، کبک، انتاریو و بریتیش کلمبیا 
صندلی هــای خود را حفــظ کنند، 
اما آلبرتا و ساســکچوان در نهایت به 
البته  افتادند،  دســت محافظه کاران 
غیر از یک منطقه در ادمونتون که به 

حزب دموکرات نو رسید.
 »VoteWexit« فیس بــوک  صفحه 
از چیزی حــدود 2 هزار عضو در روز 
دوشنبه به نزدیک به ۱۶۰ هزار عضو 

تا بعد از ظهر سه شنبه رسید. داونینگ 
گفت گروهش بیش از 2۰ هزار دالر 
پول و کارمزد عضویت در این یک روز 
دریافت کرده اســت. یک درخواست 
آنالین جداگانه بــرای اتحاد غربی و 
جدایی آتالنتا هم مورد حمایت بیش 

از 4۰ هزار نفر قرار گرفت.
داونینگ ایده »وگزیت« که یک بازی 
کلمــات با برگزیت در بریتانیاســت 
را ســال گذشــته وقتی بــه ذهن 
آورد که شــنید جیسون کنی رهبر 
حزب محافظه کاران متحد هشــدار 
داده که اگر دولت لیبرال دســت از 
سیاســت هایی نکشــد که به گفته 
او نســبت به بخش انرژی متخاصم 
هســتند، تعداد افرادی که خواستار 
جدایی هستند بیشتر خواهد شد. این 
سیاست ها شامل تغییرات اساسی در 
سیاست های حمایت از محیط زیست 
و ممنوعیــت ورود تانکرهــای نفتی 
به سواحل شــمالی بریتیش کلمبیا 

می شوند.
داونینگ گفت گروه او می خواهد کنی 
که خود را به عنوان یک فدرالیســت 
سفت و ســخت توصیــف می کنــد، 
خواســتار برگزاری رفراندومی درباره 
این بشــود که آیا آلبرتا باید از کانادا 
جدا شــود یا خیر. اگــر این حرکت 
موفقیت آمیز باشــد، منجــر به این 
خواهد شــد که استان نیروی پلیس 
سلطنتی خود را با نیروی پلیس خود 
جایگزین کند و نسبت به مسائلی از 
جمله مهاجرت، مالیات، حمل سالح 
و صندوق های بازنشســتگی کنترل 

داشته باشد.
او اضافه کرد که این ایده دارد عالقه 
افــرادی در ساســکچوان، مانیتوبا و 
بخش هایــی از بریتیش کلمیا را هم 
جذب می کند. در عین حال داونینگ 
می خواهد نماینــدگان وگزیت وارد 

پارلمان بشود.
او گفت: »می خواهیم وارد کانادا شویم 
و تا وقتی که شــرایط مهیا بشود تا 

رفراندومی درباره جدایی برگزار کنیم 
و کشوری مســتقل بشویم، آشوب و 

هرج و مرج ایجاد می کنیم.«
گرنت فگرهایم مدیر عامل شــرکت 
نفتــی وایت کپ ریسورســس گفت 
کمک هــای آلبرتــا و ساســکچوان 
بــه اقتصاد کانادا مــورد احترام واقع 
نمی شــوند و تعجبــی نمی کند که 
صحبت هایی درباره جدایی این منطقه 

از کشور پیش آمده است. 
او گفــت: »فکر نمی کنم این بار، چه 
ساکن ساســکچوان چه آلبرتا، مردم 

بگویند اول کانادایی  هستند.«
اما اینکه آیا چنین حس هایی منجر 
به عمل بشــود مسئله دیگری است. 
دیوید تاراس اندیشــمند سیاســی 
دانشگاه مانت رویال کلگری می گوید 
شک دارد که اگر مردم آلبرتا نتیجه 
جدایی طلبی را درســت درک کنند 
به چنین چیزی رای بدهند. مثال آیا 
آن ها برای داشتن یک سفر اسکی یا 
تور شراب به بریتیش کلمبیا نیازمند 

ویزا خواهند بود؟
او گفت: »اکثریت آلبرتایی عاشــق 
بودن در کانادا هستند و یک ارتباط 
احساسی عمیق با کانادا دارند، بنابراین 
فکر نمی کنم به این راحتی بخواهند 

جدا بشــوند. اما حــس عصبانیت و 
درماندگی واقعی است.«

نخســت وزیر آلبرتــا از همین حاال 
درباره  رفراندومی  می خواهــد  گفته 
برابری برگزار کند. این رفراندوم یک 
برنامه فدرال اســت کــه می خواهد 
نابرابری های مالی را بین استان هایی 
که »دارا« هستند و نیستند برقرار کند 
و اگر پیشرفت چشمگیری در زمینه 
ســاختن یک خط لوله نفتی بزرگ 
صورت نگیرد همزمــان با انتخابات 
شهرداری اکتبر آینده این رفراندوم را 

برگزار خواهد کرد.
تــد مورتــون یــک وزیــر کابینه 
محافظه کار پیشرو  سابق آلبرتا گفت 
شــنیده بعضی هــا می خواهند این 
اتفاق زودتر بیفتــد. او گفت افزایش 
صحبت ها درباره وگزیت نشان دهنده 
خشــم و تــرس کانادایی های غربی 
است. او گفت افراد صنعت انرژی دارند 
شغل های شان را از دست می دهند و 
در بســیاری از مــوارد این منجر به 
درگیری های خانگی و اعتیاد می شود.

مورتون گفــت: »خط لوله های نفتی 
فقط مســائل زیرســاخت و مالی در 
آلبرتا و ساســکچوان نیستند. آن ها 

iroonia.ca ».مسائل مردم هستند مداد- به گزارش سی بی ســی، دو حزب نئودموکــرات و بالک کبکوا در 
شــکایت هایی جداگانه به دادگاه عالی کبک، خواســتار بازشماری آرای 
چندین حوزه انتخابی در کبک شدند. هر دوی این احزاب، نتیجه را با چند 

صد رای اختالف به رقیب لیبرال خود واگذار کردند.
بالک کبکوا می گوید تقاضای بازشماری آرا در منطقه اوشالگا و نیز کبک 
ســیتی را دارد. در اوشــالگا، نامزد لیبرال با ۳2۸ رای بیشتر پیروز شد و 
در کبک سیتی نیز لیبرال ها با ۳25 رای بیشتر آوردند و نامزد خود را به 

مجلس عوام کانادا فرستادند.
حزب نئودموکرات نیز درخواست بازشــماری آرا در حوزه انتخابی پورت 
مودی کوکیتالم را داده که در آن، رقیب محافظه کار با ۱5۳ رای بیشــتر 

پیروز شد.
بر اســاس قانون انتخابات کانادا، درخواست نتایج انتخابات در حوزه های 
مختلف به چندین شکل امکان پذیر اســت. اگر تفاوت آرای بین نفر اول 
و نفــر آخر برابر با یک دهم درصد )یا درصدی کمتر( از کل آرای ماخوذه 
باشد، آرا حتما باید دوباره بازشماری شود. همچنین در صورتی که نامزد یا 
رای دهنده طی ۱ تا 4 روز کاری از انتشار آرای رسمی چنین درخواستی را 

مطرح کند نیز بازشماری صورت می گیرد.

درخواست دو حزب نئودموکرات
 و بالک کبکوا برای بازشماری آرا

ابزار نارضایتی فرانسوا لوگو  از رد درخواست 
ویزای  رهبر جدایی طلبان کاتالونیا

مداد- به گزارش سی بی سی، پس از اینکه دولت کانادا اعالم کرد نمی تواند 
به کارلوس پویگدمونت که رهبر جنبش جدایی طلب کاتاالن در اسپانیاست 
ویزای ورود به کشور را بدهد، فرانسوا لوگو از این تصمیم ابزار ناخرسندی 
کــرد. دولت کانادا اعالم کرده آقای پویگدمونت به خاطر سو  ءاســتفاده از 
اموال عمومی، در اســپانیا محکوم شده اســت. گفتنی است او به دعوت 
اجتماع سن-ژان-بتیست که یک گروه جدایی طلب کبکی است به کانادا 

دعوت شده بود.
نخســت وزیر کبک در واکنش به این اقدام دولت کانادا گفت: »من هنوز 
متعجب هستم. از دولت کانادا می خواهم دالیل ندادن ویزا به او را توضیح 

دهد.«
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اولین مصاحبه اندرو شییر بعد از انتخابات 
آیا کانادا پذیرای نخست وزیِر مخالف سقط جنین و ازدواج همجنس گرایان است؟ 

اندرو شــییر رهبر حزب محافظه کار 
کانادا همچنــان معتقد اســت که 
نخســت وزیر آتی کانادا می تواند در 
تصمیم گیری های خود در مســائل 
اجتماعی کشور یک محافظه کار باشد.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو 
کانادا، اندرو شییر به رغم شکست در 
انتخابات فدرال از رقیب لیبرال خود 
جاستین ترودو همچنان معتقد است 
که نخست وزیر آتی کانادا می تواند در 
برخی مســائل بحث برانگیز از قبیل 
ازدواج همجنس گرایان و سقط جنین 
دیدگاه محافظه کارانه داشــته باشد 
بــدون این که شــهروندان کانادایی 
نگران آن باشند که مبادا نخست وزیر 
بخواهد دیدگاه های خــود را در این 

زمینه به کشور تحمیل کند.
در عین حال رهبر محافظه کاران به 
خوبی می داند که اگر بررسی ها ثابت 
کند که عقاید و دیدگاه هایش در این 
زمینه موجب ناکامی وی در متقاعد 
کــردن رای دهنــدگان کانادایی در 
انتخابات اخیر شده است، ممکن است 
همین دیدگاه ها به قیمت از دســت 

دادن موقعیتش تمام شود.
اندرو شییر در گفتگویی اختصاصی 
با الپــرس کانادا تصریح کرد مطالعه 
گســترده ای در حال انجام اســت تا 
مشــخص شــود چه علل و عواملی 

موجــب موجــب شــد کــه حزب 
محافظــه کار، به رغم رســوایی های 

متعددی که دولت لیبرال جاســتین 
ترودو در چهار ســال گذشته به بار 

آورده بود، باز هم نتواند در انتخابات 
اخیر فــدرال قدرت را از چنگ حزب 

لیبرال خارج کند.
شــییر در این مصاحبــه در رابطه با 
موضع شــخصی خود درباره ســقط 
جنیــن و ازدواج همجنــس گرایان 
گفت: »من فکر می کنم که می توان 
یک دیدگاه شخصی داشت و در عین 
حال قبول کرد که نخست وزیر کانادا 
دیدگاه خاص خود را به مردم تحمیل 

نمی کند.«
به عبارت دیگر اندرو شــییر معتقد 
است که گر چه دیدگاه های شخصی 
وی در این زمینه ها دیگر بر هیچکس 
پوشیده نیســت اما وقتی صحبت از 
انتخابات و رای دادن به میان می آید، 

باید آن ها را کنار گذاشت.
»من  افــزود:  محافظــه کاران  رهبر 
فکــر می کنم که مــردم کانادا درک 
می کنند که بسیاری از افراد می توانند 
این  دربــاره  دیدگاه هــای مختلفی 
مسائل داشته باشــند. به عقیده من 
آنچه برای آنها اهمیت دارد این است 
که آیا نخست وزیر کشورشان توانایی 
و اراده الزم را بــرای ایجاد تغییرات و 

اصالحات خواهد داشت.«
شــییر ادامــه داد: »من بــه مردم 
کانادا اطمینــان دادم که اگر به مقام 
نخست وزیری برسم، بحث درباره این 

مسائل را دوباره باز نخواهم کرد.«
بــا ایــن وجــود کارزار انتخاباتــی 
محافظه کاران از این ناحیه به شدت 
لطمه خورد چرا کــه طی چهل روز 
مبارزات انتخاباتــی رقبای انتخاباتی 
شییر بارها تالش کردند از دیدگاه ها و 
باورهای عمیق وی درباره این مسائل 
بهره برداری کنند، اما هیچگاه رهبر 
محافظه کاران نتوانست پاسخ محکمی 

به آنها بدهد.
در جریان مبارزات انتخاباتی کانادا، به 
مدت یک هفته همه ســواالت سران 
احزاب، کارشناسان و رسانه ها از رهبر 
محافظه کاران درباره این مسائل بدون 
این که پاسخ روشن شییر را به دنبال 
داشته باشــد روی هم انباشته شد تا 
این که ســرانجام وی بــه صراحت 
دیدگاه خود را در مخالفت با ســقط 
جنین اعالم کرد. اما دیدگاه و موضع 
وی درباره ازدواج همجنس گرایان که 
مسلما از ســال 2۰۰5 دچار تغییر و 
تحوالتی هم شــده اســت همچنان 
مبهــم باقی ماند. در آن ســال رهبر 
محافظــه کاران کانادا در ســخنرانی 
خود در مجلس عوام کانادا چیزهایی 
گفت که لیبرال ها پیش از آغاز کارزار 
انتخاباتی امســال از آن به نفع خود 

بهره برداری کردند.

باخت محافظه کاران تقصیر هم حزبی ها در کبک بود؟
ناکامی حزب محافظه کار در انتخابات 
پارلمانی اخیر کانادا موجب نارضایتی 
و خشــم محافظه کاران استان کبک 

شده است.
به گــزارش هفته به نقــل از رادوی 
کانادا، محافظــه کاران برای پیروزی 
در استان کبک دو سال تالش کردند 
اما آنها در شرایطی به اتاوا بازخواهند 
گشــت که دو نماینده کمتر دارند و 
از ناکامی در انتخابات ســرخورده و 
خشمگین هستند. آیا در این شرایط 
اندرو شــییر خواهد توانست آوریل 
آینده از جلسه رای اعتماد به سالمت 

عبور کند؟
رهبر محافظه کاران در ماه های اخیر 
بر قصــد و اراده خود برای ماندن در 
راس حزب تاکید کرده اســت. شییر 
صبح روز ســه شــنبه بیست و دوم 
اکتبر از این که توانسته است از رقبای 
لیبرال خود آرای مردمی بیشــتری 
به دســت آورد، به خود بالید و ابراز 
اطمینان کرد کــه کارزار انتخاباتی 

خوبی را پشت سر گذاشته است.

اما اوضــاع در کبک به گونه دیگری 
اســت و یکــی از مســئوالن حزب 
محافظه کار استان نیز اذعان دارد که 
محافظه کاران کبک از نتیجه انتخابات 
رضایت ندارند و به زودی رهبر حزب 
را آماج انتقادات خود قرار خواهند داد.

تعــدادی از محافظــه کاران کبــک 
در گفت وگــو با رادیو کانــادا از این 
مسئله ابراز تاسف کردند که به رغم 
تالش های گسترده، حزب محافظه کار 
نتوانست در استان کبک نمره قبولی 

بگیرد.
آنها به دو برهه تعیین کننده اشــاره 
می کنند: دو »بحران« درباره ســقط 
جنین. اولین بحــران در زمان اعالم 
 Sylvie فرشــت نامزدی ســیلوی 
Fréchette شکل گرفت و دومی در 
جریان مناظره سران احزاب به زبان 

.TVA فرانسه
یکی از مســئوالن حزب محافظه کار 
در کبک گفت: »اگر رئیس ما در آغاز 
مناظــره ت و آ اینقدر مرتکب خطا 
نشــده بود، تصور نمی کنم که بلوک 

کبکوآ می توانســت این گونه جهش 
بگیرد و چنین نتایج درخشــانی به 

دست آورد.«
محافظه کار دیگری نیز در گفت وگو با 
رادیو کانادا گفت حرکت شییر شبیه 

دویدن یک آهو در یک بزرگراه بود.
حتی پیش از روز برگزاری انتخابات، 
چنــد تــن از مســئوالن حــزب 
محافظه کار استان کبک می دانستند 
که دوشنبه شب برای محافظه کاران 
شبی طوالنی، دشوار و ناامید کننده 

خواهند بود.
دوشــنبه 2۱ اکتبــر در انتخابــات 
کبک آلوپا کالرک و ســیلوی بوشه 
دو نماینــده محافظه کاری بودند که 

کرســی خود را در پارلمان از دست 
دادند. محافظه کاران در آغاز مبارزات 
انتخاباتی هرگز چنین اتفاقی را پیش 
بینی نکرده بودند. آنها امیدوار بودند 
که بتوانند شمار نمایندگان خود را در 

استان کبک دو برابر کنند.
مســئوالن حزب محافظــه کار که 
در انتخابــات ســال 2۰۰۸، 2۰۱۱ 
و 2۰۱5 نتوانســته بودنــد حمایت 
رای دهنــدگان کبکی را جلب کند 
تصور می کردند امســال می توانند با 
بهره بــرداری از نارضایتی عمومی از 
جاســتین ترودو موقعیت خود را در 

استان کبک تقویت کنند.
آلن ریس حتی رویای شــکل گیری 
یک موج آبی را در استان کبک در سر 
می پروراند. وی به مدت تقریبا دو سال 
به نقاط مختلف استان کبک مسافرت 
کرد تا با جدب چهره های سرشناسی 
مثل ایو لوسک Yves Lévesque و 
سیلوی فرشت تیم قدرتمندی بسازد 
و بخت پیــروزی محافظه کاران را در 

انتخابات افزایش دهد.

ریس حتی از این مسئله ابراز تاسف 
کرد که مــردم فقط چند دقیقه اول 
مناظره را مــد نظر قرار می دهند در 
حالــی که مناظره دو ســاعت طول 
کشــید و هر چه از مناظره گذشت 

شرایط شییر بهتر و بهتر شد.
برخــی محافظــه کاران معتقدنــد 
اندرو شــییر برای این که به ریاست 
حزب محافظه کار ادامه دهد باید به 
اشــتباهات خود اذعان کند، رویکرد 
خود را تغییر دهد و برخی از نیروهای 

اطراف خود را تغییر دهد.
هر چند حزب محافظه کار نزدیک به 
بیست کرسی جدید به دست آورده و 
از نظر کسب رای مردمی نیز در صدر 
قرار گرفته است اما شییر نباید تصور 
کند که کارزار انتخابات خوبی را پشت 
سر گذاشته است. آنها می گویند اندرو 
شییر اگر آرزوی پیروزی در انتخابات 
کبک و حومه تورنتــو را دارد باید از 
خواب بیدار شود و از اتخاذ تصمیمات 

حزبی غیرمردمی خودداری نماید.

 پر کردن شکاف اقتصادی زنان و مردان 
درکانادا ۱۶۴سال طول می کشد

یافته های یک تحقیق نشان می دهد که اگر شرایط به همین منوال باقی بماند، 
۱۶4 سال طول می کشد تا شکاف اقتصادی میان زنان و مردان کانادا پر شود.

به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی تی وی نیوز، این شکاف اقتصادی درباره 
زنان معلول، بومیان و مهاجران نسبت به بقیه شدت بیشتری نیز دارد.

بنابر برنامه های جنسیتی سازمان ملل که در سال ۱۹۹5 به امضاء رسیده ، طی 
5 سال گذشته با وجود حمایت لیبرالها از سیاستهای فمینیستی ، این شکاف 

همچنان وجود دارد.
اتاوا بهار امســال طی گزارشی به سازمان ملل اعالم کرد که در جهت برابری 

حقوق زنان و مردان کانادا اقدام کرده است.
با این وجود گزارشهای غیر رسمی بیش از 5۰ سازمان غیردولتی کانادایی که 
اخیرا منتشر شده نشان می دهد با وجود اینکه زنان از نظر تحصیالت از مردان 

باالترند ولی هنوز شکافی پایدار از نظر جنسیتی در کانادا وجود دارد.
کاترین اسکات، محقق ارشد مرکز سیاستگذاریهای جانبی کانادا نیز در رابطه با 

این گزارش گفت که هنوز کارهای زیادی باید در این رابطه انجام شود.
بنا بر بررسی های انجام شده توسط غول کاریابی Glassdoor در اوایل سال 
جاری، به نظر می رسد که حدود نیمی از شکاف جنسیتی کانادا ناشی از این 
واقعیت است که زنان تمایل بیشتری به فعالیت در صنایع و مشاغل کم درآمد 

دارند.
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صعود و افول نئودموکرات ها
 آیا همچنان امیدی هست؟

مداد- سئوال اینجاســت که آیا این 
حزب می تواند کمر از این شکســت 
ســنگین صاف کند. به نظر می رسد 

پاسخ این سئوال، مثبت باشد!
۱2 ســال طول کشــید تــا حزب 
نئودموکــرات )NDP( بتواند به یک 
جنبش سیاســی قدرتمند در کبک 
تبدیل شــود. اما این قدرت سیاسی 

طی مدتی کوتاه افول کرد.
تام مولکــر )Tom Mulcair( که در 
گذشته وزیر کابینه کبک بود، در سال 
2۰۰۷ توانست این حزب را به خوبی 
به پیش ببرد و برخی از کرسی هایی 
کــه همه آن را متعلق بــه لیبرال ها 

می دانستند را به دست آورد.
ایــن روند در ســال 2۰۱۱ با قدرت 
بیشــتر به پیش رفت و این حزب به 
5۹ کرسی در انتخابات فدرال دست 

یافت.
اما این روند صعــودی، ادامه دار نبود. 
در انتخابــات ســال 2۰۱5، تعــداد 
در  نئودموکرات  حزب  کرســی های 
کبک به ۱۶ کرسی کاهش یافت، ولی 
در عین حال، یک چهارم آرای مردمی 

به این حزب تعلق داشت.
اما نتایج انتخابات ســال 2۰۱۹ که 
هفته پیش منتشــر شــد نشان داد 
روند افول تعداد کرسی های این حزب 
همچنــان ادامــه دارد. این حزب در 
کبک فقط به یک کرسی دست یافت 
و فقط ۱۱ درصد از آرای این استان را 

به خود اختصاص داد.
در انتخابات اخیر، حزب بالک کبکوا، 

همه چیز را برای حزب نئودموکرات 
تغییر داد. بالک کبکوا با ادبیاتی مشابه 
پلتفرم محافظه کار-ملی گرای ائتالف 
آینده کبک )حزب حاکم( پیش رفت 
و کرسی های زیادی را به دست آورد. 
در مونترال نیز، لیبرال ها کرسی هایی 
را از چنگ حزب نئودموکرات خارج 

کردند.
وقتی رای دهندگان چپ گرای کبکی 
روز سه شــنبه )فــردای انتخابات( از 
خواب بیدار شــدند، با خبــر ناگوار 
کاهش کرسی های حزب نئودموکرات 
روبرو شدند. اما دلیل این افت چه بود؟

نفرین قانون ۲۱

هم  آن قدرهــا  انتخابــات  نتیجــه 
غافلگیر کننده نبود. این حزب از می 
2۰۱۷ نتوانســته بود نظر بیشتر از 
2۰ درصــد از رای دهندگان را جلب 
کند. در همان زمان بود که جاگمیت 
سینگ به رهبری این حزب انتخاب و 

رسما جایگزین مولکر شد.
مولکر به دو زبان فرانســه و انگلیسی 
تسلط کامل داشت و از نظر کبکی ها 
گزینه ای جذاب به شمار می رفت. اما 
برخی کارشناســان بر این باورند که 
سیک بودن سینگ و پوشیدن عمامه 
توسط او از نظر کبکی ها که در استانی 
به شدت سکوالر زندگی می کنند به 

هیچ وجه جذاب نبود.
اما کار آقای سینگ وقتی سخت تر شد 
که دولت کبک، قانون سکوالریسم )یا 

همان قانون 2۱( را تصویب کرد. این 
قانون برخــی از کارکنان دولت نظیر 
معلمان و افسران پلیس را از پوشیدن 

نشانه های مذهبی منع می کرد.
ولــی با وجود اعتراضات به این قانون 
و شکایت های حقوقی صورت گرفته، 
این قانون به شدت در کبک پرطرفدار 

بوده است.
وقتــی در نخســتین روز تبلیغات 
انتخاباتی، فرانسوا لوگو )نخست وزیر 
کبک( از رهبران احزاب خواست که 
به قانون 2۱ کاری نداشــته باشند، 
مشخص بود که ســینگ با انتخابی 

دشوار روبروست.
او ترجیح داد رویکردی میانه رو را در 
این میان اتخاذ کند. آقای ســینگ 
ضمن اینکه اعــالم کرد با این قانون 
مخالف اســت، گفت که دولتش قرار 
نیست آن را به چالش حقوقی بکشد، 
زیرا این قانون جزو حوزه قوانین کبک 

به شمار می رود.
اما برای بسیاری از مردم، این اظهارنظر 
چندان قابل قبول نبود و گویی سینگ 
می خواست هر دو سر ماجرا را از خود 

راضی نگه دارد.
ایو تــورس )Eve Torres( که یک 
فعال در زمینه مبارزه با نژادپرســتی 
است می گوید: »بسیاری از کسانی که 
تحت تاثیر قانون 2۱ قرار می گرفتند 
و از آن انتقاد داشتند می گفتند چطور 
او )ســینگ( می تواند خودش نشانه 
مذهبی بپوشد ولی درباره این قانون 
صحبت نکند؟…به نظر می  رسد که 

او ترسیده بود.«
خانم تورس خودش حجاب اسالمی 
دارد و در انتخابات اســتانی ســال 
گذشــته به عنوان نامزد حزب کبک 
ســولیدر نامزد شــد، ولی نتوانست 
رای بیاورد. ظاهــرا او اولین نامزد در 
انتخابات اســتانی کبک است که با 
حجاب اسالمی وارد کارزار رقابتی شد.

ایو تــورس می گوید کــه قانون 2۱ 
شکلی از پوپولیسم سیاسی در کبک 
را به ویژه در شــبکه های اجتماعی 

رقم زد و سبب شــد که اقلیت های 
شناخته شــده در این استان نتوانند 
بــه عنوان نامزدی جــدی در رقابت 

انتخاباتی ظاهر شوند.
همچنیــن شــاید مشــاوران حزب 
نئودموکرات نیز اشتباه دیگری کردند 
و سعی کردند پیامی که برای همه ۷۸ 
حوزه انتخاباتی در کبک جذاب باشد 

را طراحی کنند.
آقای سینگ با موضعی دوگانه ای که 
در قبال قانون 2۱ داشــت، نتوانست 
نظر مســاعد رای دهندگان مونترالی 
و بســیاری دیگر از شهرهای کانادا را 
به دست آورد. اصرار او برای به دست 
آوردن نظر کبکی ها سبب شد نتواند 
نظر قاطع خود دربــاره قانون 2۱ را 

اعالم کند.
نامزدهای انتخاباتــی این حزب نیز 
می گویند در بسیاری از نشست های 
تبلیغاتی، موضوع قانون2۱ از ســوی 

مردم مطرح می شد.

آیا امیدی هست؟

شکست سنگین حزب نئودموکرات، 
تردیدهایی را در ذهــن برخی افراد 
درباره آینده این حــزب ایجاد کرده 
اســت. اما شاید بهتر باشد از زاویه ای 

دیگر به قضیه نگاه کنیم.
نخست اینکه آن دسته از نامزدهای 
نئودموکرات که در دوره قبل، نماینده 
مجلس عــوام بودند و ایــن بار رای 
نیاورند، از نظــر رای دهندگان، نامی 
آشنا هستند و این مساله می تواند در 
دوره بعدی انتخابات بسیار مهم باشد.

مســاله بعدی این است که در دنیای 
غرب، وفاداری به یک حزب به سرعت 
در حــال رنگ باختن اســت. دیگر 
دورانی که هر فرد از ده ها سال به یک 
حزب مشخص وفادار می ماند گذشته 
است. همین نکته می تواند امیدهای 
زیادی را برای اوج گیری مجدد حزب 

نئودموکرات در آینده ایجاد کند.

قیمت مسکن در شرق کانادا 
در حال افزایش است

ایرونیــا- بازارهای مســکن کانادا در 
جهت های مختلف حرکت می کنند 
و انتاریو در حال رشد است. داده های 
انجمن امالک کانادا نشان می دهند 
که در ماه ســپتامبر قیمت های ملی 
افزایش داشــتند. شــاخص ملی که 
افزایشی کوچک تر از تورم داشت، به 
خاطر بازارهای بریتیش کلمبیا پایین 

نگه داشته شده بود.
قیمت  امالک کانادا برای سومین ماه 
متوالی نشانگر رشد مثبت بود. انجمن 
امالک گــزارش داد که قیمت معیار 
یک خانه در سراسر کانادا در سپتامبر 
۶2۸2۰۰ دالر بود که نســبت به ماه 
قبل ۰.52 درصد بیشتر بود. این رقم 
همچنین در مقایسه با ماه مشابه سال 
قبل ۱.۳4 درصد باالتر بود. قیمت ها 
در حال افزایش است، فقط نه خیلی.

قیمت امالک کانادا طی یک ســال 
گذشــته کمی بازگشت داشته است. 
افزایش ۱.۳4 درصدی ســومین ماه 
متوالی رشــد را رقــم زد و می تواند 
بخــش اعظم روند منفی یک ســال 
گذشته را از بین می برد. البته ضعف 
قیمتــی تا حدود زیــادی منطقه ای 

است.
بزرگ ترین  شاهد  انتاریو  بازارمسکن 
حــرکات بزرگ به ســمت بــاال در 
مقایسه با ســال قبل هستند. اتاوا با 
قیمت معیار مســکن 4۳4۱۰۰ دالر 
در ماه ســپتامبر بزرگ ترین رشد را 
داشــت که نسبت به سال قبل ۹.۶۱ 
درصد باالتر بود. نیاگارا با قیمت معیار 
مسکن 422۹۰۰ دالر و افزایشی ۸.۱ 
درصدی نســبت به بازه مشابه سال 
قبل در رتبه بعدی قرار داشت. منطقه 
همیلتون-برلینگتون در رتبه سوم بود 
چون قیمت معیار آن ۶۱۶۸۰۰ دالر 
بود که ۷.۳5 درصد بیشــتر از سال 
قبل بود. ایــن افزایش های بزرگ در 
تمام این بازارهــا احتماال مرتبط به 
این است که در گذشته عملکرد آن ها 

نسبت به حالت معمول ضعیف تر بوده 
است.

این شــاخص به دلیل ضعف بازار در 
غرب کانادا و به ویژه بریتیش کلمبیا 
پایین نگه داشته شده است. ونکوور 
بزرگ ترین کاهش را داشت و قیمت 
معیار آن در ســپتامبر به ۹۹۰۶۰۰ 
دالر رسید که نســبت به سال قبل 
۷.2۸ درصد پایین تر بود. فریزر ولی 
که بــازار مجاور آن اســت، با قیمت 
معیار مسکن ۸۱۸۹۰۰ دالر در رتبه 
بعدی قرار داشت. این رقم نسبت به 
سال گذشته 4.5۸ درصد کمتر بود. 
رجاینا در رتبه ســوم قــرار گرفت و 
قیمت معیار 2۶۶۸۰۰ دالر را به ثبت 
رســاند که ۳.۹5 دالر کمتر از سال 
قبل بود. بازارهای بریتیش کلمبیا طی 
یک دهه گذشــته بیشترین افزایش 
قیمت هــا را داشــته اند بنابراین این 
کاهش نباید خیلی شگفت انگیز باشد.

iroonia.ca

ابراز عالقه الیزابت می به تصدی پست ریاست مجلس عوام

مداد- به گزارش سی بی ســی، رهبر 
حزب ســبز کانادا اعالم کرده حضور 
در پارلمان کشــور به عنوان رئیس 
)ســخنگو( برایش گزینه جذابی به 
شــمار می رود. خانم مــی می گوید 
مدت هاســت به این موضــوع فکر 
می کند و پــس از برگزاری انتخابات 
سال 2۰۱5 به طور جدی به این فکر 

افتاد.
گفتنی اســت در ســال 2۰۱5 و در 
هنگام رای گیری برای انتخاب رئیس 
مجلس عوام، الیزابت می در کنفرانس 
بین المللی مبارزه با تغییرات اقلیمی 
در پاریس حضور داشــت. از آنجا که 
حضور فــرد نامزد تصدی ریاســت 
پارلمان در جلســه رای گیری الزامی 

است، او این فرصت را از دست داد.

کارشناســان بر این باورند که حضور 
الیزابت می در مجلس عوام می تواند 
برخی مشکالت حزب لیبرال و دولت 

ترودو کــه در این دوره دولت اقلیتی 
تشکیل می دهند را خنثی کند.
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خواسته ایرانیان مقیم کانادا
 از دولت ترودو

ایرانیان کانــادا- بیژن احمدی درباره 
انتخابــات 2۱ اکتبــر )2۹ مهرماه( 
امسال با بیان اینکه نتیجه انتخابات، 
دولــت اقلیــت برای حــزب لیبرال 
بود، افزود: از نظر مشــارکت مردمی 
نزدیک به ۶۶ درصد واجدان شرایط 
در این انتخابات شــرکت کردند.وی 
ادامه داد: این میزان مشارکت تقریبا 
مشابه انتخابات 2۰۱5 است و کمتر 
از 2 درصد کاهش داشته است اما به 
طور کلی می توان میزان مشارکت دو 
انتخابات 2۰۱5 و 2۰۱۹ را بیشترین 

حد در ۱۰ سال اخیر دانست.
رئیس موسســه صلح و دیپلماســی 
اضافه کرد: در زمانی که دولت محافظه 
کار در قــدرت بود، در انتخابات های 
پیشین همچون 2۰۰۸، 2۰۱۱ میزان 
مشــارکت کمتر بود. برای مثال در 
سال 2۰۰۸، مشارکت نزدیک به 5۹ 

درصد بود.
احمدی دلیل افزایش مشــارکت در 
انتخابات 2۰۱5 را خواست مردم برای 
تغییر بعد از حضور طوالنی محافظه 
کاران در قدرت دانست و اظهار کرد: 
بســیاری که به طور معمول ممکن 
بود در انتخابات مشارکت نکنند، در 
انتخابات پیشین شرکت کرده بودند 
زیرا خواســتار تغییر در دولت و کنار 
گذاشتن حزب محافظه کار استیون 

هارپر بودند.
وی خاطرنشان کرد: میزان مشارکت 
باال در سال 2۰۱5، یک نه به سیاست 
های راســت گرایانه و تندروی دولت 

هارپر بود.

افزایش مشارکت جوانان

این فعال سیاســی ایرانی در کانادا با 
تاکید بر اینکه میزان مشارکت جوانان 
در انتخابات 2۰۱5 بیشتر شده بود، 
یادآور شد: این نوع رفتار هم در همان 
راســتای تغییر حزب حاکم محافظه 
کاران ارزیابی می شد. حتی فکر می 
کنم این بــار در انتخابات 2۰۱۹ هم 
بسیاری از جوانان برای همین منظور 
آمدنــد تا جلوی به قدرت رســیدن 

محافظه کاران را بگیرند.
احمدی در پاســخ به این سوال که 
اگر چنین قصدی وجود داشته است، 
چرا مشارکت کلی کمتر شده و حزب 
لیبرال هم نتوانست دولت حداکثری 
به دست آورد، گفت: باید توجه داشت 
که دولــت اقلیت لیبرال، اقلیت قوی 
را تشکیل داده اســت چرا که  ۱5۷ 

کرسی را به دست آورد.
وی با بیان اینکه ۱۷۰ کرســی برای 
داشتن دولت اکثریت ضروری است، 
گفت: لیبرال ها تنها به ۱۳ کرسی نیاز 

داشتند تا به اکثریت برسند.

دالیل کاهش آرای لیبرال ها

رئیس موسســه صلح و دیپلماســی 
در تورنتــوی کانادا افــزود: در چهار 
سال گذشــته دولت ترودو با مسایل 
و مشکالت مختلفی روبرو بود و می 
توان گفت که باعث شــد تا بعضی از 
وعده های انتخاباتــی ترودو، اجرایی 

نشود.
احمــدی ادامه داد: یکــی از اتفاقات 
اساســی که در این چهار سال افتاد، 
انتخــاب دونالد ترامپ در آمریکا بود. 
کانادا و آمریــکا از نظر تجاری روابط 
بســیار گســترده ای دارند، انتخاب 

ترامپ و برخــوردی که بــا قرارداد 
تجاری نفتا داشت، باعث شد تمرکز 
و توجه دولت کانادا به سمت حل این 

مشکل برود.
وی با بیان اینکه عالوه بر نفتا، تعرفه 
مربوط به فــوالد و صنایع چوب هم 
مطرح بود، اضافه کرد: مشکل دیگری 
که بــرای دولت ترودو ایجاد شــد، 
پرونده معروف به اس ان ســی بود. 
شرکتی در اســتان کبک که ترودو 
در جریان رســیدگی به اتهامات این 
شرکت و بررسی دادستان کل کشور 
دخالت کرد؛ این مساله برخی از رای 
دهندگان را نسبت به دولت وی ناامید 
کــرد و نظراشــان را از حزب لیبرال 

برگرداند.
این تحلیلگر مســایل سیاسی اظهار 
کرد: همچنین ترودو در سال 2۰۱5 
قول داده بود که سیســتم انتخاباتی 
کانادا را تغییر دهد. این وعده  ترودو 
باعث شد که بســیاری از افرادی که 
عقاید سیاســی چپگرایانه و مترقی 
دارند، در انتخابات پیشــین از حزب 
لیبرال در حمایت کنند که این اتفاق 
بیفتد و سیستم انتخاباتی تغییر کند.

احمدی گفت: دولت ترودو این وعده 
را به خاطر پیچیدگی هایی که این کار 
داشت محقق نکرد، خود این مساله و 
عدم تحقق آن باعث شــد تعدادی از 
رای هایی که حزب لیبرال در انتخابات 
گذشته از طرف ترقی خواهان بدست 

آورده بود هم ریزش داشته باشد.

دولت ائتالفی تشکیل نخواهد شد

وی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است 
دو حزب لیبرال و نئو دموکرات متحد 
شــوند و یک حزب تشــکیل دهند، 
گفت: این دو حــزب، منش جدایی 
دارند و تاریخ تشــکیل آنها متفاوت 
است. هیچ صحبتی هم از اینکه این 
دو حزب با هم اتحادی تشکیل دهند 
و یک حزب شــوند، وجود ندارد. این 
تحلیلگر مسایل کانادا افزود: اکثریت 
اعضای هر دو حزب نیز عالقه ای به 
اتحاد با حزب دیگر ندارند. مشــاهده 
من این اســت که در کانادا بسیاری 
از سیاسیون و همچنین شهروندان به 
این موضوع که سیستم سیاسی کانادا 
دو حزبی نیســت و احزاب متفاوت 
حضور دارند و انتخاب های گوناگونی 
وجــود دارد، افتخار می کنند و نمی 
خواهند همچون آمریکا یا برخی دیگر 
از کشور ها تنها شاهد حضور دو حزب 
باشند و هیچ حزب دیگری امکان به 
قدرت رسیدن و یا صدایی در مجلس 

نداشته باشد.
احمدی ادامه داد: امــا درباره دولت 
اقلیت بایــد بگویم که بــا توجه به 
مصاحبه اخیر ترودو بعد از انتخابات، 
دولــت اقلیت لیبرال بــا هیچ حزب 
دیگری ائتالف رســمی نخواهد کرد. 
در کانادا سیستمی که دولت بخواهد 
به شــکل ائتالفی تشکیل شود عرف 
نیســت بلکه روش کار این است که 
دولت اقلیت ســعی مــی کند برای 
سیاســت هایی که می خواهد دنبال 
کنند یا لوایحی که مــی خواهد در 
مجلس به تصویب برساند، با احزاب 
دیگر همکاری کند تا حمایت حداقل 
یکــی از احزاب منتقد دولت را جلب 

کند.
وی با تاکید بر اینکه حمایت احزاب 
دیگر در مساله تصویب الیحه بودجه 

بسیار اهمیت دارد، اضافه کرد: بودجه، 
مهمترین بحث هر سال مجلس است 
و برنامه دولت را برای سال بعد تعیین 
می کند، از این رو، دولت اقلیت بویژه 
روی لوایح مربوط به بودجه ســعی 
خواهد کرد حمایــت احزاب دیگر را 

جلب کند.
رئیس موسســه صلح و دیپلماســی 
تورنتــوی کانادا یادآور شــد: به طور 
طبیعی حزبی که بــه مواضع حزب 
لیبرال نزدیک تر اســت و می تواند از 
حزب لیبرال حمایت کند، حزب نئو 
دموکرات اســت و انتظار می رود که 
لیبرال ها با حزب نئو دموکرات بر سر 

برنامه ها ولوایح همکاری کنند.
احمدی افزود: اما نئو دموکرات ها تنها 
انتخاب لیبرال ها نخواهند بود و حزب 
کبک هم مــی تواند مورد توجه قرار 
گیرد و در برخی موارد دولت لیبرال 
را در برنامه ها جلو ببرند به خصوص 
اگر احساس کنند که منافع آن متوجه 

استان کبک خواهد شد.

مزایا و معایب دولت اقلیت

وی درباره تاثیر دولت اقلیت در اجرا 
و پیگیری سیاســت هــای داخلی و 
خارجی هم گفت: اتفاقی که ممکن 
اســت بیفتد و مثبت باشد این است 
که حــزب لیبرال باید بــا همکاری 
احزاب دیگر، سیاســت های خود را 
جلو ببرد و سیاست هایی که از برآیند 
این همکاری تصویب شــود سیاست 
هایی خواهد بود که اکثریت جامعه را 

نمایندگی می کند.
این تحلیلگر مســایل سیاسی افزود: 
این مساله در تاریخ کانادا و در زمان 
روی کار بــودن دولت هــای اقلیت 
پیشین هم مشاهده می شود به گونه 
ای کــه از همکاری حــزب لیبرال و 
نئودموکرات خدمات و پوشش بیمه 
درمانی همگانی فعلی در کانادا ایجاد 
شده است. به دلیل این همکاری در 
حوزه سیاســت داخلی کانادا ممکن 
اســت شاهد سیاســت های مترقی 
تری باشــیم به عنوان مثال افزایش 
تالش  درمانی،  اجتماعــی،  خدمات 
برای رفع نابرابــری های اقتصادی و 
عدالت اجتماعی و همچنین سیاست 
های حفظ محیط زیست و مبارزه با 

تغییرات اقلیمی.
احمدی درباره معایب دولت اقلیت هم 
گفت: اما از ســمت دیگر مشکلی که 
به وجود می آید این است که دولت 
اقلیت بازدهی که یک دولت اکثریت 
می تواند داشته باشد را ندارد. پروسه 
ای که باید همــکاری در پارلمان را 
شــکل دهد، طوالنی تر خواهد بود و 

سختی های خود را دارا است.
وی افــزود: بــدون شــک، حــزب 
اپوزیسیون اصلی که حزب محافظه 
کار اســت و در این انتخابات حدود 
۱2۰ کرســی را به خــود اختصاص 

داده، سعی خواهد کرد از این دشواری 
ها و سختی هایی که لیبرال ها با آن 
روبرو خواهند بود، به منظور اعتراض و 
انتقاد علیه لیبرال ها با هدف پیروزی 

در انتخابات آینده استفاده کند.
این تحلیلگر ایرانی مقیم کانادا گفت: 
محافظه کاران در چهار سال گذشته 
نشــان دادند، به عنوان حزب منتقد 
اصلی دولت بســیار قــوی عمل می 
کنند و می کوشــند از نظر سیاسی، 
فعالیت پارلمانی و تبلیغاتی انتقادهای 
بســیار تخریبی و تندی علیه دولت 
مطرح کنند. انتقادهای محافظه کاران 
معموال به نوعی عوامگرایانه است و با 
شهروندان ارتباط برقرار می کند و از 
این طریق تالش میکنند تعداد رای 
لیبرال ها را در انتخابات آینده کاهش 
دهند. آنها بازی سیاسی و منتقد بودن 
را بسیار خوب بلدند و سعی می کنند 
از این طریق، دولت را تحت فشار قرار 

دهند.
احمدی در پاســخ به این سوال که 
محافظه کاران در این مســیر تا چه 
میزان موفق خواهند بود، گفت: این 
مســاله به همکاری حزب لیبرال و 
ســایر احزاب بستگی خواهد داشت. 
نئودموکرات هــا در آینده نزدیک به 
هیچ عنوان نمی توانند دولت تشکیل 
دهند بنابراین شــرایط فعلی یکی از 
بهترین موقعیت ها است که بخشی 
از سیاســت های خــود را از طریق 
همکاری با لیبرال ها به پیش ببرند. 
اگر این همکاری وجود داشته باشد، 
محافظــه کاران خیلــی نمی توانند 

خللی در این مسیر ایجاد کنند.

انتخابات زود  امکان  و  اقلیت  دولت 
هنگام

وی در پاســخ به این ســوال که اگر 
لیبرال ها نتوانند در موضوعی حمایت 
احزاب دیگر را به دســت آورند، چه 
پیش خواهد آمد، گفت: دولت اقلیت 
لیبرال برای اینکه الیحه ای را تصویب 
کند باید حداقل حمایت نئودموکرات 
ها یا حزب  کبک )بالک کبکوا( را با 

خود داشته باشد ...
رئیس موسسه صلح و دیپلماسی در 
تورنتو توضیح داد: این مساله درباره 
بودجه بسیار اهمیت دارد. اگر الیحه 
بودجه تصویب نشود می توان گفت 
کــه آن دولت رای عــدم اعتماد می 
گیرد و دوباره انتخابات برگزار خواهد 

شد.
احمدی در عین حال گفت: اما پارلمان 
در هر زمانی با طی روند قانونی خود 
می تواند بحث عدم کفایت دولت را 
مطرح کند و اگر مجموع احزاب دیگر 
به نقطه مشترک برسند، می توانند 

دولت را ساقط کنند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشینه 
ای که وجــود دارد، به طور معمول 
دولت های اقلیت چیــزی حدود 2 

سال در کانادا عمر داشته اند و معموال 
انتخابات زود هنــگام در زمان دولت 

اقلیت همیشه مطرح شده است.
این فعال سیاسی در کانادا یادآور شد: 
فقط این بحث نیســت که پارلمان 
بخواهد انتخابات زودهنگام درخواست 
کند، اگر دولت احســاس کند که در 
نظر سنجی ها وضعیت خوبی دارد و 
امــکان دارد که بتواند دولت اکثریت 
تشــکیل دهد، یا اینکه نمی تواند با 
احزاب دیگر به نقطه نظر واحد برسد، 
با درخواست انحالل پارلمان، انتخابات 

زودهنگام را برگزار می کند.

انتخابات  نقش سیاست خارجی در 
اخیر

احمدی در پاســخ به این سوال که 
نقش سیاســت خارجی در انتخابات 
اخیر چگونه بوده است، گفت: سیاست 
خارجی در ایــن انتخابات خیلی به 
عنــوان اولویت مطرح نبــود. حزب 
محافظه کار تنها حزبی بود که خیلی 
روی سیاســت خارجی مانور داد و با 
جزئیات برنامه داشت اما به طور کلی 
مهم ترین اولویتی که در نظر سنجی 
ها مطرح می شــد، مسایل اقتصادی 

بود.
وی افــزود: هزینه بــاالی زندگی به 
خصــوص قیمت باالی مســکن در 
شهرهای بزرگ کانادا، برنامه مالیاتی 
احزاب، بحث عدالت اجتماعی و حفظ 
محیط زیســت و مبارزه با تغییرات 
اقلیمی مهم ترین مســایلی بود که 
در این انتخابات مطرح شد. همه نظر 
سنجی ها نشان داد که مساله تغییرات 
اقلیمی برای اکثریت شهروندان کانادا 
اهمیــت دارد و احســاس می کنند 
که دولــت کانادا حتمــا در این باره 
باید سیاست و برنامه های مشخصی 

داشته باشد.

مساله ایران

رئیس موسسه صلح و دیپلماسی در 
پاســخ به این سوال که موضوع ایران 
در این انتخابات تا چه میزان مطرح 
بود، گفت: در طول انتخابات و کمپین 
انتخاباتی که تازه پایان یافته اســت، 
مساله سیاســت خارجی برای حزب 

لیبرال یک اولویت نبود.

احمدی افزود: برای حزب نئودموکرات 
هم تقریبا به همین شکل بود. مساله 
ایران بر عکــس انتخابات 2۰۱5 که 
یک وعده مشــخصی از طرف حزب 
لیبرال وجود داشــت که در صورت 
انتخاب، به ســمت تجدیــد رابطه با 
ایران و بازگشــایی سفارت ها پیش 
خواهند رفت، چنین وعده مشابهی را 

در انتخابات 2۰۱۹ نشنیدیم.

وی ادامــه داد: اما کاندیداهای حزب 

لیبــرال کــه در طــول انتخابات به 
خصــوص در صحبت هایــی که با 
جامعه ایرانی در کانادا داشتند، مطرح 
می کردند که دولت لیبرال همچنان 
به وعده خود پایبند است و در صورت 
انتخاب مجدد ســعی مــی کند راه 

دیپلماسی را با ایران به پیش ببرد.
این فعال سیاسی در کانادا اضافه کرد: 
این مساله در تضاد مشخصی با برنامه 
سیاست خارجی حزب محافظه کار 
بــود که برنامه ای را علیه ایران اعالم 
کرده بود و در صــورت انتخاب آنها، 
کانادا به نوعی با سیاســت موسوم به 
»فشار حداکثری« دولت ترامپ علیه 

ایران همراه می شد.
احمدی از ایــن منظر انتخاب دولت 
لیبرال را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
همچنین بــا تحــوالت اخیر و حل 
برخی از پرونده های کنسولی که مانع 
هرگونه مذاکــره دیپلماتیک با ایران 
شده بود، می توان احتمال بازگشت 

به مذاکره را امیدوار کننده دانست.
وی درباره اینکــه رویکرد لیبرال ها 
در این دوره نســبت به روابط با ایران 
چگونه خواهد بود، هــم گفت: فکر 
می کنم می توانیم شاهد آن باشیم 
که بــا همکاری دو حــزب لیبرال و 
نئودموکــرات در دولــت اقلیتی که 
شکل خواهد گرفت، کانادا نگاه مثبت 
تری را درباره تجدید رابطه و پیگیری 

دیپلماسی با ایران داشته باشد.
این تحلیلگر مســایل کانــادا افزود:  
نئودموکــرات رویکرد مثبتی  حزب 
نسبت به تجدید رابطه دیپلماتیک با 
ایران داشــته و مخالف سیاست های 
ترامپ و خروج آمریکا از برجام بوده 
اســت. اگر فقط به این مســاله نگاه 
کنیم؛ همکاری این دو حزب می تواند 
کانادا را در بحث سیاست خارجی به 
سمت تعامل سوق دهد و این مساله 
می تواند در موضــوع رابطه کانادا و 

ایران هم گشایشی ایجاد کند.
احمدی با ابراز تاسف از اینکه مساله 
روابط ایران و کانادا در اولویت سیاست 
خارجی این دو کشور قرار ندارد، اظهار 
کرد: زمانی که ترامپ و مشکل نفتا به 
اولویت اصلی سیاست خارجی کانادا 
تبدیل شد، تمام موارد دیگر از جمله 
رابطه با ایران به انتهای لیست رفت و 
دولت نتوانست به آنها رسیدگی کند. 
همچنین برخی پرونده های کنسولی 
نیز از موانع اساســی دیگر بر سر راه 

تجدید رابطه دو کشور بوده است.
وی این مســاله را درباره سیاســت 
خارجی ایران هم صادق دانســت و 
گفت: آنچه کــه به نظر من باید این 
مساله را در اولویت هر دو کشور قرار 
دهد، جامعه نسبتا بزرگی است که از 
ایرانیان در کانادا حضور دارند و همواره 
درخواست داشته اند که رابطه بین دو 

کشور برقرار شود.
رئیس موسسه صلح و دیپلماسی در 
تورنتو، قطع رابطه در سال 2۰۱2 که 
از ســوی دولت محافظه کار استیون 
هارپر انجام شد را یک اشتباه بزرگ 
توصیف کرد که مشکالت عدیده ای را 
برای جامعه ایرانیان کانادا به خصوص 
عدم دسترســی ایرانیان به خدمات 

کنسولی ایجاد کرده است.
بنابراین  کرد:  خاطرنشــان  احمدی 
درخواســتی که من بــه عنوان یک 
ایرانــی کانادایی به خصوص با دولت 
کانادا مطرح کردم این بوده است که 
باوجود اینکه از نظر رابطه تجاری یا 
مسایل سیاســی ممکن است رابطه 
دو کشــور در اولویت نباشد اما برای 
جمعیت بین ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار نفره 
ایرانی در کانادا یک اولویت و مســاله 
مهمی است که دو کشور گام به گام 
به سمت تجدید رابطه حرکت کنند 
و در گام اول رابطه کنسولی را برقرار 

کنند.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

رازی که اداره بهداشت کانادا پنهان نگاه می دارد
 نوشابه های انرژی زا عامل مرگ مصرف کنندگان

برخی نوشابه های انرژی زای موجود در 
بازار کانادا می توانند کشنده باشند اما 
مسوالن وزارت بهداشت کانادا در این 

باره چیزی به شهروندان نمی گویند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
برنامه تلویزیونی »آنکت« که موضوع 
آن روزنامه نگاری تحقیقی است، افشا 
کرد برخی از شهروندان کانادایی پس 
از مصرف نوشابه های انرژی زای حاوی 
کافئین و محرک های شیمیایی جان 
خود را از دست داده و برخی نیز دچار 
تپش قلب، تشنج و اختالالت تنفسی 
شده اند. این در حالی است که مقامات 
دولت درباره مشــکالت بهداشتی و 
خطراتی که مصرف این گونه نوشابه ها 
می تواند به همراه داشته باشد، چیزی 
به شهروندان نمی گویند و شرکت های 
بزرگ فعال در این بخش نیز به جای 
شفاف ســازی در این زمینه ترجیح 
می هند به سکوت مرگبار خود ادامه 

دهند.
زاکاری میچل جوان بیســت و یک 
ســاله کانادایی یکی از قربانیان این 
نوشــابه های انرژی زا است که بیست 
اوت سال 2۰۱۶ در حالی که به ظاهر 
هیچ مشکل جسمانی نداشت، هنگام 
شنا کردن در دریاچه سن-پی یر که 
کامال هم با شرایط آن آشنا بود، غرق 

شد.
آن روز زمانی که زاکاری به داخل آب 
پرید مادرش هرگز تصور نمی کرد که 

دیگر روی آب نیاید.
پاسکال بوالی وکیل مدافع این پرونده 
مصمم است که همه زوایای پنهان و 
مبهم این قضیه را روشن کند. زمانی 
که نتایج تجزیه و تحلیل های ســم 
شناسی و ملکولی به دست او رسید، 
یک مســئله کامال محــرز بود: بین 
آریتمی قلبی کــه زاکاری را از پای 

انداخت، فعالیت جسمانی و مصرف 
نوشابه های انرژی زا یک رابطه وجود 
داشت. به گفته مادر زاکاری، پسرش 
همان روز یک نوشابه انرژی زای ردبول 

مصرف کرده بود.
اما زاکاری میچل تنها کسی نیست که 
با مصرف نوشابه های انرژی زای کافئن 
دار دچار مشکالت جسمانی حاد شده 

است.
تازه ترین مطالعات صورت گرفته در 
این باره خیلی چیزها را افشــا کرده 
است. در ســال 2۰۱5 دیوید هاموند 
پژوهشــگر و استاد دانشگاه واترلو در 
اســتان انتاریو مطالعاتــی را در این 
زمینــه روی 2۰4۸ فــرد دوازده تا 
بیست و چهار ســاله انجام داد و در 
بررسی های خود دریافت که نزدیک 
بــه نیمی از افرادی که نوشــابه های 
انرژی زا مصرف کرده بودند، دست کم 
یک عارضــه جانبی نامطلوب از خود 

بروز دادند.
جالب این جاست که دولت کانادا نیز 
از همان ابتدا در جریان این مشکالت 
بوده است. طبق اعالم وزارت بهداشت 
کانادا، سردرد، تورم صورت، درد کلیه، 

کمبود شدید داروی ضد سرطان سینه 
در کانادا

مداد- به گزارش سی بی ســی، وزارت سالمت کانادا اعالم کرد با همکاری 
کارخانه های داروســازی کشور، کمبود فعلی داروهای سرطان سینه را تا 

پایان امسال برطرف خواهد کرد.
داروی تاموکسیفن )Tamoxifen( که به عنوان بخشی از درمان هورمونی 
برای بیماران مبتال به سرطان ســینه تجویز می شود، در حال حاضر در 
کانادا کمیاب اســت. گفتنی است این دارو برای برخی دیگر از بیماری ها 

نیز کاربرد دارد.
با این وجود، از آنجا که شــرکت های داروسازی کانادا از قابلیت تولید این 
محصول برخوردارند، با افزایش ظرفیت تولید می توانند کمبود موجود در 
بازار را برطرف سازند. وزارت سالمت کانادا به شدت می کوشد این مشکل 

را طی چند ماه آینده برطرف سازد.

بی خوابی، توهم، افســردگی، کاهش 
هوشیاری، افزایش ضربان قلب و … 
تنها چند مــورد از یکصد و چهل و 
سه عارضه نامطلوبی است که شصت 
و پنج نفر در فاصله سال های 2۰۰۳ 
تا 2۰۱۳ پس از مصرف نوشــابه های 

انرژی زا از خود بروز دادند.
اکثر افرادی که با چنین مشــکالتی 
مواجه شدند مردانی با سن متوسط 
بیست و چهار سال بودند. اما کودکان 
حدودا هشت ساله نیز با مصرف این 
نوشــابه ها عوارض مشــابهی از خود 

نشان دادند.
با این حال وزارت بهداشــت کانادا از 
سال 2۰۱۳ انتشــار این آمار و اخبار 
را متوقف کرد گویی به یکباره دیگر 
هرگز چنیــن مشــکالتی در میان 

شهروندان مشاهده نشده است.
هیتر میچل پس از مــرگ دردناک 
پسرش می خواســت زنگ هشدار را 
برای دیگر هموطنانش به صدا درآورد. 
او امیــدوار بود که بــا این کار بتواند 
ازوقــوع فجایع مشــابهی برای دیگر 
جوانان کانادایی جلوگیری کند اما در 
مســیری که قصد داشت در آن جلو 
بــرود با یک مانع اداری بزرگ مواجه 

شد.
از سال 2۰۱۳ نوشابه های انرژی زا به 
عنوان مواد غذایی ساده در نظر گرفته 
می شــوند نه به عنــوان محصوالت 
بهداشتی طبیعی. با این تغییر قانون 
که در دولت استفن هارپر نخست وزیر 
محافظه کار پیشین کانادا ایجاد شد، 
وزارت بهداشــت کانادا مســئولیت 
گزارش کردن مشــکالت سالمتی و 
بهداشــتی را که ممکن است مصرف 
این نوشابه ها داشته باشد، به صنایع 

سازنده این محصوالت واگذار کرد.
اگر یک مصرف کننده نوشــابه های 
ردبول با یک مشــکل سالمتی روبرو 
شود، وظیفه مســئوالن این شرکت 

اســت که موضوع را گزارش کنند و 
وزارت بهداشــت کانادا را در جریان 
امر قرار دهند. به عبــارت دیگر، در 
صورتی که محصوالت ردبول مشکل 
ساز باشند، شرکت ردبول باید خودش 

را لو دهد.
هیتــر میچل به هیــچ عنوان صالح 
نمی دانست و مایل نبود برای گزارش 
مرگ پسرش با شرکت رد بول تماس 
بگیرد چرا که به خوبی می دانســت 
شرکت ردبول برای تبلیغ محصوالتش 
و توجیه عرضه و فروش گسترده آنها 
در بازار هر ســاله مبالغ هنگفتی به 
مطالعات و تحقیقــات در این زمینه 
اختصاص می دهــد بنابراین چگونه 
می توانست برای پیگیری مسئله مرگ 
پســر جوانش به این شرکت اعتماد 

کند؟
بنابراین هیتر میچــل تالش کرد از 
طریق تمــاس با آژانــس نظارت بر 
محصوالت غذایی کانــادا ACIA که 
مسئول بررســی سالمت محصوالت 
غذایی است، این موضوع را به مقامات 
دولت فــدرال اطالع دهــد. وی در 
نامه ای به آژانس نظارت بر محصوالت 
غذایی ماجرای فوت پسرش را تعریف 
کرد و نتایج بررســی های پزشــکی 
قانونــی را نیز ضمیمه آن کرد اما در 
پاسخ فقط نامه ای الکترونیکی دریافت 
کرد کــه در آن به یادآوری وظیفه و 
مســئولیت این آژانس اشــاره شده 
بود. هیتر میچــل می گوید من واقعا 
نمی دانســتم و نمی دانم که مشکل 
خودم را با چه مســئول یا نهادی در 

میان بگذارم.
پیــش از مرگ زاکاری نیز مرگ یک 
جوان هجده ســاله و دو نوجوان که 
احتماال با مصرف نوشابه های انرژی زا 
ارتباط داشت به وزارت بهداشت کانادا 

اطالع داده شده بود.

ایرونیا- در یک زمین بازی سافت بال 
در ترنتــون، دانا نیوجنــت اهل نووا 
اسکوشــا برای نخستین بار در بیش 
از یک سال دوباره صدای ضربان قلب 

پسرش را شنید.
مایکل کولیر پسر 2۳ ساله نیوجنت 
در ســپتامبر 2۰۱۸ در یک تصادف 
رانندگی جان خود را از دســت داده 
بــود. دو روز پس از مرگ او، جیکوب 
باسک نوجوان با ضربان قلب غیرعادی 
به سرعت به بیمارستان رسانده شد 
و به شــدت نیازمند یک عمل قلب 

اورژانسی بود.
باســک حاال قلب کولیر را در سینه 
خود دارد و در یک بازی ســافت بال 
خیریــه که یکشــنبه برگزار شــد، 
نیوجنت باالخره پسری را مالقات کرد 
که زندگی اش بخاطر پیوند قلب پسر 

خودش ادامه یافته است.
به محض اینکه او صدای ضربان قلب 
پسرش را شنید موجی از احساسات او 
را در بر گرفت اما وقتی که بعد از آن 
با سی تی وی نیوز آتالنتیک صحبت 
کرد، گفت اشــک هایی که ریخت به 

خاطر قدردانی بودند و نه غم.
او گفت: »خیلی حس خوش اقبالی 
دارم. باالخــره توانســتم جیکوب را 
مالقات کنم. قلبــم االن حس گرما 

دارد«.
این حســی بود که باسک هم داشت 
و این مالقات را »باورنکردنی« خواند.

او گفــت »خیلــی حــس قدردانی 
می کنم« و اضافه کرد که این رخداد 
خیریه به او کمک کرد درک بهتری 
از مردی داشته باشد که حاال قلبش 
درون سینه اوســت. او گفت: »امروز 
که اینجــا آمدم دیدم که چقدر همه 
واقعا مایکل را دوست داشتند و به او 

اهمیت می دادند«.

این مالقات در تورنمنت ســافت بال 
ســاالنه داوســونز کریسمس ویش 
برگزار شد که هفت سال پیش توسط 
داوســون مک کی که حاال ۱5 سال 

دارد و پدرش فِردی راه اندازی شد. 
مک کی گفت: »باعث می شــود همه 
حس بهتری داشته باشند وقتی که 
می توانند به شــخص دیگری کمک 
کنند و به دیگران ببخشند. همیشه به 

سمت خود آدم بازمی گردد«.
تورنمنت امسال به یاد و خاطره کولیر 
تقدیم شد که از نظر نیوجنت بسیار 
درخور بود. او گفت: »هر سال که آن ها 
این تورنمنت را برگزار می کردند من و 
مایکل می آمدیم و تماشا می کردیم. 

پسر من خیلی بخشنده بود«.
کولیر تنهــا جان باســک را نجات 
نداد. کبد و لوز المعده او هم به دیگر 
بیمارانی اهدا شــدند که به آن ها نیاز 
داشتند. نیوجنت گفت: »وقتی که او 
اعضای بدنش را اهدا کرد، همین به 
تنهایی، هدیه زندگی، همین چیزی 

بود که مایکل دلش می خواست«.
تخمین زده می شد که این تورنمنت 
سافت بال بتواند چیزی حدود ۳ هزار 
دالر پول جمــع آوری کند که برای 
خرید هدایای کریسمس، غذا و دیگر 
لوازم مــورد نیاز بــرای خانواده های 

محلی نیازمند خرج می شود. 
بعد از اینکه نیوجنت به صدای ضربان 
قلب گوش کرد، در زمین باسک را در 
آغوش کشید. باسک گفت بازیابی و 
بهبود از عمل قلب ســخت بوده اما 
اضافــه کرد که باالخــره دوباره دارد 
هاکی بازی می کند و اطمینان حاصل 
خواهد کرد که این شانس جدید برای 
زندگی کردن که قلب کولیر به او داده 

را هدر نخواهد داد.
iroonia.ca

مادر نووا اسکوشیایی ضربان قلب
 پسر از دست رفته اش را 

در سینه دریافت کننده عضو شنید
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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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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

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

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

)More than 25 years experience(
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

برنامه جدید کاهش میزان 
ضایعات مواد غذایی در کانادا

از طریــق Flashfood، اپ خریــد 
جدید کانادا، دیگر نگران خرید مازاد و 
دور ریز مواد غذایی خود نباشید. این 
برنامه جدید در تالش است تا مشکل 
مواد زائد کشور را با فروش مواد غذایی 

فوق العاده ارزان حل نماید.
این برنامه که به فروشــگاه های مواد 
غذایی شما اجازه دسترسی مستقیم 
به برنامه را داده، از تابستان سال جاری 
 Real Canadian در فروشگاه های
سراســر  در  موجود   Superstores
کانادا راه اندازی گشته و مواد غذایی 
که تاریخ مصرف آنان رو به اتمام است 
را با پایین ترین قیمت به فروش می 
گذارد که هدف آن فروش مواد غذایی 
تخفیف خورده به مشــتریان تنها در 

روز انقضای آنان می باشد.
به گفته یکی از مدیران فروشگاه های 
ادمنتون، این فروشــگاه در تابستان 
امسال توانســته از هدر رفتن هزاران 
دالر پول مشتریان و دور ریز ۱۱.۰۰۰ 

پوند مواد غذایی جلوگیری نماید.
در ســال 2۰۱۷، جــان دومینگــز، 
 ،Flashfood بنیانگذار و مدیر عامل
اپلیکیشــن خود را بــه امید جذب 
 Dragon's Den ســرمایه گذار بــه
برده و مبلغــی بالغ بــر ۳۰۰.۰۰۰ 
دالر در عــوض ۱۰ درصد شــرکت 
درخواســت نمود، که دو نفر در این 
پنل تصمیم به ســرمایه گذاری در 
Flashfood گرفتــه و ۳۰۰ هــزار 
دالر بابــت 25 درصد شــرکت که 
مابین این دو تقسیم گشته، دریافت 

کــرده و برخالف باور ســایر اعضای 
 Real پنــل، هم اکنون این برنامه در
سراسر   Canadian Superstores
کانــادا راه اندازی گشــته و فعالیت 

می کند.
در حال حاضر ۳۱ مکان در آلبرتا، ۸ 
مورد در ساســکاچوان ، 2۸ مکان در 
بریتیش کلمبیا، ۱۱ مورد در مانیتوبا، 
یک مکان در یــوکان، ۱۹ مکان در 
نوبرانزویک، ۱۱ مورد در نیوفوندلند 
و البرادور، 2۸ مورد در نوااسکوشــیا، 
4 مــورد در جزیــره پرنــس ادوارد، 
۱25 مورد در انتاریــو و ۱۳۹ مکان 
نیز در کبک از Flashfood استفاده 
می کننــد. بنابرایــن کانادایی ها در 
سراسر کشــور به خدماتی دسترسی 
داشته که با فروش سریع مواد غذایی 
با قیمت تخفیفی، میزان ضایعات مواد 

غذایی را کاهش می دهد.
تا کنون این برنامه در فروشگاه های 
سراســر ادمنتون، بیش از 4۱.۰۰۰ 
دالر در پول مشــتریان صرفه جویی 
کــرده و از دور ریز بیش از 2۰.۰۰۰ 
پوند مواد غذایــی جلوگیری نموده 

است.
هدف ایــن برنامه صرفــه جویی در 
هزینــه مواد غذایی، کاهش انتشــار 
گازهای گلخانه ای و صرفه جویی در 

وقت مردم می باشد.
Flashfood همچنیــن در دو ایالت 
میشیگان و ویسکانســین در ایاالت 

متحده نیز فعال می باشد.

سیر صعودی قیمت ملک در مونترال همچنان ادامه خواهد یافت
مداد- اگــر به فکر خریــد خانه در 
مونترال هســتید، بهتر است منتظر 
پائین آمدن قیمت ها نباشید. قیمت 
مســکن طی چند ســال گذشته به 
شکلی یکنواخت صعودی بوده است. 
همچنین هیچ نشــانه ای از احتمال 

تغییر این روند وجود ندارد.
بر اســاس جدیدترین نظرســنجی 
قیمت خانه، قیمت ها در پائیز امسال 
در مونترال بــزرگ ۹/5 درصد و در 
مرکز شــهر ۷ درصد بیشتر از سال 

قبل بود.
با وجود اینکه این افزایش نســبت به 
افزایش دورقمی در قیمت مســکن 
در ونکوور و تورنتو کمتر اســت، اما 
این مساله چیزی را تغییر نمی دهد. 
متوســط قیمت خانه در مرکز شهر 
مونترال در حال حاضر 5۳4۰2۶ دالر 
اســت که افزایشی ۳5 هزار دالری را 
نسبت به سال پیش نشان می دهد. در 
مونترال بزرگ نیز این قیمت متوسط 
به 4۱۸۷۳۱ دالر رسیده که تفاوتی 
2۳ هزار دالری نسبت به پارسال دارد.

به کالمی دیگر، اگر کار خرید خانه را 
به سال آینده موکول کنید، احتماال 
هزاران دالر بیشــتر بایــد بابت آن 

بپردازید.
راه حــل منطقــی برای بســیاری از 
مونترالی ها، روی آوردن به خانه های 
ارزان قیمت تر در حاشــیه شهر است. 
اما بررسی ها نشان می دهد که فروش 
خانــه در این نواحی نیز به شــدت 
افزایش یافتــه و قیمت های خانه در 
این مناطق بسیار باال رفته است. در 
شــرق مونترال، قیمت خانه در سه 
ماهه ســوم 2۰۱۹ حدود 5/۸ درصد 
نسبت به ســال پیش افزایش داشته 
است. قیمت یک خانه دوطبقه در این 
منطقه نیز افزایشی ۳/۱۱ درصدی را 

تجربه کرده است.
البته این طور نیســت که کسانی که 

در حاشیه شهرها به دنبال خرید خانه 
هستند، به دنبال خانه های ویالیی و 
بزرگ این مناطق باشند. چند سالی 
است که فروش کاندوهای اطراف شهر 
نیز زیاد شده و قیمت شان نیز باال رفته 
اســت. الوال با ۸/۶ درصد، بیشترین 
افزایش قیمت کاندو را در ســه ماهه 
سوم تجربه کرده است. قیمت کاندوها 
در شرق مونترال و نیز ساحل جنوبی 
هم حدود 5 درصد افزایش یافته است.

در میــان شــهرهای بــزرگ کانادا،  
مونترال از نظر قیمت خانه از وضعیت 
بهتری برخوردار اســت. با این وجود،  
رشــد یکنواخت قیمت ملک در این 
شــهر، مانع اصلی در برابر بسیاری از 
افراد برای خرید خانه در آن به شمار 

می رود.
دولت فدرال و نیز دولت های استانی ، 
یک سری راه حل بالقوه را برای کمک 
به کانادایی ها برای صاحب خانه شدن 
ارائه می دهند. با ایــن وجود، برخی 
کارشناســان بر این باورنــد که این 
طرح ها، علیرغم نیت خوبی که پشت 
آنها قرار دارد، فقط به افزایش بیشتر 

قیمت خانه در مونترال می انجامد.

با وجود اینکه رشــد خوب اقتصادی 
سبب شــده مونترالی های بیشتری 
به فکر خرید خانــه و یا بهبود خانه 
فعلی خود باشند، کاهش سریع تعداد 
خانه هــای موجود، خــودش عاملی 
برای افزایش هر چه بیشتر قیمت ها 
به شــمار می رود. تعداد امالکی که 
در منطقه مونترال بزرگ برای خرید 
وجــود دارد طی 4۸ مــاه پیاپی، با 
کاهش روبرو بوده است. تعداد امالک 
موجود برای فروش در ماه ســپتامبر 
کاهشی 2۱ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال پیش داشت.
ارائه وام های مسکن طوالنی مدت تر و 
نیز مشوق های مالی برای خانه اولی ها 
سبب افزایش تقاضا در بازاری می شود 
که عرضه در آن به شدت پائین است. 
هر قــدر وزنه تقاضا افزوده شــود و 
وضعیت کّمی مسکن به شکل کنونی 
باقی بماند، حتــی در بلندمدت نیز 
شــاهد کاهش قیمت ملک نخواهیم 

بود.
به همین دلیل، شاید راه حل مساله نه 
در دادن وام هــای بلندمدت، بلکه در 

ساخت وساز بیشتر باشد.

اما ساخت وساز هم دردسرهای خاص 
خــودش را دارد. بر اســاس گزارش 
یک گروه فعال در این حوزه، ساخت  
واحدهای مسکونی در نیمه اول سال 
2۰۱۹ به بیشــترین میزان از ســال 
2۰۱۰ تاکنون رسیده است. اما بیش 
از نیمی از این واحدها، آپارتمان های 

اجاره ای هستند.
پیش بینــی می شــود بــازار امالک 
مونترال در زمســتان پیش رو، بازار 
مشابه شهرهای دیگر کانادا را پشت 
سر بگذارد. همچنین پیش بینی شده 
اســت که افزایش قیمت ملک در هر 
سال به ۶ درصد برسد. این در حالی 
است که میانگین کشوری برای این 
افزایش حدود 5/۱ درصد است. افزون 
بر این پیش بینی شده است که قیمت 
ملک در تورنتو افزایشی ۳ درصدی و 
در ونکوور کاهشــی 5/5 درصدی را 

تجربه کند.
با وجود افزایش شدید قیمت ملک در 
مونترال طی چند سال اخیر، مجموع 
افزایش ارزش خانــه در کانادا هنوز 
5۰ درصد بیشــتر از این افزایش در 

مونترال بوده است.



۱۳13 Issue 1448 Friday November 1, 2019شماره ۱44۸ جمعه ۱0 آبان ۱۳۹۸

110-1150 Marine Drive, North Vancouver
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کلینیک  دندانپزشکی مارین با کادر مجرب و ارائه سرویس هاي متناسب با استانداردهاي بین المللی 
آماده انجام کامل ترین خدمات دندانپزشکی براي تمام سنین می باشد.

(Invisalign)  ارتودنسی، مرتب کردن دندان ها با روش هاي نوین بدون سیم کشی در کوتاه مدت
ترمیمی، پر کردن دندان با کامپوزیت سفید و  امالگام جیو ه اي

جراحی دندان هاي عقل نهفته و غیر نهفته
رفع بلندي، کوتاهی، فاصله بین دندان ها و تغییر به رنگ دلخواه در یک جلسه با ونیرهاي کامپوزیتی

طراحی لبخند مطابق با فرم صورت با لومینرهاي سرامیکی و بدون تراش
جرم گیری، پروفیالکسی و فلوراید تراپی براي جلوگیري از پوسیدگی

(Advance zoom) بلیچینگ و سفید کردن دندان با دستگاه
درمان اطفال، دندانپزشکی کودکان با جایزه ویژه 

 پروتزهاي ثابت، پروتزهاي متحرك، دندان هاي متحرك
پروتزهای دندان (روکش هاى زیبایى، لومینر، المینیت، طال، همرنگ دندان)

درمان بیماري هاي لثه، رفع بوي دهان
کاشت دندان «ایمپلنت»

در کلینیک دندانپزشکی مارین می توانید از روند درمانی خود لذت ببرید

پارکینگ رایگان

شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

تبلیغات سیگار الکترونیکی در انتاریو ممنوع اعالم شد
ایرانیان کانادا- انتاریو به تازگی اعالم 
کرده اســت که با برداشتن تبلیغات 
دود ودم ویپینگ در فروشــگاهها تا 
اول ژانویه ســال 2۰2۰، اقدامی در 
جهت رفع نگرانی دراین مورد انجام 

داده است.
به تازگی، یک نوجوان انتاریویی پس 
از کشیدن روزانه سیگار الکترونیکی 
به یک بیماری تنفسی شدید، که به 
مراقبت های شدید نیاز داشت دچار 

شد و زندگی اش به خطر افتاد.
هفته ها پس از این حادثه، یک مورد 
در کبک رخ داد که در آن شــخصی 
مبتال به یک بیمــاری ریوی مرتبط 
با ویپینگ شــد. در ایــاالت متحده 
۳4 مــورد مرگ ناگهانی در ارتباط با 
ویپینگ اتفاق افتاده است، و در حالی 
که کانادا هنوز تعداد قابل توجهی از 
این بیماری را مشــاهده نکرده است، 

مقامات سازمان بهداشت بسیار نگران 
هستند چرا که این یک مسئله رو به 
رشد است و باید مورد توجه قرار گیرد 
و به این نتیجه رسیده اند که یکی از 
عوامل بیماری زا و کشــنده که می 
توان جلوی آن را گرفت اســتفاده از 

سیگار الکترونیکی است.
کریستین الیوت، وزیر بهداشت انتاریو 
بیان کرد: »با توجه به شواهد در حال 
رشــد، به طور فزاینده نگران شیوع و 
عواقب احتمالی ســالمتی ناشــی از 
استفاده از سیگار الکترونیکی هستیم، 
به ویژه که بر سالمت جوانان ما تأثیر 

می گذارد.«
این ممنوعیت نه تنها شامل فروشگاه 
ها می شود بلکه فروش این محصوالت 
در پمپ بنزین ها نیز ممنوع اعالم شد 
که البتــه هنوز فروش محصوالت در 

آنجا متوقف نشده است. 

به گزارش ســی.تی.وی نیوز، شــهر 
تورنتو در آوریل سال 2۰2۰ آئین نامه 
جدیدی را اجرا خواهد کرد، که طبق 
این آئین نامه فروشگاه ها برای فروش 
سیگارهای الکترونیکی نیاز به دریافت 

مجوز دارند.
هزینه مجــوز در تورنتو برای فروش 
محصوالت ویپینگ ۶45 دالر خواهد 
بود، و هزینه تمدید ساالنه ۳۱5 دالر 
میباشــد. همیلتون و لندن در حال 
حاضر آیین نامــه ای دارند که برای 
کســانی که به فــروش محصوالت 
ویپینگ می پردازنــد، هزینه هایی 
اعمال می شــود. به گزارش سی.تی.
وی نیوز، بیش از ۱4۰۰ خرده فروش 
شناخته شده در تورنتو وجود دارند که 

این محصوالت را می فروشند.
ویپینگ  تبلیغات  خبرنامه،  براساس 
هنوز هم در فروشگاه های تخصصی 

مانند فروشــگاه های خرده فروشی 
ماری جوانا مجاز است، برای ورود به 
این فروشگاهها مشتریان باید حداقل 

۱۹ سال سن داشته باشند.
در حالی که ایــن ممنوعیت از نظر 
بسیاری از مردم انتاریو به عنوان یک 
عملکــرد خوب تلقی می شــود، اما 
برخی دیگر معتقدند این کافی نیست.

مطابق خبر منتشر شــده در انتاریو 
در رابطــه بــا این موضوع ، ســیگار 
الکترونیکی در بین جوانان محبوبیت 
زیادی پیدا کرده. گفته می شود که 
از ســال 2۰۱۷ تــا 2۰۱۸ ، افزایش 
ویپینــگ در بین جوانان کانادایی در 
ســنین ۱۶-۱۹ سال ۷4 درصد بوده 
است. برخی از عالئم بیماری تنفسی 
ریوی ناشی از مصرف این محصوالت 
شامل سرفه، درد قفسه سینه، تنگی 

نفس، خستگی و استفراغ است.

پاکت های سیگار در کانادا بی نام و نشان می شوند

ایرانیان کانادا- بر اساس قوانین فدرال 
کانادا از هفته آینده پاکت های سیگار 
عاری از هر گونه نشان و نام برندی و با 
رنگ پیش فرض قهوه ای  در دسترس 

عموم قرار خواهد گرفت.
صنعت دخانیــات کانادا بــا اعطای 
فرصتی ۹۰ روزه به خرده فروشــان 
بــرای فروش ســیگارهای خــود با 
پاکت های قبلی قصد اجرایی کردن 
مقررات بهداشــتی کانادا تا تاریخ ۹ 

نوامبر را دارد.
طبق این قانون قرار است از این پس 
تمام بسته بندی های سیگارها در کانادا 
به صورت یکسان و با توجه به شرایط 
جدید با رنــگ  پاکت قهوه ای و متن 
خاکستری ارائه شود. طی این اقدامات 
هم چنین اندازه و ظاهر ســیگارها و 

ســایر محصوالت موجــود در داخل 
بسته ها را استانداردسازی می کند.

کارشناســان و متخصصان بهداشتی 
اعالم کرده اند مواضع سیاســِت این 

قوانین در کانادا در رأس فشار جهانی 
برای جلوگیری از جذابیت برندهای 
سیگار به ویژه میان جوانان و نوجوانان 
و کوچــک کردن ســایز پاکت های 

سیگار بوده است.
یک تحلیلگر ارشــد این سیاست در 
انجمن ســرطان کانادا با اشاره به ۱۳ 
کشور دیگری که اقدامات مشابهی را 
صورت داده اند، مقررات بســته بندی 
ساده سیگارها را در کانادا، بهترین در 
جهان دانسته  است. برای مثال کانادا 
در حذف ســیگارهای بلند و باریکی 
که به »سیگارهای مخصوص زنان« 
شــهرت دارند، در جهان پیشرو بوده 

است.
هم چنیــن از ســال 2۰2۱ میالدی 
پاکت های پهن برای سیگارها در کانادا 
اجباری خواهد شد تا فضای بیشتری 
برای درج هشدارهای سالمتی روی 

آن ها فراهم شود.
به گفته یک استاد روانشناسی دانشگاه 
»واترلو« بسته بندی های سیگارها به 
ابزارهای قدرتمند تجاری برای جلب 
توجه مصرف کنندگان تبدیل شده اند 
و تغییر آن ها به ســبک های ســاده 
می تواند راههــای موثر برای کاهش 

استعمال دخانیات باشد.
ایــن اســتاد دانشــگاه می گویــد 
گونه ای  به  سیگارها  بسته بندی های 
هستند که مصرف کنندگان را به این 
تصــور  می اندازند که برخی از برندها 
ضرر کمتری نســبت به برخی دیگر 
دارند. بــرای مثال مطالعات نشــان 
داده عمــوم مردم بر ایــن باورند که 
پاکت های سیگار با رنگ های روشن و 
فضای سفید خطرات کمتری نسبت 
به همان محصوالت با رنگ های تیره 

دارند.
بنا بر گزارش پایــگاه خبری گلوبال 
نیوز کانادا، کارشناسان کانادایی قصد 
دارند با تیره تــر کردن رنگ پاکت ها 
و بــا حــذف لوگوها و نوشــته های 
اضافی هشــدارهای ســالمتی درج 
شــده روی پاکت های سیگار را برای 

مصرف کنندگان برجسته  سازند.

زمان آن فرا رسیده است که کانادا
 به دنبال پوشش بیمه برای دارو باشد

ایرانیان کانادا- امــروز بدترین وضع 
ممکــن مربوط بــه مراقبــت های 
بهداشــتی کانادا اســت که خارج از 
سیســتم بیمه ای هزینــه داروهای 
تجویزی از جیب بیمار پرداخت می 
شود. در حال حاضر، چتر بیمه فقط 
خدمات پزشکی و بیمارستان را شامل 
می شود. سایر نیازهای مراقبت های 
بهداشتی، مانند داروها  از طریق بیمار 
یا از طریق برنامه های بیمه خصوصی 
پرداخت می شــود که اغلب توسط 
کارفرمایان تحت پوشــش قرار می 
گیرند و در نتیجه همه این موارد، رنج 

و مشقت بیمار دو چندان می شود.
کانادا تنها کشور توسعه یافته مجهز 
به سیســتم مراقبت های بهداشتی 
جهانی است که نسبت به استرالیایی 
ها، نیوزیلندی ها و اروپایی ها که بیمه 
پاسخگوی تامین داروی آن هاست، 
 pharmacare طرح  مشمول  کانادا 
بــرای داروهای تجویزی نمی شــود 
و هزینه هــای داروها را خودشــان 
پرداخت می کنند. برنامه های بیمه 
خصوصی و همگانی کانادا بیشتر برای 

مراقبت های بهداشتی کاربرد دارد.
ممکن است مواد دارویی در کانادا از 
ایاالت متحده ارزان تر باشد، اما تاثیر 
چندانی ندارد. به مدت 4۰ ســال در 
گزارشــات دولتی و آکادمیک متعدد 
آمده اســت که داروها تحت پوشش 
بیمه دارو طــرح pharmacare قرار 
گیرند. تحقق این امر موجب می شود 

که هزینه هایی مانند ویزیت پزشک، 
بســتری در بیمارســتان و جراحی 
مشمول خدمات رایگان شود و قابل 

دسترس همگان خواهد بود.
کانادایــی ها ســاالنه میلیاردها دالر 
صرف هزینه دارو می کنند، اما هنوز 
میلیون ها نفر هستند که قادر به تهیه 

دارو نیستند.
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 لیبرال ها بر خالف نظرسنجی ها برنده انتخابات شدند
آیا مردم فراتر از رسانه ها عمل می کنند؟

لیبرال ها به رهبری جاســتین ترودو 
برای دومین دوره ی پیاپی توانستند 
حزب حاکم بر کانادا شــوند، هرچند 
که این بار باید دولِت اقلیت تشکیل 
دهند و همچون دوره گذشته اکثریت 
را در مجلــس در اختیــار ندارند، اما 
آن ها توانســتند بــه موفقیتی قابل 
توجه دســت یابند. جاستین ترودو، 
این پیروزی را در میان هوادارانش در 
مونترال جشن گرفت و آن را پیروزی 

سیاست پیشروی حزبش دانست.
با این که لیبرال ها نتوانستند از ۳۳۸ 
کرسی مجلس، به ۱۷۰ جایگاه برسند 
و دولــت اکثریت را تشــکیل دهند، 
امــا پیروزی آن ها یک اتفاق بســیار 
خوشــحال کننده برای اعضای حزب 
و طرفداران سیاست هایشان بود، چرا 
که نظرسنجی های پیش از انتخابات 
نشــان از پیروزی محافظــه کاران به 

رهبری اندرو شییر می داد.
این که چرا و چگونه لیبرال ها توانستند 
بار دیگر به قدرت برســند، نکته ای 
است که شاید به ســادگی نتوان به 
آن پاسخ داد، اما می توان گزینه های 
گوناگون را بررسی کرد، گزینه هایی 
که می تواند ما را به شــناخت بهتری 
از جامعه کانادا و به طور کلی جامعه 

معاصر برساند.
در حالی کــه ۳2 جایگاه مجلس در 
اســتان کبک به بلوک کبکوا رسید 
که امسال سه بار چهار سال قبل رای 
آورده، اما حزب لیبرال هنوز در کانادا 
طرفداران بسیاری دارد، طرفدارانی که 
ترودو در برابر آن ها، همچون ســایر 

کانادایی ها مسولیت دارد.

پرسش این است که آیا نظرسنجی ها 
هیج اعتباری ندارنــد و نمی توان به 
آن ها اعتنــا کرد یا این که آرای مردم 
ممکن اســت هر لحظه تغییر کند؟ 
پرسش دیگر این است که آیا شایعات 
و اتفاقــات پیــش از روز انتخابات تا 
چه اندازه بــر آرای مردمی تاثیرگذار 

خواهند بود؟
آیا می توان از تحریف افکار عمومی و 
پوپولیسیم سخن گفت؟ آیا می توان از 
ناآگاهی مردم از جریان های سیاسی 
روز حــرف زد؟ آیا جامعه مســیری 
متفــاوت بــا آن چیزی کــه فضای 
سیاسی می طلبد، طی می کند؟ یا کال 
نمی تــوان هیچ تحلیلی از ماجراهای 

سیاسی روز داشت؟
در ادامــه می کوشــم تا پاســخ های 
احتمالــی بــه ایــن پرســش ها را 
گمانه زنــی کنم، هرچند که پاســخ 
دادن به این پرسش ها، ممکن است 
بســیار متفاوت و احتماال بی شــمار 
باشد. معموال نمی توان برای مسایل 
اجتماعی سیاسی، به یک راه حل سر 

راست و دقیق رسید.

رای خاکستری ها

رای خاکســتری ها بــه آرای افرادی 
می گویند که موضع دقیق، مشخص 
و قاطعی دربــاره نامزدهای انتخابات 
ندارند و ممکن است تا روز انتخابات، 
به تصمیم دقیقی نرسیده باشند. این 
افراد گاه می توانند بســیار تاثیرگذار 
باشــند، به ویــژه زمانی کــه رقابت 
نزدیکی در میان رقبای سیاسی وجود 

دارد.
هرچند سرانه مطالعه در کانادا بسیار 
باالتر از ایران اســت و مردم به طور 
گســترده تری رســانه های جدی را 
دنبال می کنند و رسانه های کانادایی 

مخاطبان انبــوه را دارنــد، اما هنوز 
کانادایی های بســیاری هستند که یا 
به علت نداشتن شناخت کافی از افراد 
کاندیدا شــده و یا به دالیل شخصی 
دیگــر، تصمیم گیری را تا روز آخر به 
تاخیر می اندازند یا رای خود را تغییر 

می دهند.
مثال زمانی که شــایعات و انتقادات 
نســبت به جاســتین ترودو و حزب 
حاکم کانادا مطرح بود، این احتمال 
وجود داشت که برخی از رای دهندگان 
از جو موجود متاثر شــوند و به مدت 
کوتاهــی رای خــود را بــه صندوق 
محافظه کاران بیاندازند، اما زمانی که 
شییر در کنار جت شخصی اش عکس 
گرفت، یــا زمانی کــه در مناظره ها 
برخی از عقاید شــخصی و به شدت 
محافظه کارانه اش را بروز داد، افرادی 
احتماال تصمیم گرفتند بار دیگر رای 

خود را به صندوق لیبرال ها بیاندازند.
تقریبــا در همــه نظرســنجی های 
پیش از انتخابات، دو حزب لیبرال و 
محافظه کار شانه به شانه هم حرکت 
اغلــب محافظه کاران  اما  می کردند، 
پیش بودند. آیا رای خاکســتری ها، 
نتیجه انتخابــات فدرال 2۰۱۹ کانادا 

را رقم زدند؟
با این که به درستی مشخص نیست 
که رســانه ها تا چه حد در موفقیت 
لیبرال هــا تاثیر داشــتند، اما نتیجه 
انتخابات نشان داد که تالش ها علیه 
ترودو، بی ثمر بود و او همچنان اعتماد 

افکار عمومی را در دست دارد.

معیارهای نظرسنجی

 معموال در یک نظرسنجی نمی توان 
از همــه مــردم جامعه پرســید که 
چگونه فکر می کننــد. معیار به این 
صورت اســت که معموال گروهی از 
مردم نظرهای خود را در نظرسنجی 
بیان می کنند و هر چه تعداد افرادی 
که در نظرســنجی شرکت می کنند 
بیشتر باشد، نتیجه تعمیم داده شده به 

واقعیت نزدیک تر خواهد بود.
عالوه بر این که یک نظرسنجی تنها 
بازتابنده تعدادی از مردم اســت و نه 
همه آن ها، معموال گــروه خاصی از 
مردم در نظرســنجی ها مورد سوال 
قرار می گیرند. مثال این روزها کاربران 
آنالین، در معرض نظرسنجی بیشتری 
هستند. حتی در میان کاربران آنالین 
هــم، افــرادی که به وبســایت های 
مشخصی می روند، ممکن بیشتر در 

نظرسنجی ها شرکت کنند.
با این توضیح ساده می توان دریافت 
که نظرســنجی ها، نظرات گروه های 
طبقاتی،  فرهنگی،  ســنی،  مختلف 
نژادی و جنسیتی را در بر ندارند. مثال 
افرادی که هر روز به وب ســایت های 
خبری یا فیس بوک ســر نمی زنند، 
ممکــن اســت هرگــز در معرض 

نظرسنجی قرار نگیرند.
در مــورد نقــاط قــوت و ضعــف 
نوشت،  بسیار  می توان  نظرسنجی ها 
اما نکته آن جاست که انتخابات اخیر 
نشــان داد که نمی توان به آن ها دل 
بســت، چرا که ممکن است صدای 
جامعه، متفاوت با صدای گروهی باشد 
که حوصله داشته اند و در نظرسنجی 

شرکت کرده اند.

رقبای نه چندان قوی

تصویری که در نشریه مک لین کانادا 
یک ماه پیش از انتخابات منتشر شد، 

شاید پیش بینی می کرد که ترودو بار 
دیگر نخســت وزیر کانادا خواهد شد. 
در این تصویر، ترودو بسیار نزدیک به 
دوربین ایستاده و دورتر اندرو شییر را 
می بینیم. انتخاب لنز واید )زاویه باز( 
سبب شده تا ترودو بزرگ تر و مهم تر 

به نظر برسد.
از ســوی دیگــر، تــرودو لبخندی 
پیروزمندانه بر صورت دارد و انگار از 
پیروزی خود سرمســت است و سر 
به آسمان می ســاید، اما شییر کمی 
بــا حجب و حیا بــه او نگاه می کند. 
حتــی تالش او بــرای این که هنگام 
دســت دادن، دســتش را به گونه ای 
در مقابل ترودو قرار دهد که نشــان 
برتری اش باشد، چندان موفق به نظر 

نمی رسد.
این تصویر و واکنش شییر به برتری 
لیبرال ها نشــان می دهد که خود او 
هم اعتماد و اعتقاد چندانی به برتری 
محافظه کاران نداشت. انگار او از پیش 
هم، خود را بازنده می دانســت. اندرو 
شییر در پیام بعد از انتخاباتش آرای 
مردم را دارای یک پیام روشن دانست؛ 
این که شــهروندان کانادایی در این 
انتخابات حمایت بیشــتری از حزب 

محافظه کار به عمل آوردند.
یعنی انگار همین که حزب او توانسته 
به آرای بیشتری نسبت به دوره قبل 
دست پیدا کند برایش رضایت بخش 
بوده اســت. او در تشــریح عملکرد 
انتخاباتی حزب خود گفت: »شــمار 
رای دهنــدگان کانادایی که از حزب 
محافظه کار و برنامــه انتخاباتی من 
حمایت کردند، بیشــتر از هر حزب 
دیگــری بود. این یک زنگ هشــدار 
جدی است که کانادایی ها برای آقای 

ترودو به صدا درآوردند.«
با این توصیف، جدی ترین رقیب ترودو 

در واقع شخصیت یک بازنده را داشت. 
رقبای دیگــر هم چنــدان خطری 
برایش نداشتند. از یک سو، جاگمیت 
سینگ، با پوشش متفاوتش که نشان 
از دیــدگاه و هویتش می داد، جایگاه 
چندان محکمی نداشــت و از سوی 
دیگر حزب های دیگر همچون بلوک 

کبکوا، حامیان منطقه ای داشتند.
پیش از انتخابات از برخی از دوستان 
هندی تبارم در مورد جاگمیت سینگ 
پرسیدم و جالب  آن که آن ها نه تنها 
شناخت دقیقی از سینگ نداشتند، که 
انگار اصال برایشان مهم نبود که درباره 
این نامزد هندی االصل بدانند. حتی 
یکی از دوستان پنجابی ام که همچون 
سینگ دستار به سر بسته بود هم نظر 

مثبتی نسبت به او نداشت.
وقتــی هندی تبارها نمی توانســتند 
جاگمیت ســینگ را بپذیرند، چطور 
می توان از بقیه کانادایی هایی انتظار 
داشــت به او رای بدهند. شاید برای 
آن که هندی هــا در جامعه کانادا به 
ثبات بیشتری برســند، نیاز به زمان 

بیشــتری وجود دارد، همان طور که 
آمریکایی ها بعــد از حدود دو قرن به 
ریاســت جمهوری باراک اوباما رای 

دادند.
جدای از شــخصیت بازنده شــییر، 
جوانــی و تجربه کم سیاســی او هم 
بالی جانش شد. بسیاری از کسانی که 
با آن ها در مورد انتخابات حرف زدم و 
می خواســتند به لیبرال ها رای دهند 
معتقد بودند که تــرودو حاال تجربه 
بیشــتری دارد و باید به او زمان داد، 
در حالی که انتخاب شــییر به معنی 
انتخاب کسی است که می خواهد از 

اول شروع کند.
شاید اگر رقبای ترودو، کمی جدی تر 
بودند، او با دردسرهای بزرگتری روبرو 

می شد.

بی اعتباری رسانه ها، آگاهی مردم یا 
گوش هایی که شنوا نیستند

نکته دیگری که می توان مطرح کرد 
به اهمیت و جایگاه رسانه های مرتبط 

می شود. آیا رســانه ها هنوز آن چنان 
اعتبار و قدرت دارند که بتوانند افکار 
عمومی را تحت تاثیر قرار دهند؟ آن ها 
می توانند با حمایت پنهان یا آشکار از 
یک نامزد، به پیروزی اش کمک کنند؟
کســانی کــه اخبــار و رویدادهای 
پیش از انتخابــات را دنبال کرده اند 
به خوبی به یاد دارند که شــایعات و 
حواشی بســیاری در روزهای منتهی 
به انتخابات در رسانه ها عنوان شد که 
به طبع بیشتر آن ها به لیبرال ها و خود 

ترودو مربوط می شدند.
 حجم و شدت این شایعه ها و حواشی 
مثــال با انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریکا قابل مقایسه نبود، اما آن چنان 
بود که بتواند بسیاری را برای شرکت 
در انتخابات هیجان زده یا به ســمت 

نامزد خاصی متمایل کند.
با این که به درستی مشخص نیست 
که رســانه ها تا چه حد در موفقیت 
لیبرال هــا تاثیر داشــتند، اما نتیجه 
انتخابات نشان داد که همه شایعات 
علیه ترودو، آب در هاون کوبیدن بود 
و او همچنان اعتماد افکار عمومی را 

در دست دارد، هرچند کمتر از قبل.
حال این سوال مطرح می شود که آیا 
رســانه ها نمی توانند بر افکار عمومی 
تاثیرگذار باشند یا این که اساسا کسی 

به رسانه ها توجهی نمی کند؟
 بیان دیگر گونه سوال این است که آیا 
مخاطبان رسانه ها، اساسا از آن تاثیر 
نمی پذیرند و مال ک های دیگری برای 
رای دادن دارند، یا این که رســانه ها 

دیگر مخاطبی ندارند؟
نگاه خوشبینانه به ماجرا این است که 
مردم، رسانه ها را به خوبی می بینند و 
بعد از تحلیل همه داده ها، به نتیجه ای 
می رســند که شــاید نتوان به طور 

سرراست در رسانه ها یافت.
پاسخ این پرسش که انتخاب ترودو، 
بهترین انتخاب بــرای کانادا در دهه 
2۰2۰ بود، نیاز به زمان دارد، اما قطعا 
نمی توان انتخاب نشدن شییر را یک 

پیروزی دانست. 
انتخاب نشدن شییر، دقیقا شبیه بازی 
انجام نشده ای است که نمی توان در 

مورد نتیجه اش نظر داد.
بی شــک اما، پیروزی ترودو و حزبش 
از یک دیدگاه دیگر هم قابل مالحظه 
است. در حالی که ۳2 جایگاه مجلس 
در استان کبک به بلوک کبکوا رسید 
که امسال سه برابر چهار سال قبل رای 
آورده، اما حزب لیبرال هنوز در کانادا 
طرفداران بسیاری دارد، طرفدارانی که 
ترودو در برابر آن ها، همچون ســایر 

کانادایی ها مسولیت دارد.

سجاد صاحبان زند 
نشریه هفته

مخالفان قانون الئیسیته کبک: 
به مخالفت خود ادامه می دهیم، با یا بدون کمک سیاستمداران

ظاهرا قرار نیســت مخالــف با قانون 
الئیسیته حکومت در کبک به پایان 
برسد چرا که منتقدان این قانون بار 
دیگر حتی در شرایط نامساعد جوی 
برای نشان دادن اعتراض خود به این 

قانون به خیابان ها آمدند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
شرکت کنندگان در تظاهرات بر ضد 
قانون الئیسیته در کبک تاکید کردند 
حضور مجدد آنهــا در خیابان ثابت 
می کند که آنها حاضر نیستند میدان 
را خالی و مبارزه خود را رها کنند. آنها 
اطمینان دادند که با یا بدون حمایت 
سیاســتمداران مبارزه خود را تا لغو 
قطعی قانون الئیسیته ادامه خواهند 

داد.
ده ها شهروند کانادایی مخالف قانون 
الئیســیته بار دیگر بعد از ظهر روز 
یکشنبه بیست و هفتم اکتبر در محله 
پارک-اکستانســیون مونترال تجمع 
کردند تا جنبه نژادپرســتانه آشکار 
قانون الئیسیته حکومت در کبک را 
که پیــش از تصویب در مجمع ملی 
کبک به قانون 2۱ شهرت پیدا کرده 

بود، محکوم نمایند.
برخی از معترضان در گفتگو با رادیو 
کانادا جنبه های تبعیض آمیز قانون 

الئیسیته را محکوم کردند.
اشــراق نورالحق دانشــجوی رشته 
آموزش که یک دختر محجبه است، 

گفت تصویب و اجرای قانون الئیسیته 
نژادپرستان را جری تر کره و موجب 
افزایش حوادث و رفتارهای اســالم 

ستیزانه شده است.
قانون الئیسیته که برخی کارمندان 
بخش عمومی را از استفاده از نمادها 
و نشانه های مذهبی منع می کند، به 
این دختر جوان پس از فارغ التحصیل 
شــدن اجازه نخواهد داد با داشــتن 
حجاب در یک مدرسه دولتی استان 

کبک تدریس کند.
نورالحق تاکید کرد متاســفانه دولت 
کبک با تصویب ایــن قانون در واقع 
»جعبه پانــدورا« را باز کــرده و به 
اسالم ستیزان برای توهین و تعرض 
به جامعه مســلمانان اســتان آزادی 
عمل داده اســت. این دانشجو افزود 
اصال قابل قبول نیســت که یک نفر 
در کانادا آن هم در ســال 2۰۱۹ به 
خاطر نداشــتن خصوصیات کبکی و 
صرفا به علت داشتن اسمی متفاوت 
کــه تلفظش بــرای عده ای دشــوار 
است، داشتن رنگ پوستی متفاوت یا 
ویژگی های فیزیکی متفاوت با اکثریت 
اعضای جامعه، هدف توهین و تعرض 

قرار گیرد.
در جریان کارزار انتخاباتی امسال اکثر 
سران احزاب فدرال کانادا اعالم کردند 
که به درخواست فرانسوا لوگو وزیر اول 
کبک قبــول کرده اند که در اعتراض 

قضایی به قانون الئیسیته ورود نکنند. 
در این میان فقط جاستین ترودو بود 
که امکان اقدام قضایی در این قضیه را 
کامال منتفی ندانست اما او نیز در حال 
حاضر در این زمینه رویکرد سکوت و 

انتظار را در پیش گرفته است.
ملکه لونیس که به اتفاق دخترش در 
راهپیمایی مونترال شرکت کرده بود، 
در گفتگو با رادیو کانادا اعالم کرد برای 
لغو قانون الئیسیته نباید امید چندانی 
تاکید  به سیاست مداران داشت. وی 
کرد نباید از جاســتین ترودو انتظار 
داشته باشیم که در این زمینه کاری 
بکند. ترودو زمانی هــم که رهبری 
دولت اکثریت را در دست داشت هیچ 
کار نکرد چگونه توقع داشته باشیم که 
در دوره دوم نخست وزیری اش که با 
یک دولت اقلیت باید کشــور را اداره 

کند، در این زمینه کاری بکند؟
دولت فرانسوا لوگو از قانون الئیسیته 
که همین امســال به تصویب رسید، 
سرســختانه دفاع می کند و معتقد 
است که این قانون از حمایت اکثریت 
قابل توجه مردم کبک برخوردار است 
و اجرای آن اســتقرار یک حکومت 

الئیک را در استان تضمین می کند.
کمیســیون تحصیلی انگلیسی زبان 
مونترال هفته پیش شکایت خود را از 
این قانون به مراجع قضایی ارائه کرد.
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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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چگونه مشاوران غیر قانونی 
مهاجرت را شناسایی کنیم؟

بــا توجه به حجم بــاالی اعتراضات 
متقاضیان مهاجرت به اداره مهاجرت و 
شهروندی کانادا و ICCRC در زمینه 
دریافت خدمات مهاجرتی توسط افراد 
بدون مجوز و سودجویی ها و تخلفات 
انجام شده، لزوم تشخیص افرادی که 
دارای مجوز رسمی می باشند، توسط 
متقاضیان مهاجرت برای اینکه مورد 
سواســتفاده قرار نگیرند، از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
 به منظور افزایش آگاهی شما برای 
شناســایی این افــراد، از مهم ترین 
راهکارها به موارد زیر می توان اشاره 

کرد:
۱( در کانــادا مشــاورینی که دارای 
مجوز رسمی فعالیت در زمینه حقوق 
یا مهاجرت می باشــند می توانند  و 
مشــاوره های حقوقی و یا مهاجرتی 
بدهند و در ازاء ســرویس ارائه شده 
وجــه دریافت کنند. ایــن افراد باید 
»عضو رسمی ICCRC«،  و یا »وکیل 
که عضو یکــی از ۱۳ کانون وکالی 
موجود در کانادا« و یا »محضرداری 
که عضو رســمی کانون محضرداران 

است« باشند.
2( فردی که تنها دوره های مهاجرتی 
را گذرانده اســت، به طور اتوماتیک 
مشاور رسمی تلقی نمی شود و اجازه 
فعالیت به عنوان مشاور رسمی ندارد. 
برای دست یابی به لیست مشاورین 
  ICCRC رسمی می توانید به سایت

مراجعه کنید.
 در ســایت  ICCRC از طریق ارائه 
نام، شــماره عضویت   )RCIC #( و 
یا آدرس به لیست مشاورین رسمی 

دست یابید.
۳( داشــتن قرارداد همــکاری و یا 
مشــاوره و وکالت الزامی است و این 
توافقنامه می بایست دارای جزییاتی 
از قبیل نحوه ارائه ســرویس و مبلغ،  
تعهدات هر دو طرف قرارداد، باشــد 
و مشــخص نمودن هر گونه هزینه 
جانبی و هزینه هــای اضافی الزامی 

است.
4( دو طــرف امضاء کننــده قرارداد 
می بایست فقط وکیل و موکل باشند. 
شما نباید قرارداد را با نماینده و یا یک 
شرکت و هر شخص رابط دیگری به 
جز وکیل و یا مشــاور رسمی امضاء 
کنید. نام کامــل هر دو طرف امضاء 
کننده قرارداد، شماره مجوز وکیل و 
یا مشاور رسمی که قرار است، وکالت 
شــما را انجام دهد بــه همراه امضاء 
هر دو طرف، از دیگــر الزامات عقد 
قرارداد قانونی ارائه سرویس مهاجرتی 

می باشد.
5( اگر از شــما خواسته نشد که فرم 
وکالــت را امضاء کنیــد و یا اینکه 
ارائه دهنده ســرویس در فرم وکالت 
بــه جای قید نــام خود بــه عنوان 
وکیــل، خود را دوســت و یا یکی از 
افــراد خانواده که دســتمزدی برای 
ارائه ســرویس نمی گیــرد، معرفی  
شــوید  مطمئن  می توانید  می کند؛ 
که ارائه دهنده سرویس دارای مجوز 

رسمی برای فعالیت نیست. 
 Representative( فرم وکالت و یا
اداره  فــرم   )FormIMM5476
مهاجرت است که تایید می کند که 
شما دارای وکیل و یا مشاور رسمی 
هســتید و وی می تواند به نیابت و یا 
وکالت از شما، فایل درخواست را به 
اداره مهاجرت ارســال کند. این فرم 
دارای قســمت های متفاوتی اســت 
که عالوه بر اطالعات اولیه شناسایی 
و آدرس هــر دو طرف، می بایســت 

معصومه علی محمدی، 
مشاور رسمی مهاجرت
منبع: نشریه هفته

قســمت مربوط به مجوز و نام کامل 
وکیل نیز در آن قید شود و به امضاء 
هر دو طرف برســد و تاریخ داشــته 
باشــد. وکیل شــما هنگام ارسال و 
می بایست  درخواست  فایل  پیگیری 
این فرم تکمیل شــده را برای اثبات 

وکالت خود ارسال نماید.
۶( هیچ گاه هیچ  فرم خالی و تکمیل 
نشــده را امضا نکنید. قبل از امضاء 
تمامی اطالعات تکمیل شده در فرم 
را بررســی نمایید. الزم به ذکر است 
حتی اگر شــخص دیگری فرم های 
درخواست مهاجرتی شما را تکمیل 
کرده است با امضاء فرم، شما مسئول 
مســتقیم اطالعات وارد شده در فرم 

درخواست هستید.
۷( می بایست کپی فرم های تکمیل و 
امضاء شده در اختیار شما قرار گیرند.

۸( حتی االمکان مبلغ قرارداد و یا هر 
مبلغ پرداخت برای دریافت سرویس 
را به صورت چک، کردیت کارت و یا 
انتقال بانکی انجام دهید و اگر مبلغی 
را به صورت نقد پرداخت کردید، حتما 

رسید رسمی دریافت، مطالبه کنید.
۹( در صورتــی که هزینه های دولتی 
و یا هزینه های دیگــری را پرداخت 
می کنید، در ازاء پرداخت می بایست 

رسید رسمی دریافت کنید.
۱۰( دقت کنید اگر ارائه ســرویس و 
خدمات مهاجرتی شــما در قرارداد 
مجانی اســت ولی برای ســرویس 
دیگری طلب پرداخت مبلغ می شود، 
حتما باید قــرارداد جداگانه ای برای 
آن ســرویس تنظیم و امضاء گردد. 

بســیاری از افرادی که دارای مجوز 
نیســتند، قرارداد ارائه سرویس های 
مهاجرتی را مجانــاً انجام می دهند، 
امــا در همان قرارداد ســرویس های 
کاریابی و یا اخذ پیشــنهاد کار را نیز 
قید می کنند که دارای مبالغ باالیی 
هســتند در اینصورت بایــد قرارداد 

مجزایی تنظیم گردد. 
بر اســاس قانون، وکیل و یا مشــاور 
رســمی مهاجرت که ارائــه دهنده 
می باشــند،  مهاجرتــی  خدمــات 
 نمی تواننــد در زمینه هــای کاریابی 
سرویس ارائه دهند مگر اینکه دارای 
مجوز کاریابی، در استانی که پیشنهاد 

کار صادر شده است، باشند.
۱۱( بسیاری از شرکت های مسافرتی 
و یا موسســات مشاوره تحصیلی و یا 
حتی موسســات کاریابی نیز ممکن 
است پیشنهاد ارائه خدمات مهاجرتی 
را در کنار سرویس های خود بدهند. 
ولی این مسئولیت به عهده متقاضی 

اســت کــه از داشــتن مجــوز این 
موسســات در زمینــه ارائه خدمات 

مهاجرتی اطمینان حاصل کند.
۱2( دادن گارانتــی یکــی دیگر از 
نشانه هایی اســت که می تواند توجه 
متقاضــی را به چک کــردن مجوز 
مخاطب جلب کند. زیرا هیچ گاه برای 
هیچ یک از برنامه های مهاجرتی بحث 
گارانتی دریافت ویزا مطرح نیست و 
کال دادن گارانتی مردود است. عالوه 
بر این، زمان ثابتی برای بررسی هیچ 
یک از برنامه هــای مهاجرتی مطرح 
نیست. حتی زمان بررسی فایل های 
درخواست های مشابه نیز می توانند از 

یکدیگر متفاوت باشند.
۱۳( پیشنهاد کار می بایست به تایید 
وزارت کار قرار گرفته باشــد. کارفرما 
درخواســت صدور مجوز وزارت کار 
را ارســال و سپس این تاییدیه به نام 
متقاضی و کارفرما صــادر می گردد. 
دلیل لزوم ارسال درخواست از طرف 

کارفرما مســتقیما به وزارت کار، در 
این است که کارفرما می بایست دلیل 
استخدام یک متخصص خارجی را به 
جای متخصصین داخلی ارائه بدهد. 
بنابرایــن مجــوز وزارت کار نه تنها 
دارای مشخصات کارفرما و شما است 
بلکه اطالعات کاملی در زمینه شغل 
پیشنهاد شده نیز داراست. درخواست 
گرفتن اقامت دائم و یا موقت شــما 
به همــراه این گواهی صادره از طرف 

وزارت کار انجام خواهد شد.
الزم به ذکر است که داشتن پیشنهاد 
کار و گواهــی وزارت کار، نمی تواند 
هیچ گونــه گارانتی بــرای اخذ ویزا 

محسوب گردد.
۱4( هیچ فردی قادر به تضمین قبولی 
فایل درخواســت شــما نخواهد بود. 
تصمیمی که بر روی هر درخواســت 
مهاجرتی گرفته می شــود، کامال در 
دســت افســر مهاجرتی پرونده تان 
می باشد و شــما تنها زمانی که نامه 

کتبی افسر مهاجرتی را دریافت کنید، 
از نتیجه فایل درخواســتتان مطلع 
خواهید شد و پیش از صدور این نامه، 
هیچ شخصی از نتیجه مطلع نخواهد 

بود.
۱5( هرگز به این جمله که به شــما 
گفته شود، که در اداره مهاجرت دارای 
آشنا هستند و وی می تواند در پروسه 
بررسی پرونده درخواست شما کمک 
کند، اعتماد نکنید. ممکن است که 
فردی که پرونده شــما را در دســت 
دارد، افــرادی را در اداره مهاجــرت 
بشناســد. با این وجود افسر پرونده 
مهاجرتی می بایست تصمیم مستقلی 
بر روی پرونده شــما فقط براســاس 
شایستگی تان برای قبولی درخواست 
بگیرد و هیچ شخص دیگری  نمی تواند 
تاثیری در نتیجه درخواســت شــما 

داشته باشد.
۱۶( همیشه قبل از شروع کار با مشاور 
مهاجرتی، جایگاه مشــاور را از روی 
سایت اداره مهاجرت بررسی کنید و 
مطمئن شــوید که در جایگاه خوبی 
قرار دارد. می بایســت در سایت اداره 
مهاجرت )ICCRC( ، بررسی کنید 
که مشــاوره رســمی اداره مهاجرت 
)RCIC(، درلیست اعضا، در وضعیت 
»فعال« باشد. این بدین معنا می باشد 
که فرد در جایگاه مورد تاییدی  قرار 
دارد و می تواند به ازای دریافت وجه، 
مشاوره مهاجرتی ارائه دهد. اما چنانچه 
وضعیت وی در لیست به حالت تعلیق 
و یا باطل در آمده باشــد، اجازه ارائه 

خدمات مهاجرتی ندارد.
۱۷( حتما مطمئن شوید که مشاوره 
مهاجرتی دارای بیمه خطا و اشــتباه 
)E&O Insurance( باشــد. الزم به 
ذکر است کلیه مشاورین که در سایت 
اداره مهاجرت در وضعیت فعال قرار 
دارند، دارای این بیمه هســتند و این 
بیمه یکی از شــرایط مورد نیاز برای 

اعضا است.
مشــاوره مهاجرتی بســته به حوزه 
فعالیتش می بایست ازکدهای تعهدات 
حرفــه ای خود آگاه باشــد. و شــما 
از این موضوع مطمئن  می بایســت 
شوید. برای مثال، اگر مشاوره فقط بر 
روی درخواست ویزاهای اقامت موقت 
دانشجویی،  توریستی،  ویزای  )مانند 
و ســوپر ویزا..( فعالیت دارد، بنابراین 
دانش وی به کدهــای تعهداتش در 
ایــن زمینه ها محــدود خواهد بود. 
لزوما همه مشــاوران مهاجرتی قادر 
به پاســخ گویی در همــه زمینه های 
مهاجرتی نخواهند بــود. این وظیفه 
خودمشاور است که مشخص نماید آیا 
دارای تجربه و اطالعات تخصصی الزم 
برای درخواست مهاجرتی شما است 

یا خیر.

»آزمون ارزش ها« برای متقاضیان مهاجرت به کبک اجباری شد
مــداد- دولت ائتــالف آینده کبک 
)CAQ( از اول ژانویــه ســال 2۰2۰ 
)دو ماه آینده( از متقاضیان مهاجرت 
به کبک امتحان ارزش های اخالقی و 

اجتماعی می گیرد.
آزمــون ارزش های کبــک که حاال 
شکل و شمایل قانونی به خود گرفته، 
به نوعی یکی از وعده های انتخاباتی 
فرانســوآ لوگــو، رهبر ایــن حزب و 
نخست وزیر فعلی استان کبک است 
که در جهت کاهش فاصله فرهنگی 
بین مهاجران و ساکنان فعلی استان 

پیشنهاد شده بود.
طبق سند اجرایی این دستورالعمل، 
متقاضیان اصلی مهاجرت به کانادا که 
از طریق استان کبک اقدام می کنند و 
همراهان آنها باید در جریان بررسی 
پرونــده خــود آزمــون ارزش های 
دموکراتیــک و اخالقی کبــک را با 
موفقیت بگذرانند تا صدور CSQ آنها 
مقدور شود. کودکان زیر سن قانونی 
و بیمارانی که شرایط خاص آنها مانع 
شرکت در این آزمون می شود در این 

قانون مستثنی شده اند.
برای آن دســته از متقاضیان اقامت 
دائم در کبک که اکنون ساکن استان 
هستند، مانند دانشجویان یا دارندگان 
ویزای کار دائم، دوره های کوتاه مدت 
آموزشــی هم در نظر گرفته شــده 
اســت که در صورت تمایل می توان 
در آنهــا شــرکت کرد. ایــن آزمون 
آن طور که فرانســوآ لوگو اعالم کرده 
چیزی مشــابه امتحان شــهروندی 
کانادا خواهد بــود. بنابراین احتماال 
آزمون دهندگان باید اطالعاتی درباره 
تاریخ، فرهنگ، جغرافیا و ارزش های 

کبک  سیاســی-اجتماعی-فرهنگی 
داشته باشند.

به کســانی که در این آزمون مردود 
شــوند یــک شــانس دوبــاره داده 
می شــود. در صورت مردودی مجدد، 
داوطلب باید یک دوره آموزشــی را 
بگذراند و برای بار ســوم سر جلسه 
امتحان بنشیند. هنوز اطالع دقیقی 
از محتوای این آزمون در دســترس 

نیســت اما انتظار می رود بر اســاس 
»منشــور حقوق و آزادی های بشر« 

طراحی شده باشد.
رد شــدن در ایــن آزمــون، امتیاز 
متقاضی مهاجرت به کانــادا را برای 
گرفتن اقامت دائم کانادایی مخدوش 
نمی کند، فقط احتمــاال او را از ادامه 
 CSQ مسیر از طریق کبک و دریافت

بازمی دارد.

در زمــان انتخابات اســتانی، حزب 
ائتــالف آینده کبک وعده داده بود تا 
آزمون مشابهی را از همه تازه مهاجرانی 
که هنوز شهروند کانادا نشده اند اما سه 
سال است که در کشور اقامت دارند، 
بگیرد. آن زمان قرار بود آزمون شامل 
ارزش هــای کبک و زبان فرانســوی 
باشــد. وعده داده شــده بود اگر یک 
متقاضی مهاجرت بــه کبک نتواند 
این ازمون را پاس کند، به کشور خود 

بازگردانده شود.
زمانیکه این ایده به شــدت از طرف 
 CAQ مخالفان پس زده شد،  رهبران
گفتند که مهاجرانی که نتوانند آزمون 
را پــاس کنند به اتــاوا تحویل داده 
خواهند شد تا اگر دولت فدرال الزم 
بداند در یک برنامه مهاجرتی دیگر از 
آنها ثبت نام و مراحل شهروندیشــان 
را طی کنند تا به این شــکل سهمیه 
کبک برای جذب مهاجر صرف کسانی 
نشــود که پس از سه سال اقامت در 
این استان با فرهنگ آن آشنا نیستند 
و نمی توانند زبان رســمی استان را 

صحبت کنند.
تا همین اواخر و در جریان رقابت های 
انتخابات فدرال نیز به نظر می رسید 
دولت لیبرال با این ایده موافق است 
اما پــس از پیــروزی، لیبرال ها این 
ایده را پس زدند و بنابراین در قانون 
جدید پیش بینی شده آزمون ارزش ها 
همزمان با ارائه درخواست شهروندی 
گرفتــه شــود و بخشــی از فرآیند 
مهاجرت باشــد. بنابراین این قانون 
دیگر نباید شامل مهاجرین قبلی که 
با CSQ اکنون در این استان مشغول 

زندگی هستند، شود.

مبارزه با پوشــش مذهبی در سال های اخیر به کانون سیاست کبک 
تبدیل شده است
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

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

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until December 6, 2019, while quantities last. 

Banquet Savings!
SEE OUR WEBSITE FOR GREAT DEALS

اعتراض به تامین بودجه راهنمای 
رای دهندگان مسلمان کانادا

 )B’nai Brith Canada( مداد- به گزارش نشنال پست، بنای بریث کانادا
که یک ســازمان حامی یهودیان و اســرائیل در کشور به شمار می رود به 
تامین غیرمستقیم بخشی از بودجه راهنمای رای دهندگان مسلمان کانادا 
از سوی دولت فدرال اعتراض کرد. راهنمای رای دهندگان مسلمان کانادا 
پژوهشی جامع بود که دیدگاه ها و سیاست های احزاب اصلی فدرال درباره 
شش موضوع ملی و شــش موضوع بین المللی مرتبط با مسلمانان کانادا 
را مورد بررســی قرار می داد. یکی از مــوارد بین المللی این راهنما که به 
عنوان خواسته مسلمانان اعالم شده بود، بایکوت بین المللی اسرائیل، عدم 
سرمایه گذاری در این کشــور و تحریم آن بود. سازمان بنای بریث کانادا 
می گوید بودجه ای حدود 25 دالری به صورت غیرمستقیم از بودجه فدرال 

برای تهیه این گزارش صرف شده است.

همراه با افزایش هزینه بیمه خودرو،تعداد کارمندان »آی.سی.بی.سی«
 با حقوق سالیانه ۱50 هزار دالر دو برابر شده است

ایرونیا- اگر اســتان بریتیش کلمبیا 
نتواند پیروز چالش های دادگاهی در 
مورد اصالحات ICBC بشــود، مازاد 
بودجه دولت آن ممکن است به خطر 

بیفتد.
بهار گذشته، استان تغییرات بزرگی 
در صنعــت بیمه خــودرو بریتیش 
کلمبیــا اعمال کــرد که قــرار بود 
ضررهای شدید ادامه دار شرکت بیمه 
بریتیش کلمبیــا را کاهش دهد اما 
وکالی دادگاهی دو چالش برای این 

اصالحات معرفی کردند.
دادگاه عالی بریتیش کلمبیا از همین 
حاال در مورد یکی از مسائل با انجمن 
وکالی دادگاهــی بریتیــش کلمبیا 
همســو شده اســت. در حکمی که 
هفته گذشته صادر شد، دادگاه گفت 
محــدود کردن تعــداد گزارش های 
متخصصان مغایر با قانون اساســی 

است.
همچنیــن  وکال  دوم،  پرونــده  در 
دارند هم ســقف 55۰۰ دالری برای 
درخواست های پرداخت بیمه درد و 
رنج برای جراحت های کوچک و هم 
حرکتی برای ارسال دادخواست های 

زیــر 5۰ هــزار دالر بــه دادگاه حل 
اختالف مدنی را به چالش می کشند.

دیوید ابی دادستان کل گفت: »اگر در 
زمینه این اصالحات در دادگاه ببازیم 
نتیجه می تواند فاجعه بار باشد. آن دو 
تغییر برای بازگرداندن ICBC به ثبات 

مالی حیاتی هستند«.
با این حال او مطمئن اســت که این 
حرکت ها در دادگاه دوام می آورد و به 
این نکته اشاره کرد که در استان های 
دیگر هم قوانینی مشابه بدون موفقیت 

به چالش کشیده شده  اند.
نخســتین گام در ایــن حرکت های 
اصالحی ICBC زمســتان گذشته از 
راه رســید. روز یازدهم فوریه، استان 
اعالم کــرد می خواهــد محدودیت 

متخصصان پزشکی را به سرعت تغییر 
بدهد. یــک هفته بعد بودجه تحویل 
داده شد و در آن تخمین زده می شد 
که این حرکت می تواند 4۰۰ میلیون 
دالر ذخیره کند و باعث مازاد بودجه 
بشود. حکم هفته گذشته ممکن است 

این مازاد را از بین برده باشد.
ایبی گفت: »این موقعیت خیلی بدی 
است. اینکه 4۰۰ میلیون دالر که فکر 
می کردیم به آن رسیدگی شده دوباره 
بخواهد به ارقام بودجه بازگردد اصال 

خوب نیست«.
دولت همچنان ممکن است تصمیم 
بگیــرد تصمیــم دادگاه مبنــی بر 
غیرقانونی بودن این محدودیت ها را به 
چالش بکشد. اما اگر این کار را نکند یا 
شکست بخورد، مازاد بودجه بریتیش 
کلمبیا که از همین حاال مشــکوک 
به نظر می رســد را بــه خطر خواهد 
انداخــت. اگر اســتان در مورد دیگر 
اصالحات ICBC در دادگاه شکست 
بخورد می تواند منجر به فاجعه مالی 

بشود.
ایبی گفــت: »همــان اصالحات به 
تنهایی مســئول ذخیره شدن یک 
 ICBC میلیــارد دالر در ســال در
هستند. اگر به هر دلیلی آن اصالحات 
در دادگاه ها ناموفق باشند یک ضربه 

خیلی بزرگ خواهد بود«.
این وضعیت درســت در حالی شکل 
گرفته که ICBC بیانیه مالی ساالنه 
خود را منتشــر کرده است. همانطور 

انتظارش می رفت، گزارش تایید  که 
می کنــد که در ســالی مالی که روز 
سی و یکم مارس به اتمام رسید، این 
سازمان ۱.۱5 میلیارد دالر ضرر کرده 

است.
ارقام نشــان می دهد که ۱.۹ میلیارد 
دالر روی هــم رفته به 42 شــرکت 
قانونی پرداخت شــده است. بیشتر 
آن پــول یعنــی ۱.۷ میلیــارد دالر 
برای تســویه پرداخت ها به قربانیان 

تصادف ها بوده است.
این ســند ۱2۶ صفحه ای همچنین 
نشان داد که تعداد کارمندان با درآمد 
باالی ICBC هم نســبت به ســال 
آخری کــه لیبرال ها در قدرت بودند 
افزایش داشــته است. ۹۳ کارمند در 
سال درآمدی معادل با ۱5۰ هزار دالر 
یا بیشتر داشــتند که تقریبا دو برابر 

سال 2۰۱۶ بود.
جاس جوهــال منتقد اپوزوســیون 
ICBC گفت: »این قابل قبول نیست. 
به نظر نمی رسد که آقای ایبی اوضاع 
را تحت کنترل داشته باشد. اگر االن 
پدر یا مادر باشید دارید سالی ۶5۰۰ 
دالر بــرای رانندگی فرزنــدان پول 
می دهید که باعث می شــود دود از 

گوش های تان بیرون بزند«.
لیبرال های بریتیش کلمبیا که وقتی 
که هزینه های ICBC از کنترل خارج 
شدند کنترل آن را در دست داشتند، 
باور دارند که یک بازبینی باال به پایین 
از ایــن بیمه کننده عمومی مورد نیاز 
است و باید شامل پیشنهادهایی برای 

آینده هم باشد.
جوهــال گفــت: »این پیشــنهادها 
می توانند شامل درست کردن سیستم 
فعلی، شــاید یک شراکت هیبریدی 
عمومی و خصوصی، نــگاه کردن به 
دیگر سیستم های عمومی در کانادا و 
نگاه کردن به مدل های خصوصی هم 

iroonia.ca .»بشود

پیش بینی بانک مرکزی کانادا:
 افت شدید اقتصادی در راه است

مداد- بانک مرکزی کانادا پیش بینی 
می کند ادامه روند تیره ارتباط تجاری 
بین کشــورها به افت شدید اقتصاد 

کشور تا دو سال آینده می انجامد.
به گزارش فایننشال پست، بر اساس 
گزارشــی که بانک مرکزی کانادا روز 
چهارشــنبه  منتشــر کرد، اگر روند 
جنگ تجاری بین آمریکا و چین و نیز 
سیر نه چندان مثبت اقتصادی جهانی 
ادامه یابد، اقتصاد کانادا تا سال 2۰2۱ 
با کاهشی 5/4 درصدی روبرو خواهد 

شد.
بانک مرکزی کانادا این پیش بینی را 
به همراه گزارش سه ماهه سیاست های 
پولی خود منتشر کرد. در این گزارش، 
نرخ ســود بانکی در کشور نیز همان 
۷5/۱ درصد قبلی باقی مانده است. با 
این وجود، تاکید بر ایمن  نبودن کشور 
از موج های عظیم در اقتصاد جهانی 
از جمله مهم ترین بخش هایی است 
که در این گزارش بدان پرداخته شده 

است.
البته این نهاد سیاست گزار مالی اعالم 
کرده که این سناریو با در نظر گرفتن 
شــرایطی بســیار بد و عدم قطعیت 
ناشی از این وضعیت تهیه شده است.

اگر ایــن افت اقتصــادی روی دهد، 
کانادا از چند طریق مختلف شــاهد 
پیامدهایــش خواهد بــود که افت 
تقاضای داخلــی و خارجی، کاهش 
اشــتغال، کاهش دستمزد و نیز افت 
درآمد خانوارهــا از جمله مهم ترین 
نتایج این وضعیت ناخوشایند هستند.

کاهــش ارزش دالر کانــادا نیــز از 

دیگر پیامدهای این وضعیت اســت. 
پیش بینی شده که این وضعیت سبب 
کاهشی حدود ۱5 درصدی در ارزش 
دالر کانادا شود که همین امر تاثیری 
منفی بر ســایر جنبه های اقتصادی 

خواهد داشت.
در این پیش بینــی، فرض بر این بود 
که هیچ تعرفه جدیدی اعمال نشود 
و سیاست های پولی و مالی در کانادا 
و سایر نقاط دنیا نیز هیچ واکنشی به 
این ضعــف اقتصادی ندهند. گفتنی 
اســت اعمــال تعرفه هــای جدید و 
سیاست های واکنشــی پولی و مالی 
هر کدام می توانند نتایج مختلفی به 
همراه داشته و در برخی موارد، حتی 

به تشدید وضعیت بیانجامند.
کاهش سرمایه گذاری، تاثیری منفی 
بر ســمت عرضه در اقتصاد دارد. اما 
همین اثر بر عرضه با در نظر گرفتن 
کاهــش ارزش دالر می توانــد اثرات 
منفی ناشی از تقاضای کمتر ناشی از 

تورم را کاهش دهد.
بر اســاس پیش بینی بانک مرکزی 
قیمــت  شــاخص  تــورم  کانــادا، 
مصرف کننده در ســال 2۰2۱ حدود 

۰/۷ درصد کاهش می یابد.
گفتنی است این نهاد در ژوئن امسال 
گزارشــی را منتشــر کرد که نشان 
می داد در صورت افزایش 25 درصدی 
تعرفه واردات توســط ایاالت متحده 
روی همه محصوالت وارداتی و ادامه 
این روند توســط کشــورهای دیگر، 
اقتصاد کانادا با کاهشــی ۶ درصدی 

روبرو می شود.
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 از جنگ خاکستری به جنگ خونین؟!
افزایش احتمال وقوع

 درگیری نظامی در خاورمیانه

کیهان لندن- یک سال از آغاز تحریم های همه جانبه آمریکا علیه جمهوری 
اســالمی با هدف فشار حداکثری برای تغییر رفتار و »عادی« شدن رژیم 
ایران گذشــته اســت و علی خامنه  ای همچنان در مقابل شروط ۱2گانه 

واشنگتن مقاومت می  کند و تن به مذاکره نمی  دهد.
رهبر جمهوری اســالمی بارها تاکید کرده »نه جنگ می  شود و نه مذاکره 
می  کنیم« اما با چراغ سبز او محمدجواد ظریف از کانال  های غیرمستقیم و 
بیراهه  های مختلف در پی   باز کردن معبرهایی برای کنار آمدن با آمریکا و 
بده بستان مخفی و معامالت پنهانی شبیه آنچه در جریان توافق اتمی در 

سایه باج  های دولت باراک اوباما پیاده شد برآمد که راه به جایی نبرد.
تحریم  ها مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست  های داخلی و منطقه  ای رژیم 
ایران تاثیرات جدی گذاشته است و نظام احساس تهدید می  کند. تظاهرات 
در عراق و لبنان نیز توازن قدرت را علیه جمهوری اسالمی به سرعت تغییر 
داده و بهم ریخته است. شبه نظامیان وابسته و  مزدبگیر بازوهای اصلی تولید 
قدرت اخاذی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی هستند ولی در تهران 
نیز می  دانند که فشار ناشی از تحریم  ها و تظاهرات در عراق و لبنان دیر یا 

زود این بازوها را فلج خواهد کرد.
اعتراضات مردم در لبنان و عراق ریشه اقتصادی دارد با این حال آنها متوجه 
شده اند که سیاست  های مداخله  جویانه رژیم ایران در این کشورها از عوامل 
اصلی بحران  هایی است که گریبان آنها را گرفته است. درست مشابه آنچه 

مردم ایران نیز گرفتار آنها هستند.
وضعیت معیشتی مردم داخل ایران نیز بحرانی است و نارضایتی آنها چون 
آتش زیر خاکستر هر بار شعله ای می کشد. آنها اگرچه شبیه آنچه در عراق و 
لبنان و شیلی می  گذرد عمل نمی  کنند ولی با اشتیاق رویدادهای کشورهای 
دیگر را دنبال کرده و می بینند که با توجه به سیاســت های خرابکارانه ی 
زمامداران جمهوری اســالمی احتمال اقدام نظامی پیشــگیرانه آمریکا و 
اسرائیل علیه تحرکات رژیم هم در پاسخ به تحریم  ها و هم حفظ بازوهای 

نظامی خود در منطقه به شدت قّوت گرفته است.
نخســت وزیر اسرائیل، دوشــنبه 2۸ اکتبر )ششــم آبان(، در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با وزیر خزانه داری آمریکا از یک رشته اطالعات بسیار 
ســّری پرده برداشــت و اعالم کرد که رژیم ایران قصد دارد به یک اقدام 

تروریستی بسیار بزرگ علیه اسرائیل دست بزند.
بنیامین نتانیاهو در حضور استیون منوچین بطور جدی از توطئه  های نظامی 
جمهوری اسالمی ایران برای اقدام علیه اسرائیل سخن گفت و احتماالتی 

را در این رابطه مطرح کرد:
۱( تجهیز شبه  نظامیان منطقه به موشک  های نقطه زن  و حمله به اسرائیل 

از طریق سوریه، لبنان، عراق یا یمن.
2( عملیات تروریستی و خرابکاری علیه سفارتخانه  ها و یا کنسولگری  ها و یا 

دفاتر نمایندگی اسرائیل در کشورهای مختلف.
منابع اطالعاتی اســرائیل حدود هفت ماه پیش نیز اطالع یافتند که رژیم 
ایران می  کوشــد در بخشی از خاک عراق که به اسرائیل نزدیک است، این 
کشور را هدف شماری موشک های نقطه زن قرار دهد و مانند همیشه ادعا 

کند که در این حمله نقشی نداشته است!
رادیو ارتش اسرائیل، سه شنبه 22 اکتبر )۳۰ مهر(، اعالم کرد برای مقابله 
با حمالت پهپادی و پرتاب موشک  های کروز از سوی حکومت ایران آماده 
می  شود. منابع امنیتی اسرائیل باالترین حالت هشدارها را دریافت کرده اند 
و احتمال حمله از ســوی جمهوری اســالمی ایران به خاک این کشور را 
بســیار جدی می دانند. البته جنگ با ایران برای همه طرفین پر هزینه و 
پیچیده خواهد بود و مقامات سیاسی آمریکا بارها تاکید کرده اند که به دنبال 
جنگ با جمهوری اسالمی نیستند. حتی بعد از ساقط شدن پهپاد آمریکا 
و یا حمله به کشــتی  های خارجی و تاسیسات نفتی آرامکو عربستان که 
پاسخ نظامی را محتمل کرده بود، هیچ اقدام نظامی علیه جمهوری اسالمی 
صورت نگرفت. اکنون مسئله اینجاست که آیا تهران عدم تمایل آمریکا به 
درگیری نظامی را، واقعا بر اســاس آنچه تبلیغ می کند، به پای ضعف این 
کشور قدرتمند می  گذارد؟! اگر چنین باشد، بی تردید مانند رژیم های مشابه 

در لیبی و عراق قربانی توهمات خود خواهد شد.
شــماری از کارشناسان و رســانه  ها انتقال نیرو و ادوات نظامی آمریکا به 
عربستان را نشانه  هایی برای احتمال برخورد نظامی می  دانند. بمب افکن  ها و 
جنگنده  هایی که آمریکا در ماه  های گذشته در عربستان مستقر کرده است 

می توانند تا عمق خاک ایران پرواز کنند.
بمب  افکن  های استراتژیک آمریکا برای نخستین بار است که به عربستان 
اعزام شــده اند و این غیرمعمول است. فرماندهی سنتکام می  گوید همراه 
این بمب افکن  ها دو اسکادران جنگنده و باتری  های موشک پدافند هوایی 
پاتریوت و باتری  های سیستم ضدموشکی تاد نیز به عربستان منتقل شده 
اســت. این تحرکات بیانگر افزایش دادن چشــمگیر قدرت شلیک ایاالت 

متحده است.
برخــی تحلیلگران معتقدند میان ایــران و آمریکا و متحدانش در منطقه 
مدت  هاســت یک جنگ خاکستری آغاز شده اســت. منظور آنها جنگ 
هیبریدی اســت. اکنون این پرسش مطرح است که آیا همراه با تحوالت 
منطقه، شــکل این جنگ تغییر خواهد یافت و درگیری نظامی به شکل 

کالسیک و خونین آن آغاز خواهد شد؟

اعتراضات مردم در لبنان و عراق ریشــه اقتصادی دارد با این حال 
آنها متوجه شده اند که سیاست  های مداخله  جویانه رژیم ایران در این 
کشــورها از عوامل اصلی بحران  هایی است که گریبان آنها را گرفته 

است. درست مشابه آنچه مردم ایران نیز گرفتار آنها هستند.

خامنه ای آمریکا و کشورهای منطقه را به برپایی »آشوب«
 در عراق و لبنان متهم کرد

خامنــه ای،   آیــت اهلل  بی بی ســی- 
ناآرامی های جــاری در عراق و لبنان 
را بــه آمریکا و متحدان آن نســبت 
داده و یک مقام دولتی از تالش برای 
ایجاد شکاف بین عراق و ایران سخن 
گفته است. همزمان، رهبر کلیسای 
کاتولیک از دولت عراق خواسته است 

به مطالبات مردم توجه کند.
روز چهارشــنبه، ۸ آبان )۳۰ اکتبر(، 
علــی خامنــه ای در مراســمی که 
به مناســبت اعطای سردوشــی به 
دانشجویان افسری ارتش برگزار شده 
بود شرکت کرد و در بخشی از سخنان 
خود، به بررسی شــرایط بحرانی در 

عراق و سوریه پرداخت.
وی گفت کــه »بزرگ ترین لطمه ای 
که دشمنان می توانند به یک کشور 
بزنند، این اســت که امنیت را از آن 
سلب نمایند، یعنی کاری که امروز در 
برخی کشورهای منطقه شروع کردند 

و امنیت را از مردم می گیرند.«
آیــت اهلل خامنه ای آمریــکا و برخی 
کشــورهای منطقه را عامل ناآرامی 
در عــراق و لبنــان توصیــف کرد و 
گفت: »در دنیا بیشتر از همه، آمریکا 
و ســرویس های اطالعاتــی غربی با 
مرتجع  کشــورهای  پول  پشتیبانی 
منطقه دارند آشــوب به پا می کنند. 
این بدترین دشمنی و خطرناک ترین 

کینه ورزی علیه یک ملت است.«
وی افزود: »به دلسوزان عراق و لبنان 
توصیه می کنم اولویتشــان را عالج 

ناامنی قرار دهند.«
خامنه ای در عین حال خواستار توجه 
به مطالبات مردم این دو کشــور شد 
و افــزود: »مردمشــان هم مطالباتی 
دارند، بحق هم هست اما باید بدانند 
این مطالبات در چارچوب ساختارهای 
قانونــی ]کشورشــان[ قابل تحقق و 
ممکن است. وقتی در کشوری ساختار 
قانونــی به هم ریخــت، هیچ عملی 
نمیشود انجام داد. وقتی در کشوری 
خأل به وجود آمد، هیچ اقدام مثبتی 

نمی توان کرد.«

وی با یادآوری تظاهــرات اعتراضی 
سال های اخیر در ایران گفت: »برای 
کشور عزیز ما هم از این فکرها کرده 
بودند که خوشبختانه مردم بموقع در 
میدان حضور پیــدا کردند و خنثی 

شد.«
خامنه ای در بخش دیگری از سخنان 
خود در مورد تالش »دشــمن« برای 
تاثیرگذاری بر مقامات و مردم هشدار 
داد و گفت: »اگر چشم باز و هوشیاری 
نباشد، نه می توان منافع حقیقی و راه 
رسیدن به آن را تشخیص داد و نه می 
توان فردی را که باید این بار بزرگ را 

به دوش بکشد، به درستی شناخت.«
از حدود یــک ماه پیش، شــماری 
از شهرهای عراق شــاهد تظاهراتی 
علیه دولت این کشور بوده اند که در 
جریان آن، تظاهرکنندگان خواستار 
کناره گیری دولت، مبارزه با فســاد و 
انجام اصالحات شده اند. این تظاهرات 
تا کنون دســت کم دویست و پنجاه 
کشــته و چند هــزار زخمی برجای 

گذاشته است.
لبنان هم در هفته های اخیر صحنه 
تظاهراتی علیه فســاد و ناکارآیی در 

تشکیالت حکومتی بوده است.
گزارش هــا،  برخــی  براســاس 
تظاهرکنندگان عراقی شعارهایی نیز 
علیه حضــور ایران در آن کشــور و 
ارتباط بعضی از گروه های سیاسی و 
نیروهای شبه نظامی با حکومت ایران 
داده اند. آنان خواستار »خروج ایران«از 

کشورشان شده اند.
همچنین در لبنان هم گفته شده است 
که طرفداران گروه های شیعه وابسته 
به ایران، از جملــه حزب اهلل لبنان با 
ادامه اعتراضــات ضددولتی مخالفت 
کرده و طرفداران این گروه در مواردی 
تظاهرکنندگان را مــورد حمله قرار 
داده اند. حزب اهلل عضو دولت ائتالفی 
لبنان است. روز سه شنبه نخست وزیر 
لبنان با اعالم ناتوانی در ادامه کار، از 

سمت خود کناره گیری کرد.

»تالش بر ای ایجاد فاصله بین ایران 
و عراق«

واعظی،  محمود  چهارشــنبه،  صبح 
ایران  رئیس جمهــوری  دفتر  رئیس 
نیز از بهره برداری برخی کشــورها از 

تظاهرکنندگان عراقی خواستار »خروج ایران«از کشورشان هستند

نارضایی مردم عراق و لبنان ســخن 
گفت و افــزود: »وضعیتــی االن به 
وجــود آمده و اینکه هم آمریکا و هم 
عربستان و برخی کشورهای دیگر و 
رژیم صهیونیستی روی خواسته های 
 مردم سوار شده و هم فضای مجازی 
را کنترل می کنند، هم خط می دهند 
و هــم از نظر مالی حمایت می کنند 
و به نظر می رســد در جموع به ضرر 

مردم لبنان و عراق است.«
آقای واعظی گفت: »موضع جمهوری 
اســالمی ایران همواره این بوده که 
هم دولت ها باید به خواســت مردم 
توجه کننــد و هم اینکه مطالبات به 
نحوی بیان شــود کــه باعث هرج و 
مرج، به هم ریختگی اوضاع و تخریب 
و مجروح و کشته شدن افراد نشود.«

وی افزود: »توصیه ما همواره دعوت 
به آرامش و اجــازه دخالت ندادن به 
نیروهای خارجی اســت کــه از این 
فضا، اهداف خودشان دنبال می کنند 
و هدفشان این است که دولت مستقر 
را تضعیف کنند و هدف دیگر آنها این 
است که مرجعیت و احزاب قانونی را 

نزد مردم فاسد جلوه دهند.«
رئیس دفتر حسن روحانی با اشاره به 
شعارهای ضد ایران در تظاهرات عراق 
گفت: »تالش زیادی انجام می دهند 
با شــعارهایی که درســت می کنند 
فاصله ای بین جمهوری اســالمی با 
عــراق ایجاد کنند و باید هم  آنها هم 
ما این آگاهی را داشــته باشــیم که 

خارجی ها به این اهدافشان نرسند.«

اظهــار نگرانــی پــاپ در مورد 
ناآرامی های عراق

با افزایش شــمار قربانیان تظاهرات 
اعتراضی در عراق، پاپ فرانســیس، 
رهبــر کلیســای کاتولیــک نیز در 
سخنانی در روز چهارشنبه نسبت به 

ناآرامی در عراق ابراز نگرانی کرد.
او گفــت: »اعتراضات مــاه جاری در 
عراق عزیز باعث کشته و زخمی شدن 
بسیاری شده و من با ابراز همدردی و 
تسلیت به خانواده های آنان، از مقامات 
عراقی دعوت می کنم به فریاد مردمی 
که خواستار زندگی با عزت و آرامش 

هستند گوش دهند.«
رهبر کاتولیک های جهان افزود: »من 
از تمامی عراقی ها درخواست می کنم 
تا با حمایت جامعه بین المللی، مسیر 
گفتگو و آشتی را طی کنند و راه حل 
درست را برای چالش ها و مشکالت 

کشورشان بیابند.«

مقتدی صدر پس از بازگشت محرمانه از ایران:
 عبدالمهدی استعفا ندهد، عراق سوریه می شود

رادیو زمانه- روز چهارشنبه ۳۰ اکتبر 
مقتدی صدر رهبر جریان سائرون با 
انتشار بیانیه ای یک بار دیگر خواهان 
استعفای عبدالمهدی از نخست وزیری 

عراق شد.
 غروب سه شنبه 2۹ اکتبراین روحانی 
بانفوذ از یک ســفر محرمانه به ایران 
به نجف بازگشــت. تصاویــری از او 
بدون عبا و عمامه در یک خودرو در 
جمع معترضان عراقی در شبکه های 
اجتماعــی و در رســانه های خبری 

منتشر شده بود.
صدر در دومین بیانیه خود تهدید کرد 
که چنانچه عبدالمهدی استعفا ندهد، 
بحران عمیق تر خواهد شد و ممکن 
است عراق نیز به سوریه و یمن تبدیل 

شود.
صــدر در ایــن بیانیه گفــت قصد 
ترساندن دیگران را ندارد، بلکه مایل 
اســت به کســانی که ابعاد بحران را 
درک نمی کنند هشدار دهد. هشدار 
او هم در قالب یک پرسش مطرح شد:
»دیروز ســوریه و بعد یمــن و امروز 
]نوبت[ عراق اســت؟ دیروز بشــار و 
بعــد عبدربه و امــروز ]نوبت[ عادل 

عبدالمهدی است؟«
صدر چند روز قبل با ارســال نامه ای 
از عــادل عبدالمهدی، نخســت وزیر 
عراق خواست تا ضمن انحالل کابینه، 
مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام 
را فراهــم کند. عبدالمهــدی اما روز 
سه شنبه  پاســخ داد که حل بحران 
الزامــاً در گــروی کناره گیری دولت 
نیست، بلکه اســتعفای او در گروی 
انحالل ائتالف های پارلمانی اســت: 
»اگر هــدف از انتخابات، تغییر دولت 
است، راه بسیار کوتاه تری وجود دارد 
و آن این که جنابعالی با برادر “هادی 
برای تشکیل دولت جدید  العامری” 
توافق کنید که در آن صورت نخست 

وزیر می تواند اســتعفا خود را اعالم 
کــرده و دولت جدیــد هم مأموریت 
خود را ظرف چنــد روز اگر نگوییم 
چند ســاعت پس از این توافق آغاز 

کند.«
در پــی بیانیه نخســت وزیر، هادی 
عامری، رهبر ائتالف انتخاباتی فتح و 
دبیرکل سازمان نظامی-سیاسی بدر 
دعوت مقتدی صدر برای تغییر دولت 
را اجابت کرد و اعــالم کرد با هدف 
»تحقق مصالح ملــت عراق و نجات 
کشور در چارچوب منافع ملی« آماده 

همکاری با جریان سائرون است.
ائتالف سائرون روز سه شنبه  از دولت 

ائتالفی خارج شد.
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* خدمات مالیاتی اشخاص و شرکت ها
* انجام کلیه خدمات حسابداری

* مشاوره مالیاتی

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

استقبال سازمان ملل 
از نشست ترکیه، ایران و روسیه 

درباره قانون اساسی سوریه
وزرای خارجه ترکیه، ایران و روسیه به همراه نماینده سازمان ملل متحد 
در امور سوریه در ژنو در حمایت از تشکیل »کمیته قانون اساسی سوریه« 
نشست داشتند. در بیانیه پایانی نشست اشاره ای به عملیات ارتش ترکیه 

در خاک سوریه نشده است.

دویچه وله- در نشست ژنو محمدجواد 
ظریف، مولود چاووش اوغلو و سرگئی 
الوروف وزرای امــور خارجــه ایران، 
ترکیه و روسیه شرکت کردند. عالوه 
بر مقامات دیپلماسی این سه کشور، 
گیر پدرســون، نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور سوریه نیز در این نشست 

مشارکت کرد.
در پایان نشســت ژنــو بیانیه  ای نیز 
صادر شــد. در بند نخست این بیانیه 
روی استقالل و تمامیت ارضی سوریه 
تاکید شده است و خواهان رعایت و 

احترام همه به این اصول شدند.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید 
شــده است که بحران سوریه راه حل 
نظامی نــدارد و کار کمیتــه قانون 
اساسی سوریه بدون دخالت خارجی 
با هدف رسیدن به توافق کلی اعضای 

آن انجام بگیرد.
وزیران خارجه سه کشور شرکت کننده 
در نشســت ژنو کنفرانــس خبری 
نیز برگــزار کردند. در این نشســت 
مطبوعاتی محمدجواد ظریف ضمن 
تأیید عملکــرد کنفرانس اعالم کرد 
که آغاز فعالیت کمیته قانون اساسی 
ســوریه »آغاز روند سیاسی« در این 
کشور اســت و ایران تا هر زمانی که 
دولت و ملت سوریه بخواهند در این 

کشور می ماند.
ظریف بدون این که به حضور ترکیه 
در سوریه اشاره ای کند گفت: »ایران 
و روســیه بنابه دعوت دولت و ملت 

سوریه به این کشور آمده اند«.
ســرگئی الوروف، وزیر امور خارجه 
روســیه هم درکنفرانس خبری ژنو 
تاکید کرد که مسکو از نشست کمیته  
قانون اساسی حمایت می کند و این 
نشست »پیروزی برای دولت،  مخالفان 

و ملت سوریه است«.
مولــود چاووش اوغلــو، وزیر خارجه 
ترکیه هم ابراز داشت که کمیته قانون 
اساسی می تواند در راستای تغییرات 

سیاسی بزرگ در سوریه عمل کند.
خبرگزاری  رویترز درباره این نشست 
از  قول گیر پدرســون، نماینده ویژه 
ســازمان ملل در امور سوریه گزارش 
کرده که نشست قانون اساسی سوریه 

یک راه حل سیاسی طوالنی است.
به نوشته رویترز کارشناسان به طور 
جدی می پرســند که آیا دولت بشار 
اســد مایل اســت در میــز مذاکراه 

امتیازاتی بدهد و تسلیم خواسته های 
مخالفین شــود آن هم در زمانی که 

پیروزی هایی به دست آورده است.
با این همه، گیر پدرسون، نماینده ویژه 
ســازمان ملل در امور سوریه نشست 
ژنو را »یک لحظه تاریخی« توصیف 

کرده است.
نمایندگان دولت ســوریه و نیروهای 
در  ژانویــه 2۰۱۸  در  اپوزیســیون 
کنفرانــس صلــح مســکو در مورد 
شــکل گیری و ترکیب کمیســیون 
قانون اساسی توافق کردند. بر پایه این 
توافق، کمیسیون قانون اساسی ۱5۰ 
عضو دارد که 5۰ نفــر آنها را دولت 
ســوریه و 5۰ نفر را کمیته مذاکرات 
نیروهای اپوزیسیون تعیین می کنند. 
قرار است یک سوم اعضای کمیسیون 
نیز توسط جامعه مدنی سوریه معرفی 

شوند.
در نشست ژنو نمایندگان تشکل های 
سیاســی و نظامی کردهای سوریه از 
جمله »یگان های مدافع خلق« حضور 

نداشته اند.
برگــزاری این نشســت بــا خروج  
نیروهای آمریکایی از شمال سوریه و 
با آغاز عملیات »چشمه صلح« ارتش 

ترکیه هم زمان شده است.
در بیانیه نشســت ژنــو و کنفرانس 
مطبوعاتــی وزاری خارجــه ایران و 
روســیه اشــاره ای به عملیات ارتش 

ترکیه در خاک سوریه نشده است.

آمریکا و شش کشور خلیج فارس
 ۲5 نهاد و شخص را در ارتباط با ایران تحریم کردند

یک مرد سوری با پرچم جمهوری اسالمی همراه با کاروان نیروهای حامی اسد

خزانــه داری  وزارت  فــردا-  رادیــو 
آمریکا روز چهارشــنبه هشتم آبان 
در اطالعیه ای اعــالم کرد که ایاالت 
متحده همراه با شــش کشور دیگر 
25 بانک، شرکت تجاری و شخصیت 
حقیقی را بــه دلیل نقــش آنها در 
حمایت  ایران از گروه های شبه نظامی 

مانند حزب اهلل لبنان تحریم کرده اند.
شش کشور یادشــده اعضای مرکز 
تروریســم  مالی  تامین  هدف گیری 
هســتند که متشــکل از کشورهای 
حاشــیه خلیج فــارس اســت. این 
کشــورها عبارتند از بحرین، کویت، 
عمان، قطر، عربســتان ســعودی و 

امارات متحده عربی.
اطالعیه وزارت خزانه داری آمریکا در 
حالی منتشر شــده است که استیو 
منوچین، وزیر خزانه داری، در ســفر 

خاورمیانه به سرمی برد.
آقــای منوچیــن در ایــن اطالعیه 
می گوید: »اقــدام مرکز هدف گیری 
تامین مالی تروریسم همزمان با سفر 
من به خاورمیانه بوده است، سفری که 
طی آن با همتایانم در سراسر منطقه 
دیدارهایی خواهم داشت که هدف از 
آنها تقویت جبهه مبارزه علیه تامین 

مالی تروریسم است«.
25 نهاد تجاری و اقتصادی و اشخاصی 
که هدف تحریم قرار گرفته اند قبل از 
این نیــز تحت تحریم هــای ایاالت 
متحده بوده اند. بنا بــه اعالم وزارت 
خزانه داری آمریــکا، 2۱ مورد از این 
تحریم ها شامل شــبکه گسترده ای 
می شود که از سازمان مقاومت بسیج 
حمایت مالی می کنند از جمله بنیاد 

تعاون بسیج.

وزارت خزانه داری آمریکا در اطالعیه 
خود به فهرســت تحریم هایی ارجاع 
داده که این وزارتخانه ســال گذشته 
در ارتباط با ســازمان مقاومت بسیج 
وضع کرده بود. در این فهرســت نام 
موسســاتی چون بانک مهر اقتصاد، 
ملت، شرکت ســرمایه گذاری  بانک 
تدبیرگران آتیه، و نگین ساحل رویال 

به چشم می خورد.
این وزارتخانه می افزاید که موسسات 
تحریم شــده در حقیقت پوششــی 
بســیج  اقتصادی  فعالیت های  برای 

و میلیاردها دالر ســودی اســت که 
ایــن گــروه شــبه نظامی از صنایع 
اتومبیل ســازی ایران، معادن، فلزات 
و بانکداری می برد و بســیاری از این 
موسسات نیز در سراسر خاورمیانه و 
حتی در کشــورهای اروپایی فعالیت 

دارند.
به گفته وزارت خزانــه داری آمریکا، 
چهــار شــخص حقیقــی هــم که 
هدف تحریم قرار گرفته اند، وابســته 
بــه حــزب اهلل لبنان هســتند و در 
عملیات های این گروه شبه نظامی در 

عراق مشارکت دارند.
استیو منوچین روز دوشنبه در سفری 
که به اورشلیم داشت، بر افزایش فشار 
اقتصادی ایاالت متحــده بر ایران با 
هدف تغییر سیاست های تهران تاکید 

کرده بود.
فشــارهای آمریکا بر ایــران از یک 
ســال و نیم قبل به دنبال خروج آن 
از توافق هســته ای افزایش یافت و به 
خروج بسیاری از شرکت های خارجی 
از ایران و گســترش نابه سامانی های 

اقتصادی در این کشور انجامید.
در این حال تهران با فشارهای گروه 
ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف مواجه 
است که خواستار تصویب لوایح الزم 
برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و 

مقابله با پولشویی در ایران است.
این نهاد کــه وظیفه مقابله با تامین 
مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر 
مهر امســال برای بار آخر یک مهلت 
چهار ماهه دیگر بــه ایران داد تا این 
لوایــح را تصویب کنــد. اف ای تی اف 
همچنین خواستار حسابرسی بیشتر 
کشورهای عضو در رابطه با مبادالت 

مالی با ایران شده است.
این تصمیم اگرچــه اعتراض ایران را 
به دنبال داشت که آن را »سیاسی« 
خواند، اما مایک پومپئو، وزیر خارجه 
آمریکا از آن استقبال کرد و گفت که 
سپاه پاسداران همچنان به فعالیت های 
غیرمجاز اقتصادی و تامین مالی برای 

اقدامات مخرب ادامه می دهد.

واکنش مسکو و تهران به طرح آمریکا برای حضور نظامی در میدان های نفتی سوریه

رادیو فردا- وزیــران خارجه ایران و 
روســیه در جریان نشست مشترکی 
در ژنو، طرح ایاالت متحده برای اعزام 
نیروی نظامی و حفاظت از میدان های 
نفتی سوریه، را هدف انتقادهای خود 

قرار داده اند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
اواســط مهر ماه دستور داد نیروهای 
آمریکایــی حاضر در شمال شــرق 
سوریه که در نبردها علیه »حکومت 
اســالمی« نقش داشــتند و جلوی 
حمله گسترده ترکیه به کردها را نیز 

می گرفتند از سوریه خارج شوند.
پس از خروج آن ها، عملیات گسترده 
ترکیه علیــه کردهــا، واکنش های 

انتقــادی و در نهایــت آتش بــس، 
خبرهایی از احتمال بازگشــت این 

نیروها به سوریه منتشر شد.
مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، اعالم 
کرده شــماری از نیروهــای نظامی 
کشورش برای حفاظت از میدان های 
نفتی شمال سوریه به آن منطقه اعزام 

می شوند.
یک مقام ارشــد وزارت خارجه کاخ 
سفید نیز روز سه شنبه به خبرنگاران 
گفته بود موضوع نفت ســوریه مورد 
توجــه آقــای ترامپ اســت چراکه 
»خیلی مهم است داعش به آن دست 
پیدا نکنــد. در ضمن فکر نمی کنیم 
دست یافتن ایران یا حکومت )سوریه( 

به آن هم چیز خوبی باشد«.
حال اما هم روســیه و هم جمهوری 
اســالمی بــه این موضــوع واکنش 
نشــان داده اند؛ یعنی دو کشوری که 
مهم ترین حامی بشار اسد هستند و 
طی سال ها جنگ داخلی سوریه نیز 

در آن حضور نظامی داشته اند.
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، 
در جریان نشست مشترک با محمد 
جــواد ظریف و مولــود چاوش اغلو، 
همتایان ایرانی و ترک خود، در ژنو، 
ایاالت متحــده را متهم کرده قصد 

انجام یک اقدام »غیرقانونی« را دارد.
ســرگئی الوروف اظهار کرده اســت 
»جــان کالم این اســت: هــر گونه 

استخراج غیرقانونی منابع طبیعی از 
یک کشور مستقل بدون اجازه دولت 
آن، غیرقانونی ســت و ایــن دیدگاه 

ماست«.
آقــای ظریــف نیز به کنایــه گفته 
اســت »ظاهــرا آمریــکا می ماند تا 
از نفــت مراقبــت کنــد… حداقل 
رئیس جمهــوری ترامــپ در مورد 
نیت های ایاالت متحده صادق است«.

دونالد ترامپ روز دوشنبه در جریان 
یک ســخنرانی در جمــع نیروهای 
پلیس در شــیکاگو گفته بود »ما از 
نفت نگه داری می کنیم. یادتان باشد، 
من همیشــه این را گفته ام: نفت را 

حفظ کن«.



شماره ۱44۸ جمعه ۱0 آبان ۱۳۹۸ 2۰20 Issue 1448 Friday November 1, 2019

آمریکا: اگر ایران به کنوانسیون
 مقابله با تامین مالی تروریسم نبیپوندد،

 با عواقب آن روبرو می شود

با اتمام مهلت مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی لوایح مقابله با پولشویی 
و تأمین مالی تروریسم، صف بندی ها پررنگ تر شده است. مخالفان این لوایح 
را به مصلحت نمی دانند. موافقان اما خواستار پذیرفتن مسئولیت از سوی 

مخالفان هستند.

دویچه ولــه- مخالفان تصویب لوایح 
مرتبــط با گــروه ویژه اقــدام مالی 
)FATF( معتقدند، با ســپری شدن 
مهلت قانونی بررسی دو الیحه موسوم 
بــه پالرمــو و CFT توســط مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، از آنجا که 
شورای نگهبان این دو الیحه را تأیید 
نکرده، پرونده آنها عمال بسته شده و 
این به معنای مخالفت نظام با تصویب 

این لوایح است.
اما موافقان و از جمله دولت حســن 
روحانی در مقابل، با استناد به آیین نامه 
داخلی مجمع تشــخیص مصلحت، 
پایان مهلت قانونــی مجمع را عمال 
به معنای تصویب این لوایح می دانند. 
آنها معتقدند که شورای نگهبان این 
لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را عینا به 
مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده 
و بــه همین خاطر نیز لوایح مقابله با 
پولشــویی و تأمین مالی تروریسم با 
اتمام فرصت یک ساله مجمع، عمال 

تأیید شده اند.
اظهــارات جنجال برانگیز معاون اول 
رئیــس جمهوری ایــران در روز ۳۰ 
مهرماه گذشته نیز به همین موضوع 
اشاره داشت. اسحاق جهانگیری گفته 
بود: »با توجه به تصویب لوایح اف.ای.

تی.اف و سی.اف.تی در جلسه سران 
ســه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه 

سریع تر این لوایح را تصویب کند.«
سخنان جهانگیری البته با واکنش تند 
مخالفان مواجه شد؛ تا جایی که برخی 
از آنان به خاطر »نشر اکاذیب« و نقل 
قول تأییدنشده او از رهبر جمهوری 
اسالمی، خواستار پیگرد قضایی معاون 

اول روحانی شدند.

مسئولیت  مخالفان  روحانی:  دولت 
بپذیرند

محمود واعظــی، رئیس دفتر رئیس 
جمهوری ایران نیز روز چهارشــنبه 
هشــتم آبان )۳۰ اکتبر( از مخالفان 
تصویــب لوایح پالرمو و ســی اف تی 
خواست تا »مسئولیت« عواقب عدم 

تصویب آن را بپذیرند.
رئیس دفتر حسن روحانی در پاسخ به 
»افرادی که می گویند با تصویب لوایح 
مربــوط به  اف.ای.تــی.اف اطالعات 
کشــور به خارجی ها داده می شود« 
گفت: »کســانی که این ســخنان را 
بیان می کننــد اصال روابط خارجی و 
بانکی را نمی دانند، االن هم در خرید 
و فروش هایی که در حال انجام است 
در همین حد هــم اطالعات تبادل 
می شــود و این اطالعات خیلی مانع 

کار نیست.«
واعظــی همچنین رادیــو تلویزیون 
حکومتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و 
با بیان اینکه »صدا و سیما یک طرفه 
عمل می کند« گفت: »صدا و ســیما 
مواضع دولت و سخنان موافقان - چه 
حقوق دان ها و دانشگاهی ها را- پخش 
نمی کند. بلکه بیشــتر سخنان افراد 
خــاص که مخالف هســتند یا خود 
آنها بخشی را به عنوان مستند تولید 
می کنند و ویژه و هر آن چه که دلشان 
می خواهد را آماده و پخش می کند و 
حتی ســخنان رئیس جمهــوری را 
بخش بخش منتشر می کند که کار 

صحیحی نیست.«

از »لوایــح  باقی مانــده  دو الیحــه 
چهارگانه« مرتبط با اف ای تی اف، یعنی 
الیحه پیوســتن ایران به کنوانسیون 
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 
موســوم به »کنوانســیون پالرمو« و 
الیحــه الحاق ایران به کنوانســیون 
 )CFT( مقابله با تأمین مالی تروریسم
از ابتدا مخالفان سرســختی در ایران 

داشت.
این دو الیحه مرتبط با کنوانسیون های 
تصویب شده ســازمان ملل هستند. 
هــدف اصلــی کنوانســیون پالرمو 
مبارزه با قاچاق انســان و اســلحه و 
تولیــد غیرقانونی ســالح و مهمات 
اســت و کنوانسیون ســی اف تی نیز 
امضاکنندگان ایــن پیمان نامه را به 
نظارت بر مبادالت مالی و بانکی برای 
جلوگیری از تأمین مالی سازمان های 

تروریستی موظف می کند.
مجید انصاری: ویترین خود را خراب 

نکنیم
در همیــن حال مجید انصــاری، از 
موافقان تصویب این لوایح در مجمع 
تشــخیص مصلحــت، در مصاحبه 
با روزنامــه دولتی »ایــران«، منافع 
حاصــل از تصویب دو الیحه مزبور را 
بیش از مضرات آن دانســته و ضمن 
تأکید بر »ضرورت« پیوستن ایران به 
کنوانســیون های پالرمو و سی اف تی، 
گفته اســت: »اگر بنا داریم با جامعه 
بین الملل تعامل داشــته باشــیم و 
اصطالحا کار کنیم ناگزیر هستیم به 
پیوســتن به این کنوانسیون ها؛ مثل 
پالرمو که حدود 2۰۰ کشور جهان آن 

را پذیرفته اند.«
به گفته این عضو مجمع تشــخیص 
ایــن  حقیقــت  »در  مصلحــت: 
کنوانســیون ها در حکــم ویتریــن 
اســت و آنها ]کشــورهای عضو این 
کنوانســیون ها[ ویتریــن خــود را 
خراب نمی کننــد و بهانه نمی دهند. 
االن چیــزی که مهم اســت ما هم 
نباید از همین ابتــدا ویترین خود را 
خراب کنیم و با نپذیرفتن آنها خود 
را در جرگــه کشــورهای متهم قرار 
دهیم. چــون این قبیــل واکنش ها 
حساسیت های نابجا و منفی نسبت به 

ایران را بیشتر می کند.«
انصاری همچنین استدالل مخالفان 
مبنی بر دشــوار شــدن »دور زدن 
تحریم هــا« در صورت پیوســتن به 
این کنوانسیون ها را رد کرد و گفت: 
»اتفاقا نپیوستن به این کنوانسیون ها 
همان دور زدن تحریم ها را هم دشوارتر 
می کند. در حقیقت این حساسیت های 
به نظر من ناوارد، منجر به آن می شود 
که اعمــال فشــارهای آمریکا علیه 
ما تأثیرگذاری بیشــتری پیدا کند. 
چنانچه حتی برخی کشورهای دوست 
مثل روسیه و ترکیه و چین هم اعالم 
کرده اند که ما عضو این کنوانسیون ها 
هســتیم و در صورت نپیوستن ایران 
به آنهــا در تبادالت بانکی با تهران با 

مشکل مواجه می شویم.«
مجید انصاری کــه پیش تر به خاطر 
موافقت با تصویب لوایح مزبور تهدید 
به قتل شده بود، در نهایت گفت: »ما 
باید مشخص کنیم که می خواهیم با 
دنیا تعامل و مراوده داشــته باشیم یا 
نه؟ بخصوص در شــرایط موجود که 
تــالش می کنند حلقه  آمریکایی ها 

دوستان ایران را کم تر و کم تر کنند. 
اگر پاســخ این ســؤال مثبت است 
پیوســتن به پالرمو و سی اف تی هم 
ضروری است چون در یک محاسبه 
عقالنــی منافــع آن بــر مضراتش 

می چربد.«

»با عــدم تصویــب  اف.ای.تی.اف 
می گوییم حامی تروریسم هستیم«

جعفــرزاده  غالمعلــی  هم زمــان 
شورای  مجلس  نماینده  ایمن آبادی، 
اسالمی، با بیان اینکه »۱۹سال است 
در ایران چانه می زنیم که این لوایح را 
امضا کنیم یا خیر«، گفت: »اگر امضا 
نکنیم شــرایط برای کشور ما بسیار 
سخت خواهد شد، در واقع ما با عدم 
امضای این لوایح بــا ادبیات دیگری 
می گوییم حامی تروریســم هستیم 

درصورتی که اینگونه نیست.«
به گزارش ایلنا، این نماینده مجلس 
ضمن هشدار نسبت به خطر انزوای 
ناشــی از تصویب نکردن این لوایح، 
ادامــه داد: »آخر این چه معنی دارد 
که ما همیشه می خواهیم تافته جدا 
بافته باشیم، اگر »پالرمو« را به تصویب 
نرسانیم ما با »کنگو« که حتی اسمش 
را هم خوب نمی توانم تلفط کنم باقی 

می مانیم.«
»پیوســتن  ایمن آبادی  جعفــرزاده 
مشروط 2۷ کشــور به اف.ای.تی.اف 
یادآور شــد: »می توانســتیم به طور 
مشــروط وارد  اف.ای.تی.اف شــویم 
و بگوییــم کشــورهایی را که کمک 

می کردیــم همواره کمک می کنیم و 
این تروریسم گفتن های شما را قبول 

نداریم.«
مخالفــان از جمله تصویــب لوایح 
مرتبط با اف ای تی اف را تهدیدی برای 
تداوم کمک جمهوری اســالمی به 
سازمان هایی چون حماس و حزب اهلل 

لبنان می دانند.
نیز همچون  ایمن آبــادی  جعفرزاده 
مجید انصاری تأکید کرد: »اگر نتوانیم 
وارد  اف.ای.تی.اف شــویم دیگر هیچ 
پولی نمی توانیــم رد و بدل کنیم و 
همانطور که بارها عنوان کردم شرایط 
دور زدن تحریم با این رفتارها تقریبا 

غیرممکن می شود.«
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی افزود: »یعنی 
همه دنیا موقــع امضا کردن )پالرمو( 
متوجه نشدند خطرناک است و فقط 
ما و کنگو متوجه شــدیم! واقعا این 
رفتارهــا هیچ توجیهی نــدارد و من 
می خواهم اگر کســی دلش به حال 
مردم می ســوزد ورود کند، زیرا عدم 
تصویب این لوایح شــرایط سختی را 

برای کشور به وجود می آورد.«
ایــن نماینده مجلس بــا بیان اینکه 
»مردم به حد کافی زیر فشار هستند و 
کشور به اندازه کافی مشکالت دارد«، 
خاطرنشــان کرد: »چرا می خواهیم 
دســت خودمان را قپانی از پشــت 
ببندیم؟ عدم پذیرش پالرمو و لوایح 
چهارگانه و فــرار کردن از تصویبش 
بستن دست هایمان است، این رفتارها 
اشتباه محض و بر اساس احساسات 

تصمیم گرفتن اســت، درصورتی که 
باید بر اساس عقالنیت کشور را اداره 

کرد.«
جعفرزاده ایمن آبادی سپس با اشاره 
به اینکه در صورت عدم تصویب لوایح 
پالرمو و سی اف تی »فقط ما می مانیم و 
کنگو«، خواستار ثبت شدن نام کسانی 
در »تاریخ کشور« شد که به تصویب 
این لوایــح رأی نداده انــد. او گفت: 
»معتقدم آینده مشخص می کند این 
کار برخالف امنیت و مصلحت کشور 
بوده اســت و تمامی کســانی که در 
این لجبازی شرکت می کنند، دلشان 
برای مردم و کشور نمی سوزد و خیلی 
ساده لوحانه است که اینگونه به قضیه 

نگاه کنیم.«
این نماینده مجلس همچنین هشدار 
داد: »اگر این لوایح امضا نشــود، باز 
شاهد اختالس ها و دزدی ها در داخل 
کشــور خواهیم بود زیرا تصویب این 
لوایح می توانست بساط فساد، قاچاق 
و پول خارج کردن از کشور را ببندد، 
می توانست پولشویی را از بین ببرد و 
کســی هم جرأت نکند از ایران پول 

خارج کند.«
جعفــرزاده ایمن آبــادی در نهایت با 
بیان اینکه »اگر زودتر تکلیف خود را 
در پیوستن به  اف ای تی اف مشخص 
نکنیم بــرای مــراودات اقتصادی به 
مشــکل برخواهیم خــورد«، گفت: 
»حتی  اگــر یک بانکــی دواطلبانه 
بخواهد با ما کار کند بانک های دیگر 
طبق قوانیــن بین المللی آن را تنبیه 
می کنند و اینگونه تقریبا هیچ بانکی 
با ما کار نمی کند، خب اسم این را چه 
چیزی می خواهند بگذارند؟ واقعا شأن 
ایران تا به این حد نزول کرده است که 
در حد کنگو باشد و از لحاظ اقتصادی 

هم پایه این کشور شود؟«

مصباحی مقدم: لوایح رد شده اند

هم زمان اما غالمرضا مصباحی مقدم، 
از مخالفــان تصویــب لوایح مرتبط 
با اف ای تی اف در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام، از جمله کسانی است 
که معتقدند، شــورای نگهبان لوایح 
مزبور را تایید نکــرده و با اتمام یک 
سال مهلت مجمع، پرونده این لوایح 

نیز بسته شده تلقی می شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام در مصاحبه با ســایت »عصر 
ایران« گفت: »در عمل با اتمام زمان 
بررســی آن در مجمع، نظر شورای 
نگهبــان تایید و ایــن لوایح مصوب 
نشــده اند.عالوه بر این در نامه ای که 
ریاست مجلس برای مجمع تشخیص 
مصلحت ارسال کرده اند مساله »عدم 
برطرف شدن اشکال شورای نگهبان 
توســط مجلس« قید شده است که 
نشــان می دهد ایرادات شورا به لوایح 
باقی بوده و تاییدی در این باره صورت 

نگرفته و مصوبه رد شده است.«

سرنوشت نامعلوم
 پرونده اف ای تی اف

به گفته مصباحی مقــدم، به خاطر 
تحریم هــای اخیر آمریــکا از جمله 
علیه بانک مرکزی، ســپاه پاسداران، 
وزیــر خارجــه و رهبــر جمهوری 
اسالمی، »جمع بندی« اعضای مجمع 
تشخیص مصلح »بسیار روشن« بوده 
و »اگرچه هرگز در این باره رای گیری 
صورت نگرفت اما ارزیابی این بود که 
قطعا لوایح مــورد قبول مجمع واقع 

نمی شد.«
مصباحــی مقدم دربــاره دلیل عدم 
رأی گیــری در مجمــع تشــخیص 
مصلحت نیز گفت: »اگر بنا بود مساله 
را در دستور کار قرار داده و رای گیری 
کنیــم، رد آن هــا پیــام منفــی به 
 FATF اف ای تی اف می داد و کارگروه
به صورت رســمی می توانست اعالم 
کند که شما این کنوانسیون ها را رد 
کرده اید پس ریسک تجارت با ایران 
باال اســت. طبیعی بود که در مجمع 
نمی خواستیم چنین برداشتی شود.«

به گفته مصباحی مقدم »برداشــت 
بوده اســت  این  اکثریت مجمــع« 
که »در صــورت تصویــب و الحاق 
نظارت  کنوانســیون ها مســیر  این 
اف ای تی اف بر تمــام معامالت ما در 
شــرایط تحریمی باز می شود که این 
یعنی خودمان راه آن ها را برای نظارت 
بــر دور زدن تحریم ها باز می کردیم 
که طبعا این برای کشور به مصلحت 

نبود.«
این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
مدعی اســت که در صورت تصویب 
لوایح پالرمو و سی اف تی هم »گشایشی 
پدید نمی آمد«، زیر از نظر او: »بانک 
مرکزی ما تحریم است و اروپا در میانه 
ایران و آمریکا به خواست آمریکا عمل 
می کنــد بنابراین از نظــر اروپا عمال 
کماکان بانک مرکزی ما با پیوســتن 
بــه CFT و پالرمو هم تحریم بود. در 
نتیجه چه الحاق این کنواســیون ها 
تصویب می شد و یا نمی شد ، تحریم 
بانک مرکزی امر مسلم و تاثیرگذاری 

است.«
مصباحی مقــدم در نهایت »اجماع« 
تمامی اعضای گروه ویژه اقدام مالی را 
شرط خروج ایران از وضعیت تعلیق و 
وارد شدن به لیست سیاه اف ای تی اف 
دانســته و پیش بینی کرده است که 
»ایــن اجماع با توجه به این که چند 
 FATF کشور از اعضای شورای نظارت

با ما تعامل فعالی دارند بعید است.«
امامان  پاســداران،  سپاه  فرماندهان 
حکومتی  مســئوالن  برخی  جمعه، 
از جملــه مقام هــای مرتبــط بــا 
زیرمجموعه های دفتر رهبر جمهوری 
اسالمی و بعضی از مقام های مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام و نیز 
رسانه های نزدیک به جریان موسوم 
به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان 
با  لوایح مرتبط  سرســخت تصویب 

FATF در ایران هستند.
موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله 
دولت حســن روحانی و حامیان او، 
می گویند که تصویب این لوایح عالوه 
بر باز کردن راه »تعامل« اقتصاد ایران 
بــا جهان، به »شــفافیت اقتصادی« 
و مبارزه با فســاد مالی در کشور نیز 

کمک خواهد کرد.
گروه ویــژه اقدام مالی که مقر آن در 
پاریس است، 2۶ مهرماه گذشته مهلت 
جمهوری اسالمی برای تصویب کامل 
لوایح مربوط به مقابله با پولشــویی و 
تأمین مالی تروریســم را برای چهار 
ماه دیگر تمدید کرد. این ســازمان 
میان دولتی هم زمان با تمدید مهلت 
ایران تا اواســط فوریــه آینده )اواخر 
بهمن(، از تمامی کشورهای عضو خود 
خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادالت 
مالی و پولی با جمهوری اســالمی و 
سرمایه گذاری در شرکت های فعال در 

ایران اعمال کنند.

صدای آمریکا- مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا از گروه ویژه اقدام مالی بابت 
افزایش فشارها بر ایران در پی کم کاری در مبارزه جهانی با پولشویی تقدیر 
کرد و گفت اگر ایران به کنوانسون پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی 
تروریسم نپیوندد، با عواقب آن روبرو خواهد شد. وی در بیانیه ای گفت: ما 
بازگرداندن اقدامات اضافی علیه جمهوری اسالمی به دلیل عدم همکاری 
ایران در مبارزه جهانی با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم، از سوی 

گروه ویژه اقدام مالی استقبال می کنیم.
مایک پمپئو افزود: ایران نشان داده که به عمد از همکاری در مورد مقابله 
با پولشــویی و مقابله با تامین مالی تروریسم سرباز می زند تا اقتصادش از 
هیچ گونه شفافیتی برخوردار نباشد و بتواند به صادرات تروریسم ادامه دهد.

وزیر خارجه آمریکا گفت: سپاه پاسداران انقالب اسالمی به اعمال نامشروع 
و پوشش های اقتصادی مخفی برای اهداف بدخواهانه اش از جمله حمایت 
از گروه های حزب اهلل و حماس که از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی 

معرفی شده اند، ادامه می دهد.
این بیانیه می افزاید: برنامه های نامشــروع سپاه پاسداران  از سوی باالترین 
مقامات جمهوری اســالمی ایران، تسهیل می شود. سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی اکثر اقتصاد ایران را کنترل می کند و شرکت ها در سرتاسر جهان 
بایــد مراقبت و احتیاط زیادی به خــرج دهند تا حامی مالی فعالیت های 
بدخواهانه ایران قرار نگیرند. جامعه جهانی به وضوح به ایران گفته باید به 

مسئولیت های خود عمل کرده و مانند یک کشور عادی رفتار کند. 
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دیده بان حقوق بشر: 
ترامپ حق سالمتی ایرانیان را 

نقض کرده است
سازمان دیده بان حقوق بشــر در یک گزارش تازه ۴۷ صفحه ای می نویسد 
که تحریم های آمریکا به رغم معافیت های بشردوستانه ای که در آن در نظر 
گرفته شده باعث رنج غیرضروری شمار زیادی از شهروندان ایرانی مبتال به 
طیف وسیعی از بیماری ها شده است. این گزارش می نویسد که »تحریم های 
بی پایان و فراگیر از نوع تحریم هایی که دولت ترامپ بر ایران تحمیل کرده 
است، بر نیازهای انسان دوستانه و حق اولیه سالمت میلیون ها ایرانی تأثیر 

منفی داشته است.«

رادیو فردا- ســازمان دیده بان حقوق 
بشر در یک گزارش تازه 4۷ صفحه ای 
می نویســد که تحریم هــای آمریکا 
به رغم معافیت های بشردوستانه ای که 
در آن در نظر گرفته شــده باعث رنج 
غیرضروری شمار زیادی از شهروندان 
ایرانی مبتــال به طیف وســیعی از 

بیماری ها شده است.
این گزارش می نویسد که »تحریم های 
بی پایان و فراگیر از نوع تحریم هایی 
که دولت ترامپ بر ایران تحمیل کرده 
است، بر نیازهای انسان دوستانه و حق 
اولیه ســالمت میلیون ها ایرانی تأثیر 

منفی داشته است.«
گــزارش دیده بان حقوق بشــر روز 
سه شنبه 2۹ اکتبر، هفتم آبان، منتشر 
شــده و عنوان آن این است: »فشار 
اقتصادی  حداکثــری: تحریم هــای 
ایاالت متحده به حــق ایرانیان برای 

سالمت آسیب می زند«.
به گفته این ســازمان، با وجودی که 
دولت آمریــکا معافیت هایــی برای 
واردات بشردوستانه در رژیم تحریمی 
خود علیه ایران منظور کرده اســت، 
یافته های دیده بان حقوق بشر نشان 
می دهد کــه در عمل این معافیت ها 
نتوانســته اســت از ترس شرکت ها 
و بانک هــای آمریکایــی و اروپایــی 
بــرای تأمین مالــی دارو و کاالهای 

بشردوستانه برای ایران بکاهد.
دیده بان حقوق بشر تأکید می کند که 
این ترس در میان شرکت ها و بانک ها 
قوی است و نتیجه آن نادیده گرفتن 
حق ایرانیان برای سالمتی بوده است.

ایــن گــزارش تأکیــد می کند که 
»محدودیت های گسترده در معامالت 
مالی، همراه با لحن تهاجمی مقامات 
آمریکایی، دست شهروندان ایرانی را 
برای واردات و تأمین داروهای حیاتی 

و تجهیزات پزشکی بسته است.«
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، 
نیر به رادیو فــردا می گوید که قطع 
ارتباطــات بانکی ایران با ســازوکار 
ســوئیفت تأثیر منفی مهمی در این 
زمینه گذاشته و شرکت های دارویی 
از بیم واکنش هــای ایاالت متحده و 
دچار شدن به پیچیدگی های سیاسی 

از دادوستد با ایران فاصله گرفته اند.
دیده بان حقوق بشر تصریح می کند 
که دولت آمریکا باید فوراً در باالترین 
ســطح اعالم کنــد کــه بانک ها و 
شرکت های آمریکا و دیگر کشورها در 
رابطه با صادرات دارو یا سایر کاالهای 
بشردوستانه به ایران با هیچ گونه خطر 

قانونی یا مالی روبه رو نیستند.
بنا بر آمار »سندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انســانی ایران«، ۹۶ درصد 
از داروهای مــورد نیاز مردم ایران در 
داخل ایران خود تولید می شــود اما 
بیش از نیمی از مواد اولیه برای ساخت 

این داروها از خارج وارد می شود.
در آســتانه انتشــار گــزارش جدید 
دیده بان حقوق بشــر، وزارتخانه های 
خزانــه داری و امور خارجــه آمریکا 
سازوکارهای جدیدی را برای تقویت 
شــفافیت در تجارت بشردوستانه با 

ایران اعالم کردند.
اســتیومنوچین، وزیــر خزانه داری 
آمریــکا در رابطــه با ســازوکارهای 
جدید مربوط به معامله با ایران گفت: 

نامحــدود کمک های  انتقال  به  »ما 
بشردوستانه به مردم ایران که بیش از 
چهاردهه از فساد و سوءمدیریت رژیم 
آسیب دیده اند، متعهد هستیم« و این 
سازوکارها به شرکت هایی که در این 
زمینه کار می کنند، کمک می کنند 

که تحریم ها را نقض نکنند.

رنج بیماران

به نوشته گزارش تازه سازمان دیده بان 
حقوق بشــر، بیشــترین »آســیب 
تحریم ها« متوجــه ایرانیان مبتال به 
بیماری های نادر یا کسانی شده است 
که نیاز به درمان های تخصصی دارند 
و اکنــون دیگر قادر به تهیه داروهای 

مورد نیاز خود نیستند.
تارا سپهری فرد، پژوهشگر امور ایران 
در ســازمان دیده بان حقوق بشر، در 
گفت وگو با رادیو فردا توضیح داد که 
این شــامل بیمارانی می شود که به 
ســرطان خون، بیماری پروانه ای )یا 
اپیدرمولیز بولوزا که باعث شکنندگی 

پوســت بدن و تاول زدن می شود( و 
صرع مبتال هســتند. دســته دیگر، 
افرادی هستند که به خاطر سالح های 
شیمیایی مورد اســتفاده در جنگ 
ایران و عراق از صدمات مزمن چشم 

رنج می برند.
به گفته این پژوهشــگر حقوق بشر، 
اکنــون افراد دچار به نوع شــدیدتر 
بیماری پروانه ای در ایران از دسترسی 
به پانسمان های تخصصی بازمانده اند 
و این باعث شــده که احتمال ابتالی 
آنها به عفونت های باکتریایی و عفونی 

شدن خونشان افزایش یابد.
گزارش تــازه دیده بان حقوق بشــر 
همچنین تأکید می کند که کودکان 
مبتــال به صرع که قــادر به دریافت 
دچار  نیســتند،  وارداتی  داروهــای 
تشــنج های مکــرر و کنترل نشــده 
می شــوند که آنها را به مرور زمان در 
معرض آسیب های شــدید و دائمی 

مغزی قرار می دهد.
به نوشته دیده بان حقوق بشر، احتیاط 
بیش از حد یا »پیروی بیش از اندازه« 
بانک ها و شــرکت های داروسازی از 
به وجود  تحریم ها عامل مهمــی در 

آمدن این شرایط است.
بــرای نمونــه یافته هــای دیده بان 
حقوق بشر نشــان می دهد که یک 
شــرکت اروپایی علی رغــم معافیت 
بشردوســتانه ای کــه بــرای فروش 
باندهای ویژه مبتالیــان به بیماری 
پروانه ای به ایران وجود دارد از فروش 

آن به ایران خودداری کرده است.
دیده بان حقوق بشر از مکاتبات خود 
بــا دو بانک دیگر نیــز خبر می دهد 
کــه از صدور مجوز بــرای معامالت 
بشردوســتانه بــا ایران خــودداری 

کرده اند.
مســئله رنج اقشار آســیب پذیر به 
مورد بیماران ختم نمی شــود و برای 
نمونه جان انگلند، دبیرکل شــورای 
پناهندگان نــروژ که هزاران پناهنده 
افغان در ایران را پشتیبانی می کند، به 
دیده بان حقوق بشر گفته است که این 
سازمان »یک سال تمام« تالش کرده 
است بانک هایی را پیدا کند که انتقال 

پول اهداءکنندگان حقوق بشری به 
ایران را انجام دهد اما این تالش ها به 

جایی نرسیده است.

منابع گزارش

بین نوامبر سال 2۰۱۸ و اکتبر 2۰۱۹، 
سازمان دیده بان حقوق بشر با 2۱ نفر 
مصاحبه کــرد، از جمله متخصصان 
ایران، کارمندان سابق  پزشــکی در 
یا فعلی نهادهــای واردکننده دارو به 
ایران و وکال و کارمندان سازمان های 
غیردولتی که اطالعات دســت اولی 
از چالش های مربــوط به موضوعات 

بشردوستانه در ایران دارند.
در  مصاحبه شــوندگان  از  برخــی 
ایران زندگی می کنند، و بســیاری از 
مصاحبه شــوندگان یا قبالً در ایران 
زندگی می کردند یا همچنان به ایران 
ســفر می کنند اما در خارج از کشور 

ساکن هستند.
عالوه بر این، دیده بان حقوق بشــر با 
آن دسته از کارشناسان سیاست های 
دولت آمریکا نیز مصاحبه کرده است 
که در زمینه مســائل ایــران تجربه 

مستقیم یا غیرمستقیم دارند.
یک محقق دیده بان حقوق بشر نیز با 
چند ایرانی که در رسانه های اجتماعی 
درباره عدم دسترسی به داروی مورد 
نیاز برای خود یا اعضای خانواده خود 
اظهار نظر کرده اند، مکاتبه داشــته 

است.
دیده بــان حقوق بشــر در تهیه این 
گــزارش همچنیــن بــه بیانیه های 
رســمی دولت ایران و آمریکا استناد 
کرده و داده های اقتصادی و بازرگانی 
ارائه شــده از ســوی بانک مرکزی 
ایران، ســازمان غذا و داروی ایران و 
یورواستات، دفتر آماری اتحادیه اروپا 
در لوکزامبــورگ، را تجزیه و تحلیل 

کرده است.

توصیــه دیده بان حقوق بشــر به 
دولت های آمریکا و ایران

سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش 

نتیجه گیری  این گونه  خود  تحقیقی 
می کند که تحریم های گسترده دولت 
ترامپ علیه ایران به طور چشمگیری 
توانایی این کشــور را در تأمین مالی 
واردات بشردوســتانه از جملــه دارو 
کاهش داده و این، مشــکالتی جدی 
برای شــهروندان عادی ایرانی به بار 
آورده و تهدیــدی اســت علیه حق 

سالمت این شهروندان.
این ســازمان در گزارش خود تأکید 
می کند که طبق قوانین بین المللی، 
ایاالت متحده باید تأثیر تحریم های 
خود بر حق و حقــوق ایرانیان را زیر 
نظر داشته باشــد و به هرگونه نقض 
حقوق اولیه شــهروندان، ناشــی از 

تحریم ها، رسیدگی کند.
این گزارش تأکید می کند که براساس 
قوانین بین المللی، یک کشور یا ائتالف 
دولت هایی که تحریم های اقتصادی را 
اعمال می کنند، باید تأثیرات این اقدام 
را بر حقوق اولیه جمعیت آسیب دیده، 
به ویژه دسترســی آنهــا به کاالهای 
اساسی برای زندگی، از جمله دارو و 

مواد غذایی را در نظر بگیرند.
ایــن گزارش تــازه تأکیــد می کند 
که »دولت آمریکا بایــد برای ایجاد 
کانال هــای مالی پایدار بــه منظور 
ایران  با  دادوستدهای بشردوســتانه 
تالش کند و برای این که معافیت های 
آمریکا، در تسهیل دسترسی ایرانیان 
به دارو و تجهیزات پزشکی مؤثر واقع 

شود، اقدامات فوری انجام دهد.«
سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه داری 
آمریکا در زمینه تروریسم و اطالعات 
مالی، در گفت وگویی تازه به رادیو فردا 
گفت که آمریکا از مدت ها پیش مجوز 
صدور غــذا و دارو به ایــران را صادر 
کرده و ایاالت متحده از رسیدن اقالم 
بشردوستانه به دست ایرانیان استقبال 
می کند. او با ذکر این که برای تأمین 
دارو و اقالم یادشــده بــرای ایرانیان 
»سازوکارهای دیگری هم وجود دارد« 
گفت که برای رسیدگی بهتر به این 
دریافت  درخواســتی  »اگر  وضعیت 

کنیم آن را بررسی خواهیم کرد.«
سازمان دیده بان حقوق بشر از سوی 
دیگر می نویسد که »تحریم ها ظرفیت 
حکومت ایران بــرای تأمین نیازهای 
ساکنان کشور را کاهش می دهد، اما 
به این معنی نیست که این حکومت 
نسبت به حقوق بشــر شهروندانش 

تعهدی ندارد.«
در پایان گزارش نیز آمده اســت که 
»دولت ایران بایــد اطمینان حاصل 
کند که شــهروندان و ساکنان کشور 
بتوانند بــدون هیچ گونه تبعیضی از 
حق تندرستی برخوردار شوند و باید 
تمام گام های ممکن را برای کاهش 
تأثیر منفی تحریم ها بر روی گروه های 
آســیب پذیر بردارد. این شامل تعهد 
دولت بــرای جلوگیری از فســاد و 

سوءاستفاده از منابع نیز هست.«

بیش از ۱۴0 هزار کودک در ایران 
امسال از تحصیل باز مانده اند

صدای آمریکا- مدیرکل آســیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی از شناســایی بیش از ۱4۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در 

سال جاری خبر داد.
احمدرضا پرنده روز چهارشــنبه ۸ آبان ماه گفت کــه ۱4۱ هزار کودک 
بازمانده از تحصیل در ســال تحصیلی ۹۷-۹۸ در کشور شناسایی شده 
است و »علت بازماندگی از تحصیل« این کودکان در دست بررسی است.

مدیــرکل آســیب های اجتماعی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
»معلولیت« را از اصلی ترین علت های بازماندگی از تحصیل کودکان اعالم 
کرده اســت. پیش از این معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در 
امور زنان و خانواده اعالم کرده بود که بر اساس آخرین آمار شناسایی شده 
از ســوی وزارت آموزش و پروش هــم اکنون حدود ۱42 هزار کودک در 

سراسر ایران به نوعی بازمانده از تحصیل هستند.
همچنین شمار دختران بازمانده از تحصیل سه تا چهار برابر پسران اعالم 

شده بود.
از ســوی دیگر آمار رســمی حاکی اســت که بیش از 4۹ هزار کودک 
بی شناســنامه در ایران وجود دارد که کودکان بدون شناسنامه از حقوق 
اولیه یک کودک در ایران، از جمله حق تحصیل و درمان، محروم می شوند.
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 اقتصاد ایران به روایت 
صندوق بین المللی پول

گزارش چشم انداز منطقه ای صندوق 
بین المللی پول که به تازگی منتشــر 
شــده، روز گذشته در سر خط اخبار 
رسانه های فارســی زبان در داخل و 

خارج ایران قرار داشت.
از آب رفتن یک دهــم اقتصاد ایران 
در یک سال گذشته تا هتریک تورم 
۳۰ درصدی برای اولین بار در تاریخ 

اقتصاد ایران و ...
متــن ایــن گــزارش هیــچ نکته 
روز  اگرچه  نــدارد؛  امیدوارکننده ای 
گذشته برخی رســانه های داخل، به 
اعتبار صفر شدن رشد اقتصادی ایران 
در ســال آینده، »خروج از رکود«، یا 
»پایان تاثیر تحریم هــای آمریکا« را 
برجسته کردند، اما واقعیت این است 
کــه پایان تاثیر تحریم هــای آمریکا 
بیشــتر به ســبب آن است که دیگر 
چیزی از اقتصاد ایران باقی نمانده که 
تاثیر پذیرد. عمال تولید نفت محدود 
به برطرف کردن نیاز داخلی شــده و 

بانک های مالزی 
حساب های بانکی ایرانیان را مسدود کردند

رادیــو زمانه- رویترز چهارشــنبه ۸ 
آبان / ۳۰ اکتبر در گزارشی از بستن 
ناگهانی حساب های بانکی ایرانیان در 

مالزی خبر داد.
براســاس این گــزارش، بانک ها به 
ایرانیــان ســاکن مالزی یــک ماه 
فرصــت داده اند تا پول های خود را از 

حساب های بانکی شان خارج کنند.
شــماری از افــراد کــه در مالــزی 
حساب بانکی داشــته اند، خبر بسته 
شدن »فله ای« حســاب های خود را 
تأیید کرده اند. ســفارت ایران در در 
کواالالمپور نیــز این موضوع را تأیید 

کرده است.
بهرنگ صمدی، مدرس دانشــگاه به 
رویترز گفته اســت بانک های مالزی 
»کاتولیک تر از پاپ شده اند«. او گفت 
که یکی از ۱۰ هزارایرانی ساکن مالزی 
اســت و در ماه اوت گذشته متوجه 
شــده که بانک اش )CIMB( حساب 

۱4 ساله او را بسته است.
صمدی افزود: »در کشــورهای غربی 
هیچ مشکلی در باز کردن حساب های 
بانکی وجود ندارد. آن ها فقط نسبت به 
نقل و انتقاالت مالی حساس هستند، 

به ویژه در مبالغ کالن.«
علت مسدود شدن حساب های بانکی 
ایرانیان توســط بانک هــای مالزی، 
تحریم های مالــی آمریکا علیه ایران 

عنوان شده است.
روشــن نیســت که آیا بسته شدن 
با ردیابی  ایرانیان  بانکی  حساب های 
یک تانکر ایرانی در سواحل مالزی در 
سال جاری مرتبط بوده است یا خیر. 
رویدادی که موجب نارضایتی آمریکا 

شد.
رویترز ۹ فروردین / 2۹ مارس ســال 
جاری، با اســتناد به داده های ردیابی 
کشــتی ها، از پهلو گرفتن یک تانکر 
حاوی ســوخت )نفت کــوره( ایران 
در ســواحل مالزی خبر داد. ساعاتی 
پیش از آن، ســیگال مندلکر، معاون 
امور تروریســم و امور مالی در وزارت 
خزانه داری آمریکا در سفر به سنگاپور 
از کشــورهای منطقه خواسته بود تا 
نسبت به »شــیوه های مختلف ایران 
برای فریب جامعه بین الملل در ارتباط 

با فروش نفت« هوشیار باشند.

میزان صــادرات به طور قطعی به زیر 
5۰۰ هزار بشکه در روز سقوط کرده  
است. کسری بودجه ایران به بیشترین 
حدود تاریخی خود رسیده و دولت در 
دور باطل بدهی مضاعف قرار گرفته 

است.
در این گزارش ســعی می کنیم ۱۰ 
نکته مهم از این گزارش منطقه ای را 
بازخوانی کنیم. بازخوانی ای که نشان 
می دهد چه روزهای دشواری در انتظار 
اقتصاد ایران، چه مردم و چه دولت )نه 
به معنی دولت سیاسی، بلکه به معنی 

سازمان مدیریت اقتصادی( است.

۱- رکود اقتصادی: رشــد اقتصادی 
ایــران در ســال 2۰۱۹، منفی ۹.5 
درصــد )۱۰ درصد کمتر از رشــد 
اقتصــاد منطقه( و در ســال 2۰2۰، 
صفر )2.۷ درصد کمتر از کشورهای 
منطقه( خواهد بود. این در حالی است 
که در 2۰ سال گذشته به طور تاریخی 

نرخ رشــد اقتصادی ایــران کمتر از 
متوسط کشورهای منطقه بوده است.

در فاصله سال های 2۰۰۰ تا 2۰۱5، 
رشد ایران ۳.2 درصد و رشد مجموع 
۳۱ کشور دیگر 4.۶ درصد ثبت شده 
اســت. در سال های 2۰۱۶ تا 2۰۱۸، 
رشد اقتصادی ایران به ترتیب ۱2.5، 
۳.۷ و منفــی 4.۸ درصــد و رشــد 
کشــورهای منطقه 5.۳، 2.۱ و ۱.۶ 

درصد محاسبه شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا و سخنگوی 
نخســت وزیری مالزی به ســؤاالت 
رویترز در مورد بســتن حساب های 
بانکــی ایرانیان در مالزی پاســخی 

ندادند.
بســیاری از ایرانیــان گفته  اند که از 
ده هــا هموطن خود شــنیده اند که 
اطالعیه هایــی در همیــن زمینه از 
بانک  »سی آی ام بی« و »ار اچ بی بانک« 

دریافت کرده اند.
بانک  »سی آی ام بی« که  در اطالعیه 
نســخه ای از آن نیز به دست رویترز 
رســیده، آمده اســت: »متأسفیم از 
این که باید به شــما اطالع دهیم که 

قادر به ادامه روابط بانکی نیستیم«.
بانک ها دلیلی برای این اقدام خود ارائه 
نکرده اند، اما برخی از افراد گفته ند که 
مقامات بانکی این اقدام را به بررسی 

دقیق تر تحریم ها مربوط دانسته اند.
بانک مرکزی مالزی به شکایت یکی 
از ایرانیان که توسط رویترز مشاهده 
شده با ایمیلی پاســخ داده و نوشته 
است، چنین مواردی بستگی به میزان 
خطر و ارزیابی آن توسط خود بانک ها 

دارد.
اما در ماه ژوئیه در وب ســایت بانک 
مرکزی مالزی به بیانیه ای از کارگروه 
اقدام مالی )FATF( اشــاره شــد که 
در آن اعضای این ســازمان دیده بان 
پولشویی در جهان خواستار »افزایش 
دقت و احتیاط« در مورد ایرانیان شده 

بودند.
ایــران از چهــار الیحــه مرتبط با 
توصیه های گروه ویژه اقدام مالی دو 

الیحه را تصویب کــرده و دو الیحه 
دیگر درباره پیوستن جمهوری اسالمی 
به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای 
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی 
)پالرمو( و کنوانسیون مقابله با تأمین 
مالــی تروریســم )CFT( در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام معطل مانده 

است.
گروه ویژه اقدام مالــی 2۶ مهر/ ۱۸ 
اکتبر در آخرین روز اجالس خود در 
پاریس، تا بهمــن ۹۸ / فوریه 2۰2۰  
بــه ایران فرصت داد کــه با تصویب 
کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی 
تروریسم هنجارهای جامعه بین الملل 

در مقابله با پولشویی را بپذیرد.
ســفارت ایران در کواالالمپور گفته 
اســت که بــرای حل این مشــکل 
تــالش می کند. این ســفارت هفته 
گذشــته در ایمیلی به رویترز با بیان 
این که شــرکت های ایرانی نیز از این 
نمانده اند،  بی نصیــب  محدودیت ها 
گفت: »ما امیدواریم که با حسن نیت 
و همکاری مقامات مالزی، مذاکرات 

نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.«
اکنــون ایرانیــان ســاکن مالزی با 
مشکل پرداخت شــهریه مدارس یا 
بیمارســتان ها  صورت حســاب های 

مواجه شده اند.
یکی از آن ها که نمی خواست نامش 
فاش شــود گفت: »بدون داشــتن 
حساب بانکی باید از روش های قدیمی 
مثل نگه داشتن پول در زیر بالش یا 
فالکس چای استفاده کنیم. )…( این 

عادالنه نیست.«

این مقایسه نشان می دهد که در دو 
دهه گذشته میزان رشد اقتصاد ایران، 
نصف رشــد اقتصــادی منطقه بوده 

است.

۲- رکود اقتصادی بدون نفت: رشد 
اقتصادی بدون نفت در سال 2۰۱۹، 
منفی 4.2 درصد و در ســال 2۰2۰، 

مثبت ۱.2 درصد خواهد بود.
این در حالی اســت که متوسط رشد 
کشــورهای  نفت  بــدون  اقتصادی 
صادرکننــده در ســال های 2۰۱۹ و 
2۰2۰ به ترتیــب ۱.۱ و 2.۶ درصد 
خواهد بود. بر اســاس محاســبات 
کارشناسان صندوق بین المللی پول، 
رکود بخش نفت در سال 2۰۱۹ بیش 
از 2۸ درصد و در سال آینده میالدی 
نزدیک به ۶ درصد خواهد بود. اگر این 
را با رکود ســال های 2۰۱۷ و 2۰۱۸ 
جمع بزنیم به این نتیجه می رســیم 
که طی چهار سال، 4۰ درصد اقتصاد 

نفتی ایران آب  رفته است.

۳- کاهش تولیــد نفت: آن طور که 
صنــدوق بین المللی پول بــرآورد و 
پیش بینی کرده، متوسط تولید نفت 
ایــران در ســال 2۰۱۹، 2 میلیون و 
2۹۰ هزار بشــکه در روز و در ســال 
آینده میــالدی 2 میلیــون و ۱۱۰ 
هزار بشــکه در روز خواهد بود. این 
پایین ترین سطح تولید نفت در چهل 

سال گذشته است.
این برآورد نشــان می دهد تولید گاز 
ایران در این دو سال در حد 5 میلیون 
بشکه در روز باقی بماند. با این حساب، 
ایران همچنان بزرگ ترین تولیدکننده 

گاز در منطقه خواهد بود.

۵- کاهش صادرات نفت و گاز: برآورد 
متوسط صادرات نفت ایران در سال 
2۰۱۹ میالدی، ۶۰۰ هزار بشکه در 
روز اســت. این رقم در سال آینده به 
5۰۰ هزار بشکه کاهش خواهد یافت.

این در حالی اســت که به طور سنتی 
۱۰ تا ۱۱ درصد سهم صادرات نفت 
در کل منطقه ســهم ایران است. اما 
با این اوصاف، ســهم ایران به 2 تا ۳ 
درصد کاهش خواهــد یافت؛ یعنی 
هم زمــان با رونق نفتی کشــورهای 
منطقه، ســبد نفتی ایران روزبه روز 

کوچک و کوچک تر خواهد شد.
آن طور که برآوردهای نویسندگان این 
گزارش نشان می دهد، سبد صادراتی 
گاز ایران در سال های 2۰۱۹ و 2۰2۰ 
تغییر چندانی نخواهد کرد و ایران، بعد 
از قطر و الجزایر همچنان بزرگ  ترین 
صادرکننده گاز در منطقه خواهد بود.

۶- قیمت صرفــه نفت )قیمتی که 
منجر به کســری بودجه نشود(: در 
این گزارش قیمت صرفه نفت، یعنی 
قیمتی که منجر به کســری بودجه 
ایران نشود در ســال 2۰۱۹، ۱5۶ و 
در ســال 2۰2۰ میالدی ۱۹5 دالر 

محاسبه شده است. این اعداد و ارقام 
2.5 تا ۳ برابر قیمت روز نفت اســت. 
همچنین بیــش از دو برابر از قیمت 
صرفــه نفت عربســتان و چهار برابر 
قیمــت صرفه قطر و حــدود ۳ برابر 

قیمت صرفه عراق است.
آن طــور که این گزارش نوشــته اگر 
قیمت نفت در سال 2۰2۰ فقط ۶۰ 
دالر باشــد، دخل وخــرج عراق جور 
درخواهد آمد. ایــن رقم در قطر 4۶ 
دالر و در عربستان سعودی ۸4 دالر 

محاسبه شده است.
در این گزارش کسری بودجه دولت 
برای امســال و سال آینده 4.5 و 5.۱ 
درصد تولیــد ناخالص داخلی برآورد 

شده است.

۷- تورم: آن طور که گزارش صندوق 
بین المللی پول نشان می دهد در سال 
2۰2۰ برای سومین سال پیاپی تورم 
ایران باالی ۳۰ درصد خواهد بود. این 
در تاریخ پر نوســان اقتصاد ایران هم 
رکورد کم ســابقه ای است. بر اساس 
این گزارش، نرخ تورم در سال 2۰۱۹، 
برابــر ۳۶ درصد و در ســال 2۰2۰ 
میالدی برابــر ۳۱ درصد خواهد بود. 
این در حالی است که تورم کل منطقه 
در ســال 2۰۱۹، کمتر از ۸ درصد و 
در سال 2۰2۰ حدود ۹ درصد خواهد 

بود.

۸- رشد عرضه پول )نقدینگی(: این 
گزارش نشــان می دهد میزان رشد 
عرضه پــول در ســال های 2۰۱۹ و 
2۰2۰ حدود 2۷ درصد خواهد بود. 
البته معموال میزان رشــد نقدینگی 
در ایران به طور ســنتی بیشتر از 2۰ 
درصد بوده است؛ اما با توجه به رکود 
اقتصادی حاکم، رشــد 2۷ درصدی 
نقدینگــی بیــش از شــرایط عادی 
نگران کننده خواهد بود. رشــدی که 
با توجه به مشکالت انباشته بانکی در 
درازمدت اثرات مخرب زیادی خواهد 

داشت.

برآوردهای صندوق  ۹- تراز تجاری: 
بین المللــی پول حاکی از آن اســت 
که میــزان درآمدهــای ارزی ایران 
)مجموع صــادرات نفتی و غیرنفتی( 
در سال 2۰۱۹ و 2۰2۰ به ۶۰ و 5۶ 
میلیارد دالر کاهش پیدا کند. این در 
حالی است که درآمدهای ارزی ایران 
در ســال های 2۰۱۶ تا 2۰۱۸ حدود 
۱۰۰ میلیارد دالر در سال بوده و در 
محدوده ســال های 2۰۰۰ تا 2۰۱5 
درآمد ارزی ایران به طور متوسط بیش 
از ۸۰ میلیارد دالر در سال بوده است.
از آن ســو، میزان مخارج عمده ارزی 
ایران )واردات( امســال و سال آینده 
میالدی ۷۳ و ۷۱ میلیارد دالر برآورد 
شــده اســت. بااینکه حجم واردات 
به نسبت ســال های قبل و میانگین 
2۰ ســاله کاهش یافته اما با توجه به 
کاهش چشــمگیر درآمدهای ارزی، 
تراز تجاری ایران امسال و سال آینده 
هرسال 2۱ میلیارد دالر منفی خواهد 

بود.

۱۰- ذخایر ارزی: آن طور که گزارش 
صندوق بین المللی پول نشان می دهد 
حجم ذخایر ارزی ایران در سال های 
2۰۱۹ و 2۰2۰ به کمتر از ۶۹ میلیارد 
دالر خواهد رسید. این در حالی است 
که تا سال 2۰۱۸ و پیش از اثرگذاری 
تحریم هــا، ذخایر ارزی ایران بیش از 

۱۰۰ میلیارد دالر بوده است.

»برنامه دولت ایران« برای اخذ 
مالیات از سود سپرده های بانکی

رادیو فردا- خبرگزاری فارس ســندی منتشر کرده که نشان می   دهد 
سازمان امور مالیاتی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش نویس 
اصالح قانون مالیات های مســتقیم درصدد اخذ مالیات از سود سپرده 

بانکی هستند.
در متن این پیش نویس پیش بینی شــده است که بتوان با اصالحیه 
جدید 2۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر اخذ کرد که بخشی 
از آن مربوط به مالیات بر سود سپرده های بانکی افراد حقیقی و حقوقی 

است.
بر اســاس ایــن پیش نویــس، ۶۰ درصد از ســود حاصله از ســود 
سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از شش ماه، 4۰ درصد از سود متعلق 
به ســرمایه گذاری های میان مدت شش ماه تا یکسال و 2۰ درصد از 
سود متعلق به سرمایه گذاری های بلند مدت بیشتر از یک سال به عنوان 

مالیات باید به دولت پرداخت شود.
این گزارش در حالی است که به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرهاد دژپسند 
وزیر امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات از سپرده های بانکی را تکذیب 

کرده است.
وی گفته است: در طرح قانون مالیات های مستقیم نیز تاکنون چنین 

موضوعی مطرح و بررسی نشده است.
صندوق بین المللی پول اخیرا گزارشی منتشر کرد که می گوید ایران 

برای جبران کسری بودجه سال آینده نیاز به نفت ۱۹5 دالری دارد.
این در حالی اســت که طبق ارزیابی  ســازمان های بین المللی انتظار 

می رود قیمت نفت در سال آینده حدود شصت دالر باشد.
صندوق بین المللی پول می گوید در سال جاری میزان کسری بودجه 
عمومی دولت ایران برابر با هشت درصد از کل اقتصاد کشور خواهد بود 

و سال آینده این رقم به ۸.۱ درصد خواهد رسید.
دولت در نظر دارد با افزایش مالیات ها، کاهش چشــمگیر صادرات و 
درآمدهای نفتی را جبران کند که عمدتا ناشــی از تحریم های ایاالت 

متحده آمریکا است.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

»میلیاردرهای ایران یا مالیات نمی دهند یا کم می دهند«
رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید 
با  از افراد  مطابق بررســی ها نیمی 
اصال  تومانی  میلیــارد  درآمدهای 
مالیات نمی دهند. مدیر بازرسی این 
ســازمان میزان ساالنه فرار مالیاتی 
را تا ۵۰ هــزار میلیارد تومان برآورد 

می کند.

دویچه وله- بحث درباره فرار مالیاتی و 
خودداری از پرداخت مالیات در ایران 
سابقه ای طوالنی دارد اما درباره میزان 
آن رقم های متفاوتی اعالم می شود. 
اکنون رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
می گوید نیمی از میلیاردرهای ایرانی 

اصال مالیات پرداخت نمی کنند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیدعلی 
پارســا، شامگاه شــنبه، چهارم آبان 
در نشست ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی خراســان رضوی در مشهد 
گفت مالیات های دریافت شده بسیار 
کــم اســت و حدود هشــت درصد 
کل درآمدها بیشــتر نیســت زیرا 
»معافیت های مالیاتــی زیاد، فرارها 
زیادتر و پایه های مالیاتی کمتر است«.

رئیــس ســازمان امــور مالیاتی در 
بانکی  این نشســت گفت: »لیست 
تراکنش های مالی حدود ۳۰۰ هزار 
نفر کــه درآمدهای بــاالی میلیارد 
داشــتند در اختیار این سازمان قرار 

گرفته که بر اســاس بررســی انجام 
گرفته نیمی از آنــان مودی مالیاتی 
نبودند و نیمی دیگر از آنان که مودی 
مالیاتی بودند کمتر از آنچه الزم است 

مالیات می پرداختند.«
امیدعلــی پارســا دربــاره ایــن که 
چه  شــامل  مالیاتی  معافیت هــای 
بخش هایی می شود و میزان آن چقدر 
است توضیح بیشــتری نداده است. 
این موضوعی اســت که در سال های 
گذشته بحث آن زیاد مطرح بوده اما 

ابعاد دقیق آن روشن نیست.
در ایران بسیاری از نهادها حاکمیتی 
و تحت فرمان رهبر جمهوری اسالمی 
از معافیــت مالیاتــی برخوردارند یا 
»مالیات  پرداخت  مشمول  دست کم 

مستقیم«  نیستند.
سازمان  مستقیم  مالیات های  معاون 
مالیاتــی آبــان ماه ســال پیش در 
بخش نامه ای فهرســتی از ده نهاد از 
جمله بنیاد شــهید، کمیته امداد و 
بنیاد مســتضعفان را منتشر کرد که 
دارای معافیت مالیاتی هستند. او در 
عین حال گفت فعالیت های اقتصادی 
این نهادها و بنیادها از پرداخت مالیات 

معاف نیستند.
پارســا در نشســت مشــهد با بیان 
این که در بودجه ســال جاری ۱4۱ 

هزار میلیارد تومــان درآمد مالیاتی 
پیش بینی شــده گفــت: »دولت به 
هیچ وجه نمی خواهد بــرای تامین 
هزینه هــای خود بخــش خصوصی 
منضبط و شفاف و خوش حساب دچار 

فشار مضاعف مالیاتی شود.«
هادی خانی، مدیر کل دفتر بازرسی 
ســازمان امــور مالیاتی مــرداد ماه 
امســال از شناسایی بیش از 24 هزار 
میلیارد تومان فــرار مالیاتی با رصد 
تراکنش های بانکی در سه سال اخیر 

خبر داد.
او همچنیــن از شناســایی حــدود 
422 میلیــون تراکنش بانکی »افراد 
مشــکوک به فرار مالیاتی در سطح 
کشــور« خبر داد و گفت این موارد 
در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی 

قرار دارند.
این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی 
ماه گذشــته گفته بود که بر اساس 
برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی 
در ایران ســاالنه بین 4۰ تا 5۰ هزار 

میلیارد تومان است.
ظاهرا این ارقــام به فرارهای مالیاتی 
شناخته شده مربوط می شود. هادی 
خانی هشتم مهر در جمع خبرنگاران 
گفته بود: »هنوز عدد و رقمی از فرار 
مالیاتی استان ها نداربم چون تخمین 

زدن مقدار آن مســتلزم دسترســی 
به ریــز داده های تمــام فعالیت های 

اقتصادی است.«
از آنجا که بخش بزرگی از فعالیت های 
اقتصادی در ایران غیرشفاف است و 
نظــارت دقیقی بر آن وجود ندارد، نه 
مشــخص کردن میــزان واقعی فرار 
مالیاتی ســاده است نه مقابله موثر با 

آن.
به همین دلیل حتی مسئوالن ارشد 
دولت نیــز در این باره ارقام متفاوتی 
اعالم می کننــد. در حالی که هادی 
خانی میزان فرار مالیاتی ساالنه را تا 
5۰ هزار میلیــارد تومان اعالم کرده، 
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی 
این میــزان را بین 25 تا حداکثر 4۰ 

هزار میلیارد تومان برآورد می کند.
برخی کارشناسان میزان فرار مالیاتی 
را تا ۸۰ هزار میلیارد تومان در ســال 
نیز برآورده کرده انــد. اگر این برآورد 
درست باشد به این معناست که نیمی 
از اقتصــاد ایــران از پرداخت مالیات 

خودداری می کند.
به نظر می رسد تنها بخشی که امکانی 
زیادی برای فرار مالیاتی ندارد »گروه 
حقوق و دستمزدی ها« باشند که به 
طور عمده شامل حقوق بگیران دولت 

و دستگاه های وابسته به آن می شود.

جوالن »حساب های اجاره ای«
 و »حساب های بی هویت«

 در نظام بانکی جمهوری اسالمی
نابسامانی وضعیت بانک ها در ایران طی سال های گذشته بستر مناسبی برای 
پولشویی، اختالس و انواع سوء استفاده های مالی شده است؛ موضوعی که 
اصالح ساختار بانکداری کشور را ضروری کرده. با این وجود بانک مرکزی 
طی سال گذشته تنها دغدغه اش پایین نگه داشتن نرخ ارز بوده است تا نظام 

بتواند به مانور »بی اثر بودن تحریم ها« ادامه دهد!

کیهان لندن- یکی از نکات مشترک 
در همه پرونده های فســاد اقتصادی 
و مالی، اســتفاده از خالءهای قانونی 
موجود در نظام بانکی کشــور است؛ 
خالءهایی که درآمیختن آنها با رانت و 
رابطه، موجب پرداخت وام های کالِن 
بی بازگشت و اختالس های چند هزار 
میلیارد تومانی شده است. بطوری که 
اگر تا سال های پیش تنها مافیاهای 
اقتصادِی وابســته به رأس حکومت 
اقدام به اختالس های کالن می کردند 
اکنون پرونده هــای اختالس مدیران 
میانی در شهرستان های کوچک نیز 

یکی پس از دیگری رو می شود!
برخی آمارهای بانک مرکزی نشــان 
می دهد ۳۰۰ میلیون حساب بانکی 
در کشــور وجود دارد که بخشــی از 
این حساب ها، هویت مشخصی ندارند. 
البته تعدادی از حساب های بی هویت 
بانکی طی ماه های گذشته بسته شده 
و صدهــا هزار حســاب همچنان به 

فعالیت مشغول هستند.
به گفته علی مویدی خرم آبادی رئیس 
ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، از ابتدای انقالب تا کنون ۶ میلی

ون                                                                                                            حساب بانکی در زمینه پولشویی 
و قاچاق فعالیت داشته اند که اکثر آنها 
مسدود شده و تنها صدهزار حساب 

دیگر باید بسته شود.
او گفتــه که »حتما افــرادی در این 
زمینه دستگیر شده اند و حتما برخی 
تعمدا این حساب ها را افتتاح کرده اند 
و قطعاً سهم هر بانک در این موضوع 
پاالیش و بررسی می شود و از بانک ها 
در رابطه با این موضوع گزارش گیری 
می شود و با متخلفان برخورد خواهد 
شد« و »شــاید بعضی از این شماره  
حســاب ها مربوط به همین افرادی 
است که یکی یکی در حال محاکمه 

هستند.«
اکنون، خبرگزاری فارس در گزارشی 
به موضوع حســاب های اجــاره ای و 
نقش آنها در پرونده فساد کالن مالی 
در بانک ســرمایه پرداخته و نوشته 
است مجرم های این پرونده با استفاده 
از وضعیت نابســامان حســاب های 

بانکی، پولشویی کرده اند.
در این گزارش آمده اســت: »یکی از 

اولین شکل های بهره بردن مجرمان 
پرونده بانک ســرمایه از حساب های 
نیابتی، استفاده از حساب کودکان و 
نوجوانان برای انتقال پول های کالن 
اســت. پس از افتتاح 24۰ حســاب 
توسط موســوی نژاد، یکی از متهمان 
در پرونده حســین هدایتی، این بار 
از حســاب یک دختر ۱4 ساله برای 

پولشویی استفاده شده است.«
در جلسه ســوم دادگاه این پرونده، 
نماینده دادستان درباره سوءاستفاده 
از حســاب دختــر ۱4 ســاله گفته 
اســت: »آقای امامی چندین ماشین 
پول شویی گسترده داشته اند و یکی 
از ابزارهای پول شــویی او شخصی به 
اســم امیر قادری بوده است، این فرد 

به اسم دختر ۱4 ساله اش حساب باز 
می کرده تا پول به حساب او واریز شود 
و مطهره قادری دختر ۱4 ساله امیر 

قادری است«.
به گفته نماینده دادستان 4 میلیارد و 
۳۰۰ میلیون تومان از یک تسهیالت 
۳۰ میلیــارد تومانی به حســاب این 

دختر نوجوان ریخته شده است.
جــدا از مــوردی کــه در گــزارش 
خبرگزاری فارس آورده شده، بهار سال 

گذشته یاشار سلطانی روزنامه نگار در 
تهران نیز از »حضور نام نوه سه ساله 
علی شمخانی در تخلفات مالی« این 
خانواده و ویالســازی آنها در منطقه 

لواسان خبر داد!
یاشار ســلطانی در حساب توئیتری 
خود نوشــته بود: »در اسناد  لواسان 
فــرد مجهولی وجود داشــت به نام 
 محمدطاها میرمحمدعلی که چندین 
پرونده تخلف سنگین در کمیسیون 

ماده ۱۰۰ به دلیل ساخت و سازهای 
غیر مجاز داشــت. سوال این بود این 
فرد چه نسبتی با سایر متخلفین دارد؟ 
همین فــرد از طلبکاران میلیاردی و 
سپرده گذاران موسسه مالی اعتباری 
 کاسپین نیز هست. شاید جالب باشد 
بدانید بعد از پیگیری متوجه شدیم 
این فرد  نوه دبیر شــورایعالی امنیت 
ملی و یک پســر بچه ۳ ساله بیشتر 
نیست که عمده پروانه های ساختمانی 

و تخلفات و جابجایی پول ها را به نام 
وی انجام می دهند.«

سوء استفاده از حســاب های بانکی 
برای پیشبرد تخلفات اقتصادی تنها به 
استفاده از حساب هایی به نام کودکان 
یا زدن سند امالک به نام آنها نیست.

برای نمونه یکی دیگر از متهمان بانک 
ســرمایه مبلغ زیادی را با استفاده از 
حساب خواهر همسر صیغه ای خود 
جابجا کرده تــا رّدی از خود به جای 

نگذارد.
در جلسه بیستم دادگاه پرونده بانک 
سرمایه نماینده دادستان گفته است: 
»آقای زاهدی همسر موقت دومی نیز 
داشت و از همســر اول خود متارکه 
کرده است، در بررسی های انجام شده 
متوجه شدیم که در حساب خواهر آن 
خانم وجوه زیادی اســت که وی نیز 
کارمند بانک گردشگری است لذا آن 
خانم را خواستیم تا توضیح دهد و وی 
گفت پول هــا متعلق به آقای زاهدی 

است.«
اما استفاده از »حساب های اجاره ای« 
از جمله تخلفات متهمان پرونده های 
فســاد مالی اســت که در این روش 
مجرمین با اســتفاده از مدیرعامالن 
اجــاره ای و بهره بردن از حســاب ها 
و هویــت آن ها تســهیالت دریافت 
می کردند. در شــانزدهمین جلســه 
بانک ســرمایه نماینده دادستان به 
برای  افراد بی بضاعت  از  سوءاستفاده 

دریافت تسهیالت کالن اشاره کرد.
نماینده دادستان روش کار مجرمان 
را این گونه تشــریح کرد که آنها بعد 
از شناسایی افراد بی بضاعت، این افراد 
را به  عنوان مدیر عامل یک شــرکت 
نصــب می کردند. شــرکت هایی که 
افراد بی بضاعت مدیر عامل اجاره ای 
آن بودند عمرشــان به یک هفته هم 
نمی رسید. مجرمین این افراد را سوار 
بــر لوکس ترین ماشــین ها به بانک 
می بردند و با استفاده از حساب آنها وام 
دریافت می کردند. البته این تسهیالت 
با ۱۳ دســت چرخش در آخر توسط 
ذی نفع اصلی صرف مخارج مصرفی 
لوکس می شد. سودجویانی که حال 

جزو متهمان این پرونده هستند.
جالب توجه اینکه طی سال گذشته 
که موضوع حســاب های بی هویت یا 
اجاره ای با مشــخص شدن جزییات 
برخــی تخلف هــای کالن اقتصادی 
در دادگاه ها، برجســته شــده است، 
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی 
تنهــا دغدغه اش این بــوده که با هر 
قیمتی نرخ ارز را پایین نگه داشته و به 
همراه دیگر مقامات نظام ظاهرسازی 
بــرای اجرای نمایــش »بی اثر بودن 

تحریم ها« را پیش ببرد.
در ایــن میان اما نــه در عبدالناصر 
همتی و نه در دیگر مقامات جمهوری 
اسالمی اراده ای برای اصالح ساختار 

نظام بانکداری کشور دیده نمی شود!
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2018

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

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

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

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

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

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی و مراکز خرید

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

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



شماره ۱44۸ جمعه ۱0 آبان ۱۳۹۸ 2۶26 Issue 1448 Friday November 1, 2019

قاسم سلیمانی،
 نام رئیس جمهور آینده

 ایران است؟

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس 
سپاه پاسداران، که پیش از این کمتر 
در مراسم  و رسانه های عمومی حضور 
پیدا می  کرد، در روزهای گذشــته، 
بدون مناســبت ویژه ای، در کانون 
رســانه ها در جمهوری اسالمی قرار 

گرفت.
قاســم ســلیمانی در اولین گفت و 
گوی تلویزیونی خود با نشریه مسیر۱ 
وابسته به »دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
انقالب«، که در نهم مهرماه از شبکه 
اول سیمای جمهوری اسالمی پخش 
شد، از شرایط جنگ سی و سه روزه 
حزب اهلل لبنان با ارتش اسرائیل در 
ســال 2۰۰۶ و نقش عماد مغنیه و 

خودش در این جنگ می گوید.
آقای سلیمانی هم زمان و بااشاره به 
نگرانی های خود از پایان جنگ حزب 
اهلل با اســراییل، از بازگشت خود به 
ایران و گزارش »تلخ« از اوضاع منطقه 
و جنگ، به رهبرجمهوری اســالمی 
خبرمی دهد و می گوید: »مشاهدات 
من، افقی از پیروزی را نشان نمی داد 
و جنگ کامالً جنــگ متفاوتی بود. 
جنگ خیلی جنــگ تکنولوژی بود، 
دقیق بــود، ســاختمان های دوازده 
طبقه با یک بمب با زمین یکســان 
می شدند«. قاسم سلیمانی با ستایش 
از رهبر جمهوری اسالمی می گوید 
پس از آن که آقــای خامنه ای این 
جنگ را با جنگ خندق مقایسه کرد، 
خیالش راحت شــد که حزب اهلل در 

این جنگ پیروز می شود.
آقای ســلیمانی در این گفت و گو با 
استفاده از واژه ها و شخصیت هایی 
امام حســین،  امیرالمومنین،  مانند 
مالک اشتر، مسلم ابن عقیل، جنگ 
خندق و ... به یک نوع شــبیه سازی 
صدر اسالم دست می زند که بازیگران 
اصلی وامروز این شبیه سازی آیت اله 
خامنه ای، حسن نصراله، عماد مغنیه 

و خود او هستند.
دو روز پــس از این گفت و گوی یک 
ساعت و نیمه قاسم سلیمانی، حسین 
طائب، رئیس سازمان اطالعات سپاه، 
اعالم کرد که یک »تیم سه نفره« به 
اتهام تالش برای ترور قاسم سلیمانی 
دستگیر شده اســت. به گفته آقای 
طائب برپایه این طــرح، قرار بوده با 
حفر تونل زیر حســینیه متعلق به 
پدر ســردار سلیمانی، هنگام حضور 
آقای ســلیمانی در ایام فاطمیه در 
این حسینیه، با انفجار بمب، تروراجرا 
شود. آقای سلیمانی درگفت و گوی 
تلویزیونــی خود هم گفتــه بود که 
اسرائیل قصد داشته، هواپیمای حامل 
او و حسن نصراهلل را هدف قرار دهد.

هم زمان با ایــن رویدادها، آیت اهلل 
خامنه ای هم در دیدار سالیانه مجمع 
عالی فرماندهان سپاه با تعریف از سپاه 

پاسداران و ویژه گی های آن گفت، به 
رغم این که، بسیاری دردوراهی های 
»تعالی و انحطــاط« پیش آمده در 
چهل ســال گذشــته، راه انحطاط 
رفتند، »ســپاه در ایــن دوران دچار 

فرسودگی و انحطاط نشد.«
رهبــر جمهوری اســالمی در ادامه 
تعریف و تمجید خود از سپاه، »ورود 
پُرتوان« این نهاد نظامی در عرصه های 
اجتماعــی،  خدمــات  گوناگــون 
محرومّیت  زدایی، کمک به »اقتصاد 
مقاومتی«، امدادهــای فوق العاده در 
حــوادث، فن آوری و تولید ســالح، 
ورود در وادی فرهنگ و اندیشــه و 
هنــر، و رقم زدن جغرافیای مقاومت 
در منطقه را می ســتاید و از دخالت 
ســپاه در همه امور کشور پشتیبانی 
و می گوید: »بعــد از رحلت امام در 
حوادث سیاسی، اجتماعی، تحریکات 
گوناگون، هر جایی که هر حادثه ای 
بوده، سپاه نشان داده که آماده به کار 
است ... نقش سپاه از مسائل فلسطین 
بگیرید تا مســائل دیگر غرب آسیا و 
بخشهای مختلف به قدری برجسته 
است که دشمنی  آدمهای بد را علیه 

سپاه برانگیخته است.«
رهبر جمهوری اسالمی به سپاهیان 
توصیه می کند که نگذارید سپاه پیر 
بشود، محافظه کار بشود، بلکه روزبه 
 روز باید در جهت انقالبی شــدن، در 
جهت دینی شدن، در جهت کارآمد 
شــدن جلو برود. رهبــر جمهوری 
اســالمی با اشاره به شــعار»نه غّزه، 
نه لبنــان، جانم فدای ایــران« و رد 
این شعاربه سپاهیان می گوید: »به 
منطقــه  خودی قانع نباشــید، بلکه 
باید نگاه وسیع جغرافیای مقاومت و 
فرامرزی را از دســت ندهند و آماده 
به  کارِی خودشــان را در مواجهه  با 

حوادث بزرگ حفظ کنند.«
آقــای خامنــه ای درســخنان خود 
خطاب به سپاهیان بار دیگر آشکارا 
با برجسته کردن دکترین خود برپایه، 
سیاست دخالت فعال در امور داخلی 
کشورهای منطقه و به چالش کشیدن 
متحدین آمریکا در منطقه، به سپاه 
هــم توصیه می کند، این راه را ادامه 

دهد.
با این تصویر و تحلیلی که او از سپاه 
و سپاهیان دارد و با توجه به اختالف 
هایی که تا به حال با همه روســای 
جمهوری دوران رهبری خود داشته 
است، دور از انتظار نیست که پس از 
پایان دوره ریاست جمهوری حسن 
روحانی، به دولتــی به رهبری یکی 
از ســرداران سپاه عالقمند باشد. آن 
هم به سرداری که ویژگی های مورد 
عالقه اش را در کارنامه خود داشــته 

باشد.
ویژگی های شــخصیتی و عقیدتی 

قاســم ســلیمانی، فرمانبرداری بی 
چون و چرایش از »فرمانده کل قوا«، 
دورنما و نگرش سیاســی و نظامی 
اش از منطقــه و نقــش جمهوری 
اســالمی در جغرافیای سیاســی- 
نظامی منطقه، شــاخص های مورد 
عالقه رهبر جمهوری اسالمی است. 
همین ویژگی ها است که این سردار 
ســپاه را به برگزیــده محبوب رهبر 
جمهــوری اســالمی درزمینه های 
سیاسی و نظامی تبدیل کرده است. 
قاسم سلیمانی در چند سال گذشته 
با تشــکیل گروه های شــبه نظامی 
در عــراق و ســوریه و تقویت حزب 
اهلل لبنــان، سیاســت خارجی رهبر 
جمهوری اســالمی در منطقه را در 
باالی ســردولت ها به اجرا گذاشته 

است.
قاســم ســلیمانی به ماننــد رهبر 
جمهوری اسالمی و فرماندهان سپاه 
از اغراق گویی درباره توان جمهوری 
اسالمی و آسیب پذیری »دشمنان« 
جمهوری اســالمی و به ویژه ایاالت 
متحــد آمریکا، ابایی نــدارد و براین 
باوراســت که توان نظامــی آمریکا 

»پوشالی« است.
از یک سو رهبر جمهوری اسالمی در 
چند دهه گذشته نشان داده است که 
نمایندگان او در همه امور کشوری و 
لشگری مانند دولتی در سایه دولت 
اصلی انــد و نتیجــه انتخابات هم 
چندان تاثیری بر تصمیمات او ندارد. 
مشاوران مورد اعتماد آقای خامنه ای 
در سیاست خارجی علی اکبر والیتی 
و قاسم سلیمانی اند. سفر بشار اسد 
در معیت قاسم ســلیمانی به ایران، 
بدون اطالع وزارت خارجه و استعفای 
شبانه محمد جواد ظریف در اسفند 
ماه گذشته آشکارترین نمایش حاشیه 
ای بــودن نقش دولت در سیاســت 

خارجی بود.
دولت رســمی ایران فقط باید پاسخ 
گوی مشکالت اقتصادی و ناهنجاری 
ها به شهروندان آن هم بدون داشتن 
اختیارات کامل و به گونه ای ســپر 
بالی رهبر هم باشد. بنابراین تمام این 
داده ها به این پرسش دامن می زند 
که، رییس جمهوری اســالمی مورد 
تاییــد رهبر، پس از پایــان دوردوم 
ریاست جمهوری حسن روحانی چه 

کسی خواهد بود؟
در دوره های گذشــته، )به جزسال 
نژاد،  احمــدی  ۱۳۸4کــه محمود 
که مورد تایید رهبربــود، رای آورد، 
انتخابــش در دور دوم ریاســت  و 
جمهوری اش هنوز مورد مناقشــه 
اســت(، کاندیداهای مورد نظررهبر 
جمهوری اســالمی، اقبالی برای به 
دســت آوردن رای مردم نداشــتند. 
بنابراین می توان پیش بینی کرد که 

در انتخابات ریاست جمهوری آینده، 
رهبر جمهوری اسالمی شخصیتی را 
به میدان رقابت بفرســتد، که هم به 
او اعتماد کامل داشــته باشد و هم تا 
اندازه ای از محبوبیت برخوردار و به 
عنوان شــخصیتی کارآ و متعهد به 
»ارزش های انقالبی نظام« شناخته 

شده باشد.
ظاهــرا تحریم های اخیــر آمریکا و 
خروج دونالد ترامپ از برجام فرصتی 
تازه را برای رهبر جمهوری اسالمی 
فراهم آورده اســت، تا یک بار دیگر 
هرگونه گرایش برای تعامل با جهان 
غرب را به عنــوان »فریب خوردن از 
استکبار« ممنوع و محکوم کند. چون 
به نظر آقای خامنه ای هرگونه تعامل 
با غرب در همان حد نخواهد ماند و 
باخود پیامدهای فرهنگی و اجتماعی 
و سیاســی، »ناخوشــایند«، خواهد 

داشت.
رهبــر جمهــوری اســالمی در اول 
فروردین مــاه ۹5 گفــت: »در قضیه  
هســته ای توافق شد و اســم این را 
گذاشتیم »برجام«؛ ]آمریکا می گوید[ 
برجام دیگــری در قضایای منطقه، 
برجام دیگــری در قضایــای قانون 
اساســی کشــور؛ برجام 2 و ۳ و 4 و 
الی غیرذلک بایســتی به وجود بیاید 
تا مــا بتوانیم راحــت زندگی کنیم. 
... معنــای این حرف این اســت که 
جمهوری اسالمی از مسئله  فلسطین 
صرف نظر کند، از حمایت از مقاومت 
در منطقه صرفِ نظر کند، از مظلومان 
منطقه -مثل ملّت فلســطین، مثل 
مردم غّزه، مثل مردم یمن، مثل مردم 
بحرین- پشتیبانی و حمایت سیاسی 

نکند.«
قاسم سلیمانی هم همین نگاه را به 
رابطه با غرب، سیاســت منطقه ای 
و مناقشه هســته ای دارد و در یک 
ســخنرانی در نهم اســفند گذشته 
درکرمان با »ســه ضلعــی خواندن 
برجــام«، هدف طرح برجــام 2 و ۳ 
از سوی »دشــمنان )را( خشکاندن 
جریان های ناب اسالمی خوانده بود«.

در حقیقت اگر بخواهیم با واژه به کار 
گرفته شــده از سوی حسن روحانی 
بگوییم، آقای خامنه ای طرفدار»تقابل 
مستمر« با غرب اســت و نه تعامل 
سازنده و قاسم ســلیمانی هم سال 
هاست سیاســت مورد عالقه اش را 
در منطقه پیاده کرده است. بنابراین 
دور از تصور نیست که قاسم سلیمانی 
که »امین و متعهد« به رهبر اســت، 
در انتخابات آینده ریاست جمهوری 
به مصاف دیگــر نامزدهای احتمالی 

دیگر برود.

در حقیقت اگر بخواهیم با واژه به کار گرفته شده از سوی حسن روحانی بگوییم، آقای خامنه ای طرفدار»تقابل مستمر« با غرب است و نه تعامل سازنده و 
قاسم سلیمانی هم سال هاست سیاست مورد عالقه اش را در منطقه پیاده کرده است. بنابراین دور از تصور نیست که قاسم سلیمانی که »امین و متعهد« 

به رهبر است، در انتخابات آینده ریاست جمهوری به مصاف دیگر نامزدهای احتمالی دیگر برود.

جواد کوروشی )بی بی سی(

مقام آمریکایی: بخشی از بودجه 
کمک های خارجی سال آینده 

صرف مقابله با ایران می شود
رادیو فردا- یک مقام ارشد وزارت امور 
خارجه امریکا روز چهارشنبه هشتم 
مهرماه گفته است، بخشی از بودجه 
ســال مالی آینده آمریــکا در بخش 
کمک های  خارجی »بــرای مقابله با 
نفــوذ ایران در منطقــه خاورمیانه و 
کمک بــه متحدین واشــینگتن در 
خنثی کردن این نفوذ در لبنان، عراق 

و یمن« هزینه خواهد شد.
این خبر را دیوید شنکر، دستیار وزیر 
خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک در 
جریان پاســخ به پرسش نمایندگان 
کنگره در آستانه تصویب کمک های 
خارجی در چارچوب بودجه سال مالی 

2۰2۰ اعالم کرد.
آقــای شــنکر گفت  بودجه شــش 
میلیــارد و ۶۰۰ میلیارد دالری مورد 
درخواســت رئیس جمهوری )دونالد 
ترامپ( برای منطقه بــه حمایت از 
اولویت هــای؛ مقابله با نفــوذ ایران، 
اطمینان از شکست داعش، همچنین 
حمایت از اقلیت های قومی مورد آزار 
و اذیت در منطقــه، حفظ متحدان 
کلیدی در منطقــه و همکاری های 
حساس در سراسر منطقه اختصاص 
خواهد یافت. وی اضافه کرده اســت: 
راهبرد در قبال ایران، بر خنثی کردن 
نفوذ بی ثبــات کننده تهران از طریق 
مهار فعالیت های مخرب این کشور، به 
ویژه حمایت از تروریسم و گروه شبه 

نظامی، متمرکز خواهد بود.
دیوید شــنکر تصریح کرده اســت، 
هدف و رویکرد این برنامه قطع نفوذ و 
دسترسی ایران به گروه های نیابتی اش 

است.
دستیار مایک پومپئو بر سرمایه گذاری 
راهبردی و »گام های فعال دیپلماتیک، 
اقتصــادی و امنیتی از طریق اعطای 

کمک به شــریکان کلیدی آمریکا« 
جهت غلبه بر نفود ایران و گروه های 
نیابتی اش در لبنان، عراق و یمن تاکید 

کرد.
بــه گفته دیوید شــنکر، اعطای 5۰ 
میلیــون دالر کمک آمریکا به ارتش 
لبنان برای »مقابله با حزب اهلل و حامی 
آن، ایران« بخشی از برنامه  کمک های 
خارجی دولت دونالد ترامپ در سال 

پیش رو است.
آقای شــنکر گفت وجود یک ارتش 
قوی و مســتقل در لبنان برای دفاع 
از آن کشــور و اثبات مدعیات دروغ 

حزب اهلل اهمیت دارد.
حــزب اهلل همــواره گفته اســت که 
موجودیت این سازمان برای کمک به 
توان نیروهای مسلح لبنان در دفاع از 
این کشور در برابر تهدیدها از جمله 

اسرائیل، اهمیت دارد.
دستیار وزیر خارجه آمریکا در نشست 
کمیته مجلس نمایندگان همچنین از 
قصد دولت برای »افزایش حمایت از 
مردم ایــران و گردش آزاد اطالعات« 
در چارچوب کمک های خارجی سال 

مالی آینده سخن گفت.
امــا هنــوز جزییاتــی از این که این 
کمک ها چگونه عملی می شود و چه 
مبلغی برای این بخش درنظر گرفته 

شده، اعالم نشده است.

ولــی همانگونه کــه از این حکومت 
انتظار می رود، ظرف بیست و چهار 
ســاعت نماینده ولی فقیه، که کامال 
روشــن است »توســری« جانانه ای 
بابت سخن گفتن از کوروش، و بدتر 
از آن نام بردن از روز کوروش، خورده 
است، به راحتی منکر همه ی حرف 
هایش می شــود و پیامی از ســوی 
روابط عمومی دفترش می فرســتد 
بــا این مضمون کــه: »همانگونه که 
در متن ســخنان امام جمعه محترم 
شــیراز نیز واضح و مبرهن است، در 
این سخنان هیچ اشاره ای به کورش 
و یا تایید این مناســبت مجعول به 
عنوان روز بزرگداشت کوروش موجود 
نمی باشد و اتفاقا تاکید شده است که 
این مناسبت جعلی، یک »مساله« و 
معضل برای اســتان فارس است که 
البته ریشه فرهنگی دارد و برای حل 
آن باید بــه دنبال راهکاری فرهنگی 

باشیم.
در آخر هم تقصیر به گردن رسانه ها 
انداخته می شــود ایــن گونه که: » 
تعداد اندکی از رسانه ها و مطبوعات 
در انعــکاس این خبر، ضمن تحریف 
ســخنان امام جمعه شیراز و افزودن 
عباراتی چون: تاییــد روز کوروش و 
ورود پیروزمندانه او به بابِل و نگارش 
منشور حقوق بشر و ... به نوعی تالش 
کرده انــد تا تاییــد ضمنی حضرت 
آیت اهلل دژکام را برای این مناســبت 
مجعول به مخاطبان خود القاء کنند« 
و با اولتیماتوم از آن ها خواســته اند 
تا: »نسبت به رعایت اخالق حرفه ای 
و تقوای رسانه ای، نسبت به انعکاس 

صحیح و دقیق سخنان ایشان اقدام 
کننــد.« یعنی نه تنهــا روز کوروش 
»مجعول« است بلکه »ورود کوروش 
بــه بابل« و »فتــح پیروزمندانه« او، 
و »نگارش منشــور حقوق بشــر« او 
هم ساخته ی مردمان ضد انقالب و 
خبرنگاران بدبختی ســت که گرفتار 

این حکومت شده اند.
البتــه ماجرا بــه همین جــا ختم 
نمی شود، چون بالفاصله و در همان 
روز اســتاندار فــارس »بــا تاکید بر 
فرهنگی  موقعیت های  از  بهره گیری 
برای توســعه اقتصادی، گفت نظام 
جمهوری اسالمی هیچ گونه مخالفتی 
با موضــوع تعریف جایــگاه کورش 
ندارد امــا با قرار دادن هویت ملی در 
مقابل هویت اسالمی مخالف است«. 
و البته درک این کلمات به عهده آن 
هایی ســت که زبان این جماعت را 

می فهمند.
چند روز پیش نماینده شیراز از طرح 
پیشنهاد خود را مبنی بر رسمی کردن 
روز کوروش بزرگ منصرف شد و آن 
را اعالم کرد. بــه این ترتیب بزرگان 
و وابســتگان ترســیده ی حکومت 
اســالمی، همچنان چون همیشه به 
راحتی و بدون شــرم هــم انکار می 
کنند و هم به بندگی حقبرانه ی خود 

ادامه می دهند.
و نام کــوروش، و ارزش های مندرج 
در منشــور او همچنان در ذهن های 
انســان های با فرهنگ و ایراندوست 
باقــی خواهد ماند. چــه دیکتاتور و 

دیکتاتوری بخواهد چه نخواهد.

ادامه از صفحه ۲دیکتاتوری، ترس و...
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»اگر مردم سرخورده شوند،
 به رابین هود هم رأی  می دهند«!

اهرم  های فشار حداکثری
 به جمهوری اسالمی 

نیرومندتر شده اند

کیهان لنــدن- نزدیــک یک هفته 
به پایان مهلــت ۶۰ روزه اروپایی ها 
باقــی مانــده و در ایــران مقام  های 
دولتــی می  گویند آماده برداشــتن 
»گام چهارم« کاهش تعهدات اتمی 

می  شوند.
اســالمی  زمامداران جمهوری  برای 
کاهش تدریجــی تعهدات برجامی و 
افزایش ذخایر و غنی  ســازی اورانیوم 
ترفندی است تا شاید بتوانند از اروپا 
اخاذی کنند و اندکی نفت بفروشند و 
از طریق سیستم مالی اینستکس که به 
خاطر خرابکاری های خود رژیم ایران 
تا کنون پا در هوا مانده است،  حداقل 
تبادالت تجاری را انجام دهند و با این 
حیله اندکی وقت بخرند به این امید 
که از فشارهای آمریکا کاسته شود و 
معجزه  ای رخ دهد و دونالد ترامپ از 
ریاســت جمهوری آمریکا کنار رود و 
یا شاید در سال 2۰2۰ از رقیب خود 
شکست بخورد. در چنین شرایطی، 
بدون اینکه هیچ تضمینی برای این 
محاسبات وجود داشته باشد، اقتصاد 

ایران در خود فرو می پاشد.
در این میــان، دولت یا مســئوالن 
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی 
هنوز بــه صورت رســمی جزئیاتی 
در خصوص »گام چهــارم« کاهش 
تعهدات برجامی اعــالم نکرده اند اما 
افزایش تعداد ســانتریفیوژهای نسل 
جدید، افزایش 45 درصدی ظرفیت 
غنی  ســازی، افزایش ذخایر اورانیوم، 
ثانویــه رآکتور آب  راه اندازی بخش 
ســنگین اراک و تکمیــل ماشــین 
ناقص جابجایی سوخت آن و افزایش 
مواردی  ُفــردو  نیروگاه  فعالیت  های 
است که در رسانه  های داخلی ایران به 

آنها اشاره می  شود.
تهران ادعا می  کند فعالیت  های اتمی 
صلح آمیز را در چارچوب فناوری های 
علمــی، پژوهشــی و صنعتی دنبال 
می  کنــد و حتی کاهــش تعهدات 
برجامی در مســیر تولید سالح اتمی 
نخواهــد بود. اما اگر چنین اســت و 
ریگــی به کفش نظام نیســت، پس 
چــرا از آن برای تهدید و باجگیری از 
اروپایی  ها استفاده می  کند؟! در عین 
حال رژیم ایران فعالیت  های اتمی را 
به صورت مخفیانــه آغاز کرده بود تا 
اینکه در دولت محمد خاتمی لو رفت؛ 
در تمام این سال  ها نیز همواره موارد 
متعددی از تخلفــات و فعالیت  های 
مشــکوک در نقاط مختلف کشــور 
گزارش شده؛ بنابراین هیچ اعتمادی 
نمی تــوان به رژیمی داشــت که هم 
فعالیت مخفیانه داشته و هم از ادعای 
فعالیــت اتمی صلح آمیــز به عنوان 

تهدید استفاده می کند!
از سوی دیگر سرگئی ریابکوف معاون 
وزیر خارجه روسیه نیز اخیراً در یک 
اظهار نظر گفته، اگر منافع اقتصادی 
تهران مورد توجه قرار نگیرد مرحله 
چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران 

اجتناب ناپذیر خواهد بود!
بــه هــر روی، هیــچ اعتمــادی به 
جمهوری اســالمی نیســت چرا که 
حتی به تعهدات خــود در چارچوب 
برجام هم پایبند نبــوده و با حیله و 

ترفند سر بازرسان آژانس بین  المللی 
انــرژی اتمی را هم کاله گذاشــتند. 
چنانکه علی اصغر زارعان دستیار ویژه 
رئیس ســازمان انرژی اتمی، هشتم 
آبان، در ســخنانی با افتخار از یکی 
از کالهبرداری  هــای اتمی نظام پرده 
بر می  دارد و می  گوید، »ســایتی که 
دشمن و نظام سلطه به دنبال تعطیلی 
آن بودند، زنده تر از گذشــته مشغول 
فعالیت اســت. نه تنها فردو تعطیل 
نشد بلکه فعالیت آن نسبت به گذشته 
افزایش یافت… چون دشمن قادر به 
آسیب رساندن به فردو و تخریب آن 
نیست، طی مذاکرات روی فردو تکیه 
کرده بودند که فعالیت آن را کند کنند 
که با هوشمندی و هوشیاری فنی، نه 
تنها این امر اتفاق نیفتاد بلکه فردو با 
نشاطی بیش از گذشته به فعالیت های 

خود ادامه می دهد.«
زارعان در این ســخنرانی تاکید کرد 
اقتــدار علمی و فنــاوری در صنعت 
هســته ای حیثیتی است و ریشه در 
فرهنــگ عاشــورایی متخصصان و 

دانشمندان این صنعت دارد.
معنای این سخنان چیست جز دروغ 
و حیله گــری؟! درواقع رژیم برخالف 
تعهداتــش در توافق اتمــی برجام، 
فعالیت فردو را متوقف نکرده! اسم آن 
را هم »هوشمندی و هوشیاری فنی« 

گذاشته اســت و حتی به آن رنگ و 
بوی »عاشورایی و حیثیتی« نیز داده 

است!
اروپایی  ها هم دست جمهوری اسالمی 
را خوانده اند و 2۷ ســپتامبر )پنجم 
مهر( بود که هشــدار دادند اگر اقدام 
قابل توجــه دیگری بــرای کاهش 
تعهدات برجامی برداشته شود اتحادیه 
اروپا مجبــور به خروج از توافق اتمی 

می  شود.
همزمان یک منبــع آگاه به گاردین 
گفت »مشــکل این اســت که ایران 
می گویــد این گام ها بازگشــت پذیر 
هستند، اما اگر آنها بدانند که چگونه 
ســاخت،  بمب هســته ای  می توان 
این دیگر بازگشــت ناپذیر اســت« و 
یک دیپلمــات اروپایی نیــز به نقل 
از گزارش  هــای محرمانــه نهادهای 
امنیتی اروپا اعالم کرد، رژیم مشغول 
غنی  سازی در تأسیسات اتمی نطنز 

است.
با توجه به مجموعه ی این شــرایط 
اســت که اهرم  های فشــار بر رژیم 

-با وجود تهدید اروپایی  ها به خروج از برجام، جمهوری اســالمی 
اعالم کرده آماده است »گام چهارم« کاهش تعهدات اتمی را بردارد 
که گفته می  شود شامل افزایش تعداد سانتریفیوژهای نسل جدید و 

افزایش غلظت غنی سازی و ذخایر اورانیوم می  شود.

ایران در منطقه پُر زورتر و نیرومندتر 
شــده  اند که بخش عمده  ی آن ناشی 
از سیاست  های خرابکارانه و استراتژی   
ســلطه جویانه ی خــود جمهــوری 
اسالمی اســت! البته در بن بستی که 
نظام ایران قرار گرفته، ترجیح می دهد 
بجای تسلیم در برابر خواست جامعه 
جهانی و مردم خود ایــران، از ترس 
مرگ دســت به خودکشــی بزند! به 
عنوان مثال تصویب شــدن یا نشدن 
بازی دو سر   FATF کنوانسیون  های
باخت برای خامنه  ای و سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی اســت. قرار است 
جمهوری اســالمی ایران از بهمن ماه 
۹۸ در لیست سیاه FATF  قرار بگیرد 
مگر اینکه کنوانســیون  های CFT و 
پالرمو را تصویب کنــد. ولی اگر این 
کنوانسیون ها را قبول کند، در عمل 
راه دور زدن تحریم  های آمریکا توسط 
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی و 
مسیرهای کمک مالی به شبه نظامیان 

بیش از پیش مسدود خواهد شد.
خبرگــزاری رویترز، پنجشــنبه ۳۱ 
اکتبــر )نهم آبان(، به نقل از دو منبع 
آگاه گزارش داد که آمریکا قصد دارد 
معافیت های اتمی را برای شرکت های 
روســی، چینی و اروپایی تمدید کند 
تا بتوانند همکاری هــای خود را در 
تاسیســات اتمی ایران ادامه دهند با 
ایــن هدف کــه کار را بیش از پیش 
برای دستیابی حکومت ایران به سالح 
اتمی ســخت  تر کننــد. این تصمیم 
هوشمندانه آمریکا هم جنبه فنی دارد 
و هم پیــام روانی و بی  تردید اختالف 
بین تهران و اتحادیه اروپا را تشــدید 

خواهد کرد.
۳۰ اکتبر )هشتم آبان(، ایاالت متحده 
به همراه شــش کشور دیگر منطقه، 
25 بانک، شرکت تجاری و شخصیت 
حقیقی را به دلیل پشتیبانی از رژیم 
ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و گروه های شبه نظامی مورد حمایت 
تهــران تحریم کــرد. آنچــه وزارت 
خزانه داری آمریکا اعالم کرده است، 
تحریم های جدید نیســت اما آنچه 
آن را فوق  العاده و قابل تأمل می کند، 
مشارکت ۶ کشور حوزه خلیج فارس 
در اجــرای متمرکز تحریم  هاســت. 
بحرین، کویت، عمان، قطر عربستان 
و امارات 25 شــخص، نهاد اقتصادی 
جمهوری اسالمی را تحریم کرده اند 
که محور آن انســداد قاچاق نفت و 
انتقال پول به نفع ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی است. یک شکست 
دیگر برای جمهوری اسالمی در این 
واقعیت است که رژیم ایران به کویت 
و عمان و قطر به چشــم دوست نگاه 
می  کرد حال آنکه آنهــا در اقدامات 
تحریمی نیز در جبهــه آمریکا قرار 

گرفته اند.
و اما مشــکل بســیار جــدی که به 

اســالمی تحمیل شــده  جمهوری 
تظاهرات گســترده ی مردم معترض 
در عراق و لبنــان و تداوم یافتن این 
اعتراضات اســت که علیه مداخالت 
رژیم ایران و فرقه گرایی و دخالت های 
مذهبی در سیاســت بــه خیابان ها 

آمده اند.
در این میان، رژیم ایران بجای درک 
موقعیت متزلزل و شکست استراتژی 
صدور انقالب اســالمی خــود، برای 
ســرکوب تظاهرات در عراق و لبنان 
تالش می  کند. آسوشیتدپرس به گفته 
دو منبع آگاه گزارش داده اســت که 
یک روز بعــد از اعتراضات مخالفان 
دولــت در عراق قاســم ســلیمانی 
شــبانه به بغداد پرواز کرد و خود را با 
هلی  کوپتر به منطقه امنیتی موسوم به 

»منطقه سبز« رساند.
در آنجا گروهــی از مقامات امنیتی 
پس از اینکه شــنیدند قرار اســت 
جلسه بجای نخست  وزیر کشورشان، 
با ریاست قاسم سلیمانی برگزار شود 

کیهان لندن- ابراهیم اصغرزاده عضو شورای سیاست گذاری اصالح طلبان 
 می گوید: در انتخابات آینده ریاست جمهوری قرار نیست اصالح طلبان بین 
بد و بدتر دســت به انتخاب بزنند. این بی اعتمــادی در حال حاضر دامن 

سیاستمداران را گرفته است.
او افزوده: بی اعتمادی به باالها، تمام ارکان حکومت، احزاب و سیاستمداران 
رســیده اســت و اینکه اینها وقتی نماینده ما  می شــوند،  می روند و کار 
خودشــان را  می کنند. همه شان دزد هستند و سر تا پا یک کرباسند و این 
عدم اطمینان به باالتری ها به خصوص به سیاست، برای جامعه آفت بدی 
است چون  می تواند موجب سرخوردگی عمومی، ناامیدی و ایجاد یک بستر 

مناسب برای خیزش ها و حرکت های رادیکالی شود.
او اضافه کرده: چنین وضعیتی باعث خواهد شــد که یک رابین هود بیاید 
و بگوید من فالن کار را  می کنــم و با عوام فریبی رای مردم را بگیرد. تنها 
در صورتی که اصالح طلبان نسبت به این وضع احساس مسئولیت کنند، 
مانیفســتی را طراحی نمایند و به مردم قــول بدهند که اگر وارد مجلس 
شدیم، انحصار قانونگذاری را به مجلس بر می گردانیم، شاید بتوان بخشی از 

گذشته را جبران کرد.
در همین حال علی صوفی عضو شــورای سیاست گذاری اصالح طلبان در 
گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به حواشی پیش آمده از سوی 
همفکرانش در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفته است: این اعتراض 
با به رســمیت نشــناختن حضور قائم مقام دو حزب اعتماد ملی و مجمع 

فرهنگیان اسال می مطرح شد.
براساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب، قائم مقام های 
دبیــران کل دو حــزب اعتماد ملی و مجمع فرهنگیان اســالمی به علت 
محدودیت هــای موجود برای دبیران کل آنها، به نمایندگی از طرف حزب 

مربوطه در جلسه حاضر بودند.
یادآوری می شود، رابین هود که شخصیت محبوب یک داستان فولکلوریک 
انگلیسی مربوط به دوران قرون وسطاست، از مردم عادی بود و وعده و وعید 
نمی داد و عوام فریبی نمی کرد بلکه بر اساس این داستان، به مردمی که از 
مالیات های ســنگین و فشار مأموران حکومت به تنگ آمده بودند، کمک 
می کرد و از ثروتمندان گرفته و به تنگدســتان می داد. حاال معلوم نیست 
منظور اصغرزاده که ظاهرا فقط یک چیزی از داســتان رابین هود شنیده 

است، کدام فرد و جریان رقیب اصالح طلبان است.

بسیار متعجب شدند. قاسم سلیمانی 
به مقامات امنیتی در عراق گفته: »ما 
می دانیم در ایران چطور با معترضان 

برخورد کنیم!«
مردم عراق اما پاسخ سلیمانی را دادند! 
آنها در شعارهای خود فرمانده سپاه 
قدس را که رژیم از او نماد »مقاومت« 
ســاخته به باد دشــنام گرفته و او را 
مفتخر به یکــی از بدترین فحش ها 
در میان عراقی ها مفتخر کردند. مردم 
در کربــال، که قرار بود راه به ســوی 
»قدس« را برای رژیم ایران باز کند، 
چهارشنبه شب فریاد می  زدند »قاسم 

سلیمانی، قواد ایرانی«!
نظام جمهوری اسالمی و در رأس آن 
علی خامنه  ای و ســرداران پاسدارش 
متوجه بحران و تهدید های ناشــی از 
آن برای کلّیت نظام هستند. خامنه ای 
چهارشنبه طی ســخنانی در مراسم 
اهدای سردوشی دانشجویان دانشگاه 
افســری ارتش طبق معمــول مردم 
و مطالبــات آنها را نادیــده گرفت و 
گفت، »پشــت صحنه آشــوب های 
عراق و لبنان سرویس های اطالعاتی 
غرب و پول مرتجعین منطقه است!« 
وی برای مقابلــه با مردم تأکید کرد: 
»نیروهای مســلح باید آمادگی الزم 

برای مقابله با فتنه را داشته باشند!«
ســردمداران حکومت ایران بن بست 
نهایی را احساس می کنند و روزهای 
سرنوشت  ســاز را پیــش روی خود 
می  بینند. اگرچه تجربه نشــان داده 
رژیم اســالمی ایران زیر فشــارهای 
حداکثری به تسلیم شدن محض نیز 
تن می دهد، اما این بار هم شــروطی 
که آمریکا برای مذاکره با این حکومت 
روی میز گذاشــته برای خامنه  ای و 
نظام حکم مــرگ را دارد و هم آتش 
زیر خاکســتر مردم ایــران و طغیان 
مردم عراق و لبنان در حال رقم زدن 
سرنوشــت نهایی برای این حکومت 

منفور و ضدبشری است.

واکنش ایران به انتخاب مدیرکل تازه آژانس اتمی: 

آماده همکاری سازنده هستیم

رادیو فردا- سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنج شنبه در واکنش 
به انتخاب رافائل گروسی به عنوان مدیرکل جدید آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اعالم کرد که »ایران آماده حفظ و گسترش تعامل و همکاری سازنده 
توام با حســن نیت و احترام متقابل با آژانس بر مبنای دقت حرفه ای و 

بی طرفی این نهاد است«.
عباس موسوی، سخنگو، روز پنج شنبه، نهم آبان ماه ابراز امیدواری کرد که 
این نهاد بین المللی در دوره مسئولیت آقای گروسی »در نهایت بی طرفی و 

حرفه ای گری  به وظایف و ماموریت های خود عمل نماید«.
روز هفتم آبان ماه رافائل ماریانو گروســی، دیپلمات آرژانتینی، موفق شد 
میزان رای الزم برای احراز مقام مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی را 
به دست آورد. گروسی پیش از این رئیس کابینه در دفتر مدیرکل سازمان 
منع استفاده از سالح های شــیمیایی و سپس به مدت سه سال رئیس 

کابینه مدیرکل آژانس )یوکیا آمانو( در امور سیاسی بود.  
یوکیا آمانو، رئیس پیشین آژانس بین المللی انرژی هسته ای، ۳۱ تیرماه 
امسال در ۷2 سالگی درگذشت و از آن زمان تاکنون کورنل فروتسا، معاون 

او، سرپرستی موقت آژانس را بر عهده داشت.
رافائل گروسی روز سه شنبه هفته جاری در اولین اظهار نظرش در مقام 
تازه گفت: »به نظرم مهم است که به کشورهای عضو و جامعه بین المللی 
اطمینان دهم که کامال مستقل عمل می کنم و در مقابل فشار نفوذناپذیر 

خواهم بود.«
امــا پیش از ســخنگوی وزارت خارجه، نماینده ایران در ســازمان های 
بین المللی مستقر در وین نیز با رویکردی مشابه بر لزوم بی طرفی مدیرکل 

جدید آژانس تاکید کرده بود.
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خاطرات وحیدالعظما، علمدار آقا )۳۳(

امروز شــرفیاب شــدم. اول ســؤال فرمودند »اسم سگ 
آمریکایی که ابوبکر بغدادی را به کشــتن داد می دانی؟« 
عرض کردم »خیر، عکسش از طبقه بندی محرمانه درآمده، 
اما اسمش هنوز مخفی است«. با ناامیدی فرمودند »ای بابا!، 
از صبح هم بنده هرچی فکر می کنم نمی توانم حدس بزنم 

اسمش چه می تواند باشد.«
عرض کردم »غصه نخوریــد قربان، باالخره همین روزها 
اعالم می شود.« با دلخوری فرمودند »تا ببینیم. انشااهللَ«. 

بعد فرمودند »این ترامپ هم ما را گذاشته سر کار.«
رفتم برایشــان چای آوردم. پرسیدند فیلم »خانه پدری« 

را دیده ای؟ عرض کردم خیر. فرمودند من هم همینطور.
بعد حضرت آقا مطالبی راجع به اهمیت سینما و مسئولیت 
فیلم ســازی فرمودند که گوش نکردم. فقط اینجایش را 
شــنیده که: وقتی مردم قدر ده نمکی و اهلل کَرم را ندانند، 
همینطوری می شــود. فیلم درست کرده اند که خانه ای از 
اواخر قاجار رو به خرابی می رود، به جمهوری اسالمی که 

می رسد، فقط مستراحش سالم می ماند!
بعد حضرت آقا ســراغ فوتبال رفتند. می دانســتم که از 
ماجرای مهدی ترابی خیلی مشعوف هستند و گفته اند به او 
جایزه بدهند. پسرک مسابقه که تمام شد، تی شرت تیمی 
را زد باال، زیرش تی شرت دیگری بود که رویش نوشته بود 

»تنها راه نجات کشور، اطاعت از رهبری«.
حاال حضرت آقا می خواســتند پیش من وانمود کنند که 
اصالً خبر ندارند. می خواستند از زبان من خبر را بشنوند 
و بی اعتنایی نشان بدهند. یک اخالق خوبی آقای ما دارند 
که بعضی وقت ها خودشان را بی خبر نشان می دهند. ولی 
اینجا را من خبر داشــتم که قبالً پسرک آمده خدمتشان 

تی شرت گرفته!
معموالً یک حالتی بین خدعه امام و تقیه اســالم و انکار 
خودجوش به حضرتشــان دست می دهد. حق هم دارند. 
ایشان هم دوست دارند گاهی سورپریز شوند، ولی مشکل 
است، چون همیشه از همه چیز خبر دارند. مشکل می شود 
خبر دســت اولی به حضرتشــان داد. روزی که خبر فرار 
خاوری به کانادا را خدمتشان عرض کردم، شماره پروازش 
را به من گفتند. روزی که خبر تیر زدن نجفی به زنش را 
خدمتشان دادم، پرسیدند متّکا هم برده توی حمام یا نه؟ 
همین دو هفته پیش که خبر روح اهلل زم را از سپاه گرفتم، 
همین که خدمتشان عرض کردم فرمودند دختره کارش 

درسته!
امروز خیلــی راجع به فوتبال و فوتبالیســت ها حرف را 
پیچاندند، ولی -خدا مرا ببخشــد- من روی بدجنســی 
موقت، به رویم خودم نمی آوردم. یعنی یک مقدار کفری 
بــودم که چرا حضــرت آقا، به قول امروزی هــا، دارند به 
شعور من توهین می کنند. خواستم ببینم چکار می کنند. 
باألخره صحبت را رساندند به اینجا که »این فوتبالیست ها، 
توی ســرما با یک تا پیرهن سردشان نمی شود؟« عرض 
کردم فکر نمی کنم! فرمودند »هیچ لباس دیگری زیرش 

نمی پوشند؟«، عرض کردم اطالعی ندارم.
حضرت آقا کالفه شــده بودند. به نظرم داشــتند نتیجه 
می گرفتند که من اصالً بالکل از قضیه بی اطالعم! کم کم 

دلم برای مظلومیت آقا سوخت. یکهو عرض کردم:
- راستی قربان، مهدی ترابی هم شاهکار کرد ها!

- کدام مهدی ترابی؟
- همان فوتبالیسته؟

- گل زد؟
- گل کاشت! آخر بازی تی شرتش را زد باال، زیرش نوشته 

بود »تنها راه نجات کشور، اطاعت از رهبری.«
- عجب. چه کار بی خودی کرده. کی بوده این؟

- یک فوتبالیست جوان قربان.
حضرت آقا ضمن خیلی تعجبی که نشان دادند فرمودند: 

درد و بالیش بخورد توی سر اون شهنوازی االغ!
هیچوقــت حضرت آقــا را اینقدر عصبانی ندیــده بودم. 
شهنوازی؟ به بهانه پیشاب از حضورشان فاصله گرفتم، با 
چند فقره تلفن به این و آن ته و توی امیرمحمد شهنوازی 
را درآوردم کــه قهرمان پاورلیفتینــگ بوده که یک جور 
وزنه برداری اســت. فرار کرده رفته فرانسه، فحش داده به 

مسئولین ورزشی.
برگشتم خدمتشان حضرت آقا را دلداری دادم: قربان، این 
شهنوازی به مسئولین کشوری فحش داده که بی کفایت و 
دزدند و مثل خوره به جان مملکت افتاده اند، ولی راجع به 

مقام معظم رهبری چیزی نگفته.
حضرت آقا با یک نگاه معنی داری فرمودند: خیر سرت حاال 
تو آمدی مرا دلداری بدهی؟ البد اگر تی-شــرتش را بزنی 
باال، زیرش نوشته »همه دزد و قالتاقند غیر از مقام معظم 

رهبری!«
نمی دانستم باید بخندم یا توی سرم بزنند که خوشبختانه 

حضرت آقا خنده را سر دادند:
- ها ها ها ها. یک حرف خوبی زد احمدی نژاِد ذلیل مرده 
راجع به قطعنامه شورای امنیت که آنقدر قطعنامه بدهید 
تا قطعنامه دان تان پاره شــود، حاال حکایت اینهاســت. 
میدانــی علمدار که تا به حال چند تا ورزشــکار و داور و 
مربی و گزارشــگر فوتبال دررفته اند پشت سر ما صفحه 
گذاشته اند؟ خودش می شود یک فدراسیون ورزشی و یک 
کمپانی صفحه فروشی! ولی همه حرف های آنها یک طرف، 

تی شرت این پسرک، اسمش چی بود؟
- شهنوازی قربان، امیرمحمد ...

- خفه شو بابا تو هم. زر میزنی ها. مهدی ترابی را می گویم!
- بله قربان. یادم نبود.

- البته من گفته ام تشویقش کنند!!
- پس خبر داشتید حضرتعالی؟

-نه خیر .... بعله .... خیر ... االن شما گفتی ... بنده ... االن که 
شما رفتی دستشویی گفتم تشویقش کنند!

حضرت آقا بند را آب داده بودند. عرض کردم خوب کاری 
کردید قربان. امیدوارم رفتار این فوتبالیست جوان و انقالبی 

سرمشق بقیه شان باشد. فرمودند:
- چطور اســت از این تی شــرت  ها در چین تکثیر کنیم 

بدهیم هر فوتبالیستی که دوست دارد، بپوشد.
- ولی قربان، آنوقت نپوشیدن شان کنفی دارد.

حضرت آقــا فکری کردنــد و فرمودند: آنوقت از ســپاه 
می خواهیم دخالت کند.

دیدم آقا بدجوری جّو گیر شده اند که عاقبت ندارد. برای 
اینکه کالً منصرفشــان کنم. عرض کــردم: قربان، عملی 
نیست، چونکه فوتبالیست ها هرکدام شان اندازه بدن شان 
فرق می کند، یک ســایز تی شــرت، جوابگوی همه شان 

نیست.
نمی دانم حضرت آقا تــوی چه مودی بودند که فرمودند: 
همه شان را یک ســایز می کنیم! .... قشون کره شمالی را 
دیده ای؟ این کیم جون عزیز، همه شان را از طول و عرض، 
یک قواره کرده. حتی مردم توی کوچه و خیابان هم همه 

یک سایز هستند.
بعــد آقا با لبخنــدی لبریز از اعتماد بــه نفس فرمودند: 
تازه رهبر کره شــمالی بی عرضگی کرده. دموکرات بازی 
درآورده. من اگر جای او بودم، همه را ِگرد میکردم، ُکروی.

شرفیابی دیروز

خبر خوبی برایشــان بردم. یــک ضعیفه ای عضو مجلس 
نمایندگان آمریکا با یکی از کارمندان زیردستش روی هم 
ریخته، حاال اســتعفا داده. حضرت آقا خیلی از خبرهای 
بی ناموسی خارجی ها خوش شان می آید. آن هفته هم که 
خبر پرنس آندرو را با دختران زیر سن قانونی خدمتشان 
دادم، خیلی خوشحال شدند. فرمودند ولی ملکه انگلیس 
تکذیب کرده، گفته اینها زیر سن نبودند، قال خوابیده. حاال 
فکرش را بکن علمدار، من راجع به سعید طوسی، خودم 
مســتقیماً چیزی نگفتم، فقط به تو گفتم بگو هوایش را 
داشته باشــند. حاال ببین چه حرف ها و حدیث ها تویش 

درآمد.
عرض کردم: یک مقدار هم تقصیر خود سعید طوسی بود 
که تهدید کرده بود اگر گیر بیفتد پای صد نفر دیگر را هم 

می کشد توی کار.
حضرت آقا با دست مبارک زدند توی پیشانی مبارکشان و 

موضوع را عوض کردند:
»حاال بی ناموسی این زنک آمریکایی به ما مربوط نیست، 
این دخترک را بگو، رفته لخت و عور تنگ دل نخست وزیر 
ژاپن نشســته. خیر ســرش معاون رئیس جمهورمان هم 
هســت. یارو ژاپنی هیز هم از خداخواسته این را گذاشته 
روی اینستاگرام خودش، االن معاونت سیاسی سپاه تلفن 
زده بود گریه اش درآمــده بود. اون احمدی نژاد که رحیم 
مشــایی اش را به ما زورچپان کرد این روحانی هم که .... 

ببین«
حضرت آقا قبل از اینکه بغضشــان بترکد، عکس را روی 

موبایلشان به من نشان دادند، هر دو زدیم زیر گریه.

هادی خرسندی

فرمودند »رهبر کره شمالی 
دمکراتیکی عمل کرده«

مافیای خانوادگی خامنه ای
 مالکیت و کنترل رسانه های خبری را قبضه کرده  اند

صــدای آمریکا - بنا بــر تحقیقاتی 
که این هفته توســط یک اندیشکده 
مستقل مستقر در شــهر واشنگتن 
بــه نــام »موسســه دابل تینــک« 
)Doublethink Institute( منتشــر 
شده اســت، اعضای خانواده آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر جمهوری اســالمی، 
مالکیــت یــا کنتــرل روزنامه هــا، 
موسسه های انتشاراتی، خبرگزاری ها، 
و موسسه های فرهنگی عمده ایران را 
در اختیــار دارند و همزمان به عنوان 

ناظران بر آنها عمل می کنند.
موسســه دابل تینک دریافته اســت 
که گســتره کنترل اعضای خانواده 
خامنــه ای، رســانه های عمده مانند 
روزنامه های همشهری، ایران، و جام 
جــم، روزنامه انگلیســی زبان تهران 
تایمز، و همچنین خبرگزاری مهر را 

در بر می گیرد.
پایــگاه داده های مربوط به تســلط 
خانواده خامنه ای، که توسط موسسه 
دابل تینک تهیه شده است، ارتباطات 
کنترل کننده زیر را آشکار کرده است:

مریم حســینی خامنه  ای، موسســه 
فرهنگی هنری حیات نو

ســید هــادی حســینی خامنه  ای، 
موسسه فرهنگی هنری حیات نو

سید محمدحسین حسینی خامنه  ای، 
موسسه فرهنگی هنری حیات نو

سیده منیره حسینی خامنه  ای، انجمن 
فضای مجازی پاک )فمپ(

محمــد ســعید احدیان، موسســه 
انتشارات  فرهنگی هنری خراسان و 

خراسان
فرارو،  خوشــوقت،  محمدحســین 
موسســه فرهنگی مطبوعاتی ایران، 
موسسه فرهنگی مطبوعاتی نشرآوران

حسین خجســته باقرزاده، انتشارات 
سروش، بنیاد سینمایی فارابی

کمیل خجســته باقرزاده، موسســه 
فرهنگی هنری تبیان نور، موسســه 
پژوهــش و تبیین گفتمــان انقالب 

اسالمی تارنمای Leader.ir، تارنمای 
Khamenei.ir

سید محمدحسن حسینی خامنه  ای، 
توسعه فضای فرهنگی

فریدالدین حداد عادل، تهران تایمز، 
روزنامه جام جــم، خبرگزاری مهر، 

تارنمای خبری امیدگستر
محسن چینی  فروشــان، همشهری، 

پیام همشهری
موسســه دابل تینک مــی گوید که 
اعضای خانــواده خامنه  ای همچنین 
مناصب ریاست را در موسسه فرهنگی 
و هنری آوینی و موسســه سینمایی 
فارابی در اختیار دارند و هر دوی این 
موسسات در زمینه تولید فیلم فعالیت 

می کنند.
بنــا بر این گــزارش، در همین حال 
اعضــای این خانواده مناصب ارشــد 
سیاسی را در دو نهاد نظارتی مسئول 
در امر پایش و سانســور رسانه ها در 
اختیار خــود گرفته   انــد. »جمعیت 
توســعه گران فضای مجــازی پاک« 
مســئول سانســور اینترنت است و 
»انتشارات خراسان« نیز بر امر انتشار 

کتاب نظارت می  کند.
گزارش موسســه دابل تینک نشــان 
می دهد که خانواده خامنه  ای از طریق 
شامل  عمده  انتشاراتی  موسسه های 
ســروش، هرمس، و دفتر نشر، بازار 
خرید و فروش کتــاب را نیز کنترل 

می  کند. در این گزارش آمده اســت: 
»این تســلط بر نهادهــای نظارتی و 
ناشران، عمال انحصار در زمینه نشر را 
در اختیار خانواده خامنه ای قرار داده 

است.«
کلی گلنوش نیک نژاد، روزنامه نگار و 
مدیر »موسسه دابل تینک« به بخش 
فارســی صدای آمریکا گفت: »مردم 
ایران بیش از هر کس از تحریم های 
کشــور خود رنج می برند. در صورت 
لغو تحریم ها آنان باید به صورت بالقوه 
از ثروت حاصلــه در ایران بهره مند 
شــوند، اما در شرایط حاضر به دلیل 
حد باالی فساد تنها گروهی منتخب 
از خانواده هایی خاص از تجارت بین 

المللی سود می برند.«
مدیر موسسه تهیه کننده این گزارش 
افــزود: »ما، با هدف شــفاف کردن 
بیشتر آنچه در ایران می گذرد، تالش 
داریم تا ســاختار اقتصادی کشور را 
نقشــه برداری کنیــم. تحقیقات ما 
نشان می دهد که چگونه رانت خواری 
و خویشاوندســاالری، تعارض منافع 
اقتصادی  و پنهان کاری پیشــرفت 
ایران را نهایتا متوقف خواهد کرد. ما 
امید داریم کــه آن زمان که تحریم 
ها برداشته شوند ســاختار سازمانی 
شــفاف تری در کشــور بر پا شود تا 
همه  مردم ایران از این ثروت بهره مند 

گردند.«

اسماعیل بخشی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد

اسماعیل بخشی، فعال کارگری، روز 
چهارشنبه هشتم آبان با قرار وثیقه از 

زندان آزاد شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، 
در کانــال تلگرامی خود گزارش داده  
اســت که آقای بخشی پس از تودیع 
وثیقه ۷5۰ میلیــون تومانی به طور 
موقت تا پایان مراحل دادرسی حکم 
اولیه خــود در دادگاه تجدید نظر از 

زندان آزاد شده است.  
دادگاه انقالب تهران شهریور امسال 
آقای بخشــی را به ۱4 سال حبس 
تعزیری و ۷4 ضربه شــالق محکوم 
کــرد. حکم نهایی پس از تشــکیل 
دادگاه تجدید نظر اعالم خواهد شد. 
 آقای بخشی در جریان چندین هفته 
اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه 
کــه در پاییز ســال ۱۳۹۷ در اهواز 
جریان داشت، از سخنگویان کارگران 

بود. 

اســماعیل بخشی و ســپیده قلیان، 
فعاالن کارگــری، آبان پارســال در 
اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت 
شده بودند.  آنها بعد از تودیع وثیقه از 
زندان آزاد شدند و بعد از آزادی اعالم 
کردند که توســط وزارت اطالعات و 

نیروهای امنیتی شکنجه شده اند. 
آقای بخشــی و خانم قلیــان بعد از 
پخــش فیلم »طراحی ســوخته« از 
تلویزیون ایران، در روز ســوم بهمن 
دوباره بازداشــت شــدند. مقام های 
قضایی و دولتی ایران شکنجه این دو 

زندانی را رد کرده اند.  
ایران، شکنجه  مطابق قانون اساسی 
ممنوع است و اعترافات و ادعاهایی که 
تحت شکنجه بیان شود اعتبار نخواهد 

داشت.
هفته گذشــته ســپیده قلیان هم با 
تودیع وثیقه سنگین از زندان آزاد شد. 
خانم قلیــان پیش از آزادی در زندان 

دســت به اعتصاب غذای خشک زده 
بود. او در یک فایل صوتی که از زندان 
قرچک منتشر کرده بود به وضعیت بد 
نگهــداری اش در زندان و آزار و اذیت 
خانواده اش توســط مقامات امنیتی 

اعتراض کرد.
هفته گذشــته به غیر از خانم قلیان 
چنــد روزنامه نگار کــه فعالیت های 
کارگران را پوشــش خبری می دادند 
هم به طور موقت از زندان آزاد شدند. 
این روزنامه نگاران عبارتند از مرضیه 
امیری و عاطفه رنگریز که در تجمعات 
روزجهانی کارگر دستگیر شده بودند، 
و همچنیــن ســاناز الهیــاری، امیر 
امیرقلی و امیرحسین محمدی فرد، از 
اعضای هیأت تحریریه نشریه گام. اما 
عسل محمدی از روزنامه نگاران دیگر 
نشــریه گام همچنان در زندان است 

همینطور ندا ناجی، فعال کارگری.   
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40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

فرونشست زمین،
 تهدیدی جدی برای مناطق 

گوناگون ایران
مسئوالن سازمان زمین شناسی و نقشه برداری ایران هشدار می دهند که 
فرونشست زمین را باید جدی گرفت و هر چه زودتر برای آن تدابیر مؤثری 

اندیشید. سخن از »مرگ تدریجی« سرزمین ایران است.

دویچه وله- روز چهارشــنبه، هشتم 
آبان )۳۰ اکتبر( مســعود شــفیعی، 
رئیس ســازمان نقشــه برداری ایران 
ضمن هشدار در باره وخامت مناطقی 
که در معرض خطر فرونشت هستند، 
اظهار داشــت که پدیده فرونشست 
وابسته به تغییرات سطح سفره های 

آب زیرزمینی است.
شفیعی با اشاره به کاهش منابع آبی 
در ایران گفت: »ســرزمین ما دچار 
مرگ تدریجی می شود زیرا با از دست 
دادن آب، ظرفیــت خــاک به صفر 

می رسد«.
روز چهارشــنبه یحیی جمور، معاون 
فنی سازمان نقشه برداری نیز در یک 
نشست خبری شرکت کرد و در باره 
فرونشست، خطرات ناشــی از آن و 
اقداماتی که مســئوالن در این رابطه 

انجام داده اند سخن گفت.
جمور اظهار داشت که نرخ فرونشست 
در همه جا یکسان نیست، به عنوان 
مثال در جنوب و جنوب غرب تهران 
از ســال ۶۸ تا ۸4 به بیش از سه متر 
برآورد شــده، در گرگان ساالنه شش 
سانتیمتر و در منطقه»فرودگاه امام« 
۸/ ۱ سانتیمتر در سال است. به گفته 
جمور در دشت توس مشهد کاهش 

ارتفاع به شدت مشهود است.
پدیده فرونشســت در تهران در حال 
گســترش است و از ســمت بزرگراه 
آزادگان به داخل شــهر تهران نفوذ 
کرده اســت. جمور تصریح کرد که 
مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و 2۰ تهران تحت 
تاثیر فرونشست قرار دارند و احتمال 
می رود که این پدیده در آینده نزدیک 

به میدان آزادی نفوذ کند.
ســازمان  داده هــای  اســاس  بــر 
نقشه برداری، بیشترین نرخ فرونشست 
در تهــران مربوط به جنوب و جنوب 
غرب، جنوب شرق به ویژه در مناطق 

ورامین و قرچک است.
به گفته جمور، نرخ فرونشست ایران 
از سال ۱۹۹۹ تا 2۰۰۱ به 2۰ تا 25 

میلی متر رسیده است.
جمور در رابطه با اقدامات ســازمان 
نقشــه برداری به ایجاد ۱5۰ ایستگاه 
دائمی جی پی اس در مناطق گوناگون 
کشور اشــاره کرد و گفت، شماری از 
این ایســتگاه ها در محدوده مناطق 

فرونشست قرار دارند. این ایستگاه ها 
مؤلفه های ارتفاعی مناطق را نشــان 
می دهند و به گفته معاون فنی سازمان 
نقشه برداری،  عالوه بر پردازش روزانه 
امکان پردازش ها را هر ۳۰ ثانیه یک 

بار نیز به کاربران خواهند داد.
جمور تاکید کرد: »این ایستگاه ها بر 

اساس تمرکز جمعیتی و لرزه خیزی 
منطقه، در کشور مســتقر شده اند؛ 
ولی عمر برخی از این ایســتگاه ها رو 
به پایان است و لزوم توجه جدی برای 

نوسازی آن وجود دارد.«
از دیگر اقدامات سازمان نقشه برداری 
تهیــه اطلس هــای فرونشســت و 
مخاطرات عنوان شد. معاون سازمان 
نقشــه برداری تصریح کرد: »تاکنون 
بیش از ۳۰ اطلس از مناطق مختلف 
مانند قزوین، فــارس، تهران، کرمان، 
آذربایجــان و همــدان تهیــه و به 
ســازمان های مرتبط اعم از سازمان 
مدیریت بحران کشور، وزارت کشور، 
وزارت خانه های راه و شهرسازی، جهاد 
کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه و 
کشور و مســئوالن استانی )استاندار 
و نمایندگان مجلس( ارســال شده 

است.«
جمــور تاکیــد کــرد که ســازمان 
نقشــه برداری تنها در اطالع رســانی 
مســئولیت دارد و اقدامات الزم برای 
تثبیت و کاهش نرخ فرونشســت، بر 
عهده سایر دستگاه ها از جمله وزارت 
نیرو، وزارت کشور و جهاد کشاورزی 

است.
روز چهارم تیر در مرکز بررســی های 
استراتژیک ریاست جمهوری نشستی 

در باره میــزان و راه کارهای مبارزه با 
فرونشســت زمین برگزار شد که در 
آن نماینــدگان وزارتخانه های نیرو، 
جهاد کشــاورزی، راه و شهرسازی و 
سازمانهای نقشه برداری، زمین شناسی، 
جغرافیایی نیروهای مسلح، حفاظت 
محیط زیست و مدیریت بحران، مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی، 
استانداری، شهرداری، مترو و اداره کل 

آبفای تهران شرکت داشتند.
معاون فنی سازمان نقشه برداری در 
این نشســت تاکید کرد که یکی از 
مشــکالت جدی در زمینه مقابله با 
پدیده فرونشست، عدم پشتیبانی های 
اعتباری بــه موقع اســت. او گفت: 
»سازمان نقشــه برداری کشور تمام 
اهتمام خود را به کار بســته است تا 
خللی در هشدارهای سریع و به موقع 
و پایش این پدیده در کشــور ایجاد 
نشود اما پشــتیبانی های اعتباری در 
این زمینه بسیار ضروری خواهد بود.«

در این نشست همچنین فرخ توکلی، 
مشاور رئیس ســازمان نقشه برداری 
پس از اشاره به تجربیات سایر کشورها 
از جملــه ژاپن در ایــن زمینه اظهار 
داشت: »عدم وجود قوانین مشخص 
در کشــور بــرای مدیریــت پدیده 
فرونشست و جلوگیری از زیاد شدن 

آن کــه عمدتاً به برداشــت آب های 
زیرزمینی بر می گــردد، از مهم ترین 
چالش های پیش رو است. الزم است 
دستورالعمل ها و قوانین مشخصی در 
این راستا به تصویب برسد و هر چه 
زودتر اجرایی شود در غیر این صورت 
اینکه فقط هشدار داده شود، مشکلی 

را برطرف نخواهد کرد.«
نتایج این نشست قرار است به اطالع 
مقامات ذیربط از جمله رئیس جمهور 

روحانی برسد.

مهم ترین عامل فرونشست

به گفته کارشناسان، مهم ترین عامل 
پدیده فرونشست برداشت غیرمتعارف 
از آب های زیرزمینی اســت. یحیی 
جمور اواخر تیرماه در گفت وگو با ایرنا 
تاکید کرده بود که در حال حاضر در 
ایران بیش از میــزان ذخیره آب در 
آبخوان ها، آب برداشــت می شود. او 
هشــدار داده بود: »اگر همین امروز 
برای برقراری این تعادل تصمیم گیری 
شــود )به میزان برداشت، آب تزریق 
شود( در این شــرایط آبخوان حفظ 
می شود و نرخ فرونشست نیز کاهش 
می یابد امــا آبخوان های از بین رفته 

احیا نمی شوند.«
جمــور تصریح کرده بود که با تخلیه 
آب از آبخوان، آبخوان برای همیشه از 
بین می رود و حتی اگر در کشور آب 
فراوان نیز وجود داشته باشد، امکان 
ذخیره آن توسط آبخوان وجود ندارد. 
به گفته او، در آینده ای نه چندان دور 
دشــت های کشــاورزی که با پدیده 
فرونشســت روبه رو هســتند از بین 

خواهند رفت.       
معاون فنی ســازمان نقشــه برداری 
درباره راه کارهای مقابله با فرونشست 
اظهار داشــت: »برخــی مواقع بحث 
تغییر الگوی کشت یا اصالح آبیاری 
مطرح می شــود که راه های مناسبی 
برای کاهش یا تثبیت نرخ فرونشست 
اســت اما این موضوع به یک کالف 
سردرگم تبدیل شــده و تا به امروز 
هیچ تصمیم قاطعی بــرای مقابله با 

فرونشست اتخاذ نشده است.«

مدیریت بحران لرستان: بیمه کنید،
 ما برای سیل اعتبار نداریم!

کیهان لندن- در حالی  که خســارات ســیل نوروز ۹۸ همچنان جبران 
نشده، بارندگی های شدید چند روز اخیر منجر به بروز سیل در ۱۶ استان 
کشور از جمله کرمانشاه، تهران، آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری و زنجان شــده است. مدیرکل مدیریت بحران لرستان از مردم 
خواســت تا همه دارایی های خود را بیمه کنند، چون دولت برای سیل 

احتمالی اعتبار مالی ندارند!
در این میان، خبرها حاکیست مناطق سیل زده نوروز ۹۸ دوباره گرفتار 
سیل شده اند و زیرساخت های آنها تاب تحمل سیل تازه را ندارد. جاده ها 
و پل های ارتباطی در استان لرستان که در جریان سیل گذشته آسیب 
دیده بود، هنوز بازسازی نشده و خسارات سیل کنونی، آنها را در معرض 

تخریب کامل قرار داده است.
این درحالیست که غالمرضا آقامیرزایی مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
لرستان به ایلنا گفته که »در حال حاضر هیچگونه اعتباری جهت پرداخت 

خسارت های سیالب های جدید و آینده وجود ندارد.«
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نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی ایران »دو برابر بی سوادان« است

یک مقام وزارت کار از نرخ دو برابری 
بیکاری در میــان فارغ التحصیالن 
دانشگاهی ایران به نسبت بی سوادان 
خبر داد. به گفته این مقام مسئول، 
»دست کم ۷0 درصد« مشاغل موجود 
در بازار کار ایران نیازی به تحصیالت 

دانشگاهی ندارند.

دویچه وله- علیرضا حاتم زاده، معاون 
آموزشــی ســازمان آموزش فنی و 
حرفــه ای ایران، با بیــان اینکه »۴۰ 
درصد« از مراجعه کننــدگان به این 
سازمان وابسته به وزارت تعاون، کار 
و امور اجتماعی را »فارغ التحصیالن 
بیکار« تشــکیل می دهنــد، گفت: 
»حداقل ۷۰ درصد مشاغل موجود در 
بازار کار نیاز به تحصیالت دانشگاهی 

ندارند.«
معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و 
حرفه ای ایران روز دوشنبه ششم آبان 
)۲۸ اکتبر( با اشاره به »یک میلیون 
و ۳۴۰ هــزار فارغ التحصیل بیکار در 
کشور«،  به خبرگزاری تسنیم گفت: 
»نــرخ بیــکاری در فارغ التحصیالن 

دانشگاهی دو برابر بی سوادان است.«
این مقام وابســته به وزارت کار ایران 
افزود: »اگر یک روز در مســیر محل 
کار نگاهی به مشاغل اطراف بیندازید 
به راحتی متوجه می شوید که بخش 
زیادی از مشاغل نیازمند تحصیالت 
دانشگاهی نیست. اما فرهنگ غلطی 
که در کشــور وجود دارد، مدارک را 
بر مهارت ترجیــح می دهند. یعنی 
به جای اینکه یک فرد را ۴ ســال در 
مقطع کارشناسی و ۲ سال در دکترا 
معطل کنیم، می توانیــم با آموزش 

مهارتی سریعا وارد بازار کار کنیم.«
بــه گزارش تســنیم، در حال حاضر 
»مسافرکشی با خودرو شخصی، موتور 
و رانندگــی در آژانس های تاکســی 
تلفنی، مشاغل آزاد و داللی، راه اندازی 
بقالی و ســوپرمارکت، وردست پدر 
و ادامه شــغل پدری و مــواردی از 
این دســت گزینه های موجود برای 
دانشگاه های  بیکار«  فارغ التحصیالن 

ایران است.
علیرضا حاتــم زاده در بخش دیگری 
از سخنان خود ضمن انتقاد از فقدان 
»نگاه به شــغل« در برنامه درســی 
دانشگاه ها، به کمبود نیروی ماهر در 
میان فارغ التحصیالن اشــاره کرد و 
گفت: »ما افراد را آموزش می دهیم اما 

متولی شغل نیستیم، اما مجموعه های 
بزرگی به مــا مراجعه می کنند، از ما 
مطالبــه می کنند و از ما نیروی ماهر 

طلب می کنند.«
در این میان حتی علی صادقی، معاون 
»حمایت های اجتماعی سازمان رفاه، 
خدمات و مشــارکت های اجتماعی 
تحصیالت  از  تهــران«  شــهرداری 
دانشگاهی »برخی از کارتن خواب ها« 
خبــر داده کــه به گفتــه او »در اثر 
طردشدگی از محیط خانواده کارتن 

خواب شده اند.«
به گزارش ایسنا، این مقام شهرداری 
تهران گفته است: »حدود ۶۰ درصد 
از کارتن خواب های ایران از تحصیالت 
تکمیلــی یا مهارت هــای تخصصی 
برخوردار هستند، اما به دلیل درگیری 
با اعتیاد یا فقر از جامعه رانده شده و 

در خیابان ها رها شده اند.«
معاون آموزشــی ســازمان آموزش 
فنــی و حرفه ای ایران در گفت وگوی 
خود با تسنیم، شمار فارغ التحصیالن 
بیکار کشور را »حدود یک میلیون و 
۳۴۰ هــزار« نفر عنوان کرد و گفت، 
مطابــق آمار ســال ۹۷ حــدود ۴۰ 
درصــد کارآموزان فنــی و حرفه ای 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی هستند 
و مراجعه کنندگان به این ســازمان 
وابسته به وزارت کار »حتی در سطح 

دکترا هم بوده اند.«
علیرضا حاتم زاده با اشــاره به اینکه 
»فقر مهارتی باعث می شــود که ۴۰ 
دانشــگاهی  فارغ التحصیالن  درصد 
به ســمت مهارت آموزی بیایند«، در 
عین حال تصریح می کند که پس از 

گذراندن دوره مهارتی نیز تنها »۴۲ 
درصد از آنها موفق می شــوند تا وارد 

بازار کار شوند.«

فارغ التحصیــالن فاقــد »مهارت 
شغلی«

رســانه های داخلی از پدیده »دکتر 
مهندس های بیــکار« در ایران خبر 
می دهند. به گفته کارشناســان، به 
دلیل »سد میان آموزش عالی و بازار 
کار« و ناتوانی دانشــگاه ها در تربیت 
نیروی کار »متخصص و متناسب«، 
دانشــگاهی  فارغ التحصیالن  اکثــر 
ایران از »مهارت های شغلی روزآمد« 
بی بهره اند و هر روز هم بر شــمار این 

دسته از بیکاران افزوده می شود.
براســاس آخرین گزارش های مرکز 
آمار و مرکز اطالعات راهبردی وزارت 
کار ایران، در حال حاضر حدود ۱۲/۱ 
میلیون نفر به عنوان دانشجو در ۲۲ 
رشته دانشگاهی مشغول به تحصیل اند 
که از این تعداد حدود شش میلیون و 
۴۰۰ هزار نفــر مرد و پنج میلیون و 

۷۰۰ هزار نفر زن هستند.
در اصلی ترین رشته های تحصیلی در 
ایران نیز بیشترین نرخ بیکاری مربوط 
به گروه های علوم کامپیوتر )با ۴/ ۴۱ 
درصد(، حفاظت محیط زیســت )با 
۶ / ۳۷ درصــد(، هنــر )۲۸ درصد( 
و فیزیــک و علوم طبیعــی )۸ / ۲۷ 
درصد( است و کمترین نرخ بیکاری 
نیز به گروه دامپزشکی )با ۸/۷ درصد( 

مربوط می شود.
از میان آمار رســمی »یک میلیون و 

اعتراضات دانشجویی به 
پولی سازی دانشگاه های دولتی

بسیاری از دانشجویان و خانواده های 
آن ها، »پولی شــدن« دانشــگاه ها و 
دریافت شــهریه را خــالف عدالت 
اجتماعی می دانند و معتقدند حجم 
مبلغ دریافت شده از سوی دانشگاه، 
همســو و برابر با میزان خدماتی که 
ارائه می شــود نیســت. شکایت های 
مردمی از یک ســو، ناتوانی دولت از 
ایجاد اشــتغال با محدود کردن ورود 
به دانشــگاه از طریق »بومی گزینی« 
و »پولی سازی« از سویی دیگر، باعث 
شده تا فقط افراد خانواده های فقیر را 

از تنها روزنه  امید محروم می کنند.
در همین حال، دانشــگا ه های دولتی 
هم بــا بهانه های مختلــف در حال 
دریافت شهریه از دانشجویان هستند. 
دولتی  دانشــگاه های  حقیقــت  در 
بــا کاهش ســنوات تحصیل، تالش 
می کنند تا برای قســمتی از آموزش 

پول دریافت کنند.
بر این اساس، دانشجویان درصورتی که 
در مقطع کارشناسی نتوانند در هشت 
ترم تحصیلی، در مقطع کارشناسی 
ارشــد در چهار ترم و در دکتری در 

هشــت ترم تحصیلی، فارغ التحصیل 
شــوند ادامه تحصیل آن ها منوط به 

پرداخت هزینه خواهد بود.
افزایش بی رویــه هزینه های خوابگاه 
و غــذا و برون ســپاری این خدمات 
به پیمانــکاران هم باعــث افزایش 
ایران شــده  هزینه های تحصیل در 

است.

یکــی از دانشــجویان کارشناســی 
دانشــگاه امیرکبیر بــه »ایران وایر« 
می گوید: »سال ۱۳۹۳ قانونی مصوب 
شــد که تحصیل رایــگان تنها برای 
هشت ترم تعریف شده بود و بعدازآن، 
سنوات رفاهی آموزشی به دانشجویان 
تعلق نمی گرفــت. از ترم دهم به بعد 
از دانشجویان، پول دریافت می کند.«

این دانشــجو در ادامه و برای توضیح 
نحوه دریافت پول برای ادامه تحصیل 
دانشجو و تناقض قانونی آن می گوید: 
»کسی که تغییر رشــته داده، یا دو 
رشته ای است، نباید برای ترم هایی که 
به مدت زمان تحصیلش اضافه می شود 
هزینه ای پرداخت کند؛ اما در بعضی 
دانشــکده ها، برخی از دروس سالی 
یک بار ارائه می شــود که اگر دانشجو 
نتواند آن را اخذ کند، به ناچار ده ترم 

می شود.«
همچنیــن از منظر دیگــر، عالوه بر 
کاهش سنوات تحصیلی، بحث کاهش 
ظرفیت پذیرش دوره های روزانه نیز 
مطرح اســت. به عنوان مثال، رشــته 
»علوم ارتباطات« در حوزه تحصیالت 
تکمیلی ازجمله رشته هایی است که 
جذب دانشجو در آن همواره به تعداد 
بسیار اندک بوده اســت. به عبارتی 
مجوز پذیرش دانشجو در این رشته ها 

به سختی اعطا  شده است.
حــذف رشــته های روزنامه نگاری از 
دانشگاه صداوسیما و دانشگاه تهران 
و برخی ســال ها در دانشــگاه عالمه 
طباطبایی، اعتراض هایــی را هم به 
همراه داشــت؛ اما در ســال ۱۳۹۸ 
پذیــرش در این دانشــگاه ها تفاوت 
چشــم گیری پیدا کرد؛ مثال تنها در 
دانشــکده صداوســیما ۶۰ نفر، در 
دانشگاه عالمه طباطبایی ۱۰ نفر و در 
دانشگاه تهران ۳ نفر پذیرش شدند؛ اما 
نکته مهم این که همه پذیرفته شدگان 

برای نوبت دوم بودند.
یک دانشــجوی کارشناســی ارشد 
دانشگاه عالمه به ایران وایر می گوید: 
»دانشــجویان باید هزینه آموزش و 
خوابــگاه را پرداخت کنند. این مبلغ 
گاهی به حدود ســه میلیون تومان 
می رسد و این هزینه به صورت پلکانی 

افزایش پیدا می کند.«
طی دو ســال گذشــته، اعتراضات 
به ویژه توسط  پرتعدادی،  دانشجویی 
شــوراهای صنفــی، در بســیاری از 
دانشــگاه های صورت گرفته اســت. 
دانشگاه  دانشــجویان  به عنوان مثال، 
به اخذ  اعتــراض  »پلی تکنیک« در 
به  سنگین  شــهریه های  غیرقانونی 
بهانه ســنوات تحصیلی، هم نیازی و 
در کل اعمال قوانین آموزشی به نفع 
»پولی سازی« دست به تجمع زده اند.

همچنین ایسنا،   خبری را که چندی 
پیش در فضای مجازی در مورد تجمع 
دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی 
در پردیس مرکزی این دانشگاه برگزار 
شــد، تایید کرد. این دانشجویان به 
مسایل صنفی خود اعم از پولی شدن 
آموزش اعتراض کردند. دانشــجویان 
با شــعارهایی مانند »دانشگاه پولکی 
»دانشــگاه  نمی خوایم«،  نمی خوایم 
پولکی، شهریه زورکی«، »دانشگاه یا 
بنگاه البته بنگاه بنگاه« اعتراض خود 

را اعالم کردند.
پیش ازاین نیز طبق گزارش ایسنا، روز 
یکشنبه ۸مرداد۱۳۹۶ دانشجویان در 
تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

بیش از ۶۰ دانشجوی ارشد دانشگاه 
بهشــتی، در اعتراض به بــاال بودن 
شــهریه دروس پیش نیــاز و قانون 

سنوات تجمع کردند.
روز دانشــجوی ســال گذشــته نیز 
بیش از ۱۰ دانشــگاه، شاهد اعتراض 
دانشــجوها به سیاست های آموزشی 
بودند. دانشجویان دانشگاه های تهران، 
عالمه طباطبایی، شــهید بهشــتی، 
خوارزمی، نیشابور، شریف، هنر تبریز، 
صنعتی ارومیه و نوشیروانی بابل در 
همین روز برای اعتراض به پولی سازی 

آموزش تجمع کردند.
دانشــجویان با ســردادن شعارهایی 
تضعیف  پول گردان،  »دانشگاه  مانند 
زحمتکشان«، »تدبیر این وزارت، علم 
است یا تجارت؟«، »روند پولی سازی 
نقض قانون اساســی«، »در دانشگاه 
بیــگاری بعد از تحصیــل بیکاری«، 
اســتثمار،  ســرمایه داری؛  »منطق 
بیکاری« اعتراض خود را نشان دادند.

همچنین بیانیه مشترکی که توسط 
۳۲ شورای صنفی نوشته شده بود در 
هریک از تجمع های اعتراضی خوانده 

شد.
مطالبات دانشــجویان در این بیانیه 
شامل »لغو طرح کارورزی«، »افزایش 
»توقف  روزانه«،  دوره   ظرفیت هــای 
گسترش ظرفیت های پولی«، »انحالل 
پردیس هــای بین الملــل«، »توقف 
به  دانشــگاهی  فضاهای  واگــذاری 
کسب وکارهای خصوصی و بازگرداندن 
کانون هــای  و  تشــکل ها  بــه  آن 
دانشجویی«، »پوشش کامل خدمات 
و یارانــه  دولتی در زمینــه  تغذیه«، 
»اســکان و حمل ونقل دانشجویان«، 
»الغای قانون ســنوات و حذف قانون 
تخصیص بودجه دانشجویان بر اساس 
سنوات«، »حذف تهدیدها و برخوردها 
در پاســخ به اعتراضــات و مطالبات 
دانشجویی« و البته »بازگشت کامل 
دانشــجویان ســتاره دار و محروم از 

تحصیل به دانشگاه ها« بود.
حاال حدود یک سال از این مطالبات 
می گــذرد و اعتراضات دانشــجویان 
همچنــان ادامــه دارد و وزارت علوم 
هیچ اقدامی در ارتباط با کاهش روند 
نداشته  دانشگاه ها  پولی سازی  سریع 
است. این در حالی است که بر اساس 
آخرین گزارش بانک جهانی، شــیب 
خصوصی ســازی آمــوزش در ایران 
چنان تند شــده که گوی سبقت را 
حتی از کشورهای با اقتصاد بازار ربوده 

است.
اما جدیدترین بیانه دانشــجویی در 
اعتراض به این روند توســط شورای 
صنفی دانشــگاه صنعتی شــیراز در 
اول آبان صادر شــده اســت که در 
آن نیز عالوه بر اشــاره به مخالفت با 
می کنند  تاکید  دانشگاه،  پولی سازی 
که مواجهه با این مســاله شوم جز از 
طریق حمایت همگانی دانشــجویان 

امکان پذیر نیست.

مهم  ترین مســاله ای که این روزها دغدغه خانواده ها و به ویژه دانشجویان 
شده، پرداخت شهریه و واریز وجه برای انتخاب واحد به منظور حضور در 
کالس های درسی دانشگاه ها است. موضوعی که در برخی از دانشگاه های 
کشور به شکل سرسام آوری باال رفته و عرصه را برای برخی از دانشجویان 
تنگ کرده است. به نظر می رسد که حتی بسیاری از آن ها مجبور به ترک 

تحصیل شده اند.

مهدیه گلرو )ایران وایر(

۳۴۰ هزار« نفــری فارغ التحصیالن 
بیکار در ایران نیــز فارغ التحصیالن 
رشــته مهندســی با »بیش از ۳۰۱ 
هزار نفر« باالترین سهم بیکاران را به 
خود اختصاص می دهد و رشته های 
بازرگانی و امور اداری با »۲۶۶ هزار« 
و معمــاری بــا »۱۶۳ هــزار« بیکار 
بــه ترتیب در رتبه هــای بعدی قرار 

می گیرند.
فارغ التحصیالن  جمعیت  مجموع  از 
دانشــگاهی یا دانشــجویان مدارس 
عالی ایــران، ۶ / ۵۲ درصد مرد و ۴ 
/ ۴۷ درصد زن هستند. از میان افراد 
فعال این جمعیت نیز ۱۴ / ۱۴ درصد 
از مــردان و ۱ / ۳۱ درصد از زنان به 
عنوان بیکار ثبت شده اند. همچنین 
باالترین نرخ بیــکاری در میان این 
جمعیت بــه ترتیب به اســتان های 
کرمانشاه )با ۹/ ۳۴ درصد(، کردستان 
)بــا ۴ / ۲۹ درصــد( و چهارمحال و 
بختیاری )با ۷ / ۲۸ درصد( اختصاص 
داشته و کمترین نرخ بیکاری نیز به 
اســتان مرکزی )بــا ۵ / ۱۲ درصد( 

مربوط می شود.
بر اســاس گزارش مرکــز آمار ایران، 
بیشترین جمعیت شاغل ایران )پنج 
میلیون و ۳۸ هزار نفر( »دارای مدرک 
دیپلم و پیش دانشــگاهی« هستند. 
در مقابــل امــا کمتریــن جمعیت 
شــاغل در ایــران )۱۰۰ هزار و ۷۰۴ 
نفر( را افــراد دارای مدرک دکترای 
تخصصی تشکیل می دهند. طبق آمار 
منتشرشــده در اردیبهشت ماه سال 
۹۷، نــرخ بیکاری در ایران  در ســال 
۱۳۹۵، در میان افراد باســواد  ۱/ ۱۳ 
درصد و در میان افراد بی ســواد ۶ /۴ 

درصد بوده است.
بســیاری از کارشناســان اما میزان 
واقعی بیکاری در ایران را بسیار فراتر 
از آمار رسمی ارزیابی می کنند و یکی 
از علت های این امــر را تعریف افراد 
شاغل در نهادهای رسمی می دانند. به 
گفته آنان، تعریف »جمعیت شاغل« 
در ایران با استانداردهای توسعه یافته 
تفاوت هــای اساســی دارد. برخــی 
تحلیلگران معتقدند، بیکاری بیش از 
یک چهارم جوانان که آمار رســمی 
نیز آن را تائید می کند، نشان دهنده 
وضعیت بحرانی بازار کار و اشــتغال 
در ایران است؛ بازاری که در آن رشد 
بیکاری سرعتی بیشتر از رشد اشتغال 

دارد.
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دانشمند ایرانی گوگل 
حق دانشگاه رفتن را 

در ایران نداشت

روز چهارشنبه ۳۰ مهر، کمپانی گوگل 
اعالم کرد که پژوهشگران این شرکت 
موفق به ســاخت اولیــن کامپیوتر 
کوانتومــی جهان شــدند. محققان 
گوگل اعالم کردند محاســبه ای که 
با پیشــرفته ترین کامپیوتر جهان ده 
هزار ســال طول می کشد، کامپیوتر 
کوانتومی ساخت گوگل در مدت زمان 
۲۰۰ ثانیه انجام می دهد. رویایی دور 
از ذهن که بســیاری از دانشمندان 
جهان به آن »کشــف هــزاره« لقب 

داده اند.
اما در بین تیم پژوهشــگران کمپانی 
گــوگل نام یــک ایرانی به چشــم 
می خورد: »پدرام روشن«. دکتر پدرام 
روشن، هجده ســال پیش به خاک 
امریکا قدم گذاشــت. این دانشمند 
ایرانــی در زادگاهش به دلیل بهایی 
بودن از تحصیالت دانشگاهی محروم 
شد ولی در موسســه ای که بهاییان 
برای تحصیل فرزندانشــان تاسیس 
کــرده بودنــد، درس خواند و پس از 
فارغ التحصیلی بــه امریکا مهاجرت 
کرد. پدرام روشن، داستان زندگی اش 
را از ابتدا تا عضویت در تیم ســاخت 

کامپیوتر کوانتومی تعریف می کند.
او می گوید یک ســال و نیم پیش از 
انقالب اسالمی ۱۳۵۷ در شهر ساری 
متولد شد. پدرش، کارمند اداره منابع 
طبیعی استان بود و مادرش در اداره 
کشــاورزی کار می کرد. ســال های 
نخســتین کودکی اش در خانه های 
سازمانی اداره کشاورزی شهر شاهی 
)قائم شــهر فعلی( سپری می شود. با 
استقرار حکومت اســالمی در ایران، 
اخراج بهاییــان از مشــاغل دولتی 
آغاز می شــود و پدر و مــادر پدرام 
هم مانند ســایر بهاییان از کار اخراج 
می شوند. پدرام سه، چهارساله بود که 
همراه خانواده برای زندگی به ساری 

نقل مکان می کنند.
اوایل دهه شــصت، بازداشت و اعدام 
شــهروندان بهایی به طــور ناگهانی 
افزایش پیدا می کند. صدها شهروند 
بهایی در شــهرها و روستاهای ایران، 
بازداشــت و بســیاری از آن هــا در 
دادگاه هــای انقالب بــه حبس های 
کوتاه و طویل المدت محکوم می شوند. 
در آن زمــان، »فیض اهلل روشــن«، 
پدر پدرام عضو محفل روحانی شهر 
)شــورای اداره کننــده جامعه بهایی 
ساری( بود و به همین دلیل، ماموران 

امنیتی مترصد دستگیری او بودند.

پدرام می گوید: »در آن روزها، هرروز 
خبر بازداشــت یکی از دوســتان یا 
خویشــاوند بهایی را می شــنیدیم. 
ماموران دنبال دستگیری پدرم بودند. 
هنوز مدرسه نمی رفتم که بابا مجبور 
شــد خانه را ترک و دور از ما، در خفا 
زندگی کند. پدرم چندین ســال در 
روستاها و شهرهای مازندران متواری 
بود و ما گهگاه او را در خانه ی یکی از 
دوستانمان مالقات می کردیم. دوری 
از پدر برای همه مان به خصوص برای 
من که کودکی خردسال بودم، خیلی 
ســخت بود به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم همه ی خانواده باهم باشیم. 
کالس اول را کــه تمــام کردم برای 
زندگی پیش پدر بــه یکی از دهات 
مازندران رفتیم. آن روستا مدرسه ای 
نداشــت و من مجبور بــودم هرروز 
صبح برای مدرسه رفتن به شهرستان 
سلمان شهر )متل قو( بروم. بعد از یک 
سال، دوباره به ســاری برگشتیم. از 
شدت بازداشت  بهاییان کاسته شده 
بود و شــکل فشــار و آزار بر بهاییان 
تغییر کرده بود. بااین حال، پدرم بازهم 
نمی خواســت موجب نگرانی ما شود 
و چند ســالی را در اطراف ساری به 
کشاورزی مشغول بود تا اینکه در سال 

۱۳۷۰ به ساری برگشت.«
در سال ۱۳۷۴، پدرام دوران دبیرستان 
را در ساری به عنوان دانش آموز ممتاز 
رشــته ریاضی تمــام کــرد. در آن 
سال، او مانند ســایر جوانان دیپلمه 
بهایی از شرکت در کنکور سراسری 
دانشگاه های ایران محروم بود اما این 
محرومیت، مانع ادامه تحصیل او نشد. 
پدرام در موسسه علمی- آزاد بهاییان 
ایران، ثبت نام و شروع به تحصیل در 
رشته مهندسی عمران کرد. موسسه 
علمی- آزاد توسط اساتید و معلمین 
اخراجی بهایی تاســیس شده بود و 
در آن، واحدهای درســی دانشگاه به 
جوانان بهایی عالقه مند به تحصیالت 
دانشــگاهی تدریس می شــد. پدرام 

رشته عمران را انتخاب کرد.
در  هیــچ گاه  می گویــد  پــدرام 
دوران دبیرســتان از اینکــه ماننــد 
نمی توانســت  هم کالســی هایش 
امتحان کنکور بدهد و به دانشــگاه 
برود احساس ناامیدی و یا کمبودی 
نکرده اســت. پــدرش نقش مهمی 
در این بخش از زندگی اش داشــته و 
بهترین مشــوقش برای تحصیل در 
موسسه علمی- آزاد بود. پدر همیشه 

وی را ترغیــب به علم آموزی به جای 
درس خواندن با هدف گرفتن مدرک 
دانشگاهی، می کرد. فیض اهلل روشن، 
موسسه علمی- آزاد را بهترین محل 
برای دانش پژوهی می دانست. موسسه 
هیچ مدرک رسمی دانشگاه های ایران 

را به فارغ التحصیالنش نمی داد.
زمانی که پــدرام تحصیالت خودش 
را در موسسه علمی- آزاد شروع کرد 
مادر و برادر بزرگش، چندین ســال 
بود که در این موسسه بهایی مشغول 
تحصیل بودند و این، مشوق دیگری 

برای تحصیل در آنجا بود.
پدرام روشن می گوید: »هر سه هفته 
یک بار در تهران به مدت سه روز کالس 
حضوری داشتیم و بقیه روزهای ترم 
را با اساتید به صورت مکاتبه ای مرتبط 
بودیــم. کالس ها در منــزل بهاییان 
دانشجویانی  می شــد.  برگزار  تهران 
هم که محلی برای سکنی در تهران 
نداشتند در منزل بهاییان داوطلب، آن 
چند روز را میهمان بودند. همه به طور 
داوطلبانه بــدون دریافت وجهی، کار 
می کردند تا دانشجویان در محیطی 
آرام و راحــت بتوانند درس بخوانند. 
دو موسســه مجــوزدار خصوصــی 
هم بود که مدیرانــش بهایی بودند. 
دانشجویان علمی- آزاد اجازه داشتند 
تا در ساعت های خالی آن موسسات از 

تجهیزاتشان استفاده کنند.«
به نظر پدرام، موسسه علمی- آزاد سه 
دوره یا سه دهه را پشت سر گذرانده 
است که هر دوره مشخصات خودش 
را دارد. دوره یــا دهــه اول، دوران 
»رشد« اســت. در این دوره، موسسه 
تازه تاسیس بود و جامعه بهایی ایران 
سعی می کرد هرروز با به دست آوردن 
دانش و تجربه ای جدید، سطح علمی 
موسسه را باال ببرد. در ابتدا، موسسه با 
چند رشته و تعداد کمی استاد شروع 
بــه کار کرد ولی به تدریج با همکاری 

اساتید بیشــتر، رشته ها و درس های 
جدیدی اضافه شدند و سطح علمی 
دروس پیشــرفت کرد. در این دوره، 
تحصیل عمدتا به صورت مکاتبه ای با 

کالس های محدود در تهران بود.
دوره یا دهه دوم، دوران »تثبیت« بود. 
در این دوره موسســه علمی- آزاد در 
بین خانواده های بهایی جا افتاده بود 
و دانشجویان موسسه علمی به عنوان 
دانشجو شــناخته می شدند. جوانان 
بهایی سعی می کردند پس از گرفتن 
دیپلم برای ادامه تحصیل به موسسه 
علمی- آزاد وارد شــوند. در این دوره 
به حســب ظاهر، فشــارها بر جامعه 
بهایی کمتر شــده بود و تحصیل به 
شــکل مکاتبه ای و حضوری، توامان 
پیش می رفت. پدرام در این دوره در 

موسسه تحصیل کرده است.
دوره یا دهه ســوم، سیستم موسسه 
علمــی- آزاد تفاوت بســیاری کرده 
اســت و دروس به شــکل »آنالین« 
هم تدریس می شوند. به عقیده پدرام 
اینترنت، این امکان را فراهم آورده که 
اســاتیدی در خارج از ایران به بخش 
آموزشی موسسه افزوده شوند. حضور 
این اساتید و فارغ التحصیالن موسسه 
در کنار اســاتید قبل، موجب شــده 
تا ســطح علمی موسســه پیشرفت 
از طرف دیگر،  قابل مالحظه ای کند. 
عواملی چون اجازه شرکت در امتحان 
کنکور و پذیرش انگشت شمار بهاییان 
در دانشــگاه ها، از بین رفتن مرز بین 
ایرانیان داخل و خارج کشور، همچنین 
تاسیس دانشگاه های متعدد در نقاط 
مختلف ایران، بیکاری فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها و پیدا نکردن شغل مناسب 
درزمینه تحصیالتشــان، مطمئنا بر 
علمی-  موسسه  آموزشــی  سیستم 
آزاد به عنوان یک تشــکل زنده و پویا 

تاثیرگذار است.
پــدرام روشــن در ســال ۱۳۷۹ در 

رشته مهندســی عمران از موسسه 
علمی- آزاد بهاییــان فارغ التحصیل 
می شــود. چند ماه بعد، بــرای ادامه 
تحصیل تصمیم به خروج از کشــور 
می گیرد امــا هنگامی که در فرودگاه 
عازم اتریش بوده به او اعالم می شود 
که ممنوع الخروج اســت. با تماس و 
پیگیری های پدرش با اداره اطالعات 
ساری پس از دو هفته ممنوع خروجی 
پدرام، رفع و او عازم وین می شــود. او 
پس از شــش ماه اقامت در اتریش از 

طریق پناهندگی به امریکا می رود.
پدرام در ســال ۲۰۰۱ میالدی وارد 
امریــکا می شــود. او که بــه دنبال 
عالقه اش که تحصیل در علوم ریاضی 
و فیزیک بود به امریکا آمده در همان 
نخستین روزها به دانشگاه پیتزبورگ 
پنسیلوانیا می رود و مدارکش را ارایه 
»مسوولین  می گوید:  پدرام  می دهد. 
دانشــگاه مدارک مــرا نپذیرفتند و 
موسسه علمی- آزاد را نمی شناختند 
ولــی وقتــی عالقه مــرا دیدند بهم 
پیشــنهاد دادند تا از طریق گذراندن 
کالج به دانشگاه وارد شوم. من هم که 
پولــی برایم نمانده بود تنها گزینه ای 
که داشــتم یک کالج دوساله بود که 
در آن ثبت نام کردم. در همان زمان، 
به طور آزاد در یک کالس دانشگاه هم 
شرکت می کردم. استاد کالس، پس از 
چند جلسه متوجه سطح علمی من 
شد و از مسوولین دانشگاه خواست که 
راه دیگری برای پذیرش سریع تر در 
دانشگاه به من معرفی کنند. قرار شد 
امتحان تافل بدهم. جالب بود! من در 
امریکا مجبورشدم تافل بخونم و پس 
از دو ماه، امتحان دادم و پس از قبولی، 

در دانشگاه ثبت نام کردم.«
پــدرام در آوریــل ۲۰۰۵ موفق به 
دریافت لیسانس در رشته فیزیک و 
ریاضی از دانشگاه پیتزبورگ می شود. 
او کــه در ابتدا بــرای تامین هزینه 
تحصیل به کارهایی نظیر کار پخش 
پیتزا در شــهر، کار در رســتوران و 
فتوکپی گرفتن مشــغول بود در سه 
ســال  آخر با نشــان دادن پشتکار و 
استعداد توســط یکی از اساتید برای 

کار در البراتوار فیزیک استخدام شد.
پنج ماه بعد در سپتامبر ۲۰۰۵ برای 
ادامه تحصیل به دانشگاه پرینستون، 
وارد و در ماه  جــوون ۲۰۱۱ با اخذ 
درجه دکترا در رشــته فیزیک از این 
باآنکه  فارغ التحصیل شد.  دانشــگاه 
پدرام در آن سال ها به شدت مشغول 
تحصیل و تحقیق بود اما هیچ گاه اجازه 
نمی داد که تحصیل یا عامل دیگری، 
او را از یاد خانواده اش بازدارد. پدرش، 
فیض اهلل روشــن در طی این سال ها، 
یک سال و نیم را به اتهام تبلیغ علیه 
نظام به نفع بهاییت در زندان گذراند. 
آقای روشن، چندین دفعه بازداشت و 
احضار شــد. پدرام دور از خانواده بود 
ولی همیشه در کنارشان بود و صدای 

دادخواهی و ظلم وارده به آن ها را در 
مصاحبه ها و ســخنرانی ها به گوش 

همه می رساند.
دکتر پدرام روشن در جوالی ۲۰۱۱ 
برای تحصیــل در دوره فوق دکترا و 
انجام تحقیقات فیزیک در دانشــگاه 
کالیفرنیا، ســانتا باربارا مشــغول به 
کار شــد. در ســپتامبر ۲۰۱۴، یک 
تیم تحقیق متشــکل از محققین و 
دانشمندان فیزیک از دانشگاه سانتا 
باربارا به کمپانی گوگل منتقل شدند. 
از آن تاریــخ، این تیم پژوهشــگری 
که پدرام روشــن هم یکی از اعضای 
آن بود، مشــغول تحقیــق در مورد 
پردازشگرهای کوانتومی شدند تا آنکه 
پس از پنج ســال، ساخت نخستین 
کامپیوتر پردازشــگر کوانتومی را به 

جهان اعالم کردند.
پدرام روشــن، موسسه آموزش عالی 
علمی- آزاد را یک سیستم آموزشی 
او می گوید:  منحصربه فرد می دانــد. 
»فرض کنید یک نفر را در جزیره ای 
رها کرده انــد و از او می خواهند پنج 
نیازش را بگوید او می گوید غذا، آب، 
پوشاک، آتش و شطرنج. چهارتا نیاز 
اول، عادی اســت و هرکس از آن ها 
نام می برد ولی نام بردن از شــطرنج 
نشان می دهد که این شخص به تفکر 
و ورزش علمی به اندازه ی همان چهار 
نیــاز اولیه اهمیــت می دهد. جامعه 
بهاییان ایران، سال ها تحت فشارهای 
مختلف اقتصادی و اجتماعی و انواع 
محرومیت ها بوده، بازداشــت، اعدام، 
اخــراج از کار، تخریب گورســتان ها 
و اماکــن مذهبــی، محرومیــت از 
این  ازجمله  دانشــگاهی  تحصیالت 
موارد هستند. با همه ی این مشکالت، 
بهاییــان ایران مانند همــان فرد در 
جزیره به نیاز تحصیل فرزندانشــان 
توجــه دارنــد. بهاییان ایــران دچار 
شدیدترین فشارهای اقتصادی هستند 
ولی با هیچ پول و سرمایه ای موسسه 
علمی- آزاد را راه انداختند تا جوانان 
بهایی از ادامه تحصیل بازنمانند.« او 
معتقد است این موسسه جایگاه علم 
و دانــش را در دیانت بهایی نشــان 
می دهد: »وجود این موسسه گواه بر 
این است که علم آموزی یک نیاز بشر 
است و انسان مانند غذا و آب، به دانش 

هم احتیاج دارد.«
او در پایان تاکیــد می کند که همه 
آنچه به آن رسیده را از طریق تحصیل 
در موسســه آموزش آزاد بهاییان به 
دست آورده اســت: »سرمایه اصلی 
من در طی سال ها تحصیل در امریکا، 
روحیه خستگی ناپذیر و نترسیدن از 
شکست ها و عقب نشــینی نکردن از 
مشکالت اســت و این سرمایه را من 
به واسطه تحصیل در موسسه علمی- 

آزاد بهایی به دست آورده ام.«

دکتر پدرام روشــن در زادگاهش به دلیل بهایی بــودن از تحصیالت 
دانشــگاهی محروم شد ولی در موسســه ای که بهاییان برای تحصیل 
فرزندانشان تاسیس کرده بودند، درس خواند و پس از فارغ التحصیلی به 

امریکا مهاجرت کرد.

کیان ثابتی )ایران وایر(
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بُکشید اما خوشگلم کنید
تب همه گیر

 جراحی  زیبایی
در ایران

ســه روز اســت از درد بــه خودش 
می پیچد. نه می تواند غذا بخورد و نه 
حرف بزند. حرف هایش را روی کاغذ 
می نویسد تا دهانش را کمتر باز کند. 
مبتال به بیماری سختی نیست اما سه 
روز پیش تصمیــم گرفت یک چال 
کوچک روی لُپ ســمت چپ خود 
ایجاد کند: »دکتر گفت جراحی ۲۰ 
دقیقه طول می کشــد و با بی هوشی 
موضعی انجام می شود و خیلی ساده 
است. اما نگفت این قدر درد دارد. حاال 
می گوید این درد تــا ۱۰ روز بعد از 

انجام جراحی، طبیعی است.«
»مرجان« ۳۲ سال دارد و برای انجام 
ایــن جراحی، چهار میلیــون تومان 
پرداخته است. او جواب سوال های ما 
را از طریق پیامک می دهد: »دکتر به 
من گفت فقط قسمت هایی از عضله و 
بافت چربی را با یک وسیله از داخل 
لُپ بر مــی دارد. گفت روش دیگری 
هم هست و این که آن قسمتی را که 
دوست داری چال بیفتد، جمع کنیم 
و به هم بدوزیم اما توصیه نمی کنم.«

این تنها جراحی زیبایی نیســت که 
مرجــان انجام داده اســت؛ او تا االن 
دوبار بینی خــود را عمل کرده و در 

مجموع، هشــت میلیون تومان بابت 
دوبار جراحی پرداخته است اما هنوز 
هم راضی نیســت: »فکــر می کنم 

می توانست از این بهتر شود.«
از او می پرســیم بــا این همــه درد، 
حاضری جراحی جدیدی را امتحان 
کنی؟ می گوید: »جراحی زیبایی مثل 
درد زایمان می ماند. خانم ها شکم اول 
را که فارغ می شوند، می گویند دیگر 
به حاملگــی و زایمان فکر نمی کنند 
اما چند ســال بعد به فکر بچه دوم 
می افتند. من هم شــاید وقتی بهتر 
شــوم و به چال روی لُپم نگاه کنم، 
یادم برود و سراغ جراحی دیگر بروم.«
»پریســا« ۳۶ ســاله، منشــی یک 
کلینیک زیبایی در شمال شهر تهران 
اســت. او می گوید: »باوجود وضعیت 
نابســامان اقتصادی برای اکثر مردم، 
هر روز بر تعداد کسانی که تمایل به 
انجام جراحی های زیبایی دارند، اضافه 

می شود.«
او البتــه اضافه می کند: »این اصال به 
این معنا نیست که این افراد مشکل 
مادی ندارند یا جــزو طبقه متمول 
جامعه هســتند. خیلی از کسانی که 
برای عمل هــای زیبایی بــه این جا 
می آیند، یا می خواهند قسطی کارشان 
را انجام بدهند یا خانم های مجردی 
هستند که با یک مرد مسن پول دار 
رابطه گرفته  اند و مسوول پرداخت این 

هزینه ها، آن آقای محترم است!«
یک جامعه شناس ســاکن تهران در 
این زمینه می گوید: »متاسفانه فضای 
فکری و فرهنگی جامعه به ســمتی 
پیش رفته اســت که نــگاه مادی و 
فیزیکال به هر عنصری، نگاه غالب شده 
است. سلبریتی ها، به ویژه هنرپیشه ها 
و فوتبالیست ها هم با ظاهر، لباس و 
رفتارشان نقش عمده  ای در گسترش 

این فضای فکری و فرهنگی دارند.«
او معتقد اســت در همــه جای دنیا 
جراحی زیبایی مرســوم اســت اما 
دلیل توجه بسیار ایرانی ها به این نوع 
جراحی، »مهرطلبی« است: »جراحی 
زیبایی در همه دنیا امری مرسوم است 
اما تبی که در کشــور ما حول محور 
این پدیده در جریان است، به دالیل 
مختلفی بستگی دارد که پررنگ ترین 
آن هــا، مهرطلبی اســت. عمدتا هم 
کسانی به سوی آن می روند که برای 
زندگی و آینده خودشــان برنامه  ای 
ندارند. طرف یک باره متوجه می شود 
که در ۳۲ سالگی قرار دارد بدون این 
که شــغل، تحصیالت مناســب و یا 
شرایط مالی خاصی داشته باشد. چون 
جرات روبه رو شدن با این حقیقت را 
ندارد، از صورت خودش ایراد می گیرد 
و احســاس می کند دماغش بزرگ 
است، پشت پلکش افتاده است، چربی 

دور شکمش را گرفته است و... .«
پریســا با بســیاری از مشتری های 
کلینیک زیبایی حــرف می زند: »به 
دلیل نوع کارم در کلینیک، با خیلی 

از مراجعان دوســت می شوم و با هم 
حرف می زنیم. تقریبا همه اســترس 
دارند کــه بعد از عمل چــه اتفاقی 
می افتــد. واقعا هم اصــال نتیجه آن 
قابل پیش بینی نیست؛ مثال جراحی 
بینی که از متداول ترین و قدیمی ترین 
جراحی های زیبایی به شمار می آید، 
برای یک نفر خیلی خوب می شود اما 
همان دکتر وقتی نفر بعدی را عمل 
می کند، اصال جراحی به صورت طرف 

نمی آید.«
در میان جراحی هــای رایج زیبایی، 
امروز در دنیا بزرگ کردن ســینه ها 
از رایج ترین ها اســت. امــا در ایران 
هم چنان جراحی بینی باالترین ها آمار 
جراحی ها در حوزه زیبایی را تشکل 

می دهد.
پریسا می گوید هر روز البته تب یک 
جراحی جدید راه می افتد: »جراحی 
پلک، لیزر پوســت، کاشت مو، لیفت 
گردن، بزرگ کردن سینه، لیفت بازو، 
لیفت صورت، لیپوساکشن و چال گونه 
و… جزو جراحی های جدید و بسیار 
پر مخاطب هستند. به جز کاشت مو 
و در بعضی موارد لیپوساکشن، عمده 
مخاطبــان این جراحی هــا خانم ها 
هستند. تازه این جا کلینیک زیبایی 
اســت و کلی اقدامات زیبایی دیگر 
که اصال دردسرشان کم نیست، مثل 
هاشور ابرو و میکرو بلیدینگ و… هم 
در آرایشگاه ها و مراکز خدمات زیبایی 

انجام می شود.«
دکتر جامعه شناس معتقد است یکی 
از دالیــل زیاد شــدن جراحی های 
زیبایی در ایران، تــن ندادن جوانان 
به ازدواج است: »باالرفتن سن ازدواج 
در ایران دو دلیل عمده دارد؛ مســاله 
اقتصادی و ایجاد حس عدم پذیرش 
مســوولیت در آقایان و هم چنین باال 
رفتن توقع خانم هــا و گرایش آن ها 
به زندگی لوکس. این مســاله باعث 
ایجاد نوعی وســواس و سخت گیری 
بین جوان ها شــده اســت. یکی از 
ابزارهایی که جوانان برای ایجاد حس 
امنیت و آرامش فکری خودشــان در 
تقابل با بحران ازدواج به آن دســت 
زیبایی  جراحی های  مساله  می زنند، 
است. شــاید در اصل موضوع تاثیری 
نداشته باشد اما حال خودشان را بهتر 
و دغدغه این که ازدواج نکرده اند چون 
چاق هستند، بینی  بزرگ دارند، اندام 
جنســی جذابی ندارند و از این قبیل 
مســایل را در ذهن خــود کم رنگ 

می کنند.«
او البتــه تاکید می کنــد که جراحی 
زیبایی فقط مختص مجردها نیست: 
»خیلی وقت ها البته ایــن اتفاق در 
مورد خانم ها و آقایان مسن می افتد؛ 
کسانی که تجربه شیرینی از زندگی 
مشــترک نداشــته و ندارند، معموال 
در طول زندگی متاهلی، حال شــان 
با پارتنرشــان خوب نبوده است و یا 
هم چنان خوب نیســت و به توصیه 

دوســتی و یا روان شناســی تصمیم 
می گیرند سبک زندگی خود را عوض 
کنند، غصه نخورند، برای خودشــان 
زندگی کنند و از بقیه عمرشان لذت 
ببرند. بــرون داد این اعتماد به نفس 
پایین و ســر درگمی معموال به یک 
کاشت  لیپوساکشــن،  زیبایی  عمل 
مو یا دیگر جراحی های زیبایی ختم 

می شود.
پریسا در مورد هزینه های جراحی های 
زیبایی می گوید: »کلینیک ما  چون 
هم خیلی معروف شــده و هم باالی 
شهر است، هزینه هایش یک مقدار از 
جاهای دیگر باالتر است اما سفارش 
وتخفیف و پرداخــت در چند نوبت 
هم داریم. معمــوال گران ترین عمل 
در کلینیک ما لیپوساکشن است که 
حدود ۳۰ میلیــون تومان هزینه آن 
می شــود. بعــد از آن، جراحی بینی 
است که بســته به دکتری که عمل 
می کنــد، ۱۸ تــا ۲۵ میلیون تومان 
هزینه دارد. بزرگ کردن ســینه که 
جــزو جراحی های متــداول و رایج 
مجموعه به شمار می رود، بین هشت 
تا ۱۴ میلیون تومان است. بعد از آن 
لیفت ها حــدود پنج تا هفت میلیون 
تومان، چال گونه چهار تا پنج میلیون 
تومان و لیزر پوست و افتادگی پلک 
هم پایین ترین قیمت جراحی زیبایی 
در لیســت مجموعه ما هســتند که 
حدود سه میلیون تومان هزینه دارند.

پریســا در مورد آثار و میزان درد این 
جراحی ها می گوید: »خطرناک ترین ها 
آن ها لیپوساکشن اســت که حدود 
پنج درصــد خطر از بین رفتن بیمار 
را هم دارد. به همین خاطر از ســایر 
جراحی ها گران تر اســت. بعد از آن، 
جراحی بینــی دوره نقاهت طوالنی 
دارد و برای خواب باید تا یک ماه کامال 
هوشــیار خوابید. بزرگ کردن سینه 
هم جراحی پر دردســری است و گاه 
سیلیکون و مایع داخل سینه حرکت 
می کند و مراجعه کننده را به دردسر 
می اندازد و نیاز به مراقبت جدی دارد. 
جراحی دیگری نیز با این که به نظر 
کوچک می رســد اما عوارض جدی و 
بزرگی می تواند داشــته باشد، چال 
گونه اســت. این یکی از جراحی های 
جدید است که با فلج یک عصب روی 
گونه، موقع خنده، یک چال روی لُپ 
می افتد و طرف داران زیادی دارد. یکی 
از دوستان خودم بعد از این جراحی 
دو هفته تمام دهــان و لثه  اش دچار 
عفونت شد و هیچ غذایی نمی توانست 

بخورد.
همان طور که آمارهای رسمی نشان 
می دهند، بیشتر متقاضیان عمل های 
جراحی زیبایی خانم ها هستند. یکی از 
دالیل این موضوع، عالوه بر حساسیت 
بیشتر خانم ها روی عمل های زیبایی، 

مساله ازدواج است.

فرزانه خسروانی )ایران وایر(

ایرانی ها، رتبه دوم پناهجویان 
در افغانستان

زیتــون– بیــش از ۱۰۰ ایرانــی با 
خانواده هایشان در افغانستان منتظر 
پناهندگی هستند. این آمار از سوی 
وزارت مهاجــرات افغانســتان اعالم 
شده است. یورونیوز به نقل از وزارت 
مهاجران وعودت کنندگان افغانستان 
خبر داد که که پس از پاکســتانی ها، 
پناهجویان ایرانــی دومین جمعیت 
پناهجویان در افغانســتان را تشکیل 

می دهند.
طبق آمار دفتر نمایندگی سازمان ملل 
در افغانســتان، در حال حاضر ۸۲۱ 
پناهجو در افغانستان زندگی می کنند.

عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی 
و عودت کنندگان  مهاجــران  وزارت 
می گوید:  یورونیــوز  به  افغانســتان 
»تعداد ۴۲۳ تن از اتباع پاکستان در 
افغانستان متقاضی پناهندگی هستند 
پناهجویان  بیشــترین جمعیت  که 
افغانستان را تشکیل می دهند. بیش 
از ۱۰۰ ایرانی با خانواده هایشــان در 
افغانستان منتظر پناهندگی هستند 
و بقیه پناهجویان نیز از کشــورهای 
عراق، ترکیه، تاجیکســتان، چین و 

اردن هستند.«
همایون زارعان شهروند ایرانی است 
که از شش سال پیش در افغانستان 
زندگی می کند. لیســانس موسیقی 
دارد و اســتاد ایــن رشــته هنری و 
متولد اصفهان است. زارعان یک سال 
در شــهر هرات در زندان امنیت ملی 
به ســر برده است… در زندان هرات 
بعد از این که امنیت ملی افغانستان 
مطمئن شــد که همایون جاسوس 
ایران یا خرابکار نیست، او را رها کرد و 
در همین زندان به نمایندگی سازمان 
ملل در این شهر معرفی شد. سازمان 
ملل به او برگه پناهندگی سیاسی داد 
و گفت که یافتــن کار و مکان برای 

زندگی بر عهده این سازمان نیست.
وزیر کار افغانستان نیز نامه ای به او داد 
مبنی بر این که حق قرارداد رسمی با 
هیچ نهــادی را ندارد و فقط می تواند 
از طریق توافق کالمی با یک کارفرما 

مشغول به کار شود.
به این ترتیب او در رادیو و تلویزیون 
هرات مشغول به کار شد اما درآمدی 
به وی اختصاص داده نشد. همایون از 
حدود بیســت روز قبل به کابل آمده 
تا از طریق نمایندگی سازمان ملل در 
کابل بتواند جای مناسبی برای زندگی 
بیابد. اما این سازمان همکاری در این 
خصوص انجام نداد و همایون برای سه 
شــبانه روز در مقابل دفتر نمایندگی 

سازمان ملل در کابل تحصن کرد.
در پایان روز ســوم پلیس افغانستان 
به ســراغ همایون آمد تا او را از آنجا 
منتقل کنــد. همایون بــه یورونیوز 
می گوید که دفتر نمایندگی سازمان 
ملل بخش امنیت از پلیس افغانستان 
خواســته بود که او را »بزنــد« و از 
»مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل 
بیــرون کند« و او را به بیمارســتان 
روانپزشکی منتقل کند اما پلیس این 
کار را با او نکــرد و غذا و جایی برای 

خوابیدن در اختیارش گذاشت.
با ادامه پافشاری های همایون و آمدن 
رسانه ها، دفتر سازمان ملل جلسه ای 
با وی تشکیل داد. سپس همایون به 
کمپ پناهندگان سازمان ملل متحد 
منتقل شد. همایون در ادامه می گوید: 
»من از سازمان ملل فقط یک مکان 
برای زندگی خواستم. من بیمار روانی 
نیستم و دزدی و شورشی هم نکردم 
که مســتحق لت و کوب )خشونت 
فیزیکی( باشــم، طبــق برگه ای که 

ســازمان ملل متحــد در اختیار من 
گذاشته است، من به عنوان پناهجوی 
سیاســی مصونیت جانی باید داشته 
باشــم. ولی این که من سه شب در 
خیابان خوابیدم، این یک سوء قصد 
غیرمســتقیم به جان من محسوب 
می شود، چون برای پناهجوی سیاسی 
خطرناک است که بخواهد شب ها در 
خیابان بخوابد. هیچ رسانه ای در کمپ 
پناهجویان حق مصاحبه با مرا ندارد.«

همایــون می گویــد که بــه خاطر 
مشــکالت اقتصادی و این که بودجه 
رفتن به کشــورهای دیگر را نداشته، 
به افغانســتان پناهجو شــده است. 
او در ابتدا می خواســته تا به کشــور 
دیگری برود، جایی که بتواند زندگی 
کند. اما اکنون عقیده دارد که اگر در 
افغانستان هم مکان برای زندگی و کار 
در اختیــارش بگذارند، می خواهد در 

همین کشور بماند.
همایــون در مــدت حضــورش در 
افغانستان با پناهجویان فارسی زبان 
از کشور پاکســتان آشنا شده است 
انتظار پناهندگی  که سال هاست در 
یا پذیرش درخواست اسکان در کشور 

دیگری را دارند.
ســه دهه جنگ در افغانستان، باعث 
شد تا میلیون ها شهروند افغانستان به 
ایران مهاجرت کنند و این مهاجرت با 
واکنش هایی از سوی جامعه و دولت 

ایران در برابر مهاجران همراه بود.
طبــق آمار ســازمان ملــل متحد، 
افغانستان در ۷۵ کشور جهان پناهنده 
دارد. پاکستان و ایران بیشترین آمار 
مهاجــران افغانســتان را دارند. این 
دو کشــور به دلیل اجرا نشدن قانون 
افغانستان،  شهروندان  به  پناهندگی 
اتباع این کشور را به عنوان مهاجر در 

کشور خود جای داده اند.

شب بیداری نوجوانان در شب امتحان 
با مخدرهای صنعتی

صدای آمریکا- به گفته یک جامعه شناس، یکی از معضالتی که نوجوانان 
ایران امروز درگیر آن هستند، استفاده از مواد مخدر برای دریافت انرژی 
مضاعف است، وجود کودکان معتاد در جامعه ما در حالی اتفاق می افتد 
که آمار درستی از آن در دست نیست و متاسفانه در این رابطه مسئوالن 
مشــکالت را ندیده و فضایی را برای سالم ســازی این کودکان در نظر 

نمی گیرند.
این جامعه شناس گفت: طبق آماری که مرکز پژوهش های مجلس چندی 
پیش اعالم کرد؛ ۱۳ تا ۱۷ درصد نوجوانان قبل از پایان دوره متوسطه اول، 
تجربه استفاده نوعی از مواد مخدر را دارند و ساده ترین مواد در دسترس 
این نوجوانان ریتالین است و بیشترین علت مصرف آن برای بیدار ماندن 
در شب امتحان است. این ماده که از جمله مواد مخدر نیروزاست امروزه 

توسط بسیاری از نوجوانان مورد سوء مصرف قرار گرفته است.
خیراهلل غالمی، استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
درباره مصرف ریتالین و تاثیرات سوء آن متعقد است که این دارو از دسته 
آمفتامین ها اســت و تحریک کننده سیستم عصبی محسوب می شود. 
به گفته وی، این دارو برای برخــی از بیماری ها کاربرد دارد، اما مصرف 
خودســرانه آن به کاهش کارآیی سیســتم مغز و اعصاب مرکزی منجر 

می شود.
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

از کاهش سن فحشا
 به ۱۲ تا ۱۸ سال،

 تا روسپیگری زنان متاهل
 در تهران

رویــداد۲۴ - خوب کــه بنگری در 
گوشــه ای از خیابان سایه ای نحیف 
از یــک زن را می بینی، زنی که برای 
قیمــت فروش تنش در نیمه شــب 
چانه می زند. زنی که به ظاهر لبخند 
به لــب دارد و گاهی بلند می خندد، 
اما مشخص نیســت پشت آن چهره 
رنگ آمیزی شده هم لبخندی هست 
یا خیر؟ کســی چه می داند شــاید 
این لبخند ها واقعیســت، شاید هم 
از ســر دردمندی و استیصال است. 
اما چشــمان بی تفــاوت و عاری از 
شــور زندگی و گا ها نمناک را چطور 

می توان توجیه کرد؟
فحشــا در ایــران نیز ماننــد همه 
کشــور های جهان رواج دارد. عوامل 
روی آوردن زنــان به فحشــا را، اما 
می توان فقر، اعتیاد، ازدواج اجباری، 
بیــکاری، زیاده خواهی و تنوع طلبی 
مردان، وجود فضای یاس و ناامیدی 
بیــن جوانان و عدم وجــود امکانات 
برای ازدواج و تشکیل خانواده، ازدواج 

مجدد مردان و طالق برشمرد.
عواملی که به نظر می رسد هر چه در 
کشور بیشتر بای می شود صدای بوق 
ماشــین ها در شب را بلند تر و بلند تر 

می کند.
اما در شرایطی که مسوالن و جامعه 
شناسان کشــور نگران روابط پنهانی 
دختران و پســران جوان هســتند و 
گزارش هایی نیز از آمار کاهش ســن 
برقراری رابطه جنســی حتی میان 
دانش آموزان کم ســن دبیرســتانی 

منتشر شــده و از سوی دیگر آخرین 
آمار های موجود از بهزیستی نیز نشان 
می دهد که ســن فحشا در ایران ۱۶ 
سالگی است، اما هنوز برای این مسئله 
نه تعریف درســتی ارائه شده است و 
نه راه حل اجتماعی شایســته ای که 
از گســترش آن جلوگیــری کند و 
همواره این مساله به عنوان یک تابوی 
اجتماعی پنهان شده است و آمار های 

درستی از آن در دسترس نیست.
در آخرین اظهار نظر از زبان مدیر کل 

دفتر امور آســیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیستی در سال ۸۶ با تاکید 
بر اینکه سن فحشــا در ایران پایین 
است ســن دختران فراری ۹ سال و 

بحرانی اعالم شده است.
بنــا به گفته این مقام مســئول:» بر 
اساس آمار به دست آمده از دختران 
فراری در شــهر تهران، میانگین سن 
دختران فراری ۹ تا ۱۷ سال است. «

از ســوی دیگر، دکتــر قرایی رییس 
انجمن جامعه شناســی ایران اواسط 
ســال ۹۰ د اعالم کرد کــه در حال 
حاضر ســن روســپی گری در ایران 
حدود ۸-۱۰ ســال کاهش یافته و از 
سن ۲۰ تا ۳۰ سال به ۱۲ تا ۱۸ سال 

رسیده است.
وی البته این کاهش سن را مربوط به 
اجنماعی  آسیب های  برخی  افزایش 
نظیــر افزایش طالق، تنــوع طلبی 
مرد هــا، عدم امــکان ازدواج، اعتیاد، 

بیکاری و. دانست.
یک کارشناس آسیب های اجتماعی 
نیز آمار مراکز فحشــا در سطح شهر 
تهران را ۸ هزار باند اعالم کرده است.

آســیب های  کارشــناس  معینــی 
اجتماعــی، در همایــش بررســی 
آســیب های اجتماعی، گفته:»طبق 
آمار در مدت ۷ ســال متوسط سن 
فحشــا از ۲۸ ســال به زیر ۲۰ سال 
رسیده ودر حال حاضر کف این سن تا 
۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان 

نوجوانان به طور روزافزونی گسترش 
یافته است.«.

این کارشــناس مســائل اجتماعی 
تصریح کــرده:» بیــن ۳۰۰ تا ۶۰۰ 
هــزار زن خودفــروش در جامعه ما 
قابل ردیابی هســتند و بســیاری از 
دانش آموزان دبیرستانی این معضل 
اجتماعی را به طور رسمی می پذیرند.

در ایــن میان ســال گذشــته و در 
جدیدتریــن اظهار نظر درباره ســن 
فحشا، دکتر حبیب اهلل مسعودی فرید 
مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی 
سازمان بهزیســتی کشور با اشاره به 
کاهش متوسط سن زنان تن فروش 
در کشــور، گفته است: در چند سال 
اخیر سن این زنان همواره با کاهش 
مواجه بوده است و در سال ۸۹ تا ۹۰ 
نیز میانگین سنی این زنان یک سال 

کاهش یافته است.
به گفته وی بر اساس آمار های مراکز 
بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ 
درصد زنان خیابانی متاهل هستند و 
اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی ۲۰ 

تا ۲۹ سال قرار دارند.
نکته دردناک، اما اینجاســت که پای 
زنان متاهل نیز به روسپیگری باز شده 

است.

به گفتــه دکتر ابهــری عضو مرکز 
پژوهش های دانشگاه شهید بهشتی، 
حدود ۶۷ درصــد از مردان متقاضی 
مجرد و مابقی آن ها متأهل هستند که 
به دلیل زیاده  خواهی و تنوع  طلبی به 

زنان روسپی روی آورده  اند.
به گفته وی بیشــتر زنان روسپی نیز 
مجرد هســتند. اما این عمل در بین 
زنان متأهل نیز وجود دارد. گاهی مرد 
معتاد، همسرش را مجبور به این کار 
می کند و حتی مشتری  هایی را معرفی 

می کند.
بنا بر اظهارات مجید ابهری، آســیب 
شناس و متخصص علوم رفتاری، در 
موارد نادری نیز زن متأهل با اختیار 
کامــل، چنین فعلی را انجام می دهد 
و همسرش هم مطلع است و تشویق 

می کند.
هر چند تصور این وضعیت ناگوار که 
مردی زن خود را به این عمل ترغیب 
کند و راضی به این کار شــود، بسیار 
مشکل است؛ اما در این شرایط، مرد 
خانــواده بی  غیرتی خویش را توجیه 
می کند و به جایگزینــی معیار ها یا 
حرکت معکوس در معیار ها می پردازد. 
به طور مثال می گوید: »من از صبح 
تــالش می کنم، امــا درآمدم کفاف 
مخارج زندگی را نمی  دهد. همسرم 
نمی  تواند شــغلی داشته باشد، اما از 
این راه می تواند کمک خرج خانواده 
باشــد و...« تمام این موارد توجیهات 
کودکانه است که باعث افزایش فحشا 

می شود.
اما نکته مهم تر اینجاست که از آنجا 
که روســپیگری در کشــور تابویی 
اجتماعی به حســاب می آید هر گز 
به طور علمی به آن پرداخته نشــده 
تا راهکار های اساسی برای نجات زنان 
آســیب دیده اندیشیده شود و تا این 
تابو شکسته نشــود و آمار دقیقی از 
فحشــا وجود نداشته باشد تا آسیب 
شناسی ها صورت بگیرد نرخ فحشا نیز 

افزایش خواهد یافت.

۳۴ مؤسسه برگزارکننده »عقد آریایی« 
پلمب شد

رادیو فردا-به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی مظفری، رئیس کانون 
سردفتران ازدواج و طالق، تعداد مؤسس های پلمب شده را ۳۴ مؤسسه 
عمدتاً در استان های تهران و البرز اعالم کرد و گفت پنج دفترخانه نیز به 

دلیل برگزاری مراسم عقد آریایی حکم تعلیق موقت گرفته اند.
مراسم »عقد آریایی« مراسمی ابتکاری است که در سال های اخیر برخی 
زوج های ایرانی آن را به جای انجام تشریفات عقد اسالمی در دفترخانه های 
رسمی یا همراه با آن برگزار می کنند و طی آن، سوگندنامه ای را به زبان 
فارسی می خوانند. برخی جامعه شناسان ایرانی دلیل روی آوردن برخی 
جوان ها به برگزاری مراسم عقد آریایی را تالش آنان برای کسب هویت 
ملی در برابر فشار جمهوری اسالمی برای تقویت هویت اسالمی ارزیابی 

می کنند. 
به گفته آقای مظفری، برگزاری مراسم عقد آریایی »غیرقانونی« است، با 
این حال او اتهام ۲۱ نفر افراد شاغل در این مؤسسات را »جعل عنوان« 

اعالم کرد و افزود اتهام آنان در دادسرا در حال رسیدگی است.
اول آبان امســال، ذبیح اهلل خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک 
ایرانگفته بود: »صیغه هایی تحت عنوان آریایی و امثال آن مغایر شرع و 

قانون است و با این دفاتر باید برخورد قاطع به عمل آید«.
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مهدی تاج در صداوسیما گفته است 
فدراســیون فوتبال ایران ده میلیون 
دالر از فیفا طلب دارد، اما فدراسیون 

جهانی فوتبال این ادعا را رد می کند.
فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به 
»موانع تحریم برای دریافت طلب از 
فیفا« خواستار ده میلیون دالر اعتبار 

از بانک مرکزی شد.
آقای تاج وعده بازپس دادن این وام را 
به زمان »آزاد شدن پول های ایران از 

فیفا« موکول کرده است.

آیا فدراسیون فوتبال ده میلیون دالر 
از فیفا طلبکار است؟

فیفا در اقدامی کم سابقه با ارائه آمار و 
ارقام، ادعای فدراسیون فوتبال ایران 
مبنی بــر هرگونه مطالبه از جام های 
جهانــی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ را رد کرده 

است.
طبق مستندات منتشر شده از سوی 
فیفا، فدراسیون ایران تمام مطالباتش 
از صعــود و حضور در دو جام جهانی 
پیشین را دریافت کرده و از این بابت 

حتی یک دالر هم طلبکار نیست.
واقعیتی که فدراسیون فوتبال ایران 
بیان نمی کند این است که پرداختی 
باقی مانده فیفا به این فدراسیون صرفاً 
کمک های مالی فیفاست، نه طلب یا 

درآمد به جامانده از جام جهانی.
از درآمد جام جهانی فقط دو میلیون 
و ۲۵۴ هزار دالر باقی مانده. این مبلغ 
به باشــگاه های ایرانی تعلق دارد که 
در تیم ملی نماینده داشته اند و جزو 

مطالبات فدراسیون نیست.
جالــب این که باشــگاه ها نیز مانند 
و  بازیکنان  فدراســیون، مطالبــات 
مربیان خارجی که به فیفا شــکایت 
کرده اند را به برداشت از همین مبلغ 

محول می کنند.

صورتحساب دقیق ایران و فیفا

فیفا جزئیات پرونده مالی اش با ایران 
را به ســایت تسنیم ارســال کرده. 
پرداختی های واریز نشده به حساب 
ایران، ارتباطی به جام جهانی ندارد. 
بلکــه مربوط به کمک هــای مالی و 
بودجه های عمرانی فیفاست که رقمی 

حدود ۵.۷ میلیون دالر می شود.
دو میلیــون و ۴۷ هزار و ۹۷۰ دالر از 
این مبلغ، مجمــوع کمک های مالی 

است که اختیار هزینه آن با فدراسیون 
است.

ســه میلیون و ۶۸۷ هــزار دالر هم 
بابت پروژه های عمرانی است که باید 
در پروژه ها خرج شوند و فیفا به طور 
معمول، خودش بی واسطه آن مبالغ را 

به پیمانکار پروژه ها می پردازد.
فدراسیون فوتبال ایران اجازه ندارد از 
این مبلغ برای بدهکاری ها، وام بانک 
مرکزی، تعهدات به مارک ویلموتس 
یا هر شخص و سازمان دیگری هزینه 

کند.
فدراسیون ها نمی توانند بودجه مربوط 
به برنامه FIFA Forward را در جایی 
غیــر از پروژه های مصوب فیفا به کار 
ببرند. اخذ این بودجه ها نیز منوط به 

ارائه طرح و تصویب آن در فیفاست.
بخشی از این رقم برای تعویض چمن 
و تجهیز زمین شــماره یک آکادمی 
ملی فوتبال است. بخش عمده ای از 
این مبلغ هم به پروژه ساختمان جدید 
فدراسیون تعلق دارد، ساختمانی که 
عملیات احداثش هنوز آغاز نشده اما 
برایش دو مراسم افتتاحیه در دو تاریخ 

مختلف گرفته اند!
بار اول اسفند ۹۶ توسط اینفانتینو و 
مارکو فان باستن که کلنگ احداث را 
بــه زمین کوبیدند. در حالی که هیچ 
ساخت و سازی در کار نبود، مسئوالن 

ورزش با کاله ایمنی ایستاده بودند.
هشت ماه بعد )آبان ۹۷( بدون هیچ 
تغییری در محل پروژه، دومین مراسم 
افتتاحیه برگزار شــد و این بار شیخ 
سلمان رئیس AFC با قیچی تزیین 

شده ای روبان رنگی را برید.
روزنامــه شــهروند در گزارشــی با 
عنوان »وقتی رئیس فیفا را ســر کار 
گذاشتیم« در همین باره نوشت: دو 
بار کلنگ خورده، اما یک  درصد هم 

پیشرفت نداشته.

تناقض هــا و ابهامات در هزینه های 
فوتبال ایران

حال پرسشــی که فوتبال نویسان و 
بازیکنان تیم ملی مطرح کرده اند این 
است که دو پاداش  ۸ میلیون دالری 
بابت دو دوره جام جهانی، همچنین 
دو دوره کمک هــای ۱.۳ میلیــون 
دالری فیفا بابت آماده سازی تیم ملی 

چگونه هزینه شده؟
این رقــم نزدیک به ۲۰ میلیون دالر 
می شود، اما اینک در خزانه فدراسیون 
حتی یک دالر هم باقــی نمانده. به 
نحوی که ایران از عهده پرداخت قسط 
اول دستمزد ویلموتس نیز برنمی آید.

شفافی  توضیح  فوتبال  فدراســیون 
نمی دهــد. خزانه دار فدراســیون در 
آذرماه ۹۷ درباره مصارف پاداش جام 
جهانــی ۲۰۱۸ گفت: »هزینه کمپ 

تیم ملی، ســفرهای بین شهری در 
روسیه، ماشین هایی که در اختیار تیم 
ملی قرار گرفت و هزینه تیم حراستی 

از محل پاداش ها کسر شد.«

این در حالی است که تردد و پروازهای 
جام جهانی در روسیه تا سقف ۵۰ نفر 
بــرای هر تیم، به طور کامل به عهده 

فیفا بوده.
آقای سلیمانی به سایت تسنیم گفت: 
»۱.۵ میلیــون فرانــک بابت جرایم 
فیفا از حســاب ما کسر شد. از جمله 
برگزاری مراسم شب عاشورا در بازی 

با کره  جنوبی.«
اما فهرســت دقیق جرایم در سایت 
فیفا درج شده. جمع جریمه های ایران 
شامل انفرادی، تیمی و عزاداری ۲۳۳ 

هزار فرانک است.
چــرا خزانــه دار فدراســیون، رقمی 
شــش و نیم برابر محاسبات فیفا را 
اعالم کرده؟ آقای سلیمانی با شدت 
گرفتن انتقادات، ۲۱ بهمن پارسال در 
مصاحبه دیگری گفت: »جریمه ها از 
سال ۲۰۱۲ منظور شده و با توجه به 
عدم اعتبار نزد فیفا، انباشــته شده و 
به صــورت یکجا از محل پاداش جام 

جهانی ۲۰۱۸ کسر شد.«
اسناد نشان می دهد این اظهارات نیز 
صحت ندارد. ســال ۲۰۱۴ به خاطر 
جام جهانی ۹ میلیــون و ۳۰۰ هزار 
دالر به حســاب ایران واریز شده. اگر 
ایران به فیفا بدهی داشت از آن مبلغ 
کســر می کردند و جریمه ۲۰۱۲ به 

سال ۲۰۱۹ موکول نمی شد.
از طرفی فیفا ساالنه مبلغ ۵۰۰ هزار 
دالر به فدراسیون ها کمک می کند که 
هیچ کشوری به بهانه مشکالت مالی 
از مقدماتی جام   جهانی کناره گیری 

نکند.
اختیار هزینه ایــن پول که هر چهار 
سال، دو میلیون دالر می شود به عهده 
فدراسیون هاست. اگر ایران از جرایم 
ســابق بدهکار بود، در همان سال از 

این مبلغ کم می شد.
فدراســیون فوتبال تاکیــد می کند: 
»تمــام پاداش ها، تــو جیبی و تمام 
تعهــدات قبلی پرداخت شــده.« در 
حالی که مهدی طارمی پس از بازی با 
کامبوج، این ادعا را رد کرد و گفت: اگر 
نمی خواهند بدهند بگویند نمی دهیم!

از ابهامات دیگر، صورتحساب منتشر 
شــده برای اردوی مسکو است. برای 
مثال، هزینــه ۱۰۰ هزار دالری بابت 
برگزاری هر نشست خبری سرمربی 
تیم ملــی در اردوگاه لکوموتیو درج 

شده است.
خبرنگاران پرتعــداد ایرانی حاضر در 
جام جهانی می گویند هیچ نشســت 

خبری آنجا برگزار نشده است.

وقتی حکم کمیته اخالق هم بی اثر 
است

فدراسیون فوتبال ایران، هزینه صرف 
شده برای آماده ســازی تیم ملی در 
جــام ملت های آســیا را دو میلیون 
فرانک اعــالم کرده. ایــن در حالی 
است که اقامت تیم ملی و بازی های 
تدارکاتی اش در اردوگاه اســپایر قطر 

رایگان بوده.
همچنیــن از فاصله پنج روز مانده به 
آغــاز جام ملت ها، هزینــه تیم ها در 
امارات رایگان بود که تیم ایران دقیقاً 

در همین فاصله وارد امارات شد.
در جستجوی دو میلیون فرانک غیر 
شفاف، احتمال پر رنگ دیگری غیر 
از بازی تدارکاتی با تیم های ترینیداد و 

بولیوی به چشم نمی آید.
طبیعتاً اگر طبق گفته مهدی تاج با 
یک و نیم میلیون دالر می توان مقابل 
تیم ملی برزیل به میدان رفت، قیمت 

بازی با این تیم ها نباید باال باشد.
درآمد ایران از جام ملت های آســیا 
نیز بنا بر تاکید فدراســیون به طور 
کامل برای حقوق کارلوس کی روش 
پرداخت شد و ارتباطی به درآمد جام 

جهانی ندارد.
محمدرضــا داورزنی نیــز ۱۴ بهمن 
پارسال گفت: از ابتدای سال ۹۷ طی 
سه نوبت ۲۷ میلیارد تومان کمک و 
چهار و نیم میلیون دالر ارز به فوتبال 

پرداخت کرده ایم.
معــاون وزیــر ورزش تاکید کرد این 
مبالغ بــرای »تدارکات، پشــتیبانی 
و آماده ســازی تیم ملی و همچنین 
پــاداش ورزشــکاران« در اختیــار 

فدراسیون فوتبال قرار گرفت.
جمع این مبالغ ارزی و ریالی از فیفا 
و وزارت ورزش، رقم هنگفتی می شود 
اما عالوه بر نامشخص بودن جزئیات 
هزینه ها، سرمربی وقت تیم ملی هم 
در مصاحبه های متعدد نسبت به روند 

آماده سازی تیمش معترض بود.
فدراســیون فوتبال ایــران حتی از 
شفاف ســازی درباره پرونده فســاد 
مالــی کفاشــیان و ترابیان که حکم 
محکومیت شــان در کمیتــه اخالق 
همین فدراسیون صادر شده خودداری 

می کند.
شرکت MP&SILVA می گوید برای 
پخش دیدارهای تیــم ملی در برابر 
گوام، عمان، هندوستان و ترکمنستان 
۳۱۶ هزار دالر به ایران داده،  قراردادی 
که به گزارش خبرگزاری ایســنا در 
سیستم اداری و مالی فدراسیون ثبت 
نشــده و »با پیگیری  کمیته اخالق 
مشخص شد به حسابی واریز شده که 
از ایمیل شخصی ترابیان ارسال شده 

بود«.

فیفا ادعای ایران مبنی بر طلب ده میلیون دالری را رد کرد

مهدی رستم پور )رادیو فردا(

جیانی اینفانتینو )راست( و مارکو فان باستن در حال کلنگ زنی در تهران

انتقاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
از حضور زنان  در ورزشگاه ها

دویچه وله- جامعه مدرســین حوزه 
علمیه قم با انتشار بیانیه ای به حضور 
زنان در ورزشگاه های ایران انتقاد کرده 
و »برخی مسئوالن« را متهم کردند 
که »در هر فرصتی حاشیه سازی کرده 
و فضای کشور را دوقطبی می کنند.«

این تشکل نزدیک به جریان موسوم 
به اصولگرا در بیانیــه خود که متن 
آن امروز چهارشنبه هشتم آبان )۳۰ 
ایران منتشر  اکتبر( در رســانه های 
شده، با اشاره به »راهپیمایی بی نظیر 
اربعین امسال«، از »همه مسئوالن« 
خواسته است تا »برای گسترش اسالم 

در همه ابعاد« آن بکوشند.
در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم همچنین آمده است که مقارن با 
ایام اربعین »شاهد برخی بی مباالتی ها 
در کشــور در قالب سوق دادن بانوان 
به ورزشگاه های آقایان بودیم. امری که 
بی شک در مسیر احیای دین و عمل 
به ارزش های اسالم و انقالب نیست.«

پس از مناقشــه ای طوالنــی میان 
فدراســیون جهانی فوتبال »فیفا« و 
مسئوالن ورزشی جمهوری اسالمی، 
باالخــره زنان ایرانی توانســتند روز 
۱۸ مهر ۱۳۹۸ برای نخستین بار به 
شکل رسمی برای دیدن بازی ایران 
و کامبوج در اســتادیوم آزادی تهران 
حضور پیدا کننــد. فیفا پیش از این 
بازی تهدیــد کرده بود که در صورت 
جلوگیری مجــدد از حضور زنان در 
ورزشــگاه ها، فوتبال ایران را محروم 

خواهد کرد.
بخش اعظم مراجع تقلید و روحانیان 
بلندپایه، امامان جمعه و نمایندگان 
رهبر جمهوری اسالمی در نهادهای 
مختلف، فرماندهان سپاه پاسداران و 
نیروی انتظامی، مقام های ارشــد قوه 
قضائیه و رسانه های وابسته به جریان 
اصولگرا از جمله مخالفان سرسخت 
حضور زنان در ورزشــگاه ها هستند. 
در مقابل اما دولت حســن روحانی و 
مسئوالن وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبال ایران، تالش کرده اند به شکلی 
بســیار محتاطانه از حضور زنان در 

استادیوم های ورزشی حمایت کنند.
زنان ایرانی پیش تر تنها می توانستند 
با دعوت نامه رسمی و در حالت های 
استثنایی در ورزشگاه ها حضور پیدا 
کنند. بارها هم پیــش آمده بود که 
زنان فوتبال دوســت با لباس مبدل 
خود را به شکل مردان در آورده و وارد 
استادیوم ها شده و یا برای حضور در 

ورزشگاه ها تالش کرده بودند.
به نظر می رسد که بیانیه اخیر جامعه 
مدرســین حوزه علمیه قم، عالوه بر 
انتقاد از حضور زنان در ورزشگاه ها، با 

تأکید بر »حل مشکالت اقتصادی« به 
عنوان »وظیفه اصلی مسئوالن نظام«، 
اهداف انتخاباتی را نیز دنبال می کند.

بیانیه مزبور در حالی منتشر شده که 
کمتر از چهار ماه به برگزاری انتخابات 
مجلس یازدهم باقی مانده اســت. با 
نزدیک شدن این انتخابات، جناح های 
مختلف حکومتی در ایران فعالیت های 
خود برای گرفتن سهم بیشتری از آن 

را از هم اکنون آغاز کرده اند.
پیــش از این نیز ســخنان روز دوم 
مهرماه احمد جنتی، دبیر شــورای 
نگهبان و رئیس مجلــس خبرگان، 
در مراســم افتتاحیه اجــالس این 
مجلس کــه بــه حمله بــه دولت 
روحانی و مجلس دهم تعبیر شد، به 
انتخاباتی اش  »سیگنال های«  خاطر 
بحث های زیادی در محافل سیاسی 

و رسانه ای ایران برانگیخت.
جنتی با بیــان اینکه »بــه مدیران 
فعلی هیچ امیدی ندارم«، خواســتار 
مطالبه گری مردم شــده و گفته بود: 
»ما برای روزی کار می کنیم که اینها 
با مدیران جــوان و انقالبی جایگزین 
شــوند تا از این خفت و گرفتاری که 
دچارش شده ایم رها شویم«. جنتی 
هم زمان بر سختگیری شورای نگهبان 
در بررســی صالحیــت نامزدهــای 
انتخابات مجلس یازدهم که روز دوم 
اسفندماه آغاز خواهد شد، تأکید کرده 

بود.

رادیو فردا- :شرکت مایکروســافت می گوید یک گروه از هکرهای روسیه 
بار دیگر نهادها ورزشــی و سازمان های مبارزه با دوپینگ را هدف حمالت 

سایبری قرار داده است.
گروه موسوم به »اســترونتیوم« که با نام »خرس خوشگل« هم شناخته 
می شود دست کم ۱۶ نهاد بین المللی ورزشی و سازمان مبارزه با دوپینگ را 

در کشورهای مختلف هدف قرار داده است.
به گفته مایکروسافت »برخی از این حمالت ناموفق بودند، اما بیشتر آن ها 
با موفقیت انجام شده اند. مایکروسافت اطالعات خود را در اختیار مشتریان 
قــرار داده و در حال همکاری با آن ها برای کمک به ایمن ســازی دوباره 

حساب ها و سیستم های هدف قرار گرفته شده، است«.
به گفته این شرکت چندملیتی آمریکایی، حمله هکرها از ۱۶ سپتامبر آغاز 
شده است. این حمالت تنها اندکی پیش از آن انجام شده که سازمان جهانی 
مبارزه با دوپینگ اعالم کرد روسیه ممکن است با ممنوعیت از حضور در 

تمامی رقابت های ورزشی اصلی جهان روبه رو شود.
مسکو اتهام ها در مورد دخالت دولت در جریان دوپینگ ورزشکاران خود را 

رد کرده است. اما تحقیقات در این مورد سال هاست که ادامه دارد. 
حمالت ســایبری هکرهای روس به سازمان های مبارزه با دوپینگ تازگی 
ندارد.. وزارت خزانه داری آمریکا نیز نهادها و موسسات روسی را به دلیل هک 

کردن سازمان جهانی ضد دوپینگ، هدف تحریم های خود قرار داده است.

مایکروسافت: 
هکرهای روس به نهادهای ورزشی

 و ضد دوپینگ حمله کرده اند
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رضا مددی: نه قرار است
 من آن اسراییلی را بخورم
 و نه او مرا خواهد خورد

بهانه این که سراغ »رضا مددی« رفتم، 
خبر مبارزه ای بود که قرار است بین 
او و »موشــه بن شیمول« اسراییلی 
برگزار شود. این تصمیمی بود از سوی 
دو ورزشکار ایرانی و اسراییلی که عضو 
سازمان ورزشی »یو اف سی« هستند. 
ایــن دو، تصمیم گرفتن روز ۲۵ آبان 
و به صورت نمادیــن مقابل هم قرار 

بگیرند.
رضا مددی چند ســالی اســت که 
وارد رشته ورزشــی MMA یا همان 
هنرهای رزمی ترکیبی شــده است. 
ام ام آی، رشــته ای تازه تاســیس زیر 
نظر سازمان UFC است که از تلفیق 
و ترکیب رشــته های کشــتی آزاد و 
کیک  جوجیتســو،  بوکس،  فرنگی، 
بوکسینگ و چند رشته رزمی دیگر 

تشکیل شده است.
رضا مــددی پیش ازایــن گفته بود: 
باخت مصلحتی »سعید  »داســتان 
مالیی« در نیمه نهایی مسابقات جودو 
قهرمانی جهان برای قرار نگرفتن برابر 
»موکی ساگی« اسراییلی باعث شد تا 
من این گام را بــردارم و یک بار برای 

همیشه به این داستان پایان دهم.«
در مورد او، داستان متضاد و متفاوت، 
شایعات و واقعیت ها بسیار است؛ اما 
وقتی بــا رضا مددی گفت وگو کنید، 
چهره ای غیر ازآنچــه انتظار دارید را 
پیش چشم خود می بینید. او خودش 
را این گونه معرفی می کند: »در تهران 
متولد شدم، منطقه نارمک. باشگاهی 
بود به نــام باغ فیض کــه همان جا 
کشــتی را آغاز کردم. یازده ســالگی 
همراه خانواده از ایران مهاجرت کردم 
و به ســوئد آمدم؛ اما اینجا هم دنبال 
همان عشــق خودم یعنی کشــتی 

فرنگی رفتم.«
او ۲۶ ساله بود که به صورت اتفاقی با 
رشته MMA آشــنا شد: »رفته بودم 
ســالن که یکی از دوستانم را ببینم. 
همان جا با این رشــته آشنا شدم. به 
نظرم رشــته فوق العاده ای می آمد. از 
همان سال شروع کردم و تا امروز که 
۴۱ ساله شدم بی وقفه همین رشته را 
ادامه دادم.« او هم مربی اســت و هم 
ورزشــکار حرفه ای، اما چندی قبل 
اعالم بازنشســتگی کرد. تنها رقابتی 
که برایش باقی مانده، همین مسابقه 
با موشــه بن شیمول اسراییلی است 

و بس.
امــا جرقــه رقابتش به عنــوان یک 
ورزشــکار ایرانی با حریفی اسراییلی 
چگونه زده شــد؟ خودش پیش ازاین 
گفته بود که می خواد برای همیشه این 
تابو را بشکند. حاال در گفت وگویش با 
ایران وایــر کمی عقب تــر می رود؛ به 
سال های نوجوانی و مهاجرت: »یادم 
می آید سال ۱۹۹۷ با تیم ملی سوئد 
به رقابت هــای جوانان جهان رفتیم. 
من ملی پوش کشتی تیم سوئد بودم 
و از این که می توانستم به فنالند سفر 
کنم حس فوق العاده ای داشتم. حس 
بهتر من زمانی شکل گرفت که دیدم 
تیــم ایران هم به مســابقات جهانی 
آمده اســت. حس بی نظیری بود؛ با 
آن ها فارســی حرف می زدم، با آن ها 
غذا می خوردم، حتی لباس بازیکنان 

ایران را می  پوشیدم. یادم می آید چند 
بار صدای سرمربی هم درآمد و سرم 
داد که زد که چــرا گرمکن ایرانی ها 
را پوشــیدی؟ تو عضو تیم ما هستی. 
تا این که یکجا همه چیز خراب شــد. 
سرپرســت تیم ایران فهمید که در 
هتلی که همه ما اســکان داشــتیم، 
جوانان اســراییل هم بودند. در البی 
هتل فریاد می کشــیدند و می گفتند 
بایــد این هتل را تخلیــه کنیم. این 
اتفاق هم افتاد. رفتند یک جای دور.«

اما این سفر، این دور شدن، فقط دامن 
تیم جوانان کشــتی ایران را نگرفت: 
»اول فکر می کردم که خب بچه های 
ایــران را نمی بینم؛ امــا از فردای آن 
روز تازه داســتان شروع شد. هرکدام 
از بچه های تیم ســوئد مــرا می دید 
مسخره ام می کرد. می گفت تو ازاینجا 
آمدی؟ چرا با همه مشــکل دارید؟ 
می خندیدند، مســخره می کردند، به 
خدا من بچه بودم و نمی فهمیدم اصال 
ماجرای ایران و اسراییل چیست. این 
ماجرا تمام شد تا رسیدیم به داستان 
سعید موالیی. باز همه چیز برای من 

تکرار شد.«
رضا مددی همان جمله تکراری را با 
ادبیات خاص خودش تکرار می کند. 
به شکلی که باور نمی کنید سه دهه 

اســت دیگر در ایران و محله نارمک 
زندگی نمی کند: »مگر ما ورزشکاران 
با شما سیاســتمداران کار داریم که 
شما هی به ما گیر می دهید؟ مگر ما 
تا حاال آمدیم پشت میز شما بگوییم 
فالن تصمیــم را بگیر که تو می آیی 
بــرای من تصمیم می گیــری با کی 
مبارزه کن. شــما متوجه می شــوی 
معنی صد ســاعت تمرین در هفته 
یعنی چی؟ می فهمید یک جوان همه 

زندگی اش همین مبارزه است؟«
رضــا مــددی، از »حســن یزدانی« 
به عنوان اســطوره اش اســم می برد: 
»از حســن یزدانی بزرگ تــر و آقاتر 
در ورزش ایران داریم؟ طرف وســط 
کشتی با سیلی زد زیر گوش یزدانی. 
حتی نگاه چپ هم نکرد. فقط گرفت 
پشــتش را زد به خــاک. حاال تصور 
کنید به همین حسن یزدانی بگویند 
چون به اسراییل خوردی نباید کشتی 

رضا مددی همان جمله تکراری را با ادبیات خاص خودش تکرار می کند. »مگر 
ما ورزشکاران با شما سیاستمداران کار داریم که شما هی به ما گیر می دهید؟ 
مگر ما تا حاال آمدیم پشت میز شما بگوییم فالن تصمیم را بگیر که تو می آیی 
برای من تصمیم می گیری با کی مبارزه کن. شما متوجه می شوی معنی صد 
ساعت تمرین در هفته یعنی چی؟ می فهمید یک جوان همه زندگی اش همین 

مبارزه است؟«

بگیری. ورزشــکار مملکت باید سپر 
بالی سیاســتمداری شود که جرات 
نمی کند در مجامع بین المللی اعالم 
کند ما حاضر نیســتیم با اســراییل 

مبارزه کنیم.«
او به موقعیت جغرافیایی اش در خارج 
از کشور نگاه می کند. به این که می تواند 
بــدون دغدغه هایی که ورزشــکاران 
ایرانی دارند با رقیب اسراییلی مبارزه 
کند: »از قول من بنویس رضا مددی 
با ورزشکار اسراییلی مبارزه می کند؛ 
نه جذام داشــت، نه ایدز داشــت. نه 
من را خورد، نه مــن او را خوردم. نه 
من فلسطین را آزاد کردم، نه او بقیه 

فلسطین را اشغال کرد؛ تمام.«
رضا همچنان بــا ادبیاتی نزدیک به 
یک محله های تهــران حرف می زند. 
پس از ســه دهه خودش را برگرفته 
از ضرب المثل هــای مــادر می داند: 
»همیشه مادرم می گفت چیزی که 
عیان است چه حاجت به بیان است؛ 
شما بروید پســتی که فقط BBC از 
من گذاشت را ببینید. بیشترین بازدید 
و بیشترین کامنت بین تمام پست ها 
برای من بود. به جز چند نفر که آمدند 
با صفحات فیک فحش دادند و گفتند 
تو با رژیم کودک کش مبارزه می کنی 

کسی مخالفتی نداشت.«
حتــی در مــورد رضا مــددی هم 
گفته بودند که او برای اقامت ســوئد 
چنین تصمیمی گرفته است: »خب 
می گویند دیگر، چکارشان کنم. من 
بیشتر از سی سال است سوئد زندگی 
می کنم. ازدواج کردم و بچه دار شدم. 
مسلمانم و به شدت هم دینم را دوست 
دارم. همین چندی قبل می خواستم 
در خانه ام را عوض کنــم. زنگ زدم 
شــرکت کــه خودتان هــم نصاب 
بفرستید. دو برادر فلسطینی آمدند که 
یکی از آن ها مرا می شناخت. حداقل 
ده بار از من تشکر کرد و گفت ممنونم 
که می خواهی با شیمول مبارزه کنی. 
حتی یک کرون )واحد پول سوئد( از 

من پول نگرفت. ببینید شما را به خدا 
یک فلسطینی در مورد من چه طرز 
فکری دارد و این دیوانه ها در مورد من 

چه حرفی می زنند.«
می پرسم چقدر به ادامه این مبارزه ها و 
شکسته شدن تابوی چهل ساله مبارزه 
نکردن با ورزشکاران اسراییلی امیدوار 
اســت: »ببین دوست عزیز. من االن 
زبان این کشور را مثل زبان مادری ام 
حرف می زنم؛ اما من و تو اگر تا ابد هم 
در این کشور بمانیم بازهم غریبه ایم. 
رک بگویــم؟ کله ســیاهیم؛ پس به 
من حق بــده که بخواهم دین خودم 
به مردم کشــورم را ادا کنم. درهای 
ورزشگاه های ایران چگونه برای زنان 
باز شــد؟ یک دختر خودش را آتش 
زد، فیفا دلش سوخت گفت درها را باز 
کنید. حاال باید منتظر باشیم یکی از 
قهرمان  های مملکت خودسوزی کند 

که به فکر بیفتیم؟«
رضا مــددی پیش ازاین گفته بود که 
»می داند که پس از مبارزه با ورزشکار 
اســراییل دیگر قادر به بازگشــت به 
ایران نیســت«، اما همچنــان روی 
تصمیم خود مانده و البته با عشق و 
ناامیدی در مورد ایران حرف می زند: 
»بچه من نصف ایرانی اســت و نصف 
سوئدی. همیشه در خانه من موزیک 
فارســی می شــنوید. چند روز قبل 
نقشــه جغرافیا را دســتش گرفت و 
به من گفت بابا ایران کجاســت؟ اما 
می دانید؟ یک درد بــزرگ دارم. دو 
ســال قبل وقتی از کنترل پاسپورت 
فرودگاه تهران رد شدم، نفس عمیق 
کشــیدم. تصاویری کــه در تهران 
دیدم وحشــتناک بود. سر خیابان ها 
بچه ها گدایی می کردند. به دوســتم 
گفتم این ها دارنــد چکار می کنند؟ 
این ها بچه های کار هســتند.  گفت 
بچه های کار؟ بچه مگر کار می کند؟ 
چرا در مملکــت من باید پیرزنی که 
هر دو چشمش کور شده کنار کوچه 
گدایی کند؟ نشســتم کنارش با این 
قد و هیکل زار زدم. یکی از شــب ها 
می خواســتم برای یکــی از همین 
بچه های کار، یکی که داشت جوراب 
می فروخت بســتنی و فالوده بخرم. 
مردم داد می زدند نخر، نخر. از این ها 
اینجا زیاد اســت؛ خب نخر و زهرمار. 
شــما از کجا آمدید؟ چرا این طوری 
شــدید؟ چرا این قدر هیوال شــدید؟ 
مملکتی کــه روی نفــت خوابیده، 
پیرزن کورش گدایی می کند، دختر 
خردســالش گل می فروشــد، مردم 
هم اجازه نمی دهند برای پســربچه 
دســت فروش چیزی بخرید. برگردم 

چکار کنم؟ غم بخورم؟«
او می گویــد از تصاویری که برخی از 
مسافران ایران در صفحات اجتماعی 
»طرف  می شــود:  شوکه  می گذارند 
می نویســد رفتم ایــران و نمی دانید 
که چقدر خوش گذشت. بله عزیزم. 
پوند و یــورو و دالر می بری ایران، در 
رستوران های باال شهر خرج می کنی 
و در ســفرها هم به هتل پنج ستاره 
می روی خوش می گذرد. یک بار هم 
ســر کوچه و خیابان با کودکان کار و 
زنان دست فروش حرف بزن. آن وقت 
بیا بنویس رفتم ایران خوش گذشت.«
رضا مددی یک حرف آخر داشــت. 
جمله ای که وقتــی کنار عضله های 
درهم پیچیــده اش می نشــیند، هم 
عجیب اســت و هم شاید او را کامل 
کند: »ما محصول مکانیزم جغرافیای 
جهان هستیم. ایران مرا شیعه کرد، 
اسراییل او را یهودی و اروپا هم این ها 
را مسیحی کرده است. ما حق انتخاب 
نداشــتیم. پس وقتــی وارد زمین یا 
سالن مسابقه می شوید، به جغرافیای 

کسی فکر نکنید.«
پیام یونسی پور )ایران وایر(

اعتراض داوران زن به حقوق معوقه و تنبیه زنان داور در فوتبال مردانه ایران

کیهان لدنن- داوران فوتبال زنان ایران 
در اعتراض به عملکرد وزارت ورزش 
و فدراسیون فوتبال اعتصاب کرده و 
درهفته سوم رقابت های لیگ فوتبال 
زنان از قضاوت در مسابقه ها خوداری 
کردند. آنان در کالس های پیش فصل 
امســال اعتراض خود را با عنایت اهلل 
ممبینی رئیس کمیته داوران مطرح 

کردند.
زنان داور می گویند مدتیست حقوق 
آنها که خیلی کمتر از حقوق داوران 
مرد است پرداخت نشده و علت اصلی 
اعتصاب آنها نیز همین موضوع بوده 

است.
سرور ساعدی یکی از داوران فوتبال 
زنان در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره 
علت اعتصاب و اعتراض داوران گفته 
است که »قرار بود فدراسیون تا پیش 
از آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال 
زنان کل حساب های داوران را تسویه 
کند اما این اتفاق رخ نداد. بنابراین من 
در کنار پنج داور دیگر تصمیم گرفتیم 
تا بــرای دریافت مطالبــات خود در 

کالس داوری اعتراض کنیم.«
این داور زن افزوده است: »۲۲ هفته 
داوری کردیــم و باید ۲۲ هفته حق 
قضاوت مــا را پرداخت کنند اما یک 
فصل از لیگ برتر فوتبال زنان گذشته 
و هنوز مطالبات ما پرداخت نشــده 

است.«
خبرهایی نیز بطور غیررسمی منتشر 
شده بود که فدراسیون فوتبال اعالم 
کرده در صــورت ادامــه اعتراضات 

داوران، با ای.اف.سی و فیفا نامه نگاری 
کــرده و نام این داوران را از لیســت 
بین المللی سال ۲۰۲۰ خارج خواهد 

کرد.
سرور ســاعدی در گفتگو با ایرنا در 
این باره گفته است: »فکر نمی کنم که 
فدراســیون این کار را انجام دهد و از 
این موضوع اطالع ندارم و به صورت 
رســمی به ما چیــزی در این زمینه 
گفته نشده است. شاید من نمی دانم 
و داوران دیگر در جریان این موضوع 

باشند.«
این داور زن فوتبال ایران با بیان اینکه 
»ســازمان لیگ باید ایــن مطالبات 
را به ما پرداخت کند« گفته اســت: 
»کوتاهی از ســازمان لیگ اســت و 
»شیرین نصیری« نماینده فدراسیون 
قول داد که تــا آخر مهر و در نهایت 
هفته اول آبان این مطالبات پرداخت 

خواهد شد.«
جالب اینکه پس از رســانه ای شدن 
اعتراضات داوران زن فدراسیون ادعا 
کرده که حقوق این داوران واریز شده 
اما در همین حــال هدایت ممبینی 
رئیــس جدید کمیتــه داوران همه 
داوران معتــرض را تعلیق و محروم 

کرد!
محرومیت داوران زن به دلیل اعتراض 
صنفی در حالی رخ داده که اکثر این 
داوران در مسابقات بین المللی از جمله 
جام ملت های زنان آسیا نیز قضاوت 

کرده اند.
خبرگزاری تابناک نیز در خبری این 

اقدام هدایت اهلل ممبینی را »برخورد 
عجیب« خوانده و نوشته است داوران 
زن فوتبال ایران از دو فصل پیش لیگ 
برتر بانوان تا کنون هیچ دســتمزدی 
بابت حضور در شــهر های مختلف و 
داوری مســابقات، دریافت نکرده اند 
و االن هــم در پی اعتــراض و اعالم 
اعتصــاب در پی این موضوع، محروم 

شده اند!
خبرگــزاری تابناک به نقل از یکی از 
داوران زن نوشــته اســت: »نه فصل 
پیــش و نــه این فصــل، هیچگونه 
از کمیته داوران دریافت  دستمزدی 
نکرده ایم. ما برای داوری مسابقات از 
تهران و ارومیه گرفته تا انزلی و ایالم 
سفر کرده و در هر شرایطی، بازی ها 
را قضاوت می کنیم. با این حال، االن 

که بعــد از این همه مدت تصمیم به 
اعتراض گرفتیم آقای ممبینی بجای 
رسیدگی به خواســته ما و پرداخت 
حق و حقوق بســیار ناچیزمان، تمام 
کسانی که بیانیه اعتصابی ما را امضا 
کرده انــد و در بین آنهــا چند ناظر 
داوری هم دیده می شود را از قضاوت 
بازی های این هفته محروم و داوران 
بی تجربه درجــه ۳ را برای بازی های 

لیگ انتخاب کرده است.«
وی افزوده است:  »ما برای هر داوری 
در لیگ برتر فقــط ۱۲۰ هزار تومان 
دریافــت می کنیم که این مبلغ برای 
کمــک داوران ۸۰ هزار تومان و برای 
داور چهارم، ۴۰ هزار تومان اســت و 
االن همین را هم پرداخت نمی کنند.«
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 
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و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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استقبال بی سابقه از
نمایشگاه شیرین نشاط 

در لس آنجلس
شیرین نشــاط  نزدیک به ۳۰ سال 
اســت که از طریق عکــس، فیلم و 
ویدئویــی دغدغه های  چیدمان های 
سیاسی– اجتماعی خود را به معرض 
نمایش گذاشته است. اما تقریبا برای 
هر ایرانی که پنج شــنبه ۱۷ اکتبر 
۲۰۱۹ وارد راهروهــا و گالری هــای 
تودرتــو و عظیــم مــوزه »بــرود« 
لس آنجلس می شد، بدون شک فصل 
تازه و شگفت انگیزی از هنر ایرانی در 
سطح جهانی و جایگاه واالی  شیرین 
نشاط، این هنرمند سرشناس ایرانی 
رقم زده شد. شبی فراموش نشدنی که  
قدم برداشتن در راهروها و گالری های 
یکی از معتبرترین موزه های هنرهای 
مــدرن آمریکا، پوشــیده از بیش از 
۲۰۰ قطعه اثر هنری از یک هنرمند 
زن ایرانی برای هر تماشــاگر به ویژه 
زنــان ایرانی هیجان انگیز و بی نهایت 

غرورآمیز بود.
صدها تن از ایرانی ها و غیرایرانی هایی 
که به دعــوت موزه هنرهای مدرن و 
معاصر »بــرود« و »بنیاد فرهنگ«- 
غیرسیاســی  غیرانتفاعی،  نهاد  یک 
و غیرمذهبی در این شــهر و همکار 
هنری موزه در اجــرای طرح  پروژه 
»به آفتاب ســالمی  دوبــاره خواهم 
داد« شیرین نشاط  توانستند از اولین 
دیدارکنندگان از بزرگترین مجموعه 
آثار این هنرمند ایرانی باشند و عالوه 
بر تور کوتاهی از طبقات مختلف موزه، 
در محوطه بیرونی موزه، شاهد اجرای 
موسیقی محســن نامجو، آهنگساز، 
ترانه ســرا، نوازنده و خواننده ساکن 
نیویورک و یکی از دوستان و همکاران 

هنری شیرین نشاط باشند.
در مراسم گشایش نمایشگاه، جوآن 
هیلر، رئیس موزه »برود« ضمن ابراز 
خوشحالی از اینکه این نهاد فرهنگی 
بزرگترین  نمایش  محل  نخســتین 
مجموعه آثار شیرین نشاط در غرب 
آمریکاست به حاضران گفت: »شیرین 
نشــاط  که نشریه فایننشال تایمز از 
او به عنوان یکی از اثرگذارترین زنان 
هنرمند جهان نام برده امشب در شهر 

لس آنجلس و در میان ماست.«
جوآن هیلرسپس خطاب به شیرین 
نشــاط که بین جمعیت ایستاده بود 
گفت: »این بار نوبت شــهر ماست که 
از شما قدردانی و به شما افتخار کند. 
مــن از طرف شــهر زادگاهم، همان 
شهری که شما در نوجوانی و در بدو 
ورود به آمریکا در آن زندگی کرده اید، 
باید بگویــم همه ما می دانیم که این 
نمایشگاه بایستی مدت ها پیش برپا 
می شد.  اما امیدواریم بتوانیم با بیش 
از ۹۰۰ هزار دیدارکننده در سال که 
اغلب آنها را  جوانانی از فرهنگ های 
گوناگون تشــکیل می دهنــد، ِدین 
خودمان را به شــما و فرهنگ عمیق 
و سرشار از شــعر و ادبی که میراث  

شماست ادا کنیم.«
برای صدها عالقمند ایرانی و غیرایرانی 
که برای ورود به گالری ها در صف های 
طویل ایستاده بودند، بررسی مجموعه 
آثار شیرین نشاط  از بیش از ۲۵ سال 
پیش تا امــروز، با ورود به تاالر طبقه 
هم کف موزه و تماشــای مجموعه ای 
از اولین آثار این هنرمند به نام »زنان 
اهلل«  آغاز شد که با عکس های سیاه 
و سفید پیش از دوران دیجیتالی، از 
همان لحظه ورود، نفس در ســینه 
تماشاگر حبس می کرد. عکس هایی 

که تا به امروز هنوز هم انعکاسی است 
از تصویر »زن ایرانی مسلمان« تحت 
ستم  و بی عدالتی های انقالب اسالمی  
و یک رژیم ضدزن برای  هر ایرانی که 

در تبعید و مهاجرت زندگی می کند.
»پرده بــرداری«  عکس های  ســری 
یــا  Unveiling در همیــن گالری، 
فراخوانی است از اشعار فروغ فرخزاد 
و نمایشی از چالش های زنانی که بین 
قوانین خشــک و کهنه با ریشه های 
مذهبی و تمایل شــدید به رهایی از 

این قوانین گرفتار شده اند.
در گوشــه دیگری از همین گالری، 
از درون اشــعار طاهــره صفارزاده به 
موضوع »شهادت« در فرهنگ ایران 
در دوران جمهوری اسالمی نگاه شده 
است. بخش آخر این سری عکس ها، 
آثاری اســت  که در ســال ۱۹۹۵ و 
بازگشت کوتاه مدت شیرین نشاط به 
ایران گرفته شده و زنان را در شرایط 

»دعا« و »قدرت« نشان می دهد.
یکی از آثار محوری نمایشگاه، چیدمان 
ویدئویی »گذرگاه« Passage اثری 
با همکاری فیلیپ گالس آهنگســاز 
سرشناس آمریکایی است که یکی از 
ویدئوهای اولیه شیرین نشاط و حاوی 
پیامی  شخصی در رابطه با زندگی این 
هنرمند در تبعید نیز به شمار می رود.

ســری عکس های دیگری در رابطه 
با سیاست جهانی، از جمله »خانه ام 
آتش گرفته« در رابطه با جنبش سبز 
در ایران و بهار عربی در مصر،  سری 
پرتره های »خانه چشمان من« که در 
آذربایجان غربی عکسبرداری شده و 
همچنین دو چیدمان ویدئویی به نام 
»خیال و آینه« با بازی ناتالی پورتمن 
بازیگر برنده جایزه اسکار و »روجا« در 
رابطه با دوگانگی زندگی فرد مهاجر 
در برخورد بــا دو فرهنگ متفاوت و 
سری جدید »سرزمین رویاها« هم در 

همین گالری قرار گرفته است.
بخش مهمــی  از تمرکز نمایشــگاه 
آفتــاب ســالمی دوباره خواهم  »به 
داد« و برنامه هــای جنبی آن بر روی 
تازه ترین سری کارهای شیرین نشاط  
 Land of  »به نام »ســرزمین رویاها
Dreams است که  برای نخستین بار 
در سطح جهان به نمایش درآمده و به  
صورتی شرح زندگی امروز خود این 

هنرمند است.
بررسی  نخستین  رویاها«  »سرزمین 
هنــری شــیرین نشــاط از مــردم 
سفیدپوســت، آفریقایی تبار و اهالی 
بومی  آمریکاست که در آن پرتره هایی 
آلبوکرکــی  شــهرهای  مــردم  از 
فقیرنشین ترین  از  یکی  نیومکزیکو- 
ایالت های آمریــکا – تا فارمینگتون 
در ناحیه سرخپوســت نشین ناواهو 
و شــهر الس وگاس در نوادا گنجانده 

شده است.
شــیرین نشاط این ســری عکس ها 
را »یک طنز سیاســی سوررئالیستی 
تنش هــای چنــد دهه ای  دربــاره 
بیــن ایران و آمریــکا« می خواند. در 
چیدمــان ویدئویی این ســری تازه، 
شــخصیت اصلــی– ســیمین–  از 
»کلنی« یــا کوچــگاه ایرانی که در 
وســط کویر بزرگــی در آمریکا قرار 
گرفته به یک شهر کوچک و دورافتاده 
تماما سفیدپوســت و طرفدار حزب 

جمهوریخواه آمریکایی آمده است.
شیرین نشاط می گوید، سیمین برای 
گرفتن آمار عجیب و غریبی از خواب 

و رویاهای ساکنان این شهر، در به در 
به خانه های آنها رجوع می کند و از آنها 
عکس می گیرد و با خود به »کوچگاه« 
یا »کُلنی« خودش می برد: »شخصیت 
سیمین در این چیدمان ویدئویی به 
نوعی »جاسوس رویاها«ست. داستان 
این فیلم، هم انتقادی است به  دولت 
ایران و هم به سیاست های آمریکا  و 
مخاطبش رژیم فناتیک و عقب افتاده 
ایران است که هم نیروی خودش را از 
شعارهای ضدآمریکایی می گیرد و هم 
یکی از بزرگترین منتقدان آمریکا برای 
نادیده انگاشتن مردم فقیر و کارگر این 

کشور به شمار می رود.«
در ســری عکس هــای »ســرزمین 
رویاها« شــیرین نشــاط  کوشیده 
اســت تا طبیعت خواب و رویا را به 
اضطراب هایــی که  دنیای سیاســی 
امروز برای بشــریت  به وجود آورده 
گره بزند: »کارهای عکاســی من از 
چهره انسان هاســت. مرد، زن.  برای 
من هیچ چیزی زیباتــر و  قوی تر از 
انســان و نگاه انسان  نیست. موضوع 
عکس ها و چیدمان های ویدئویی من 
هم همیشه زن ها و شخصیت های زن 
ایرانی بوده اند. اما  تازگی ها من از ایران 
به آمریکا رســیده ام. این کار جدید 
می توانم بگویم یک داســتان نسبتا 
سینمایی اســت. ماجرای یک دختر 
عکاس ایرانی که به سراغ سوژه های 
آمریکایــی رفتــه و شــاید  از درون 
رویاهای آمریکایی آنها در جستجوی 

ایران گمشده خودش  است.«
شیرین نشاط که در۱۷ سالگی ابتدا 
به  شهر لس آنجلس مهاجرت کرد و 
پس از پایان تحصیالت در رشته هنر 
در دانشــگاه برکلی به  به نیویورک 
نقل مکان نمود می گوید: »من هرگز 
نمایشــگاهی به این عظمت دریک 
موزه و حتی یکی از گالری های متعدد 
لس آنجلس ، محل  زندگی بزرگترین 

جامعه ایرانی خارج از کشور نداشته ام. 
از آنجــا که ســفر دور و دراز من در 
تبعید از شــهر لس آنجلس آغاز شد، 
امروز حضور در مــوزه »برود« برایم 
حکم نوعی بازگشت به روزهای اول 
زندگیم در خارج از ایران را دارد. شاید 
عنوان نمایشــگاه  »به آفتاب سالمی  
دوبــاره خواهم داد« هــم بر همین 
مســئله تاکید دارد و خوشحالم که 
می توانم نه تنها با تماشاگران ایرانی 
بلکه با تماشاگرانی از جوامع گوناگون 
لس آنجلس به خصوص در این مقطع 
از زمان کــه تنش های بیــن ایران 
وآمریکا از همیشه بیشتر است ارتباط 

برقرارکنم.«
شــیرین نشــاط درمورد تفاوت بین 
کارهای ســینمایی چون فیلم برنده 
جایــزه »زنان بدون مــردان« و »در 
جســتجوی ام کلثوم« که برای عامه 
مردم جاذبه بیشــتری دارد و نمایش 
آثارش دریــک موزه هنری می گوید: 

»درک کارهــای ســینمایی بــرای 
تماشــاگر به مراتب آسان تر است. اما 
آثاری که در موزه هــا و گالری ها به 
نمایش در می آید مثل شعری می ماند 
که فهمیدنش مرموزانه است و خط 
مستقیمی ندارد و هرکسی به نوعی 
آن را درک می کند. برای همین هم 
دوست دارم به کسانی که به تماشای 
مجموعه کارهای من در موزه »برود« 
می آیند بگویم که ریشه همه کارهای 
مــن به عنــوان فردی که به شــعر 
خیلی عالقه دارد به شعرگویی ایرانی 
برمی گردد. در ایــن کارها روایتگری 
وجود دارد که پایه هایش روی شــعر 
گذاشته شــده و به همین دلیل هم 
برای هرکسی معنی و مفهوم خاصی 
پیدا می کند. ایرانی ها هم همانطور که 
می دانیم خیلی بهتر با این ریشه های 

شاعرانه ارتباط برقرار می کنند.«
روز یکشــنبه ۲۰ اکتبــر در یکی از 
برنامه هــای جنبی مــوزه  با عنوان 

»جنبش ها و مهاجرت فراسوی زمان 
و مکان«، شــیرین نشاط و همکاران 
قدیمی  او، شــجاع آذری فیلمساز و 
هنرمند بصری و قاســم ابراهیمیان 
سینماگر ساکن نیویورک با اد شاد- 
کیوریتور موزه »بــرود«-  به گفت و 
شنود پرداختند. در این جلسه  شیرین 
نشاط درباره انگیزه های هنری خود، 
نحوه کار و خلق آثارش صحبت کرد و 
دو چیدمان ویدئویی و سنت شکن به 
نام »منطق الطیر«– براساس منظومه 
عرفانی عطار نیشابوری- و »عصیانگر« 
که ریشه در ممنوعیت آوازخوانی زنان 
در ایران تحــت حکومت جمهوری 
اســالمی دارد-  به صورتــی تازه به 
شــکل درهم آمیزی اجــرای زنده و 
ویدئو توسط سوسن دیهیم، آهنگساز 
و ُوکالیستی که در خلق این دو اثر با 
شیرین نشاط همکاری داشته بر روی 

صحنه به اجرا درآمد.

فیروزه خطیبی )کیهان لندن(
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Are you an 

Internationally 

Trained Professional

 in need of financial 

support for your 

Foreign Credential 

Recognition?

For more information contact:

778-372-6609 
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans

Global Talent Loans program 
is delivered in partnership with 

Funded in part by the Government 
of Canada’s Foreign Credential 
Recognition Program

Global Talent Loans Program

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازى و باغبانى

مشاوره، طراحى، اجرا، نگهدارى

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندی از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت

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

باغبانى:  اصالح فضای سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهی، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهداری دوره ای فضای سبز

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

دادخواست خاوران
دادخواهی و یاد- نمایش فیلم و سخنرانی

گزارش از همایشی در برلین

رادیــو زمانــه- در شــامگاه روز ۲۷ 
اکتبر همایشی با عنوان “دادخواهی 
و یــاد” در برلیــن با حضــور حدود 
۱۲۰ نفر برگزار شــد که شروع آن با 
نمایش فیلمی کوتاه ساخته هنرمند 
عدالت خواه، پرستو فروهر بود: فیلمی 

با عنوان “او به یاد می آورد”.
فیلم سندی اســت در باره یک نماد 
دادخواهی: گورستان خاوران، سندی 
شاخص از بایگانی داد و بیداد که در 
بحثی که در همایش برلین درگرفت 
تأکید شــد کــه نبرد بر ســر آن را 
می توان شاخص نبرد بر سر آزادی در 
ایران قلمداد کرد. گفته شد که نبرد 
داد و بیداد نبرد یاد و فراموشی است 
و خاوران در این میان سند یاد است؛ 
به ما می گوید که به یاد داشته باشیم. 
خاوران “به یــاد می آورد”، خاوران به 

یاد ما می آورد.
گورستان خاوران در نگاه اول زمینی 
اســت بایر، تکه زمینی در کنار جاده 
خراسان در شــرق تهران، جایی در 
حاشیه اما در متن تاریخ معاصر. فیلم 

جغرافیای آن را تصویر می کند.
از  جمعــی  گورســتان  خــاوران 
عمدتــا  اســت،  اعدام شــدگان 
اعدام شدگان تابســتان ۱۳۶۷. سال 
۱۳۶۷ ســال قتل اعــدام زندانیان 
سیاسی است. بخشــی از آنان را در 
تهران در این گورستان خاک کردند. 
اینان زندانیانی بودند که به تشخیص 
قبرستان  در  قاتالنشان می بایســت 
“کافران” دفن شوند. سیاست تبعیض 
حتا در تعیین جای دفن شدن اِعمال 

می گردد.
فیلم کوتاه این گونه آغاز می شــود: 
پرســتو فروهــر، ســازنده فیلم، در 
گورســتان خــاوران راه مــی رود و 
جمله های آغازین شعر »گنج بانشان« 

از مجید نفیسی را می خواند:
هشت قدم مانده به در
شانزده قدم رو به دیوار

کدام گنج نامه از این رنج خبر خواهد 
داد؟

در فیلم منصوره بهکیش هم حضور 

دارد، کسی که شــش تن از اعضای 
خانواده اش قربانی بیداد شــده اند. او 
در گوشه گوشــه خاک خاوران گل 

می نهد.
میهن روستا گرداننده همایش برلین 
بود. او گفت وگوها را با ذکر این نکته 
آغاز کرد که ما از مرحله شهادت دهی 
در مــورد خاوران ها گــذر کرده ایم و 
اکنون به روایت گری می پردازیم، آن 
گونه که در مجموعه چشــمگیری از 
مقاله و کتاب و فیلم و آثار هنری دیده 

می شود. 
میهن روستا در ادامه گفت نیروی یاد 
باعث شــده که حتا رسانه های رژیم 
که انتخابشــان فراموشی بوده است، 
به موضوع کشــتار زندانیان سیاسی 

بپردازند و کوشــش کنند روایت در 
برابر روایت قرار دهند. به گفته روستا 
خشــم از یادآوری فاجعــه با آگاهی 
همراه شــده و جنبش دادخواهی را 

پیش برده است.
پس از مقدمه میهن روستا محمدرضا 
نیکفر، متنی را خواند با عنوان »هشت 
قدم مانده به در، شــانزده  قدم رو به 
دیوار – تعیین موضع و دادخواهی«. 
متن با همان شعری آغاز می شود که 
در ســرآغاز فیلم “او به یاد می آورد” 

پرستو فروهر قرار دارد.
 به باور نیکفر خاوران موضعی اســت 
که موضع سیاسی عدالت خواهانه باید 
رابطه مســتقیمی با آن داشته باشد. 
او تبعیض، خشــونت و بهره کشی را 

موضع هــا و موضوع هــای بنیادینی 
خواند که تعیین نسبت با آنها جایگاه 
و جهت موضع سیاســی را مشخص 
می کند. هر کــدام از این موضع ها و 
موضوع ها به گفته او نمادهایی دارند 

که باید آنها را در برابر چشم داشت.
نیکفر در ســخنان خود نســبت به 
پیشرفت جنبش دادخواهی از زاویه 
تنــوع موضوع ها و طرح آنها در میان 
عموم و از طــرف عمومی مردم ابراز 
خوش بینی کرد و در این مورد چنین 
گفت: »اخیرا برای خود مجموعه ای 
از متن های دادخواهی در سایت تازه 
تأسیس شده “دادخواست” را از نظر 
مفهوم هایی که در آنها به کار رفته اند 
مقایسه می کردم با مفهوم های کانونی 

برخی نامه های سرگشاده و متن های 
دادخواهانــه در پیش از انقالب. آنچه 
جلــب نظر مرا کرد وســعت و تنوع 
مفهوم ها بود و اینکه دادخواهی با اتکا 
به مقوله های بنیادین حقوق بشری و 
شهروندی از انحصار نخبگان درآمده و 

به نسبت فراگیر شده است.«
ســخنران بعدی امید منتظری بود 
که با نوشــتار و گفتار از کوشندگان 
جنبش دادخواهی است. او نیز موضوع 
گذار از شهادت دهی به روایت گری را 
مطرح کرد و به این موضوع پرداخت 
که نگریستن به فاجعه با چه مانع هایی 

مواجه هست. 
او از جملــه به روزمرگی اشــاره کرد 
که باعث می شود فاجعه به تجربه ای 

امید  ادراک شــده تبدیــل نشــود. 
منتظری در اشــاره به تاریخ معاصر 
ایران، که آمیخته با شکست و فاجعه 
است، این پرســش را طرح کرد که 
چرا شکســت ها به تجربه ادراک شده 
راه نبرده انــد. او نگاه کردن به فاجعه 
را بازخوانــی تاریخ خواند و گفت که 
در ایــن بازخوانی فاجعه باید خطوط 

روشنی بیابد.
امید منتظری فیلــم کوتاه “او به یاد 
مــی آورد” را نمونــه ای از بازخوانی 
خواند. او گفت که در این فیلم ســر 
دوربین رو به پایین اســت و زمین را 
می نگرد، بدون زل زدن، بدون خیره 
شدن، بدون دخالت گری و پاسخ دهی 
و نمایش گری ســریع. نگاه با احترام 
همراه اســت، احترام و شرم از اینکه 
فاجعه رخ داده است. به گفته منتظری 
بایســتی از زوایای مختلف به مسئله 
نگاه کرد، نگاه مستقیم همواره کاشف 
فاجعه نیست. امید منتظری در ادامه 
تأکید کرد که نگاه به گذشته اگر صرفا 
با ترحم نسبت به قربانیان باشد، حق 
آنان را ادا نمی کند. چهره “دیگری” با 

این نگاه بازسازی نمی شود.
پس از امید منتظری میهن روســتا 
و پرســتو فروهر به گفت وگو درباره 
فیلــم پرداختنــد. میهن روســتا از 
همبستگی و یادآوری سخن گفت و 
نیرویی که از ترکیب اینها به جنبش 
دادخواهی داده می شود. پرستو فروهر 
هم از همبســتگی میان خانواده های 
اعدام شدگان سخن گفت و شرح داد 
که چگونه از طریق خانواده هایی که 
عزیزانشــان در خاوران دفن شده اند، 
این گورستان را شناخته است. پرستو 
فروهر در ادامه شرح داد که ساختن 
این فیلم کوتــاه با این انگیزه صورت 
گرفته کــه مکانی را کــه به عنوان 
خــاوران می شناســیم درک کند و 
ببیند چگونه می توان رؤیت ناپذیر را 

روئت پذیر کرد.
بث پایانی همایش برلین بر  روی فیلم، 
رؤبــت فاحعه و جنبــش دادخواهی 

متمرکز شد.

منصوره بهکیش  در گوشه گوشه خاک خاوران گل می نهد )نمایی از فیلم  »او به یاد می آورد«(
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خانه  پدری عمارتی بناشده بر گور زنان

»خانه ی پدری« داســتان قتل دختری به دست پدر و برادرش به جرم بی آبروکردن خانواده است. دختر که ملوک نام دارد در اواخر دوران احمد شاه قاجار 
کشته و در زیرزمین خانه دفن می شود. کیانوش عیاری ، تاثیرات این جنایت را از لحظه ی وقوع تا دوران معاصر بر خانواده ی ملوک روایت می کند.

»خانه ی پدری« فیلمی خوش ساخت 
است و جدا از اندک مشکالت فنی اش 
باید گفت یکــی از بهترین فیلم های 
تولید شده در ده ســال اخیر است. 
عیاری فیلمی تحسین برانگیز و قابل 
تامل ساخته که برای اکران عمومی آن 
با فراز و نشیب های بسیار مواجه شده 
است. فیلم او مخالفان جدی ای داشته 
و دارد که شروع خشن آن را دستمایه 
قــرار داده اند که به آن حمله کنند و 
تا جایی که از دست شــان برمی آمده 
مانع اکران عمومی اش شوند. اما واقعا 
علت توقیف »خانــه ی پدری« فقط 
شروع خشن آن است؟ چنین چیزی 
بعید به نظر می رسد، در این سال ها 
فیلم هایی که صحنه های خشن داشته 
باشد کم تولید نشده است، شاید علت 
توقیف چند ساله ی این فیلم ارزشمند 
پیامی اســت که به مخاطب منتقل 
می کند، اکــران محدود آن نیز تایید 
این ادعاســت. گویی حاکمیت صبر 
کرده تا به اصطالح »زهر« فیلم گرفته 
سپس اکران عمومی شــود این را از 
تعداد صندلی های فروخته شده در روز 
جمعه که کمتر از ده درصد ظرفیت 
ســالن بود، می تــوان فهمید. گویی 
دیگر برای مردم چندان اهمیت ندارد 
فیلمی که نزدیک به ده سال توقیف 
بوده را ببینند. حاکمیت در جنگ با 
آثار تامل برانگیز و عمیق موفق شده 
است. سطح سلیقه ی مخاطب را طی 
این سال ها چنان پایین آورده که دیگر 
تمایلی به دیدن آثاری که حرفی برای 
گفتن دارند، ندارد. اکثر مخاطب امروز 
در پی تماشای فیلم های بی محتوا و 
طنز اســت. فقط به سینما می رود تا 
وقت بگذراند و سرگرم شود. اگر هم 
اعتــراض کنی می گوینــد: »در این 
وانفسا همین خنده را هم نمی توانید 
به ما ببینیــد؟« دیگر مخاطب امروز 
به ســینما نمی رود تا با دیدن اثری 
خــوب، درمانی برای دردی از هزاران 
درد فرهنگی، اجتماعــی، اقتصادی 
و سیاســی اش پیــدا کنــد، دیگر 
فیلم و ســینما صرفا تبدیل به یک 

خوشگذرانی پایان هفته شده است.
امــا در میان تولید انبــوه فیلم های 
بی محتــوا یا تحریف گــر تاریخ و… 
»خانه ی پدری« مسیر دیگری را طی 
می کند. کیانــوش عیاری هنرمندی 
است مسئول و نکته سنج، فیلمی که 
ساخته نیز شریف و متعهد است. این 
را در تمام لحظات فیلم می توان دید، 

از انتخاب اسم تا پایان بندی آن.
نام فیلم بســیار هوشمندانه و دقیق 
انتخاب شده است. در ادبیات فارسی 
وطن را مــادر خطاب می کنیم، مثال 
می گوییم »ســرزمین مــادری« اما 
عیاری آشــنازدایی کرده اســت. اگر 
خانه را نماد وطــن در نظر بگیریم، 
او ایران را به پدر نســبت داده است. 
ســرزمینی که مــردان ســاخته و 
قوانین اش را تعیین کرده اند. خانه ی 
پدری کیانوش عیاری بر گور ملوک 
ساخته شده، گویی سرزمین ما نیز بر 
استخوان  زنان مقتول و مورد خشونت 
قرارگرفته، بنا شــده است. از طرفی 
واژه ی »خانــه« که بایــد تداعی گر 
احســاس امنیــت و آرامش باشــد، 
در »خانه ی پــدری« عیاری معنای 

دیگری را به ذهن متبادر می کند. زنان 
این فیلم در جایی که باید برای ایشان 
امن ترین نقطه ی جهان باشد، همیشه 
مضطرب و آماده ی هرگونه خشونتی 
هســتند، آن ها چون اکثر زنان این 
سرزمین مردساخته، همیشه بیم ناک 

و ترسیده اند.
عیاری کوشــیده تا تصویر دقیق تری 
از جامعــه ی مردســاالر ایرانی به ما 
نشــان دهد. او به مسائل سطحی که 
بعضی از فیلم  های مدعی حقوق زنان 
به آن ها پرداخته اند، توجهی ندارد و 
مردساالری و ظلم به زنان را عمیق تر 
از حق تحصیل یا آزادی پوشش نگاه 
می کند. زنــان فیلم »خانه ی پدری« 
برای ابتدایی ترین حق انسانی شان که 
»احساس امنیت« است، باید  بجنگند.

فیلم با »قتل ناموسی« آغاز می شود 
و چه بســیارند مردانــی که به خاطر 
شایعه، تهمت یا شــک و بدگمانی، 
به راحتی زنان خانــواده ی خود را به 
قتل رسانده اند تا از »ناموس« و آبروی 
خود دفاع کنند. عیاری به درســتی 
انگیزه ی کشتن ملوک توسط پدرش 
را مطرح نمی کنــد. پدر ملوک برای 
»پاک کردن لکــه ی ننگ« و حفظ 
»نامــوس« او را می کشــد، بی آنکه 
دفاعیات ملــوک را بشــنود، حتی 
پسرش »محتشم« که عامل جنایت 
پدر یعنی »کلب حســین« است، در 
پاســخ ملوک که می پرسد مگر چه 
کرده ام؟ پاسخی ندارد و تنها به گفتن 
جمالتی مبهــم و بی معنی درباره ی 
آبــروی خانــواده بســنده می کند. 
»خانه ی پدری« می کوشد به ما نشان 
دهد چیزی تحت عنوان »ناموس« در 
واقع توهمی بیش نیست، وهمی که تا 

ابد گنگ باقی می ماند.
عیاری شیوه ی کشته شدن ملوک را 
دقیق و نمادین طراحی کرده اســت. 
کلب حسین و محتشم او را با کوبیدن 
سنگ بر سرش می کشند و بالفاصله 
در گــوری کــه در زیرزمیــن خانه 
کنده اند، دفن می کنند. چیزی شبیه 

به کشته شدن هابیل به دست قابیل، 
یا زنده به گور شدن دختران در دوران 
جاهلیت عرب. این در حالی است که 
قاتالن ابدا در محیطی بدوی و وحشی 
زندگی نمی کنند و ظاهری آراســته 
و موجــه دارند. مردان این فیلم افراد 
ناآشــنایی نیستند. آن ها در پایتخت 
زندگــی می کنند، شــغل آبرومند و 
زندگی نسبتا مرفهی دارند، دچار فقر 
و گرفتاری و حاشیه نشینی نیستند. 
پدر ملوک رفوگر فرش اســت و در 
نیز  حرفه اش چیره دست، دخترانش 
مانند او در رفوگری استاد و هنرمند 
هســتند. جنایت و خشونت هایی که 
مردان این فیلم علیه زنان خانواده شان 
مرتکــب می شــوند را در خانه ای با 
معمــاری زیبای قجری می بینیم که 
در پــس فضای جذاب و چشــم نواز 
آن، پنهان شــده است. آیا این شبیه 
وضعیت کنونی ما نیســت؟ پایتخت 
ایــران نیز ظاهری مــدرن و امروزی 
دارد، دولت مــردان و حتی بعضی از 
گروه های مردمی می کوشند تا جایی 
که می شود چهره ای بزک شده از ایران 
به جهانیان نشان دهند و خشونت های 
روزافزون آن را در پس صورت به ظاهر 
مدرن شده ی کشورمان پنهان کنند، 
اما پشت این ظاهر آراسته، با جامعه ای 
مواجه هستیم که دچار انواع فساد و 

تباهی و ظلم شده است.
از دیگر نقــاط قوت فیلــم انتخاب 
بازیگــران آن اســت. مثــال مهران 
رجبی کــه معموال او را در نقش های 
شیرین و دوست داشــتنی دیده ایم، 
نقش کلب حسین را بازی می کند و 
نکته ی جالب این جاســت که عیاری 
از او نخواســته با یک بازی غلوشده 
جنایت کاری بالفطره و بسیار بی رحم 
و خشن را به تماشاگر نشان دهد. اگر 
سکانس ابتدایی فیلم را حذف کنیم، 
ابدا باور نخواهیم کرد کلب حســین 
چنین جنایت هولناکی مرتکب شده 
باشد. او دخترش را به راحتی می کشد، 
لحظاتی ســر قبــرش گریه می کند 

ســپس دوباره به زندگــی عادی اش 
ادامــه می دهد. گویی خشــونت در 
مردان این ســرزمین تبدیل به امری 
عادی شــده است. عیاری کوشیده تا 
با استفاده از بازیگرانی محبوب مانند 
مهران رجبی، مهدی هاشمی و شهاب 
حسینی به ما نشان دهد که خشونت 
علیه زنان الزاما در روستایی دورافتاده 
و توسط افراد بی سواد یا معتاد و فقیر 
رخ نمی دهد، بلکه در قلب پایتخت، 
افــرادی که ممکن اســت بــرای ما 
دوست داشــتنی باشند هم دست به 

چنین جنایاتی بزنند.
اما تکان دهنده تر از قتل ملوک روایت 
عیاری از لحظات قبل از آن اســت. 
پیش از جنایت، کلب حسین از ملوک 
می خواهد کار رفوی فرشــی که در 
دســت دارد را تمام کند. حتی اتوی 
ذغالی او را آمــاده می کند تا ملوک 
سریع تر فرش را برای مشتری آماده 
کند. پدر جنایــت کار او نیت دارد تا 
واپســین دمی که می شــود از کار و 
هنر ملوک بهره مند شود، می خواهد تا 
جایی که ممکن است او را »مصرف« 
کند. بی شــک اگر ملــوک مقاومت 
نمی کرد، کلب حســین صبر می کرد 
تا رفوی فرش کامال تمام شــود بعد 
او را به قتل برساند. عیاری به درستی 
داســتانش را در قالــب تاریخ روایت 
می کند زیرا این نــگاه ابزاری به زن 
نیز ریشــه ای تاریخی دارد. زنان این 
سرزمین همیشــه موظف  بوده اند به 
همسران شــان خدمات جنسی ارائه 
کنند، فرزندان سالم به دنیا بیاورند، 
آن ها را تربیت و بزرگ کنند و هرجا 
که مردان صالح دانســتند و فرمان 
دادنــد مانند کارگر یا کارمندی برای 

ایشان کار کنند.
در »خانه ی پدری«، ســه نســل از 
مردان خانواده با این جنایت درگیرند، 
کلب حسین، محتشم، فرزندش ناصر 
و دیگر مردانی که شاهد قتل ملوک 
بوده اند. کلب حســین آمر و محتشم 
عامل قتل است و ناصر پنهان کننده ی 

آن. چیزی که در فیلم عیاری به دقت 
آسیب هایی  می شــود،  داده  نمایش 
است که مردان از جنایت و خشونت 
علیه زنــان می بینند. همگی به نوعی 
استخوان ها و گور ملوک را باید به دوش 
بکشند، بار این جنایت بر شانه ی تمام 
آمــران، عامالن و پنهــان کاران این 
واقعه ی شوم است. عیاری می کوشد به 
ما بگوید: »اولین قربانیان مردساالری، 
خود مردان هستند.« برخالف تصور 
جامعــه که به نظر می رســد، مردان 
با خشونت و ســلطه جویی بر زنان، 
می توانند فرمانروای خانه شوند، اتفاقا 
پیش از زنان در معرض آسیب رفتار 
خشــونت آمیز خود قــرار می گیرند. 
نبایــد فرامــوش کنیم مــردان هم 
مانند زنان نیازمند همراهی، هم دلی 
همسران شان  توســط  تایید شدن  و 
هستند، حال چگونه زنی که هر روز 
مورد خشونت های کالمی یا فیزیکی 
مردش قرار می گیــرد می تواند او را 
همراهــی و تایید کنــد؟ رفتار زنان 
در این مواقع از ســر ترس و ناچاری 
است و هر مردی به خوبی این را درک 
و احســاس خواهد کرد و بی شــک 
نخواهد  برطرف  عاطفی اش  نیازهای 
شد. اولین ضربه  ای که مردساالری به 
مردان خشن می زند محروم شدن از 
همراهی و همدلی زنان است. کیانوش 
عیــاری در »خانه ی پدری« بســیار 
دقیق و به دور از هرگونه شــعارزدگی 
این مســئله را مطرح می کند. مردان 
داســتان هر روز باید تاوان آن قتل را 
بپردازند. خون ملوک دامن گیرشــان 
اســت و هر بار با اندوه و حسرت های 
عمیقی مواجه شان می کند. در فیلم 
عیاری مردانی که می بینیم بیمارند 
نه جنایت کار بالفطره. مردان »خانه ی 
پدری« گرگ نیســتند که ذات شان 
دریدن و کشــتن باشــد، آن ها نیز 
قربانیان خشونت و معضالت فرهنگی 
جامعه شان هستند و نیازمند درمان. 
برخــالف آن چه مخالفــان راجع به 
این فیلم می گویند، ابدا عیاری نیت 

سیاه نمایی ندارد، بلکه در جست وجوی 
راه حلی برای زدودن این سیاهی ها از 

فرهنگ و جامعه ی ایرانی است.
پایان فیلم نیز بسیار تاثیرگذار و قابل 
تامل اســت. خانه تبدیل به ویرانه ای 
شــده )چیزی که ممکن اســت در 
آینده ای نه چندان دور منتظر کشور 
ایران باشد(. محتشم و فرزندش ناصر 
می خواهنــد خانه را بکوبنــد و از نو 
بسازند اما نمی دانند با استخوان های 
ملوک چه کنند. محتشــم و ناصر به 
خانه می روند تا گور ملوک را نبش و 
جســد او را موقتا جای دیگری دفن 
کنند تا پس از ساخته شــدن خانه ی 
جدید، دوباره آن را در زیرزمین دفن 
کنند. پس از این که گور ملوک نبش 
و محتشم با استخوان های خواهرش 
مواجه می شود، سکته می کند. عروس 
او کــه دختری جوان و دانشــجوی 
پزشکی اســت برای کمک کردن به 
آن جا می آیــد و متوجــه راز بزرگ 
و دیریــن خانواده ی ناصــر که قتل 
ملوک است، می شود. این جاست که 
عیاری ســخن و پیام مهم فیلم را از 
زبان نامزد ناصر می گوید: »من حاضر 
نیســتم در خانه ای زندگی کنم که 
روی استخوان های یک نفر )ملوک( 
ساخته شــده«. نامزد ناصر اولین زن 
این خانواده است که آن خانه را ترک 
می کند. حاضر نیست به آن جا بیاید 
و تحت فشــار مردان خانواده اجازه 
دهد این جنایت هم چنان مســکوت 
بماند. او که نسل جدید را نمایندگی 
می کند می خواهد مقابل خشــونت  
و پنهان کاری تاریخی آن بایســتد، 
مانند اکثر دختران نسل جدید ایران 
تحصیل کــرده اســت، آزادی اش را 
دوســت دارد و به ظلم تن نمی دهد. 
برخالف زن های نسل قبل او طغیان 
می کنــد و از ناصــر می خواهد بین 
او و ســرپوش گذاشــتن بر جنایت 
پدرانش یکی را انتخاب کند. هرچند 
ناصــر در خون ملوک دســت ندارد 
اما شــریک جرم مجرمان اســت. او 
می خواهد آبروی پدر و پدربزرگش را 
حفظ و چهره ی آبرومندی از مردان 
خانواده اش ترســیم کنــد و این کار 
دســت کمی از جنایت ندارد. شــاید 
راه حلی کــه عیاری بــرای نقطه ی 
پایان گذاشتن بر خشونت علیه زنان، 
پیشنهاد می کند همین باشد: »مردان 
را تــا زمانی که خشــونت می کنند 
یا ســعی در انکار و پنهان کردن آن 
دارند، همراهی نکنید و هرچه زودتر 
ترک شان کنید« درست مانند کاری 
که نامزد ناصر می کند. حال ناصر باید 
بین نیــک و بد یکی را انتخاب کند، 
اگــر می خواهد از عشــق و همراهی 
نامزدش بهره مند شــود باید از راهی 
که پدرانش رفته اند روی بگرداند و راز 
آن جنایــت هولناک را فاش کند. در 
واقع عیاری در پایان »خانه ی پدری« 
به ما می گوید : »یک بار برای همیشه 
مردان این سرزمین باید تکلیف شان را 
با میراث خشن و خون آلود پدران شان 
مشــخص کنند وگرنه مانند خانه ی 
مــردان اش،  و  کلب حســین  ویران 
سرنوشتی شوم در انتظار شان خواهد 

بود«.
داریوش رسولی )رادیو زمانه(
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جلوگیری از اکران فیلم »مطرب« با اعتراضات خبرگزاری های وابسته به سپاه

 شباهت شخصیت فیلم به ابی!
ایران وایر- فیلم کمدی »مطرب« به 
کارگردانــی »مصطفی کیایی«، یک 
روز پیــش از زمــان اکرانش توقیف 
شد. خبرگزاری های وابسته به سپاه 
پاسداران )فارس و تسنیم( با اعتراض 
به آن و شــبیه دانستن بازیگر اصلی 
فیلم به »ابی«، خواننده لس آنجلسی 
مانع اکرانش شدند. خبرگزاری فارس 
حتــی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی خواسته اســت تا از این به 
بعد استفاده از »صدا، تصویر یا گریم« 
خواننده ابی را در فیلم ها ممنوع اعالم 
کند. بااین حال، هنوز خبر توقیف این 
فیلم از سوی روابط عمومی سازمان 
سینمایی کشور تایید نشده است. از 
ســوی دیگر، پخش کننده فیلم عدم 
اکران را »مشــکالت فنی« به مدت 

یک هفته اعالم کرده است. 
»مطرب« با بــازی برخی از بازیگران 
مطــرح ایرانی قــرار بــود از تاریخ 
چهارشنبه هشتم آبان در سینماهای 

کشور اکران شود. 
خبرگزاری تســنیم چند روز پیش 
از شــروع اکران این فیلــم در تاریخ 
چهارم آبان، در مطلبی با عنوان »آیا 
فیلم »مطــرب« خواهان تغییر رفتار 
جمهوری اسالمی است؟!« نوشته این 
با تک خوانی زنان، مطرح شدن  فیلم 
کاباره ها، موسیقی رپ، لباس بازیگران 

به کرات به فرهنگ ایرانی توهین کرده 
است.

انتشــار چنیــن مطلبی از ســوی 
خبرگزاری تســنیم اساســا پیش از 
آنکه مانیفســتی علیه سیاست های 
انقالبی کشــور باشد، پاتکی است بر 
خود و عقایدش. در مطلبی که هدف 
اصلی اش نقد یک فیلم سینمایی بوده، 
خود تبدیل به نقد عملکرد چهل ساله 
نظام شده اســت. بر اساس آنچه در 
مطلب خبرگزاری تسنیم آمده، فیلم 
»مطرب« فقــط به دلیــل انتقاد از 
نظام جمهوری اسالمی و شادی های 

جمعی توقیف شده است.
خبرگزاری تسنیم نوشته فیلم مطرب 
»در پی القای این پیام اســت که به 
خاطر رفتار نظــام در ایران، همه به 
فکر مهاجرت هستند« و »چند نسل 
با سیاست گذاری ها جمهوری اسالمی 

در حوزه موسیقی سرکوب شده اند.« 
در جای دیگــری از این مطلب آمده 
که »شــعار فیلم در مقابل حاکمیت 
صرفا تغییر قانون و رفتار اســت و در 
قسمت های متناوب فیلم تک خوانی 
خواننده زن ترک به عنوان نقطه قوت 

کشور ترکیه معرفی می شود.«
همچنین خبرگزاری فارس وابســته 
به سپاه پاسداران نیز روز هفتم آبان 
بــا اعالم توقیف فیلم مطرب، یکی از 
موارد انتقادی را شبیه بودن شخصیت 
اصلی فیلم به خواننده قبل از انقالب 
به نام »ابراهیم حامدی«، معروف به 

»ابی« عنوان کرده است. 
 خبرگــزاری فارس حتــی از وزارت 
ارشاد خواسته تا اســتفاده از »صدا، 
تصویر یــا گریم« ابی را ممنوع اعالم 

کند.

جمهوری اسالمی
علیه فرهنگ ایرانی

»برگزاری مراسمی برای روز کوروش 
ممنوع اســت.« چنین گزاره ای اگر 
جمهوری اسالمی و رویکرد فرهنگی 
آن را نشناســیم، خنــده دار به نظر 
می رســد. اما واقعیت آن است که از 
ســال ۹۵ به بعد که اقبال عمومی به 
سمت برگزاری مراسم یادبودی برای 
کوروش رفت، نظام جمهوری اسالمی 
با »مشت آهنین« به مقابله با آن رفت.

تا جایی که تنها ســه ســال پس از 
برگزاری اولین مراســم گسترده روز 
کوروش در هفتم آبان ماه، امسال برای 
جلوگیری از برگزاری این مراسم، طی 
روزهای گذشــته تعدادی از فعالین 
اجتماعی و روزنامه نگار احضار شدند 
تا در این مورد چیزی ننویسند و در 

آن شرکت نکنند.
به نظر می رســد که بیــن روز هفتم 
آبان ماه و کوروش کبیر هیچ ارتباط 
خاصی نیســت، اما به هر دلیل مردم 
ایــن روز را به بزرگداشــت یکی از 
ایران  تاریخی-اسطوره ای  چهره های 
اختصــاص دادند؛ اما حاکمیت حتی 
ایــن یک روز را در مقابل تعداد کثیر 

روزها و مناسب های مذهبی برنتابید.
این اما اولین مورد از جنگ جمهوری 

اسالمی با فرهنگ ایران نیست.

از شب چله به هالوین

هر چند هنوز  هــم صداهایی در این 
خصوص از تریبون های خاص مانند 
نماز جمعــه به گوش می رســد اما 
دوران اوج جنگ  علیــه آداب ایرانی 
به ســال های ابتدای پس از پیروزی 

انقالب بر می گردد.
زمانی که تالش شد تا عید غدیرخم را 
جایگزین نوروز کنند؛ امری که محال 
به نظر می رســد و با تمام تالش های 
رسانه ای جمهوری اسالمی به نتیجه 

نرسید.
پس از آن کمر به حذف شــب چله، 
چهارشنبه ســوری و روز سیزده بدر 

بسته شد.
ســال ها برگزاری مراســم ویژه شب 
چهارشنبه ســوری، که تنها مراسم 
جمعی و خــارج از خانه بود، ممنوع 
بود. طی آن سال ها کسانی که برای 
روشــن کردن آتش و پریدن از روی 
آن به خیابان ها آمده بودند، بازداشت 
می شــدند. هنــوز هــم نمونه های 
از تهدید هایــی مبنــی بــر اینکــه 
بازداشتی های این شب خاص تا پایان 
تعطیالت نوروز در زندان باقی خواهند 
ماند، هر ســاله در آخرین هفته سال 

منتشر می شوند.
در نهایت اگرچــه چنین روزهایی از 
زندگــی ایرانیان حذف نشــدند، اما 
جمهوری اسالمی نیز دست از تالش 
برنداشت تا جایی که نام این روزها را 

در تقویم رسمی تغییر دادند.
تریبون های رســمی نظام جمهوری 
اسالمی سال هاست که سیزده بدر را 
روز طبیعت می خواند و شبه چله را 
شب یلدا؛ حتی اگر یلدا نامی سریانی 

باشد نه ایرانی.
چهارشنبه ســوری را نیــز بــه رغم 
اینکه روز ســه شنبه برگزار می شود، 
چهارشنبه آخر سال خطاب می کنند.

غافــل از اینکه ایرانیان مســلمانی 

که برگزار کننده این مراســم بودند، 
هم پای آن مراســم روزهای عاشورا و 
تاسوعا، یا دیگر مناسبت های مذهبی 

را نیز برگزار می کردند و می کنند.
آن هایی هــم که مخاطب مراســم 
مذهبــی و دینی نبودنــد، با ممنوع 
کردن مراســم و آیین هــای ملی، به 
خیل عزاداران ائمه شیعه نمی پیوندند.

یکی از نقاط عطف مقابله جمهوری 
اســالمی با فرهنگ و تاریخ ایران در 
سال ۸۸ صورت گرفت؛ زمانی که نام 
پادشاهان و سلسله های پادشاهی از 

کتاب های درسی حذف شد.
آن زمان محی الدین بهرام محمدیان، 
معــاون پژوهشــی وزیر آمــوزش و 
پرورش، پس از چنــد نوبت تایید و 
تکذیب به خبرگــزاری فارس گفته 
بود که سلســله های شاهنشاهی از 

کتاب های درسی تاریخ حذف شد.
سا ل ها تالش جمهوری اسالمی برای 
زدودن تاریخ پیش از اســالم ایران و 
آداب و سنت های ایرانی اما کامال هم 
بی نتیجه نبود، نسل جوانی که با آداب 
و سنن ایرانی آشنا نشد یا حتی برای 
برگزاری آن سرکوب شد، در دهکده 
جهانی امروزی به ســمت و ســوی 
برگزار کردن جشــن والنتاین و روز 

کریسمش و هالوین رفته است.

تیغ نظام بر پرده سینما

در ســمت و ســوی دیگری از این 
جدال فرهنگی همین روزها توقیف 
فیلم خانه پدری به دستور مستقیم 
دادســتانی، رخ داد. که البته با توجه 

به نظر می رســد این نبرد بی امان با فرهنگ ایرانی، منجر به اسالمی شدن 
جامعه نشده،  در این میان  شاید نسلی از هویت ملی خود تهی و یا جذب و 

جلب نمادهای فرهنگی دیگر کشورها شد.

به کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسالمی 
چندان هم تعجب آور نبود.

لیست بلند فیلم های توقیف شده، چه 
از ســوی قوه قضاییه یا توسط وزارت 
ارشاد، بلند تر از آن است که در تصور 

بیاید.
نبرد نهاد های تصمیم گیرنده با صنعت 
سینما در ایران از سال ۵۸ شروع شد، 
»چریکه تارا«ی بهرام بیضایی در آن 
سال به دلیل مغایرت حجاب سوسن 
تســلیمی در فیلم، با اســتاندارهای 
حجاب اسالمی اولین فیلم توقیفی در 

جمهوری اسالمی بود.
»خانه پدری« صد و یکمین فیلمی 
اســت که در طی این چهل ســال 
توقیف شده است؛ یعنی نزدیک به ۳ 

فیلم در هر سال.
در ایــن میــان کارگردان هــا نیز از 

فشــارهای علنی و غیرعلنی قضایی 
بی نصیب نماندند.

بهرام بیضایی، مجبور به جالی وطن 
شــد. جعفر پناهی، محمد رسول اف 
و مانــی کریمی نیز هر کدام به دلیل 
»فیلم  ســاختن« محکــوم به زندان 
شــدند. تهمینه میالنی نیز سال ۷۹ 
به دلیل ساخت فیلم »نیمه پنهان« 
توسط قوه قضاییه بازداشت شده بود.

لیســت هنرپیشــه  های که طی این 
ســال ها به دالیل مختلــف ممنوع 
از لیست فیلم های  التصویر شده اند، 

توقیف شده نیز بلندتر است.
در میان هنرپیشــه های که پیش از 
انقالب نیز فعالیت داشــتند، برخی 
اجازه کار یافتند، برخی دیگر خیر. در 
این میان هیچ دلیلی برای صدور اجازه 
ادامه کار برخی از هنرپیشه های پیش 

از انقالب وجود دارد.
سوسن تسلیمی اما اولین هنرپیشه ای 
بود که رسمن پس از پیروزی انقالب 
ایــران را تــرک کرد. پــس از آن به 
تناوب، بودند هنرپیشه هایی که برای 
دوره های کوتاه و بلند ممنوع التصویر 
شــدند و دوباره بر پرده ســینماها 

بازگشتند.
یک اظهار نظر سیاسی خاص، تفاوت 
نوع پوشش، یک انتقاد اجتماعی، به 
سادگی منجر به حذف یک هنرپیشه 
یا حتی حذف فیلمی که او بازی کرده 

بود، می شد.

 از انکار عشق تا سانسور شراب

بعــد از مصوبه ۱۳۶۷ شــورای عالی 
انقــالب فرهنگی مبنی بــر ضوابط 
نشر کتاب، فرایند اخذ مجوز پیش از 
انتشار رسما از سوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در ایران آغاز شد. از 
سال ۱۳۶۷ تاکنون، همه کتاب های 
منتشــر شــده در ایران باید قبل از 
انتشــار از وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی مجوز بگیرند.
البته مجوزها چند نوع هستند، مجوز 
مشروط کتاب یکی از آنهاست، یعنی 
مشروط بر این که برابر خواسته های 
ممیزها جزئی یا چیزی حذف شــود 
یا تغییر بنیادی داشته باشد. در این 
مدت، غیر از اصالحات و سانسورهایی 
که بر محتــوا و جمالت متن اعمال 
شده است، کتاب هایی هم از دریافت 
مجوز پیش از انتشار محروم مانده اند 
یا حتی پس از انتشــار، مجوز توزیع 
نگرفته اند یا مجوز پیش از چاپ آن ها 
برای چاپ های بعدی باطل شده است؛ 
یا بعد از چاپ از بــازار فروش کتاب 

جمع آوری می شوند.
یســت کتاب های ممنوع االنتشــار، 
بلندباالســت. در ایــن لیســت نام 
ناپلئون  کتاب هایی مانند دایی جان 
و حتی تاریخ اجتماعی ایران مرتضی 

راوندی دیده می شد.
برخی نویســندگان از جمله صادق 
هدایت، غالمحسین ساعدی، عباس 
نعلبندیان، جزو نویسندگانی هستند 
که آثارشــان به صــورت دوره ای یا 

دائمی ممنوع االنتشار هستند.
حتی نام کتاب »به سوی سرنوشت« 
اکبر هاشــمی رفسنجانی نیز در این 

لیست دیده می شود.
سانســور کتاب در حوزه رمان بسیار 

ســخت گیرانه تر است. از نویسندگان 
معروف رمان، نام هایی چون رســول 
پرویــزی، نادر ابراهیمی، اســماعیل 
فصیح، محمود دولت آبادی، نســرین 
ثامنی، امیر عشــیری و هوشــنگ 
گلشــیری در میان کتب مشروط و 

غیرمجاز قرار دارند.
طی ســال های خیر نام دو کتاب در 
توجه  االنتشــار ها«  »ممنوع  لیست 

زیادی را برانگیخت.
کتاب  »زوال کلنل« اثر محمود دولت 
آبادی و »خاطرات روسپیان غم گی ن 
من« نوشــته گابریل گارسیا مارکز با 

ترجمه کاوه میرعباسی.
کتاب اول ســال ها در پیچ و خم های 
وزارت ارشــاد ماند تــا جایی که به 
صورت غیرقانونی نسخه های متفاوتی 
از آن منتشر شد. کتاب دوم اما پس از 
اولین بار رد شدن توسط وزارت ارشاد 
به صورت افســت سر از بساط کتاب 

فروش های خیابان انقالب در آورد.
سانسور کتاب اما محدود به منع کلی 

انتشار آن نمی شود.
در اکثــر مــوارد لغت ها یــا عبارات 
خاصی از کتاب ها نیز مشمول ممیزی 

می شوند.
حــذف و تغییر هر عبارتی که در آن 
شراب، فقر، تریاک، افیون و حالت های 
مربوط به آن گفت وگو شــده، حذف 
و تغییر تمام روابــط میان افراد، اعم 
از زن و مرد، دختر و پســر، پزشک و 
بیمار، بازاری و کارمند و… که از نگاه 
ممیزان نادرســت بوده و نباید باشد، 
بدون توجه به اینکه طرح آن موجب 
قــوت یا ضعف رفتار و حاالت مذکور 

می شود.
بررسی اسناد ممیزی نشان می دهد 
مــواردی که مشــمول حــذف قرار 
گرفتند عبارتنــد از حذف کلمات و 
عباراتی کــه از نگاه ممیزان، رکیک، 
غیراخالقی و خــالف عفت عمومی 
تلقی شــده؛ حذف انتقاد به شرایط 
موجود، انتقاد به روزگار، آســمان و 
زمین، با این اســتدالل که این امور 
به نحوی به خدا، حکومت اسالمی و 

مذهب مربوط می شود.
حذف و تغییر هرگونه بیان مثبت در 
خصوص غرب؛ حذف و تغییر هر نوع 
بیانی که افاده نگاهی مثبت، هرچند 

واقعی به دوره پهلوی کند.
حذف و تغییر هر عبارتی که تصویر 
مثبت از روشــنفکران به  دست دهد. 
حذف و تغییر هر عبارت و صحنه ای 
که برای ایران باستان، شخصیت های 
ایرانی غیرمذهبی و گاه زبان فارسی 

افاده نوعی تعریف و تمجید کند.
کار به جایی رسیده است که فعالین 
حوزه نشر می گویند چند ماهی است 
که به دستور وزارت ارشاد ناشران باید 
در ابتدای کتاب های ترجمه بنویسند 
»به نظــرات این منتقــد انتقاد های 

جدی وارد است.«
آنچه تصمیم گیران امــا نمی دانند، 
یــا نمی خواهند بــه آن اذعان کنند 
این اســت که مخاطبان این کتاب ها 
یا فیلم هــای توقیف شــده، پس از 
این پای محصوالت ســازمان اوج یا 
نمی نشینند  رائفی پور  سخنرانی های 
و کتاب های ســازمان اسناد انقالب 

اسالمی را نمی خوانند.
آن ها در دنیای جدید به سادگی پای 
فیلم ها و سریال های هالیودی نشسته 
و کتاب های غیر مجازی را  می خوانند 
کــه به صــورت زیرزمینــی چاپ و 

توضیح می شوند.
به نظر می رســد این نبرد بی امان با 
فرهنگ ایرانی، منجر به اسالمی شدن 
جامعه نشــده،  در این میان  شــاید 
نســلی از هویت ملی خود تهی و یا 
جذب و جلب نمادهای فرهنگی دیگر 

کشورها شد.
سولماز ایکدر )زیتون(
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
10 عالمت دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

مسموم شدن خون
سپتیسمی، گند خونی یا مسمومیت 
خون یک مشکل مرگبار می باشد که 
به سختی تشــخیص داده می شود. 
شناخت عالئم آن بهترین روش برای 
جلوگیری از اثرات کشــنده این نوع 

مسمومیت است. 
افرادی که دســتگاه ایمنی بدنشان 
ضعیــف اســت، بیشــتر در معرض 
مســمومیت خون قرار دارند. ســایر 
افرادی هم که دچار ذات الریه، عفونت 
ادراری و یا حتی بریدگی جزئی روی 
بازو یا پا بوده اند نیز ممکن اســت به 

این مشکل دچار شوند. 
اگر مسمومیت خونی در مراحل اولیه 
تشــخیص داده شود، با مصرف آنتی 
بیوتیک قابل درمان است، اما معموال 
تشخیص آن سخت است و در مراحل 
پیشــرفته صورت می گیرد. معموال 
اصلی ترین عالمت مسمومیت خون 
تب اســت، اما عالئم دیگری نیز دارد 

که در اینجا به آنها اشاره می شود.

افت دمای بدن

  گاهی ممکن است سموم سپتیسمی 
تاثیــر برعکس ایجاد کنــد و بدن با 
کاهش دمای خود نسبت به عفونت 
واکنش نشان دهد. نتایج پژوهش ها 
نشان می دهد که کاهش دمای بدن 
نیز ممکن است جزو عالئم مسمومیت 
خون باشد. بنابراین افرادی که دمای 
بدن شان به زیر ۳۶ درجه سانتی گراد 
افت می کند، باید تحت بررسی قرار 

بگیرند.

لرز

  معموال تب با لرز همراه است. لرز امری 
ذهنی است. ممکن است بیماری لرز 
را احساس کند، اما متخصص نتواند 
آن را تشــخیص دهد. از طرف دیگر 
معموال تــب و لرز با دیگر بیماری ها 
مانند گریپ اشتباه می شوند. بنابراین 
نمی توان لرز را به طور مســتقیم به 
مشکل خاصی ارتباط داد. اما هر چه 
این عالئم شدیدتر و طوالنی تر باشند، 
نگرانی بیشتری در خصوص ابتال به 
مســمومیت خون ایجاد می کنند. 
بنابراین باید به متخصص مراجعه کرد.

درد و ناراحتی

درد ناشــی از مســمومیت خــون 
می تواند به تمام بدن سرایت کند یا 
اینکه در مناطق مختلفی حس شود. 
واضح ترین عالمت مسمومیت خون 
احساس درد در معده و پاها است که 
معموال با مشکالت دیگر اشتباه گرفته 
می شود. متاسفانه اگر این دردها به 
درستی تشــخیص داده نشود، حتی 
ممکن است به مرگ بیمار منجر شود.

افت فشار خون

 افت فشــار خــون یکــی از عالئم 
شــایع عفونت اســت و ممکن است 
نشان دهنده شوک عفونی باشد که 
جدی ترین مرحله مسمومیت خون 

محسوب می شود. فشار خون زمانی 
افت می کند که رگ های خونی روان 
بــودن خود را از دســت می دهند و 
عروق و شــریان ها سست و شل می 
شوند، تا جایی که خون نمی تواند به 

خوبی در بدن جریان داشته باشد. 
در موارد جدی فشــار خون به حدی 
افت می کند کــه به بیمار داروهایی 
تزریق می شــود تا فشــار خون باال 
بیایــد و جریان خون از ســر گرفته 
شود. متخصصان به پزشکان توصیه 
مــی کنند به محض مشــاهده افت 
فشار سیستولیک به زیر ۱۰۰ نسبت 
به احتمال مسمومیت خون حساس 

باشند.

نبض تند

در صورت ابتال به مسمومیت خون، 
قلب برای مقابلــه با عفونت با تالش 
بیشتری خون را جریان می دهد. در 
واقع زمانی که بیمار می شویم، بدن 
میــزان خونی را کــه پمپاژ می کند 
افزایش می دهد. این افزایش جریان 
خون به بدن بــرای مقابله با عفونت 
کمک می کنــد. زمانی که نبض به 
باالی ۹۰ یا بیشــتر می رســد، باید 
مسئله مسمومیت خون بررسی شود.

تنگی نفس

 تنفس بیــش از ۲۲ مرتبه در دقیقه 
نیز نیاز به بررســی پزشــکی دارد. 
مسمومیت خون می تواند به دو دلیل 
ریتم تنفس را تند کند: اول به خاطر 
وجود عفونت در مجاری تنفسی که با 
کمبود اکسیژن خود را بروز می دهد. 
ذات الریه یکــی از عوامل رایج بروز 

مسمومیت خون است.  
دوم اینکه حتی اگــر عفونت در ریه 
ها نباشــد بدن به تدریج که عفونت 
بیشتر می شود به اکسیژن بیشتری 
نیاز پیدا می کند. در این صورت نیز 
بدن ریتم تنفس را تند می کند. البته 
تنگی نفس ممکن است نشان دهنده 
مشکالت قلبی و سکته قلبی نیز باشد.

رنگ پریدگی یا پوست لکه دار

 زمانی که فرد به مســمومیت خون 
مبتال می شود، بدن جریان خون را به 
سمت ارگان های حیاتی هدایت می 
کند. پوست از این مسئله آسیب دیده 
و فرد رنگ پریده می شود. البته باید 
توجه داشته باشید که رنگ پریدگی 

ممکن است ناشی از کم خونی باشد. 
در هر حال این مسئله به همراه عالئم 
دیگر باید مورد بررســی پزشکی قرار 

بگیرد.

خواب آلودگی یا منگی

معموال خواب آلودگــی و منگی در 
بیماران ســالمند رایج است، اما این 
مشکل در بین کودکان و جوانان نیز 
دیده می شــود و باید بررسی شود. 
زمانی که بدن خسته است و یا دچار 
ســرما شده نیاز به اســتراحت دارد. 
عالوه بر این افت فشــار نیز احساس 
خستگی و منگی می آورد. افت فشار 
ناشــی از مسمومیت خون باعث می 
شــود مغز به درستی به وظایف خود 
عمل نکند و فرد دچار خواب آلودگی 

و گیجی شود.

کاهش حجم ادرار

 کاهش ادرار یکــی از عالئم کم آب 
شــدن بدن به حساب می آید، اما در 
صورت ابتال به مسمومیت خون نیز 
میزان ادرار فرد کاهش پیدا می کند. 
این اتفاق ناشی از کاهش حجم مواد 
غذایی و نوشیدنی های مصرفی بیمار 
است که بدلیل مریض شدن میلی به 
غذا ندارد. حتی ممکن است در نتیجه 

استفراغ و اسهال نیز اتفاق بیافتد.

اسهال و استفراغ

 متاســفانه این عالئم پزشــک را به 
اشــتباه می اندازد. بــروز این عالئم 
همیشــه ناشــی از ویروس معده و 
مسمومیت غذایی تلقی می شوند. اما 
مشکالت مربوط به روده گاهی نشان 
دهنده مسمومیت خون است. زمانی 
که بدن خون را به سمت ارگان های 
اصلی و حیاتی هدایت می کند، خون 
در ارگان هایی مانند روده ها کاهش 

پیدا می کند. 
 از آنجایی که برخی عالئم مسمومیت 
خون شبیه عالئم آنفلوانزا یا ویروس 
اســت، پزشکان به دنبال مسمومیت 
خون نمــی روند. یادتان باشــد که 
پزشکان و متخصصان عاری از خطا 
نیستند و همه چیز را نمی دانند. اگر 
عالئم ذکر شــده را در وجود خود یا 
اطرافیان تان مشاهده می کنید، حتما 
پزشک را در جریان بگذارید و مسئله 
را یادآوری کنید. در هر صورت حواس 

تان به عالئم غیرعادی بدن تان باشد.

سالمت دندان
 و دیابت

اگر فرد دیابت داشــته باشد باید آگاهی پیدا کند که 
بیماری او می تواند به چشم ها، اعصاب، کلیه ها، قلب و 

دیگر سیستم های مهم بدن آسیب برساند.
این بیماری می تواند در دهان نیز مشکالتی را بوجود 
آورد و در افراد دچار بیماری دیابت نســبت به افراد 
سالم خطر ابتال به بیماریهای پریودنتال بیشتر است. 
همچنین پوسیدگی، خشکی دهان در این افراد بیشتر 

است.
بیماری های پریودنتال، شامل عفونتهای لثه و استخوان 
نگهدارنده دندان می باشــد. در مراحل پیشرفته، این 
بیماری ها می توانند منجر به جویدن دردناک و حتی 
از دست رفتن دندان شوند، نظیر هر عفونت دیگری، 
بیماری لثه موجب می شود تا کنترل و نگهداری قند 
خون مشکل شود. افرادی که بیماری دیابت کنترل 

شده دارند شبیه افراد غیربیمار هستند.
 )IDDM( بچه های مبتال به دیابت وابسته به انسولین
همچنین در معــرض خطر ابتال به مشــکالت لثه 
هســتند. کنترل خوب دیابت بهترین محافظت در 
مقابل بیماری پریودنتال اســت. مطالعات نشان داده 
است که کنترل میزان قندخون، خطر ابتال به برخی 
از عــوارض دیابت را کاهش می دهــد نظیر عوارض 

چشمی، بیماریهای قلبی و آسیب های عصبی.
دانشمندان معتقدند که بسیاری از عوارض من جمله 
بیماری لثه می توانند بواســطه کنترل خوب دیابت 

پیشگیری شوند.

تغییرات عروقی

افزایش ضخامت عروق یــک عارضه بیماری دیابت 
اســت که ممکن اســت خطر ابتال به بیماری لثه را 
افزایش دهد. عروق خونی اکســیژن و مواد غذایی را 
به نســوج بدن انتقال می دهند من جمله به دهان و 
همچنین مواد زائد را از محیط بافت ها دور می نمایند. 
دیابت با افزایش ضخامت عروق موجب کندی جریان 
تغذیه ای و برداشــت مواد زائد می شــود. این حالت 
می تواند مقاومت نســوج لثه و استخوان را در مقابل 

عفونت کاهش دهد.

باکتری

انواع زیــادی از باکتری )جرم( بــر روی مواد قندی 
بخوبی رشد می کنند. هنگامیکه بیماری دیابت کنترل 
ضعیف داشته باشــد، میزان باالی گلوکز در مایعات 
دهان ممکن است به رشد بیشتر باکتری ها )جرم ها( و 

شروع بیماری لثه کمک می کند.

مصرف سیگار

مطالعات نشان داده اســت که مصرف سیگار عالوه 
بر ایجاد بیماریهای قلبی و ســرطان شانس ابتال به 
بیماری لثه را افزایش می دهد. در واقع سیگاری ها ۵ 
برابر بیشتر از غیرسیگاری ها شانس ابتال به بیماری 
لثه را دارند. اگر فردی سیگاری و در عین حال دچار 
دیابت باشد و در محدوده سنی ۴۵ سال یا بیشتر وقوع 
بیماری شدید لثه در او ۲۰ مرتبه از فرد غیرسیگاری 

و غیرمبتال به دیابت بیشتر خواهد بود.

مشکالت مربوط به دیابت در دهان

1 – پوســیدگی دندانی: افراد جوان مبتال به دیابت 
وابسته به انســولین )IDDM( که کنترل بهداشتی 
خوبی دارند و بیشتر از دندانهای خود مراقبت می کنند 
اغلب حتی پوسیدگی های کمتری را نسبت به دیگر 
بچه ها دارند چون بسیاری از غذاهای محتوی شکر را 

مصرف نمی کنند.

2 – برفک: یک عفونت ایجاد شــده توســط قارچ 
می باشــد که در دهــان ایجاد می شــود. افراد دچار 
بیماری دیابت شــانس ابتال به برفک را بیشتر دارند 

چون قارچ ها در میزان باالی گلوکز رشد می کنند.
مصرف سیگار و استفاده از دست دندانهای مصنوعی 
)بخصوص آنهائیکه بطور مستمر استفاده می شوند( 
می توانند منجر به عفونت قارچی شوند. کنترل خوب 
دیابت، عدم مصرف سیگار و خارج کردن و تمیزکردن 
دســت دندانهای مصنوعی می توانــد از بروز برفک 

جلوگیری نماید.

3- دهان خشک: عارضه دهان خشک می تواند منجر 
به ســوزش، زخمهای دهانی، عفونت ها و پوسیدگی 
دندانی شود. خشکی دهان )گزورسیتما( وقتی بزاق 
کافی ومایعات محافظتی طبیعــی در درمان وجود 
ندارد. بزاق به کنترل رشــد جرمهایی که مســبب 
پوســیدگی دندانی و دیگر عفونتهای دهانی هستند 

کمک می نماید.
یکــی از دالیــل اصلی ایجاد دهان خشــک مصرف 
داروهاست. بیش از ۴۰۰ دارو و فرآورده های مشتمل 
بر داروهای ســرماخوردگی، فشــارخون و افسردگی 
می توانند عارضه دهان خشــک را ایجاد نمایند. اگر 
فردی دارو مصرف می کند می بایست به دندان پزشک 
و پزشک خود اطالع دهد. ممکن است فرد با استفاده 
از داروهای دیگر و یا کاربرد بزاق مصنوعی، دهان خود 

را مرطوب نماید.

محافظت از دندان ها

بیماریهای شدید پریودنتال، نه تنها منجر به از دست 
رفتن دندان ها می شــوند بلکــه می توانند همچنین 
موجب تغییراتی در شــکل اســتخوان و نسوج لثه 
شوند. لثه حالت ناهماهنگ پیدا کرده و دست دندان 
مصنوعی خــوب تطابق پیدا نمی کنــد. افراد دچار 
بیماری دیابت اغلب بواســطه دست دندان مصنوعی 

سوزش لثه دارند.
اگر جویدن با دســت دندان مصنوعی دردناک است 
فرد می بایســت غذاهایی را انتخاب کند که جویدن 
آن ها آسان تر باشد بشرط آنکه از رژیم غذایی دیابت 
تبعیت نماید. خوردن غذاهای نامناسب ممکن است 
کنترل قندخون را دچار مشــکل نماید. بهترین راه 
برای اجتناب از این مشکالت حفظ دندانهای طبیعی 
و سالمت لثه ها می باشد. وضعیت بیماری پریودنتال 

در صورتی که فرد دچار دیابت باشد.
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تغذیه

مواد الزم: 

یک کیلوگرم مرغ پخته شده
 ۴ پیمانه آب

۱۷۰ گرم نودل
۳/۴ پیمانه کره بادام زمینی پرچرب

۳/۴  پیمانه شیر نارگیل
۱/۴ پیمانه گشنیز تازه

۱/۴ پیمانه آب لیموترش
 یک قاشق غذاخوری شکر

۳/۴  قاشق چایخوری نمک
۱/۴  قاشق چایخوری فلفل قرمز

یک عدد خیار کوچک
 پیازچه

طرز تهیه:

مرغ را پخته و اســتخوان و پوست مرغ ها را جدا کنید و سپس آنها را به 
رشته های باریک برش بزنید.

در یک قابلمه متوســط، آب را بگذارید بجوشد. نودل ها را طبق دستور 
نوشته شده روی پاکت بپزید و سپس از روی حرارت بردارید. اجازه دهید 

۵ دقیقه در آب بماند.
در این فاصله، در یک کاسه بزرگ، کره بادام زمینی، شیر نارگیل، گشنیز، 
آب لیموترش، شکر، نمک و فلفل قرمز را با یکدیگر مخلوط کنید. مرغ ها، 

خیار و پیازچه را به آنها اضافه کنید و خوب هم بزنید.
نودل ها را آبکش کنید. در یک کاسه دیگر، مخلوط مرغ و نودل ها را با هم 

مخلوط کنید و خوب هم بزنید تا مواد به خورد هم بروند.

ارزش غذایی

کالری: ۴۷۶
چربی: ۲۵ گرم

کلسترول: ۶۷ گرم
کربوهیدرات: ۳۰ گرم

فیبر: ۳ گرم
قند: ۲۱ گرم

پروتئین: ۳۵ گرم
سدیم: ۸۱۷ میلی گرم

ساالد مرغ )تایلندی(

مصرف ســبزیجات در رژیم غذایی 
بسیار مهم و ضروری است. سبزیجات 
از نظر مواد خوراکی و آنتی اکسیدان ها 
غنی هستند و همین ویژگی است که 
شما را ســالم نگه می دارد و به شما 
توان مبارزه با بیماری ها را می دهد. 
به عالوه، با توجه به کالری اندکی که 
در سبزیجات وجود دارد، آن ها را برای 

کنترل وزن مناسب می کند.
متخصصان تغذیه، در سراسر جهان 
توصیه مــی کنند که بزرگســاالن 
روزانه مقدار زیادی سبزیجات مصرف 
کنند ولی چنیــن رژیم غذایی برای 
افراد، چندان ساده هم نیست. برخی 
افراد این چنین غذاهای پر سبزی را 
نمی پسندند و برخی دیگر نیز نمی 
دانند که چگونه غذاهایی اشتهاآور با 

سبزیجات تهیه کنند. 
این مقاله ســعی می کند که سیزده 
راه بی نظیر برای افزودن سبزیجات 
به رژیم غذایی تان توصیه کند تا دیگر 
از خوردن ســبزیجات خسته و زده 

نشوید.

 سوپ های مختلف سبزیجات بپزید

 ســوپ ها راهکار بسیار خوبی برای 
مصرف ســبزیجات مختلف در کنار 
هم است. ساده ترین راه این است که 
سبزیجات پوره شده را مزه دار کنید: 
مانند ســوپ گوجه فرنگی. به عالوه، 
می توان آن را تبدیل به سوپ خامه 
ای هم کرد و به غذا تنوع بیشتری داد.
افزودن کمی ســبزی مانند بروکلی، 
راه کار مناســبی برای دریافت فیبر، 
ویتامین و مواد معدنی بیشتری است. 
مثالً در دستور پخت سوپ سبزیجات 
می توان یک دوم پیمانه کلم بروکلی 
به ازای هر نفر، اضافه کرد که میزان 
کافی ویتامین کا، سی، ای و فوالت را 

به بدن می رساند.

 نودل سبزیجات را تجربه کنید

پخت نودل ســبزیجات ساده ترین 
ترین و در عین حال فوق العاده ترین 
راه برای افزودن ســبزیجات به رژیم 
غذایی اســت. نودل ها کربوهیدرات 
کمتری نسبت به غذاهای مشابه مانند 
ماکارونی دارند. این نوع غذا با اضافه 
کردن ســبزیجات به نودل تهیه می 
شود. گوجه فرنگی و کدو و نیز سیب 
زمینی برای این غذا مناسب هستند. 
نودل ها نیز مانند ماکارونی با ســس 
های مختلف، ســبزیجات، یا گوشت 

سرو می شود.

 افزودن سبزیجات به سس ها

راه کار سالم دیگر این است که سس 
هایی بر پایه ســبزیجات تهیه کنید. 
هنگام تهیه ســس های مختلف، به 
مخلــوط آن، ســبزیجات مختلف را 
اضافه کنید؛ برای این کار اســفناج، 
کدو، فلفل دلمه ای و پیاز توصیه می 
شود. حتی می توان سبزیجات را پوره 
کنید و با افزودن ادویه ها یا آب لیمو 

و... آن را تبدیل به سس کنید.

 پیتزای سبزیجات مانند پیتزای گل 
کلم بپزید

 پیتزای گل کلم واقعاً متفاوت است و 
راه های بسیاری برای پخت آن وجود 
دارد. در آن از تخــم مرغ و پودر بادام 
هم استفاده کنید و بر روی آن از انواع 
سبزیجات تازه، گوجه فرنگی، و پنیر و 

سس بچینید.

 اســموتی های تر و تازه را فراموش 
نکنید

 برای داشــتن یک صبحانه شاداب 
یا میان وعده عالی اســموتی درست 
کنید. اسموتی ها معموالً از مخلوط 
کردن میوه ها همراه با یخ، شــیر یا 
آب در مخلوط کن درست می شوند. 
اگرچه مــی توانید به همین مخلوط 
ســبزی هم اضافه کنید بدون اینکه 
تأثیر چندانی بر مزه آن بگذارد. توصیه 
می شــود که از ســبزیجات دارای 
برگ های سبز استفاده کنید. افزودن 
اسفناج به اســموتی آن را مغذی تر 
می کند. یک پیمانه اســفناج حاوی 
۱۸۱ درصد از نیاز بدن به ویتامین کا 
و ۵۶ درصــد از ویتامین ای را تأمین 

می کند.

 املت سبزیجات خوشمزه و مقوی را 
به سر سفره بیاورید

 اگر می خواهید ســبزی بیشــتری 
بخورید، املت ســبزیجات را امتحان 

کنید. املت ها معموالً از سرخ کردن 
تخــم مرغ با مقــدار اندکی روغن یا 
کره، به همراه گوشــت و گاهی پنیر 
و سبزیجات تهیه می شوند. هر نوع 
ســبزی در املت خوشمزه می شود، 
پس اســفناج، پیاز، گوجــه فرنگی 
ســبزیجات معمولــی هســتند که 
می توانیــد به املت اضافه کنید. انواع 
فلفل های دلمه ای نیز مزه خوبی به 

غذای شما خواهد داد.

 ســبزیجات کبابــی، راه کاری نو، 
امتحان کنید

 کباب سبزیجات غذای عالی است آن 
را امتحان کنید. برای پخت این غذا، 
کافی است سبزیجات را کباب کنید. 
فلفل دلمه ای، پیاز، گوجه، برای کباب 
مناسب تر هستند. می توانید از قارچ 

هم استفاده کنید.

 از برگر سبزیجات لذت ببرید

 برگر ســبزیجات راه کاری خوشمزه 

کاهش فشار خون با آب چغندر قرمز

مطالعه محققان دانشــگاه گوئولف کانادا نشــان می دهد یک لیوان آب 
چغندر قرمز که منبع نیترات رژیمی است می تواند به شکل چشمگیری 

موجب کاهش فشارخون و همچنین خطر حمله قلبی شود.
نیترات رژیمی ترکیبی است که با گشادکردن عروق خون، موجب کاهش 

فشارخون می شود. فشارخون فاکتور اصلی بروز حمله قلبی است. 
یافته ها نشان داد این مکمل می تواند موجب کاهش تحریک بیش از حد 
سیستم عصبی سمپاتیک که با بیماری قلبی اتفاق می افتد و تپش قلب 

را سریع تر می کند، شود.
در این مطالعه، تیم تحقیق ۲۰ فرد جوان را با میانگین سنی ۲۷ سال که 
در دو تست در قالب دریافت مکمل نیترات یا دارونما شرکت کرده بودند، 

بررسی کردند.
محققان فشارخون، ضربان قلب و فعالیت عصب سمپاتیک ماهیچه ها را 
ثبت کرده و فعالیت ماهیچه ها را در حالت اســتراحت و در طول ورزش 

اندازه گیری کردند.
نتایج نشان داد فعالیت عصب سمپاتیک ماهیچه ها در زمانیکه داوطلبان 
آب چغندر قرمز خورده بودند در مقایسه با زمانیکه دارونما خورده بودند 

به مراتب کمتر بود.
این مطالعه نشان می دهد مکمل نیترات رژیمی می تواند فواید متعددی 

برای سالمت قلب و عروق داشته باشد.

برای افزایش میزان مصرف سبزیجات 
در رژیم غذایی اســت. این ساندویچ 
شامل گوشت سرخ شــده یا کبابی 
است. برگر سبزیجات از تخم مرغ به 
همراه دانه ها و آجیــل ها یا آرد آن 
و ادویه تهیه می شود. سیب زمینی 
شــیرین هم در این نوع غذا می توان 
استفاده کرد که سرشار از ویتامین ای 
و آنتی اکسیدان است و مناسب تهیه 

این نوع غذاست.

 به ساالد تن ماهی تان سبزی اضافه 
کنید

 افزودن ســبزیجات به ســاالد تن 
ماهی، راه کار فوق العاده برای مصرف 
سبزیجات بیشــتر با طعمی جدید 
اســت. معموالً ســاالد تن ماهی از 
مخلوط کردن گوشــت تن با مایونز 
درست می شــود اما هر نوع سبزی 
خرد شــده در آن طعم نویی را می 
ســازد در حالی که از نظر غذایی نیز 
مغذی خواهد شد. پیاز، هویج، خیار، 
اســفناج در دستور تهیه این نوع غذا 

معمول است.

 فلفل شکم پر درست کنید

فلفل شــکم پر، غذایی خوشــمزه با 
رنگ و ترکیبی جذاب اســت که می 
تواند مصرف سبزیجات را نیز افزایش 
دهــد. درون فلفل ها را با گوشــت، 
حبوبات، برنج، و انواع ســبزیجات پر 
کنید و آن را در فر قرار دهید یا مانند 
دلمه در قابلمه بپزید. فلفل دلمه ای 
منبع بسیار غنی از انواع ویتامین ها 
و مواد معدنی از جمله ویتامین سی 
و ای اســت. افزودن میزان بیشتری 
ســبزیجات به فلفل دلمه ای آن را 

مغذی تر و رژیمی تر خواهد کرد.

 سبزیجات را به همراه گوشت چرخ 
کنید

 راه کار دیگر این است که هنگام چرخ 
کردن گوشت، سبزی نیز به آن اضافه 
کنید. مصرف گوشــت چرخ کرده به 
همراه سایر افزودنی ها مانند تخم مرغ 
و سس گوجه در غذاهایی مانند کتلت 
معمول است. می توان میزان سبزی 
آن را اضافــه کرد و غذایی با طعم نو 

ساخت.

 به برنج تان، سبزی اضافه کنید.
این غذا در فرهنگ غذایی ایرانی وجود 
دارد. مخلوط سبزیجات گوناگون به 
همراه برنج و مخلفات را از دستورهای 

غذایی سنتی ایرانی بیابید و بپزید.

راهکارهایی برای مصرف بیشتر سبزی جات
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د

ت

و

ورود نيروهاي روسيه به ايران
به رغم اعالم بـــي طرفي درقبال جنگ قدرت هاي 
اروپايي [جنگ جهانى اول در قرن 20]، واحدهاي ارتش 
روسيه چهارم آبان 1296خورشيدي  وارد بندر انزلي شدند 
و به سوي تهران به حركت در آمدند و دو هفته بعد، پس از 

تصرف قزوين خود را به كرج رسانيدند.
انگليسي ها يكه تاز ميدان ايران 

انگليسي ها در آبان سال 1299 در ايران يكه تاز ميدان 
شده بودند و كوشش تمام داشتند كه مالك الرقاب وطن 
ما شوند. انگليســـي ها با تلقين قطعي بودن قرارداد سال 
1919 ميالدى معروف به قرارداد وثوق الدوله به مقامات 
دولتي ايران، عمال مفاد ان را به اجرا گذارده بودند و تاكيد 
بر قطعي بودن آن داشـــتند از جمله از مشيرالدوله رئيس 
الوزراء و نيز سلطان احمدشـــاه مصرا مي خواستند كه 
پالونيك استاروسلسكي ژنرال روسي فرمانده قزاقخانه را 
كه ديگر ارتباطي هم با روسيه [روسيه كمونيست شده] 
نداشـــت و حقوق بگير دولت ايران شده بود بركنار و از 

ايران اخراج كنند.
تاجگذاري پهلوي دوم

چهارم آبان ســـال 1346  محمدرضاشاه پهلوي با 
اينكه از ســـلطنت او 26 ســـال مي گذشت، در چهل و 
هفتمين زادروز خود با هزينه نسبتا سنگين طي مراسمي 
 مفصل كه به نظر بسياري ضرورت نداشت بر سر خود تاج 

گذارد!.
آتش زدن شهر بزرگ سكوپجه براي جلوگيري از سرايت وبا

در جريان جنگ امپراتـــورى اتريش با عثمانى، 26 
اكتبر سال 1689 ژنرال «اني سيلويو پيكولوميني » فرمانده 
نيروهاي اتريشى دستورداد كه شهر سكوپجه آتش زده 
شـــود. در اين شـــهر 600 هزار نفرى كه اينك پايتخت 
جمهوري مقدونيه است بيماري وبا شيوع يافته بود. فرمانده 
نيروهاي اتريش كه در اصل ايتاليايي بود براي جلوگيرى از 
سرايت بيماري وبا به ساير نقاط اروپا، تصميم به سوزاندن 

شهر سكوپجه گرفت.  
بيسمارك ژاپن ترور شد

26 اكتبر ســـال 1909 «ايتو» دولتمرد مقتدر ژاپن و 
مـــردي كه وطن خودرا به صورت يك قدرت جهاني در 
آورد در 72 سالگي درسرزمين كره به دست يك كره اي 
كشته شد. وي در آن زمان با لقب شاهزاده، فرماندار ژاپني 
كره بود. ايتو كه از نخستين دانشجويان اعزامي ژاپن به اروپا 
بود و دوبار نخست وزير ژاپن شد براي ميهن خود قانون 
اساسي نوشت، زيرا كه همانند توماس جفرسون عقيده 
داشت كه يك قانون اساسي جامع ملت را شكل مي دهد و 
متحول مي كند.ايتو به اعجاز يك قانون اساسي خوب در 

تنظيم پيشرفت هاي يك ملت ايمان داشت.
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نخست وزير به الجزاير مي رود
مهندس مهدي بازرگان نخست وزير و دكتر ابراهيم 
يزدي وزير امور خارجه هفته آينده بنا به دعوت شاذلي 
بن جديد رئيس جمهوري الجزاير به آن كشــــور سفر 
مي كنند تا در جشن بيست و پنجمين سال آغاز انقالب 
رهائي بخش الجزاير كه روز اول نوامبر برابر با دهم آبان 
ماه جاري برگزار مي شود شركت كنند. دفتر اطالعات 
و مطبوعات وزارت امور خارجه كه طي اطالعيه اي اين 
خبر را منتشر كرده اضافه مي كند نخست وزير و وزير 
خارجه به همراه هيأتي از مقامات مملكتي به الجزاير 

خواهد رفت. 
بنياد مستضعفان، فقط حافظ اموال و دارايي 

مصادره شده است
مؤسساتي كه از طريق دادگاه هاي انقالبي و با حكم 
دادگاه مصادره شده و در اختيار بنياد مستضعفان قرار 
گرفته اند، بايد طبق سيستم قبلي، كار خود را ادامه دهند 
اين مطلب را علي قدوسي، دادستان كل انقالب اسالمي 
ايران ديروز، در جمع خبرنگاران مطبوعات، اعالم كرد 
و ادامه داد: بنياد مستضعفان، فقط حافظ و نگهدارنده 
اموال و دارايي مصادره شده است و نمايندگان بنياد در 
مؤسسات، حق اخراج يا عزل و نصب افراد و كاركنان را 

به هيچ عنوان ندارند. 
گزارش خبرگزاريها 

در مورد عمل جراحي شاه مخلوع
در حالي كه مقامات رسمي بيمارستان نيويوركـ  
كورئل بيمارستاني كه شاه مخلوع در آن بستري است، 
هنوز هيچگونه اطالعيه رسمي در مورد بيماري ناگهاني 
او، و نوع معالجه منتشر نكرده اند و هيچ نشانه اي هم كه 
انجام عمل جراحي را اثبات يا نفي كند در دست نيست، 
خبرگزاري فرانسه اعالم كرد كه رابرت آرمانو مشاور 
شاه سابق مدعي شد كه محمدرضا بامداد روز چهارشنبه 
(عصر چهارشنبه به وقت تهران) در بيمارستان نيويورك 
ـ كورئل تحت عمل جراحي ســــرطان قرار گرفت و 
پزشكان در يك عمل دو ساعت و نيمه كيسه صفراي او 
را برداشتند و يك سنگ از مجراي صفراوي وي خارج 
كردند و از غدد لنفاوي گردن او بيوپسي به عمل آوردند. 
ديشب راديو مسكو گزارش داد كه محافل ايراني حضور 
شاه سابق در آمريكا را به منزله كمك اياالت متحده به 

فعاليت خرابكارانه عليه ملت ايران تلقي مي كنند.
ماجراي اشغال هتل هاي تهران به وسيله دانشجويان

به دنبال اشغال هتل امپريال، توسط دانشجويان 
دانشكده برنامه ريزي كامپيوتر، دانشجويان دانشگاه 
ملي نيز از 2 شب قبل وارد هتل رويال گاردن واقع در 
خيابان طالقاني (تخت جمشيد سابق) شدند و اين هتل 
را به عنوان خوابگاه اشــــغال كردند. در گفتگوئي كه با 
دانشجويان دانشگاه برنامه ريزي كامپيوتر انجام شد، 
دانشجويان اظهار داشتند: ما ابتدا با بنياد مستضعفين كه 
هتل در اختيار اوست و جزو اموال مصادره شده است، 
تماس گرفتيم و به طور حتمي به توافق رسيديم تا هتل 
امپريــــال در اختيار ما قرار گيرد و از اين محل به عنوان 

كالس درس و خوابگاه و محل اداري، استفاده كنيم.
فروش خانه رضاخان در آفريقاي جنوبي

ژوهانسبوركـ  خبرگزاري فرانسهـ  از يك منبع 
آگاه در ژوهانسبورك كسب اطالع شد كه دولت ايران 
ويالي محل اقامت پدر شاه سابق را به مبلغ 600 هزار 
پاند معادل 720 هزار دالرـ  به معرض فروش گذارده 
اســــت. رضاخان در دوران تبعيدش در سال 1941 در 
اين ويال كه در حومه شــــهر ژوهانسبورك قرار دارد 

زندگي مي كرد. 
اگر امام دستور دهد تسليم دمكراتها مي شوم

قمـ  حجت االسالم خلخالي حاكم شرع ديروز 
اعالم كرد كه در صورت دســــتور امام خود را تسليم 

دمكرات ها خواهد كرد.
 حجت االسالم خلخالي در رابطه با انتشار خبر 
تســــليم وي به دمكرات ها، در گفتگوي كوتاهي با 
خبرگزاري پارس در قــــم،  در اين باره گفت: من تابع 
امام هستم و اگر امام خميني به من دستور دهد، مي روم 
كردستان و خود را تسليم دمكرات ها مي كنم. خلخالي 
افزود: به دنبال پخش اين خبر طي دو ســــه روز اخير، 
عده اي از پاســــداران مرا لحظه اي تنها نمي گذارند و 
پاسداران شديداً از من مراقبت مي كنند كه مبادا شخصاً به 

كردستان برم و خود را تسليم دمكرات ها كنم. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 3 شهريورماه 1358 
(برابر با 3 ذيحجه 1399، 25 اكتبر 1979) نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 

حال همه ستاره ها بد مي شد
يك دسته كبوتر از دلم رد مي شد

هر وقت دلش هواي باريدن داشت
هرجا كه نشسته بود مشهد مي شد
مريم حقيقت

پند بزرگان

همه ما به رويا پردازى ادامه مى دهيم و خوشبختانه 
روياها واقعا به حقيقت تبديل مى شوند. 

كتى هولمز
من معتقدم لحظه اى كه در حال ياد گرفتن چيزى 

نباشيد، آن زمان ُمرده ايد. 
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د

ت

و

ورود نيروهاي روسيه به ايران
به رغم اعالم بـــي طرفي درقبال جنگ قدرت هاي 
اروپايي [جنگ جهانى اول در قرن 20]، واحدهاي ارتش 
روسيه چهارم آبان 1296خورشيدي  وارد بندر انزلي شدند 
و به سوي تهران به حركت در آمدند و دو هفته بعد، پس از 

تصرف قزوين خود را به كرج رسانيدند.
انگليسي ها يكه تاز ميدان ايران 

انگليسي ها در آبان سال 1299 در ايران يكه تاز ميدان 
شده بودند و كوشش تمام داشتند كه مالك الرقاب وطن 
ما شوند. انگليســـي ها با تلقين قطعي بودن قرارداد سال 
1919 ميالدى معروف به قرارداد وثوق الدوله به مقامات 
دولتي ايران، عمال مفاد ان را به اجرا گذارده بودند و تاكيد 
بر قطعي بودن آن داشـــتند از جمله از مشيرالدوله رئيس 
الوزراء و نيز سلطان احمدشـــاه مصرا مي خواستند كه 
پالونيك استاروسلسكي ژنرال روسي فرمانده قزاقخانه را 
كه ديگر ارتباطي هم با روسيه [روسيه كمونيست شده] 
نداشـــت و حقوق بگير دولت ايران شده بود بركنار و از 

ايران اخراج كنند.
تاجگذاري پهلوي دوم

چهارم آبان ســـال 1346  محمدرضاشاه پهلوي با 
اينكه از ســـلطنت او 26 ســـال مي گذشت، در چهل و 
هفتمين زادروز خود با هزينه نسبتا سنگين طي مراسمي 
 مفصل كه به نظر بسياري ضرورت نداشت بر سر خود تاج 

گذارد!.
آتش زدن شهر بزرگ سكوپجه براي جلوگيري از سرايت وبا

در جريان جنگ امپراتـــورى اتريش با عثمانى، 26 
اكتبر سال 1689 ژنرال «اني سيلويو پيكولوميني » فرمانده 
نيروهاي اتريشى دستورداد كه شهر سكوپجه آتش زده 
شـــود. در اين شـــهر 600 هزار نفرى كه اينك پايتخت 
جمهوري مقدونيه است بيماري وبا شيوع يافته بود. فرمانده 
نيروهاي اتريش كه در اصل ايتاليايي بود براي جلوگيرى از 
سرايت بيماري وبا به ساير نقاط اروپا، تصميم به سوزاندن 

شهر سكوپجه گرفت.  
بيسمارك ژاپن ترور شد

26 اكتبر ســـال 1909 «ايتو» دولتمرد مقتدر ژاپن و 
مـــردي كه وطن خودرا به صورت يك قدرت جهاني در 
آورد در 72 سالگي درسرزمين كره به دست يك كره اي 
كشته شد. وي در آن زمان با لقب شاهزاده، فرماندار ژاپني 
كره بود. ايتو كه از نخستين دانشجويان اعزامي ژاپن به اروپا 
بود و دوبار نخست وزير ژاپن شد براي ميهن خود قانون 
اساسي نوشت، زيرا كه همانند توماس جفرسون عقيده 
داشت كه يك قانون اساسي جامع ملت را شكل مي دهد و 
متحول مي كند.ايتو به اعجاز يك قانون اساسي خوب در 

تنظيم پيشرفت هاي يك ملت ايمان داشت.
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نخست وزير به الجزاير مي رود
مهندس مهدي بازرگان نخست وزير و دكتر ابراهيم 
يزدي وزير امور خارجه هفته آينده بنا به دعوت شاذلي 
بن جديد رئيس جمهوري الجزاير به آن كشــــور سفر 
مي كنند تا در جشن بيست و پنجمين سال آغاز انقالب 
رهائي بخش الجزاير كه روز اول نوامبر برابر با دهم آبان 
ماه جاري برگزار مي شود شركت كنند. دفتر اطالعات 
و مطبوعات وزارت امور خارجه كه طي اطالعيه اي اين 
خبر را منتشر كرده اضافه مي كند نخست وزير و وزير 
خارجه به همراه هيأتي از مقامات مملكتي به الجزاير 

خواهد رفت. 
بنياد مستضعفان، فقط حافظ اموال و دارايي 

مصادره شده است
مؤسساتي كه از طريق دادگاه هاي انقالبي و با حكم 
دادگاه مصادره شده و در اختيار بنياد مستضعفان قرار 
گرفته اند، بايد طبق سيستم قبلي، كار خود را ادامه دهند 
اين مطلب را علي قدوسي، دادستان كل انقالب اسالمي 
ايران ديروز، در جمع خبرنگاران مطبوعات، اعالم كرد 
و ادامه داد: بنياد مستضعفان، فقط حافظ و نگهدارنده 
اموال و دارايي مصادره شده است و نمايندگان بنياد در 
مؤسسات، حق اخراج يا عزل و نصب افراد و كاركنان را 

به هيچ عنوان ندارند. 
گزارش خبرگزاريها 

در مورد عمل جراحي شاه مخلوع
در حالي كه مقامات رسمي بيمارستان نيويوركـ  
كورئل بيمارستاني كه شاه مخلوع در آن بستري است، 
هنوز هيچگونه اطالعيه رسمي در مورد بيماري ناگهاني 
او، و نوع معالجه منتشر نكرده اند و هيچ نشانه اي هم كه 
انجام عمل جراحي را اثبات يا نفي كند در دست نيست، 
خبرگزاري فرانسه اعالم كرد كه رابرت آرمانو مشاور 
شاه سابق مدعي شد كه محمدرضا بامداد روز چهارشنبه 
(عصر چهارشنبه به وقت تهران) در بيمارستان نيويورك 
ـ كورئل تحت عمل جراحي ســــرطان قرار گرفت و 
پزشكان در يك عمل دو ساعت و نيمه كيسه صفراي او 
را برداشتند و يك سنگ از مجراي صفراوي وي خارج 
كردند و از غدد لنفاوي گردن او بيوپسي به عمل آوردند. 
ديشب راديو مسكو گزارش داد كه محافل ايراني حضور 
شاه سابق در آمريكا را به منزله كمك اياالت متحده به 

فعاليت خرابكارانه عليه ملت ايران تلقي مي كنند.
ماجراي اشغال هتل هاي تهران به وسيله دانشجويان

به دنبال اشغال هتل امپريال، توسط دانشجويان 
دانشكده برنامه ريزي كامپيوتر، دانشجويان دانشگاه 
ملي نيز از 2 شب قبل وارد هتل رويال گاردن واقع در 
خيابان طالقاني (تخت جمشيد سابق) شدند و اين هتل 
را به عنوان خوابگاه اشــــغال كردند. در گفتگوئي كه با 
دانشجويان دانشگاه برنامه ريزي كامپيوتر انجام شد، 
دانشجويان اظهار داشتند: ما ابتدا با بنياد مستضعفين كه 
هتل در اختيار اوست و جزو اموال مصادره شده است، 
تماس گرفتيم و به طور حتمي به توافق رسيديم تا هتل 
امپريــــال در اختيار ما قرار گيرد و از اين محل به عنوان 

كالس درس و خوابگاه و محل اداري، استفاده كنيم.
فروش خانه رضاخان در آفريقاي جنوبي

ژوهانسبوركـ  خبرگزاري فرانسهـ  از يك منبع 
آگاه در ژوهانسبورك كسب اطالع شد كه دولت ايران 
ويالي محل اقامت پدر شاه سابق را به مبلغ 600 هزار 
پاند معادل 720 هزار دالرـ  به معرض فروش گذارده 
اســــت. رضاخان در دوران تبعيدش در سال 1941 در 
اين ويال كه در حومه شــــهر ژوهانسبورك قرار دارد 

زندگي مي كرد. 
اگر امام دستور دهد تسليم دمكراتها مي شوم

قمـ  حجت االسالم خلخالي حاكم شرع ديروز 
اعالم كرد كه در صورت دســــتور امام خود را تسليم 

دمكرات ها خواهد كرد.
 حجت االسالم خلخالي در رابطه با انتشار خبر 
تســــليم وي به دمكرات ها، در گفتگوي كوتاهي با 
خبرگزاري پارس در قــــم،  در اين باره گفت: من تابع 
امام هستم و اگر امام خميني به من دستور دهد، مي روم 
كردستان و خود را تسليم دمكرات ها مي كنم. خلخالي 
افزود: به دنبال پخش اين خبر طي دو ســــه روز اخير، 
عده اي از پاســــداران مرا لحظه اي تنها نمي گذارند و 
پاسداران شديداً از من مراقبت مي كنند كه مبادا شخصاً به 

كردستان برم و خود را تسليم دمكرات ها كنم. 
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يك دسته كبوتر از دلم رد مي شد

هر وقت دلش هواي باريدن داشت
هرجا كه نشسته بود مشهد مي شد
مريم حقيقت

پند بزرگان

همه ما به رويا پردازى ادامه مى دهيم و خوشبختانه 
روياها واقعا به حقيقت تبديل مى شوند. 

كتى هولمز
من معتقدم لحظه اى كه در حال ياد گرفتن چيزى 

نباشيد، آن زمان ُمرده ايد. 
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جدول سودوکو

فروردین:هنگامی که تالش می کنید وارد مســیر جدیدی شوید که برایتان 
ناآشناست، نیاز خواهید داشت که از دیگران طلب کمک کنید. گزینه های زیادی 
پیش روی شما قرار دارد. اگر شما اعتقاد دارید که باید یک انتخاب قطعی داشته 
باشــید دوران پر از استرسی خواهید داشت. حتی اگر تصمیم تان را چندین بار 

تغییر داده اید، مطمئن باشید که انتخاب درستی خواهید داشت.

اردیبهشت: االن وقــت حرکت کردن اســت! شما چند روز گذشته را به فکر 
کردن در مورد احساســات تان و کارهایی که پیش رو دارید گذرانده اید و حاال 
دیگر وقت بیکار نشستن نیست. به جای اینکه در انتظار یک فرصت زمان عالی 
باشید، همین حاال اولین قدم را به سوی اهدافی که برای خودتان تعیین کرده 

بودید بردارید. 

خرداد : عواطف و حساســیت های اخیر شما بیش از پیش زیاد شده است، از 
حد و مقدار طبیعی خود بیشتر شده است. احساساتی که شما در حال حاضر 
دارید، فوق العاده زیبا هستند اما بهتر است به شخصیت قبلی تان برگردید زیرا 
شخصیت جدیدتان آســیب های جدی را به شما می زند و شما توان مقابله با 

استرس های ناشی از این ماجرا را ندارید.

تیر: در این روزها تمام افکار شما سمت و سویی منفی به خود گرفته است، به 
تمام وقایع، صحبت هایی که می شنوید، رفتارهایی که می بینید با دیدی منفی 
نگاه می کنید و تصمیم می گیرید. هیجانات، نیروهای منفی درونی تان را کنترل 
کنید تا بیشتر از این به شما آسیب نرسانده اند. سعی کنید آرامش درونی تان را 

حفط کنید و بعد تصمیم بگیرید.

مرداد : شما بسیار مصمم هستید که به اهداف خود برسید و اجازه نمی دهید 
حتــی کوچکترین چیزی خلل بــه برنامه تان وارد کنــد. بنابراین به پندهای 
اطرافیان تان بی اعتنا هســتید. اما اگر بتوانید مسائل را از نقطه نظر دیگران نیز 
ببینید موفق تر خواهید بود. آرام باشید و به جای اینکه در رویای موفقیت     های 

آینده سیر کنید در لحظه حال زندگی کنید.

شهریور : شما انقــدر روی فعالیت های کاری خود فوکوس کرده اید که چشم 
اندازهای بزرگتری را از دســت داده اید. االن زمانی است که باید که به  به فکر 
آینده بوده و دیدگاه های خود را تغییر دهید.شما می توانید به طور هم زمان با 
توجه کردن به رویاها و آرزوهای قدیمی که به خاطر کارتان آنها را کنار گذاشته 

بودید، این کار را انجام دهید.

مهر : با وجود اینکه شما تالش بســیاری می کنید تا روی وظایف تان تمرکز 
داشته باشید،  گیجی و حواس پرتی مانع شما شده است. االن زمان این است که 
روی کارهای ساده و آشکار تمرکز کنید. اشما می توانید لحظات خوش را بوسیله 
توجه کردن به احساسات تان تجربه کنید؛ به جای اینکه تالش کنید تا اسرار 

درونی را کشف کنید.

آبان :  شــما امیدوارید که هر رویدادی که در پیرامونتان اتفاق می افتد به نفع 
شــما تمام شود. امکان این وجود دارد که مسائلی که در حد یک رویا در ذهن 
شما وجود دارند، به زودی در روزهای آینده تبدیل به واقعیت بشوند. ولی دیگران 
را مجبور به انجام کاری کردن می تواند خطرساز باشد. خونسرد بودن به تثبیت 

کردن شرایط کمک می کند.

آذر : فقط برای مدتی کوتاه برنامه های بلند مدتتان را فراموش کرده و خودتان 
را با اتفاقاتی که در محیط کنونی تان می افتد سرگرم کنید. تا جایی که می توانید 
از روشی که در پیش گرفته اید خارج شوید، برای اینکه شما کارهای زیادی برای 

انجام دادن دارید. بهتر است بر اساس اولویت به کارهایتان رسیدگی کنید.

دی :  فعالیت هایی را که تا چند روز گذشته انجام می دادید را با به دست آوردن 
نتیجه صحیحی ترک کنید زیرا شما در حال حاضر به نقطه ای رسیده اید که باید 
آماده تغییری اساسی در زندگی باشید. زندگی که در حال حاضر تجربه می کنید 
باعث شده است که شما از تمام هیجانات روحی و جسمی که می توانید تجربه 

کنید به دور باشید.

بهمن : جاه طلبی زیاد ممکن اســت کار دســت تان دهد به خاطر اینکه شما 
در وضعیت پیچیده ای کار می کنید و نمی توانید به اهداف تان برســید. ممکن 
است بخواهید بیشــتر از توان تان کار انجام دهید. اگر بتوانید از این انتظارات 
غیرواقعی خود دست بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت 

و بهره وری تان نیز باالتر خواهد رفت.

اســفند :  قبل از بررسی کردن فرضیه های خود زود و با عجله تصمیم گیری 
نکنید. شما درگیر خیاالت خود هستید، اما اگر زمان بیشتری را به صحبت کردن 
با دیگران اختصاص دهید، می توانید ایده های خود را با وارد شــدن به بحثهای 
شگفتی که از نظر تنوع موضوع بسیار گیرا می باشند، ارتقا بدهید. به یاد داشته 

باشید که اطالعات مهم با صدای خیلی بلند بیان نشوند.
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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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جد ول سود وکو 3858
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول  3846
1ـ شهین جدیـ  ورامین
2ـ مهدی احمدیـ  تهران

3ـ معصومه باقریـ  کاشان

افقي:
1. نام باستاني همدان در عهد مادهاـ  كنايه از ناياب 

بودن مردان كارآمد
2. حمايت كننده مالي در كارهاي ورزشي، هنري و 

فرهنگيـ  نگهبان خرمن
3. باران ريزه ـ بلي ـ صداي گريه بچه ـ آموختني 

مدرسهـ   ام الخبائث
4. هنر هفتمـ  پشت سر همـ  پنهان كردن

5. تراويدنـ  از عاليم نفيـ  پره گوشـ  از مشهورترين 
سايتهاي اينترنتي

6. ولیكنـ  زنخـ  علمـ  از میوه ها
7. بوي رطوبتـ  مركز ارمنستانـ  نیستيـ  نشان مفعول 

صريح
8. گرمي آتشـ  پرتو ماهـ  نوعي شال

9. از توابع تالشـ  از پهلوانان توراني شاهنامهـ  قطعه اي 
در موتور خودرو

10. منظورـ  حدنصاب ورزشيـ  رودي درآلمان
11. دفاع فوتباليـ  دلیرـ  بیم داشتنـ  شالوده

12. رهاـ  صیدـ  فرش، قاليـ  آسمان
13. اكنونـ  دردناكـ  واحد سطحـ  چشم تنگ

14. جامه دانـ  مركزـ  حرف يازدهم يوناني
15. تكرار حرف آخرـ  كوير ايرانـ  از اقوام بومي قفقاز 

ـ واحد سرعت صوتـ  اثر رطوبت
16. چوبي گرانبهاـ  ناسزاگو

17. كنايه از فردي مجهولـ  زندان مشهور شهر برلین 
عمودي:

1. هنرسراـ  از حبوبات پرمصرف
2. از آبزيان حالل گوشتـ  پیرو آيین يهود

3. من و شماـ  رويشـ  روشـ  كشور نهروـ  هرگاه، 
اگر

4. آسان گرفتنـ  گمراه كنندهـ  قالب هر چیز 
5. نوعي نمايشـ  پسوند نسبتـ  شادي و طربـ  نام مادر 

حضرت ابراهیم)ع(
6. مجراي تنفسيـ  شماركـ  مركز بنگالدشـ  آتشدان 

حمام
7. نفس خسته ـ پزشك معروف فرعون ـ صاحب، 

دارندهـ  سقف دهان
8. جشنـ  حاشیهـ  پول قطر

9. دو قرنـ  صندلي مدرسهـ  جارچي
10. پاسگانـ  قضاوتـ  وزيدن

11. پزشكيـ  نمام، سخن چینـ  نوعي خرماي عاليـ  
طاقت، تاب و توان

12. عدد مجهولـ  تا اين هنگامـ  شهر، قبیلهـ  دانه اي 
خوراكي هم اندازه و رنگ عدس

13. كمان حالجيـ  بخت، اقبالـ  مرگ از غصهـ  چراغ 
الكتريكي

14. صداقتـ  جزيره اي در جنوبـ  مومن

حرف ) ل ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3846 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3858

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.
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15. موجودي نامريي ـ بازنده در شطرنج ـ گیاهي 
سمي كه چرندگان را مدهوش كندـ  كالم، گفتارـ  

گريستن، نالیدن
16. دستگاهي در موسیقي ايرانيـ  خفتن

17. دستگاه حروف چیني مكانیكيـ  رماني مشهور از 
گوستاوفلوبر نويسنده فرانسوي
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سمي كه چرندگان را مدهوش كندـ  كالم، گفتارـ  

گريستن، نالیدن
16. دستگاهي در موسیقي ايرانيـ  خفتن

17. دستگاه حروف چیني مكانیكيـ  رماني مشهور از 
گوستاوفلوبر نويسنده فرانسوي

عمودی:
افقی:

اسامی برندگان جدول  3846
1ـ شهین جدیـ  ورامین
2ـ مهدی احمدیـ  تهران

3ـ معصومه باقریـ  کاشان

افقي:
1. نام باستاني همدان در عهد مادهاـ  كنايه از ناياب 

بودن مردان كارآمد
2. حمايت كننده مالي در كارهاي ورزشي، هنري و 

فرهنگيـ  نگهبان خرمن
3. باران ريزه ـ بلي ـ صداي گريه بچه ـ آموختني 

مدرسهـ   ام الخبائث
4. هنر هفتمـ  پشت سر همـ  پنهان كردن

5. تراويدنـ  از عاليم نفيـ  پره گوشـ  از مشهورترين 
سايتهاي اينترنتي

6. ولیكنـ  زنخـ  علمـ  از میوه ها
7. بوي رطوبتـ  مركز ارمنستانـ  نیستيـ  نشان مفعول 

صريح
8. گرمي آتشـ  پرتو ماهـ  نوعي شال

9. از توابع تالشـ  از پهلوانان توراني شاهنامهـ  قطعه اي 
در موتور خودرو

10. منظورـ  حدنصاب ورزشيـ  رودي درآلمان
11. دفاع فوتباليـ  دلیرـ  بیم داشتنـ  شالوده

12. رهاـ  صیدـ  فرش، قاليـ  آسمان
13. اكنونـ  دردناكـ  واحد سطحـ  چشم تنگ

14. جامه دانـ  مركزـ  حرف يازدهم يوناني
15. تكرار حرف آخرـ  كوير ايرانـ  از اقوام بومي قفقاز 

ـ واحد سرعت صوتـ  اثر رطوبت
16. چوبي گرانبهاـ  ناسزاگو

17. كنايه از فردي مجهولـ  زندان مشهور شهر برلین 
عمودي:

1. هنرسراـ  از حبوبات پرمصرف
2. از آبزيان حالل گوشتـ  پیرو آيین يهود

3. من و شماـ  رويشـ  روشـ  كشور نهروـ  هرگاه، 
اگر

4. آسان گرفتنـ  گمراه كنندهـ  قالب هر چیز 
5. نوعي نمايشـ  پسوند نسبتـ  شادي و طربـ  نام مادر 

حضرت ابراهیم)ع(
6. مجراي تنفسيـ  شماركـ  مركز بنگالدشـ  آتشدان 

حمام
7. نفس خسته ـ پزشك معروف فرعون ـ صاحب، 

دارندهـ  سقف دهان
8. جشنـ  حاشیهـ  پول قطر

9. دو قرنـ  صندلي مدرسهـ  جارچي
10. پاسگانـ  قضاوتـ  وزيدن

11. پزشكيـ  نمام، سخن چینـ  نوعي خرماي عاليـ  
طاقت، تاب و توان

12. عدد مجهولـ  تا اين هنگامـ  شهر، قبیلهـ  دانه اي 
خوراكي هم اندازه و رنگ عدس

13. كمان حالجيـ  بخت، اقبالـ  مرگ از غصهـ  چراغ 
الكتريكي

14. صداقتـ  جزيره اي در جنوبـ  مومن

حرف ) ل ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3846 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3858

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.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

15. موجودي نامريي ـ بازنده در شطرنج ـ گیاهي 
سمي كه چرندگان را مدهوش كندـ  كالم، گفتارـ  

گريستن، نالیدن
16. دستگاهي در موسیقي ايرانيـ  خفتن

17. دستگاه حروف چیني مكانیكيـ  رماني مشهور از 
گوستاوفلوبر نويسنده فرانسوي

اسامی برندگان جدول  3846
1ـ شهین جدیـ  ورامین
2ـ مهدی احمدیـ  تهران

3ـ معصومه باقریـ  کاشان

افقي:
1. نام باستاني همدان در عهد مادهاـ  كنايه از ناياب 

بودن مردان كارآمد
2. حمايت كننده مالي در كارهاي ورزشي، هنري و 

فرهنگيـ  نگهبان خرمن
3. باران ريزه ـ بلي ـ صداي گريه بچه ـ آموختني 

مدرسهـ   ام الخبائث
4. هنر هفتمـ  پشت سر همـ  پنهان كردن

5. تراويدنـ  از عاليم نفيـ  پره گوشـ  از مشهورترين 
سايتهاي اينترنتي

6. ولیكنـ  زنخـ  علمـ  از میوه ها
7. بوي رطوبتـ  مركز ارمنستانـ  نیستيـ  نشان مفعول 

صريح
8. گرمي آتشـ  پرتو ماهـ  نوعي شال

9. از توابع تالشـ  از پهلوانان توراني شاهنامهـ  قطعه اي 
در موتور خودرو

10. منظورـ  حدنصاب ورزشيـ  رودي درآلمان
11. دفاع فوتباليـ  دلیرـ  بیم داشتنـ  شالوده

12. رهاـ  صیدـ  فرش، قاليـ  آسمان
13. اكنونـ  دردناكـ  واحد سطحـ  چشم تنگ

14. جامه دانـ  مركزـ  حرف يازدهم يوناني
15. تكرار حرف آخرـ  كوير ايرانـ  از اقوام بومي قفقاز 

ـ واحد سرعت صوتـ  اثر رطوبت
16. چوبي گرانبهاـ  ناسزاگو

17. كنايه از فردي مجهولـ  زندان مشهور شهر برلین 
عمودي:

1. هنرسراـ  از حبوبات پرمصرف
2. از آبزيان حالل گوشتـ  پیرو آيین يهود

3. من و شماـ  رويشـ  روشـ  كشور نهروـ  هرگاه، 
اگر

4. آسان گرفتنـ  گمراه كنندهـ  قالب هر چیز 
5. نوعي نمايشـ  پسوند نسبتـ  شادي و طربـ  نام مادر 

حضرت ابراهیم)ع(
6. مجراي تنفسيـ  شماركـ  مركز بنگالدشـ  آتشدان 

حمام
7. نفس خسته ـ پزشك معروف فرعون ـ صاحب، 

دارندهـ  سقف دهان
8. جشنـ  حاشیهـ  پول قطر

9. دو قرنـ  صندلي مدرسهـ  جارچي
10. پاسگانـ  قضاوتـ  وزيدن

11. پزشكيـ  نمام، سخن چینـ  نوعي خرماي عاليـ  
طاقت، تاب و توان

12. عدد مجهولـ  تا اين هنگامـ  شهر، قبیلهـ  دانه اي 
خوراكي هم اندازه و رنگ عدس

13. كمان حالجيـ  بخت، اقبالـ  مرگ از غصهـ  چراغ 
الكتريكي

14. صداقتـ  جزيره اي در جنوبـ  مومن

حرف ) ل ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3846 

ث
ور

ثاغ
  في

 
 

د  
ذير

ي پ
ن م

ايا
ي پ

مان
شي

 با پ
ه و

شد
از 

 آغ
ي

انگ
يو

ا د
م ب

خش

45 اطالعات هفتگی        شماره  3858

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.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

15. موجودي نامريي ـ بازنده در شطرنج ـ گیاهي 
سمي كه چرندگان را مدهوش كندـ  كالم، گفتارـ  

گريستن، نالیدن
16. دستگاهي در موسیقي ايرانيـ  خفتن

17. دستگاه حروف چیني مكانیكيـ  رماني مشهور از 
گوستاوفلوبر نويسنده فرانسوي



44 Issue 1448 Friday November 1, 2019شماره ۱44۸ جمعه ۱0 آبان  44۱۳۹۸

Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

دارای جواز رسمی تعمیرات لوازم گازی، و لوازم خانگی

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»

تـدريـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فريده رحمتى
با ۲٠ سال تجربه آموزشى در كانادا

6٠۴-9۴9-٠۲٠١
6٠۴-۷٠٠-56١5

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

مانيکور و الك ژل فقط ۲5 دالر
Manicure & Shellac

كوتاه كردن (خانم ها) .......... ١5 دالر
رنگ ريشه ......................... 35 دالر
هاياليت .............................. 6٠ دالر

كوتاه كردن و رنگ ريشه ۴5 دالر

بند و ابرو ۲٠ دالر

Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

6٠۴-۲١9-6۲٠۲ «نورت ونکوور»

تاتو ابرو ١5٠ دالر، تاتو چشم ١5٠ دالر،
TATTOO تاتو لب ١۲٠ دالر

همخانه

IMPROVE 
YOUR 

GRADES

Since 2002موسسه آموزشى كپيالنو

از هم اكنون به فکرتقويت پايه درسى فرزندان خود باشيد
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

مديريت امالك مسکونى و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

604-817-9933
forouzan.yazdan@gmail.com

فروزان يزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

مشاوره  رايگان براى تعيين بهاى اجاره ملک شما
بازاريابى و تبليغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصي متقاضيان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظيم قرارداد قانونى اجاره
مديريت ماهيانه واحد اجارى

براى ليست امالك موجود براى اجاره به 
وب سايت زير مراجعه كنيد

 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
داريوش                  5۴6۴-6٠۴-9۸٠
مژان                       6٠۴-3١۸-55١۷
ويدا (پوست و ليزر)    6٠۴-۷6۴-۲۷۴6
پوست و اپيالسيون     6٠۴-36۴-۸۴١6

آموزش رانندگی

پرسپوليس              6٠۴-6۴۴-۸96٠
اطلس                     6٠۴-53۷-35۲5
يوسف                     6٠۴-۸٠5-۷6۷٠
ونکو (بهزاد)              ۴۲۸٠-6٠۴-35١
سيامک صالحى       ٠٠٠٠-۷۷۸-995
ونکو درايوينگ اسکول ١3۴۲-۷۷۸-۸3۸
6٠۴-33۸-۴١٠3                   Canucks
شهرام                   ٠۲69-۷۷۸-۷۷۲
فرزاد                     96٠6-6٠۴-35١
۷۷۸-۸96-١۴۲٠   EZ  UP ON GAS بهروز

حسين وكيلى            ٠١٠۷-6٠۴-۲۴٠
6٠۴-۷٠-١٠55٠  Green Way محسن
آرمين                     ۲۲۲6-6٠۴-۴۴١
6٠۴-99٠٠-٠59                   Cyber
6٠۴-۴۴١-36۷۷  BUCKLE UP فرهاد
مينو (منطقه تراى سيتى)   6٠۴-9۲۸-۲۲۲۴
جعفرى (تراى سيتى)       6٠١6-6٠۴-96١
6٠۴-۸5۷-3٠۷٠  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ايرانيان        656۴-6٠۴-۲6١

آژانس مسافرتی

آژانس دى              ١۴33-6٠۴-۷۷٠
رويال تراول            ١۷5٠-6٠۴-۷۷٠
پرستو تراول            6٠۴-9۴5-6٠٠۲

آموزش هنر

پرويز نزاكتى (آواز)  6٠۴-9١3-3۴۸6
باله ملى پارس         ۷۷۸-۷٠9-3۴3۲
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   6٠۴-۴6۴-۴۷٠١
محمد (تنبور)           ١5۴١-۷۷۸-۸9١
على حق بين (پيانو، ارگ) 6٠۴-6۴9-9۷۴۴
دكتر منشورى (پيانو، ارگ) 99٠3-6٠۴-99٠
نيما قائمى (سنتور، دف)    6565-6٠۴-۷۷١
مهردخت مهيج (سه تار) ٠۸۷٠-6٠۴-3۷۷
سيمين ايران منش (نقاشى) ۷۷۸-۲3۸-۲١۴۲
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) ۷۷۸-3۸۸-۲۴9۸

اشرف آبادى (تار، سه تار) ١۲۷۲-6٠۴-3۷5
محمد خرازى (گيتار) 3963-6٠۴-55١
جمال صلواتى (آواز)  ١6۷۲-۷۷۸-9١9
انوشيروان (تار و سه تار) ۲93۷-6٠۴-۷6٠
مهتاب حقيقى (پيانو، آواز) 6٠۴-365-۴۷١۴

سروش شاه محمد (ويلن) 6٠۴-36۸-5١۲3

اتومبیل (تعمیر)
مکانيکى سيار بهروز     6٠۴-۸۲۸-65۸9
اتو چک آپ             ١5۴۴-6٠۴-۴۷۲
6٠۴-93١-۴۴۴۴(Frontech) مهندس چيت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 6٠۴-9۲۴-9۴۷۷
يونکس                   ١۴١3-6٠۴-9۸۷
على فراستى           6٠۴-۸39-993۸

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     6٠۴-۴6۴-۴۷٠١

چاپ و انتشارات
كاپيز ديپو                ۷۲۷۲-6٠۴-99٠

الکتریک
آلفا الکتريک            9۷۴6-6٠۴-۷۸١
پيروز الکتريک        6٠۴-۷65-33۲9
رهام الکتريک         ۷۷۸-3۸9-۷6١5
واى.جى الکتريک     6۴۴۴-6٠۴-۸3٠

بیمه
رضا مصبريان          6٠۴-9۸۴-۷۷١5
حميد عليزاده          ۷۷۸-6۸۸-۸۷۷۴
زينا نورى (انواع بيمه)     6٠۴-۸3۸-35١3

ترجمه
حسين عندليب (رسمى)  6٠۴-۸6۸-9۸٠٠
حميد داديزاده (رسمى) 6٠۴-۸۸9-5۸5۴
فريبرز خشا             6٠۴-9۲۲-۴6٠٠
سعيد حديدى          6٠۴-۷١6-۷٠66
ملک جاه                  ٠۴9٠-6٠۴-9۲5
يونکس                   ١۴١3-6٠۴-9۸۷
ميراندا قرشى          6٠۴-۷١5-5۲6۷
سوسن (ترجمه شفاهى)   6٠۴-3٠۷-۸65۴
ايزدنگهدار (كوكيتالم)   3٠٠٠-6٠۴-99٠
آرش اندرودى (رسمى) 6٠۴-365-695۲
حاتمى (رسمى-كوكيتالم)      6٠۴-33۸-۷36۴
فراستى (خليليان)    6٠۴-۸39-993۸
باوند زنجانى           ۷۲٠9-6٠۴-99٠

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     6٠۴-۲۷۷-۸6۴3
امين                       ٠٠96-6٠۴-۷۷3
حسن منوچهرى        6٠۴-۷١9-۴9۲5
سعيد                           6٠۴-3۴6-۸9۲5

تفریحات

شدو دى جى            6٠۴-9۸۷-9۸55
سيامک (شعبده باز)  ۷۷۸-55۸-۷٠۸٠
يونيورسال دى جى   ۸۸۸3-6٠۴-55١
فريبرز                     ٠9٠9-6٠۴-۸39
همراز                      ۷۷۸-3۸۸-۴۲۴۸

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   6٠۴-6۸5-56۲5

خدمات ارزی
رويال                      ١٠۷٠-6٠۴-9۸۸
سلوكى                   ۷۷۸-3۸9-۷6١5
حافظ                      6٠۴-9۸۴-۴۴۴5
ادونسد                   65۷5-6٠۴-9۷١
ملت                       ٠۴۴۷-6٠۴-۷۷٠

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      6٠۴-۲5۸-۸656
رضا مراديان            ۷۷۸-۸6۲-۲5۲۸
آرمان                      6٠۴-۷۷3-63۷۴ 
منوچهر                   ۷۷۴5-6٠۴-۷6١
كاشيکارى (مهرداد)   ١56۲-6٠۴-999
آريا                         ٠936-۷۷۸-۸۸۲

   6٠۴-۷۲6-۷۴3۴ Renovation (كيوان)
پويان                     ٠۸۴5-۷۷۸-3۲۲ 
كامى                      ۷۷۸-3۸5-۷٠59

   6٠۴-۷۸١-۷۷۷۸ Home Floor Decor
خدمات بتون تاج     6٠۴-53۷-۴9۴3

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصيرى           6٠۴-55۲-۸۸۸۴
الدن كرامتى            ۷۴۷۴-6٠۴-9۸٠
توران ايزدى يار       6٠۴-۷3۴-۲١١۴

رادیو

فارسى زبان ونکوور    ۷۷۸-۷٠9-9١9١

سازمان های اجتماعی

كليساى مسيح             ٠9۸5-۷۷۸-۸59
مركز خانواده نورت شور      6٠۴-9۸۸-5۲۸١
سازمان موزائيک      6٠۴-۲5۴-96۲6
نورت شور مالتى كالچرال    6٠۴-9۸۸-۲93١
واحد بهداشت نورت شور    6٠۴-9۸3-6۷٠٠
  6٠۴-59٠-۴٠۲١             ISS of BC
فدراسيون پناهندگان    6٠۴-۷۲۷-۸9۸6
گردهمايى بزرگساالن  ٠53٠-6٠۴-6۸3
بنياد ايرانيان مسلمان   6٠۴-6۸۸-35۴5
اتحاديه ايرانيان       ١65٠-6٠۴-۷۲6
بنياد ايران و كانادا    ١١۲١-6٠۴-696
انجمن فرهنگى آذربايجان 6٠۴-5٠5-۴۴۷۲

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله كشى حميد        ١۲۲١-6٠۴-3٠۷
تاسيسات مو           6٠۴-6٠3-۲65۷
اينتگرال                  ٠٠99-6٠۴-۷۲۸
فرنس و شومينه      6٠۴-56۲-۲53٠
9١١ فرنس، بويلر   6٠۴-996-۲۷۲۷
۷۷۸-3١۷-9566          Advantage
مجيد                      3۸۴٠-6٠۴-96١
فرزين                    6٠۴-5١۲-3۷۸3
6٠۴-۷۲3-٠١۷١     Satrap فرنس
لوله كشى و گرمايش  6٠۴-53۷-۸3١۲
لوله كشى (نويد)     ۷۷56-6٠۴-56١

بهزاد                      ۷۷۸-۸3۴-6۲6۷

طراحی وب سایت

كامپ اكسپرس       6٠۴-5١۲-3۲6۸

عکاسی و فیلمبرداری

حميد زرگرزاده         6٠۴-9۲5-6۸٠٠
تله ويدئو                 6۸۷۴-6٠۴-9۸٠
يونکس                   ١۴١3-6٠۴-9۸۷
حميد                      6٠۴-35۸-۷٠6٠

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رايا (تاروت) فقط خانم ها     6٠۴-9۸3-9١۷۸
سارا (تاروت)           3999-۷۷۸-۸۸١
پورى فقط خانم ها           6٠۴-9۸۸-۲9١3
مريم گيسا (تلفنى)   ١٠59-۷۷۸-99۸

فروشگاه  مواد غذایی

دانيال                      6٠۴-669-6۷66
پارس                     6٠۴-9۸۸-35١5
رز ماركت                ٠٠۴9-6٠۴-۴۷۲
افرا                        6٠۴-9۸۷-۷۴5۴

كپيالنو ماركت          5999-6٠۴-9۷١

قنادی
ركس                      ٠١١9-6٠۴-9۷3
گلستان                   ۷۷6۷-6٠۴-99٠

گل فروشی
گلباران                    ١۴١3-6٠۴-9۸۷

مشاور امالك

مجيد طالبى             ۷۷۸-55۸-۸۲۷۲
فرشته رحيمى         ۷۷۸-۸93-۲۲۷5
مهرناز كاووسى      6٠۴-۷۷9-۴١۴6
على فراستى           6٠۴-۸39-993۸

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهيمى      6٠۴-۷۸3-6٠9۷
آكادين (ناصر وحيدى)  ۲٠١5-6٠۴-9۸٠

حسابدارى صبا        ١66١-6٠۴-۴6١
بيژن جمشيدى       ۸۲9۲-6٠۴-99٠
حسابدارى عزيزى  ۷۷٠۴-۷۷۸-3۴٠
6٠۴-35١-۴۷۷١  Liberty Tax تدبير

موکت شویی

شاهين                    6٠۴-9۴5-۷539
رنگين كمان            6٠۴-6١۷-۷١6۴
ونکوور كلينينگ       6٠۴-۷63-3۴١5

نشریات
پيوند ونکوور            ۴۷۲6-6٠۴-9۲١
شهروند بى سى       ۴۴١۴-۷۷۸-3٠٠
دانستنيها                ۸۸۸۷-۷۷۸-3۴٠
فرهنگ بى سى         ۷۷۸-۲۷9-۴۸۴۸
دانشمند                  35۷٠-6٠۴-۷۷٠
فرهنگ ما                6٠۴-563-96٠٠

مشاور وام

كامبيز مهين سا        ٠۲٠۲-6٠۴-۲5٠
پريوش وفايى         ١3١۲-6٠۴-۸۷6
الهام معظمى         ٠۲9۸-6٠۴-۷۷3

بهروز كاهکش        6٠۴-۸۸9-۴3۴9

ورزش

پيکان (فوتبال)        6٠۴-3١۸-5٠9٠
هاكز (فوتبال)          6٠۴-936-6۴6۴
6٠۴-99٠-۸۲9۲  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باكاد    6٠۴-9۸6-555۴
داود قوامى              6٠۴-569-۲٠۸٠
فرشته رحيمى         ۷۷۸-۸93-۲۲۷5
سارا دادخواه           ١۴۴١-۷۷۸-۲3۷
عليرضا حق جو         ۷۷۸-۲۸۸-۲53۷
كن پارس               ۸۷۸۷-۷۷۸-۴٠٠
ايرج رضايى            6٠۴-356-6٠3۲
باوند زنجانى           ۷۲٠9-6٠۴-99٠

وکالت دعاوی

فرشاد حسين خانى  6٠۴-۷۲۷-۴555
رامين ژوبين            956۲-6٠۴-۴۴٠
هما يحيوى            959۸-6٠۴-6۲٠ 

بيژن احمديان      6٠۴-۲۲۷-6٠٠٠

فرش و خدمات وابسته
حسين دليرى          6٠۴-9۸6-۸5۸5

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    6٠۴-9۲۲-3۴35
Durant (كوكيتالم)      6٠۴-۷۲۴-6555
---------------------------
آرزو                     6٠۴-۷۸۷-93١۴ 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پيش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابريشمى    6٠۴-۷۲۴-۴59۲
امتيازى  96٠۲-6٠۴-۷١٠ دكتر حسن 
(رياضى)  ۷۷۸-۸95-5٠۴٠ عرفان  مهندس 
(رياضى، شيمى) ٠۲٠١-6٠۴-9۴9 رحمتى  فريده 
استاد خيام              6٠۴-9٠۴-۸۸۸١
مهندس فيروزى      6٠۴-۷۲۷-۴۸۸3
بيولوژى) ۷۷۸-۸6۲-۴٠35 (شيمى،  پريسا فرمند 
6٠۴-۷6۴-۸۸١٠ فيزيک)     (رياضى،  ُدر  مهدى 
۷۷۸-۲۲۷-۸۷۷١ عليرضاعشقى(رياضى) 
دروس)    6٠۴-۸١6-۸36٠ (كليه   Elite
6٠۴-۷۲۷-596٠ شيمى)   ) لطفى زاده  مونا 
۷۷۸-۸۸۸-۲١۲3 فيزيک)  (رياضى،  بيات  دكتر 

امور اجاره مسکن
فروزان يزدان            6٠۴-۸١۷-9933
محمدامين مقدسيان    6٠۴-۲١9-9۷۴۴

باربری ، حمل و نقل
آريا مووينگ            6٠۴-۷۸۸-6٠3٠
مترو ونکوور            ۲۲33-6٠۴-9۷٠
هركول                   ١39٠-6٠۴-3١۸
پانوراما                  ١۲۸۲-6٠۴-۲٠٠
هركول                   ۷۷۸-۸۴6-۲5۷3
باربرى پروژه (آرمين)   ۷۷۸-9۲9-۲۷۲5
  6٠۴-۲59-۲5۴5      Ship To IRAN
آلبرت                   6٠۴-6٠3-9٠99

   

شیشه اتومبیل
6٠۴-۴6٠-٠۴9٠    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امير اخالصى          ٠٠۷۸-6٠۴-5١۸
سعيد فاضلى پور     ١6۸۲-6٠۴-5١۲
دكتر امير به كيش   ٠3٠3-6٠۴-5٠٠
مهندس صانعى     ٠5۲٠-۷۷۸-۷٠۸

كتايون روحانى        6٠۴-9۸۸-5556
فريبرز خشا             6٠۴-9۲۲-۴6٠٠
نيلپر هنرور              9۷6۷-6٠۴-۲3٠
حسين كاموسى       6٠۴-9۸6-5٠٠5
يونکس                   ١۴١3-6٠۴-9۸۷
فراستى (گواهى امضا)   6٠۴-۸39-993۸

آموزشگاه دروس
كپيالنو (ابتدايى، دبيرستان) ٠۲۴۴-6٠۴-۲۸١

کامپیوتر
حميد                       6٠۴-5٠6-۸3١9
 ۷۷۸-9١۸-۲۸١5  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

6٠۴-۴36-١۴١۸  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فريد غروى زاد        ۷۷۸-۷١3-۲۴9۴

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مركز امام على (ع) 6٠۴-۷١5-۷۷١۲
على فراستى           6٠۴-۸39-993۸

دفتر ازدواج رسمی
يونکس                   ١۴١3-6٠۴-9۸۷
على فراستى           6٠۴-۸39-993۸

وکالت پناهندگی
رامين ژوبين            956۲-6٠۴-۴۴٠

قفل و کلید

6٠۴-۷۷3-۷3۷5                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          6٠۴-36۴-6۸3٠

تعمیردرب گاراژ

۷۷۸-۷۷3-۸٠١۲        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعميرات 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 ۷۷۴5-6٠۴-۷6١

«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

برای تعیین وقت حضوری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-944-96۷۷

 akaveh9@hotmail.com  
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قوانین و آیین نامه و سئوال های رانندگی 
در استان بی سی

چراغ های کنترل ترافیک

باوند زنجانی

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای 
خوش نویسی  رامین مهجوری 

دیدن کنید

Ramin Mahjouri

چراغ های کنترل باند یا الین 

این چراغ های کنترل خطوط ترافیک معموال روی پل ها 
و یا تونل ها نصب می شوند. اگر بدالیل خاصی مسیر پل و 
یا تونل مورد استفاده شدید ترافیک قرار گیرد با چراغ های 
کنترل ترافیک باندهای جاده یا خیابان را کنترل میشود. 
در شــهر ونکوور از این چراغ ها در چند جا استفاده شده 
است. روی پل الینزگیت که از پارک استنلی رد می شود. 
مسی تانل که بین شهر ریچموند و سوری قرار دارد. نحوه 
عمل روی پل الینزگیت بدین ترتیب است که وقتی مردم 
از شــهرهای نورت ونکوور و وست ونکوور به سمت شهر 
ونکــوور می روند معموال ۲ تا از ۳ باند  پل الینزگیت که 
دارای ۳ باند است اختصاص می دهند به ترافیک در حال  
تردد به شــهرونکوور و عصر ها که مردم از شهر ونکوور به 
نورت شور برمیگردند برعکس عمل میکنند. این تابلو ها 

معموال برخالف چراغ های ترافیک افقی قرار میگیرند. 
در مسیر شما دوتا چراغ سبز روشن است یعنی اینکه دو 

باند برای شــما آزاد است که در مسیر حرکت کنید. حال 
تصور کنید که چراغ مسیر شما سبز است و یکدفعه از رنگ 
سبز به رنگ زرد چشمکزن تبدیل شد. معنی آن اینست 
که شما باید از این باند خارج شده و به باندی که چراغ سبز 
آن روشــن است بروید. چراغ زرد چشمکزن بعد از یک یا 
دودقیقه چشمکزدن به رنگ سرخ در می اید که معنی ان 
اینست که از مقابل شما ماشین خواهد امد. این مورد در 
مورد تونل مســی متفاوت است. تونل مسی ۴ الین دارد 
گاهی بضرورت شدت ترافیک ۳ مسیرتونل  را برای کاستن 
شدت ترافیک در یک سوی خاص اختصاص میدهند و از 

همین چراغ ها استفاده می شود.

C جواب درست

A جواب درست

A جواب درست

B جواب درست

وقتی دستی را به یاری میگیری، 
 بدان که دست دیگرت  در دست خداست.     

١٠٠٪ فروش مجسمه ها براي فرزندان نيازمند
 سيستان و بلوچستان خرج خواهد شد.

Please join our efforts
 to support the needs of underserved children in IRAN

By purchasing our sculptures,
 you will give the opportunity to kids in the 

 Impoverished area of  Baluchestan  to go to school . 
100 %  of the sales proceeds will be donated to this  project 

and money goes directly to families in need. 

 November 14 - 17 
& Sunday December 08 , 2019

2 - 7 PM
281 Industrial Ave, Vancouver

بده تا به رويت گشايند باز   
در كامراني و عمر دراز 

                                              حافظ

Sculpture Sale 50% off

١۴ تا ١۷ نوامبر
 و شنبه ۸ دسامبراز ساعت ۲ تا ۷ شب
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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

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
کافه انگلیسی جستجوی شغل،  دوشنبه ها ۲۸ اکتبر، ۴، ۱۸ 

و ۲۵ نوامبر و دوم دسامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰

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

 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

کدام  کشورهای جهان تا ۳۰ سال آینده
 زیر آب خواهد رفت؟

رادیو زمانه- یکی از نگران کننده ترین 
تأثیرهــای گرمایش زمین تشــدید 
ذوب شــدن یخ ها و افزایش ســطح 
آب های آزاد است. بر اساس یافته های 
جدید، ادامه روند باالآمدن آب دریا ها 
تا ســال ۲۰۵۰ شهرهای بیشتری را 
نسبت به آنچه پیشتر تصور می شد، 

به زیر آب فروخواهد برد.
یک پژوهــش جدیــد می گوید که 
افزایش ســطح آب دریاهــا متوجه 
تمام شهرهاست، اما بیش از همه بر 
شهرهای بزرگ ساحلی جهان تاثیر 

خواهد گذاشت.
این پژوهــش در نشــریه ارتباطات 
طبیعی منتشر شــده و توسط یک 
سازمان علمی به نام اقلیم مرکزی در 

نیوجرسی صورت گرفته است.
در این پیش بینی رشد جمعیت آینده 
یا فرســایش زمین های ساحلی در 
نظر گرفته نشده است. با این وجود، 
محققان در این پژوهش نتیجه گیری 
کرده اند که باالرفتن آب دریاها بیش 
از آنچه پیشتر تصور می شد بر مردم 

اثر خواهد گذاشت.
در پژوهــش جدیــد، پیش بینی با 
اســتفاده از داده هــای ماهــواره ای 
بــا روشــی جدید صــورت گرفته و 
پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند 
که ارقام قبلی منتشــر شــده بسیار 

خوش بینانه بوده اند.
پژوهش جدید نشان می دهد که ۱۵۰ 
میلیون نفر اکنون در سرزمین هایی 
زندگی می کنند که تا نیمه این قرن 

به زیر آب خواهند رفت.
بر اســاس آخرین داده هــا، در حال 
حاضــر حدود ۱۱۰ میلیــون نفر در 
مکان هایی زندگــی می کنند که زیر 
خط باالترین ارتفاع مد )برکشند( واقع 
شده اند، اما تدابیری از قبیل سنگر و 
دیوارهای آبی بــرای حفاظت از این 

مناطق کارآمد بوده است.
بنجامیــن اشــتراوس، یکــی از دو 
نویســنده پژوهش جدیــد می گوید 
که شهرها باید هر چه سریعتر برای 
دفاع از خود بر روی تدابیر حفاظتی 

سرمایه گذاری کنند.
با این وجود به گفته اشتراوس حتی 
اگر سرما یه گذاری هم صورت گیرد، 

تدابیر حفاظتی تنها تا حدی می توانند 
موثر واقع شوند.

مثالی که اشــتراوس به آن اســتناد 
می کند، شــهر نیواورلئــان و توفان 
کاترینا اســت که با وجود دیوارهای 
خاکی و دیگر تدابیر حفاظتی به زیر 

آب رفت.
سئوال این اســت: ظرفی که در آن 
باید  زندگی می کنیم عمقش چقدر 

باشد؟
در مجموع این پژوهش نشان می دهد 
که کشورهای جهان باید آماده انتقال 
شهروندان از مناطق پرخطر باشند و 

حتی این روند را آغاز کنند.

پژوهش  مثــال،  عنوان  به  ویتنام- 
جدید هشــدار می دهــد که جنوب 

ویتنام کامال ناپدید خواهد شد.
اکنون بیش از ۲۰ میلیون نفر )تقریبا 
یک چهارم جمعیت ویتنام( بر روی 
زمینی زندگی می کنند که به زیر آب 

خواهد رفت.
قســمت عمده شهر هوشی مین که 
مرکز اقتصادی ویتنام اســت، به زیر 

آب می رود.

تایلند- در تایلند بیش از ۱۰ درصد 
شهروندان بر روی زمین هایی زندگی 
می کنند که تا ســال ۲۰۵۰ غرق در 
آب خواهد شــد. بانکــوک پایتخت 
سیاســی و اقتصــادی تایلند هم در 

معرض خطر است.

چین- شــانگهای یکی از مهمترین 
موتورهای اقتصادی آســیا اســت . 

افزایش آب دریاها این کالنشــهر و 
شــهرهای کوچک اطراف آن را هم 

تهدید می کند.

هند- بمبئی، پایتخت اقتصادی هند 
و یکی از بزرگترین شــهرهای جهان 
نیز بر اســاس این پیش بینی جدید 
در معرض خطر غرق شدن است. این 
شهر بر روی چندین جزیره بنا شده 
و محله قدیمی مرکز شــهر به شدت 

آسیب پذیر است.

مصر- در این میــان حتی احتمال 
نابــودی و به زیــر آب رفتن میراث 
فرهنگــی بشــر هــم وجــود دارد. 
اسکندریه در مصر، شهری که اسکندر 
مقدونی آن را حوالی سال ۳۳۰  پیش 
از میالد مسیح بنا کرد، ممکن است 

کامال زیر آب غرق شود.

عراق-  بخــش عمــده ای از بصره، 
دومین شــهر بزرگ عراق نیز ممکن 
اســت تا ۲۰۵۰ زیــر آب برود. جان 
از تفنگداران آمریکایی که  کاستالو، 
در جریان جنگ عراق در این شــهر 
خدمت کرده می گوید که اگر چنین 
اتفاقی بیفتد اثرات آن فرامرزی خواهد 

بود.
کاســتالو می گوید که اثرات افزایش 
سطح آب و زیر آب رفتن اراضی، ثبات 
سیاسی و اجتماعی منطقه را تهدید 
خواهد کرد و ممکن اســت منجر به 
شعله ور شــدن نزاع های مسلحانه و 

افزایش احتمال تروریسم شود.
او می گوید که مشــکل فراتر از یک 
مساله زیســت محیطی است. در این 
صورت مساله حقوق بشری، امنیتی 

و نظامی هم خواهد بود.
متخصصان ســازمان ملل در ســه 
گزارش هشــداردهنده در یک سال 
اخیر نســبت به پیامدهــای وخیم 
گرمایــش جهانی هشــدار داده اند: 
تأثیــرات تغییــرات اقلیمــی یعنی 
خشکســالی، قحطی، مهاجرت های 
پدیده های  بیابان زایی،   انبوه،  اقلیمی 
اقلیمی حاد،  ســیل، خســارت های 
اقتصادی، آتش ســوزی های طبیعی 
گسترده و بســیاری موارد دیگر که 
به گفته ســازمان ملل بــه »آپارتاید 

اقلیمی« ختم خواهد شد.
رهبــران جهان در ســال ۲۰۱۵ در 
پاریس متعهد شــدند کــه افزایش 
دمای هوای ســیاره نسبت به دوران 
پیشــاصنعتی را »تا حد خوبی زیر ۲ 
درجه سلسیوس« نگه دارند، اگرچه 
تعهــد اصلی مبتنی بر نگه داشــتن 
افزایــش دما در مرز ۲ درجه اســت. 
کارشناسان و فعاالن محیط زیست و 
متخصصان پنل اقلیمی سازمان ملل 
می گویند کــه افزایش دمایی معادل 
۱,۵ درجــه تمام تأثیــرات ویرانگر 
تغییرات اقلیمــی را به همراه خواهد 

آورد.

فناوری شکار پالستیک در دریاها؛ 
حل مشکل یا گامی کوچک؟

دویچه وله- روز به روز بر حجم زباله های پالستیکی که به دریاها ریخته 
می شوند افزوده می شود. در میان تالش های پراکنده داوطلبان دوستدار 
 "The Ocean Cleanup" محیط زیست برای پاکسازی دریاها، سازمان
اعالم کرده اســت با تکنولوژی جدیدی به شــکار پالستیک در  دریاها 

می رود.
این سازمان محیط زیستی را جوانی هلندی به نام بویان اسالت، زمانی که 

۱۸ سال داشت، در هلند تاسیس کرد.
این شرکت هلندی هفته گذشته یک دستگاه عظیم شکار پالستیک از 
دریاها را معرفی کرد که تولید خود این شرکت است. این شرکت می گوید 
این دســتگاه غول پیکر که مانند یک زه کش حایل عمل می کند، ورود 
زباله های پالســتیکی از رودخانه ها به دریاهای آزاد را به حداقل خواهد 

رساند.
لوله بزرگ این دســتگاه مثل یک نوار ساحلی مصنوعی عمل می کند و 
زباله های  پالستیکی شناور را به داخل خود می کشاند. به زعم سازندگان 
دستگاه، از آنجایی که ماهی ها و موجودات دریایی به راحتی می توانند از 
زیر این دستگاه شنا کنند، این اختراع خطری برای اکوسیستم نخواهد 

داشت.
برنامه این شرکت این است که طی پنج سال آینده این دستگاه ها را در 
هزار رودخانه آلوده دنیا مستقر کند و به این ترتیب کوه عظیم زباله های 
پالستیکی در دریاهای بزرگ و اقیانوس ها در سطح جهان را تا ۸۰ درصد 

کاهش دهد.
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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

وكيل مهاجرت به آمريکا و كانادادفتر حقوقى  هما يحيوى

«مشاوره با تعيين وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمريکا
ـ  مهاجرت به كانادا

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

آيا ممنوع الورود به كانادا و يا آمريکا هستيد؟
جهت رفع ممنوعيت ورود به كانادا و آمريکا با ما تماس بگيريد

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب كشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسايل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثيه منزل

778-980-1286 «افشين»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
كاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پياده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراكز تجارى و ادارى

با ۲٠ سال سابقه

604-842-2326 «رامين»

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 :  كليه مدارك حقوقى، سجلى، تحصيلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهينامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بيمه اتومبيل و عدم سوء پيشينه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بريتيش كلمبيا 

خدمات نوتارى پابليک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وكالتنامه، وصيت 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

مديريت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان يزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رايگان براى تعيين بهاى اجاره ملک شما
بازاريابى و تبليغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصي متقاضيان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظيم قرارداد قانونى اجاره
مديريت ماهيانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى ليست امالك موجود براى اجاره به وب سايت مراجعه كنيد

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4۷26 

آكادمى رانندگى آريا
١٠ درصد تخفيف
 براى تازه واردين

236-788-3320
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