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در نخستین ســالگرد بازگشت
تحریــم های آمریکا ،پرسشــی
پیچیده پیــش روی ناظران قرار
گرفته و آن اینکه حکومت ایران،
در مواجهه با توافقی هسته ای که
به مبادالت مالی و فروش نفت آن
کمک نمی کند ،نهایتا چه خواهد
کرد؟ از اشارات تلویحی یا صریح
تصمیم گیران ارشد حکومت ،چنین
به نظر می آید سه گزینه ای که -تا
این لحظه -بیش از سایر سناریوها
مــورد توجه آنها قــرار گفته اند،
عبارتند از «وقت کشی» (به امید
تغییر شرایط)« ،مذاکره با دشمن»
و نهایتا« ،برهم زدن بازی».

یک ســال پس از بازگشــت تحریم
های واشــنگتن علیه تهران ،حسن
روحانی خبر داد که در چهارمین گام
کاهش تعهدات در توافق هســتهای
برجام ،گازدهی به ســانتریفوژهای
فردو از امروز  ۱۵آبان آغاز می شــود.
اعالم این تصمیم ،شش هفته پس از
هشــدار قدرت های اروپایی راجع به
امکان خروج از برجام در صورت ادامه
کاهش تعهدات ایران صورت گرفت و
در نتیجه ،ابهام در مورد آینده توافق
هسته ای را افزایش داد.
پیش از نهایی شــدن برجام ،احتماال
هیچ یک از دولت های طرف مذاکره
ایــن احتمال را نمــی داد که دولت
بعــدی آمریکا از توافق خارج شــود.
به عالوه ،بعید است نمایندگان هیچ
کــدام از دولت هــای مذاکره کننده
پیش بینــی می کرد کــه با خروج
واشــنگتن از توافق ،سایرقدرت های
جهانی تا این حد در اجرای تعهدات
اقتصادی برجام دستبسته باشند.
ولی با خــروج دونالد ترامپ از برجام
در  ۱۸اردیبهشــت  ۱۳۹۷و سپس
اعالم بازگشــت تحریم های آمریکا
علیه ایران از  ۱۴آبان همان ســال،
اکنون میــزان صادرات نفت ایران در
پایین ترین میزان از زمان جنگ ایران
و عراق قرار گرفته .در خصوص میزان
فعلی این صادرات اگرچه روایت های
متفاوتی وجود دارد ،اما در این لحظه،
حتما زیر نیم میلیون بشــکه است.
برای فهم معنی این رقم ،کافی است
دوران پیش از
آن را با صادرات بدترین
ِ
برجام یعنی سال  ۱۳۹۱مقایسه کنیم
که حدود  ۱میلیون بشــکه در روزبود .همه اینها نیز در شرایطی است
که فشار واشنگتن بر مبادالت مالی
و صادرات نفتی ایران ،هنوز به نقطه
نهایی خود نرسیده.
به این ترتیب ،در نخســتین سالگرد
بازگشت تحریم های آمریکا ،پرسشی
پیچیده پیش روی ناظران قرار گرفته
و آن اینکه حکومت ایران ،در مواجهه
با توافقی هســته ای که به مبادالت
مالی و فروش نفــت آن کمک نمی
کند ،نهایتا چه خواهد کرد؟ از اشارات
تلویحی یا صریح تصمیم گیران ارشد
حکومت ،چنین به نظر می آید ســه
گزینه ای که -تا این لحظه -بیش از
سایر ســناریوها مورد توجه آنها قرار
گفته اند ،عبارتند از «وقت کشــی»
(به امید تغییر شــرایط)« ،مذاکره با
دشمن» و نهایتا« ،برهم زدن بازی».
«وقت کشی»

در پی خروج ایاالت متحده از توافق
هسته ای و زمینگیر شدن تدریجی
برجام ،رایج تریــن گرایش در میان
نشریهاجتماعیفرهنگی

آیا تهران بازی هستهای را
به هم میزند؟

تشکیل زنجیره انسانی دانشجویان پیرامون تأسیسات فردو ،به نشانه دفاع از این تأسیسات

مســئوالن ایران ،تالش بــرای ادامه
وضع موجود تا زمان تغییر احتمالی
شرایط بوده است.
بخشــی از این انتظار ،با امیدواری به
دور زدن پنهانــی تحریم ها توجیه
شده که البته ،تاکنون دستاوردهای
به شــدت ناچیزی داشــته .به ویژه
چون بسیاری از متحدان تهران که به
مبادالت غیرعلنی با آنها امیدوار بوده،
برای در امان مانــدن از تحریمهای
آمریــکا از هرگونه «رفتــار پرخطر
اقتصادی» خودداری کرده اند .بخش
دیگری از انتظار مسئوالن حکومتی،
با امید به مقابله رســمی سایر قدرت
های طرف برجام یعنی روسیه ،چین
و اتحادیه اروپا با تحریم های آمریکا
صورت گرفته .فرایندی که نقطه اوج
آن ســازو کار اروپایی «اینستکس»
(ابزار حمایت از مبادالت تجاری) برای
ممکن شدن انتقال پول از یا به مقصد
ایران بوده است.
تاکنون اما قدرت های دیگر جهانی،
نتوانســته اند با یا بدون اینستکس،
تاثیر تحریم های مالی و نفتی ایاالت
متحده را کاهش دهنــد .آن هم در
شرایطی که فشار اقتصادی آمریکا رو
به افزایش بوده و دولت ترامپ ،هر از
گاه با توسعه تحریم ها به زمینه های
جدید -اخیرا بخش ســاخت و ساز-
دورنمای مبــادالت اقتصادی ایران را
پیچیده تر کرده است.
در شــرایط فعلــی ،اگرچــه صدای
طرفــداران تصمیمهــای جدید -از
قبیل خروج کلی از برجام یا مذاکره یا
مذاکره با واشنگتن -به تدریج بیشتر
شنیده می شــود ،اما کماکان بخش
غالب تصمیم گیران حکومتی ادامه
وضع موجود را بهتــر از گزینه های
دیگر می دانند .این عده ،از ســویی
مذاکــره با دولت ترامــپ را مجاز یا
مفید نمی دانند و از سوی دیگر ،علی
رغم ناامیدی به توافق هسته ای ،امید
دارند که با ماندن در برجام تا اطالع
ثانوی ،وضعیت از این که هست «بدتر
نشود» .مثال ،تا زمان انتخابات بعدی
ریاست جمهوری آمریکا ،که حامیان
ادامه وضع موجــود امیدوارند دونالد
ترامپ در آن شکست بخورد.
گرایش به این رویکــرد ،در اتفاقاتی
همچون ماندن ایران در برجام در یک
سال و نیم سپری شده از خروج آمریکا
از توافق هسته ای نمود دارد .آن هم
در حالی که آیــت اهلل خامنه ای به

دفعات هشدار داده بود اگر واشنگتن
از توافق هســته ای خارج شود ایران
هم چنین می کند (او حتی پیش از
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ،در
ســخنرانی معروف  ۲۵خرداد ۱۳۹۵
خــود گفته بود اگــر آمریکایی ها از
برجام خارج شوند ایران آن را «آتش
می زند»).
بالتکلیــف ماندن لوایــح مربوط به
پولشویی و تامین مالی تروریسم در
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،نمونه
ای دیگر از گرایش به چنین رویکردی
اســت .مجمع در بیش از یک سال
گذشــته ،این امکان را داشته که یا با
تصویب این لوایح ،زمینه ساز -اندکی-
همکاری مالی بیشتر با اتحادیه اروپا
شــود ،و یا با رد لوایح ،تکلیف خود با
اروپایی که تهران تاکید دارد در مقابل
آمریکا ناتوان اســت را ،یک بار برای
همیشه روشن کند.
ولی نه مجمع تشخیص و نه شخص
رهبر -که اگر تصمیمی بگیرد ،مجمع
اطاعت خواهــد کرد -طی این مدت
مسئولیت رد یا تصویب لوایح را قبول
نکرده انــد و در عمل ادامه وضعیت
بالتکلیــف موجــود را ،بــه گرفتن
تصمیمهای بزرگ ترجیح داده اند.
«مذاکره با دشمن»

در کنار دیدگاهی که سناریوی مطلوب
را حفظ وضعیت موجود به امید پایان
دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ
می دانــد ،دیدگاه متفاوتی در فضای
سیاست ایران وجود دارد که مطابق
آن ،از قضا باید با همین رئیس جمهور
فعلی آمریکا مذاکره کرد.
طیفی از معتقدان به این دیدگاه ،در
توجیه چنیــن مذاکره ای به تاثیرات
بسیار شــدید تحریم های اقتصادی
اشاره می کنند که حتی از تحریم های
پیش از مذاکرات برجام هم بیشتر بر
اقتصاد ایران تاثیر گذاشته .تاجایی که
علی رغم رسیدن رشد اقتصادی سال
 )۲۰۱۶( ۱۳۹۵به بیش از  ۱۲درصد،
صندوق بین المللی پول رشد اقتصاد
ایران در ســال جاری را حدود منفی
 ۹درصــد تخمین زده که از وضعیت
ســال پیش از شــروع
بحرانی ترین
ِ
مذاکرات برجام یعنی  ۱۳۹۱هم بدتر
است.
برخی مدافعان گفتگو با دولت ترامپ
در عین حــال معتقدند که وی علی

رغم سرســختی در حوزه تحریم ها،
به لحاظ تبلیغاتی نیازمند به مذاکره
مســتقیم با رهبران ایــران پیش از
انتخابات ریاســت جمهــوری آینده
آمریکاست و در صورت انجام مذاکر،
حاضر به دادن امتیازهای بسیار بزرگ
به تهران خواهد بود.
آنچه چنین دیدگاهی را تقویت کرده
این واقعیت اســت که دونالد ترامپ
همزمان با افزایش فشــار اقتصادی،
مکررا بــرای گفتگو با تهــران اعالم
آمادگــی کرده .به عنــوان نمونه ،در
 ۸مرداد  ۱۳۹۷گفته حاضر اســت با
حســن روحانی رئیس جمهور ایران
«بدون پیش شرط» مذاکره کند ،در
 ۱۹اردیبهشت  ۱۳۹۸گفته «ما فقط
نمی خواهیم که آنها سالح هستهای
داشــته باشند که این خواسته بسیار
زیادی نیست» ،و در  ۶خرداد گذشته
اعالم کــرده« :ایران با همین رهبران
موقعیت تبدیل شــدن به کشــوری
بــزرگ را دارد» ،با تاکیــد بر اینکه:
«میخواهم به صراحت بگویم که ما
به دنبال تغییر رژیم نیستیم؛ دنبال
جلوگیری از تســلیحات هســتهای
هستیم».
اظهاراتــی از این قبیــل ،حداقل در
ظاهر به این معنی اســت که مطالبه
کلیدی واشنگتن از تهران ،به تدریج
بــر موضوع پرونده هســته ای ایران
متمرکز شــده .به عبارت دیگر ،علی
رغم حساسیتهای آشکار واشنگتن
بر برنامــه موشــکی و فعالیت های
منطقــه ای ایران ،شــخص رئیس
جمهور آمریکا کوشیده به مقامهای
ایرانی این پیام را منتقل کند که اگر
مذاکره مجدد بر سر برنامه هسته ای
را بپذیرنــد ،او در مقابــل امتیازهای
غیرمنتظره اقتصادی خواهد داد.
شــواهدی وجود دارد کــه در تهران
هم ،بــه تدریج این نشــانه ها مورد
توجــه قرار گرفته اند .به عنوان مثال
حســن روحانی در  ۴شــهریور ،در
آستانه سفر به نیویورک برای شرکت
در اجالس ساالنه سازمان ملل گفت:
«اگر بدانم به یک جلســهای بروم و
با کســی مالقات کنم که کشور من
آباد می شــود و مشکالت مردم حل
می شــود من دریغ نخواهم کرد» .او
در  ۲۲مهــر تا به انجا پیش رفت که
تاکید کــرد« :هر زمان اطمینان پیدا
کنم که منافع ملت ایران در اجالسی
یا جلسه ای تامین می شود و بار فشار

سردبیر و مدیر مسوول :رامین مهجوری

دستیار سردبیر و مدیر اجرایی :فروزان یزدان
وب سایت :امیررضا تمدندوست
پیوند مونتریال :محمد رحیمیان 514-996-969۲

هر جمعه منتشر میشود

 پیوند در ویرایش نوشتهها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  -نوشتهها و عکسهای فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد نظریههای چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاههای پیوند نیست  -پیوند از درج نامههای فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور استـ نقل نوشتهها با درج ماخذ آزاد است  -پیوند جویای دیدگاههای متفاوت و مخالف با نوشتههای چاپ شده است

از روی دوش مردم برداشته می شود،
من هستم .حاضرم شخصا در این راه
قربانی شوم».
چنین موضع گیــری هایی ،البته با
واکنش شدید منتسبان و منصوبان
آیت اهلل خامنه ای مواجه شده که به
حسن روحانی در مورد تبعات سنگین
اظهاراتش هشــدار داده اند .با وجود
نفــس آنکه رئیس جمهور ایران
این،
ِ
چنین پیشــنهاداتی را به طور علنی
طرح کرده و افزوده «حاضر است در
این مسیر قربانی شود» ،احتماال نشان
دهنده شدت بحث هایی است که در
مورد مذاکره با آمریکا ،در حلقه های
داخلی حکومت ایران جریان دارد.
«بر هم زدن بازی»

در سطوح رسمی حکومت ،بلندتر از
صدای معتقدان به ادامه وضع موجود
یا مذاکره با آمریکا ،صدای کســانی
است که تاکید دارند ایران اصوال امکان
مصالحه بر سر تحریم های موجود را
نخواهد داشــت و درنتیجه باید قید
معامله با غرب و از جمله توافق هسته
ای را بزند .به باور این گروه ،مسئوالن
ایرانی الزم است با نادیده گرفتن کامل
هشدارهای بین المللی ،نه تنها پروژه
های موشکی و منطقه ای ،که فعالیت
های هســته ای خــود را نیز -بدون
توجه به محدودیت های وضع شــده
در برجام -ادامه دهند.
بخشی از تاکیداتی که بر لزوم «بر هم
زدن بازی» در پرونده های راهبردی
صورت می گیرد ،ممکن اســت نه به
معنــای اعتقاد واقعی بــه این رویه،
که روشــی برای ترســاندن غرب و
امتیازگیری بیشــتر پای میز مذاکره
باشــد .ولی قابل انکار نیست که که
طیفی از صاحبان قــدرت در ایران،
اساسا به سودمند بودن تنش زدایی با
آمریکا و متحدان آن معتقد نیستند و
به دنبال خروج دولت ترامپ از برجام،
در چنین باوری سرسخت تر شده اند.
مواضع ماه های اخیر آیت اهلل خامنه
ای ،فــارغ از اینکه به معنی تمایل او
به خروج از برجام بــوده یا با انگیزه
ترساندن غرب بیان شده باشد ،حداقل
در ظاهــر ،در چارچوب گرایش اخیر
به نظر می رســد .از نشانه های این
رویکرد ،می تــوان به تاکید  ۱۰مهر
آقــای خامنه ای در جمع فرماندهان
سپاه اشــاره کرد مبنی بر اینکه «در

Tel: 604-921-4726
www.paivand.com
Email: editor@paivand.com

مسال ه هســتهای ،ما کاهش تعهدات
را ادامــه خواهیم داد و باید با جدیت
کامــل ادامه دهیم ...تــا وقتی که به
نتیج ه مطلوب برسیم» .دستوری که
نتیجه آن ،اعالم اجــرای چهارمین
مرحله از کاهــش تعهدات تهران در
توافق هسته ای از امروز  ۱۵آبان بود.
البته می توان در مورد اینکه «نتیجه
مطلوب» رهبر قــرار بوده مثال غنی
ســازی انبوه باشد یا امتیاز گرفتن از
اروپا اختالف نظر داشــت ،ولی زمان
صدور دســتور او ،بین سطور مهمی
داشــته .بیان این اظهارات ،مشخصا
یک هفته بعد از هشــدار قدرتهای
اروپایی عضــو برجام به ایران صورت
می گرفت که اگــر تهران به کاهش
تعهدات خود در برجــام ادامه دهد،
اروپاییها آماده ترک توافق هسته ای
خواهند شد.
عامل دیگری که نشــانه تمایل به بر
هم زدن بازی تلقی شــده ،مجموعه
تحوالت مــاه های اخیــر در خلیج
فارس بوده است .جنجالی تر از همه،
حمالت  ۲۳شــهریور به آرامکو که
اگرچه ایران دخالت خــود در آن را
رد کرد و حوثی ها مسئولیتش را بر
عهده گرفتند .اما حتی با فرض انجام
حمالت از سوی نیروهای یمنی ،تصور
عدم ارتباط آن با سپاه دشوار بود .چرا
که اگرچه ممکن بود در مورد میزان
هماهنگی عملیات نظامی یمنیها با
تهران اختالف تحلیل وجود داشــته
باشد ،اما این احتمال منتفی بود که
نیروهــای حوثی عملیاتی در آن حد
از بزرگی و پیچیدگی را -که به قطع
موقت نیمی از صادرات نفت عربستان
انجامید -بدون کمک یا اطالع سپاه
انجام داده باشند.
به ویژه آنکه حمله  ۲۳شــهریور در
شرایطی انجام شد که احتمال مذاکره
تهران و واشنگتن ،از هر زمان دیگری
بعد از خــروج آمریکا از برجام جدی
تر شــده بود :مشخصا چهار روز پس
برکنار شــدن جان بولتون مشــاور
وقت امنیــت ملی رئیس جمهور که
همزمان با آن ،وزارت خارجه آمریکا
بر آمادگی دونالد ترامپ برای مالقات
«بدون پیش شرط» با حسن روحانی
در نیویورک تاکید کرده بود .آن هم
در شرایطی که گزارش شده بود آقای
بولتون ،پیش از برکناری ،بهشــدت
با ایده کاهش تحریمهای ایران برای
زمینه سازی مالقات روسای جمهور
دو کشور مخالفت کرده است.
زمــان بندی چنین حملــه ای ،این
برداشــت را ایجاد می کرد که گویی
برخی نیروهــای قائل به «برهم زدن
بــازی» ،برای منتفی کــردن گزینه
«مذاکــره بــا دشــمن» حاضرند تا
جاهایــی پیــش بروند کــه فراتر از
تصورات تحلیلگران است.
پیچیدگی های هر گزینه

هر یک از ســه گزینــه پیش روی
حکومــت ایران در ارتبــاط با برنامه
هسته ای ،دارای ابهامات و نقاط ضعف
جدی است.
در ارتباط با گزینه وقت کشی ،سوال
اصلی این است که چه تضمینی وجود
دارد که با گذشت زمان ،وضعیت بدتر
نشود؟ به عنوان نمونه ،در صورت عدم
تصویب لوایح مربوط به پولشویی در
مجمعتشخیص
ادامه در صفحه ۲۸

PAIVAND Newspaper

Published on Friday of each week
Editor in chief: Ramin Mahjouri
Managing Editor: Forouzan Yazdan

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

3

۱۳۹۸  آبان17  جمعه۱449 شماره

Issue 1449 Friday November 8, 2019

$

WIN UP TO

10,000

IN HOLIDAY
BONUSES^

ON SELECT MODELS

0

% + $750

AS LOW AS

OF MINIMUM CREDIT Ω

FINANCINGΦ

ON OUR MOST POPULAR MODELS

2019
EX Premium

,
7
000
84
0
FINANCE
FROM

FOR

OR
GET
UP
TO

%

Φ

$

CASH DISCOUNTS«

MONTHSΦ

ON OTHER SELECT 2019 SORENTO MODELS

INCLUDES $1,000 IN HOLDAY BONUSES ^

Sorento SXL Limited shown‡

2020

“BEST SMALL CAR IN
CANADA FOR 2019”

EX

$

WIN UP TO

10
000
$
750
0
%,

FINANCE FROM

GET

Φ

PLUS

IN HOLIDAY
BONUSES^

ON SELECT MODELS

0

Ω

% + $750

IN HOLIDAY
Ω
BONUSES^

AS LOW AS

OFFER

• 8" DISPLAY AUDIO
• APPLE CARPLAY® AND ANDROID AUTOTM†
• 5-YEAR/100,000 KM WARRANTY°

INCLUDES

Forte GT DCT shown‡

OF MINIMUM CREDIT Ω

FINANCINGΦ

ON OUR MOST POPULAR MODELS

2019

NEWLY REDESIGNED 2020

EX Premium

$
,000
84
0LIMITED TIME7ONLY
FOR A
FINANCE
FROM

FOR

OR
LX FWD

%

Φ

GET
UP
TO

CASH DISCOUNTS«

MONTHSΦ

ON OTHER SELECT 2019 SORENTO MODELS

GET A 2020
SPORTAGE
INCLUDES
$1,000 IN HOLDAY BONUSES

Sorento SXL Limited shown‡

STARTING
FROM
2020
EX

0

FINANCE FROM

%

24,995

$

«

“BEST SMALL CAR IN
CANADA FOR 2019”

Sportage SX shown‡

GET

Φ

PLUS

750

$

2020

OFFER

IN HOLIDAY
Ω
BONUSES^

• 8" DISPLAY AUDIO
• APPLE CARPLAY® AND ANDROID AUTOTM†
• 5-YEAR/100,000 KM WARRANTY°

INCLUDES

0

EX
Forte GT DCT shown‡

FINANCE FROM

NEWLY REDESIGNED 2020

%

GET

Φ

LX FWD

PLUS

FOR A LIMITED TIME ONLY
GET A 2020 SPORTAGE

STARTING
FROM

24,995

$

750

$

IN HOLIDAY
Ω
BONUSES^

Soul GT-Line Limited shown‡

«

5 YEARS

2020

^Ω

Sportage SX shown‡

/ 100,000 KM WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE • POWERTRAIN • 100% TRANSFERABLE • ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
EX

0

FINANCE FROM

%

Φ

GET

750

$

PLUS
kia.ca/unwrap

OFFICIAL VEHICLE
OF THE CHL

IN HOLIDAY
Ω
BONUSES^

Soul GT-Line Limited shown

‡

نوحی مشاور فروش

منوچهر

Offer(s) available on select new 2019/2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from November 1 to December 2, 2019. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at
extra cost. All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,795, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise
specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2019 Sorento EX Premium (SR75HK)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX IVT (SK852L) with a selling price
/ 100,000at KM
WARRANTY
of $41,060/$21,990/$24,040
0% for 84/36/36
months for a total number of 364/156/156 weekly payments of $113/$128/$143 with $0/$2,020/$1,795 down. Cost of borrowing is $0, includes $2,000/$750/$750 credit ($500 Holiday Bonus and $500/$250/$250 Black Friday Credit). «Cash Purchase Price for the new 2019 Sorento
SXL Limited
SportageKM
LX FWD
(SP75AL) is $44,060/$24,995
and includes °$7,000/$2,695 (including $500 Holiday Bonus, $500 Black Friday Credit and dealer participation of $0/$195) cash discount. Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. ^Unwrap A Deal
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UNLIMITED
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• 100%
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ANYWHERE
IN NORTH
AMERICA
on or before December 2, 2019. All eligible contestants are automatically entered into the Grand Prize Draw for the maximum prize of $10,000, to be randomly selected at the conclusion of the contest. Grand Prize contest ends January 2, 2020. No purchase necessary to enter. Only one entry per household. Non-transferable, no
substitutions and no cash value. Contest open to Canadian residents with a valid driver’s license, who have reached the age of majority in the province of their residence. 1,157 prizes ranging in value from $750 to $10,000 (including $500 Holiday Bonus) available to be won. Odds of winning a prize are 1:7. Potential prize recipients
must correctly answer a skill-testing question. Other restrictions apply; please see your participating Kia dealer for complete contest rules. ΩBlack Friday Bonus of $250 or $500 is valid towards the purchase or lease of an eligible new 2019 or 2020 Kia vehicle purchased from November 1 to December 2, 2019. Vehicles eligible for
VEHICLE
$250 include; new 2019/2020 Forte and 2019/2020 Soul (excl. EV); OFFICIAL
$500OFincludes:
new 2019/2020 Sportage and 2019/2020 Sorento. Offer can be combined or used in conjunction with other offers. Dealer order may be required. Offers subject to change and extension without notice. See your Kia dealer for complete details. ‡Model
kia.ca/unwrap
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shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2019 Sorento SXL Limited (SR75KK)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $49,165/$39,995/$28,995/$29,595. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members
whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc.
Offer(s) available on select new 2019/2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from November 1 to December 2, 2019. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at
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specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2019 Sorento EX Premium (SR75HK)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Soul EX IVT (SK852L) with a selling price
of $41,060/$21,990/$24,040 at 0% for 84/36/36 months for a total number of 364/156/156 weekly payments of $113/$128/$143 with $0/$2,020/$1,795 down. Cost of borrowing is $0, includes $2,000/$750/$750 credit ($500 Holiday Bonus and $500/$250/$250 Black Friday Credit). «Cash Purchase Price for the new 2019 Sorento
SXL Limited (SR75KK)/2020 Sportage LX FWD (SP75AL) is $44,060/$24,995 and includes $7,000/$2,695 (including $500 Holiday Bonus, $500 Black Friday Credit and dealer participation of $0/$195) cash discount. Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. ^Unwrap A Deal
is valid from November 1 to December 2, 2019. Eligible customers receive a minimum credit of $500 and are eligible to win up to a maximum of $10,000 towards the purchase or lease of an eligible new 2019 or 2020 Kia vehicle (excluding: 2020 Telluride, all Niro EV and PHEV models and Soul EV models). Prize must be claimed
on or before December 2, 2019. All eligible contestants are automatically entered into the Grand Prize Draw for the maximum prize of $10,000, to be randomly selected at the conclusion of the contest. Grand Prize contest ends January 2, 2020. No purchase necessary to enter. Only one entry per household. Non-transferable, no
substitutions and no cash value. Contest open to Canadian residents with a valid driver’s license, who have reached the age of majority in the province of their residence. 1,157 prizes ranging in value from $750 to $10,000 (including $500 Holiday Bonus) available to be won. Odds of winning a prize are 1:7. Potential prize recipients
must correctly answer a skill-testing question. Other restrictions apply; please see your participating Kia dealer for complete contest rules. ΩBlack Friday Bonus of $250 or $500 is valid towards the purchase or lease of an eligible new 2019 or 2020 Kia vehicle purchased from November 1 to December 2, 2019. Vehicles eligible for
$250 include; new 2019/2020 Forte and 2019/2020 Soul (excl. EV); $500 includes: new 2019/2020 Sportage and 2019/2020 Sorento. Offer can be combined or used in conjunction with other offers. Dealer order may be required. Offers subject to change and extension without notice. See your Kia dealer for complete details. ‡Model
shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2019 Sorento SXL Limited (SR75KK)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $49,165/$39,995/$28,995/$29,595. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members
whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc.
Google Maps ©2019 Google. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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«توریست»های ایرانی در صدر جدول «متقاضیان پناهندگی» کانادا قرار گرفتند!
ایرونیا -آخرین آمار رســمی منتشر
شــده از ســوی دولت فدرال کانادا
حکایت از موفقیت جدید ایرانیان پس
از نزدیک به هشــت ماه تالش دارد
که در عرصه جدیدی آنها را باالتر از
تمامی کشورهای جهان قرار داد!
در حالیکــه شــمار ایرانیانــی که با
دریافت ویــزای توریســتی خود را
بــه کانادا رســانده و پــس از مدتی
تقاضای پناهندگی میکنند به شکل
محسوسی در  15ماه گذشته افزایش
یافتــه  ،درآمار ماه آگوســت 2019
توریستهای ایرانی با پشتکاری قابل
تحســین باالخره هندی ها را پشت
سر گذاشته و با  650مورد درخواست
پناهندگی طی ماه آگوست در صدر
جدول جای گرفتند!!
البته در مجموع درخواستها از ژانویه
تا آگوست  ، 2019هنوز هندی ها با
 4430مورد دررتبــه اول و ایرانیان
با  3770درخواســت در رتبه دوم در
جدول متقاضیــان پناهندگی جای
دارند ولی با توجه به محبوبیت شدید
این فرم از “مهاجرت ســریع السیر”
ورقابت برای دریافت کمکهای مختلف
دولتی و استانی در کانادا  ،انتظار می
رود این فاصله طی ماه های آینده از
بین رفته و ایرانیان در این بخش هم
به عنوان برترین کشور شناخته شوند!!
گفتنی است شمار توریستهای قالبی
در ماه های اخیر به اندازه ای زیاد شد
که مامورین مرزی کانادا دســت به
مصاحبه با برخی از این توریست ها در
فرودگاه های اروپا ( به ویژه ترکیه) و
همچنین در فرودگاه های کانادا زدند
و سعی کردند با طرح سواالت مختلف
از نیت اصلی آنها از سفر به کانادا آگاه
شده و در صورت قانع نشدن برخی از
آنها را پیش از ورود به کشور دیپورت
کردند!
جالب تر اینکه برخی از این توریستها
که ظاهرا پناهنده شــدن به برخی از
کشورهای اروپایی را به سفر به کانادا
ترجیــح می دادنــد و قبال در تالش
برای دریافت ویزای شنگن ناکام مانده
بودند  ،بــا ویزای کانادا از ایران خارج
شــده ولی پرواز کانکشن آخر را رها
کرده و در ترانزیت یکی از کشورهای
اروپایی اعالم پناهندگی کرده اند ! به
عبارت دیگر کار به جایی رسیده که
دریافت ویزای کانادا برای این دسته
از توریستها ساده تر از گرفتن ویزای
شنگن بوده !
دریافت کمک هزینه ماهیانه  ،تحصیل
رایگان فرزندان و بیمه پزشکی رایگان
به همــراه عدم زندگــی در کمپ و
آزادی انتخــاب هر کدام از اســتانها
برای ادامه زندگی سبب شده تا تعداد
زیــادی از ایرانیان با پرداخت مبالغی

ﺩﺍﻭﺩ ﻗﻮﺍﻣﻰ

این عکس اصال تزیینی نیست و مربوط به تبلیغات تلگرامی/اینستاگرامی یکی از شرکتهای مشهور فعال در
زمینه ” مهاجرت از طریق پناهندگی” به کاناداست.

به شرکتهایی که حاال علنا شعار ” از
دریافت ویزا تا تایید پناهندگی کانادا
با شما هســتیم” را در فیس بوک و
تلگرام تبلیغ می کنند  ،راهی کانادا
شوند .
آمــار ســال جــاری و رونــدی که

توریســتهای ایرانی برای رســیدن
به رتبه نخســت طی کرده اند قابل
توجه است  .در ماه ژانویه  575ایرانی
درخواســت پناهندگی کــرده اند و
درفوریــه  ،395مــارس، 355آوریل
،375مــی ، 400ژوئن  ، 410جوالی

 610و در آگوست شمار آنها به 650
نفررسیده  .تمامی این عده در چهار
استان انتاریو  ،بریتیش کلمبیا  ،کبک
و منیتوبا درخواست خود را ثبت کرده
اند که البته سهم انتاریو به شکل قابل
توجهی بیش از سایر استانهاست و 70

تا  75درصد متقاضیان را شامل می
شود و منیتوبا امسال در مجموع فقط
پذیرای  20متقاضی ایرانی است .
اهمیــت آمــار اخیر زمانی بیشــتر
مشخص می شود که در نظر بگیریم
در کل سال  2015فقط  150نفر و
در سال  2016هم تنها  285ایرانی از
کانادا تقاضای پناهندگی کرده بودند
و این آمار در سالهای یاد شده شامل
پناهندگان واقعی هم می شــده که
از طریق دفتر ســازمان ملل به کانادا
رسیده بودند !!
شکی نیست انتشار این مقاله قطعا
واکنــش برخــی از این توریســت-
پناهنده ها را به همراه خواهد داشت
و عبارتهایی از جمله ” جای شــما را
که تنگ نکردیم “ ”،خوبه حاال شما
نمی خوای خرج ما را بدی”“ ،خودش
اومده و حاال شده ضد مهاجر ” ”،پس
حس هموطن دوستی کجا رفته؟” در
بازخورد این مطلب در جامعه ایرانی
کانادا مطــرح می شــود( البته اگر
نخواهیم به واکنش های رکیکی که
حاال در پای مطالب فارسی زبان عادی
شده اند اشاره کنیم).
ولی این عزیــزان پیامدهای متعدد
روش رســیدن به اقامت احتمالی در

صدها نفر در ادمونتون طی تظاهراتی خواستار جدایی غرب کشور
از کانادا شدند
ایرونیــا -کانــادا بدون اســتانهای
غربیاش چه چیزی خواهد بود؟ برای
صدها نفری که شنبه در مرکز آلبرتا
گرد هم آمدند ،این یک رویاست.
جداییطلبان خواستار مستقل شدن
غرب کشور از کانادا هستند .نام این
پدیده وگزیت گذاشــته شده است.
حدود  700نفر در گردهمآیی شنبه
حضور داشتند و بیش از  262هزار نفر
عضو گروه فیسبــوک Vote Wexit
هستند.
پیتــر داونینگ رهبــر وگزیت گفت
حمایت از جدایی غرب بعد از انتخاب
اخیر جاســتین ترودو نخســتوزیر
لیبرال افزایشــی انفجاری داشت .او
میگوید مالیات کربنی ،فرمولهای
برابرســازی و «حملهای مســتقیم
علیه صنایــع غرب کانادا» تعدادی از
دالیل اصلی خواسته جداییطلبی از
فدراسیونهستند.
داونینگ که یــک کاله آبی «دوباره
آلبرتا را بزرگ کنید» به ســر داشت،
گفت« :اجــازه نمیدهیــم که جدا
بشویم .دوباره آلبرتا را بزرگ میکنیم
و همین موقع اســت که خودمان را

از زالویــی جدا میکنیم که در کانادا
شرقی است».
داونینــگ گفت وگزیــت را اغلب با
سیاســتهای محافظهکارانه همراه
میکنند امــا این جنبش نه چپگرا
و نــه راستگراســت .او گفت« :این
جنبش برای همه است غیر از کانادا
شرقی».
این ســازمان میخواهد بــه عنوان
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یک حزب سیاســی به ثبت برسد و
حزب وگزیت آلبرتا در آینده نزدیک
نخســتین قانون اساســی استان را
طراحی میکند .داونینگ گفت« :ما به
عنوان آلبرتاییها قرار نیست بنشینیم
تا دولت به ما چــک رفاه بدهد .این
اتفاق نمیافتد .جدا میشــویم و این
اتفاق خواهد افتاد».
اما گفتن اینکــه این اتفاق میافتد و

عملی کردن آن دو چیز کامال متفاوت
هســتند .پروســه طوالنی جدایی
نیازمند یک رفراندوم مورد تایید اتاوا
خواهد بود و حتی اگر جداییطلبان
پیروز بشــوند ،باید با اتاوا کار کنند
تا لیســتی طوالنی از مشــکالت از
جمله مالکیت سرزمینهای دولتی و
پایگاههای نظامی را حل کنند.
جوان بیورنســون که در گردهمآیی
شــرکت کرده بود گفت میخواهد
قدرت را پس بگیرد .او گفت« :تا وقتی
که مردم برخیزند و متوجه شوند که
شما ،مردم ،قدرت را در اختیار دارید
و این سرزمین متعلق به شماست ،ما
هیچ جا نمیرویم».
پیتر کافدا هم در گردهمآیی شــنبه
شــرکت کرد اما هنــوز کامال درباره
وگزیــت راضــی نشــده و میگوید
تعدادی از برنامههای چارتر آن شبیه
بهدیکتاتوریهایکمونیستیهستند.
او گفت« :جدایی تنها چیزی اســت
که میتوانیم با آن مذاکره کنیم .واقعا
از جدایی حمایت نمیکنم چون این
کشور و تمام مردمش عالی هستند.
اما باید کمی از قدرت را پس بگیریم».

کانادا را در نظر نمی گیرند.
بدون شک هر انســانی آزاد است در
هر مرحله از زندگی برای آینده خود
تصمیم بگیرد و انتخاب محل سکونت
هم یکی از این انتخابهاســت  .ولی
دریافت ویزای کانادا با مدارکی کامال
ســاختگی از سوی برخی از این عده
قبــل از هر چیز دریافت ویزای کانادا
برای متقاضیان واجد شرایط با مدارک
واقعی را به مراتب مشکل تر کرده و
شــنیده ها در یکی دو ماه اخیر از رد
درخواست بسیاری از تقاضای ویزای
کانادا برای افراد بعضا شناخته شده و
افرادی دارای مدارک کامل می دهد
که شاید سال گذشته با همین شرایط
براحتی ویزا دریافت می کردند.
از طرفــی نبایــد فرامــوش کنیم با
سیاســتی که دولت آمریکا در پیش
گرفت و از اعطای ویزا به ایرانیان در
اکثر موارد خودداری می کند  ،کانادا
تنها امید بسیاری از خانواده ها برای
مالقات با عزیزان شــان در برخی از
نقاط مرزی بین دو کشور است وحاال
با دشــوارتر شدن روند اعطای ویزای
کانادا  ،آنها حتــی از این امکان هم
محروم شده و با توجه به عدم امکان
خروج عزیزان شان از آمریکا  ،دوری
اجباری را الاقل برای چند سال دیگر
باید تحمل کنند.
از سوی دیگر آن دسته از پناهنجویان
واقعی که بخاطر مشکالت گوناگون
سیاسی -اجتماعی از ایران خارج شده
و مترصد ورود به کشــور ثالثی چون
کانادا هستند  ،حاال صدها توریست-
پناهنــده را در صــف مقابــل خود
می بینند که به قول خودشــان “از
زرنگی شان استفاده کرده” و خود را
به “سفره ای که تابحال برای دیگران
پهن بوده “رســانده انــد و حتی در
موردی یکی از این توریست-پناهنده
ها یک هفته پس از حضور در کانادا ،
با ثبت شرکت و افتتاح حساب تجاری
در صدد صــادرات و واردات با ایران(
همان کشوری که به ادعای خودش
امکان زندگی عــادی را از او گرفته )
برآمده!!
گرچه کامال بعید است انتشار مطالبی
از این دســت تغییری در رفتار این
گروه توریست -پناهنده بدهد و تنها
واکنش کشــور میزبان ( عدم اعطای
ویزای توریستی به مسافران ایرانی در
ژاپن و صربستان در فرودگاه مقصد)
می تواند این روند را عوض کند  ،ولی
میلیونها ایرانی ساکن آمریکای شمالی
از این پس در صورت رد درخواســت
ویــزای اعضای خانواده شــان  ،پس
زمینــه خوبی بــرای درک علت آن
خواهند داشتiroonia.ca .
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آب آلوده به سرب درکانادا

این ماده به شدت سمی
چگونه وارد آب آشامیدنی شده است؟
هفته -رسانههای کانادا گزارش دادند
نتایج آزمایشات صورت گرفته بر روی
آب آشامیدنی شــهرها حاکی از آن
است که میزان سرب موجود در آب
به طرزی غیرمعمول باال است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و پایگاه
اینترنتــی  ،fr.azvision.azنتایــح
تحقیقاتی که روز دوشــنبه توســط
گروهی از دانشگاهها و رسانههای کانادا
منتشر شد ،حاکی از آن است که یک
سوم از مجموع دوازده هزار آزمایش
آب که در حدود ده شهر کانادا صورت
گرفته است نشان میدهد که میزان
سرب موجود در آب باالتر از سطحی
است که دولت تعیین کرده است.
بیش از یکصد و بیست روزنامه نگار
به مدت یک ســال آزمایشهایی در
سرتاسر کشــور انجام دادند تا میزان
ســرب موجود در شبکه آب شهرها
را بسنجند .نتایج آزمایشاتی که آنها
انجام دادند مشــابه یــا حتی بدتر از
نتایجی بود که ســال  2014در شهر
فلینــت ایالت میشــیگان آمریکا به
دست آمد و انتشار خبر آن یک بحران
ملی ایجاد کرد.
این وضعیت به ویژه در آزمایشــات
آب مونترال مشــهود بود .به نوشته
روزنامه لــودووار  le Devoirنزدیک
به سی و شــش درصد از نمونههایی
کــه از آب مونترال برداشــته و روی
آنها آزمایش شد ،نشان داد که میزان
سرب موجود در آب مونترال باالتر از
میزانی است که وزارت بهداشت مجاز
اعالم کرده اســت .روزنامــه لودووار
یکی از رسانههای کانادایی است که
در تحقیقات مربوط به میزان ســرب
موجود در آب آشامیدنی کانادا شرکت
داشته است.
میشل پرووس اســتاد مهندسی در
مدرســه پلی تکنیک مونتــرال در
گفتگو با لودووار اعالم کرد« :ما خیلی
دیر و کند به بررســی مسایل مربوط
به ســامت عمومی شهروندان کانادا
مثل میزان ســرب موجــود در آب
مشغول شــدیم ».وی افزود« :من از
این که هیچ اقدام و تدبیر اصالحی در
استان کبک در این زمینه نمی بینیم
متعجب نیستم چرا که اساسا در این
زمینه با خالء قانونی روبرو هستیم».
منشــا ســرب موجود در آب عمدتا
شبکه لولهکشــی کهنهای است که
ذخایر آب را به خانههای شهروندان
کانادایی متصل میکند.
تورنتو اســتار نیز اعــام کرد نتایج
آزمایشــات و تجزیــه و تحلیلهای
رســمی که به ندرت منتشر شدهاند،

احتماال به علت شیوه آزمایش آب کم
اهمیت شمرده شدهاند.
یکی از روشهــای آزمایش آب این
اســت که به مدت چند دقیقه شیر
آب باز گذاشــته شــود آنــگاه از آن
نمونه برداری شــده و آزمایش روی
آن صورت گیــرد .این روش آزمایش
با نحوه استفاده عادی از آب متفاوت
است و غالب اوقات نیز میزان آلودگی
به سرب را کمتر از آبی که همان ابتدا
از شیر خارج میشود ،نشان میدهد.
اگر میزان آلودگی آب آشــامیدنی به
سرب باال باشــد میتواند مشکالت
جســمانی وخیمــی بــرای مصرف
کنندگان به وجود آورد .نوشیدن آب
آلوده به ســرب میتواند رشد مغزی
کودکان را مختل کند.

بانک مرکزی کانادا
به ارز دیجیتال برای جایگزینی پول نقد فکر میکند
ایرونیا -بانک مرکــزی کانادا در نظر
دارد یک ارز دیجیتال راهاندازی کند
که به آن کمک میکند با «ریسک»
رمزارزها مقابله و اطالعات بیشــتری
درباره نحوه خرج شــدن پول توسط
مردم جمعآوری کند.
گفته میشــود این ارز در دسترس
عموم مردم قــرار خواهد گرفت .در
ابتدا این ارز کنار سکههای دیگر و پول
کاغذی منتشــر میشود و در نهایت
کامال جایگزین آنها خواهد شد.
این اطالعات با استناد به گزارشی به
نام «پول بانک مرکزی :نسل بعدی»
به دســت آمده که توســط استیون
مورچیسون یکی از مشاوران رییس
بانک مرکزی استیون پولوز آماده شده
است .مورچیسون که ماموریت انجام
تحقیقات درباره درســت کردن ارز
دیجیتال این بانک را بر عهده گرفته،
این اطالعات را در یک مالقات هیات
مدیره بانک در سپتامبر  ۲۰۱۸ارایه
داده بود.
ایــن اطالعــات در لحظــهای از
نگرانیهای شدید نسبت به پیامدهای
پول دیجیتال منتشــر شــده است.
قانونگــذاران جهانــی و بانکداران
مرکزی از جمله نماینــدگان کانادا
این هفته در مالقاتهای مشــترک
بانک جهانی و صنــدوق بینالمللی
پول در واشنگتن گرد هم میآیند که

شامل جلسهای درباره تکنولوژیهای
مالی جدید و آینده صنعت مالی هم
میشود.
چین در حال حاضر در مراحل پایانی
راهاندازی ارز دیجیتال خود قرار دارد و
لیبرال که رمزارز پیشنهادشده توسط
فیس بوک است دارد حامیان کلیدی
خود را از دست میدهد و با موشکافی
قانونگذاران بینالمللی از جمله بانک
مرکزی کانادا مواجه شده است.
در تحقیقات مورچیسون آمده است:

«مــا باید برای اینکــه در بازی باقی
بمانیم نوآوری کنیم .یک ارز دیجیتال
تمام مزایای یک دارایی مورد حمایت
یک بانک مرکزی را خواهد داشت و
در عین حال تمــام راحتی و امنیت
پرداختهای الکترونیک بیســیم را
دارد».
او بیش از دوازده مزیت برای راهاندازی
ارز دیجیتــال توســط بانک مرکزی
لیســت میکند و میگوید تنها یک
نکته منفی وجود دارد.

الیزابت می از رهبری حزب سبز کانادا استعفا داد
مداد -الیزابت می ،سومین رهبر حزب
سبز کانادا روز دوشنبه رسما از سمت
خود استعفا داد و یک روزنامهنگار به
نام جو-آن رابرتس را به جای خود به
عنوان رهبر موقت حزب ،معرفی نمود.
الیزابــت می صبح روز دوشــنبه در
اتاوا و در جمع خبرنگاران اعالم کرد
که رسما از رهبری حزب سبز کانادا
کنارهگیری خواهد کرد .او که میگفت
به دخترش قــول داده بود ،انتخابات
 ۲۰۱۹آخرین تالش او به عنوان رهبر
حزب سبز باشد ،به خبرنگاران توضیح
داد که میخواسته رهبری حزب را در
حالی به جایگزین خود واگذار کند که
حزب قدرتمند و دارای جایگاه تثبیت
شده باشد .موضوعی که پس از نتایج
انتخابات امسال به نظر میرسد برای
این حزب به دست آمده باشد.
حزب سبز امســال با دریافت حدود
یک میلیون رای از کاناداییها توانست
برای اولین بار ســه نماینده را راهی
ساختمان مجلس در اتاوا کند .حزب

سبز کانادا در ســال  ۱۹۸۳تاسیس
شــده و از آن زمان سیاســتهایی
مانند عدالت اجتماعی ،تکثر عقاید،
توسعه پایدار و احترام به طبیعت را در
راس برنامههای خود قرار داده است.
الیزابت می در ســال  ۲۰۰۶رهبری
این حزب را به دســت گرفت اما این
حزب تا سال  ۲۰۱۱هیچ نمایندهای
در مجلس عوام کانادا نداشت.
الیزابــت می در ســال  ۲۰۰۸حزب
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خود را وارد مبارزات انتخاباتی کرد و
علیرغم به دســت اوردن حدود ۶/۸
درصد آرای مردمی ،نتوانســت هیچ
نماینــدهای را وارد مجلس کند .در
ســال  ۲۰۱۱او دوباره به عنوان رهبر
حزب وارد مبارزه شــد و این بار خود
وی رای آورد و تنها نماینده سبزها در
مجلس کانادا شد .در انتخابات امسال
حزب سبز توانست با تمرکز بیشتر در
استانهای شرقی و بریتیش کلمبیا،
ســه نماینده را راهی مجلس کانادا
کند.
الیزابت می علیرغم استعفا از سمت
خود به عنــوان رهبر حزب ســبز،
همچنان رهبــر پارلمانی حزب باقی
خواهد ماند و در مجلس نمایندگان
حزب سبز را رهبری خواهد نمود.
الیزابت می چندی پیش ابراز عالقه
کرده بود که میخواهــد کاندیدای
سخنگویی مجلس شــود .موضوعی
که امروز در جمع خبرنگاران گفت از
ان منصرف شده است .وی دلیل این

تغییر تصمیم را به اصرار سایر رهبران
مخالف دولت لیبرال منصوب کرد و
گفت که قصد دارد به عنوان نماینده
باقی بماند تا با کمک ســایر احزاب،
لیبرالها را پاسخگو نگه دارند.
تا زمان برگزاری مجمع عمومی حزب
سبز در اکتبر ســال  ،۲۰۲۰جو-آن
رابرتس ( )Jo-Ann Robertsرهبری
موقت حزب را بر عهده خواهد گرفت.
بسیاری پتانســیل حزب سبز کانادا
را در انتخابات  ۲۰۱۹بســیار بیشتر
از ســه نماینده ارزیابی میکردند .در
این انتخابات ،موضوع محیطزیست
یکــی از از مهمتریــن دغدغههای
رایدهندگان بود و برگزاری انتخابات
همزمان شده بود با یکی از بزرگترین
راهپیماییهــای جهانــی طرفداران
محیطزیست و مشــهور شدن گرتا
گونبرگ  ۱۵ساله از سوئد که با نطق
تند و تیز خود در سازمان ملل ،توجه
بســیاری از مردم را بــه این موضوع
جلب کرده بود.

او نوشت« :یک روش پرداخت اضافی
میتواند باعث بشود سیستم پرداخت
قویتر بشود .اما ارز دیجیتال ریسکی
برای تامین سرمایه باثبات و کم هزینه
برای بانکها و سپردهها خواهد بود».
در گزارش او آمــده که ارز دیجیتال
میتوان امــکان پرداخت ســود به
ســرمایهها را داشته باشــد و بسیار
بیشتر از پول نقد قابلیت جمعآوری
اطالعات درباره کاناداییها را میدهد.
«اطالعات شخصی با کسی که پول
دریافت کرده به اشــتراک گذاشــته
نمیشــود اما میتــوان آنهــا را با
پلیس یا مسئوالن مالیاتی به اشتراک
گذاشت».
در تحقیقات آمده که دو روش برای
راهاندازی ارز دیجیتال بانک مرکزی
وجــود دارد :توکن محور و حســاب
محور .همچنین اخطار داده شده که
اســکناسها دارند به عنوان روشــی
برای پرداخت به تدریج از دور خارج
میشــوند و مشکالتی برای سیستم
بانکی ایجاد میکنند« :زمانی ممکن
اســت از راه برســد که پذیرندگان و
بانکها قبول کردن اسکناس را بیش
از حد هزینهور بدانند».
اگر این اتفــاق بیفتد« ،کاناداییهای
معمولــی دسترســی خــود به پول
بانک مرکزی را از دســت میدهند»
اما قابلیت بانک بــرای اعمال کردن
سیاســتهای پولی و عمل کردن به
عنوان وامدهنده نهایی تحت تاثیر قرار
نمیگیرد .با این حال ممکن اســت
ظهور رمزارزها ایــن عملکردها را به
خطر بیندازد.
در گــزارش آمده اســت« :رمزارزها
ممکــن اســت تبدیل بــه خطری
مستقیم برای قابلیت ما برای اعمال
سیاست پولی و ایفای نقش وامدهنده
نهایی بشوند».
هفته گذشته بانک مرکزی سوییس
شروع به تحقیق در استفاده از ارزهای
دیجیتال برای تجارت کرد .ســوئد و
سنگاپور هم هر دو تحقیقات خود را
در این زمینه آغاز کردهاند.
به نظر میرسد که چین دارد تقریبا
آماده راهاندازی رســمی ارز دیجیتال
خود میشود و برنامه دارد که یا اواخر
امسال یا اوایل سال آینده میالدی ارز
خــودش را عملیاتی کند .البته فقط
هم بحث حول محور ورود کشورها به
مبحث ارز دیجیتال نیست .عالوه بر
پروژه لیبرال فیس بوک ،بانک جیپی
مورگان هم از همین حاال دارد از ارز
دیجیتال اســتفاده میکند و ونگارد
مشغول تســت کردن یک سیستم
تبادل ارز بر پایه بالکچین است.
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اندرو شــییر رهبر حزب محافظهکار
کانــادا همچنــان معتقد اســت که
نخســتوزیر آتی کانــادا میتواند در
تصمیمگیریهــای خود در مســائل
اجتماعی کشور یک محافظهکار باشد.
به گــزارش هفتــه به نقــل از رادیو
کانادا ،اندرو شییر به رغم شکست در
انتخابــات فدرال از رقیب لیبرال خود
جاستین ترودو همچنان معتقد است
که نخستوزیر آتی کانادا میتواند در
برخی مســائل بحث برانگیز از قبیل
ازدواج همجنسگرایان و سقط جنین
دیدگاه محافظهکارانه داشــته باشد
بدون این که شهروندان کانادایی نگران
آن باشند که مبادا نخستوزیر بخواهد
دیدگاههای خــود را در این زمینه به
کشور تحمیل کند.
در عین حــال رهبر محافظهکاران به
خوبی میداند که اگر بررسیها ثابت
کند که عقاید و دیدگاههایش در این
زمینــه موجب ناکامی وی در متقاعد
کــردن رایدهنــدگان کانادایی در
انتخابات دوشنبه گذشته شده است،
ممکن است همین دیدگاهها به قیمت
از دست دادن موقعیتش تمام شود.
اندرو شــییر در گفتگویی اختصاصی
با الپرس کانــادا تصریح کرد مطالعه
گســتردهای در حال انجام اســت تا
مشخص شود چه علل و عواملی موجب
موجب شد که حزب محافظهکار ،به
رغم رسواییهای متعددی که دولت
لیبرال جاستین ترودو در چهار سال
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« :مــن فکر میکنم که میتوان
یک دیدگاه شخصی داشت و در عین
حال قبول کرد که نخستوزیر کانادا
دیدگاه خاص خود را به مردم تحمیل
نمیکند».
به عبارت دیگر اندرو شییر معتقد است
که گر چه دیدگاههای شخصی وی در
این زمینهها دیگر بر هیچکس پوشیده
نیست اما وقتی صحبت از انتخابات و
رای دادن به میان میآید ،باید آنها را
کنار گذاشت.
رهبــر محافظــهکاران افــزود« :من
فکــر میکنم که مردم کانــادا درک
میکنند که بسیاری از افراد میتوانند
دیدگاههای مختلفی درباره این مسائل
داشته باشند .به عقیده من آنچه برای
آنها اهمیــت دارد این اســت که آیا
نخستوزیر کشورشان توانایی و اراده
الزم را برای ایجاد تغییرات و اصالحات
خواهد داشت».
شــییر ادامــه داد« :مــن بــه مردم
کانادا اطمینــان دادم که اگر به مقام
نخستوزیری برسم ،بحث درباره این
مسائل را دوباره باز نخواهم کرد».
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تحلیلیبر
مصاحبه اندرو شییر
با کانادین پرس
بعد از انتخابات

بــا ایــن وجــود کارزار انتخاباتــی
محافظهکاران از این ناحیه به شدت
لطمه خورد چرا کــه طی چهل روز
مبارزات انتخاباتــی رقبای انتخاباتی
شییر بارها تالش کردند از دیدگاهها و
باورهای عمیق وی درباره این مسائل
بهره برداری کنند ،اما هیچگاه رهبر
محافظهکاران نتوانست پاسخ محکمی
به آنها بدهد.
در جریان مبارزات انتخاباتی کانادا ،به
مدت یک هفته همه ســواالت سران
احزاب ،کارشناسان و رسانهها از رهبر
محافظهکاران 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 همجنسگرایان که
مسلما از ســال  2005دچار تغییر و
تحوالتی هم شــده اســت همچنان
مبهــم باقی ماند .در آن ســال رهبر
محافظــهکاران کانادا در ســخنرانی
خود در مجلس عوام کانادا چیزهایی
گفت که لیبرالها پیش از آغاز کارزار
انتخاباتی امســال از آن به نفع خود
بهرهبرداری کردند.
اگر اندرو شــییر رویای رهبری کانادا
را در سر دارد ،باید غرور خود را کنار
بگذارد و به صراحت اعالم کند که آیا
همانطــور که در مجلس عوام کانادا
گفته بود ،هنوز هم همچنان با ازدواج
همجنس گرایان مخالف است.
انتقادها در خصوص مسایل اجتماعی
در شرایطی علیه رهبر محافظهکاران
مطرح شده اســت که در داخل این
حزب تحقیق درباره کارنامه انتخاباتی
ادامه دارد .اما اندرو شــییر با مشکل
دیگری نیز مواجه اســت چرا که قرار
است اعضای حزب محافظهکار آوریل

آینده در نشســتی گــرد هم آیند و
درباره آینده رهبری حزب و این که آیا
آندرو شییر همچنان در قدرت خواهد
ماند یا باید فرد دیگری جانشین وی
شود ،تصمیم گیری کنند.
اندرو شــییر خــود نیز اذعــان دارد
که آیندهاش به عنــوان رهبر حزب
محافظهکار تضمین شده نیست.
وی ضمن ابــراز خرســندی از این

نشت  ۹هزار بشکه نفت در خط لوله کانادا
حدود  ۹هزار بشکه نفت از خط لوله
کیستون در شــمال شرقی داکوتای
شمالی نشت کرده است.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از
سی ان بی سی ،این دومین بار است
خط لوله در منطقه ترانس کانادا و در
عبور از هفت ایالت آمریکا دچار نشتی
میشود.
کارل راکمــن ،مدیــر واحد کیفیت
آب داکوتــای شــمالی در گفتگو با
آسوشیتدپرس ،با اشــاره به تاثیرات
زیست محیطی این نشت نفت گفت:
کارکنان پس از کشف نشتی در شب
سه شنبه ،این خط لوله را بستند.
شرکت  TC Energyکه پیش از این
به ترانس کانادا معروف بوده اســت
اعالم کرد که پنجشــنبه شب میزان
نشــت نفت در این منطقه به حدی
بــوده که برای پر کردن نیمی از یک
استخر المپیک کافی است.
بنابر این برآورد ،پیش بینی میشــود
حدود  ۳۸۳۰۰۰بشــکه نفت در این
منطقه نشــت کرده اگرچه تا پایان
مدت پاک ســازی منطقه نمیتوان
میزان دقیق آن را مشخص کرد.
این خط لوله با بودجهای بالغ بر ۵/۲
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که نمایندگان حــزب محافظهکار و
شخصیتهای مردمی حزب سواالت
دشــواری را مطرح کرده اند ،اذعان
کرد که خــودش هم پیــش بینی
کرده بود که شــاید مسئول ناکامی
انتخاباتی محافظهکاران شناخته شود.
اما شییر باز هم تاکید کرد که توجه
همه مســئوالن و طرفــداران حزب
محافظهکار را بــه جنبههای مثبت

عملکرد حزب در انتخابات اخیر جلب
می کند :افزایش شــمار کرسیهای
حــزب در پارلمان و پیروزی تاریخی
کــه حزب از حیــث آرای مردمی به
دست آورد.
رهبر محاظــه کاران تاکید کرد پیام
من به اعضای حزب این است« :ما در
انتخابات پارلمانی بیست و یکم اکتبر
پیشــرفتهای خوبــی حاصل کردیم
و نتایج خوبی به دســت آوردیم .اما
میدانیم که این نتایج و این پیشرفتها
رضایت بخش نیست و باید به بهبود
هر چه بیشتر شرایط بیندیشیم .من
به اتفاق تیم خود روی تجزیه و تحلیل
عملکرد حزب ،نقــاط قوت حزب و
مشکالتی که مانع از به قدرت رسیدن
ما شد ،متمرکز خواهیم شد و راههای
بهبود شــرایط را برای انتخابات آتی
بررسی خواهیم کرد .ما در تحقیقات
خــود همه جنبهها را مــد نظر قرار
خواهیم داد».
محافظــهکاری انــدرو شــییر در
مسایل اجتماعی یکی از اصلیترین
موضوعاتی بود که در کارزار انتخابات
بیســت و یکم اکتبر به کرات هدف
حمــات و انتقــادات لیبرالها قرار
گرفت و به ویژه جاستین ترودو رهبر
حزب لیبرال بارها از این رویکرد شییر
ابراز تاسف کرد.
اما اندرو شییر ادعاهای رهبر لیبرالها
را بیاســاس و اظهــارات وی را فاقد
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میلیارد دالر برای انتقال نفت از کانادا
کشده شده از ساسکاچوان و منیتوبا
عبور کرده و برای رسیدن به پاالیشگاه
هــای پاکوتا ،ایلینویز ،کوشــینگ و
اوکالهاما از ایالتهای داکوتای شمالی،
داکوتای جنوبی ،نبراســکا ،کانزاس
عبور کرده اســت و روزانه حدود ۲۳
میلیون بشــکه نفــت از این طریق
منتقل میشود.
شرکت تی سی انرژی کانادا همچنین
درصدد است خط لوله کیستون  XLرا
از هادیستی – آلبرتا برای انتقال نفت
به شهر استیل در نبراسکا راه اندازی
کند (با مخالفت شدید مردم مواجه
شده است).
گروههــای حافظ محیط زیســت و

سایرین با این طراح همواره مخالفت
کردهاند از جمله کلوپ سیرا  ،با انتشار
بیانیــهای در این رابطه اعالم کرد که
نشــت نفت از خط لوله کیسون یک
مورد از دهها مورد نشت نفت در این
خط لوله است و هنوز میزان خسارات
زیست محیطی این خط لوله نشخص
نشده است.
سناتور برنی ساندرز ،نامزد دموکرات
ریاســت جمهور آمریکا نیز با انتشار
توییتــی در این رابطــه ترامپ را به
نادیده گرفتن مسائل زیست محیطی
متهم کرد و گفت در صورتی که من
در انتخابات ریاســت جمهوری رای
بیاوریم در اولین فرصت این خط لوله
را میبندم.

داراﻟـﺘﺮﺟـﻤﻪ رﺳـﻤﻰ

صداقت دانست.
محافظــهکاران نیــز به نوبــه خود
حمالتی منفی علیه ترودو انجام دادند
و به ویژه اظهارات بیاساســی درباره
دورهای که جاستین ترودو معلم بود،
شــایع کردند و حتی برای کمرنگ
کردن انتقــادات و حمالت لیبرالها،
ادعــا کردند که حزب لیبرال و حزب
نیودموکرات نقشه کشیدهاند تا مالیات
ارزش افزوده (مالیات بر محصوالت و
خدمات) را افزایش دهند تا بتوانند با
عواید حاصل از آن وعدههای انتخاباتی
خود را محقق سازند.
اندرو شییر اعالم کرد که این حمالت
نیــز در چارچوب بازبینــی داخلی
عملکرد حزب بررسی خواهد شد.در
عین حــال الزم می بینــم که یک
بار دیگر بر کذب و بی اســاس بودن
اظهاراتی که رقبای ما مطرح کردند،
تاکید کنم.
اندرو شییر در این مصاحبه به عملکرد
انتخاباتی اســتفنهارپر نخست وزیر
محافظهکار پیشــین کانادا نیز اشاره
کرد و گفت به اعتقاد من نتایجی که
حزب محافظهکار در انتخابات پارلمانی
امسال کسب کرد مشابه نتایجی است
که در اولین دوره انتخاب استفنهارپر
به عنوان رئیس حزب محافظهکار در
سال  2004حاصل شد .در آن زمان
نیز حزب محافظهکار با نتایجی که در
انتخابات کسب کرد دولت لیبرال را
در موقعیــت اقلیت قرار داد .در ادامه
اســتفنهارپر موفق شد در انتخابات
ســال  2006به دولــت اقلیت خود
دست یابد و پنج سال بعد نیز دولت
اکثریت تشکیل دهد.
شــی یر گفت « :کارزار انتخاباتی ما
نیز با نتایجی به پایان رسید که برای
ما رضایت بخش است .با این حال ما
باز هم به عقب باز خواهیم گشــت تا
ببینیم چه مســایل و موضوعاتی به
حرکت رو به جلو حزب کمک کرده
و چه مسایلی نقش بازدارنده داشته
است».
رهبر محافظهکاران افزود انتظار داشت
در سخنرانی  Trôneطرحی ارائه شود
که در آن بر اهمیــت بهرهبرداری از
منابع طبیعی کشــور و همچنین و
ضرورت مهار و جبران کسری بودجه
تاکید گردد.
اندرو شــییر با اشــاره به نگرانیها و
دغدغههایــی که محافظــهکاران در
خصوص نحوه عملکرد دولت لیبرال
در دوره قبلــی دارند (به ویژه حذف
تحقیقات مربوط به ماجرای اس.ان.
ســی الوالین)  ،خاطر نشــان کرد
سرنوشت دولت کانادا در دستان خود
جاستین ترودو اســت و ما به دقت
عملکــرد وی را رصد خواهیم کرد و
خواهیم دیــد که چه رویکردی را در
قبال فعالیت پارلمــان اتخاذ خواهد
کرد.
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بانک مرکزی کانادا نرخ بهره
 1.75درصد را حفظ کرد

ایرونیا -بانک مرکزی کانادا چهارشنبه
هفته گذشته ( ۳۰اکتبر) نرخ بهره را
 1.75درصد نگه داشت و این اتفاقی
بود که خیلی از تحلیلگران انتظار آن
را میکشیدند.
با این حــال رییس بانــک مرکزی
اســتیون پولوز گفت کانادا نسبت به
اثــرات کاهش رشــد اقتصاد جهانی
«مصون نیســت» .پولــوز در بیانیه
افتتاحیه خود طی مالقاتی با اعضای
رسانهها گفت وضعیت جهانی رو به
وخامت مشــکل اصلی اقتصاد کانادا
است.
او گفــت« :پیشبینیهای اقتصادی
در بیشــتر کشــورها پایینتر آورده
شــدهاند که تا حدود زیادی نتیجه
تشــدید تنشهای تجــاری و عدم
اطمینان حول اتفاقهایی که ممکن
اســت در آینده بیفتد هستند .عدم
اطمینــان تشدیدشــده نســبت به
سیاستهای آینده به طور مستقیم
دارد ســرمایهگذاریهای تجاری را
کاهش میدهد و این ریســک وجود
دارد که این مســئله به خانوارها هم
سرایت کند».
بانک مرکزی در بیانیهای کتبی درباره
تصمیم خود گفت نسبت به گزارش
سیاســتگذاری پولی قبلی خود در
جوالی« ،چشــمانداز اقتصاد جهانی
بیشتر تضعیف شــده» است .بانک
گفت «تضادهای تجــاری ادامهدار و
عدم اطمینان دارد سرمایهگذاریهای
تجاری و رشد و تجارت جهانی را کند
میکند».
در نتیجــه ،بانک گفــت انتظار دارد
که رشد اقتصادی در نیمه دوم سال
 2019کند بشود .بانک مرکزی گفت
پیشبینــی میکند که اقتصاد کانادا
امســال  1.5درصد رشد کند و رشد
آن در ســالهای  2020و  2021به
ترتیب  1.7درصد و  1.8درصد باشد.
دالر کانادا در زمان انتشار این اعالنیه
شــروع به ســقوط رکد و با کاهشی
 0.88سنتی به  75.72دالر نسبت به
دالر آمریکا رسید.
برایان دوپراتو اقتصاددان ارشــد TD
 Economicsدر بیانیــهای مکتوب
درباره تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ
بهره گفت« :کاهش نرخ بهره مسلما

هنوز یکی از گزینههایی است که در
نظر گرفته میشــود .بعد از سکوت
خبــری که پس از انتخابات شــکل
گرفت ،بانک مرکزی با برداشتی نسبتا
محتاطانه دربــاره رخدادهای فعلی
دوباره به زندگی بازگشت».
او نوشت« :وقتی بیانیه بانک مرکزی
شــامل این دیــدگاه میشــود که
کاهشهای بیشــتر سرمایهگذاری و
صادرات محتمل است و اقتصاد بیشتر
از گذشته به آزمون گذاشته میشود،
ظاهرا این نشان میدهد که احتمال
تسهیل پولی هم بسیار باالست».
جاش نای اقتصاددان ارشــد RBC
 Economicsگفــت «ایــن بیانیه
محتاطانه احتمال کاهش نرخ بهره در
نیمه سال  2020را باالتر برد».
با وجود ضعفهای نشــات گرفته از
اقتصاد جهانــی ،بانک مرکزی گفت
مخارج دولت و نرخهــای وامگیری
پایینتر از تقاضــای داخلی حمایت
کردهاند و فعالیت در بخش خدمات
هم قدرتمند باقی مانده است .دیگر
نکات مثبت دیگر برای اقتصاد شامل
رشد اســتخدام میشــود که نشان
میدهد قــدرت این بخش همچنان
ادامــه دارد .از طــرف دیگــر میزان
حداقل حقوقها هم افزایش داشــته
است .اما این افزایش «در میان مناطق
مختلف تفاوتهایی داشته است» که
مخصوصا میتوان به استانهایی که
متکی به منابع طبیعی خود هستند
اشــاره کرد که در آنهــا اقتصاد و
استخدام هنوز با مشکل مواجه است.
همچنین بانک مرکــزی اعالم کرد
که فعالیت مســکن دارد در بیشتر
منطقهها افزایش پیدا میکند.
در نهایت شورای هدایت این بانک به
این نتیجه رســید که در حال حاضر
مناسب است که نرخ بهره ثابت باقی
بماند ،اما «نسبت به این مسئله هشیار
اســت که مقاومت اقتصــاد کانادا با
افزایش تنشهای تجاری و ادامه عدم
اطمینانها بیــش از پیش به آزمون
گذاشته خواهد شد».
بیانیه زمانبندیشــده بعدی بانک
مرکزی روز چهارم دســامبر منتشر
خواهد شدiroonia.ca .

از هر سه کانادایی
یک نفر در انتخابات فدرال «استراتژیک» رای داده است
ایرونیا -نتایج یک نظرسنجی جدید
نشان میدهد که بیش از یک نفر از
هر ســه کانادایی در انتخابات فدرال
استراتژیک رای داد تا اجازه ندهد یک
حزب دیگر پیروز بشود.
 35درصــد از پاســخدهندگان
نظرسنجی لجر گفتند تصمیمشان
درباره اینکه به چه کسی رای بدهند
را بر این اساس گرفتند که رایشان
جلوی ورود کاندیدای یک حزب دیگر
به قدرت را میگیرد و تقریبا همین
تعداد از رایدهنــدگان هم تا هفته
آخر کمپین برای انتخاب کردن صبر
کردند.
نظرسنجی آنالین از  1503بزرگسال
تودوم و
کانادایی بین روزهای بیســ 
توچهارم اکتبر برگزار شد.
بیس 
از تمام حزبها ،محافظهکاران بیشتر
از همه حمایتشــان را زود تثبیت
کردند 50 .درصد از پاسخدهندگانی
که به محافظهکاران رای دادند گفتند
انتخابشــان را پیش از آغاز کمپین
انجام داده بودند .در تضاد با آنها ،تنها
 30درصــد از لیبرالها 22 ،درصد از
دموکراتهای نو 31 ،درصد از حامیان
بلوک کبکــوا 35 ،درصد از گرینها

و  31درصــد از حامیان حزب مردم
کانادا چنین حرفی زدند.
روی هــم رفته  57درصــد گفتند
رایشــان بر پایه تعهدهای سیاسی
بوده و هیچ فکری به شانس پیروزی
کاندیدایشاننکردهاند.
آن  35درصــدی کــه رایدهــی
استراتژیک را حســاب کردند شامل
 39درصد حامیــان محافظهکاران،
 43درصد رایدهندگان لیبرال28 ،
درصــد نیو دموکراتهــا 18 ،درصد
حامیان بلــوک کبکــوا 16 ،درصد
گرینهــا و  24درصد حامیان حزب
مردم میشدند.
اما با وجود اینکه رایدهی استراتژیک

جاگمیت سینگ حمایت از دولت اقلیت ترودو را مشروط کرد:

بیمه فراگیر و عمومی دارویی برای همه کاناداییها

جاگمیــت ســینگ رئیــس حزب
نیودموکرات کانادا (چپگرا) چهارشنبه
هفته گذشــته برای حمایت از دولت
اقلیت جاســتین ترودو نخستوزیر
شــروطی تعیین کرد و بــه ویژه راه
انــدازی یک برنامه سراســری بیمه
دارویی را خواستار شد.
به گزارش هفته به نقل از خبرگزاری
فرانســه ،تــرودو کــه در انتخابات
پارلمانی  21اکتبر بــرای دوره دوم
به نخستوزیری رسید بیآنکه حزب
لیبرال او اکثریت مطلق را در پارلمان
کســب کند ،هر گونه ائتالف رسمی
را رد کرده اســت .با این حال مواضع
حزب نیودموکرات با مواضع لیبرالها
در مورد چالشهای اجتماعی نسبتا
همسو است و هر دو به نظر میرسد
از آرا کافی در پارلمان برای رأی دادن
به قوانین و حفظ جایگاه دولت اقلیت
جاستین ترودو برخوردارند.
سینگ به عنوان دومین شرط مقرر
کرده اســت که لیبرالها درخواست
تجدیــد نظر در حکم دادگاه را که به
دولت دستور میدهد میلیاردها دالر
به کودکان بومی آسیب دیده از نظام
حمایت جوانان در کانادا پرداخت کند،

کنار بگذارد.
ســینگ در کنفرانســی مطبوعاتی
اعالم کرد« :بســیاری از کاناداییها
میخواهند که دولت با دیگر احزاب
همکاری کند .آنها به همکاری با دیگر
احزاب نیاز دارند .ما شــروط واضحی
مطرح کردیم».
جاگمیت ســینگ کــه در مبارزات
انتخاباتــی برای نظــام بیمه دارویی
عمومی و سراســری مبارزه میکرد،
خاطر نشان کرد حزب نیودموکرات
پیش نویــس قانونی را در این زمینه
ارائه خواهد کــرد و لیبرالها را برای
حمایت از آن به چالش کشید.
حزب جاســتین تــرودو همچنین

تدابیــری را در این زمینه اعالم کرد
اما با پیشرفتی آرامتر برای جلوگیری
از افزایــش قیمــت دارو و کمک به
میلیونها نفر که امکان پرداخت آن
را ندارند.
کانــادا تنهــا کشــوری اســت که
مراقبتهــای بهداشــتی عمومی را
پیشــنهاد میدهد اما برای داروهای
تجویز شده پوشش بیمهای سراسری
وجود ندارد .بر اساس آماری که دولت
داده است ،کاناداییها در سال ،2018
 34میلیارد دالر کانادا برای داروهای
دارای نسخه هزینه کردند .تنها هزینه
ســرانه آمریکا و سوئیس برای دارو از
کانادا بیشتر است.
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ﺗﺤﻮﯾﻞ راﯾﮕان دارو درب ﻣﻨﺰل
ﺳاﺧﺖ داروﻫاى ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ
ﺗﺰرﯾﻖ راﯾﮕان واﮐﺴﻦ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا
ﺗﻬﯿﻪ راﯾﮕان بﻠﯿﺴﺘﺮ ﭘﮏ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺟﻮراب وارﯾﺲ
داروﻫاى ﺗﺮك ﺳﯿﮕار راﯾﮕان
درﯾاﻓﺖ داروﻫاى ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ

نهایت به لیبرالها رای دادند گفتند
طــی کمپیــن رای دادن به حزب
دموکرات نــو را در نظر گرفته بودند.
 30درصد دیگــر هم گفتند در نظر
داشــتند به بلوک رای بدهند و 29
درصد گرین را در نظر گرفته بودند.
در تضاد با این ،آنهایی که محافظهکار
رای دادند کمتر چنین انتخابهایی
را در نظــر گرفتند .تنهــا  18درصد
حزب دموکرات نو 15 ،درصد حزب
مردم 13 ،درصد لیبرالها 13 ،درصد
گرینها و  11درصد بلوک را در نظر
گرفتند.
در نهایــت ،لیبرالهای تــرودو 157
صندلــی بردند کــه  13صندلی از
اکثریت پایینتر بود .محافظهکاران که
هفتههای آخــر را صرف اخطار دادن
علیه ائتالف لیبرالها و دموکرات نو
کردند 121 ،صندلی کسب کردند.
کریستین بورک معاون اجرایی لجر
گفت ایــن نتیجه در ترکیب با نتایج
جدید نظرسنجی نشان میدهد که
«پیغامرســانی لیبرالها در قسمت
پایانــی کمپین و پــس از مباحثهها
عملکرد بســیار بهتری نســبت به
پیغامرسانی محافظهکاران داشت».
بورک گفــت در حالیکــه لیبرالها
جلوی از دست رفتن حمایتشان و
حرکت آن به سمت حزب دموکرات
نو و گرینها را گرفتند ،محافظهکاران
نتوانســتند حمایتشــان را فراتر از
مراحل آغاز کمپین ببرند.
از جمله کســانی که رای ندادند15 ،
درصد گفتند مشــغول کار یا ســفر
بودند یا به دالیل دیگری دسترسی به
صندوقهای رای نداشتند 14 .درصد
گفتند صالحیت رای دادن نداشتند،
 13درصد گفتند به سیاســتمداران
اعتمــاد ندارنــد و  9درصد گفتند
عالقــهای نداشــتند 3 .درصد دیگر
هم گفتند از نظرشــان تمام حزبها
ناامیدکننده هستند 3 ،درصد گفتند
رایشان شــمرده نمیشد 2 ،درصد
گفتند صنــدوق رای خیلی دور بود،
 2درصد گفتند کارتهای اطالعات
رایدهــی دریافت نکردند و  1درصد
اقرار کردند به خاطر تنبلی رای ندادند.

یک فاکتور بود ،نظرســنجی نشان
میدهد که برای بیشتر رایدهندگان
فاکتور اصلی نبود .در پاسخ به اینکه
دلیــل انتخاب حزب چــه بوده؟ 37
درصد گفتند به این خاطر به حزبی
رای دادنــد چون پلتفرم و ارزشهای
آن با خودشــان همراستا بوده است.
 9درصــد گفتند انگیزه اصلیشــان
خالص شــدن از شــر دولت لیبرال
جاستین ترودو بود 6 ،درصد گفتند
میخواســتند علیه حزبی دیگر رای
بدهند و  4درصد گفتند بیشــتر به
بهترین کاندیدا محلی خودشان رای
دادند.
 46درصد از پاســخدهندگانی که در

داروخانه سنت جورجﺰ
.
.
.
.
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ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﻰ )ﻣاﻧﻨﺪ ﮐﺮﺳﺖ ﮐﻤﺮ و(.....
ﻣﺸاور ﺟﻬﺖ ﮐاﻫﺶ ﻋﻮارض بﯿﻤارى دﯾابﺖ
ﻣﺸاور ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف وﯾﺘاﻣﯿﻦ ﻫا و داروﻫاى بﺪون ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴاﻓﺮت و ﻣﺸاوره ﻫاى ﭘﺰﺷﮑﻰ
تﺨفیﻒ 20درصد برای داروهای بدون نسﺨه
به افراد باﻻی  60سال

Tel: 604-988-7199

www.stgeorgespharmacy.ca
Address: 1309 St Georges Ave, North Vancouver, BC,V7L 3J2

C.I.S

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﺰاى ﺗﻮرﯾﺴﺘﻰ ﺑﻪ  S/Pو  W/Pﺑﻌﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ
درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﮐﺎر  2ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻌﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ
ﭘﺬﯾﺮش  +وﯾﺰاى ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه
مهندس قاسمی و همکاران

Tel: 604-362-2557

Email: Mike.Ghasemi2005@yahoo.com
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نیاز به مترجم در بخش
مراقبتهای بهداشتی کانادا

پرژن میــرور -به گــزارش کندین
پرس ،مترجمهــای آموزش دیده در
زمینــه اصطالحات پزشــکی اغلب
برای بیماران مراکز پزشــکی بزرگ
کانادا در دســترس هستند ،اما یک
محقق در دانشــگاه تورنتو میگوید،
کمبــود مترجمهــای متخصص و
آشنا با اصطالحات پزشکی ،به دلیل
تشخیص غلط بیماری توسط پزشک
و اشــتباه در فهم روشهای درمانی
توســط بیمار میتواند در سیســتم
مراقبتهای بهداشتی ایجاد مشکل
کنــد ،و راه حل این مشــکل را در
اولویــت قــرار دادن خدمات ترجمه
برای بیماران و پزشکان میداند.
دکتر شِ یل راوال ،نویسنده ارشد این
تحقیق که شامل اطالعات بیمارستان
عمومی تورنتو و بیمارســتان غربی
تورنتــو می باشــد ،میگویــد که،
بیماران مبتال به بیماریهای مزمن
کــه زبان انگلیســی را به ســختی
صحبت میکنند ،پس از ترخیص از
بیمارستان در مقایسه با بیمارانی که
زبان انگلیسی را به خوبی میفهمند
و آن را بــه راحتی صحبت میکنند
و دارای بیماری مشابه میباشند ،به
دلیل متوجه نشدن دستورات پزشکی
و نحوه مصرف داروهای خود ،احتمال
بازگشت آنها به اورژانس و یا بستری
مجدد آنها در بیمارستان بیشتر است.
این تحقیق که به تازهگی در نشــریه
انجمن پزشکی آمریکایی منتشر شده
اســت ،حاوی اطالعات  ۹۸۸۱بیمار
با شــرایط حاد ،ذاتالریه ،شکستگی
اســتخوان ران ،بیماریهــای قلبی
و بیماریهای مزمن انســداد ریوی
میباشــد که بین ژانویه سال ۲۰۰۸
تا مارس  ۲۰۱۶از این دو بیمارستان
بزرگ در شهر تورنتو مرخص شدهاند.
دکتر راوال ،که اســتادیار دانشــکده
پزشکی در دانشگاه تورنتو و همچنین
پزشک شاغل در شــبکه بهداشتی
دانشگاه میباشد که هر دو بیمارستان
را تحت پوشــش خــود دارد ،گفته
اســت« :مــا دیدهایم که اگر شــما
مشــکل قلبی داشته باشــید و زبان
انگلیسی را به خوبی صحبت نکنید،
احتمال بســیار زیادی وجــود دارد
که در طــول  ۳۰روز پس از مرخص
شدن از بیمارستان مجددا ً به بخش
اورژانــس مراجعهکنید .بیمارانی که
زبان انگلیســی را به سختی صحبت
میکنند و دچار بیماریهای قلبی و
ریوی شدهاند ،معموالً پس از ترخیص
از بیمارستان در مدت زمان سی تا نود
روز بعد دوباره در بیمارستان بستری
میشوند».
از بیــن  ۹۸۸۱بیمار مــورد مطالعه،
 ۲۳۳۶نفر مهارت محدودی در زبان
انگلیسی داشــتند .تقریباً  ۳۶درصد
آنهــا پرتغالی بودند ،کمــی بیش از
 ۲۳درصد به زبان ایتالیایی صحبت
میکردند ۱۴ ،درصــد از بیماران به
زبان چینی حرف می زدند .بیماران
یونانی و اسپانیایی کمترین تعداد را
تشــکیل میدادند و  ۱۸،۵درصد نیز

زبان اصلی خود را «دیگر» اعالم کرده
بودند.
خدمات ترجمه برای بیمارانی که به
زبانهایی غیر از انگلیســی صحبت
میکنند ،از دو روش تلفنی و حضوری
انجام میشود اما برای هر دو روش باید
وقت قبلی گرفت و این خدمات فقط
در طول ساعات اداری ارایه میشود.
بــه گفتــه دکتــر راوال« :کیفیت
دسترسی و ارایه خدمات ترجمه برای
بیماران نباید به بیمارستانی که به آن
مراجعه میکنید بستگی داشته باشد.
در حال حاضر مشــکل این است که
با توجه به اینکه به کدام بیمارستان
یا مرکز درمانی در شــهر ،استان و یا
در سراسر کشور مراجعه میکنید ،با
سطوح مختلف دسترسی به خدمات
حرفهای ترجمه مواجه میشوید و به
نظر من در کشــوری که دارای تنوع
در زبانهــای محاورهای میباشــد،
نیاز به خدمات ترجمه برای بیماران
و خانوادههــای آنها در موؤسســات
مختلف پزشکی و درمانی باید برآورده
شود».
دکتر راوال میگویــد« :اغلب اوقات
اعضاء خانــواده بیماران برای ترجمه
صحبتهای پزشک و پرستار با بیمار
قدم پیش میگذارنــد ،اما مطالعات
پیشین نشــان داده است که خانواده
بیمار در ترجمه ،نســبت به مترجم
حرفــهای و آموزش دیــده در امور
پزشکی دقت کافی را ندارند و بسیاری
از اصطالحات پزشــکی را نمیدانند
و بعضی اوقات عالقــهای ندارند که
آنچه پزشک یا پرســتار میگوید را
برای بیمار ترجمه کنند ،شاید به این
دلیل که اگر تشخیص بیماری ناراحت
کننده باشد تاثیر کمتری بر روی فرد
بیمار بگذارد».
مدیر بخش خدمات زبان در سازمان
خدمات بهداشتی اســتان بریتیش
کلمبیا میگوید که بیماران در شهر
ونکوور و اطراف آن به خدمات ترجمه
بــه  ۱۸۰زبان مختلف دسترســی
دارند کــه این خدمــات را از طریق
مترجمهایی که در شبکه بیمارستانی
و مراکز نگهداری بلند مدت بیماران
که توســط منابع مالی عمومی اداره
میشــوند کار میکننــد ،دریافــت
میکنند.
بــه گفته خانم مالــی ،این منصفانه
نیســت که کارکنان بخش بهداشت
از اعضــاء خانواده بیمــاری که زبان
انگلیســی را نمیداند توقع داشــته
باشــند که به عنــوان مترجم عمل
کنند ،چراکه همانند خانواده بیمارانی
که به زبان انگلیسی صحبت میکنند،
اعضاء خانواده این بیماران نیز فقط
باید عزیزان خود را حمایت کنند نه
آنکه یک زحمت بیشتری بر عهده آنها
قرار بگیرد .وی اضافه کرد« :اگر ما به
دنبال برابری هستیم ،به عنوان یک
خانواده من باید برای حمایت از فرد
بیمار خانواده در کنار او باشم نه اینکه
به عنوان یک رابط زبانی بین بیمار و
پزشک عمل کنم».

با افزایش اعتراضات ،دولت کبک از بخشی از تصمیم خود
در تغییر برنامه مهاجرتی عقبنشینی کرد
مداد -با اعالم رســمی فرانسوآ لوگو،
نخستوزیر کبک و ســیمون ژولن
بارت ،وزیر مهاجرت اســتان ،اکنون
مشــخص شــده که دولت کبک از
بخشــی از تصمیم خود درباره تغییر
برنامه مهاجرتی  PEQعقبنشینی
کرده است.
صبح چهارشنبه ،ششم نوامبر و تنها
یک هفته پس از اعالم رسمی تغییر
قوانین برنامه مهاجرتی  ،PEQاعالم
شد دانشــجویان و کارگرانی که قبل
از اول نوامبر ویــزای خود را دریافت
کردهاند ،شــامل محدودیت لیست
«نیاز بازار کار» نخواهند شد.
هفته گذشــته دوباره سیمون ژولن
بارت ،وزیــر مهاجرت کبک دلهای
فراوانی را لرزاند و چشمهای بسیاری
را از غم و اشــک پر کرد .برنامههای
مهاجرتــی ســختگیرانه او و دولت
«ائتالف آینده کبک» ( )CAQمدتی
است که متقاضیان مهاجرت به کبک
را سخت درگیر خود کرده است.
او در همان روزهای نخست به دست
گرفتــن قدرت با برنامــه حذف ۱۸
هزار پرونده مهاجرتی ،برنامه زندگی
خانوادههای بسیاری را به هم ریخت.
دســتورالعملی که مثل ایــن بار با
اعتراضات زیادی روبرو شد و در نهایت
با کمی استثناء قائل شدن برای این
گروه و آن گروه ،اجرایی گردید.
هفته پیش هــم او دوبــاره بر پرده
رسانههای فرانسویزبان کبک حاضر
شــد و پس از آنکه اعالم نمود آزمون

ارزشها برای تازهمهاجران متقاضی
اقامت در کبک اجباری خواهد شد،
با اعــام ناگهانی تغییــر در برنامه
مهاجرتی «تجربه کبکی» موسوم به
 PEQتعداد زیادی از دانشــجویان و
دارندگان ویزای کار را دچار شــوک
و ابهام کرد .زندگیهای بسیاری که
بر اساس قانون قبلی برنامهریزی شده
بــود ،ناگهان به هــم ریخت و آینده
تعداد زیادی دچار ابهام شد.
این تغییر قانون ،اعتراضات فراوانی را
به همراه داشت .مخصوصا دانشجویان
بینالمللی ســاکن کبک که سالها

بــه امید دریافت اقامــت دائم کانادا،
مشــکالت و هزینههای تحصیل در
این کشور را تقبل کرده بودند ،ناگهان
خود را رها شده یافتند.
موضوع حتی توسط اساتید دانشگاهها
هم مورد اعتراض قــرار گرفت و کار
تا جایی باال گرفت که یوشــا بنجیو
از چهرههای سرشــناس حوزه هوش
مصنوعی و اســتاد دانشگاه مونترال
در نشســت دوستانه با فرانسوآ لوگو،
نخستوزیر کبک به این موضوع اشاره
کرده بود .لوگو همانجا و در پاسخ به
دکتر بنجیو گفته بود که دولت او اگر

اندرو شییر از اولین مرحله جان سالم به در برد

نتیجه نبرد بعدی رهبر محافظهکاران چه خواهد بود؟
اعضــای انجمــن حزبــی حــزب
محافظهکار در نشســت خود در اتاوا
علیه قطعنامهای رأی دادند که قدرت
برکنار کردن اندرو شــییر را از سمت
ریاست حزب به آنها میداد .بنابراین
ماه آوریــل رئیس حزب محافظهکار
در کنگره بعدی موضوع رأی اعتماد
دوباره قرار خواهد گرفت.
به گــزارش هفته ،به نقــل از رادیو
کانادا ،این نخستین گردهمایی حزبی
پرخطر برای رئیس حزب محافظهکار
بود :رهبری او مورد اعتراض بسیاری
از اعضای تشکل سیاســی اوست و
او میبایســت خشــم درون صفوف
محافظهکاران را آرام میکرد.
اندرو شــییر پس از هفت ســاعت
نشســت اعالم کرد« :ما گفتگوهای
خوبی با اعضای انجمن حزبی داشتیم
و مــن مطمئن هســتم که حمایت
انجمن حزبی محافظهکاران را دارم».
بــا این حــال ،در بیــن نمایندگان
حــزب محافظــهکار در کبک ،یأس
و ســرخوردگی در برابر شــکلی که
مبارزات انتخاباتی در این اســتان به
خود گرفت ،قبل از تشــکیل جلسه
انجمن حزبی خود را بروز داد.
ژرار دلتل نماینده لویی-ســن-لوران
در منطقه کبــک اعالم کــرد« :ما
(در مبــارزات انتخاباتی) جهش قابل
توجهی پیدا کرده بودیم و متأسفانه
نتوانستیم آن را حفظ کنیم».
اندرو شــییر پس از این گردهمایی
حزبــی در حالــی کــه گروهــی از
نمایندگان محافظهکار اطرافش را پر
کرده بودند در جمع خبرنگاران حاضر
شد و هر پاسخی که میداد با تحسین
و تشویق طوالنی آنها همراه میشد.
اندرو شییر گفت محافظهکاران وقتی

موفق میشوند که متحد شوند.
او در ادامه گفت« :هیچ کسی بیشتر
از من از این نتایج آزردهخاطر نشد و
هیچ کسی به اندازه من مایل نیست
که در دوره بعــدی ،عملکردی بهتر
داشته باشیم ».او گفت که به عنوان
رهبر حزب اصلی مخالف دولت ،تمام
تالش خود را برای حفظ وحدت ملی،
بازگرداندن اخالق و مسئولیتپذیری
به دولت و نیز کمک به بخش انرژي
که با مشکالت متعددی روبروست به
کار خواهد بست.
آقای شییر گریزی هم به واکاویهای
صورت گرفته درباره دالیل شکست
حزبش زد .او گفت که اعضای حزب
بر این باورند که سیاســتهای حزب
در این انتخابات درست بود ،ولی باید
تالش بیشتری برای انتقال درست این
سیاستها به مردم صورت میگرفت.
او گفت که حزبش بر ارزش ذاتی هر
کانادایی باوری عمیــق دارد و اینکه
حزب محافظــهکار همیشــه برای
آزادیهای بنیادین شهروندان ،فارغ از
نژاد ،دین یا جهتگیری جنسیتی آنها
مبارزه خواهد کرد.
او گفت برخی افراد ،محافظهکاران را

به خاطر نداشتن برنامهای قوی برای
مبارزه با تغییرات اقلیمی ســرزنش
میکردند .با این وجود ،برنامه حزب
بســیار جامع اســت و تا وقتی هم
که رهبــری آن را بر عهــده دارد ،با
تغیین مالیات کربن (مالیات بر تولید
آالیندههای کربنی) مخالفت میکند.
او گفت« :تابهحال ندیدهآم که مشکلی
با این مالیات جدید حل شود».
انجمن حزبی تا زمان تشکیل کنگره
حزب در ماه آوریل جــان برد ،وزیر
ســابق امور خارجه در دولت استفان
هارپر ،را مســئول تهیــه گزارش در
مورد عملکرد مبارزات انتخاباتی حزب
محافظهکارکردند.
شــییر گفت هیچکس به اندازه من
از نتیجه انتخابات دلسرد نشد .جان
برد یک بررســی بیرونــی عمیق در
مورد مبارزات انتخاباتی انجام دهد تا
کارهایی که ما باید برای بهتر شــدن
مبارزات بعدی انجام دهیم مشخص
شود.
اما تا پیــش از تهیه این گزارش و به
دســت آمدن نتایج آن هیچ تغییری
در حلقه اطــراف رئیس جزب انجام
نخواهد شد.

الزم باشد برای بازنگری قانون جدید
مشکلی ندارد.
روز قبل از عقبنشینی دولت ،حدود
 ۵۰دانشــجوی بینالمللی در محل
پارلمان اســتان کبک گردهم آمدند
و با اشــک و اندوه درباره زندگیهای
بر باد رفته خود سخن گفتند .درباره
آرزوهایی که به سادگی ویران شدهاند
و آیندهای که از دســت میرود .گویا
این سخنان دل دولتمردان کبکی را
نرم کرده که امروز فرانســوآ لوگو در
گفتگو با خبرنگاران گفت« :من دیروز
از شــنیدن حرفهای (دانشجویان)
بســیار تحت تاثیر قرار گرفتم» وی
همچنین اضافه کرد که دولت کبک
در موضوع مهاجرت باید ضمن احترام
و توجه به نیازهای ملت کبک و بازار
کار این اســتان ،مسائل انسانی را نیز
مد نظر قرار دهد»
همزمان با او ،سیمون ژولن بارت ،وزیر
مهاجرت کبک اعالم کرد متقاضیانی
که قبل از اول نوامبر امسال مشغول
کار یــا تحصیل در کبــک بودهاند،
میتوانند برای  PEQاقدام کنند.
تا قبل از این و طبق برنامه مهاجرتی
«تجربه کبکی» همه دانشجویانی که
حداقل  ۱۸۰۰ساعت در کبک درس
خوانده بودند ،میتوانســتند CSQ
دریافت نمــوده و برای اقامت دائمی
کانادا اقدام نمایند .اما تغییر جدید در
قانون ،این برنامه مهاجرتی را محدود
به لیت رشــتههایی میکرد که ادعا
شــده بود طبق نیاز بــازار کار کبک
تهیه شده است .با این وصف هزاران
دانشجوی بینالمللی که تحصیل در
کانــادا را راه میانبری برای اقامت در
این کشور در نظر گرفته بودند ،ناگهان
از لیست حذف شدند.
سال گذشته حدود یازده هزار نفر با
برنامــه مهاجرتی  PEQاقامت کانادا
دریافــت کردهاند کــه از این تعداد
حدود پنج هزار نفر از بین دانشجویان
دانشــگاههای مختلف استان کبک
بودهاند.
ســیمون ژولن بارت ،وزیر مهاجرت
کبک صبح چهارشنبه به خبرنگاران
گفت هرچند دولت کبک در اجرای
قانــون جدیــد  PEQبــرای برخی
استثناء قائل شــده اما در نظر ندارد
ایــن قانون را لغو کنــد و اصرار کرد
که این قانون بر اســاس نیاز بازار کار
کبک تغییر پیدا کرده و اجرای آن به
نفع اقتصاد استان است .او گفت که
بازار کار کبک به شــدت به لولهکش
و جوشکار احتیاج دارد و استان فقط
تحصیلکرده دانشگاهی نمیخواهد.

9

شماره  ۱449جمعه  17آبان ۱۳۹۸

Issue 1449 Friday November 8, 2019

ژان شاره ،نخست وزیر سابق استان کبک:

تغییر قوانین مهاجرت کبک
یک اشتباه است!

ژان شارس نخست وزیر لیبرال سابق
کانادا معتقد است فرانسوا لوگو وزیر
اول دولــت محلی کبک بــا اصالح
مقــررات مهاجــرت به این اســتان
مرتکب اشتباه شده است.
نخست وزیر سابق کانادا بر این عقیده
است که دولت فرانسوا لوگو به جای
“سختتر کردن” مقررات و برنامههای
مهاجرت به استان کبک ،باید “درهای
استان را بیشتر باز کند”.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو
کانادا ،نخست وزیر لیبرال سابق کانادا
درباره برنامههــای مهاجرتی جدید
دولت فرانسوا لوگو قضاوتی شدید و
ســختگیرانه دارد و انتقادات زیادی
را بــه آن وارد میداند .برنامه تجربه
کبکی  PEQکه توسط دولت استانی
کبک در ســال  2010ایجاد شد ،در
کانون اصالحات دولت ائتالف آینده
کبک است ،اصالحاتی که دسترسی
افراد به ایــن برنامه را برای مهاجرت
آسانتر و سریعتر به استان کبک به
شــدت محدود خواهد کرد .اما ژان
شارس معتقد است که دولت لوگو به
جای این که شرایط برخورداری از این
برنامه را سختتر کند باید دسترسی
به آن را آسانتر نماید.
ژان شــارس کــه از ســال  2003تا
 2012نخست وزیر استان کبک بود
در مصاحبــه ای اختصاصی با رادیو
کانادا تاکید کرد« :ناگفته پیداســت
که با اجرای اصالحات مد نظر دولت
فرانســوا لوگو در زمینه مهاجرت ،ما
یکی از ابزارهای خود را که در زمینه
جذب و استخدام نیروهای مورد نیاز
استان بسیار کارساز واقع شده بود ،از
دست خواهیم داد».
در سال  2010در شرایطی که استان
کبک در زمینه جذب دانشــجویان
خارجی قافیه را به دیگر اســتانهای
کانــادا باخته بــود ،دولــت لیبرال
ژان شــارس برنامه تجربه کبکی را
راهانــدازی کرد تا داوطلبان مهاجرت
دایم به استان کبک بتوانند از مسیری
آسانتر و کوتاهتر به این خواسته خود
دست پیدا کنند.
ژان شــارس معتقد اســت به لطف
موفقیتهای چشــمگیری که برنامه
تجربه کبکی در زمینه جذب مهاجران
قابل و نیروهای ماهر حاصل کرد ،در
سالهای اخیر عملکرد استان کبک
در زمینــه جذب مهاجــران به طرز
قابل توجهی بهبــود پیدا کرد .طبق

آمار رسمی اعالم شده ،امسال بیش
از چهل و هشت هزار دانشجوی بین
المللی در دانشگاههای مختلف استان
کبک مشــغول تحصیل هستند در
حالــی که این رقم در ســال 2013
کمتر از سی و سه هزار نفر بود.
نخســت وزیر لیبرال پیشین کانادا
تصریح کرد به کمــک برنامه تجربه
کبکی بســیاری از افرادی که چنین
وضعیتی داشتند توانستند در استان
کبک بمانند و به جامعه کبک خدمت
کنند .اما از این پس با توجه به تدابیر
جدیدی که دولت فرانسوا لوگو به کار
گرفته است ،افراد شاغل در فهرست
بســیار محدودی از حرفهها از امتیاز
دسترســی به برنامــه تجربه کبکی
برخوردار هســتند در حالی که این
برنامه در بدو امر به عنوان یک کارت
ویزیــت برای جذب هر چه بیشــتر
دانشجویان خارجی طراحی و به اجرا

شارس به تدابیر بحث برانگیزی که دولت فرانسوا لوگو در زمینه مهاجرت اتخاذ کرده است ،انتقاداتی جدی دارد.

گذاشته شد.
ژان شــارس خاطر نشــان کرد« :به
اعتقاد من فرانســوا لوگو بــا ایجاد
تغییرات در مقررات مهاجرت به استان
کبک آشکارا مرتکب یک اشتباه شد.
مــن نمیخواهم بگویم که نیت او بد
است اما فکر میکنم که دولت لوگو
مشخصا در این خصوص راه غلطی را

چه کسانی حائز شرایط تحصیل
در مدارس انگلیسیزبان کبک هستند؟
مداد -به گزارش سیتیوی ،فرانسوا لوگو (نخستوزیر کبک) به تازگی
اعالم کرد که کارت بیمه ســامت ،گواهینانه و نیز قبض برق آن دسته
از شهروندان کبکی که والدینشان به مدارس انگلیسیزبان رفتهاند ،به
این زبان صادر خواهد شــد و برای سایر شــهروندان ،این اسناد به زبان
فرانســوی خواهد بود .ولی همچنین گفت کســانی که والدینشان به
مدرسه انگلیسیزبان رفتهاند نیز از حق تحصیل به انگلیسی برخوردارند.
چند روز پیش بود که وزیر مهاجرت کبک از فرانسویزبان شدن تقریبا
همــه مکاتبات وزارتخانهها و ســازمانها و حتی مکاتبات با متقاضیان
شهروندی در کبک خبر داده بود .آقای لوگو میگوید هیچ اقدام جدیدی
در این زمینه صورت نگرفتــه و این طرحها صرفا در اجرای قانون ۱۰۱
است .قانون موسوم به  ۱۰۱هدف حفظ و ترویج زبان فرانسوی در کبک
را دنبال میکند.
بر اساس قانون  ،۱۰۱همه افراد مقیم دائم کبک باید در مدارس ابتدایی و
متوسطه فرانسویزبان حضور یابند ،مگر اینکه دولت به آنها اجازه حضور
در مدارس انگلیسیزبان را بدهد.
برای اینکه کسی بتواند در مدارس انگلیسیزبان تحصیل کند ،باید:
 فرزند یک شهروند کانادایی باشد و پیش از این ،بخش قابل توجهی ازتحصیل ابتدایی یا متوسطه خود در کانادا را به انگلیسی گذرانده باشد.
 فرزند یک شــهروند کانادایی باشد و خواهر یا برداری داشته باشد کهبخش قابل توجهی از تحصیل ابتدایی یا متوســطه خود در کانادا را به
انگلیسی گذرانده باشد.
 پدر یا مادر کانادایی داشــته باشد که بخش قابل توجهی از تحصیلابتدایی یا متوسطه خود در کانادا را به انگلیسی گذرانده باشد.
 پدر یا مادری داشته باشد که پس از تصویب قانون  ۱۰۱در سال ۱۹۷۷در مدرســهای ثبتنام کرده و در آن زمان ،حائز شرایط برای حضور در
مدارس انگلیسیزبان بوده باشد.

در پیش گرفته است».
وزیر اول پیشــین کبک با اشاره به
حدود یکصد و چهل هزار شــغل
خالی موجود در استان تصریح کرد:
«در چنین شرایطی دولت لوگو به
جای محدود کردن شرایط استفاده
از برنامه تجربه کبکی باید دسترسی
به آن را تسهیل و امکان برخورداری
از آن را توسعه دهد .به نظر من استان
کبک باید برای تامین نیازهای خود
به نیروی کار ،اساســا روی افرادی
که در داخل استان تحصیل کرده
و آمــوزش دیدهاند ،حســاب کند.
اگر یک نیروی کار توســط خود ما
آموزش دیده و ساخته شده باشد،
دیگر نیازی نیست که نگران مهارت
و قابلیتهای وی باشیم .ضمن این
که ادغــام وی در جامعه کبک نیز
آسانتر صورت خواهد گرفت».
ژان شارس ادامه داد« :ما به مردان و
زنان جدیدی در سرزمین خود نیاز
داریم ،خواه این افراد محقق ،آموزش
دیده و حرفه ای باشند ،خواه نیروی
کار غیرماهر باشند .وقتی یک نفر
به اســتان کبک میآیــد ،در یک
موسسه آموزشــی استان ثبت نام
میکنــد ،دوران تحصیل و آموزش
خود را با موفقیت ســپری میکند
و یک مدرک تحصیلی و آموزشی
میگیرد ،اگر فرصت ماندن در این
جا را بــه او بدهیم بــه هیچ وجه
اشتباه نکردهایم».
در عین حال ژان شارس که اکنون
به عنوان وکیل فعالیت میکند ،از
این که فرانســوا لوگو سرانجام باب
تطبیق برنامه مهاجرت با شــرایط
را باز کرده است ،استقبال میکند
اما به شدت امیدوار است که فرانسوا
لوگو در نهایت دریابد که سختتر
کردن برنامه مهاجرت کاری اشتباه
اســت و الزم اســت که بر عکس

تصمیمی که گرفته است عمل کند،
برنامه مهاجرت را گسترش دهد و
تا جایی که ممکن است آن را قابل
دسترسی نماید.
وزیر اول پشین کبک خاطر نشان
ساخت« :دولت کبک باید در عرصه
مهاجرت دست به اقدامی بزند که
ما را در زمینه جذب دانشــجویان
خارجی از دیگر اســتانها متمایز
نماید چرا که هرگز نباید فراموش
کنیم کــه ما در این عرصه به هیچ
وجه تنها و بدون رقیب نیستیم».
ژان شــارس همچنیــن در ایــن
مصاحبه از تصمیمی که خلف وی
فیلیپ کوییار نیز در ســال 2015
اتخاذ کرده بود ،انتقاد کرد .کوییار
در آن ســال هزینههای تحصیلی
فرانسویهایی را که برای تحصیل به
استان کبک میآیند افزایش داد اما
شارس این تصمیم را غیرقابل درک
میداند .پیش از آن فرانسویها در
زمینه تحصیل همان هزینه کبکیها
را میدادنــد اما بــا تصمیم کوییار
صــورت هزینههای آنهــا افزایش
یافت زیرا هزینههایی که پرداخت
میکردند مشابه با هزینههایی شد
که دانشجویانی که از دیگر استانها
به کبک آمده بودند ،میپرداختند.
ژان شــارس تاکید کرد« :صادقانه
بایــد بگویم که معنی و مفهوم این
تصمیم کوییــار را درک نمیکنم.
من حقــوق تحصیــل و آموزش
دانشجویان خارجی را هم سطح با
حقوق کبکیهــا حفظ کرده بودم.
میتوانستیم مشوقهای اقتصادی
برای دانشجویان فرانسوی در نظر
بگیریــم و آنها را به آمدن به کبک
ترغیب کنیم چرا که واقعا به نیروی
کار ماهر و غیرماهر نیاز داریم».
ژان شارس خواستار فرانسویهای
بیشتری در استان کبک است.
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فرانســوا لوگو وزیر اول استان کبک
اوایل امســال در سفر رسمی خود به
پاریس به طور تلویحی اعالم کرد قصد
دارد مهاجران فرانســوی بیشتری را
جذب کند .ژان شارس در مصاحبه با
رادیو کانادا موافقت خود را با وزیر اول
استان کبک در این زمینه پنهان نکرد.
شــارس که در گفتگویــی تلفنی با
رادیو کانــادا مصاحبه میکرد ،گفت:
«بله ،بله ،به فرانسویهای بیشتری در
این جا نیاز داریم اما طبیعی اســت
که برای این کار الزم اســت اقداماتی
انجــام دهیــم و عنوان مثــال برای
جذب استعدادهای جوان مشوقهای
اقتصادی و بورسیههایی برای آنها در
نظر بگیریم».
نیاز اســتان کبــک در این زمینه به
ویژه زمانی بیشــتر احساس میشود
که روند پیر شدن جمعیت استان را
در نظر بگیریم .ژان شــارس در عین
حال انتقادات دولت فرانســوا لوگو را
از میراث لیبرالها در زمینه مهاجرت
کامال رد کرد.
در دولتهای لیبرال پیشــین ،زمان
انتظار برای گرفتــن گواهی انتخاب
کبک  CSQکــه اولین مرحله برای
اقامت دایم در استان کبک محسوب
میشود ،به طرز قابل توجهی افزایش
یافت .علت اصلی این مسئله این بود
که تعداد افراد انتخاب شده به مراتب
بیشتر از شمار افراد پذیرش شده در
اســتان بود و همین موضوع موجب
تاخیرهای طوالنی شد.
ســیمون ژولن-بارت وزیر مهاجرت
دولــت محلی کبک بارها اعالم کرده
اســت که این سازوکار مهاجرت باید
اصالح شود.
ژان شــارس خاطر نشــان کرد« :به
اعتقاد من انتقــاد از میراث لیبرالها
در زمینه مهاجرت بیشــتر یک بازی
سیاسی است .من میدانم که وقتی
سیاســتمداران گام در میدان عمل
میگذارند ،انتقــاد کردن از برنامهها،
سیاستها ،عملکرد و کارنامه دولت
پیشین بخشــی از بازی سیاسی آنها
است .اما به نظر من بهتر است که نگاه
خود را به آینده معطوف کنیم».
از دیدگاه ژان شــارس ،تدابیر دولت
فرانســوا لوگو در زمینه مهاجرت به
ویژه تهیه قانون  9که فوریه گذشته
نیــز اعتراضاتی قضایــی را به دنبال
داشــت ،بر روی وجهه استان کبک
تاثیر خود را میگذارد.
وزیر اول لیبرال پیشین کبک تاکید
کــرد قویا معتقد اســت کــه موانع
جدیدی که در مسیر ورود مهاجران
به اســتان کبک قرار میگیرد ،یک
سیر قهقرایی اســت در حالی که با
توجه به شرایطی که این استان دارد،
دولت محلی باید در مسیر عکس قدم
بردارد.

بﺰرگترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا
Member of Mortgage Broker Association of BC

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

دسترسی به پائینترین نرخ بهره از بانﮏهای مﻌتبر کانادا

ﭘﺮﯾﻮش وﻓﺎﯾﻰ

مشاوری صدیﻖ و مﻄلع با  20سال سابقه
در خدمت هموطنان عﺰیﺰ

778-233-7939
Ofﬁce: 604-568-1888

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Reﬁnance & Renewals
* وام مسکن ،تجاری ،ساختمانسازی
Construction Mortgages
* وام برای مهاجرین تازهوارد
Second Mortgage
* وام برای اشﺨاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

99% APPROVAL
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HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

Reg.# FM0214003
Victoria, BC Canada
ﺳال ﺗاﺳﯿﺲ 1997

UNIVERSAL
IMMIGRATION SERVICES
»کار را به کاردان بسپارید«

باهمکاری وکﻼی کاردان ونکوور

مدیر اجرایی

اخﺬ مدرك Travel Document

کانادایی در کوتاهترین زمان ممکن
از طریﻖ:
خویشاوندی ،شﻐلی ،کارآفرینی ،سرمایهگﺬاری
ویﺰای توریستی ،ویﺰای دانشجویی
دادگاههای پناهندگی و سیتیﺰنی ،فدرال
ارائه خدمات رایﮕان به پناهجویان مشروطهخواه

FREE Services for Monarchists

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

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

www.universaexperts.ca
Address: 200-100 Park Royal, West Vancouver, BC V7T 1A2

»ما مشروطه خواه هستیم«

WE ARE MONORCHIST
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202

Email: 2500202@gmail.com

وام ﺗﺎ  80درﺻﺪ ارزش ﻣﻨﺰل ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ
انواع وامهای خﺼوصی با نرخهای مناسﺐ
برای خرید ،ساخت و ساز ،نوسازی
«بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره»

a better way
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سرطان سینه شایعترین
سرطان تشخیص داده شده در بین زنان
 ۲۰تا  ۴۹ساله کانادایی

پرژن میرور -سرطان پستان اغلب در
افرادی که ســن باالتری دارند دیده
میشــود ،اما با اینکه تشخیص این
بیماری در افرادی که در دهه بیست
یا سی زندگی خود هستند کم دیده
شده است ،ولی امکانپذیر است.
بر اســاس اطالعات شــبکه سرطان
سینه کانادا ،سرطان سینه شایعترین
سرطان تشــخیص داده شده در بین
زنان  ۲۰تا  ۴۹ســاله است .بر طبق
گزارش شــبکه بازماندگان سرطان
در کانادا ،حــدود پنج درصد از تمام
بیماران مبتال به ســرطان پستان به
هنگام تشخیص بیماری در سن  ۴۰و
یا کمتر از آن بودهاند .در آمریکا ،بیش
از  ۲۵۰هزار زن زیر  ۴۰سال مبتال به
سرطان پستان تشخیص داده شدهاند.
در مقایسه با دیگر انواع سرطان ،زنان
زیر  ۴۰سال بیشتری به دلیل ابتال به
سرطان ســینه میمیرند ،و دلیل آن
این اســت که این بیماری معموالً در
مراحل پایانی سرطان تشخیص داده
شده است و سرطان در این بیماران
جوان حالت تهاجمی بیشــتری پیدا
کرده است.
درست است که در زنانی که در دهه
بیست یا ســی زندگی خود هستند،
سرطان پســتان شیوع کمتری دارد،
اما این گروه نیز نیازها و نگرانیهای
ویــژهای دارند که بایــد مد نظر قرار
بگیرد.
سرطان پستان زمانی اتفاق میافتد
که سلولهای پستان شروع به تقسیم
شدن میکنند و رشد آنها از کنترل
خــارج میشــود و در نهایت باعث
ایجاد تومور یا غده سرطانی میشوند.
سرطان سینه معموالً در سلولهای
مجاری شــیردهی یا غدد تولید شیر
شروع میشود.
این یماری بیشتر در بین زنان شایع
است ،اما در بین مردان ،افراد دگرباش
و یا افراد با جنسیت متغیر(Gender-
 ،)fluid individualبــدون توجه به
اینکه مجرای شیردهی یا غدد تولید
شیر داشته باشند یا نداشته باشند نیز
اتفاق میافتد.
انواع مختلفی از سرطان پستان وجود
دارد ،تشخیص و نحوه درمان سرطان
هر فرد بر اســاس عوامل مختلف از
جمله نوع و مرحله سرطان متفاوت
است .احتمال ابتال به سرطان سینه به
طور معمول با باال رفتن سن افزایش
پیدا میکنــد ،و در زنان کانادایی که
پنجاه ســال یا بیشــتر دارند ،تعداد
بیشــتری از مبتالیان به این بیماری
تشخیص داده می شوند.
بر اســاس گزارش نیــروی مقابله و
پیشگیرانه در مراقبتهای بهداشتی

کانادا ،عواملی که خطر ابتال به سرطان
سینه را افزایش میدهند عبارتند از:
سابقه وجود سرطان سینه در خانواده،
دارا بودن ژن جهش یافتهای همچون
 BRCA1یــا  ،BRCA2یا دارا بودن
فردی از خانواده درجه یک که دارای
این ژنها باشــد ،و یا انجام رادیوتراپی
قبل از  ۳۰سالگی و یا در طول هشت
سال گذشته .تراکم پستان نیز یکی
دیگر از عوامل ابتال به سرطان سینه
میباشد ،هرچه تراکم پستان بیشتر
باشد خطر ابتال به سرطان پستان نیز
باالتر میرود.
شیوه زندگی افراد نیز در ابتال به این
بیماری موثر اســت .بر پایه اطالعات
انجمــن ســرطان کانــادا ،عواملی
همچون مصرف الــکل بیش از یک
واحد نوشیدنی در روز و عدم فعالیت
بدنی در هر سنی میتواند باعث ابتال
به این بیماری شود .بر اساس همین
اطالعات ،شروع عادت ماهیانه در سن
 ۱۱ســالگی یا پیش از آن ،حاملگی
بعد از سی سالگی ،و استفاده از قرص
ضد بارداری خوراکی برای مدت زمان
طوالنی نیز از عوامل ابتال به سرطان
پستانهستند.
بعضی از چالشهایی که افراد جوان
مبتال به ســرطان پســتان ممکن
اســت با آنها مواجه شوند عبارتند از:
یائسگی زودرس و ناکارآمدی جنسی،
مشــکالت باروری ،شیوع مشکالت
روحی و روانی از جمله ،افســردگی و
اضطراب ،نگرانیهای افزایش یافته در
مورد شــکل بدن پس از انجام عمل
جراحی ،بیثباتی مالی ،و نرخ پایین
بقاء میباشند.
بر اســاس اطالعات ائتــاف جوانان
بازمانده« :تاکنون هیچ ابزار غربالگری
و تشــخیصی تاثیرگذار در سرطان
ســینه برای زنان زیر  ۴۰سال وجود
نداشته است ،چون اغلب زنان جوان
دارای ســینههایی بــا بافت متراکم
هستند که این امر از ماموگرامی مؤثر
جلوگیریمیکند».
شبکه سرطان پستان کانادا دفترچهای
را منتشر کرده است به نام هرگز خیلی
جوان نیستید ()Never Too Young
که بر نیازهای بیماران جوان مبتال به
سرطان پستان در کانادا متمرکز شده
است.
هدف برنامههایی همانند  PINKدر
شــهر تورنتو یا برنامههای مشابه در
مناطق دیگر کانادا به طور ویژه بر روی
بیماران سرطانی جوان و نیازهای آنها
اســت .ارایه دهنده خدمات پزشکی
شما نیز میتواند گروههای حمایتی یا
دیگر سازمانهای خدماتی به بیماران
سرطانی جوان را معرفی کنند.

دانشکده پزشکی مکگیل بهترین دانشکده پزشکی کانادا شناخته شد

رتبهبندی نشریه «مکلینز» درباره دانشگاههای کانادا
هفته -نشریه مکلینز ()MacLean’s
از معتبرترین مجالت کانادایی به زبان
انگلیســی اســت که ماهانه منتشر
میشود ،و همه ساله یک رتبهبندی
جامعه نیز از دانشگاههای کانادا ارائه
میدهد .ســوم اکتبر امســال نیز به
رسم هر ســال رتبهبندی خود را در
زمینههای مختلف علمی ارائه داد که
در این نوشته موقعیت دانشگاههای
مونترآل در این رتبهبندیها را مرور
میکنیــم .پُرواضح اســت که برای
انتخاب دانشــگاه تحصیل نباید تنها
به رتبه آن توجه کرد و مسائل جانبی
مثل شــهری که دانشگاه در آن قرار
دارد ،استادی که قرار است راهنمای
فرد باشد و همچنین شهریه و شرایط
کمک مالی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
به عــاوه ،ایــن رتبهبندیها دقیق
نیستند و اصوالً کیفیت تحصیل در
یک دانشگاه را نمیتوان تنها به کمک
یک عدد توصیف کــرد .به هر حال
دانستن درباره این رتبهبندی میتواند
شــناختی نســبی دربــاره کیفیت
دانشگاههای مختلف به ما بدهد.
بهترین دوره پزشکی :مکگیل رتبه
اول برای پانزدهمین سال متوالی

دانشــگاه مکگیل برای پانزدهمین
ســال متوالــی مقام اول در رشــته
پزشکی را به دســت آورد .برخی از
جنبههایــی که مکگیــل در آنها
امتیازاتی عالی گرفــت عبارتاند از:
اختصاص دادن بیشترین بودجه برای
بورسیه کردن دانشــجویان ،داشتن
بیشــترین دانشــجویانی که جوایز
تحصیلی دریافت کردهاند ،و داشتن
بیشترینتعداددانشجویانبینالمللی.
یکی از مواردی که مکگیل را از سایر
دانشــگاههای کانادا متمایز میکند،
دوره دکترای پیوســته هفتســاله
این دانشگاه در رشتههای پزشکی و
جراحی اســت که دانشجویان را هم
از لحاظ بالینی و هم لحاظ پژوهشی
پرورش میدهد .دانشگاه مونترآل در
این رتبهبندی در مقام دهم کانادا در
رشتههای پزشکی است.

دانشگاه تورنتو برای پنجمین سال متوالی معتبرترین دانشگاه کانادا شناخته شد .تورنتو تنها دانشگاه کانادایی
است که در رتبهبندی نشریه تایمز در بین بیست دانشگاه برتر جهان جای دارد

با نام اختصــاری  MILAو با رهبری
یوشــوآ بنجیو ()Yoshua Bengio
اســت که امســال جایــزه تورینگ
(معروف به جایزه نوبل در کامپیوتر) را
دریافت کرده است .کنکوردیا با دو پله
صعود نسبت به سال گذشته در مقام
نهم کانادا ایستاده است.
رتبهبندی در سایر جنبهها

این نشــریه در بسیاری از رشتههای
دیگر (نظیر ریاضیات ،روانشناســی،
داروســازی و …) نیز دانشــگاههای
کانادا را رتبهبندی کرده است .یکی از
رتبهبندیهای جالب در زمینه اعتبار
دانشــگاهها (در نزد اساتید دانشگاه،
مدیران دبیرســتانها و شرکتهای
بزرگ خصوصی و دولتی که بســیار
از دانشــجویان پــس از فراغــت در
آنها مشــغول کار میشــوند) است
که در این رتبهبندی دانشگاه تورنتو
اول ،مکگیل چهارم ،مونترآل دهم،
کنکوردیــا هفدهــم ،و  UQAMدر

نحوهرتبهبندی

معیارهای مختلفی در رتبهبندیهای
مکلینز اســتفاده شدهاند که برخی
از آنها عبارتانــد از :تعداد مقاالت
و میــزان تأثیرگــذاری آنها ،میزان
رضایتمندی دانشــجویان از اوضاع
خــود ،اعتبار دانشــگاه ،جوایزی که

رتبهبندیهایجهانی

به غیــر از رتبهبنــدی مکلینز که
معطوف به دانشــگاههای کاناداست،
نهادهای مختلفی کلیه دانشگاههای
جهان را نیز رتبهبندی میکنند ،که از
بین آنها میتوان به نشریه تحصیالت
تکمیلی تایمــز ،مرکــز رتبهبندی
دانشــگاههای جهــان ( ،)CWURو
شرکت انگلیســی Quacquarelli
 Symondsاشاره کرد .در تمامی این
رتبهبندیها دانشگاههای مکگیل،
مونتــرآل و کنکوردیــا بــه ترتیب
مقامهای اول تا سوم را دارند.

Gardening & Landscaping
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بیشــترین پیشــرفت :دانشکده
مهندسی و علوم کامپیوتر کنکوردیا

از نظر پیشــرفت نســبت به ســال
گذشته ،دانشکده مهندسی دانشگاه
کنکوردیــا حائز رتبه اول شــد .در
رشتههای مهندســی ،این دانشگاه
نسبت به پارسال پنج پله صعود کرد
و در مقام هشتم قرار گرفت .دانشکده
علوم کامپیوتر کنکوردیا نیز با دو پله
صعود در مقام نهــم قرار گرفت .اگر
این پیشرفت خیرهکننده ادامه پیدا
کند ،کنکوردیا بــه زودی به یکی از
معتبرترین دانشگاههای کانادا تبدیل
خواهد شد.

رتبه بیست و ششم اســت .از دیگر
دانشگاههای ِکبِک نیز دانشگاه الوال
در رتبه پانزدهم و شربروک نوزدهم
اســت .به جــز اینها ،نشــریه پس
از مصاحبــه با هجدههزار دانشــجو
رتبهبندی دیگری هم بر اساس میزان
رضایت دانشجویان از اوضاع دانشگاه
خود ارائه کرده اســت کــه با کمال
تعجب میبینیم که درست برعکس
رتبهبندی پیشــین است ،چرا که در
آن  UQAMدر رتبه پنجم و کنکوردیا
یازدهم است ،و ســایر دانشگاههای
مونترآل رتبههایــی بدتر از پانزدهم
دارند.

دانشجویان و اســاتید برنده شدهاند،
میزان بودجهای که دانشگاه از دولت
گرفته است ،تعداد دانشجویان ،اساتید
و دورههایی که ارائه میشــوند .این
امتیازات با ضرایبی که نشریه تعیین
کردهاســت با هم جمع میشوند تا
امتیاز نهایی هر دانشــگاه را تشکیل
دهد.

مشاوره ،طراحی ،اجرا ،نﮕهداری

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

نوروز را با ما شروع کنيد

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

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD

بهترین دوره علوم کامپیوتر :دانشگاه
مونترآل ،مقام اول در شهر ،چهارم
در کشور

دﯾﻮارﮐﺸﻰ ،ﺳاﺧﺖ بﺮﮐﻪ و آبﻧﻤا،
مﺤوطهسازی :ﮐﻒﺳازى ،ﻓﻨﺲ ﮐﺸﻰ،
GARDENING
& LANDSCAPING
آﻻﭼﯿﻖ ،دك ،ﭘاور واﺷﺮ و ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮔاﺗﺮﻫا

یکــی از پرطرفدارترین رشــتههای
دانشگاهی ،به ویژه در میان ایرانیان،
رشته علوم کامپیوتر است که در این
زمینه دانشگاه مونترال با کسب رتبه
چهارم در کانادا از سایر دانشگاههای
که
باالتــر
اگرچهتجربه
اســت،سال
از 25
مونتــرالش
با بي
مکگیل تنها یک پله پایینتر از آن در
رتبه پنجم ایستاده است .از مهمترین
دالیل مقام باالی دانشــگاه مونترال،
آزمایشگاه یادگیری ماشین مونترال

) محوطه سازی و باغبانﯽ (

باغبانی :اﺻﻼح ﻓﻀاى ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻫﺮس ،ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﮐﻮددﻫﻰ،
ﮐاﺷﺖ درﺧﺖ ،ﮔﻞ ،ﭼﻤﻦ ،ﻧﮕﻬﺪارى دورهاى ﻓﻀاى ﺳﺒﺰ

مشاوره  ،طراحﯽ  ،اجرا  ،نگهداری

محوطه سازی
باغبانﯽ

ی سبز و آرشيتکت
کارشناسان فضا
و بهره مندی از مجربترين مجريان و
Office:
778-855-9645

Cell: 604-724-9645

Email:يق و
 ، greatspaceslandscaping@gmail.comآﻻچ
) کفسازی  ،فنس کشﯽ  ،ديوارکشﯽ  ،برکه و آبنما
دک  ،پاور واشر و تميزکاری قاتريها (

) اصﻼح فضای سبزموجود  ،هرس  ،پيوند  ،کوددهﯽ  ،درخت  ،گل ،
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قانونمندسازیشیوههای
پایش فعالیت کاناداییها
در فضای مجازی
مداد -پایش فعالیت کاربران در فضای
مجازی و شبکههای اجتماعی یکی
از موضوعاتی است که در چند سال
اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته
اســت .پلیس ســوارهنظام سلطنتی
کانادا تاکنون از شــیوههای مختلف
برای ایــن کار اســتفاده میکرده و
اکنون قصد تدوین ســازوکاری واحد
در سراســر کشور را برای این منظور
دارد .سیبیسی در مطلبی به بررسی
این موضوع میپردازد.
کسب اطمینان از امنیت در جامعه،
یکی از رســالتهای پلیــس در هر
جامعهای به شــمار مــیرود .اما در
دنیایی که در آن ،بسیاری از تعامالت
به فضای مجازی رفته اســت ،پایش
این فضا نیز از اهمیت زیادی برخوردار
اســت .پلیس ســوارهنظام سلطنتی
کانادا نیــز در این میان مســتثنی
نیست .این ســازمان اعالم کرده که
به دو شکل فعال و منفعل به بررسی
فعالیت کاربران در شبکههای مجازی
میپردازد .در شکل منفعل ،این نیرو
صرفا پس از انجام جرم به بررســی
سرنخها و نشانهها در فضای مجازی
مشغول میشــود .اما در شیوه فعال،
این ســازمان به شناســایی جرایم
بالقــوه و تالش برای جلوگیری از آن
میپردازد.
طی دوره تبلیغــات انتخابات فدرال،
پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا هر
روز گزارشهایی درباره تهدیدات و نیز
پیامهای حاوی محتوای نژادپرستانه یا
خشن را تدوین میکرد.
اما اکنون پلیس سوارهنظام سلطنتی
کانادا قصد دارد همه این شــیوهها را
یک بار دیگر مــورد بررس قرار دهد
تا اطمینان یابــد روش اجرای آنها با

قوانین کشور همخوانی دارند.
در یکی از اسناد مربوط به این پروژه
آمده اســت :نحوه مدیریت و بررسی
اطالعات به دســت آمده از حســاب
کاربــران در فضای مجــازی باید در
سراسر کشور یکنواخت باشد تا الگوی
قانونی مورد نظر دادگاه رعایت شده
و در عین حال ،حریم خصوصی افراد
نیز حفظ شــود ».در بخشی دیگر از
این اســناد آمده که «اینکه نیروهای
پلیس ضمن اســتفاده از شیوههای
اطالعاتی نظیر دسترسی به حساب
کاربران در شبکههای اجتماعی و نیز
مکالمات ضبط شده آنها ،باید به حریم
خصوصی آنها نیز احترام بگذارند باید
به صورت مشــخص در دستورالعمل

جامع پایــش فضای مجــازی درج
شود».
کارولیــن دوال (ســخنگوی پلیس
سوارهنظام سلطنتی کانادا) میگوید
که این نیــرو از پایــش آزاد (یعنی
مشاهده محتوایی که کاربر به صورت
آنالین در اختیار عموم قرار داده) در

مواردی که ریسک باالیی دارد ،مثل
احتمال جدی قتل ،برای شناسایی و
رفع تهدید استفاده خواهد کرد.
خانم دوال میگوید پلیس توانســته
یک تهدید بــه قتل علیــه یکی از
مقامات فــدرال را در ســال ۲۰۱۸
با همین شــیوه بررســی پستهای

خ مصرف گذشته در آمازون کانادا
فروش محصوالت تاری 
مداد -شــبکه خبری سیبیسی به
تازگی در گزارشــی ،به بررسی یک
مشــکل بزرگ مشــتریان در کانادا
برای خرید از فروشگاهآنالین آمازون
( )amazon.caپرداخت.
اگر سری به بخش نظرات محصوالت
مختلف زودمصرف در این وبسایت
بیاندازیــد ،خواهید دیــد که تعداد
زیادی نظر منفی از ســوی مشتریان
درج شده است .بیشــتر این نظرات
منفی به این مســاله اشاره میکنند
که تاریخ انقضــای محصولی که به
دستشان رسیده ،گذشته است .انواع
محصوالت خوراکی نظیر شیر خشک،
سس ساالد و شیر نارگیل از جمله این
محصوالتهستند.
البته ظاهرا این مشــکل محدود به
کانادا نمیشــود و در ایاالت متحده

نیز وجود دارد .یک شرکت دادهکاوی
متوجــه شــده کــه  ۴۰درصــد از
فروشندگان  ۱۰۰محصول پرفروش
زودمصرف در وبسایت آمازون ایاالت
متحده ،نظراتی منفی در زمینه فروش
محصوالتی که تاریــخ انقضای آنها
گذشته است دریافت میکنند.
وبســایت آمــازون در بخــش
سیاســتهای فــروش خــود اعالم

کرده بود که نمیتوانــد موادغذایی
فروخته شده را پس بگیرد .اما ظاهرا
پیگیریهایی سیبیسی جواب داده و
این فروشگاه آنالین با بازنگری و تغییر
بخشی از این سیاستها ،اعالم کرده
که مشتری میتواند در صورت عدم
رضایــت از موادغذایی دریافتی ،پول
پرداختی را پس گرفته و یا محصول
مورد نظر را تعویض کند.

کاربــری در شــبکههای اجتماعی
شناسایی و خنثی کند.
او تاکید کرد که اطالعات به دســت
آمده از طریق شیوه پایش آزاد شامل
اطالعات خصوصی نظیــر پیامهای
خصوصی و یا ایمل افراد نمیشود .او
گفت که هر نوع دسترسی به اطالعات
شخصی (نظیر بررسی ایمیلها و یا
شــنود مکالمات) نیازمند اجازه مقام
قضایی است.
البته برخی کارشناسان حوزه حریم
خصوصــی بر این باورنــد که پایش
اطالعاتی که کاربران در شــبکههای
اجتماعــی قرار میدهنــد ،به نوعی
تفتیــش در زندگی خصوصی آناه به
شمار میرود.
کریستوفر پارسونز که از پژوهشگران
موسسه امور جهانی و امنیت عمومی
مانک است میگوید این باور نادرست
بود دارد که بررســی هر آنچه کاربر
به صورت عمومی در فضای مجازی
قــرار میدهد از ســوی پلیس اقدام
درســتی اســت .او میگوید« :وقتی
در کانــادا چیــزی را در توئیتر و یا
فیسبوک با دسترسی عمومی منتشر
میکنید…هنوز هم تا حدی بر حریم
خصوصیتــان در آن زمینه کنترال
دارید .به همین دلیل ،پیش از اینکه
یک مسئول دولتی به سراغ آن رفته،
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آن را دانلود کرده ،به آن دسترســی
یافته ،خوانده و تحلیل کند ،باید هدف
روشــنی و دقیقی از این کار داشته
باشد .اینکه دولت بخواهد از آنچه در
تورنتو روی میدهد مطلع شود و برای
همین باید همه ارتباطات در این شهر
را پایش کنیم ،هدف درستی نیست.
این کار همانند یک شــنود در سطح
گسترده است».
آقــای پیرســون می؛ویــد این نوع
شنود میتواند در مواردی که پلیس
برداشــتی نادرست از پیامها داشته و
مثال توئیتهای طنز را تهدید ارزیابی
کند ،میتواند دردسرساز باشد.
برای مثال ،در ســال  ،۲۰۱۲ایاالت
متحده جلوی ورود یک گردشــگری
بریتانیایــی را به این کشــور گرفت.
ماجرا ازا ین قرار بود که او در توئیتی
گفتــه بود که قرار اســت «آمریکا را
ویران کنــد» (.)destroy America
پلیــس آمریکا نمیدانســت که این
اصطالح کوچــه بازاری در بریتانیا به
معنای جشن گرفتن است!
آقای پیرســون میگوید« :فرض ما
بر این اســت که کسانی که پیاممان
را دریافــت میکننــد ،آن را درک
میکنند .اما نمونههای متعددی در
زمینه پایش پیامها در شــبکههای
اجتماعی در آمریــکا وجود دارد که
نشان میدهد پیامهای بیطرف ،ساده
و طنز به یک سری پیامدهای بسیار
بد و مســالهدار انجامیدند ».او تاکید
دارد که پلیس ســوارهنظام سلطنتی
کانادا یک سری معیارهای مشخص
را برای پایش شــبکههای اجتماعی
تعیین کند.
آقای پیرســون با اشــاره بــه اینکه
سیاستهای تبعیضآمیز غیررسمی
زیادی علیه برخی افراد نظیر مهاجران
در کانــادا وجود دارد ،تدوین مقررات
شــفاف در زمینه پایش شبکههای
اجتماعی را ضروری دانست.
پلیس ســوارهنظام ســلطنتی کانادا
ابراز امیدواری کرده که جزئیات این
مقررات تا تابستان  ۲۰۲۰در دسترس
عموم قرار گیرد.

Are you an
Internationally
Trained Professional
in need of financial
support for your
Foreign Credential
?Recognition

FLY FREE TO ASIA

*

For more information contact:
778-372-6609
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans

Majestic Mekong

13 days Ho Chi Minh City to Siem Reap

cruise from

Global Talent Loans program
is delivered in partnership with

Funded in part by the Government
of Canada’s Foreign Credential
Recognition Program

CAD
per person1

5095

$

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

Book by August 31st, 2019

Contact your Transat Travel Professional to book your next vacation.

Transat Travel

Guildford Town Centre, Surrey, BC

604-584-2523

Global Talent Loans Program

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

بدیهی است که شرکت در این آزمون
و قبول شدن در آن هرگز نمیتواند به
معنای آن باشد که متقاضی مهاجرت
به کبک ارزشهای اســتان را کامال
شناخته و قبول کرده است.

هم ه آنچه باید درباره
تست ارزشهای کبک بدانید

آنــدرس فونتســیا نماینــده حزب
همبســتگی کبک نیز از این مسئله
ابراز تاســف کرد که تدبیر مهاجرتی
جدیدی دولت فرانسوا لوگو میتواند
«پیام بســیار بدی» برای مهاجران
آتی و حتی آن دسته از مهاجرانی که
همین حاال در اســتان کبک مستقر
هستند ،صادر کند.

دولت فرانسوا لوگو نخست وزیر دولت استانی کبک آزمونی تحت عنوان
آزمون ارزشها در روند گزینش مهاجرانی که این اســتان را برای زندگی
انتخاب میکنند ،گنجانده است.
ارزیابی ارزشهای مورد نظر استان محلی کبک از اول ژانویه سال  2020به
اجرا گذاشته خواهد شد.

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا،
دولت فرانسوا لوگو تصمیم گرفته است
آزمون ارزشهای مــورد نظر دولت
محلــی را در روند گزینش مهاجران
متقاضی ورود به استان بگنجاند .اما
برخالف آنچه وزیر اول کبک در ابتدا
مدنظر قرار داده بود ،این آزمون شرط
کســب اقامت دایم بــرای مهاجران
جدید نخواهد بود بلکه اساسا در روند
گزینش مهاجران گنجانده خواهد شد.
به ایــن ترتیب یک تبعه خارجی که
مایل اســت برای همیشه در استان
کبک مستقر شود و همچنین اعضای
خانــوادهاش که او را در این مهاجرت
همراهــی میکنند ،بایــد «گواهی
آشــنایی با ارزشهای دموکراتیک و
ارزشهای کبکــی را دریافت کنند»
تا وزیر مهاجرت استان کبک امکان
انتخاب آنها را داشته باشد.
بنابراین باید گفت که این سند برای
کسب «گواهی گزینش کبک» CSQ
اجتنابناپذیراست.
نشریه رسمی دولت کبک Gazette
 officielle du Québecکــه روز
چهارشنبه سیام اکتبر مقررات جدید
مربوط به مهاجرت به استان را منتشر
کرد ،خاطر نشان ســاخت کودکان
و افراد کم ســن و سال و متقاضیان
مهاجرت که به دالیل پزشکی امکان
گرفتن گواهی آشــنایی با ارزشهای
دموکراتیک و ارزشهــای کبکی را
ندارند ،از این ارزیابی معاف هستند.
تدبیر جدیدی که دولت فرانسوا لوگو
تصمیــم گرفته اســت در خصوص
معیارهایگزینشمتقاضیانمهاجرت
به استان به اجرا گذارد ،پیش از این
در اوایل سپتامبر توسط رادیو کانادا
اعالم شده بود؛ اما دفتر سیمون ژولن-
بارت وزیر مهاجرت استان از اظهارنظر
و ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه
خودداری کرده بود.
یک سازوکار مهاجرت دو مرحلهای

بر اســاس توافقی که میــان دولت
فدرال کانادا و دولت اســتانی کبک
منعقد شده اســت ،دولت کبک این
اجازه را دارد که بخشی از مهاجرانی
را که قصــد ورود به این اســتان را
دارند خودش انتخاب کند .متقاضیان
مهاجرت دایم به اســتان کبک باید
در مرحله اول یک «گواهی گزینش
کبک»  CSQبگیرند .این گواهی بر
مبنای چندین مالک و معیار از قبیل
سن و سال متقاضی مهاجرت ،مدرک
تحصیلی یا تجربــه کاری وی صادر
خواهد شد.
با داشــتن  CSQمهاجران تازه وارد
میتواننــد اقامت دایم خــود را که
صــدور آن در حــوزه صالحیــت و
اختیارات دولت فدرال است بگیرند و
با در اختیار داشتن آن در هر جایی از
کشور مستقر شوند و کار کنند.
امکان تالش مجدد برای گرفتن این
گواهی

متقاضیان مهاجرت ایــن گواهی را

چگونه کســب میکننــد؟ به گفته
فرانســوا لوگو وزیر اول استان کبک
برای این کار دو راه وجود دارد:
شــرکت در ارزش یابــی اینترنتــی
«دربــاره ارزشهــای دموکراتیک و
ارزشهای کبکی»
شرکت در یک کالس آموزشی بیست
و چهار ساعته مربوط به «ارزشهای
دموکراتیک و ارزشهــای کبکی».
روش دوم اساسا مناسب افرادی است
که در استان کبک مستقر هستند.
وزیر اول اســتان کبــک ضمن دفاع
از تدبیری کــه در این زمینه به روند
گزینش مهاجــران متقاضی ورود به
استان کبک اضافه کرده است ،تاکید
کرد « :به اعتقــاد من کامال طبیعی
است که وقتی یک نفر می خواهد در
یک جامعه جدید مستقر شود ،الزم
است که با ارزشهای خاص آن جامعه
آشنایی کافی داشته باشد».
فرانســوا لوگو تصریح کرد« :اگر شما
مایــل به مهاجرت به اســتان کبک
هستید ،پیش از هر چیز الزم است که
ارزشهای استان کبک را بشناسید.
الزم است که بدانید در استان کبک
زنان با مردان برابر هستند؛ که اصل
الئیســیته حکومت از اهمیت زیادی
برخوردار اســت؛ که در این اســتان
اصل جدایی دین از حکومت به اجرا
گذاشته می شود».
به نظــر میرســد روشهــای این
ارزشــیابی کــه از اول ژانویه ســال
 2020بــرای متقاضیان مهاجرت به
استان کبک به اجرا گذاشته خواهد
شــد و طبق اعالم دولت کبک برای
نامزدهــای مهاجرت کامــا رایگان
است ،از آزمون شهروندی کانادا الهام

گرفته اســت و فرانسوا لوگو نیز برای
توجیه سازوکار مد نظر خود در زمینه
گزینش مهاجران جدید همواره به این
آزمون اشاره کرده است.
درست همانند ســازوکاری که برای
کســب شــهروندی کانادا بــه اجرا
گذاشــته میشــود ،طبق مقررات
جدید مهاجرت به اســتان کبک ،هر
متقاضی باید حداقــل هفتاد و پنج
درصد سواالت را درست پاسخ دهد.
متقاضیــان مهاجرت بــه کبک در
صورتی که نتوانند نمره الزم را در این
آزمون به دســت آورند ،دولت کبک
بــرای آنها یک شــانس دوم در نظر
گرفته است؛ اما اگر آنها باز هم نتوانند
ایــن آزمون را با موفقیت پشتســر
بگذارنــد ،میتواننــد در یک کالس
آموزشی شرکت نمایند.
نمونههایی از سواالتی که در آزمون
ارزشهای دموکراتیک و ارزشهای
کبکی از متقاضیــان مهاجرت به
استان کبک پرسیده میشود

مقامات کبک نمونههایی از سواالتی
مطرح در این آزمون را که مشــخصا
الهــام گرفتــه از منشــور حقوق و
آزادیهای فردی هســتند ،منتشر
کردهاند:
در استان کبک زنان و مردان از حقوق
یکسان و برابری برخوردار هستند و
این برابری حقوق زن و مرد در قانون

گنجانده شده است .درست یا غلط؟
زبان رســمی اســتان کبــک کدام
است؟ انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیایی،
فرانسوی یا انگلیسی؟
وزیــر مهاجرت کبــک از آزمون
ارزشها دفاع میکند

ســیمون ژولن بارت وزیر مهاجرت
دولت محلی کبک در برابر انتقادات
و مخالفتهایــی که ســازوکار جدید
گزینــش مهاجران به اســتان کبک
برانگیختــه ،در صدد دفاع از مقررات
جدیــد برآمده اســت و به صراحت
تاکید کرده که دولت فرانسوا لوگو با
وضــع این مقررات در واقع به یکی از
وعده های انتخاباتی مهم خود جامه
عمل پوشانده است.
در ابتدا دولت فرانســوا لوگو در نظر
داشت موفقیت در آزمون ارزشهای
اســتان کبک را برای کســب اقامت
دایم اجباری کند .این ســازوکار در
عین حال خواسته ای بود که نخست
وزیر اســتان کبک پیــش از کارزار
انتخاباتی اخیر از سران احزاب فدرال
درخواست کرده بود.
در مبارزات انتخابات فدرال جاستین
ترودو نخســت وزیر لیبرال کانادا که
بار دیگر در سمتش ابقا شده است ،به
حق دولت استانی کبک برای اعمال
یک آزمون ارزشــها بــرای مهاجران
جدید در چارچوب روند کسب گواهی

ممنوعیت تلفن همراه در مدارس انتاریو
پرژن میرور -از روز دوشــنبه چهارم
نوامبر  ،۲۰۱۹ممنوعیت اســتفاده از
تلفنهای همراه در کالسهای درس
مدارس استان انتاریو به اجرا گذاشته
شــد .این ممنوعیت در اوایل ســال
جاری توسط دولت استانی اعالم شده
بود ولی اجرای آن تا روز یکشنبه به
دلیل دادن زمان مناســب به مدارس
برای تطبیق خود با این قانون به تاخیر
افتاده بود.
طبق این قانون ،تنها وقتی که دانش
آموزان میتوانند از تلفنهای همراه
خــود در مدرســه اســتفاده کنند،
درطــول زمان آموزش دروس و فقط
برای اهداف آموزشی و یا نیازهای ویژه
میباشد.
وزیر آموزش انتاریو ،استیفن ل ِچه در
این مورد به شبکه خبری سی بی سی
گفته است« :ما میخواهیم مطمئن
شــویم که دانــش آمــوزان بر روی
یادگیری تمرکز داشــته باشند و به
موضوعات درسی توجه کنند .واقعیت
این است که حواس پرتی زیادی در
بین دانش آموزان وجود دارد ،بنابراین
هدف ما این است که فرزاندانمان بر
روی موضوعات درسی متمرکز شوند،

کسب دانش کنند و آنها را در زندگی
خود به کار ببرند».
پیــش از ایــن بعضــی از مــدارس
ممنوعیت استفاده از تلفن همراه را به
اجرا درآورده بودند ،اما این ممنوعیت
در سطح اســتان انتاریو اجرا خواهد
شد .البته استان انتاریو هنوز در مورد
چگونگی اجرای این ممنوعیت توسط
معلمهای مدارس حرفی نزده است.
تییِری کارسِ ــنتی ،رییس تحقیقات
تکنولوژیهای ارتباطی و اطالعاتی در
امور آموزشی کانادا گفته است که ،با
اینکه به نظر او تلفنهای همراه برای
جامعه دردسر به همراه آوردهاند ،اما

ممنوعیت استفاده از آنها در مدارس
چاره این مشکل نیست.
وی به شبکه سی بی سی گفته است:
«به نظر من هدف مدارس باید آموزش
دانش آموزان باشد ،تا آنها را مسوؤلیت
پذیر پرورش دهد و من فکر نمیکنم
که این ممنوعیت اثربخش باشد .من
واقعاً فکر میکنــم که این یک پیام
اشتباه به دانش آموزان است .ما باید
آنها را آموزش دهیم ،ســعی کنیم تا
هر چه بیشتر آنها را با اثرات استفاده
از تکنولوژی بر ســامت و رفتارهای
روانشناختی آنها آگاه سازیم».
هیئت مدیره مدارس شــهر تورنتو،
پیش از این استفاده از تلفن همراه در
مدارس را ممنوع کرده بود ،اما پس از
چهار سال این ممنوعیت را لغو کرد تا
به معلمهــا اجازه دهد که آنچه برای
کالسهای درسشان بهتر است را اجرا
کنند.
این هیئــت قب ً
ال گفته بود که اجرای
ممنوعیــت اســتفاده از تلفن همراه
در مدارس تقریباً غیر ممکن اســت،
چراکه بــا این ممنوعیت ،محدودیت
زیادی در فرصتهای آموزشــی نیز
بوجود میآید.

انتخاب کبکی  CSQاذعان کرده بود.
اما در عوض دولت جاســتین ترودو
در ماههــای اخیر با هر گونه شــرط
و شــروط جدیدی که روند دریافت
اقامت دایم در کانادا را تحت تاثیر قرار
دهد ،به شدت مخالفت کرده بود.
وزیر اول اســتان کبک در عینحال
قویــا ابراز امیدواری کرده اســت که
بتواند دولت جاستین ترودو را متقاعد
کند کــه در آینده ایــن آزمون را به
عنوان یکی از شــروط کسب اقامت
دایــم در نظر بگیــرد .وی همچنین
ابراز امیدواری کرده اســت که بتواند
یک آزمون زبان فرانســوی نیز برای
متقاضیان مهاجرت اعمال کند.
ســیمون ژولن -بارت نیــز به نوبه
خود در مصاحبه با برنامه  24/60بر
ضرورت و اهمیت این ارزشیابی تاکید
و از آن دفاع کرده است.
وزیر مهاجرت کبک با یادآوری اهمیت
اصل قانون الئیسیه حکومت در استان
کبک ،تصریح کرد «:هر مهاجری که
نتواند در آزمون آشنایی با ارزشهای
دموکراتیک کبک موفق شود ،گزینش
نخواهد شد».
ســیمون ژولن -بارت خاطر نشــان
کرد« :این یکــی از ویژگیها مهم و
یکی از خصوصیات انکارناپذیر جامعه
کبک اســت .ما در آمریکا شــمالی
تنها سرزمینی هستیم که الئیسیته
حکومت و جدایی دین از سیاست را
به عنوان یکی از ارزشهای بنیادین
جامعه خود اعمال میکنیم .صرفنظر
از این مسئله من عمیقا باور دارم که
ساکنان کبک به اصل الئیسیته پایبند
هستند».
جناح مخالف این تدبیر دولت فرانسوا
لوگو را بیهوده و بیحاصل میداند

اقدام دولت فرانسوا لوگو در گنجاندن
آزمون شناخت ارزشهای دموکراتیک
کبک در روند گزینش مهاجران جدید،
سواالت و انتقاداتی نیز در میان احزاب
و گروههای مخالف برانگیخته است و
در این میان به ویژه لیبرالها با انتقاد
از تدبیر دولت لوگو سواالت مطرح در
آزمون ارزشهای دموکراتیک کبک را
بیش از اندازه ساده دانستهاند.
منصف دراجی سخنگوی اپوزیسیون
رســمی در امور مهاجرت که یکی از
منتقدان تدبیر مهاجرتی جدید دولت
لوگو اســت ،تاکید کــرد« :وقتی که
میزان موفقیت در این آزمون به علت
سادگی سواالت صددرصد باشد ،باید
از مقامات پرسید واقعا هدف نهایی از
این آزمون چیست؟»
منصــف دراجی کــه نماینده حزب
لیبــرال در منطقه نلیگان اســت ،با
تاکید بر این که مهاجران آتی همین
حاال نیز باید در روند فعلی مهاجرت
بــه کبک ،فرم ارزشهای مشــترک
کبک را پر کنند ،خاطر نشــان کرد

فونتسیا که نماینده حزب همبستگی
کبک در منطقه لوریه-دوریون است،
گفــت«:پیامی که از این اقدام دولت
کبک استنباط می شود این است که
مهاجران ارزشهای جهانشــمول را
رعایت نمیکنند؛ بنابراین مهاجران
افراد متفاوتی هستند که باید از میان
آنها انتخاب کرد .در واقع ارزشهای
مورد نظر دولت لوگو از قبیل برابری
زن و مــرد ارزشهای جهانشــمول
هستند».
وزیر مهاجرت کبک اعالم کرده است
کــه آزمون ارزشهــای دموکراتیک
کبک در نهایت دویست و چهل هزار
دالر برای دولت تمام خواهد شد .در
همین راستا از قبل یک اعتبار یکصد
هزار دالری در بودجه وزارت مهاجرت
کبک پیش بینی شده بود .یک اعتبار
یکصــد و چهل هــزار دالری نیز به
«کارشناسان» اختصاص یافته است.
برخی مدارک تحصیلی در اولویت
قرار دارند

محدود شــدن دسترســی به برنامه
تجربــه کبکی PEQنیــز در تدبیر
جدید دولت کبک در زمینه مهاجرت
پیشبینی شده است .این برنامه که
از اول نوامبر به اجرا گذاشــته خواهد
شد به دانشــجویان خارجی که فارغ
التحصیل شده اند یا کارگران خارجی
کــه به طور موقت در اســتان کبک
زندگی میکنند ،این امکان را خواهد
داد تا با ســرعت بیشــتری گواهی
انتخاب کبکی CSQرا کسب کنند.
با این حال ژولن -بارت وزیر مهاجرت
کبک چند هفته پیش اذعان کرد که
این برنامه قربانــی موفقیت خودش
شده است.
از ماه ژوئیه دولت فرانسوا لوگو اجرای
این برنامه را بــرای فارغ التحصیالن
بــه حال تعلیــق درآورد و با این کار
اعتراض و خشم محافل دانشگاهی را
برانگیخت.
وزیــر مهاجــرت کبــک با ارســال
یادداشــتی به شــورای وزیران اعالم
کرده بود که دیگر نمیتوان بدون در
نظر گرفتن زمینه آموزش و مهارتی
که فارغ التحصیالن خارجی به دست
آوردهاند یا شــغلی که در آن مشغول
کار هستند ،اقدام به گزینش آنها کرد.
دانشجویان خارجی در استان کبک
برای دسترسی به برنامه تجربی کبکی
از این پس بایــد الزاما یک گواهی یا
یک مــدرک تحصیلی مرتبط با یک
زمینه آموزشی مدنظر وزارت مهاجرت
داشته باشند .در فهرستی که وزارت
مهاجرت کبک در ایــن زمینه ارائه
کرده ،مشــاغل مرتبط با کشاورزی،
دامپزشــکی ،فیزیوتراپی یا معماری
دیده میشود.
در رابطــه با کارگران موقت ســاکن
اســتان کبک نیز تدابیر مشابهی در
رابطه با شغلی که این کارگران به آن
مشغول بودهاند ،در نظر گرفته شده
است.
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افزایش چشمگیر تعداد ایرانیان
متقاضی پناهندگی از کانادا

پناهندگی در کانادا،
چگونه و با چه شرایطی؟

چنــد ماهی اســت تعــداد ایرانیان
متقاضی پناهندگی از کانادا افزایش
چشمگیری داشته اســت .برخی از
رســانههای سراسری کانادا ،از جمله
ســایت خبری «رادیو کانــادا» نیز
چندی پیــش گزارش مشــروحی
در باره این موضوع تهیه و منتشــر
کردهاند .براســاس اطالعات منتشر
شــده در گزارش «رادیــو کانادا» و
شــنیدههای متعــدد و روزافزون در
میان اعضای جامعه ایرانی-کانادایی،
برخالف بسیاری از پناهجویان ایرانی
دو سه دهه پیش که از طریق مرزهای
هوایی و به محض ورود به خاک کانادا
تقاضای پناهندگی خود را به ماموران
مــرزی کانادا ارائــه میدادند ،درصد
بســیار باالیی از متقاضیــان ایرانی
پناهندگی به کانادا در ماههای اخیر،
با دارا بودن پاسپورت ایرانی و ویزای
توریســتی به کانادا آمــده و پس از
پایان مهلت ویزای توریســتی و یا در
زمانی که هنــوز ویزای اقامت موقت
آنان معتبر است ،با مراجعه به وکالی
مهاجرت یا دفاتر مشــاوره مهاجرتی
پرونده پناهندگی تشکیل میدهند
و وارد روند مراحــل قانونی پذیرش
تقاضای پناهندگی در کانادا میشوند.
در همیــن رابطــه تعــداد مــوارد
سوءاستفاده از وضعیت اقامت و نیاز
«توریســتهای پناهجــو»ی ایرانی
از طــرف برخی از ســودجویان روبه
افزایــش اســت .در هفتههای اخیر
تعدادی از مخاطبان ســایت خبری
پرژن میرور با تماس تلفنی یا ایمیل،

برای خود یا دوستان و آشنایانی که
به تازهگی بــه کانادا آمده و متقاضی
پناهندگی هستند ،خواستار راهنمایی
و یا مشاوره شدهاند.
بدیهی اســت که سایت خبری پرژن
میرور ،بهعنوان یک رســانه رسمی
ثبت شــده در کانــادا ،یــک دفتر
حقوقی مهاجرتی نیســت و بههیچ
عنوان نمیتواند مشــاوره حقوقی و
قانونی ،در هیچ زمینــهای ،از جمله
در زمینه مهاجرت و پناهندگی ارائه
دهد .اما بهعنوان یک رســانه وظیفه
دارد ،همچون  ۳ســال گذشــته با
تهیه گزارشهــا و انجام گفتگوها با
صاحبنظــران و متخصصــان امور
مهاجــرت و تولید و ترجمه خبرها و
اطالعات رسمی و موثق ،تا حد امکان
برای آگاهی بیشتر مخاطبان تالش
کند.
به همین جهت با استفاده از مطالب
منتشر شده در سایت رسمی وزارت
مهاجرت ،شــهروندی و پناهندگی
کانادا ،اطالعــات عمومی و ضروری
مربــوط به پناهندگــی ،مهاجرت و
شهروندی برای مخاطبان فارسی زبان
منتشر میشود.
پناهنده کیست؟ و چگونه میتوان به
کشور کانادا پناهنده شد؟

قانــون مهاجــرت و محافظــت از
پناهندگان کانادا وظیفه دارد وضعیت
و شرایط هر فردی که درخواست ورود
به کشور کانادا را دارد در مرز ورودی
مورد بازرســی قرار دهد تا مشخص

شود که آیا صالحیت ورود به کانادا،
و اقامت کوتاه مدت یا بلند مدت در
این کشور را دارد یا خیر.
اداره خدمات مرزی کانادا ()CBSA
و پلیس ســواره نظام سلطنتی کانادا
( )RCMPدر حفاظــت از مرزهای
کانادا نقش اساسی ایفا میکنند ،ورود
غیــر قانونی به کانادا را پیشگیری و
متوقف میکنند و امنیــت کانادا را
برعهده دارند .این دو اداره با همکاری
نهادهای داخلی و بینالمللی از ورود

غیر قانونــی افراد به کانادا جلوگیری
میکنند .پلیس سواره نظام سلطنتی
کانادا مســئولیت امنیــت مرزی در
سراســر کشــور و هماهنگــی بین
مرزهای ورودی را بــر عهده دارد ،و
اداره خدمــات مرزی کانــادا امنیت
مرزی بــه هنگام ورود به کشــور و
مســائل مهاجرتی داخل کشــور را
برعهده دارد.
افرادی کــه قصد ارائه درخواســت
پناهندگی به کانادا را دارند میتوانند

امکان استفاده از قبر مشترک در ونکوور از ابتدای سال آینده
ایرونیا -تخمین زده میشــود که در
 25ســال آینده حدود هفت میلیون
کانادایی جان خود را از دست خواهند
داد و قبرستانها در شهرهای بزرگ
دارند پر میشوند .بنابراین قبرستان
ماونتن ویو در ونکــوور دارد امکانی
جدید برای مقابله با این چالش ارایه
میکند :به اشتراک گذاشتن قبرها با
غریبهها.
ماونتــن ویــو از قبل یکــی از تنها
قبرســتانهای کانادا بــود که اجازه
میداد خانوادهها هر  40سال یک بار
دوباره از مزار خود استفاده کنند .حاال،
تحت تغییرات جدیدی که در قوانین
شهر ونکوور به وجود آمده که از روز
اول ژانویه  2020اجرایی خواهند شد،
غریبهها میتوانند بخشــی از حقوق
خود بــرای یک قبر را به اشــتراک
بگذارند .این یعنی ممکن است با گذر
زمان جنازههای بیشــتری آنجا دفن
بشود.
گلن هاجــز مدیر قبرســتان گفت:
«این یک گورســتان دست جمعی
یا گورستان عمومی نیست .این یک
اشغال اشتراکی همخوان با طبیعت
در میــان افرادی اســت که انتخاب
میکنند و اجازه میدهند که این کار
را به نیابت از خودشان یا عزیزانشان
انجام بدهند».
به گفته هاجز ،قبرستان نمیتواند به
افراد بگوید در کدام قبر قرار خواهند
گرفت .او گفت« :اما حداقل میتوانیم

به شــما مجموعهای از چهار یا پنج
قبر بدهیم تا مطمئن باشید که وقتی
این انتخاب را میکنید ،نسبتا نزدیک
بــه افرادی خواهید بــود که انتخاب
میکنید».
او تاکیــد کــرد که انتخاب اشــغال
چندنفره یک قبر فقط برای قبرهای
جدید در دسترس است .هیچ فردی
که در حال حاضر در این قبرســتان
دفن شــده تحت تاثیر قرار نخواهد
گرفت.
در بیشــتر کانادا ،افراد یا خانوادهها
حقوق یک محل دفن را برای همیشه
خریداری میکنند که یعنی قبرستان
نمیتواند دیگر آن مکان را بفروشد .آن
مکان فقط میتواند توسط صاحبان
حقــوق و بر پایه قوانیــن خاص هر
قبرستان ،برای یک یا دو دفن کامل

استفاده شود .کبک تنها استثناء این
امر اســت چون بیشتر قبرستانهای
آن برای بازههای  99ساله به فروش
رفتهاند .اگر قرارداد محل دفن تمدید
نشــود ،امکان بازفروش و اســتفاده
دوباره آن وجود دارد.
تقریبــا  150هزار نفر در قبرســتان
ماونتن ویو دفن شــدهاند که از سال
 1964تا به حال چند بار پر شــده و
بسته شده است .حاال  400محل دفن
تابوتی در این قبرســتان وجود دارد
و هر ســال تقریبا  75عــدد از آنها
فروخته میشــود .بر این اساس ،اگر
قبرستان طبق مدل همیشگی پیش
برود ،تنها به اندازه پنج ســال محل
دفن خواهد داشت.
در حال حاضر قیمت هر قبر تابوتی
 27500دالر است .اگر بین دو غریبه

به اشــتراک گذاشته بشود ارزش آن
 12500دالر بــه ازای هر فرد خواهد
بود .اگر چند نفر در آن دفن بشــوند،
هزینــه بــه ازای هر نفر بــه 9500
دالر کاهــش مییابد .هر کســی که
قبول کند با دیگران دفن بشــود باید
همچنین قبول کند که در یک کفن یا
محفظهای که به طور طبیعی تحلیل
میرود دفن شود.
مســئله یادبود هر فرد خاک شده در
هر قبر هنوز مورد بحث است .هاجز
گفت به جای یک سنگ قبر ساخته
شده از مرمر یا سیمان ،میتوان از یک
نشان قابل تجزیه زیستی روی محل
دفن یا یک یادبود دائمیتر روی یکی
از دیوارهای نزدیک استفاده کرد.
اریک لیز رییس شرکت معماری لیز
و شــرکا واقع در ونکوور که در زمینه
برنامهریزی و گســترش قبرستانها
تخصص دارد میگوید« :این ایدهای
جدید اســت .ونکوور در زمینه ایده
دفن شدن اشتراکی غریبهها و افرادی
که عضو یک خانواده نیستند دارد راه
را باز میکند».
اما لیز گفت از طرف دیگر محبوبیت
رو به رشد سوزانده شدن در آمریکای
شمالی از دهه نود میالدی تا به حال
هم تــا حدود مســئله کمبود جای
دفن را تسهیل کرده است .با استناد
به انجمن ســوزاندن جسد آمریکای
شــمالی 76.9 ،درصد از کانادایی تا
ســال  2023خواستار سوزانده شدن
خواهند بودiroonia.ca .

درخواســت خود را در مــرز ورودی
به کشــور و یا در یکی از دفاتر اداره
مهاجرت ،شــهروندی و پناهندگی
در داخل کشــور ارائه دهند .مقامات
اداره خدمات مرزی کانادا و یا وزارت
مهاجرت ،شــهروندی و پناهندگی
کانادا تشــخیص خواهند داد که آیا
فرد مورد نظــر دارای صالحیت ارائه
این درخواست هست یا خیر .عوامل
متعددی در این مرحله نقش دارند که
از آن جمله میتوان به سابقه ارتکاب
جرم فرد متقاضی ،ارائه درخواســت
پناهندگی قبلی متقاضی در کانادا و
یا دریافت پناهندگی از کشوری دیگر
اشاره کرد.
متقاضیــان پناهندگی با پناهندگان
مستقر و اسکان مجدد یافته متفاوت
هســتند .متقاضیــان پناهندگــی،
درخواست پناهندگی خود را در داخل
خاک کانادا در مرز ورودی و یا یکی از
دفاتر ادارههای مربوطه ارائه میدهند.
در حالــی که پناهندگان مســتقر و
اســکان مجدد یافته پیــش از صادر
شدن ویزای ورود به کانادا ،در خارج
از مرزهای کانادا و در کشورهای دیگر
مورد بررســیهای امنیتی و پزشکی
قرار میگیرند ،و وقتی که آنها وارد
کانادا میشوند دارای اقامت دائم کانادا
هستند.
در حالی که متقاضیان پناهندگی و
پناهندگان مستقر از طریق دو روش
مهاجرتی مختلف وارد کانادا میشوند،
افرادی که از طریق غیر قانونی از مرز
عبور میکنند و درخواست پناهندگی
میدهنــد بــدون نوبــت وارد صف
نمیشوند ،و از امتیاز ویژهای برخوردار
نخواهند شد.
تمامی متقاضیــان پناهندگی ،بدون
توجه به نحوه ورود به کانادا ،باید تحت
بررسیهای امنیتی ،جنایی و پزشکی
قرار بگیرند .عــدهای از افراد به طور
غیر قانونی از مناطق مابین مرزهای
رسمی وارد کانادا میشوند .این روش
بســیار خطرناک و بــر خالف قانون
است .دولت کانادا به دالیل قانونی و
حفاظت از امنیت شخصی افراد ،تمام
مردم را تشــویق به ورود به کانادا از
طریق مرزهای رسمی میکند.

اگر درخواست پناهندگی فرد متقاضی
واجد شرایط تشــخیص داده شود،
این درخواســت بــه بخش حفاظت
پناهندگــی در شــورای مهاجرت و
پناهندگی کانادا برای بررسی ارجاع
میشود .در بیشتر موارد ،فرد متقاضی
تا زمان برگزاری دادگاه بررسی پرونده
وی ،بر اساس ضوابط و مقررات خاصی
میتواند در داخل کانادا منتظر بماند.
افرادی که درخواســت آنهــا واجد
شرایط تشخیص داده نشود ،دستور
اخراج از کانادا برای آنها صادر میشود
و تــا زمان معرفی خود بــرای انجام
مراحل اخراج بر اساس شرایط خاصی
در کانادا میمانند.
تمامی درخواستهای واجد شرایط
پناهندگــی از یــک دادگاه شــبه
قضایی منصفانه و مستقل در شورای
مهاجرت و پناهندگی کانادا برخوردار
خواهند شد .هر پرونده بر پایه شرایط
و اســناد و مدارک ارایه شده مختص
به آن پرونده مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.
در طی روند تصمیمگیری ،این شورا
شرایط تعیین شــده در کنوانسیون
پناهندگی ســازمان ملــل را ،که با
قوانین کانادا تطبیق داده شده است،
برای تصمیــم خود در نظر میگیرد.
طبق تعریف کنوانسیون پناهندگی
ســازمان ملل متحد ،پناهنده فردی
اســت که دارای ترس موجه از آزار و
اذیت بر اســاس نژاد ،مذهب ،عقیده
سیاســی ،ملیت ،یا عضویت در یک
گروه اجتماعی خاص باشد .براساس
قانون مهاجــرت و پناهندگی کانادا،
فرد نیازمند به حفاظت ،شخصی است
که بر اســاس یکی از دالیل فوق در
صورت بازگشت به کشورش با خطر
دستگیری ،شــکنجه ،مجازات غیر
معمول و بــه خطر افتادن جان خود
مواجه خواهد شد و در کانادا احساس
امنیت خواهد کرد.
در صــورت واجــد شــرایط بودن
درخواســت فرد متقاضی تا زمانیکه
درخواســت وی در حال بررســی و
دریافت نتیجه نهایی میباشــد ،وی
میتواند به کلیه کمکهای اجتماعی،
آموزشی ،خدمات بهداشتی ،مسکن
اضطــراری و کمکهــای قانونــی
دسترســی داشته باشــد .به عالوه،
اغلب متقاضیانی که واجد شــرایط
تشــخیص داده شوند بدون توجه به
اینکــه درخواســت پناهندگی خود
را در مــرز ورودی و یا در دفاتر اداره
مهاجرت ارائه کرده باشــند ،پس از
انجام بررسیهای پزشکی میتوانند
متقاضی مجوز کار در کانادا بشوند.
ی درخواست پناهندگی،
پس از بررس 
در صــورت قبولی درخواســت فرد
متقاضــی ،وی فرد محافظت شــده
اعالم میگــردد و از تمامی خدمات
فدرال ویــژه افراد محافظت شــده
برخوردار خواهد شــد و میتواند در
کانادا اقامت داشــته باشد ،و پس از
مدت زمان مشــخص شده در قانون
و دارا بودن شــرایط الزم ،اقامت دایم
کانادا را دریافــت کند .اما اگر جواب
درخواست فرد متقاضی منفی باشد،
شخص متقاضی میتواند درخواست
تجدید نظر خود را به بخش تجدید
نظر پناهندگی در شورای مهاجرت و
پناهندگی کانادا ارائه کند .اگر به فرد
متقاضی چنین حقی داده نشده باشد،
میتوانــد از دادگاه فدرال کانادا برای
تجدید نظر در این تصمیم درخواست
بدهد.
اگر تمامی راههای تجدید نظر به هیچ
نتیجهای نرســد ،دستور اخراج صادر
شــده اولیه به اجرا در خواهد آمد تا
مراحل اخراج رسمی آغاز شود.
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تنها نیمی از مالکان از سرمایه گذاری
اتباعکانادا
شکاف روزافزون بین دستمزد تازهمهاجران و متولدین
آمریکا برای فرار از جنگ
در بازار مسکن کانادا سود می برند
و بازدا شت به کانادا پناهنده میشوند

مداد -به عنوان یک تازهمهاجر همیشه
از رفقای تازهمهاجر دیگر خود درباره
تبعیض میشنوی .تبعیض نسبت به
اســم نامتعارفت در این کشور ،رنگ
پوستت و یا لهجه غریبت .اما همیشه
مایلی این موضوع را فراموش کنی و
با خودت بگویی کشوری که انتخاب
کردهای امــن ،آرام ،منصف و ایدهآل
است.
تا اینکه یک روز تبعیض روی خودت
اعمال میشــود ،برای بــار اول آدم
روبرویت را مقصــر قلمداد میکنی
و برای دوم شــرکتی کــه در آن کار
میکنــی .اما خواندن یــک گزارش
موثق ،نشــانهای آشــکار از تبعیض
شــغلی در کانادا را نشــان میدهد.
تبعیضی که تازهمهاجران را به عنوان
یکی از حســاسترین اقشار جامعه
کانادا ،هدف میگیرد.
یک موسسه معتبر پژوهشی به بررسی
فاصلــه حقوق دریافتــی مهاجران و
کاناداییاالصلهای شــاغل در کشور
پرداخته است .گزارش زیر حاصل این
بررسی است:
گزارش جدیدی که به تازگی توسط
موسسه آربیسی اکونومیکس منتشر
شده نشانگر وجود شکاف چشمگیر
بین حقــوق دریافتــی مهاجران در

بستگی دارد.

کانادا و افراد کاناداییاالصل از سوی
دیگر است .بر اساس این گزارش ،این
شکاف طی  ۳۰سال اخیر با افزایش
قابل توجهی روبرو شــده اســت .به
همین دلیل ،در صورتی که فکری به
حال این قضیه نشود ،شاید مشکالت
دیگری به همین خاطر پدید آید.
کانادا بیشترین میزان پذیرش مهاجر
را در میان کشورهای عضو ( G7هفت
کشور صنعتی دنیا) به خود اختصاص
داده اســت .امــروزه مهاجران حدود

یک پنجم جمعیت کانادا را تشکیل
میدهد و انتظار میرود که این میزان
در آينده حتی بیشتر هم شود.
اصلیترین یافتههای این پژوهش به
شرح زیر است:
 فاصله دستمزد دریافتی مهاجران وافراد کاناداییاالصل ،حدود  ۱۰درصد
است .گفتنی است این میزان حدود
 ۳۰سال پیش ،فقط  ۴درصد بود.
 فاصله دستمزد دریافتی به مواردینظیر شغل ،سن ،جنیست و منطقه

رشد مصرف ماریجوانا در بین بزرگساالن کانادایی
بر اســاس دادههای جدید مرکز آمار
کانادا ،تعداد ســالمندان کانادایی ۶۵
ســال و باالتر که به سمت ماریجوانا
کشیده شدهاند به ســرعت در حال
افزایش است.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی
تی وینیوز ،با وجــود اینکه مصرف
کانابیس در بین جوانان رایجتر است
ولی ســرعت افزایش گرایش در بین
سالمندان کانادایی از آهنگ تندتری
برخوردار است.
در واقع از هر چهار سالمند کانادایی
بیش از یــک نفر اخیــرا به مصرف
ماریجوانا گرایش پیدا کرده است.
در سه ماه دوم و سوم سال جاری ۱۰
درصد مصرف کنندگان ماریجوانا بین
 ۲۵تا  ۴۴سال داشتهاند در حالی که
بیش از یک چهارم ( ۲۷درصد) آنها
افراد باالی  ۶۵سال تشکیل میدادند.
عالوه بر این حتی در مقایسه با سال
 ۲۰۱۲تعدادشــان  ۱۰برابر افزایش
یافته است.
بنابر این گزارش در آن زمان ()۲۰۱۲
فقط یک درصد سالمندان یا  ۴۰هزار
نفر مصرف کننــده ماریجوانا بودند
درحالیکه این رقم طی سه ماه گذشته

به حدود  ۴۰۰هزار نفر رسیده و حدود
 ۵۸۷هزار کانادایی نیز اعالم کردهاند
که طی سه ماه گذشته برای نخستین
بار ماریجوانا را مصــرف کردهاند .اما
سالمندان کانادایی در مقایسه با سایر
گروهها میزان مصرفشان در طول روز
زیاد نیست همچنین بیشتر این ماده
را بعنوان دارو مصرف میکنند.
گزارش مرکز آمار کانادا نشان میدهد
تقریبــا نیمی از مصــرف کنندگان
سالمند به دالیل پزشکی ۲۴ ،درصد
بعنــوان تفریــح و  ۲۴درصد هم به
دالیل پزشــکی و هم غیر پزشــکی
ماریجوانا را مصرف می کنند.
و گرچه دولت نظارت زیادی روی بازار
سیاه ماریجوانا دارد با این وجود اغلب
سالمندان کانابیس مورد نیازشان را

فروشندگان غیرمجاز تهیه می کنند.
این گزارش نشان می دهد گروه های
سنی جوانان بیشتر از بقیه ماریجوانا
مصرف می کنند .بنابر گزارش مرکز
آمار کانادا  ۷درصد سالمندان  ۶۵سال
در مقایسه با  ۱۰درصد افراد  ۴۵تا ۶۵
سال ماریجوانا مصرف می کنند.
همچنین از هر  ۴فرد  ۲۵تا  ۴۴سال
کانادایی یک نفر ماریجوانا مصرف می
کند و این رقم در بین افراد  ۱۵تا ۲۴
سال  ۲۶درصد است.
افزایش محبوبیــت ماریجوانا در بین
بزرگساالن به افزایش میانگین سنی
مصرف کننــدگان کانابیس از ۲۹/۴
سال در ســال  ۳۸/۱ ۲۰۰۴سال در
 ۲۰۱۹کمک کرده است.

موسسه حسابداری و حسابرسی SMF
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AQUA UNITED
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سرویس اﺿﻄراری  ۲4ساعته
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ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بﺰرگ
نورت شور ،برنابی ،ونکوور ،داونتاون ،کوکیتﻼم ،میپﻞ ریﺞ

* خدمات ماﻟیاتی اشﺨاص و شرکتها

»ما رﺿایت شما را تﻀمین میکنیم«

* انجام کلیه خدمات حسابداری
* مشاوره ماﻟیاتی

778-989-5280

#200 - 201 Bewicke Avenue, North Vancouver V7M 3M7
www.accountant-vancouver.com smfcpa@shaw.ca

بهﺰاد

77۸-۸34-۶۲۶7

aquaunitedplumbing@yahoo.ca
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کانادایی ها ناتوان از تامین مخارج ماهانه
ایرانیان کانادا -این روزها خانوارهای
کانادایی در تأمیــن نیازهای مالی و
هزینه های خود در وضعیت نابسامان
و تاســف باری قرار دارنــد ،و اکثرا با
وجود کاهش پس انــداز و پرداخت
بدهی ها ،دیگر برای تأمین نیازهای
خود به اندازه کافی پول ندارند.
طبق آخرین نظرسنجی های شرکت
حســابداری  ،MNPمیزان پول باقی
مانــده کانادایی ها در پایان ماه ،پس
از پرداخت هزینه های خود ،به طور
پیوســته در حال کاهش بوده ،و در
حال حاضر ،از زمان آغاز نظرسنجی
های ســه ماهه این شرکت در اوایل
ســال  ،2016در پایین ترین سطح
خود قــرار دارد ،به گونه ای که باقی
مانده پول آنــان در پایان ماه به طور
متوسط  557دالر می باشد.
بنا بر آمار موجود ،از هر  10کانادایی
حدود  3نفــر ( 29درصــد) از پول
کافی برای تأمین مخارج ماهانه خود
برخوردار نبوده و  41درصد نیز ،پس
اندازی کمتر از میــزان مخارج یک
هفته خود دارند .شایان ذکر است که
آمار مربوط بــه توانایی تامین هزینه
های ماهانه ،در بررسی های پیشین،
 25درصد بوده است.
ً
ناگفته نماند که این افراد لزوما افراد
كم درآمدی نبوده ،و برخی حتی جزء
افراد پردرآمد جامعه می باشند.
بنا بر بررســی های جامع بانک TD
در هفته جاری ،همبستگی ضعیفی
بین میزان درآمد شــخص و توانایی
و ســامت مالی وی وجود داشته ،به

طوری کــه  18درصد افراد پر درآمد
– درآمدی بالغ بر  150هزار دالر در
ســال یا بیشتر  -از سالمت مالی زیر
میزان متوسط برخوردارند.
در این بررسی ،وضعیت مالی حدود
 10,000نفــر ارزیابی گشــته و به
چهار گروه ذیل طبقه بندی شدهاند:
«سالمت اقتصادی»« ،مقابله با شرایط
مالی (باال)»« ،مقابله با شرایط مالی
(پایین)» و «آسیب پذیر اقتصادی».
به طور کلی ،تنها  27درصد کاناداییها
در رده «ســامت اقتصــادی» قرار
گرفتــه ،در حالی کــه  15درصد در
گروه «آســیب پذیر اقتصادی» قرار
دارند.
در این نظرســنجی میزان پس انداز
کوتاه مدت (روز مبادا) و طوالنی مدت
(بازنشستگی) ،میزان و دوره های وام

مصرف ماری جوانا در اماکن عمومی
استان کبک ممنوع شد
به گزارش هفته بــه نقل از رادیو کانادا ،محدودیتهای جدید مربوط به
مصرف ماری جوانا در اماکن عمومی استان کبک از شنبه این هفته اجرایی
شد .بدین ترتیب از این پس مصرف ماری جوانا در فضاهای عمومی استان
کبک ممنوع اســت؛ با اینحال شهرداریهای مناطق مختلف میتوانند
درباره مجاز بودن مصرف آن در پارکهای خود تصمیمات الزم را اتخاذ
نمایند .همچنین کشــت خانگی ماری جوانا نیز در استان کبک ممنوع
است؛ هر چند قانون فدرال آن را مجاز میداند؛ اما در رابطه با سن قانونی
مصرف ماری جوانا که مجمع ملی حداقل آن را بیست و یک سال تعیین
کرده است ،تدابیر مربوطه از اول ژانویه به اجرا گذاشته خواهد شد.
آنچه برای اســتان کبک اهمیت داشــت این بود که سن قانونی را که
جوانان در آن مجاز به مصرف ماری جوانا هســتند به عقب بیندازد چرا
که کارشناسان و پزشکان معتقدند جوانان ،آسیبپذیرترین مشتریان این
ماده مخدر هستند.
اما فدراسیون دانشجویان کبک  FECQچنین عقیدهای ندارد و تحدید
مقررات مصرف ماری جوانا در استان را تدبیری «غیرسازنده» میداند .از
نظر مســئوالن این نهاد دانشجویی ،تصمیم دولت فرانسوا لوگو ،نخست
وزیر استان کبک مبنی بر تغییر سن قانونی مصرف ماری جوانا از هجده
سال به بیست و یک ســال ،غیرقابل درک است .آنها معتقدند ائتالف
آینده کبک  CAQبا دور کردن شــعبههای شــرکت ماری جوانا کبک
 SQDCاز کالج آموزش عمومی و حرفهای و دانشگاهها ،عمال بازار سیاه
این محصول را رونق خواهد بخشید.
فیلیپ کلمان رئیس فدراسیون دانشجویان کبک میگوید اگر یک جوان
بخواهد در یک موسسه ماری جوانا مصرف کند؛ اما به هیچیک از شعب
شرکت ماری جوانا کبک دسترســی نداشته باشد ،قطعا این واسطه ها
و دالالن هســتند که نیاز او را تامین خواهند کرد و از فرصت به دســت
آمده ســودجویی خواهند کرد .بنابرایــن باید گفت که این کار به هدف
دولت استانی کبک که قانونمند کردن مصرف ماری جوانا ،تولید و ارائه
محصوالت مطمئن ،بهداشتی و سالم است ،کمک نخواهد کرد.
دولت فدرال کانادا در زمان وضع قوانین مربوط به محصوالت تهیه شده
از ماری جوانا ،سن قانونی مصرف این ماده را هجده سال تعیین کرد؛ اما
دولت فرانسوا لوگو ترجیح داد در این زمینه قوانین سختگیرانه تری را به
اجرا بگذارد ،تصمیمی که قطعا با انتقادات و اعتراضاتی همراه خواهد شد
و حتی کار را به مراجع قضایی خواهد کشاند.
همچنیــن در رابطه با محصوالت خانگی که در تهیه آنها از ماری جوانا
استفاده شده است (مسئلهای که از نظر دولت فدرال مجاز است) ،دولت
استانی کبک تاکید کرده است تا زمانی که الیحه دولت محلی در رابطه
با این محصوالت تصویب نشــده اســت ،هیچنوع از این محصوالت در
شعبههای شرکت ماری جوانا کبک عرضه نخواهد شد.

آنان و میزان مصــرف درآمد آنان در
هزینه های ثابت نظیر وام مســکن،
ماشین و خدمات رفاهی آنان ،بررسی
گشته است.
این نظرسنجی همچنین تفاوت های
چشــمگیری را در میان گروه های
مختلف کانادایی شاهد بوده ،که مهم
ترین آنان مربوط به رتبه اقتصادی و
مالی افــراد دارای درآمد پایین تر از
میانگین درآمددر بین افراد بومی و
افراد دارای معلولیت می باشد.
همچنین مشخص گشــت كه زنان
نســبت به مردان از نظر مالی آسیب
پذیرتر بوده ( 15درصد در مقابل 13
درصــد) و از میانگین درآمدكمتری
نسبت به مردان برخوردار می باشند
كــه در واقع به حقایقی نظیر حضور
كمتر آنــان در رده افراد پر درآمد ،و

برخورداری از سهم بیشتر در مشاغل
پاره وقت یا کم درآمد ،نسبت داده می
شود.
افراد حاضر در جوامع  LGBTQ+به
احتمال بسیار از نظر اقتصادی آسیب
پذیر بوده که در واقع  20درصد پاسخ
دهندگان نظرسنجی را در مقایسه با
 14درصد افراد غیر  ،LGBTQشامل
می گردد.
براســاس ایــن گــزارش ،زنــان
 transgenderاز بدتریــن وضعیت
مالی برخوردار بوده و توانایی مقابله با
موارد اقتصادی را ندارند.
این گزارش همچنین خاطرنشــان
كرد كه تعداد بیشتری از جوانان در
مقایسه با نسل های پیشین در گروه
 LGBTQقرار داشــته که منعكس
كننده این واقعیت اســت كه جوانان
نسبت به نسل پیش از نظر اقتصادی
آسیب پذیرترند.
از لحاظ رده بندی نسلی ،سالمندان
(متولدین پس از جنگ جهانی دوم)
از نظر مالی سالم ترین افراد به شمار
رفته و تنها  10درصد آنان آســیب
پذیر می باشند.
در این میــان  18درصد هــزاره ها
(متولدین ســال  )2000و  14درصد
نســل جوان از نظر مالی آسیب پذیر
بوده ،اما در واقع باالترین میزان 19 -
درصد  -متعلق به نسل ( Xمتولدین
دهه  60و  70میالدی) بوده که اکثرا
در دهــه  1990بیهوده به دنبال کار
می گشته اند.

سه برخورد نژادپرستانه ونکوور
در کانون توجه رسانه های اجتماعی

ایرونیــا -ایــن روزها ســه کلیپ از
برخوردهای نژادپرســتانه منتشــر
شدهاند که نشــان میدهند افرادی
در مترو ونکوور به دیگران میگویند
کانادا را ترک کنند.
در یکی از این ویدیوها ،مردی بیرون
یک کاندو در ریچموند در محوطه ای
توشوی
که مشخصا تابلو «اجازه شس 
ماشــین نیســت» دارد ماشینش را
میشــوید .فردی که ویدیو را ضبط
کرده که خواست شناسایی نشود ،به
مرد میگوید که نباید ماشینش را آنجا
بشوید .او بعد چند بار از مرد میپرسد
که «دوباره بگــو حرفهایت درباره
چین چه بودنــد؟» که مرد میگوید
«از چینیهای لعنتی متنفرم .این یک
حمله است» .او بعد به مرد میگوید
«به کشورت برگرد».
ویدیــوی دوم در یــک اتوبوس در
خیابان دیوی ضبط شده است .مردی
که آن را برای سیتیوی نیوز فرستاده
گفته همراه با دوستانش کامال شوکه
و سورپرایز شده بوده چون بدون هیچ

فرودگاه ونکوور اولین فرودگاه در کانادا،
دارنده فناوری شناسایی چهره

ایرانیان کانــادا -فرودگاه بین المللی
ونکوور ،نخســتین فرودگاه کانادایی
خواهد بود که از فناوری تشــخیص
چهره در کیوسک های  Nexusبرای
دارندگان کارت  Nexusدر برگشت
از سفرهای خارجی خود استفاده می
نماید.
ازین پــس از دارندگان این کارت ها
که پیش تر در برنامه مشترک ایالت
متحده -کانادا بــرای گذر از خطوط
امنیتی معمــول فرودگاه ها ثبت نام
نموده ،درخواست خواهد شد عکس
پاسپورت خود را به هنگام برخورد با
صف های  Nexusدر کیوسک های
مذکور دانلود نمایند.
این کیوســک های تشخیص چهره
زین پس جایگزین اسکنر عنبیه در
کیوسک های  Nexusخواهند گشت.
مدت دو سال است که مسافران وارده
به فرودگاه های سراســر کانادا که از
کارت  Nexusبرخوردار نبوده ،تحت
نظارت و بررســی فناوری تشخیص

چهره در فرودگاه های بین المللی از
جمله  YVRقرار گرفته اند.
به گفته آژانس حفاظت مرزی کانادا،
این تغییرات به این ســازمان اجازه
می دهد تا شــیوه های جمع آوری و
تأیید بیومتریک ها را با استانداردها
و روندهای شناخته شده بین المللی
هماهنگ نماید ،کــه تمامی مراحل
آن از جمله جمع آوری ،استفاده و به
اشتراک گذاری این اطالعات توسط
قوانین حفظ حریم خصوصی در کانادا
و ایاالت متحده محافظت گشــته و
هیچ یک از اطالعات شخصی در این
کیوسک ها ذخیره نمی شود.
با این حال ،انجمن آزادی های مدنی
استان بریتیش کلمبیا با این فناوری
مخالف بوده و اذعان داشته است که
اسكن بیومتریک ها ،چه چهره و چه
عنبیه ،شدیدا مشکل ساز بوده ،چرا
که بســیار غیرقابل اطمینان بوده و
می تواند بــرای اهداف دیگری نظیر
اســتفاده ناآگاهانه و بــدون رضایت

دلیلی یک زن شــروع بــه آزار آنها
کرده است.
در ویدیو ،صدای زنی شنیده میشود
که میگویــد« :من یک شــهروند
کانادایی هســتم و متنفرم که شما
ثروتمندان اینجــا میآیید و طوری
رفتار میکنید که از ما بهتر هستید
چون والدین ثروتمندتان پول دادند
تا انگلیســی صحبت کنید و افتضاح
هستید».
مــردی که ویدیــو را ضبط میکند
میخندد و زن میگوید «من کانادایی
هســتم و شماها نیســتید» .فردی
که ویدیو را ارســال کــرد گفت او و
دوستانش کانادایی هستند و از وقتی
هفت سال داشــتند در کشور بزرگ
شــدهاند .او گفت به این دلیل ویدیو
را فرستاده تا «آگاهی بیشتری نسبت
به افزایش این نوع آزارهای نژادی در
سیســتم ترانزیت مترو ونکوور شکل
بگیرد و مســئوالن دســت به عمل
بزنند تا بتوانیم در آینده از وقوع این
اتفاقها جلوگیری کنیم و همه بتوانند
دوباره در خیابانهای مترو ونکوور امن
باشند».
این ویدیو با فاصلــه یک هفته پس
از این منتشــر شــدهاند که زنی سر
کارمندان برنابی شــاپرز دراگ مارت
داد زد و بــه یکــی از آنها گفت در
کانادا انگلیســی صحبت کند و جای
دیگر چینی حرف بزند.
الن دوتــون عضو جامعه تحقیقات و
آموزش ضدنژادپرســتی کانادا گفت
مشکل کانادا این است که این اتفاق
دارد تبدیل به چیزی نرمال میشود.
او گفت« :جوانانی حتی دبیرســتانی
از خانوادههای ثروتمند هســتند که
دارند به داخل این ایدئولوژی کشیده
میشوند .این مسئله را از نظر اجتماع
راســتگرایان افراطــی و حزبهای
سیاسی معروف دیدهایم».
تونــی مکالیــر کــه قبال یکــی از
ســازماندهندگان گــروه مقاومت
آریاییهای سفید در ونکوور بود قبول
دارد که این روند رو به رشــد است.
او حاال باورهــای قدیمیاش را کنار
گذاشــته و ســازمان «زندگی بعد از
نفرت» را برای ترفیع تحمل و برابری
راهاندازی کرده اســت .او گفت ضبط
کردن ایــن اتفاقهای نژادپرســتانه
شروع خوبی است اما شاهدان باید با
شجاعت بیشتری در این موقعیتها
عمل کنند.
او گفت« :ما باید در این دنیا که بیش
از پیــش دارد پر از ترس میشــود
شاهدان فعال باشیم .به عنوان انسان
ما از دو جا میآییم :ترس یا عشق».
ســرهنگ کلینت همپتون از پلیس
ترانزیت مترو ونکوور گفت افســران
پلیس ســانحه به وقوع پیوســته در
اتوبوس را بررســی کردهاند .او گفت:
«صحبتهای نژادپرســتانه این فرد
نامناسب و غیرقابل توجیه هستند اما
مجرمانه نیستند .از هر کسی که در
این وضعیت قرار میگیرد میخواهیم
با پلیس ترانزیت تماس بگیرد».

شخص از اسکن چهره جهت مقایسه
با مظنونین جرایم یا تروریست های
شناخته شده ،استفاده گردد.
ناگفته نماند کــه وزارت امنیت ملی
ایاالت متحــده آمریکا نیــز از ثبت
اطالعات بیومتریک تمامی مسافرین
در حال خروج از این کشــور استفاده
می کند.
به عقیده این انجمن ،هیچ یک از این
دو کشــور در این بــاره چندان قابل
اعتماد نبــوده و دارندگان این کارت
ها نبایستی به بیانیه آژانس حفاظت
مرزی کانادا مبنی بر امنیت و حفاظت
از داده های بیومتریک توسط قوانین
حریم خصوصی آمریکا اعتماد نمایند،
چرا که هیچ فرد آمریکایی تاکنون با
این قوانین محافظت نگشته است.
این کیوســک های جدیــد پس از
ونکوور در فــرودگاه هــای دیگر از
جمله تورنتو ،مونترال ،اتاوا ،کلگری،
ادمونتــون ،وینیپگ و هلیفاکس نیز
iroonia.ca
فعال خواهند گشت.
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رتبه دوم شاخص ریسک
حباب مسکن در جهان برای تورنتو

ایرونیا -تورنتو در ردهبندی ســاالنه
شــهرهای بزرگ با بیشترین ریسک
ترکیدن حباب مسکن به جایگاه دوم
رسیده و ریســک ترکیدن حباب در
ونکوور پایین آمده چون قیمتهادر
حال افت هستند.
جدیدتریــن ردهبندی انجام شــده
توســط بانک سوییسی  UBSبه ۲۴
شــهر بزرگ در چهار قــاره نگاهی
انداختــه و به این نتیجه رســید که
تورنتو دومین ریسک بزرگ ترکیدن
حباب مســکن را داراست .این شهر
تنها پشت ســر مونیخ در آلمان قرار
گرفته است .ردهبندی امسال تورنتو
نشانگر باال آمدن از رتبه سومی است
که پارسال دریافت کرده بود.
در عین حال ونکوور که پارســال در
رده چهارم قرار گرفته بود امســال به
رده ششم منتقل شده است .علت این
امر این بوده که قیمت مسکن در این
شهر رو به کاهش است که باعث شده
امالک نسبت به وضعیت قبلی خود
کمتر در حالت قیمتگذاری بیش از
حد نرمال باشند .اینها تنها دو شهر
کانادایی مورد بررســی قــرار گرفته
توسط این بانک هستند.
بانــک  UBSدرباره ونکــوور گفت:
«در تنها دو فصل از ســال ،نرخهای
افزایش قیمت ســاالنه از  ۱۰درصد
به منفی  ۷درصد معکوس شــدهاند.
ارزشگذاریهای نجومی و مقرون به
صرفگی تضعیف شده باعث شدهاند
بازار حتی نسبت به تغییرات کوچک
در تقاضا آسیبپذیر باشد».
اما قیمتهای تورنتو بــه اندازه بازار
ونکوور کاهش نیافتــه اند UBS .به
این نکته اشاره کرد که قیمت مسکن
در این شــهر بین سالهای  ۲۰۰۰و
 ۲۰۱۷تقریبا سه برابر شده است.
در ســطح جهانی UBS ،پیشبینی
میکند که «پایــان دوران رونق» فرا
برسد و قیمت متوســط مسکن در
میان شــهرهای بررســی شده برای
نخستین بار از سال  ۲۰۱۲تا به حال
به وضعیت سکون برسد.
این بانک گفــت« :ارزشگذاریها در
ونکوور ،سان فرانسیسکو ،استکهلم و
سیدنی به شدت کاهش پیدا کردهاند.
س آنجلس هم پایینتر
نیویورک و ل 
آمدهاند و سنگاپور تقریبا شاهد هیچ
تغییری نبوده است».
برای اندازهگیری ریسک ترکیدن یک
حباب ،تحلیلگران  UBSبه تعدادی
از شــاخصها از جمله تغییر در نرخ
قیمت مسکن و اجاره به درآمدها در
هر شهر و همچنین تغییرات در ارزش
توساز
وامهای مسکن و ارزش ساخ 
در ارتباط با وضعیت کلی اقتصاد نگاه
کردند .با وجــود اینکه تحلیلگران
نگاهی کلی داشــتند ،به این نتیجه
رسیدند که سرمایهگذاری در امالک
در سه شهر بزرگ عمال برای هر کسی
سودآور بوده که این کار را در دهههای
اخیر انجام داده اســت و این مسئله

بدون ارتباط با وجــود یا عدم وجود
ریسک حباب صورت گرفته است.
بانک  UBSدر گــزارش خود گفت:
«حتی در اوج حباب قیمت مســکن
هم هر کسی که ملکی مسکونی در
 ۴۰سال اخیر خریداری کرده توانسته
در بیشتر مراکز شهری از رشد سرمایه
طوالنی مدت بهره ببرد».
در نهایت  UBSبه این نکته اشــاره
کرد که نرخهای بهره به مدت ســه
دهه روند نزولی داشــتهاند که باعث
شــده اخذ وامهای مسکن بزرگتر
برای وامگیرندگان راحتتر بشود.
این بانــک در گزارش خود آورد« :در
جاهایی که رونق تقاضا به خاطر مثال
توســاز باعث
محدودیتهای ساخ 
توساز محلی
شکلگیری رونق ساخ 
نشــده ،قیمت زمین و اجاره خانهها
افزایشی شدید داشتهاند».
بعد از مونیــخ و تورنتو ،هنگ کنگ،
آمســتردام ،فرانکفــورت ،ونکوور و
پاریس به ترتیب در رتبههای بعدی
قرار گرفتندiroonia.ca .

تهدید به قتل ،الستیکهای پنچرشده ،و حمالت آنالین

ماجرای حمله به نمایندگان زن پارلمان کانادا چیست؟
دولــت ترودو عمیقا نگــران افزایش
مزاحمتهــا ،آزار و اذیتهــا و
تهدیدهایی اســت کــه نمایندگان
پارلمان با آن مواجه هستند.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو
کانــادا ،آزار و اذیت ،تعرض و توهین
به نماینــدگان پارلمان کانادا به ویژه
زنان در شبکههای اجتماعی به طرز
نگران کنندهای افزایش یافته است .در
این میان برخی از نمایندگان با آزار و
اذیتها ،حمالت و تعرضات جدیتری
روبرو میشوند .پنچر کردن الستیک
خــودرو ،حرفهای توهیــن آمیز یا
تهدید به مرگ تنها چند مورد از موارد
متعددی است که نمایندگان پارلمان
کانادا با آنها روبرو هستند.
مالنی ژولی وزیر لیبــرال و نماینده
منطقه آونستیک-کارتیه ویل از بیم
این که مورد حملــه قرار گیرد پس
از ورود بــه دفتر کار خــود در حوزه
انتخابیــهاش ،در را از داخــل قفــل
میکند .اعضای دفتر کار او نیز برای
کنترل رفت و آمد به ســاختمان از
یک زنــگ و یک دوربیــن امنیتی
استفاده میکنند .خانم ژولی پس از
دریافت پیامهــای تهدید به مرگ از
طرف افراد ناشناس ،قبول کرد که از
طرف ژاندارمری سلطنتی کانادا مورد
محافظت قرار گیرد.
الیزابت می که تا دوشنبه همین هفته
رئیس حزب ســبز کانادا بود ،پس از
دریافت پیامهای تهدیدآمیز متقاعد
شــد که برای تامین امنیتش از یک
مشاور امنیتی خصوصی استفاده کند.

مسئوالن ژاندارمری سلطنتی کانادا به
او توصیه کردهاند که یک جفت کفش
مردانه جلو اتاق خــود بگذارد تا این
گونه تصور شــود که یک مرد داخل
خانه است.
جنی کوان نماینده نیودموکرات نیز
یک زنگ هشدار در دفتر کار خود در
حوزه انتخاباتیاش ونکوور نصب کرده
است.
دفتر تبلیغاتی کاترین مک کنا وزیر
محیط زیست و تغییرات آبوهوایی
نیز توســط افراد ناشناس غارت شده
اســت .امنیت خانــوادهاش نیز بارها
تهدید شده است به طوری که اوایل
ماه ســپتامبر ،خانم مــک کنا برای
تامین امنیت خــود و خانوادهاش از

با پرداخت  10دالر
درنخستین استودیوی خواب کانادا چرت بزنید
ایرونیا -در اسپانیا اسمش را سیِستا
گذاشــتهاند .در ژاپــن بســیاری از
ســاختمانهای دفتری اتاقکهای
عایق صدا برای یک چرت وسط روز
سریع دارند .بیشتر دکترها هم قبول
دارند که یک چرت  20دقیقهای در
طی روز برای سالمت خوب است.
اما چرت زدن طی ساعات کاری هنوز
کامال وارد فرهنگ دفتری کانادا نشده
است؛ البته حاال یک استودیوی خواب
واقع در تورنتو میخواهد این را تغییر
بدهد.
به ازای  10دالر ،مشــتریان در Nap
 It Upمیتوانند در یک اســتودیوی
 13تخته کمنور که با تعبیه هوای با
طعم اسطوخودوس رایحه گرفته 25
دقیقه خواب بدون وقفه داشته باشند.
آنها همچنیــن میتوانند به قیمت
 3.50دالر یک ملحفه ،به ازای 1.50
دالر ماسک چشم و به قیمت  5دالر
دماغبند ضد خرخر خریداری کنند.
مهزبین رحمان موسس این مجموعه
گفــت این ایده وقتی برای یک بانک
کار میکرد ،به سراغش آمد .او گفت:
«یادم میآید یک بــار در اتاق ناهار
داشــت روی میز خوابم میبرد و به
محض اینکه ســعی میکردم چرت
بزنم کســی میآمد و دوبــاره بیدار
میشدم».
مطالعات نشــان میدهد که بیشتر
کاناداییها به اندازه کافی نمیخوابند.
دکترها معموال میگویند بزرگساالن
باید شبی بین هفت تا هشت ساعت
بخوابند .استراحت ناکافی تا به حال به
فشار خون باال ،مسائل وزن ،استرس و
به خطر افتادن سالمت روان ربط داده
شده است.

یک آژانس حفاظتی درخواست کمک
کرد.
مواردی از این قبیل حمالت ،تعرضات
و توهینهــا که وزرا یــا نمایندگان
پارلمان در ماههای اخیر با آن مواجه
شدهاند ،کم نیست .از چند سال پیش
برخی از نمایندگان پارلمان کانادا که
با حرفهای توهین آمیز یا پیامهای
تهدید آمیز در اینترنت روبرو بودهاند،
مجبور شدهاند برای حفظ جان خود
و خانواده شان رویکرد امنیتی خاصی
برای خود اتخاذ کنند.
برخی سیاستمداران فدرال معتقدند
که برای ریشهکن کردن این معضل
پارلمان باید وارد عمل شود.
مارک اوالن نماینده لیبرال کانادا که
مسئول ارشد امور انضباطی و اجرایی
دولت محسوب میشــود ،ماموریت
یافته است به مشــکالت مربوط به
امنیــت محیــط کاری نمایندگان
پارلمان رسیدگی کند.
از این پس هر عضو پارلمان که قربانی
خشونتهای گفتاری یا هر گونه آزار و

اذیت و مزاحمت شد ،میتواند موضوع
را به اطالع دفتر مارک اوالن برساند.
بــه گفتــه مــارک اوالن ،دفتر وی
درســت همانند دفتــر رئیس منابع
انسانی پارلمان کانادا میتواند به طور
مستقل شکایاتی را که در این زمینه
دریافت میکند ،بررسی کند و تدابیر
مقتضی را برای تامین امنیت اعضا و
کارکنان پارلمان به کار گیرد .وی باید
به گونهای عمل کند که نمایندگان و
پرســنل پارلمان برای رفتن به محل
کار خود هیچ گونه نگرانی نداشــته
باشند.
مــارک اوالن بــا اذعان بــه این که
حرفهای توهین آمیز و آزار و اذیت
بر ضد نماینــدگان افزایــش یافته
است ،تصریح کرد هدف از این نفرت
پراکنیها خسته کردن افراد ،ارعاب
آنها و در نهایــت بیرون راندن آنها از
عرصه اســت .ما باید واقعا نگران این
وضعیت باشیم و برای ریشهکن کردن
آن به طور جدی وارد عمل شویم.

درخواست حمایت پزشکی
برای پایان دادن خودخواسته به زندگی
در بخش آتالنتیک کانادا

دکتر چارلز ســاموئلز مدیر پزشکی
مرکز خــواب و عملکرد انســانی در
کلگری میگوید این مشکلی است که
چــرت زدن میتواند آن را حل کند.
او گفت« :تحقیقات بســیاری درباره
اثربخش بودن چرت زدن در کاهش
حس خســتگی و ضعف عملکرد و
تمرکز ضعیف انجام شده است».
گزارشــی که اخیرا منتشر شد نشان
داد که فقط یک یا دو بار چرت زدن
در طول هفته میتواند ریسک حمله
قلبی یا ســکته مغزی را  48درصد
کاهش دهد.
ساموئلز میگوید تقریبا یک نفر از هر
سه نفر در آمریکای شمالی حدود 10
تا  15ساعت در هفته کمتر از میزان
الزم میخوابــد .با ایــن حال ممکن
اســت قبوالندن خواب وسط روز در
بسیاری از محلهای کار سخت باشد

چون به عنوان نشانهای از تنبلی به آن
نگاه میشود.
با این حال ســاموئلز گفت مطمئن
نیست که اســتودیوی خواب بتواند
پاســخی برای این مســئله باشد .او
گفت« :حقیقت این است که افراد به
هر حال االن هم سر کار میخوابند».
اما ســارا الگر دانشمند محقق خواب
در انستیتو تحقیقات ارتش والتر رید
معتقد است کارفرمایان کانادایی باید
با این ایده کنــار بیایند .او میگوید:
«چرت بعــد از ظهر میزان کاری که
میتوانیــد انجام بدهیــد را افزایش
میدهد .حال و وضعیت روحی شما
را بهتر میکند .بنابراین آموزش دادن
به افراد درباره تمام جنبههای سالمتی
چرت زدن کاری اســت که ما سعی
میکنیم انجام بدهیمiroonia.ca».

ایرانیان کانادا -یک شــرکت تحقیقاتی در کانادا اعالم کرد :سه چهارم از
افراد نظرسنجی شده موافق استفاده از حمایت پزشکی برای پایان دادن
خودخواسته به زندگی هستند.
دولت کانادا نیز از زمان تصویب این قانون فدرال در ژوئن سال  ،2016آمار
موافقت این مجموعه افراد را  6,749تن اعالم کرد.
از سوی دیگر براساس مندرجات وب سایت دولت کانادا ،سال گذشته در
آتالنتیــک کانادا از تاریخ اول ژانویه لغایت  31اکتبر  195 ،2018نفر به
مرگ زودهنگام خود راضی بوده اند که بیشترین گزارش در بخش پزشکی
مربوط به سرطان است.
یک شرکت تحقیقاتی در هلیفکس ،از  31ژوئیه تا  25آگوست ،با پرسش
تعدادی ســوال به صورت تلفنی نظرســنجی انجام داد تا دریابد که چه
تعــداد از کانادایی های آتالنتیک از قانون پایان دادن خودخواســته به
زندگی حمایت می کنند .براساس یک بررسی تلفنی که در میان 1,500
بزرگسال انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که سه چهارم ( 77درصد) از
اهالی آتالنتیک کانادا از کمک به مرگ و میر زودهنگام حمایت می کنند.
در حالی که ســاکنان جزیره پرنس ادوارد ( 70درصد) تا حدودی كمتر
مایل به حمایت از این قانون و از دست دادن جان خود هستند .همچنین
این آمار در نیوبرانزویک ،نوا اسکوشیا ،و نیوفاندلند به ترتیب  77درصد،
 77درصد و  80درصد اعالم شــد .این آمار جمعیتی دارای سن کمتر از
 55سال و تحصیالت عالی می باشند .اغلب آنها دچار آلزایمر و زوال عقل
هستند.
تأثیرات چشمیگر زوال عقل در حالت پیشرفته ممکن است ذهن فرد را در
تصمیم گیری آگاهانه در مورد مراقبت های پایان عمر خود مختل کند،
بنابراین کنترل تصمیم گیری از دست شخص خارج می شود.
پالین تاردیف مدیرعامل انجمــن آلزایمر کانادا اعالم کرد دولت درصدد
اســت تا حد ممکن از طریق پرسش در مورد تصمیم به پایان زندگی ،از
کانادایی هایی که دچار زوال عقل هستند ،حمایت کند.
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بخشی از محدودیتهای تجاری کانادا و چین برداشته شد
مقامــات دولت فــدرال اعالم کردند
شــرایط از سرگیری صادرات گوشت
خوک و گاو کانادا به بازار بزرگ چین
دوباره مهیا شده است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا،
در حالی که بیش از چهار ماه از اقدام
پرجمعیتترین کشور جهان مبنی بر
تعلیق واردات گوشت کانادا میگذرد،
جاستین ترودو نخســتوزیر لیبرال
چین روز سهشنبه پنجم نوامبر اعالم
کرد کانادا به زودی صادرات گوشت
به چین را دوباره از سر خواهد گرفت.
نخســتوزیر کانادا بعــد از ظهر روز
سهشــنبه در توئیتر خود نوشــت:
«خبری خــوب برای کشــاورزان و
دامداران کانادایی :صادرات گوشــت
خوک و گاو به بازار چین به زودی از
سر گرفته میشود .از سفیر بارتون و
مسئوالن صنعت گوشت کانادا بابت
تالشهایشــان برای بازشدن مجدد
بازار چین که بــرای تولیدکنندگان
گوشــت کانادا و خانوادههــای آنها
اهمیتی حیاتی دارد ،بسیار ممنونیم».
ژوئن گذشته پس از آن که کارشناسان
اداره گمرک و بخش بهداشت چین
آثاری از راکتوپامین (یک نوع افزودنی
که چین استفاده از آن را در خوراک
دامهای ممنوع کرده است) در گوشت
خوک وارداتــی از کانادا پیدا کردند،
پکن واردات انواع گوشــت از کانادا را
به حال تعلیق درآورد.
ماری-کلود بیبــو Marie-Claude

 Bibeauوزیــر کشــاورزی کانادا و
جیم کر  Jim Carrوزیر تنوع تجارت
بینالمللی کانادا روز سهشنبه اعالم
کردند« :ما در ماههای اخیر از طریق
آژانس نظــارت بر محصوالت غذایی،
آژانس امور جهانی کانادا و همچنین
از طریق سفارت کانادا در پکن ،برای
حل مشکل صادرات گوشت به چین
همکاریهای نزدیکی با مقامات پکن
انجام دادیم».
ایــن دو عضو کابنیه تــرودو تصریح
کردند« :ما در روزها و هفتههای آینده
نیز به همکاریهــای نزدیک خود با
تولیدکنندگان گوشــت گاو و خوک
ادامه خواهیم داد تا در خصوص مهیا

شدن شــرایط از ســرگیری تجارت
گوشــت میان دو کشــور اطمینان
حاصل کنیم».
شورای گوشت کانادا نیز بالفاصله از
این که تحریم چهــار ماهه صادرات
محصوالت گوشتی کانادا به چین لغو
شده است ،ابراز رضایت کرد.
کریس وایت رئیس شــورای گوشت
کانــادا اعالم کرد« :ما رضایت خود را
از دولت کانادا بابت همه تالشهایی
که در داخل کشور و خارج برای مهیا
کردن شرایط ازســرگیری صادرات
گوشت به بازار چین انجام داده است،
اعالم میکنیم».
کریــس وایــت ادامــه داد روابط و

دارد با اســتفاده از اقدامات نظارتی از
شهروندان کانادا در مقابل این تماس
های اسپم محافظت کند.
برای مثال  CRTCقصد دارد با نصب
ردیاب ،منبع اصلی تماس های اسپم
را ردیابی کرده و تا مارس  2020زمان
دارند تا گزارش این تماس ها را ارائه
دهند.
تا زمانی که این تکنولوژی به مرحله
بهره برداری برســد ،کمپانی بر روی
پروژه های دیگر نیز کار می کند.
یکی از این پروژه ها «مسدودســازی
تمــاس بین المللی» می باشــد ،که

به مسدودســازی شماره های ناقص
و جعلی ماننــد 0000-000-000
میپردازد.
شــرکت Telus ،نیز اعــام کرد از
سیستم فیلترینگ برای مسدودسازی
شماره های اسپم اســتفاده خواهد
کرد ،اما مسدودســازی تماس های
بین المللی کاری ضروری نمی باشد
و تاثیر چندانی ندارد.
مسدودسازی تماس ها یک پروتکل
پیچیده اســت و نیاز به مجموعه ای
از راه حــل هــا دارد .از طرفی دیگر
تلفن های هوشمند قابلیت مسدود
کردن شماره های خاص ،بدون نیاز به
پرداخت هزینه ،را دارند .مسدودسازی
این شــماره ها ممکن است گاهی به
نفع فرد نباشــد ،مثال در مواقعی که
کادر درمانی از طرف بیمارســتان به
مریض زنگ می زنند.

خدمات مهاجرتی مونﻻیت
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 داﻧﺸﮕاهﻫاى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐاﻧادا
* ﻣﻬاﺟﺮت از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﯾﺸاوﻧﺪى ،ﺳﺮﻣاﯾﻪﮔﺬارى ،ﮐارآﻓﺮﯾﻨﻰ و ﻧﯿﺮوﻫاى ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐار
* بﺮﻧاﻣﻪﻫاى ﻣﻬاﺟﺮت اﺳﺘانﻫاى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐاﻧادا از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘان ﮐﺒﮏ
* درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪى ﮐاﻧادا و ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻗاﻣﺖ
* دﻓاع از ﺣﻘﻮق ﻗاﻧﻮﻧﻰ ﺷﻤا در دادﮔاهﻫاى ﻣﻬاﺟﺮت و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
مدیر مسﺌول:

رﺿا شاهپوری

مشاور رسمی مهاجرت

آمار نوجوانان تنفروش کبکی،
باالتر از سایر استانها
مداد -به گزارش سیبیسی ،کمیسیون ویژهای که به منظور بررسی وضعیت
تنفروشی نوجوانان و ارائه پیشنهادات به دولت کبک تشکیل شده به تازگی در
گزارشی اعالم کرد که آمار دختران نوجوان کبکی که به تنفروشی میپردازند،
بیشتر از سایر مناطق کشور است .آقای یان الفونیر که پیش از این از فرماندهان
پلیس مونترال بوده و اکنون عضو مجمع ملی کبک است میگوید بر اساس
اطالعات به دست آمده از روسای پلیس مناطق مختلف کشور ،تقاضای زیادی
برای دختران کبکی در شبکه تنفروشی کانادا وجود دارد.
ظاهرا مشتریان/سوءاســتفادهگران به خاطر عدم تسلط باالی این دختران به
انگلیسی ،گرایش بیشتری به آنها دارند .آقای الفونیر تاکید دارد که بسیاری
از این دختران ،زیر  ۱۸سال هستند و به این ترتیب ،فرد بزرگسال به حساب
نمیآیند .وی تاکید کرد مشتریان/سوءاستفادهگران از ابزارهای مختلفی به ویژه
شبکههای اجتماعی برای جذب این دختران استفاده میکنند.
گفتنی است در اوایل پائیز امسال اعالم شد دولت کبک بودجهای  ۱۱میلیون
دالری را برای تاسیس یک واحد ویژه مبارزه با سوءاستفاده جنسی کودکان
در اینترنت اختصاص داد.

سیستم مسدودسازی تماسهای تلفنی کاهبرداری
به زودی در کانادا راه اندازی می شود
ایرانیان کانادا -شرکت مخابرات کانادا
اعالم کرد به رونمایی از یک تکنولوژی
جدید جهت مقابله بــا تماس های
تلفنی «اسپم» نزدیک شده است اما
هنوز در حال متعادل سازی داده ها
برای دریافت بهترین نتیجه هستند.
این سیستم تا  19دسامبر در اختیار
کمیســیون رادیو-تلویزیون و ارتباط
از راه دور کانــادا ( )CRTCقرار می
گیرد تا برخی تماس های غیرقانونی
را مسدود یا فیلتر کند.
طی ســال های اخیــر مزاحمت و
کالهبــرداری از طریق تماس تلفنی
افزایــش یافته ،و این تمــاس ها در
مقاصــد قانونــی یا مجرمانــه مورد
استفاده قرار می گیرند.
به دلیل دسترسی آسان به سیستم
تلفن اینترنتی ،یا صدا روی پروتکل
اینترنــت ،)VOIP( ،کــه در حــال
افزایش نیز می باشــد CRTC ،قصد
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همکاریهــای تجــاری دیرین ما با
چین برای دو کشور از اهمیت زیادی
برخوردار است .وی یادآوری کرد که
صنعت گوشت قرمز بازار مهمی است
که بیش از بیست میلیارد دالر ارزش
دارد و بیش از دویســت و هشتاد و
هشت هزار شغل در کشور ایجاد کرده
است.
خبر از ســرگیری صادرات گوشــت
کانــادا به چیــن با اســتقبال گرم
تولیدکنندگان گوشت خوک استان
کبک همراه شــد چرا که چین یکی
از مشــتریان بزرگ آنها اســت .رونه
روی  René Royنایب رئیس شورای
گوشت خوک کانادا ،اعالم کرد تحریم
واردات گوشــت کانادا توسط چین
نزدیک به یکصد و بیست میلیون دالر
به صنعت گوشت استان کبک زیان
وارد کرد.
لوئی-فیلیپ روی ،نایب رئیس اداره
پرورش دهندگان خوک استان کبک
نیز تاکید کرد« :لغــو تحریم واردات
گوشــت کانادا توســط چین خبری
بســیار عالی برای صنعت گوشــت
خوک استان کبک و همچنین صنعت
گوشت کل کشور است چرا که جلو
میلیاردها دالر ضرر به صنعت گوشت
کشور را میگیرد».
لوئی-فیلیپ روی با تاکید بر این که
تحریم واردات گوشــت کانادا توسط
چین خسارات سنگینی به دامداران
و تولیدکنندگان گوشــت کشور وارد
کرد ،تصریح کرد پکــن برای صدور
مجوزهای صادرات بسیار سختگیرانه
عمل خواهد کرد بنابراین الزم است
که همه مقررات و معیارهای تعیین
شده توســط صادرکنندگان گوشت
رعایت شود.
چین دومین بازار مهم گوشت خوک
کانادا و پنجمین بازار بزرگ گوشــت
گاو کانادا است.

سازمانهای حقوق بشر کانادا:
آمریکا جایی امن برای پناهندگان نیست!

گروه های حقوقی و وکالی پناهندگان
کانادا روز دوشــنبه در دادگاه فدرال
اعالم کردند ایاالت متحده جایی امن
برای پناهندگان نیست.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی
بی سی ،بر اســاس توافقنامه کشور
ثالث امــنSafe Third Country ،
 Agreementپناهجویان در گذرگاه
مرزی رسمی آمریکا و کانادا که به هر
دو طرف سفر میکنند باید بازگردانده
و بــه آنها گفته میشــود متقاضی
پناهندگی در همان کشوری شوند که
ابتدا وارد آن شده بودند.
وکالی پناهندگان کانادا که بازگردانده
شــدهاند این توافقنامه را به چالش
کشــیده و اعالم کردنــد آمریکا در
دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ
کشوری امن نیست.
گروههای مدافع حقوق بشر همچون
عفو بین الملل و شورای پناهجویان
کانادا نیز از ایــن روند حمایت کرده
اند که ممکن است شیوه همکاری دو
کشور را در امور مربوط به پناهجویان
تغییر دهد.
طی سه سال گذشته بیش از  ۵۰هزار
نفر بطور غیرقانونی با عبور از مسیرهای

خطرناک و ناامن در طوالنی ترین مرز
غیرقانونــی از مرزهای کانادا و ایاالت
متحده عبور کردند.
برخی پناهندگان اعــام کردند اگر
اقدامات و سیاست گذاریهای ترامپ
نبــود در ایاالت متحــده میماندند.
کانــادا از این توافقنامه حمایت کرده
است و خواهان تمدید آن است .کانادا
از آوریــل  ۲۰۱۸تالش کرده که این
توافقنامه را در کل مرزهای کشــور
اجرایی کند.
وکالی پناهندگان کانادا روز دوشنبه
اعالم کردند این کشور نتوانسته است
به اندازه کافــی وضعیت آمریکا را به
عنوان یک کشــور امن بررسی کند
و اندرو بروور دیگر وکیل پناهجویان
به نمونههای پناهجویانی اشاره کرد
که به آمریکا بازگردانده میشــوند و
هفتهها در حبس و سلولهای انفرادی
قرار میگیرند.
ســخنگوی احمــد حســین ،وزیر
مهاجرت کانادا روز دوشــنبه در این
زمینه اظهارنظری نکرد .پیش بینی
می شــود دولت فدرال راجع به آن
اظهار نظر کند.

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ
ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

)CHI(P

Certified Home Inspector
Architect
M.Arch

778-708-0520
abchi.bc@gmail.com
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
اراﺋﮫ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻮاﻗﺺ و اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻨﯽ ﻣﻠﮏ

www.abchibc.com

CPBC License # 76927
ASTTBC PI0534

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

 22شماره  ۱449جمعه  17آبان ۱۳۹۸

22 Issue 1449 Friday November 8, 2019

برایان هوک :معافیت و کاهش تحریم نفتی ایران مطرح نیست
بیبیسی -برایان هوک ،نماینده ویژه
وزارت خارجــه آمریکا در امور ایران،
گفته اســت که «ایاالت متحده هیچ
کاهشی در تحریمهای موجود علیه
ایران را منظور نخواهد کرد تا زمانی
که توافقی با رژیم ایران به دست آید
که شامل رفع تهدیداتی است که این
رژیم متوجه صلح و امنیت میکند».
آقــای هوک این نظــر را رد کرد که
ممکن ایاالت متحده در برابر دریافت
امتیازاتــی از چیــن در زمینه رفع
اختالفات تجاری دو طرف با اعطای
معافیت از تحریم نفتی ایران موافقت
کند.
آقای هوک در مصاحبه با وبســایت
موسســه تحقیقات نفتی اساندپی
گلوبال پالتس گفته اســت که «ما
اطمینان زیادی داریم که استراتژی
درســتی را به اجرا گذاشــتهایم به
نحوی که رژیــم ایران از عوایدی که
برای صدور دینســاالری انقالبی به
آن نیاز دارد محروم شده است ».وی
افزود« :ما همچنین میدانیم که الزم
است که سازوکار تحریم ادامه یابد تا
آنان را تحت فشار قرار داده و مجبور
کنیم به پای میز مذاکره بازگردند زیرا
بدون روشــی که در پیش گرفتهایم،
دســتیابی به هیچکدام از اهداف ما
امکانپذیرنیست».
در مورد موضوعات مورد نظر آمریکا
بــرای مذاکره با ایــران ،آقای هوک
گفت کــه «دوازده خواســتهای که
مایک پومپئو در ماه مه سال ۲۰۱۸
عنوان کرد همچنان به قوت خود باقی
است».
خواســتههای مطرح شــده توسط
وزیر خارجه آمریکا شــامل تغییراتی
اساسی در رویکرد داخلی و خارجی
حکومت ایران از جمله آزادی تمامی
شهروندان آمریکا و کشورهای متحد
آن از زندانهای ایران ،نظارت کامل
و نامحــدود آژانس بینالمللی انرژی
اتمی بر فعالیتهای هستهای ،قطع
حمایت حکومت ایــران از گروههای
«تروریســتی و افراطگرای» وابسته
به ایــران در منطقــه ،قطع حمایت
از حوثیها در یمن ،طالبان و ســایر
«تروریستها» در افغانستان ،و شبه
نظامیان شیعه در عراق و رعایت حق
حاکمیت دولت آن کشــور و «توقف
تهدید همسایگان» است.
به گفته برایان هوک ،لغو معافیت از
تحریم نفتی ایران در ماه مه باعث شد
تا «سوریه به تنها بازار نفت خام ایران
تبدیل شود».
وبسایت موسســه اس ان پی گلوبال
پالتس افزوده است که صادرات نفت
ایران که تا قبــل از لغو معافیتهای
نفتی در ماه مه ســال جاری به ۱.۷
میلیون بشــکه در روز میرسید در
ماههای اوت ،سپتامبر و اکتبر به ۵۰۰
هزار بشــکه کاهش یافت که از این
میزان ،حدود  ۲۰۰تا  ۲۵۰هزار بشکه
نفت خام ایران به چین صادر میشود.
مشــخص نیســت که آیا این نفت
توســط چین خریــداری و مصرف
میشــود یا ایران آن را در انبارهایی
در چین ذخیره میکند تا پس از لغو
تحریمها به سرعت به بازار عرضه کند.
همچنین ،طبق قراردادهای قبلی بین
چین و ایران ،قرار بوده است چین به
عنوان بخشی از سود سرمایهگذاری
خود نفت خام دریافت کند بی آنکه
پولی برای آن بپردازد.
در ماه ســپتامبر ،وزارت خزانهداری
آمریکا شش موسسه چینی و مدیران
ارشد آنها را به خاطر نقض از تحریم
نفتی ایران تحریم کــرد در حالیکه

برایان هوک« :ایاالت متحده هیچ کاهشی در تحریمهای موجود علیه ایران
را منظور نخواهد کرد تا زمانی که توافقی با رژیم ایران به دســت آید که
شامل رفع تهدیداتی است که این رژیم متوجه صلح و امنیت میکند».

پیش از آن نیز شرکت دولتی ژوهای
ژنرونگ و مدیرعامــل آن به همین
دلیل تحریم شده بودند.
آقای هوک گفــت« :در مورد چین،

آنان دیگــر متوجه شــدهاند که ما
تحریم شکنان را تحریم خواهیم کرد
به خصوص کســانی که نفت ایران را
خریداری میکنند .در مورد ســوریه

نیز ،ما تمامی تــاش خود را به کار
میگیریم تا ارســال نفت ایران به آن
کشور را مختل کنیم».
برایان هوک گفت که رئیس جمهوری
آمریــکا «بــرای لغو تحریــم ایران
عجلهای ندارد ».به گفته آقای هوک،
برنامهریزی ایاالت متحده در تحریم
نفتی ایران دقیق بــوده و به همین
دلیل باعث بیثباتی و جهش قیمت
در بازار جهانی نفت نشــده اســت.
قبل از وضــع تحریمهای نفتی ،این
نگرانی وجود داشــت که حذف نفت
صادراتی ایران باعث افزایش ناگهانی
بهای نفت خام در بازار جهانی شــود
در حالیکه رئیــس جمهوری آمریکا
نسبت به باال رفتن قیمت فرآوردههای
نفتی در آن کشور حساسیت فراوان
دارد .به گزارش کارشناســان ،سایر
تولیدکنندگان نفت توانستهاند کمبود
ناشی از قطع صادرات ایران را جبران
کنند.
آقای هوک تدابیری را که از ســوی
کشــورهای اروپایی بــرای دور زدن
تحریم مالی و بانکی ایران در جریان
بوده موثر ندانست و گفت که «نقش
ایاالت متحده در اقتصاد جهانی چنان
بزرگ اســت که انجــام هیچ معامله
عمدهای خارج از دسترس تحریم ما
امکانپذیرنیست».

م
هشدار نتانیاهو :با اقدام اتمی جدید ایران مقابله میکنی 
رادیو فردا -نخست وزیر اسرائیل گفت
«ایران توســعه غنیسازی اورانیوم را
برای دســتیابی به بمب اتمی انجام
میدهد» ولی اسرائیل «با این رفتار
ایران مقابله میکند و هرگز نخواهد
گذاشت ایران به جنگافزار هستهای
دست پیدا کند».
بنیامین نتانیاهو همزمان با گام چهارم
ایران برای عدول از تعهدات هستهای
خود با از سرگیری غنیسازی اورانیوم
در سایت هستهای فردو واکنش نشان
داد و آن را محکوم کرد.
به گزارش رسانههای اسرائیل ،نخست
وزیر این کشور شامگاه سهشنبه ۱۴
آبان «سوگند خورد» که کشورش با
این اقدام ایران نه تنها برای امنیت و
آینده اســرائیل ،بلکه «برای امنیت و
آینده خاورمیانه و جهان مقابله کند».
بر اساس دستور حسن روحانی رییس
جمهــوری ایران به ســازمان انرژی
اتمی این کشور تزریق گاز به ۱۰۴۴
سانتریفیوژ در تاسیسات اتمی فردو
آغاز میشود.
از تیر  ۱۳۹۴بر اساس توافق هستهای
میان ایــران و قدرتهــای جهانی،
سانتریفیوژهای ســایت فردو خالی
میچرخیدنــد و گاز بــه آنها تزریق
نشده بود.
از نخســتین دقیقه روز پنجشــنبه
شــانزدهم آبــان گازرســانی به این
تجهیــزاتِ گریــز از مرکــز بــرای
غنیســازی اورانیوم در دل کوههای
اطراف شهر قم آغاز میشود.
علــی اکبر صالحی رییس ســازمان
انــرژی اتمی ایران تاکیــد کرده که
ســانتریفیوژهای فردو اورانیوم را تا
ســطح  ۵درصد و با نظارت بازرسان
آژانس بینالمللــی انرژی اتمی غنی
خواهند کرد.
ایران میگوید که بر اســاس بندهای
 ۳۶و  ۳۷توافق هســتهای و به دلیل
ناتوانی اروپا در حفظ مفاد برجام ،گام
چهارم در چارچوب کاهش تعهدات
هستهای خود را برداشته است.

نماینده مجلس ایران :فروش نفت کشور
به یک بیستم کاهش یافت

دویچه وله -حشمتاهلل فالحتپیشه
گفت که فروش نفت ایران با کاهش
تا ســطح یک بیســتم روبروست و
این موضوع مهمی اســت که وزارت
امــور خارجه ایران بایــد برای تغییر
آن «راهبــردی را طراحی کرده و به
گونهای عمل کند که کشــور بتواند
در اولین ســال پایان کوچک شدن
اقتصاد ،گامهای تازهای را برداشته تا
بخشی از مشکالت مردم حل شود».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس که سهشنبه  ۱۴آبان
( ۵نوامبر) در گفتوگو با خبرگزاری
خانه ملت درباره اعــام گام چهارم
در کاهش تعهدات برجامی از ســوی
حســن روحانی نظر مــیداد ،گفت
که به عقیــده او برجام دچار «خواب
زمستانی» شده و «تلنگر گام چهارم
هم به حدی جدی نیست که خواب
زمســتانی حاکم بر برجــام را بر هم
زده و شــرایط تازهای را ایجاد کند».
به گفته فالحتپیشــه ،این خواب از
زمانی شروع شد که سفر روحانی به
نیویورک به نتیجهای نرسید.
فالحتپیشــه در ادامــه مصاحبه با
خانه ملــت گفت« :مــا نمیتوانیم

منتظر دیپلماســی تازهای در حوزه
برجام باشــیم زیــرا اولویتها تغییر
کرده ،ترامپ خود درگیر اســتیضاح،
اروپاییها درگیر برگزیت و خاورمیانه
نیز درگیر ناآرامیهای کشــورهایی
هســتند که هر کدام با چالشهای
خاص خود مواجه هستند».
در نتیجه به نظر فالحتپیشه مسئله
اتمی ایــران دیگــر در کانون توجه
رسانهها و دیپلماسی غرب قرار ندارد،
و اما همزمان مشــکل کاهش شدید
فــروش نفت ایران پابرجاســت و بر
اقتصاد ایران و مردم این کشور فشار
وارد میآورد.
فالحتپیشه در مورد آماری که ارائه
کرده توضیح بیشــتری نداده است.
جمهوری اســامی در ماههای پیش
از خروج آمریکا از توافق هستهای به
طور میانگین بیش از دو و نیم میلیون
بشکه نفت در روز صادر میکرد.
مطابق گزارشهایی کــه تا پیش از
این منتشر شــده بودند فروش نفت
ایران در ماههای گذشته به  ۳۰۰هزار
بشکه در روز کاهش یافته بود .برخی
برآوردها این میــزان را تا  ۲۰۰هزار
بشکه و حتی کمتر ارزیابی کردهاند.

مقام نظامی ایران:
وحشت اسرائیل بیجهت نیست

ایــران از طرفهــای اروپایی برجام
خواسته بود که تعهدات نفتی و بانکی
خود را عملی کنند؛ اما این خواسته،
به دلیل نگرانی اروپا از واکنش آمریکا،
که از یکســال و نیم پیش از برجام
خارج شــده و طیفی از تحریمهای
شدید علیه ایران را به اجرا گذاشته،
محقق نشده است.
ایران تاکید دارد که در صورت پایبندی
طرفهای مقابل به تعهداتشان ،هر
چهار گام از کاهش تعهدات هستهای
ایران ،بالفاصله قابل برگشت است.
نخســت وزیر اســرائیل که با اصل
مذاکرات هســتهای میان قدرتهای
جهانی و ایران تا پیش از برجام مخالف
بود و بعد از توافق هستهای نیز آن را
شدیدا نکوهش میکرد ،معتقد است
که اساس برنامه هستهای ایران« ،یک
تهدید حیاتی» برای کشور اوست.
بنیامین نتانیاهو در سخنان سهشنبه
شــب خود نیز تکرار کرد که «ایران
تجاوزگری خود را همه جا گسترش
میدهد و در صــدد احاطه ،تهدید و
نابودی اسرائیل است».
وی در مورد اقدامی که اســرائیل در
نظر دارد در قبــال ایران انجام دهد،
توضیحی نــداد گرچه او تابســتان
گذشته که در یک پایگاه هوایی حضور
یافته بود در کنار جنگندههای اف۳۵

آمریکایی که ارتش اسرائیل دریافت
کرده ،گفت که ایــن هواپیماها «به
ایران نیز میرسد».
اما طیفی از گفتههای کارشناســان
نظامی اســرائیل نشــان میدهد که
دولت نتانیاهو واقف است که واکنش
نظامی از نــوع کاربرد بمبافکنهای
اف ۳۵علیه تاسیسات هستهای ایران،
خطر بروز جنگ همه جانبه منطقهای
را برای اسرائیل به دنبال دارد.
رسانههای اسرائیل در روزهای گذشته
نوشتهاند حمالت اســرائیل در دوره
اخیر به «اهداف ایران و متحدینش»
در ســوریه و منطقه نیز فعال از بیم
واکنشــی متفاوت از ســوی ایران،
متوقف شده است.
این رسانهها به نقل از آگاهان امنیتی
کشورشان نوشتند ،اسرائیل به حمالت
راکتی اوایل این هفته از غزه به جنوب
اسرائیل هم واکنشی سخت نشان نداد
زیرا نگران بروز یک درگیری گسترده
نظامی با ایران است.
جمهوری اســامی ایران پی در پی
به اسرائیل نسبت به تعرض به ایران
هشدار داده و تاکید دارد که واکنش
ایران به اسرائیل ،الزاما بخاطر اقدامات
«رژیم صهیونیستی» نخواهد بود بلکه
پاســخ ایران به هر تعرضی از سوی
آمریکا نیز متوجه اسرائیل خواهد شد.

دویچه ولــه -ابوالفضل شــکارچی،
ســخنگوی ارشــد نیروهای مسلح
جمهــوری اســامی ،آغــاز جنگ
نظامــی آمریکا علیه این کشــور را
نامحتمل دانســت و همزمان عنوان
کرد که نگرانی اسرائیل نیز با توجه به
پیشرفتهای نظامی ایران «بیجهت
نیست».
این مقــام نظامی ایــران همچنین
مدعی شد که «تمام مشاوران ترامپ
پیشبینــی کردند شــروع جنگ با
فروپاشی دولت ترامپ همراه خواهد
شد».
ســخنگوی ارشــد نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی در عین حال با بیان
اینکه «تهدید نرم خطر بزرگی است
که از جانب آمریکا احساس میشود»،
گفت« :اگر این کشــور در جنگ نرم
موفق شود جنگ نظامی را نیز علیه
جمهوری اسالمی آغاز خواهد کرد».
از نظر جمهوری اسالمی «تهدید نرم»،
برخالف تهدیدهای سخت امنیتی و
نظامی ،به حوزههای «نامحســوس»
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی مربوط
میشود.
سایت رســمی علی خامنهای ،رهبر
جمهوری اسالمی با بیان اینکه «در
تهدید نرم ،از روش القاء و اقناعسازی
بهرهگیــری میشــود» ،تأکید کرده
است که« :هدف در تهدیدات سخت،
تخریــب و حذف فیزیکــی حریف
و تصرف و اشــغال ســرزمین است،
در حالــی که در تهدیــد نرم هدف

تأثیرگــذاری بر انتخابهــا ،فرایند
تصمیمگیــری و الگوهــای رفتاری
حریف و در نهایت سلب هویتهای
فرهنگی است».
در همین راســتا رهبــر جمهوری
اسالمی بارها نسبت به «نفوذ دشمن»
به مراکــز تصمیمگیــری در ایران
هشــدار داده و خواستار مقابله با آن
شده اســت .تحت همین عنوان نیز
بسیاری از فعاالن مدنی ،از حوزههای
زیستمحیطی گرفته تا پژوهشهای
مرتبــط با سیاســت جمعیتــی ،با
بازداشت و زندان مواجه شدهاند.
ابولفضــل شــکارچی که شــامگاه
سهشــنبه  ۱۴آبان (پنجم نوامبر) در
مراسمی در قم ســخن میگفت ،با
اشاره به پهپاد سرنگونشده آمریکایی
در جنوب ایران ،مدعی شــد که این
نوع از «پهپادها میتوانند از فراز دریای
عمان ،شهر تهران را رصد کنند».
این مقــام نظامی ایــران در ادامه با
اشاره به دستیابی جمهوری اسالمی
به «پیچیدهترین ابزارهای نظامی»،
گفت« :رعب و وحشت آمریکا و رژیم
جعلی صهیونیستی بیجهت نیست،
آنها به عمق پیشــرفتهای نظامی
ایران پی بردهاند».
ســخنگوی ارشــد نیروهای مسلح
جمهــوری اســامی در ادامه ضمن
«جعلــی» خوانــدن مجدد کشــور
اسرائیل گفت که «رژیم صهیونیستی
قطعا روزی از هم خواهد پاشید و چه
بسا آن روز دور نباشد».
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چگونه مجتبی خامنهای
آمریکابه رسانههای
از فهرست تحریمهاینگاهی
فارسیزبان کشورهای غربی
سر درآورد؟
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مجتبی خامنهای در فراهم ساختن
فیلترهای مشخصی دارند و پیروی از آنها رسانههای
استفعای او از صداوسیما نقش داشته
دور کرده
فارسیزبان را از ماموریت
مجتبی خامن
است.های
خود نام
اصلی کنار
است و در
معاونمنبع
محمدی ،چند
حسینتا وقتی از
رسانهها
در بسیاری از موارد این
بررسی
به نام
تکرار
گویی
کنند؛
نمی
منتشر
داخلی خبری را نگیرنددفتر رهبر و حســین طائب ،رئيس
سازمانزنجیرهای
یک خبر در وبسایتهای
حکومت که
تحت اشاره کرد
اطالعات سپاه
میکند.
ایجاد
سپاه و نهادهای امنیتی وثوق
نشــان
وجود یک شبکه فعال
دهنده
تواندبود.
علیه او
در اتاق خبر رسانههای
یکی از اقداماتی که می
میرقلی
شــهرزاد
محمد
مشاورکند
خان،ایجاد
اندک
تحولی
فارسیزبان خارج از کشور
چپاوهابــر
ریاســت
بابدوران
در در
ســرافراز
افسانههای
(غیر از بازآموزی خبرنگاران
کردنوادار
ســرافراز
امپریالیسم)مانند
صداوســیما که
ممنوع
دربارهء غرب و استعمار و
مالقاتش
به
بارها
نیز
شــد
استعفا
آنها از رلهی اخبار به
تبلیغاتی و مقاماتی وبسایتها و
مجتبی
بــا
آگاهیامور
برایدربــاره
خامنــهای
روزنامههای داخلی است .استفاده از آنها
صداوســیما اشاره کرده و گفته است
کسب شغل و شهروندی تبدیل شدهاند که در اصل از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی میگذرد
او حامی یک شــبکه اقتصادی بوده
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه نگاران مشکلی ندارد اگر به ابزار تنبلی و آسودگی در باب
که حســین طائب ،رئيس ســازمان
تبدیلدرنشوند.
ایرانی دانست اگر که ماموریتها فراموش نشود و واقعا اطمینان منبع و “کات و پیست”
مرکز آن قرار داشت.
اطالعات سپاه

وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه ،سطح خارج» نیست و انتخاب دفتر
 ۱۳آبان ،برخی از مشاوران و اعضای رهبــر در قم به عنوان محل تدریس
دفتر آیتاهلل خامنهای ،رهبر جمهوری هم «حکومتی کردن حوزه را به ذهن
اسالمی را تحریم کرد .در این لیست متبادر میکند» .ســایت جهان نیوز
روزنامه
139۵
درنام تاریخ 9
اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف
مبانی
بود که حسن
کهنوشته
“حمایت”حال
فرزندی در همین
دومین
بهمنهای،
مجتبــی خامن
است،
اسالمی
جمهوری
ی
قضاییه
ی
قوه
رسمی
است کمتر مورد انتقاد قرار دهد .این را هم
اسالمگرایی
روزنامهجمهوری اسالمی هم به چشم خمینی ،نوه آیتاهلل خمینی «سطح
رهبر
های
زندان
غیابی
احکام
خود،
های
آگهی
بخش
که ازسخن من در مورد برخی از کارکنان این
کنم
اضافه
تحصیالت بــه مراتــب پایینتر»
دریخورد.
م
مخالفان
و
منتقدان
از
برخی
علیه
را
مدتی
کوتاه
بلند و
عشق و عالقه کار میکنند نیست؛ در مورد
با
که
ها
رسانه
ک سال
تاکنون نــام مجتبی خامنــهای به مجتبی خامنهای دارد ولی ی 
اساس
مسئولکرد.
هنرمندان منتشر
جمهوری
علماووسیاستگذاران است.
گیران
تصمیم
دهد و
درساینخارج می
استبر که
اسالمی ومشــاور یا
عضو دفتر،
عنوان
ً
دهند.
آهنگنشان نمی
نیکواکنش
مراجع
(فائقهظاهرا
نشــده و او
خانماعالم
دیگری
نهاد
آتشین)،
گوگوش
آگهیها
کنید که نویسندهی این مطلب همیشه قدردان
توجه
پسر خامنهای
فقهی بین
مرضیهرقابت
نگار) ،فارغ از
روزنامه ولی
اجرایــی نــدارد
کوثر ســمت
هیچ
آرمین
(کارتونیست و
دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانهها
مالیات
روزنامهنگاران و نه خویشاوندان (به ویژه در صدای تا زمانی که این نوشته را مینویسم حدود  ۴هزار شماره
اعــام و نوه
بودههای
خمینــی ،گزارش
خزانــهداری
وزارت
محسن آرمین از
آمریــکاو دختر
وبالگنویس
(نویسنده و
دیگریتالش داشته مرزهای محدودکنندهی
است و
قضاییه رادرمنتشر
مجتبــی قوهی
امریکا) استخدام شوند .این موضوع وجه دوم را تقویت از روزنامهی «حمایت» که احکام
نقــش
خامنــهای
نشان
که
شد
منتشــر
ایام
همان
در
از
بخشی
ای
خامن
اهلل
آی
که
کرده
ه
ت
اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی) ،سعید آنها را علیرغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به
منحصربه
فردکارهای رسانههای
یکی از
میکند .از این جمله است :استخدام روزنامه نگارانی که میکنند منتشر شده است.
خــارج فقه
موضوع درس
ای ِجمی
مجتبی
(مدیرخودش را
کریمیانتهای
مسئولی
دارد.آمریکا میگوید آیتاهلل خامنهای بخشی از مسئولیتهایش را به مجتبی خامنهای محول
انتقادداری
وزارتنیزخزانه
دهــد اینانلو
م) ،تارا
تلویزیون بهماهواره
سازماندهی و کار آنها
نحوهی
محدویتهای جمهوری اسالمی خارج از کشور بررسی این چهار هزار نسخه و پیدا
ل

رسو
است.
بوده
سازی
ع
مرج
مقدمه
ارتباط
او
و
کــرده
محول
ای
خامنــ
ه
چارچوب
هنوزودر
بسیج دارد.
سازمان
سپاه قدس
با
نزدیکی
ارتباط
او
و
کرده
(عکاس و هنرمند) ،آرمان حقیقت ،امین انواری  )2عدم انجام وظایف حرفهای و ماموریت این رسانهها
بسیارهای
زحمت خامن
بــه مجتبی
توجه
افزایش
که البته
است
عمل میکنند (به محدودیتهای آن نظام عادت کردن مواردی از این قبیل
نزدیکی با سپاه قدس و سازمان بسیج جعفریان ،رئيس پیشــین کتابخانه
رستمی ،فاطمه طبری قاضی ،فرهاد نیکویی و سهراب که در بسیاری از موارد در کار این رسانهها به چشم می
جمهوریبین
تبلیغاتیشنیدههای
شایعات و
ابتدا از
بیشتری نسبت به رلهی که
دستگاه
اخبار
مجلس در ســفرنام ه حــج خود که
دارد.
نویسندهی این مطلب قبال و اکنون با برخی کردهاند) یا بدان نظام دل بستهاند (به صفحات توییتر
امجدی به زندان (از  1۶تا یک سال ،اکثرا ً باالی چهار خورد .اینکه
شد ،در
شروع
سیاســی
بزرگان
کتابخانه
سایت
در
۱۳۸۹
مرداد
۱۱
ســندی
آمریکا
داری
خزانــ
وزارت
ه
در حد
نظامزبان
فارسی
رسانههای
آقازاده».کوتاهی
اسالمینهدارد .اگر
حتی آقاســت،
است:که«ایشان
ها
ث
حدی
و
حرف
که
داد
ی
م
نشــان
ای
ه
خامن
مجتبی
آقای
اجتهاد
اجازه
سال) محکوم شدهاند .اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام ،از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است یا فیسبوک آنها رجوع کنید)؛ انتشار اخباری
ظهور
شکلاماشعار
تهران به
فوق بودخیابا
شــخصیت
کنندمیتواند به
عبارت
ایــن
هایخامن
ســطح
زردهای در
مجتبی
درباره
برای این ادعا ارائه نداده اســت ولی مجلس منتشر شــده ،نوشته در آن را بگیرند».
یک
گذشت
هایاز آن
مینشد
غفلت از مورد
می
روز منتشر
داخلی هر
سایت
زمانه ،صدای امریکا) و از وب
مقدسات ،و
ای ،توهین
توهین به
که از آنها
برخی
مستقل مجتبی خامنهای تفسیر شود کرد ،سپس توسط مقامهای اجرایی
اقدامشایعازبوده
شهر قم
سیاستبه زمان در
خامنهاخیر
خمینیدوو دهه
تحوالت
مرور
جریان
اخباردر
باالتری
(رادیو مقتدایی این خبر را تکذیب
مرتضیرسمامرتضی
است .سلبریتیهای داخلی و نتیجه الگو در ادارهی این رسانهها و روال کار آنها وجود دارد
موز،
کمبود
مثل
شــباهت تالش برای مجتهــد یا مرجع تقلید و همچنین تبلیــغ و اعتبارزایی پدر فاش شد و حاال سطح بینالمللی یافته
است.
بوده
ایرانکشور
امنیت
علیه
محدود شده
رسمی منع یا
غیر
علمیهبه طور
هایآنها
برخی از
ه
حوز
وقت
رئيس
مقتدایی،
مجتبی
که
دهد
نشان
داخلی
ی
م
که
شــایعه
ولی
بود
کرده
دیدارهای ورزشی داخلی؛ یا تقدم بخشیدن به اخبار که مانع از دیدن اینگونه اخبار و گزارش آنها میشود.
است ،او را به چهرهای منحصربهفرد
ماهیت این
بــهباب
من در
بحث
در این
نمیشود.
فارسی) مانع از
رئيسسی
الریجانی(،بیبی
وقت قوه
چراییقموو صادق
یکی از
اندک
نوشتهاندک
خامنــهای
متعدد کردن مجتبی خامنهای را میشــد برای فرزند.
انتقاداتیهای
این ۷۰و رایزن
بیاندهه
زیادی به
احکام نیست بلکه میخواهم از زاویهای دیگر یعنی عدم برخی از روزنامه نگارانی که از ایران به این رسانهها مقامات در برابر اخبار رویدادها .همهی افراد حق دارند
هــای خامنــهای دربــاره در سیاست ایران تبدیل میکند.
تا
اند
مراجع
خانــه
«به
قضاییه،
ه
رفت
ایران
سیاست
های
مهر
ترین
کلید
ه
ی
برای تأیید مرجعیت پدرش داشــت ،بسترســازی برای تبدیــل او به یک واکن
گونه اخبار
استفادهشکنند اما رسانه بدیل  -ندیدن این
خود
بیان
آزادی
از
غربی
کشورهای
در
کارکنانحال
سوی در عین
بیستازســاله
این سیر
در رسانه
انعکاس آن
زبان خارج کشور (به میآیند نمی توانند میان رهیافت براندازی (که کار
فارسی که
های گونهای
اســت ،به
شــده
تبدیل
گزینــه بالقوه رهبری و جانشــینی فرزندش هیچگاه علنــی نبوده و در
پذیرش
زبان
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار بخش خبری
نیستنام او
گرفتن
قابلکه قرار
دهد
رسانههاینشــان
فارسیمی
لها
سایت)زنیها
بســیاری
بدین و تحلی
وباز گمانه
هاســت ولــی بر خالف
پدرش تحلیل کــرد ولی با توجه به حد شنیده
بپردازم.
موضوع
جز یک
روزنامهنگار نیست) و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه
گزارش آنها
اخبار
دیدن این
چون ماموریت
تصادفی
ها،و انتخابی
گونهتحریم
لیست
آنها در
سرکوب
کهوبه نظام
نویسم بعد از حدود یک که کار روزنامهنگار باالخص در رسانههای بدیل و کسانی
مینقش و
هــمرا به
دربــاره
دارندنکاری و پرهیــز دائمی
دلبستگیپنهــا
تروریسم ایــن
سیاسیو و اجرایی
شخصیت
موقعیت
ایراننوشته
آیندهاین
زمانی که
تا
دادگستری آمریکا :دو بازداشتی
رهبــر در قانون اساســی جمهوری رهبر ،بســیاری ازاست.
مردم دخالتهای نبوده یا صرفا بخشی از جنگ روانی
است .کمتری در مقایسه سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت نگذارند.
خورده
احتمالی او
مخاطب
گره(که
“تقاطع”
موقعیتسایت
ماه ،وب
کارکنان
بسیاری از
اینکه
غفلت ،در
فراتر از این
بسیاریخامنازهای اما
نیست،
حکومت ایران
تحریم
پیرامون
اعتراف کردند
به جاسوسی برای ایران
رسد پس
نظر میایدادن
انتقادی
نگرش
گفت
تــوان
زاویه می
سیاسی را
در امور
زمینه درمجتبی
رسیدن به
اســامی ،به
برخی از
دارد)
بزرگتر
ایــنهای
باازرسانه
آوردناین احکام را منتشر ماموریت خود را فراموش میکنند.
میزان
مبانیدرباره
اطالعات
جمهوریافزایش
شدنبه بلکه با
فکری
اسالمی یا
پدرهنوز
رسانهها
این
نیازمندها غائب
جایگاهی رسانه
چنینهای این
رادیوها و تلویزیونهای  )3همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از گزارش
لیست افراد
در
ای
مجتبی
نام
ه
خامن
میزانبرای جانشین
بردنسازی
است .باالمقدمه
برخورداری از
کرده است و وبسایتها و
تمرکز بر
قــدرت و نفوذ
توجــه وهستند
خواهان او،تداوم آن
بودوفادارند و
زاویهنظام
همیناین
کردند ووازنظری
تحریمها کــه نوعی نشــانهگذاری
تفسیر می
اجرایی است.
انعکاس
توجیه خوبی برای
تجربیاتروزانه
سوابقوو ویزیت
رادیو فردا ،بیبیسی انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالمگرایی کلیک
فارسی زبان مثل صدای امریکا،
دویچه وله -وزارت دادگستری ایاالت متحده در بیانیهای به تاریخ سهشنبه
افزایش یایافته
نیست .نوعنقش و
همگذارند
مسئولیتشمی
مطالبی که آنها
هیچدرشکی
سیاســی هم محســوب میشــود،
روزهای پس
غربیسال ۸۸
تابستان
اخبار وبسایتهای زرد از جیب مالیات که
دهنگان
فرانسه -
ریاست
محمدیدوران
احمدرضاشود .در
اسالمی می
جمهوری
دومشهروند
دوستدار،
کرد که
که( ۱۴وآبان) اعالم
نوامبر
فارسی ،رادیو زمانه ،دویچهوله ،و رادیو پنجم
برخیاین است.
آقازاده در نقش آقا
موضوع است.
گذارند موید
تنمی
میتواند به بحــث و گفتوگو برای
جمهوری،
از انتخابات ریاس 
سازی نیست.
ایرانی به
دولت ،ساله
شهروند ۶۰
قربانی
مجید
آمریکایی و
کنندایرانی -
ســاله
همه از منابع عمومی برای کار خود ۳۹
می
استفاده
خشنود
این
سیاست
اوباما
جمهوری
احمد
فرزندش
خمینــی،
دوران
در
و
شفافسازی درباره دایره اختیارات
دادند که
شعار می
فارسیزبان خارج کشور میخواهند
رسانههای
معترضان در خیاباناگر
اسالمی
جمهوری
اطالعاتی
دستگاه
با
همکاری
بر
مبنی
خود
های
م
اتها
های
گروه
و
افراد
برای
شدن
مأموریت
بود
فقیه
ولی
دل
آوردن
دست
به
و
اسالمی
جمهوری
خمینی نیز سمت اجرایی مشخصی
مهــدی کروبی،
«صداکند.
آنهاکمک
های او
ومسئولیت
نبینی» .آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را
رهبرییرا بدیل یا
«مجتبی بمیری ،رسانه
سیاســتمداری-که موضوع
روابط محفلی و خویشاوندی
اند.
اعتراف
ه
کرد
دیگربه خوبی نشــان میداد نداشت ولی با رضایت و تاکید علنی
سانسور»
سد
«شکستن
و
اطالعات،
آزاد
جریان
بیصدا»،
قرار
امریکا
صدای
سردبیری
در
فردی
علت
همین
به
و
اکنون به دســتور خامنهای در حصر
شــعار
پر کنند هم در سیاست خبری ،هم در منابع ،هم در
این کادر
سازمان روابط محفلی و خویشاوندی در استخدام
که
کرده
اعتراف
بازجویی
جریان
در
و
بوده
ایران
ساکن
دوســتدار
محمد
این درباره آینده سیاســی پدرش در همه امور اجرایی کشــور
بازماندهاند.
ایخبر
این
مجتبیاز انتشار
است -
گرفت که سالها زیر دست احمد جنتی در
مرجع
در نقش
خامنــه
به ســر میبــرد ،در دو نامه مهم که که گمانهزنی
گزارشگری
اصول
هنوز نحوه استخدام ،و هم در
۱۳۹۶این رسانهها
خبرنگاران
بسیاری۱۰از
است.
رسانهها
آمریکا
بعدبارازبه
حتیسه
سالوپیش
دسامبر
اسالمیدر
دستگیری
از ژوئیه  ۲۰۱۷تا زمان
میزان
ادعاها درباره
مبانییوکرد.
دخالت م
تقلید
از
خروج
کرد
می
کار
تبلیغات
بهمن
و
۱۳۸۴
خرداد
۲۹
منحصــربابــه
مجتبــی خامنــهای
جمهوری
تبلیغاتی
دستگاههای
باید متفاوت
است.
کرده
سفر
ضد
و
اسراییلی
ضد
امپریالیستی،
ضد
بارهای
کوله
اسالمیامور
خامنــهای در
مجتبی
دخالــت
چرا غفلت از اخبار سرکوب؟
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاستهایش
خطاب به رهبر جمهوری اســامی تحلیلهای رســانهای
چون
بیاموزند»؛
ادبان
نیستوودریکواقع «از بی
عمل کنند
ماموران پلیس فدرال آمریکا (ا
غربی
کشند و ازباورمنابع
یدک
داری
نیاورد.فبیآی) در سفر اول محمدی دوستدار او سرمایه
احمد
شبیه
ادبنقش او را
کشور
مختلف
حدود  ۱۰ســال اســت که بحث و
می بسیج
سپاه و
خوددادرا که
توضیح
نوشت،
عمومی
هم شکل گرفته که نگران
به عمل
ندارد .هر
خمینیعرفی
در و چپ خود بهره در ایران امروز رسانه به معنای
را تحت نظر داشته و مشاهده کردهاند که از «مرکز هیلل» و «خانه خباد»
خالف
وجودولی بر
اشیدهد
نشان م
دیدگاه
بــاپیشبرد
جمهوری برای
مجتبی
مرجعیت
دربــاره
عدمتوگو
گف
هایخامنــهای
مجتبی
محوریت
مارکسیستی است او جانشین پدرش شود.
البی
نزدیک به
افراد
دانشگاهحضور
کافی برای
شواهد
باشد:
تواند داشته
علت می
خبر سه
انتشار این
گیرد.
ی
م
عکس
شیکاگو
نزدیکی
در
یهودیان
به
متعلق
جلب
برای
که
است
تبلیغاتی
دستگاه
دارد
وجود
آنچه
جهت.و نگرانیها البته همواره دوران خمینی ،خامنــهای هیچگاه
این
از
است
خوبی
ی
نمونه
زمانه”
“رادیو
برند.
می
اســت.
میان
در
ای
ه
خامنــ
مجتبی
انتخابات ریاس 
ت جمهوری سالهای این تحلیلها
مثل پرداخت
دارد؛
محمد وجود
صدایباامریکا
اسالمی
 )1در اولویت خبری نبودن
ساکن
قربانی که
در کرده و
ســفر
جمهوریکالیفرنیا
در سپس به
سرکوبها او
مهندسیشده هم
جمهوریتهیه ،ازبهاخبار
رهبــر یا آتش
نزدیکانمخاطب
میان که
دراست
نخواســته
صورت علنی
خامنــهای از پاییــز  ۱۳۸۸در دفتر
امریکایی
اند واسراییلی
ضد
سایت
موضعکرده
دخالــت
وب۸۸
آنجاست از این ۸۴و
ضدســوی
علیرغم و از
بارباراایناسلوین که
نویسی به
یادداشت
حقالزحمه
یسی
بیمبی
اسالمی که برخی از این رسانه
نخستین
خانمکرده
تنظیم
دادستانی
دادخواستی که
کند .مطابق
تدریسها (مثلدیدار
برای فرزندش تبلیغ
نقشی
چنین
میراکند.
استفاده
ایدئولوژیک خود
سازد.ویژه مطالب
خامنــهای در قم شــروع به
ای جلو
نیستخامنه
حاضرآیتاهلل
هشدارها،
مقابل را منتشر
دیدگاه
برخیحتی
چندین دارد و
خانواده حداد عادل
اســامی به
البی جمهوری اسالمی است و اخراج
نزدیکان
بودهایناند.
فارسی یا صدای امریکا) همیشه بدان متهم
است.
بوده
نفر
دو
مالقات
داماد آنهاســت ،رد شده یا برجسته کند.
طور
به
کــرد.
«درس خــارج فقه»
عدماست.
نگرفته
اش
سیآقازاده
دخالت
مجتبی
نگرش که
هاشمی
انتقادی به
از رامنظر
فارسی
رسانه از عدم تنوع مهمانها (علیرغم تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این بیبی
معمول این دو
منتقدان
محمدی
گوید
ی
م
نفر
دو
این
تلفنی
مکالمات
شــنود
مبنای
بر
آی
ی
ب
ف
ا
ً
علی
رویکرد
معطوف
ال
احتما
ای
ه
خامن
این
در
مجتهدین
مراجــع و
بارهاو در نهایت دو دهه است که این
اصالح -
غیبت
نقش
فــردیکهنبود
کروبی
همچنین
نزدیکان رهبر
است.
زدنی است.
داند مثال
میانهکهروبهمی
تنهاجناحی
رفسنجانی و
گرایان
نوشتههای چپ
دیدگاهها
همیشگی
انتشار
مدیران
است .ها
گزارش
اخبار و
موسسه در
اند.قربانی
داشتهپایه
بر این
کرده
انعکاس ابالغ
قربانی را به او
ماموریتهای
دوستدار
اســت
برنامه خاصی
مالحظات یا
مورد به
بــه وتدریس
حــوزه اقدام
ســطح از
دانشگاهیان،
نگاران،
انتقاد روزنامه
مدام
مجتبی خامنهای در انتخابات ســال گفتهاند که او در رسانه
زیستی
نهایتهاساده
در
و
کند
م
پرواز
نیویورک
به
روز
یک
برای
مالقات
این
از
پــس
ماه
دو
ی
به
افراد
از
بسیاری
همکاری
و
قرارداد
به
امریکا
صدای
جمهوری
رهبر
دوستداران
و
مذهبی
طلبان
اصالح
فضای
هایهرچقدر
رسانهکه
روشنو است
(در ولی
ومیکنند و چنین خبــری به نوعی
تبلیغاتیبرادر
محمد هاشمی،
داشت.
رله ۸۸اشاره
سیاســی
اسالمیکند،وفعالیت
زندگــی می
اجتماعی)
اظهارنظرها
مخاطبان خود
جمهوری
دستگاه
تولیدات
مراسم
در
حاضران
از
مجاهدین،
سازمان
گردهمایی
در
شرکت
با
جا
آن
مجتبی در برنامهها داشته علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان
تواند جایی
اجتهادمی
که بهآن هم
اکبر هاشمی رفسنجانی و مصطفی خاصی ندارد و به درس و فقه مشغول گفتوگو درباره نقش و مسئولیتهای
رسیدن
اسالمیبرای
تبلیغ
عکس میگیرد .به نوشته وزارت دادگستری آمریکا ،دوستدار اعتراف کرده بزرگترین مشکل این رسانهها رلهی اخبار داخلی قرار میگیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی
حال ،برخی شواهد نشان مجتبی خامنــهای در افکار عمومی،
پرداخت
برای
ای
بودجه
اصوال
گویند
می
و
اند
داده
پایان
اخبار
رفتن
حاشیه
به
و
شود)
برقرار
توازن
اگر
باشد
خامنهای محسوب میشد.
تاجزاده ،فعال سیاســی اصالح
عدمبا این
طلب اتفاقاًاست.
انتشار برای اصالح وضعیت خود انجام دهند :برای کارکنان
است.
ای
افزوده
یا
تحلیل
هیج
بدون
دستگاه
برای
کرده
آمادگی
اعالم
آنها
دیدار
نخســتین
از
پس
قربانی
که
هم به نقش او در انتخابات و سرکوب میدهد که مجتبی خامنهای نه تنها رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتر
۱۳۸۸از منظر جمهوری به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از
ساختارشکن
نیوزافراد
جهاهان و
گزارش
روز  ۲۷آبان
وسایت
خبر مربوط به احکام حبس غیابی در وبسایتها خود دورههای بازآموزی بگذارند؛ در سیاست های
کند.
فعالیت
اسالمی
جمهوری
اطالعاتی
سیاســی که دستی بر آتش شود ،مالحظات یا برنامه خاص رهبر
موضوع
این
که
نوشــت
گزارشی
در
مستثنا
جهات
این
از
اسالمی
جمهوری
البی
نزدیکان
کنند.
می
شکایت
اسالمی
مخالفان اشاره داشتهاند.
تحقیق
تجدیدنظر
فعالیتآن در شان به طور
ژانویه
۱۵
دادگاه
و
دسامبر
۱۷
دوستدار
محمدی
دادگاه
است
قرار
قربانی
جمهوریعدم انتشار
رهبــرهمزمان
داخلی و
های
روزنامه
و
هاییها
پیچیدگ
سفارشاو با
کنند؛نزدیکان
خانواده و
شفاف یا
«برخــی مراجع
ناراحتی
بــه روایت کروبی،
سیاست وهای محدود سازی بوده و هستند.
فارسی در
موجــببیسی
البته بی
کشوردرهم دارد.
تنور مدیریت اجرایی
سازند؛ و
آنها را
انتقادی
سال آینده برگزار شود .ظاهرا اعتراف این دو متهم در توافق با دادستان و
که
دهد
می
نشان
کشور
خارج
زبان
فارسی
های
رسانه
مورد ،۹۷و
خواهد
منتشرهمراه
بیشتری
بدهندیوهای
کارشاندشوار
ای
ه
خامن
مجتبی
اند
ه
گفت
و
شده
علما»
های
ت
شــخصی
از
یکی
به
اســامی
بدون
و
کند
می
عمل
امریکا
صدای
از
تر
هوشمندانه
خود
یک سند در این زمینه را شهریور
شد.روابط محفلی و خویشاوندی
دخالت میپردازند بدون کارکنانی را که بر اساس
است.
شده
انجام
مجازات
در
تخفیف
برای
داخلی
اخبار
کردن
رله
به
بیشتر
آنها
سوءاســتفاده
پدرش
عنوان
از
«دارد
سیاســی ایران که دربــاره
محمد سرافراز ،رئيس سابق صداوسیما
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود شغل و شهروندی به اضافه انجام ماموریت ممکن است
داخلی سیاستها و استخدام شدهاند کنار بگذارند.
خبرگزاریهای
درست کردن ظاهر ،رسانههای فارسیزبان به تدریج به محیطهایی برای توجه به
درس
تدریس
ناهمرنگحــد
کند» و «در
ازمی
رضا حقیقتنژاد (رادیو فردا)
اینکههشــدار داد،
آقــازادهاش
جواب داده در کتاب خاطراتش با عنوان «روایت
کند با
تالش می
افراد

مجیدمحمدی

دارالـترجمه ایـرانیـان
Iranian Translation Centre
* ترجمه ریﺰ نمرات ،شناسنامه ،پاسپورت
* ترجمه سند ازدواج و طﻼق ،اسناد ملکی ،پر کردن نامههای اداری حقوقی و شﺨﺼی
* تدریس کتاب سیتیﺰن شیپ و تابﻌیت کانادا

حمید دادیزاده

مترجم دادگاههای پناهندگی و دیگر ارگانهای دوﻟتی
مترجم مورد پﺬیرش  ،ICBCترجمه گواهینامه و نامههای بیمه ایران
«مالقات با تعیین وقت قبلی»

Tel: (604) 889-5854 Email: hdadizadeh@yahoo.com
1239 Coleman Street, North Vancouver
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تاون هاوس ،دو طبقه ،سه خوابه با  2/5سرویس حمام 1750 ،اسکورفیت،
بسیار دﻟباز ،استیلس استیﻞ اپﻼینسس ،اتاق خواب اصلی دارای Walking Closet
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

$1,029,000
#2- 250 E Keith Road, North Vancouver
تاون هاوس بسیار زیبا ،سه طبقه ،سه خوابه و دن 2/5 ،سرویس حمام ،
نوسازیشده ،در یﮏ مجموعه مسکونی بسیار خوب و مرتﺐ واقع در خیابان
بنبست ،آشپﺰخانه و اتاق پﺬیرایی بﺰرگ ،باﻟکن و پاسیو بﺰرگ
بیسمنت دارای اتاق نشیمن بﺰرگ ،دفترکار ،ﻻندری،
نﺰدیﮏ به کامیونیتی سنتر و دبیرستان و Deep Cove

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

953 E. 13th St.,
North Vancouver

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

$1,229,000

$439,000

$1,488,000
322 E. 5th Street, North Vancouver

$399,000
104-33546 Holland Ave., Abbotsford

25

۱۳۹۸  آبان17  جمعه۱449  شماره25

Issue 1449 Friday November 8, 2019

MAJID TALEBI
I’m your Realtor,
Welcome Home

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

، سرویس حمام2 منﺰل زیبای چهار خوابه با
، اسکورفیت7200  اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت2262
در یکی از مناطﻖ بسیار زیبای نورت ونکوور

$1,299,000
4640 Highland Boulevard, North Vancouver

10-3595 Salal Drive,
North Vancouver

$999,000

#207-1728 Gilmore Ave.,
Burnaby

$668,900

e
#315-2970 Princess Cr.,
Coquitlam

$379,900

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

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

$869,000

$387,000
107-2339 Shaughnessy St., Port Coquitlam
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خطاب به بی بی سی فارسی و رسانههای فارسی زبانی
که به جای استفاده از «جمهوری اسالمی ایران»
از واژ ه «ایران» استفاده میکنند:

آیا استفاده از واژ ه «ایران»
به جای «جمهوری اسالمی ایران»
مخدوش کردن ذهنیتها نیست؟

سالیانی ست که استفاده از واژهی ایران بجای نظام حاکم بر ایران توجه مرا
جلب کرده ست بطوریکه چندین سال پیش هم در این باره در فیسبوکم
نوشتم.
اگر به نوع خبر رســانی برخی رســانههای فارســی زبان خارج از کشور
بخصوص بی بی سی فارسی توجه کنیم میبینیم که همیشه در اخبار آن
از جمهوری اســامی به عنوان ایران یاد میشود .به عنوان مثال تظاهرات
مردم عراق علیه جمهوری اســامی ایران را تظاهرات «علیه ایران» و یا
تظاهرات مقابل ســفارت جمهوری اســامی ایــران و آتش زدن پرچم
جمهوری اسالمی را تظاهرات مقابل «سفارت ایران» و آتش زدن «پرچم
ایران» بیان میکنند .آیا اینگونه خبررسانی نمیتواند مخدوش کردن ذهن
مخاطب باشد؟ آیا این ذهنیت را در مخاطب ایجاد نمیکند که جمهوری
اســامی همان ایران اســت و مردم عراق علیه مردم ایران و علیه پرچم
ایران هستند و نه علیه دخالتهای مخرب جمهوری اسالمی در عراق؟ آیا
احساسات وطن پرستی خیل عظیمی از ایرانیان را برانگیخته نمیکند که
همسو با جمهوری اسالمی علیه معترضین محق عراقی فحاشی کنند و
آنها را تنها بگذارند؟
نمونهی دیگر این نوع خبررســانی در رابطه با تحریمها که معموال گفته
میشــود امریکا ،ایران را تحریم کرد ،و یا در جدیدترین خبر بی بی سی
گفته شد امریکا پسر «رهبر ایران» را تحریم کرد!
از نگاه من این یک بازی روانی کامال حســاب شــده است که با مخاطب
میشود ،وقتی همیشه اینگونه گفته و شنیده و خوانده شود ،بطور ناخودآگاه
در ذهن مخاطب چنین نقش میبندد که خامنهای رهبر ایران اســت و
جمهوری اســامی همان ایران اســت و هر کس با جمهوری اسالمی و
رهبری آن دشمنی کند یعنی با ایران و ایرانی دشمنی میکند!
در این چند روز گذشته خود من بارها شاهد چنین برخوردهای کاربران
ایرانی در شــبکههای اجتماعی بودم کــه علیه معترضین عراقی مطلب
نوشتند و وقتی دلیل را پرسیدم با اینگونه پاسخ که آنها علیه ایران و ایرانی
هستند مواجه شــدم و نه علیه جمهوری اسالمی و مزدورانش در عراق!
شکی نیست که رســانهها و نوع خبررسانی در افکار عمومی و بخصوص
قشری که بینش سیاسی تحلیلی ندارند تاثیر بسزایی دارد.
این نوع زبان خبررســانی عمدتا از رسانه هایی سر میزند که نگاهشان به
حاکمیت است و نه به مردم و این زبان خبر رسانی در متن و عمق خود،
خواهان نزدیکی مخاطب به جمهوری اسالمی و کاستن نفرت مردم نسبت
به آنان است و این زبان متاسفانه فقط شامل بی بی فارسی نیست.
کافیســت که نگاهی به چند رســانهی فارســی زبان غیر مستقل که از
دولتهای غربی حمایت میشــوند بیندازیم :دویچه وله ،رادیو فردا و یا
صدای امریکا بیاندازیم حتما به زبان مشترک در نوع خبررسانی آنها پی
خواهیم برد.
رســانهای چون بی بی ســی که دهها خبرنگار و سردبیر با سابقه و دهها
تحلیل گر سیاسی در آن کار میکند فکر نمیکنم که فرق بین این دو یعنی
«ایران» و «جمهوری اسالمی ایران» را تشخیص ندهند و ناآگاهانه چنین
خبررسانیکنند!
امیدوارم دوستانی که خطر اینگونه خبررسانی را واقفاند با صحبت کردن
و نوشتن در این باره تالش کنند تا شاید به گوش سردبیری بی بی فارسی
برسد و به این موضوع توجه کنند و جمهوری اسالمی ایران را ایران ننامند!
ایران یک کشور است با  ۱،۶۴۸۰۰۰کیلومتر مساحت و بیش از  ۸۰میلیون
جمعیت رنگارنگ که مردمش مخالفت با نظام اســامی و رهبریاش را
بارها با هزینههای سنگین نشان دادند و همچنان نشان میدهند ،اما نظام
سیاســی حاکم بر ایران که سیاست مخرب درون و برون را دنبال میکند
و دخالت در امور دیگر کشورها چون عراق و سوریه و لبنان و یمن و ....را
پیگیری میکند و جنگ و ترور را در منطقه دامن میزند ،نظام جمهوری
اسالمیســت که هم خود ایران و مردمش را ویران کرده و هم مردم عراق
و منطقه را!
مردم عراق علیه ایران یا مردم ایران نیستند بلکه همانند ایرانیان آزادیخواه
علیه نظام جمهوری اسالمی هستند که سالیانیست کشورشان را به تصرف
در آورده و با ایجاد تفرقه و تشنج در بین آنان ،شیعه گری را ترویج و دامن
میزند تا از روی کول مردم عراق بتواند قدس را فتح کند .مردم آزادیخواه
عراق بخوبی میدانند که ایرانیان خود  ۴۰سال است در بند این حکومت
دیکتاتور مذهبی هستند و در این شرایط در کنار آنها هستند و مخدوش
کردن ذهنیت مردم با استفاده از ایران بجای حکومت جمهوری اسالمی
ایران ،اگر غیر عمد و ناآگاهانه نباشــد مطمئنن تبهکارانه است و میتواند
فقط کار کســانی باشد که از دوســتی و اتحاد مردم ایران و عراق علیه
جمهوری اسالمی وحشت دارند ،چون منافعشان در گرو بودن آنهاست!
اختر قاسمی (خبرنامه گویا)

چرا فعالیتهای اقتصادی سپاه در داخل و خارج از کشور،
ذاتا پولشویی است؟
انتقال حجم باالی سرمایه از ایران
به کشــورهای غربی ،درحالیکه
بانک مرکزی ایران و مبادالت بانکی
تحت تحریم است ،بدون وجود یک
نهاد مقتدر و باتجربه در پولشویی
امکانپذیر نیست .نهادی در حد و
اندازه سپاه که هم شبکه ،هم اقتدار
و نفوذ ،هم دســت باال و هم تجربه
پولشویی دارد.

فلســفه فعالیتهای اقتصادی سپاه
چــه در داخل و چه در خارج از ایران
مصداق پولشویی است .جریانی که
سازماندهی سیاسی و مالی مخالفان
 FATFرا در ایران برعهده دارد.
«محمدجــواد ظریف» ،وزیــر امور
خارجــه ایــران روز دوشــنبه در
مجلس ایران ،بار دیگر از پولشــویی
ســازمانیافتهای ســخن گفته که
پشت آن «گرههای فشار» قرار دارند؛
گروههایی که «منافع ملی شخصی»
دارند و در آشفتهبازار اقتصاد ایران از
آب گلآلوده ماهی میگیرند.
ظریف یک ســال پیش نیز درست
در آبان  ۱۳۹۷در گفتوگو با سایت
خبرآنالیــن از گروهها و اشــخاصی
صحبــت کــرده بــود کــه حجم
پولشوییشــان به هــزاران میلیارد
میرســد و به قــول او «در یک قلم
معامله  ۳۰هــزار میلیارد تومان پول
جابجامیکنند».
زمینــه صحبتهــای ظریــف ،چه
گفتههــای دیــروز مجلــس و چه
مصاحبه پارسال ،دفاع از قبول شرایط
 FATFو تصویب لوایح پیوستن ایران
به کنوانسیون مبارزه با پولشویی و
تامین مالی تروریســم بود .هر دو بار
وزیر خارجه ایران از این گالیه داشت
که گروههای فاسد پولشو ،با صرف
هزینه برای منافع خود ،علیه این لوایح
زمینهسازی میکنند .تردیدی نیست
که منظور او جریانهای رسانهای عمدا
وابسته به ســپاه و نهادهای سیاسی
بانفوذ زیر نظــر آیتاهلل «خامنهای»
اســت که در دو سال گذشته از هیچ
تالشــی برای مخالفت با  FATFفرو
نگذشتهاند.
ظریف البتــه در صحبتهــای روز
دوشنبه خود در مجلس از نهاد خاصی
اسم نبرد .در گفتوگوی پارسال هم
تاکید کرد از «دستگاه» خاصی اسم

نمیبرد ،امــا آنچه و آنکــه او از آن
صحبت میکند ،نمیتواند چیزی جز
سپاه پاسداران انقالب اسالمی باشد.
بزرگترین ســازمان مالــی ،نظامی،
سیاسی ،امنیتی و حتی رسانهای ایران
که ذاتا فعالیتهای اقتصادیاش چه
در داخل و چه در خارج ایران مصداق
پولشویی است.
در داخل ،عمال هیچ بخشی از اقتصاد
ایران نیســت که سپاه در آن مداخله
گســترده و البته غیرشفاف نداشته
باشــد .از ساختوســاز تا صنعت و
معدن گرفته تا محدوده غیررســمی
و غیرقانونــی اقتصاد ،همهجا ســپاه
پاسداران حضوری پررنگ و همیشه
در صحنه دارد.
در خــارج از ایران نیــز عمال عمده
فعالیتهای اقتصادی ســپاه ،خالف
مقررات بینالمللی اســت؛ از تامین
منابع مالــی گروههای تروریســتی
تــا مشــارکت در تبهکاریهــای
سازمانیافته نظیر قاچاق مواد مخدر.
پولشویی در داخل

«بهــزاد نبوی» اخیــرا گفته بود ۶۰
درصد ثروت ملی ایران در دست سپاه
و  ۳نهاد زیر نظر رهبری اســت .این
جمله واکنشهای زیــادی را در پی
داشت ،بهگونهای که برخی با جمع و
ضرب اعداد و ارقام بودجه و مقایسه
آن بــا حجم تولیــد ناخالص داخلی
ایران تالش کردند تا نشــان دهند نه
سپاه که درواقع سهم دولت از اقتصاد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

دشمن پوشک بچه و «مشابه آن» را طوری
تولید میکند که باعث عقیمسازی شود
رادیو زمانه -مجتبی ذوالنور ،رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس سهشنبه  ۱۴آبان در همایش ملی پدافند غیرعامل گفت:
دشمنان با استفاده از «پوشکها یا محصوالت مشابه آن» که پنبه آنها
باعث عقیمسازی میشود میخواهند مانع از رشد جمعیت ایران شوند.
ذوالنور در توضیح ســخنانش گفت« :امروز یکی از بسترهای آسیب به
جمعیت ،عرصه بیوتروریسم اســت که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار
میگیرد .گاهی دشــمنان پنبههایی که با آنها پوشک بچه یا مشابه آن
تولید میشود را به گونهای تهیه میکنند که موجب عقیمسازی میشوند»
ذوالنور همچنین موضوع تراریختهها (انتقال یک یا چند ژن محدود ،خارج
از خزانه ژنتیکی و از طریق روشهای مدرن ژنتیک مولکولی و مهندسی
ژنتیک) را «یک تهدید جدی» خواند و گفت :مافیاهای خطرناکی پشت
موضوع تراریختهها هستند که «سالوسوار» نظر تصمیمگیرندگان کشور
را دچــار «انحراف» میکنند .او خواســتار ایجاد آزمایشــگاهها و مراکز
تحقیقاتی قوی برای آزمایش محصوالت تراریخته شد.
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین به «تمرکز
دشمن» بر فضای مجازی اشاره کرد و گفت« :ابعاد اعتقادی و وحدتآمیز
مردم ما ،از دیگر عرصههایی اســت که دشمن بر روی آن تمرکز کرده و
فضای مجازی یک شمشیر دو لبه است ولی تیغه آن در دست ماست و
دسته آن در دست ما نیست».

ایران بیش از  ۶۰درصد اســت .این
اســتدالل البته دقیق نیست ،چراکه
بخشی از بودجه -چه بودجه عمومی
و چه بودجه شــرکتها -مســتقیم
یا غیرمســتقیم ب ه حســاب سپاه و
نهادهــای زیر نظر رهبری ســرازیر
میشــود .از آنســو ،بهزاد نبوی نیز
دلیلی برای اثبات گفتــه خود ارایه
نکرده و نگفتــه  ۶۰درصد را چگونه
محاسبه کرده است.
اما صرفنظــر از اینکــه رقم دقیق
مداخله اقتصادی سپاه و نهادهای زیر
نظر رهبری در اقتصــاد ایران چقدر
است ،آنچه مسلم است حجم بزرگی
از پول در دســت این نهادها اســت؛
نهادهایی که هیچ ســازوکار شفافی
درباره حسابوکتاب آنها وجود ندارد
و معلوم نیســت چقدر سرمایهدارند،
درآمدشان چقدر است ،هزینههایشان
چیست ،چقدر باید مالیات بدهند که
نمیدهند و… عدم شفافیت و طفره
رفتن از زیر مالیات ،اگرچه برای سپاه
و نهادهای زیر نظر آیتاهلل خامنهای
یک عادت ذاتی است ،اما در تمام دنیا
یکی از مصادیق پولشویی شناخته
میشود.
از آنسو ،وجود فســاد در مناسبات
اقتصادی ســپاه واقعیتی انکارناپذیر
اســت؛ از زد و بندهــای مالی برای
گرفتن پــروژه و حذف قهری رقیبان
گرفته تا دخالت در امور سیاســی و
شرکت فعال در انتخابات و انتصابات.
جابجــا کردن حجم نامشــخصی از
پول ،از روشهایی که کسی از آنها
آگاه نیســت ،برای تهدید یا تطمیع
یــا اثرگذاری بــر تصمیمگیریهای
سیاســی و اقتصادی نیز مصداق بارز
پولشویی اســت؛ پدیدهای که برای
ســپاه و نهادهای زیر نظر رهبر ایران
یکرویه عادی است.
از آنســو ،نشــانههای فراوانــی از
فعالیتهای غیرقانونی سپاه درزمینه
قاچاق کاال و ارز وجود دارد .تا به امروز
دو رییسجمهــوری ایران به طعنه و
کنایه از واژه «برادران قاچاقچی» برای
توصیف سپاه استفاده کردهاند .دفاتر
حسابداری سپاه را تا االن کسی ندیده،
اما قاعدتا پول حاصل از این قاچاق به
اســم «درآمدهای قاچاق کاال و ارز»
وارد دفتر حسابداری سپاه نمیشود.
بلکه مسیری را طی میکند که اسم
قاچاق و هر نوع فعالیت غیرقانونی را از
خود بشوید و پاک کند.
پولشویی در خارج از ایران

از ســوی دیگر ،تمــام فعالیتهای
اقتصادی ســپاه در خارج از ایران ذاتا
مصداق پولشویی است .ایاالتمتحده

از  ۱۹فروردین امســال ســپاه را در
فهرســت گروههای تروریستی قرار
داده اســت .درنتیجه هرگونه مراوده
اقتصــادی با ســپاه از نظــر آمریکا
غیرقانونی و بهمثابه پولشویی است.
همین چند روز پیش ،هشــتم آبان
اعالم شــد آمریکا و همه کشورهای
حاشیه خلیجفارس ،شبکه مالی سپاه
و حزباهلل لبنــان را تحریم کردهاند.
با ایــن اوصاف ،درواقع نهفقط آمریکا
که در حال حاضــر در جنوب ایران،
هرگونه فعالیت مالی سپاه ،پولشویی
شناخته میشود.
امــا دامنه پولشــویی محــدود به
تحریمهــای آمریکا و چند کشــور
خلیجفارس نیست ،چراکه حتی اگر
فرض کنیم ذات فعالیت مالی ســپاه
در خارج از ایران قانونی نباشد ،بازهم
نوع فعالیت ســپاه مسالهساز است.
تامین مالی گروههایی در منطقه ،از
ســوریه و عراق و لبنان و فلسطین
گرفته تا یمن و افغانستان و… عمال
از سوی بسیاری از کشورها و نهادهای
بینالمللی مصداق پولشویی است.
فراتــر از این حتی اگــر فرض کنیم
سپاه کاری به تامین مالی گروههای
«تروریستی» ندارد ،بازهم فعالیتهای
اقتصادی ســپاه در خــارج از ایران
پولشــویی است .ســپاه یک بازگیر
فعال در اقتصاد داخلی ایران اســت.
از یکسو ،بخش وسیعی از شرکتها
و اشــخاص فعال در حــوزه تجارت
خارجی رسمی یا غیررسمی وابسته به
سپاه یا یکی از نهادهای بانفوذ زیر نظر
رهبر ایران هســتند .بهجز این سپاه
در مقیاس اقتصاد کالن نیز صاحب
نفوذ و اختیارات ویژه است .بهعنوان
نمونه میتوان به طعنه اخیر «اسحاق
جهانگیری» اشاره کرد که گفته بود:
«کسانی در مقطعی  ۲۲میلیارد دالر
منابع کشــور را به اســتانبول و دبی
بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز
را در کشور کاهش دهند ،درحالیکه
نه قیمــت دالر کاهش پیدا کرد و نه
مشخص شد که  ۲۲میلیارد دالر چه
شد».
البته معاون اول رییسجمهوری ایران
اسمی از سپاه نبرده ،اما آدرسهایی
که او میدهد مانند ظریف بهجایی جز
سپاه ختم نمیشود .چه کسی یا فرد
یا گروهی در ایران آنقدر نفوذ دارند
که بتوانند رقمی در حد دو برابر درآمد
نفتی امسال ایران را بگیرند و به اسم
کاهش قیمت به شبکه مالی خود در
کشورهای اطراف استانبول و دبی وارد
کنند.
بهجز اینها البته اتهامهای دیگری هم
هست؛ از قبیل همکاری با کارتلهای
بزرگ مواد مخدر و قاچاق در سراسر
دنیا که گهگاه از سوی برخی کشورها
و نهادها به سپاه پاسداران ایران نسبت
داده میشود .کارتلهایی که حتی اگر
در همکاری مســتقیم سپاه آنها با
سپاه تردید داشته باشیم ،نمیتوانیم
در نقش ســپاه در شستوشو و گم
کردن رد پــول آنها در غرب تردید
داشته باشیم .بههرحال ،انتقال حجم
باالی ســرمایه از ایران به کشورهای
غربی ،درحالیکه بانک مرکزی ایران
و مبادالت بانکی تحت تحریم است،
بدون وجود یک نهاد مقتدر و باتجربه
در پولشــویی امکانپذیر نیســت.
نهادی در حد و اندازه ســپاه که هم
شبکه ،هم اقتدار و نفوذ ،هم دست باال
و هم تجربه پولشویی دارد.
علی رنجیپور (ایران وایر)
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چرا معترضان عراقی
به ایران حمله میکنند؟
«بــرای عراقیهایی که رویای عراقی
دموکراتیک را در ســر دارند ،حضور
نیروهای شبه نظامی شیعی نزدیک
به ایران و دخالتشــان در سیاســت
کابوسی است که شوربختانه به تحقق
پیوسته است ».این حرف امین احمد،
یکی از معترضان عراقی است که این
روزها در میدان تحریر یا آزادی بغداد
به وضعیت کشورش اعتراض میکند.
امین احمــد که  ۲۵ســال دارد ،به
دویچهوله فارسی میگوید«:بسیاری
ازعراقیها احساس میکنند که ایران
برایشان همسایه خوبی نبوده است.
آنها فکر میکننــد که دخالت ایران،
عراق را عقب نگه میدارد و مانع این
میشود که عراقیها پیشرفت کنند
و به آزادیهای اجتماعی مدنظرشان
برسند».
دور تازه اعتراضات در عراق از اول ماه
اکتبر ،نه مهرماه ،امسال و در واکنش
به وضعیت اقتصادی و معیشتی ،فساد
گسترده در حکومت و ناتوانی دولت
در خدماترســانی آغاز شد ،اما این
اعتراضات بهتدریج جنبه سیاســی
بیشــتری یافت و دامنه خواســتهها
و مطالبــات معترضان به ســرعت
گسترش پیدا کرد.
امین احمد میگوید«:مســاله فقط
ایران هم نیســت .خیلــی از جوانان
حاضر در تحریر با من همصدا هستند
که قانون انتخابات و نظام سیاســی
عراق باید بهکلی متحول شود».
او میگویــد«:درگام اول باید قانون
ســهمیهبندی مبتنــی بــر فرقه و
قومیــت را منحل کرد و بهاین وضع
پایــان داد .ما به هیچ یک از احزاب و
سیاستمداران کنونی اعتماد نداریم.
حتی آنها که مدعی حمایت از جنبش
ما هستند».
وضعیت این روزهــای میدان تحریر
عراق یــادآور همین میدان در قاهره
در اوج بهار عربی اســت .مثل همان
روزها ،در عراق هم تظاهرکنندگانی
بــا پــس زمینههــای اجتماعی و
وابســتگیهای سیاسی گوناگون ،در
چادرهــا و غرفههای مردمی ماندگار
شدهاند و با موسیقی و رقص و شعار
و گاه سنگپراکنی به اعتراضات خود
ادامــه میدهند .این تجمع گه گاه با
یورشهای جسته گریخته اما خشونت
بار و مسلحانه به خون کشیده میشود.
در ضلع غربی میدان تحریر ،مجتمع
تجاری  ۱۳طبقــهای وجود دارد که
از زمان سقوط صدام حسین درسال
 ۲۰۰۳بهصورت نیمــه متروکه رها
شده بود.
تا پیش ازآغــاز دور دوم اعتراضات،
اهالی بغداد این بنا را با نام رستوران
ترکی (مطعم الترکی) میشناختند،
امــا از  ۲۵اکتبر (برابر با چهارم آبان)
که تظاهرکنندگان آن را تحت کنترل
گرفتــه اند و از آن بــه عنوان مکانی
برای استراحت ،توزیع غذا و نوشیدنی
و خدمات پزشکی استفاده میکنند،
این ساختمان هم نام جدیدی گرفته
است .اکنون این ساختمان بهعنوان
«کوه احد بغداد» شــناخته میشود.
در تاریخ جنگهای صدر اسالم ،کوه
احد سنگری استراتژیک بود که رها
کردن آن به شکست مسلمین منجر
شــد .معترضین معتقدند که در این
ســاختمان ازخطر تک تیراندازها در
امانند و تخلیه کردن آن برابر است با
پذیرفتنشکست.

به عادل المهدی اعتماد نداریم

ورودی ساختمان رســتوران ترکی،
پوشــیده اســت از بنرهایی بزرگ با
شعارهایی چون« نه ایران ،نه سعودی،
نه آمریکا ،نه بعــث و نه بارزانی و نه
جاسوس های اسراییل!»
در میان آنها ،بنرهای بزرگ هواداران
مقتدی صدر نیز به چشم میخورد.
از همــان روزهــای آغازین تنشها،
مقتدی صدر از معترضان حمایت کرد
و اندکی بعد خواســتار تغییر کابینه
شد.
مالذ ليث فــؤاد ،دختر دانشــجوی
بیست و شش ســاله ،اطمینان دارد
که« کســانی که بخشــی از مشکل
هستند ،نمیتوانند راه حلی برای آن
ارائه کنند .مقتدی صدر و سایر کسانی
که تظاهر به حمایت از ما میکنند،
میدانند که توانایی مقابله با مردم را
ندارند».
به نظر میرسد تظاهرکنندگان قصد
ندارند بــه خانههایشــان بازگردند.
عباس علی ،معترض  ۳۲ســاله اهل
بغداد است .او که از جمعه شب ،اول
نوامبر ،در میدان تحریر حضور دارد،
به دویچه وله فارسی میگوید اعتماد
میان مردم و حکومت بهکلی از میان
رفته است.

او میگویــد «:چطــور میتــوان به
وعدههــای آنها اعتماد کرد وقتی هر
روز افراد بیشــتری هدف گلوله قرار
میگیرند؟»
او میگوید «:اصالح کابینه هیچکس
را فریب نخواهــد داد .عادل المهدی
میگوید به محض اینکه جانشــینی
برایش پیدا شــود قــدرت را تحویل
خواهد داد ،اما بدیلی که ما خواستارش
هستیم متفاوت از چیزی است که او
در نظر دارد .ما انقالب میخواهیم».
در واکنش به چنین خواســتههایی،
عــادل المهــدی هرچند بــر انجام
اصالحات اساســی برای پاسخ دادن
به مطالبات معترضان پای فشــرده،
اما دست کم فعال کنارهگیری خود از
قدرت را رد کرده است.
مانند بسیاری از زنان جوان دیگر مالذ
هر روز در میدان حاضر میشــود .او
با تهیه فیلم و عکس و نشــر آن در

شــبکههای اجتماعی به معترضان
کمک می کند.
او معتقد است که نارضایتی در سراسر
کشور بســیار فراگیرتر از آن چیزی
اســت که در شــهرهای بزرگ دیده
میشــود« :دوربینها شــاید تنها بر
بغداد ،بصره و کربال متمرکز باشــند،
اما با این حال بسیاری از اهالی انبار و
موصل و شهرهای دیگر هم اینجا و در
کنار ما هستند».
او به جــو امنیتی شــدید حاکم بر
شهرهایی با اکثریت سنی ،خصوصا
آنها که تا چندی پیش تحت تسلط
داعش بودند اشاره میکند و میگوید
کــه در آنجا کوچکتریــن حرکت
اعتراضآمیز سریعا خاموش میشود.
او میخواهد که «همــه بدانند ،این
مساله شــیعه یا سنی نیست؛ مساله
عراق است».

حق ادا نشده همسایگی

حجم مبادالت ایران و عراق تا بستان
گذشــته به  ۱۹میلیارد دالر رسید.
خوار و بارفروشــیهای سراسر عراق
مملو از اجناس ایرانی است .حتی در
میان بستههای مواد غذایی که میان
تظاهرکنندگان توزیع میشود ،اقالم
ایرانی به چشم میخورد.
با وجود این ،شبکههای اجتماعی پر
است از ویدیوهایی که در آن عراقیها
هموطنانشــان را به تحریم کاالهای
ایرانی دعوت میکنند.
احساســات ضدایرانــی ،شــعارها و
سخنرانیها علیه ایران در هفتههای
گذشته شدت گرفته است .کار از شعار
هم گذشته و بهعنوان مثال ،در کربال
به ســاختمان کنسولگری جمهوری
اسالمی در این شهر حمله شد.
بــه نظر مــاذ «معترضــان تنها به

پژوهش تازه :شبهنظامیان برای جمهوری اسالمی از موشک و اتم مهمترند
رادیو فــردا« -مؤسســه بینالمللی
مطالعات راهبردی» ،یک اندیشکده
معتبر بریتانیایی مستقر در لندن ،در
گزارش تازه خــود میگوید که برای
جمهوری اسالمی ایران شبکهای که
از شبهنظامیان در منطقه ایجاد کرده
اهمیت بیشــتری دارد تا برنامههای
اتمی و موشکی.
ن گونه
این مؤسســه خــود نیز ایــ 
نتیجهگیــری میکنــد که شــبکه
گروههای نیابتی جمهوری اســامی
از نظر نظامــی و راهبردی مؤثرتر از
برنامههای هستهای و موشکی هستند
و اکنون در زمینه توازن قوای مؤثر در
خاورمیانه کفه ترازو «به سمت ایران
سنگینیمیکند».
این نتیجهگیــری در حالــی اعالم
میشــود که فشــار ایاالت متحده و
همپیمانانش بهویژه در دورههای اخیر
بر مهار برنامههای هستهای و موشکی
ایران متمرکز بــوده و به این منظور
تحریمهای سنگینی را نیز علیه ایران
وضع کردهاند.
«مؤسســه بینالمللــی مطالعــات
راهبردی» (آیآیاساس) در گزارش
تازه خود مینویسد که اکنون «سالح
ارجح و مورد پســندتر» ایــران در
کشمکشهایی که با غرب دارد همین
شبکه شبهنظامیان هستند و هشدار
میدهد که قدرتهای غربی از مقیاس
«انباشت قدرت» منطقهای جمهوری
اسالمی از طریق این شبهنظامیان تا
حدی غافل ماندهاند.
ایــن هشــدار آیآیاساس البته در
حالی بیان میشــود که دولت دونالد
ترامپ از آغاز کار خود تأکید داشــته
که برجــام و مهار برنامه هســتهای
ایران کافی نیســت و هرگونه توافقی
با جمهوری اسالمی باید مهار برنامه
موشــکی و مهــار «جاهطلبیهای
منطقهای» ایران را نیز شامل شود.

آیآیاساس گــزارش تــازه ۲۱۷
صفحهای خود برای ســال  ۲۰۱۹را
پس از مطالعهای  ۱۸ماهه منتشــر
کرده است.
این گزارش که عنوان آن «شبکههای
نفــوذ ایــران در خاورمیانه» اســت
مینویســد که یافتههای خــود را از
طریق «تحقیقات میدانی ،مصاحبهها
و تجزیه و تحلیل منابع مختلف» به
دست آورده است.
ایــن مؤسســه هزینــهای را کــه
فعالیتهای جمهوری اســامی در
ســوریه ،عراق و یمن بــرای ایجاد و
تقویت گروههای شبهنظامی بر دوش
اقتصــاد ایران گذاشــته  ۱۶میلیارد
دالر محاســبه میکند و عالوه بر آن
جمهوری اسالمی ساالنه  ۷۰۰میلیون
دالر نیز به حــزباهلل لبنان پرداخت
میکند.
ایــن گــزارش میگوید« :بــا وجود

تحریمهای ایــاالت متحده ،ایران در
برابر استراتژی شبکههای نیابتی خود
با مقاومت بینالمللــی کمی روبهرو
شده است».
آیآیاساس همچنین مینویســد
غیرمحتمل است فشــار تحریمها یا
اعتراضهای تازه معترضان ملیگرای
ضد ایرانی در برخی از کشورهایی که
جمهوری اســامی در آن نفوذ دارد
تغییری در این سیاست ایران ایجاد
کند.
اعتراضات گســترده و ادامهدار اخیر
بهویژه در عراق با ســرکوب شــدید
روبهرو شــده و مقامــات جمهوری
اســامی ایران ایــن اعتراضات را به
«طرح دشــمنان خارجی» منسوب
میداننــد که میخواهند «مراســم
اربعیــن را بــه هــم زده» و از نفوذ
جمهوری اسالمی در منطقه بکاهند.
معترضــان عمدتاً شــیعه عراقی به

فساد در ادارات دولتی ،ضعف در ارائه
خدمات عمومی مانند آب و برق و نیز
سطح باالی بیکاری اعتراض دارند.
در لبنان نیز معضل فســاد در صدر
اعتراضها قرار دارد .مقامات جمهوری
اسالمی در برابر اعتراضات لبنان هم
چنین واکنشی داشتهاند.
نویسندگان گزارش آیآیاساس این
احتمــال را میدهند که ایران بتواند
در برابر موج اعتراضات ضدایرانی در
منطقه از دستاوردهای راهبردی خود
حفاظت کند ،اما اضافه میکنند« :از
آنجا که نفوذ ایران به گروههایی متکی
اســت که یا نمیخواهند مستقیماً
حکومت کنند (ماننــد حزباهلل در
لبنان) یا توانایــی و تجهیزات کافی
برای حکومتداری درســت را ندارند
(مانند عراق) ،اســتراتژی جمهوری
اســامی با چالشهای زیادی روبهرو
خواهد بود».

حکومت ایران حملــه میکنند و نه
مــردم این کشــور .عراقیها همواره
میزبانــان خوبی برای زایــران ایرانی
بودهاند .اما اگــر مداخالت حکومت
ایــران ادامــه پیدا کند ،چه کســی
تضمین خواهد کرد کــه این نفرت
گسترش پیدا نکند؟»
بســیاری از مقامــات ایرانــی در
مقابل معترضــان موضع گرفتهاند و
گزارشهایی از حضور مستقیم قاسم
سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه
پاســداران در عراق برای فرماندهی
نحوه مقابله با اعتراضات منتشر شده
اســت .آیت اهلل خامنه ای اعتراضات
عراق را به « فتنه ۹دی» تشــبیه و
«آمریکا و برخی کشورهای منطقه»
را به ایجاد تشــنج در عراق و لبنان
متهم کرد.
عباس علی در تایید حرفهای امین و
مالذ به دویچه وله فارسی میگوید«:از
بغداد که فراتر رویم ،احساســات ضد
ایرانی محتوای دیگری مییابند و به
تنفر قومی نزدیک میشوند».
او در دوسال گذشته بهخاطر قراردادی
کوتاه مدت با یک شرکت مخابراتی،
مرتب به بصره ســفر میکرده است.
مطابــق مشــاهدات او ،مــردم در
شــهرهایی مانند بصــره ،داعش و
همپیمانانشان را فراموش کردهاند و
حاال ایران را مســئول همه کمبودها
میدانند.
به گفتــه او« ،در حومه بصــره ،در
ساحل شــط العرب میتوان آبادان و
خرمشــهر را در کرانه اروند رود دید.
هربار که بصره به خاطر کمبود برق در
تاریکی فرومیرود ،آبادان و خرمشهر
غرق در نور از آن ســوی اروند دیده
میشــوند .اهالی منطقه سابقا صدام
را مسئول این وضعیت میدانستند،
اما اکنون فکــر میکنند ثروت عراق
توسط کســانی به تاراج میرود که
وابستگیشان به ایران از روز روشنتر
است».
با باالگرفتن بحران سیاســی عراق،
معلوم نیســت که در ماههای آینده
روابط میان دو کشــور به کدام ســو
خواهد رفت .اســتاندار مهــران روز
هشــتم آبان ماه (سی اکتبر) ،خروج
کامیون و ماشینهای ترانزیتی را به
خاک عراق به دلیل «اوضاع نابسامان
عراق» ممنوع اعالم کــرد .برخی از
نقاط مرزی بســته شــده و از زایران
ایرانی خواسته شــده است که فعال
برای زیارت راهی عراق نشوند.
تصمیم فیفا هم نشــان میدهد که
مناســبات دو کشور همســایه این
روزهــا چه حال و هوایــی دارد .قرار
است مســابقه فوتبال میان تیمهای
ملی ایــران و عراق به جای بصره ،در
ورزشــگاهی در کشوری ثالث برگزار
شود .این وضعیت برای رابطه دوستانه
میان دوکشوری که سه دهه پیش،
هشت سال را در جنگ گذراندند ،به
هیچ وجه نشانه خوبی نیست.
منبع :دویچه وله فارسی
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مردی عراقی به جاسوسی از پناهجویان
اهوازی برای جمهوری اسالمی متهم شد
ایران وایر -چهارشــنبه ششم نوامبر
 ،۲۰۱۹مــردی  ۴۶ســاله که ملیت
عراقــی ســوئدی دارد ،در دادگاه
اســتکهلم بــه «جاسوســی برای
جمهوری اسالمی» متهم شد .او متهم
شده اســت با جمعآوری اطالعات از
پناهجویــان ایرانی ،به ویژه عربهای
اهوازی در کشــورهای سوئد ،بلژیک
و هلند ،بــرای جمهوری اســامی
جاسوسی میکرده است.
هویت این مرد افشــا نشــده ،فقط
«هانس یورگن هانستروم» ،دادستان
سوئد درباره این پرونده سخن گفته
است .به گفته او ،این مرد در یک دوره
چهار ساله ،تا فوریه سال جاری فعال
بوده و همچنین با نفوذ به گروههای
اینترنتــی پناهجویان ،اطالعات مورد
لزوم را جمعآوری میکرده است.
هانسترومگفته است متهم در پوشش
یک روزنامهنگار که برای روزنامههای
عربی و آنالین مشــغول به کار بوده،
بــا پناهندگانــی که هدفهــای او
بودهاند ،ارتباط میگرفته و ســپس
این اطالعــات را در اختیار نیروهای
اطالعاتی و امنیتی جمهوری اسالمی
قرار میداده است.
بهگفتهایندادستان،متهمهمچنینبا
شرکت در تظاهراتها و کنفرانسهایی
که در کشورهای بلژیک ،هلند و سوئد
برگزار میشدهاند ،از شرکتکنندگان

اهوازی عکس و فیلم میگرفته است
تا در اختیار مقامات امنیتی جمهوری
اسالمی قرار دهد.
هانســتروم خبر داده است که متهم
این پرونده از طریق ابزارهای اینترنتی
و همچنین مالقاتهای شــخصی و
حضوری ،حتی در تهران ،با نیروهای
امنیتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی
در ارتباط بوده است.
او تاکید کرده کــه دولت ایران بارها
در جوامع بینالمللی به تبعیض علیه
گروههای اتنیکی عرب متهم شــده
است.
تحقیقــات اولیه واحــد امنیت ملی
دادستانی ســوئد و سرویس امنیتی
این کشور که به « »SAPOشناخته
میشود ،یک هزار و  ۷۰۰صفحه است
که محتویات آن محرمانه ماندهاند.
بنا بر اطالعات سرویس امنیتی سوئد،
متهم این پرونده در  ۲۷فوریه ســال
جاری دستگیر شد و دادگاه استکهلم
مقرر کرد که از تاریخ اول مارچ سال
جاری در بازداشت به سر ببرد.
دادگاه استکهلم اعالم کرده است که
محاکمه این متهم از  ۱۹نوامبر آغاز
خواهد شــد و تا  ۱۱دسامبر به طول
میانجامد .بخشــی از این محاکم ه
پشت درهای بسته برگزار میشود.
البته گفته میشود فرد متهم تاکنون
اتهامهای خود را رد کرده است.

اعتصاب غذای  ۷۲تن از دراویش زندانی در زندان فشافویه
ایران امروز -فائــزه عبدی پور ،فعال
حقــوق دراویش گنابادی و همســر
محمد شــریفی مقدم که در زندان
فشــافویه زندانی است در مصاحبه با
کمپین حقوق بشر در ایران از اعتصاب
جمعی بیش از  ۷۲درویش گنابادی
در دو زندان ایران خبر داد و گفت که
خواسته آنها رفع محدودیتها و نگاه
امنیتی از نورعلی تابنده قطب دروایش
گنابادی و بازگشــایی حسینیههای
دراویش گنابادی است.
به گفته خانم عبــدی پور ،اعتصاب
غذای دراویش گنابادی بعد از امتناع
نورعلی تابنــده از غذا خــوردن در
اعتراض بــه محدودیتهای امنیتی
آغاز شده است.
نورعلی تابنده ،رهبر و قطب دراویش
گنابادی یکی از چهرههای سیاسی و
حقوقی اســت که در سال  ۱۳۶۰به
دلیل اعتراض به الیحه قصاص از سوی
خمینی ،رهبر وقت جمهوری اسالمی
مرتد اعالم شد .او پس از درگیری بین
ماموران امنیتی و تعدادی از دراویش
گنابادی در خیابان گلســتان هفتم
تهران در بهمن و اســفند ســال ۹۶
در حصر خانگی قرار گرفته و امکان
مالقات دراویش گنابادی با او محدود
شده است .آقای تابنده چهارم شهریور
 ۹۸اجازه سفر به شهرستان بیدخت،
زادگاه خود را یافت اما ماموران امنیتی

این معناســت که می خواهد هزینه
ادامه از صفحه ۲
آیا تهران بازی هستهای را ....
های اقتصادی ویرانگر خروج از برجام
و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه ای جدید دانســته است؟ درواقع چه را تحمل کند و در عین حال ظرفیت
«گروه ویژه اقــدام مالی» آیا اقتصاد تضمینی وجود دارد که تاکیدات قبلی تولید سالح هسته ای را هم به دست
ایران تاب قطع ارتباط با موسســات دولت ایاالت متحــده در مورد لزوم نیاورد؟
اندکی کــه همچنان با تهــران کار عقب نشینی ایران از مجموعه پروژه
میکننــد را دارد؟ یــا در صــورت های راهبردی خود -شــامل فعالیت آیت اهلل خامنــه ای کدام گزینه را
تشــدید -قطعی -تحریم های نفتی های موشکی و منطقه ای -جای خود انتخاب می کند؟
واشنگتن ،آیا جمهوری اسالمی ایران را بــه انتظاراتی تقلیل یافته در مورد
به نظــر می رســد پیچیدگی های
در وضعیتی قرار دارد که با درآمدی برنامه هسته ای داده باشند؟
حتی کمتر از سطح موجود« ،حداقل سرانجام ،به نظر می رسد گزینه «بر هر یک از ســه گزینــه «ادامه وضع
هزینه های حکومتی» خود را تامین هم زدن بازی» ،به معنی لزوم آمادگی موجود»« ،مذاکره با دشمن» و «برهم
فوری برای سطوحی به کلی متفاوت زدن بازی» در حدی است که باعث
کند؟
از سوی دیگر ،آیا مدافعان تعویق اتخاذ از رویارویی های اقتصادی و راهبردی شــده تا اغلب تصمیم گیران ارشــد
تصمیم های بزرگ به امید شکست با آمریــکا و دیگر قدرت های جهانی حکومت ایران ،جمع بندی مشخصی
دونالد ترامپ در انتخابات آینده ،خود خواهد بــود .در این صــورت چین ،در مــورد انتخاب یا رد آنها نداشــته
را برای گزینه فرضی «عدم شکست» روســیه و قدرت هــای اروپایی ،در باشند و حتی در زمان های مختلف،
او هــم آماده کرده انــد؟ آیا احتمال صورت اعتقاد به برجــام «ناچار» به به گزینه های متضاد تمایل نشــان
نمیدهنــد در صورتی کــه رئیس خروج از آن خواهند بود و درغیر این دهند .شخص آیت اهلل خامنه ای نیز
جمهور آمریــکا برای بار دوم انتخاب صورت« ،بهانه» الزم را برای خالص از این قاعده مستثنا نبوده است.
شــود -و نیازی به معاملــه با تهران شدن از آن پیدا خواهند کرد .در هر وی البته بیش از همه ،به گزینه اول
بــرای «خرج کردن» آن در انتخابات دو صورت نیز ،زمینه بازگشت پرونده یعنی ادامه وضع موجود تمایل نشان
بعدی نداشــته باشد -امکان هرگونه به ایران به شورای امنیت فراهم می داده که نمــود آن ،در پرهیز از اتخاذ
تصمیم های قطعــی در موضوعات
امتیازگیری از واشنگتن از بین برود؟ شود.
حتی در صورت عــدم انتخاب آقای در چنین سناریویی ،پرسش اصلی آن بسیار حساس -مثال تاخیر یک ساله
ترامــپ در دور دوم ،این اطمینان از خواهد بــود که وقتی حمایت قدرت در تعییــن تکلیف لوایــح مربوط به
کجا حاصل شــده که رئیس جمهور های اروپایی از برجام در عمل نتوانسته پولشویی در مجمع تشخیص -قابل
بعدی مصمــم به حذف تمام تحریم جلوی تاثیر فشارهای اقتصادی آمریکا مشاهده بوده است.
های جدیــد خواهد بود یا در صورت را بگیــرد ،اما آیا اقتصــاد ایران توان اما آقای خامنه ای ،با وجود تاکیدات
تمایل به این کار ،کنگره اجازه آن را اضافه شدن تحریم های اتحادیه اروپا پــی در پی بر مضر بــودن گفتگو با
به تحریم های ایاالت متحده را خواهد دولتمردان آمریکایــی ،برخی اوقات
می دهد؟
گزینه مذاکره با دولــت ترامپ نیز ،داشت؟ و آیا در این صورت ،مسئوالن مواضعــی گرفته کــه نوعی گرایش
به نوبــه خود دربر گیرنــده ابهامات حکومتی همچنان امیدوارند که چین مشروط به گزینه دوم یعنی مذاکره
مشــخصی اســت .در درجه نخست و روسیه برای کمک به آنها با آمریکا و با آمریکا به نظر آمده .به عنوان نمونه
اظهارات  ۲۶شهریور او مبنی بر اینکه
تهران تا چه حــد می تواند مطمئن اروپا درگیر شوند؟
باشــد که امکان به توافق رســیدن از ســوی دیگر ،اگر تهران با خروج از در صورت بازگشت آمریکا به برجام،
بــا دولتی از جنس دولــت ترامپ را برجام به دنبال افزایش غنی ســازی مذاکره با آن «در جمع کشــورهای
خواهد داشت؟ مهم تر آنکه در صورت برود ،نهایت این پروژه قرار اســت به عضو معاهده» ممکن خواهد بود.
حصــول توافق با مذاکــره کنندگان کجا برســد؟ با توجه به اشارات گاه و یه عالوه رهبر جمهوری اسالمی ،در
زدن مواردی هم به گزینه سوم یعنی برهم
آمریکایی ،چه اطمینانی وجود دارد بیــگاه گاه مدافعان گزینه برهم ِ
بازی به تجربه کره شــمالی ،آیا قرار زدن بازیِ برجام تمایل نشــان داده
که این توافق در عمل اجرا شود؟
گذشــته از همــه اینهــا ،جمهوری اســت تهران در ازای بازگشت کامل اســت .مثال با تاکید  ۱۰مهر بر لزوم
اســامی ایران تا چه حــد می تواند تحریم های بین المللی ،به ســمت کاهش تعهدات برجامی ایران -علی
بــر روی مواضع ماه های اخیر دونالد تولید سالح هسته ای برود تا با اتکا به رغم هشدار قبلی اروپا به امکان خروج
ترامپ حساب کند که توقع مشخص آن از غرب امتیاز بگیرد؟ یا تاکیدهای از توافق هسته ای در صورت کاهش
خود از مذاکره با تهران را توافق هسته ایران بر آنکه چنین قصدی ندارد ،به بیشتر تعهدات تهران.

اجازه همراهی دراویش گنابادی با او
را ندادند.
دراویش گنابادی روز ســیام بهمن
 ۱۳۹۶در اعتــراض به محاصره خانه
رهبرشان (نورعلی تابنده) در تهران
از سوی نیروهای امنیتی و همچنین
بازداشت یکی از همکیشانشان تجمع
کرده بودند .تجمع مسالمتآمیزی که
با یورش مامــوران امنیتی و نیروی
انتظامی به آشوب کشیده شد .محمد
راجی ،یکی از این دراویش در جریان
این درگیریها در بامداد اول اسفند
ماه مورد ضرب و شــتم قرار گرفته و
به نظر می رســد همان طور که در
تمامی این موارد ،موضعگیری های
آیت اهلل خامنه ای متناسب با میزان
خوش بینی یا بدبینــی او به مزایای
اقتصادی برجام صورت گرفته ،احتماال
در آینــده نیز عامل تعیین کننده در
افزایش یا کاهش گرایش رهبر به هر
یک از ســه گزینه ،وضعیت اقتصاد
خواهد بود.
در صورتی که رهبر جمهوری اسالمی
ایران امیدوار باشــد که بــا دور زدن
تحریم ها ،حداقــل درآمد الزم برای
تامین نیازهای راهبــردی حکومت
تامین شود ،انتخاب اصلی او کماکان
گزینه وقت کشی است که با روحیات
معمول او در عدم پذیرش مسئولیت
تصمیم هــای پیچیده نیز همخوانی
بیشتری دارد.
در عین حــال ،اگر امید آقای خامنه
ای بــه دور زدن موثــر تحریم ها از
بین برود اما دولت آمریکا آماده دادن
امتیازهای اقتصادی بزرگ به تهران
باشــد ،میتوان احتمال داد که رهبر
برای گزینه مذاکره با آمریکا به دولت
روحانی چراغ ســبز بدهد (هرچند
با رعایــت احتیاط های معمول برای
به عهده نگرفتن مســئولیت نتیجه
احتمالی مذاکرات).
سرانجام ،اگر امید آیت اهلل خامنه ای
به دور زدن موثر تحریم ها از بین برود
و به این نتیجه قطعی هم برســد که
دولت آمریکا آمــاده دادن هیچ گونه
امتیازی در زمینه تحریم ها نیست،
میزان گرایش او به گزینه «برهم زدن
بازی» و خروج قطعی از برجام تقویت
خواهد شد.
با توجه به تاثیــرات بنیادین گزینه
اخیر بــر وضعیت اقتصــادی و بین
المللی ایران ،تنها توجیه آن حرکت
به سوی غنی سازی با حداکثر سرعت
ممکن خواهد بود .حرکتی پرریسک
با این هدف که -شاید -هراس غرب
از نزدیکی تهران به سالح هسته ای،
منجر به ارائه امتیازات اقتصادی جدید
شود.
حسین باستانی (بیبیسی)

بازداشت شده بود که در زندان کشته
شد.
فائزه عبــدی پور از فعــاالن حقوق
دراویــش گنابــادی در مصاحبه با
کمپین گفــت« :وقتی خبر امتناع از
خوردن خوردن از سوی دکتر تابنده
به بچهها در زندان رســید آنها هم از
روز یکشــنبه  ۱۲آبان ماه دست به
اعتصاب غذا زدنــد و گفتهاند که از
پذیرفتن دارو هم خودداری خواهند
کــرد ۷۲ .نفــر االن در اعتصاب غذا
هســتند ۶۹ .نفر در زنــدان تهران
بزرگ و ســه نفر هم در زندان اوین
یعنی سپیده مرادی ،شکوفه یداللهی
و سیما انتصاری که در بند زنان زندان
اوین هستند».
به گفته خانم عبدی پور «کسانی که
اعتصاب غذا کرده اند میخواهند تمام
محدودیتهایی که برای دکتر تابنده
به وجود آمده برداشته شود ،مجالس
درویشی و حسینیه ها باز شوند و نگاه
امنیتی از روی درویشها و شــخص
آقای تابنده برداشته شود».
او اضافه کرد « :بعد از اتفاق گلستان
هفتم آقای تابنده در حصر قرار گرفت
و ارتباط شان با درویش ها قطع شد.
بعد از یکســال که درویش ها برای
دیدار با ایشان خیلی مراجعه می کنند
باز هم دیدارها با محدودیت اســت.
مجالس درویشی هم که در حسینیه
ها در شهرهای مختلف ایران برگزار
می شد مثل حسینیه امیرسلیمانیه در
تهران همه بسته شده اند».
فائزه عبدیپور درباره اعتصاب غذا و
امتناع نورعلــی تابنده از غذا خوردن
به کمپین گفت« :دلیل امتناع از غذا
خوردن ایشان این بود که از مالقات
ایشان با درویشها ممانعت کردهاند.
ضمن اینکه ایشــان نگران وضعیت
زندانیهای درویش هســتند .بچهها
را از کار بیــکار و محروم از تحصیل
کردهاند و بعد از قضیه گلستان هفتم،
بازداشتهای گسترده و احکام سنگین
و ناعادالنه همچنان ادامه دارد .همه
اینها باعث شده نگرانی به وجود بیاید.
ایشان از غذا خوردن امتناع کردند و
زندانیان هم از داخل زندان اعتصاب
غذا کردنــد و گفتهاند که از دارو هم
امتناعمیکنند».
آنها با انتشــار بیانیــه ای خطاب به
نورعلی تابنده اعالم کردند« :شنیدن
اخبــار منتشــره در خصوص ضعف
جســمانی جناب آقای حــاج دکتر
نورعلی تابنده مجذوب علیشــاه که
نتیجه عــدم تناول غــذای کافی به
دلیل محدودیت ها ی موجود است.
دلواپســی و بیتابی ما را نســبت به
وضعیت ایشــان به اوج رســانده .لذا
عاجزانه از آن حضرت استدعا داریم از
س ِر لطف به مریدان ،به پرهیز خاتمه
دهند و از همینجا اعالم میکنیم که

تا رفع کامل فشارها و محدودیتهای
امنیتی از شــخص دکتــر تابنده و
بازگشــایی حسینیهها و تحقق کلیه
منویات ایشــان دســت از غذا و دارو
خواهیم کشید .ما مریدان جز صحت
و سالمت و طول عمر ایشان آرزویی
نداریم .حرامم باد اگر من جان به جای
دوست بگزینم».
دراویشگنابادیپیرواناقلیتیعرفانی
در ایران اســت که تفســیر متفاوتی
از اســام رایج در جمهوری اسالمی
دارند .جمهوری اسالمی با قرائتهای
متفاوت از مذهب رسمی از جمله با
دراویش گنابادی که قرائت متفاوتی
از تشیع دارند برخوردی خصمانه دارد
و این افــراد با تبعیضهای مختلفی
در زمینههای تحصیلی ،کاری و ابراز
عقیدهمواجهند.
طی سالهای گذشــته تعداد زیادی
از این دراویش بــه دلیل ابراز عقیده
یا انجام مناســک و مراسم مذهبی
و یــا اطالع رســانی دربــاره نقض
حقوقشــان بازداشــت و زندانــی
شدهاند که بازداشت وکال و همچنین
گردانندگان وبســایت مجذوبان نور
متعلق به دراویشگنابادی نیز از جمله
برخوردها با این گروه است است.
فائزه عبدی پور ،درویش گنابادی در
مصاحبه با کمپیــن درباره وضعیت
دروایش زندانی در زندان فشــافویه
گفت“ :دراویش در حــال حاضر در
زندان بــزرگ تهــران در دو تیپ و
یک سالن امن هســتند .سالن امن
به ســوئیتهایی اطالق میشود که
زندانیان بــه صورت انفرادی و جدا از
ســایر زندانیان نگهداری می شوند.
 ۹نفر داخل آن سوئیتها هستند و
بقیه درویشها هم در دو تیپ  ۴و ۲
زندان تهران بزرگ هستند و ارتباطی
با زندانیــان عادی ندارنــد .مالقات
حضوری به درویش ها خیلی سخت
میدهند مثال در یکسال گذشته من
با محمد فقط یک بار مالقات حضوری
داشتم که در آذرماه سال  ۹۷بود».
او افزود« :آب آشــامیدنی اصال وجود
ندارد و همه باید خودشان خریداری
کنند .بهداشــت زیر صفر اســت و
غذای زندان هم آلوده اســت و هم از
نظر کیفیتی قابل خوردن نیست .این
زندان درواقع زندان زندانی های عادی
است و تفکیک جرایم صورت نگرفته
و تا یک ماه پیش تعدادی از درویش
ها در بندهای عمومی بین زندانیهای
عادی پخش بودند و هرلحظه احتمال
درگیری و کشته شدنشان بود .با پی
گیری هایی که کردیم و اعتراض هایی
که بچه ها از داخل زندان داشتند همه
را برگردانده اند داخل سالن ها به غیر
از  ۹نفر که به صورت امنیتی نگهداری
می کنند”.
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ممنوعیت ورود به کویر،
به دالیل حفاظتی یا نظامی؟
شکوه میرزادگی
هشــتم آبان ماه «ولی تیموری» ،معاون گردشــگری به
خبرنگاران گفت «:قرار است که دولت حریم و ضوابط تازه
ای را برای ورود گردشگران به مناطق و محوطه های میراث
طبیعی و فرهنگی حفاظت شــده مشخص و اعالم کند».
( )1و گزارش هایی که در ارتباط با این ضوابط تازه اســت،
نشــان می دهد که تغییرات و ضوابط در ارتباط با ممنوع
کردن ورود گردشــگران به مناطق حفاظت شده ،و عمدتا
کویرها خواهد بود ( )2اما کامال روشن است که این ضوابط
و ممنوعیت های تازه هیچ ربطی به حفاظت از زیست بوم،
سالمت میراث طبیعی و فرهنگی ،و یا امنیت گردشگران
ندارد.
آنگونه که در این گزارش ها آمده «تعداد مکانهای ممنوعه
و یا ضوابط چگونگی ورود و دسترســی به مناطقی که در
حوزه استحفاظی دستگاههایی غیر از سازمان گردشگری
هستند ،مشخص نیست»
گفته های دو پهلوی خبرگزاری ها و مسئولین گردشگری
این پرســش را پیش می آورد کــه اگر از نظر قانونی تنها
وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری ســت که می تواند
قوانین مربوط به گردشگران را در محوطه هایی که میراث
فرهنگی یا طبیعــی در آن قرار دارنــد تعیین کند ،پس
«دســتگاه های غیر وزارت میراث فرهنگی» کدام اند که
قدرتــی فراتر از وزارت خانه و دولت دارند؟ و آیا جز والیت
فقیه و سران پاسداران چه کسانی هستند که می توانند این
قوانین را براحتی به هم بریزند؟
مثال چند ســال است که بخشــی از منطقه ی  250هزار
هکتاری حفاظت شده ،در کنار پارک کویر ( )3در اختیار
و زیر کنترل پاســداران قرار دارد و به گفته ی دوستدارن
محیط زیست ،مانورهای نظامی ،تمرین های تیراندازی و
انفجار های مختلف نارنجک و بمب و غیره ،نه تنها امنیت
زیســتگاه و منابع طبیعی و جانوری آنجا را کامال به خطر
انداخته ،بلکه امکان کار پژوهشگران و بازدید گردشگران را
نیز به شدت محدود کرده است.
و یــا کویر لوت )4(،که بخش های عمده ای از آن رســما
در اختیار «نیروهای نظامی و امنیتی» می باشد وضعیت
مشــابهی دارد .همین دو ســال پیش مدیر کل امنیتی و

انتظامی استانداری کرمان درباره ی تقسیمبندی کویر لوت
گفت« :کویر لوت بر اســاس مصوبات امنیتی و مالحظات
ایمنی؛ به سه بخش سبز(آزاد) نارنجی(نیازمند مجوز و با
هماهنگی)و قرمز(ممنوعه) تقســیم شده است و هر گونه
ورود بــدون مجوز بــه مناطق نارنجی و قرمــز می تواند
مخاطرات جدی خواهد داشت.
مدیرکل امنیتی استان کرمان تاکید کرد که« :کویر لوت
در رصد اطالعاتی نیروهای نظامی و امنیتی قرار داشته و
عدم هماهنگی جهت ورود به مناطق کویری(جز محدوده
ی سبز) می تواند موجب بروز مشکل برای کسانی شود که
مقررات ورود به کویر را نادیده گرفته اند)4(.
و اکنــون نیز تیموری معــاون گردشــگری در ارتباط با
تصمیمات تازه ،غیرمستقیم دولت و وزرات میراث فرهنگی
و گردشــگری را هیچ کاره می شناسد و وظیفه ی آن ها
را تنها دیکته کردن تصمیم هــای «باالتری ها» به مردم
میداند .او می گوید « :معموال بیشتر تصمیمگیریها درباره
تعیین ضوابط ورود به یک منطقه خاص در داخل اســتان
گرفته میشود ،برای همین مقرر شد در جلسات کمیسیون
ارتقای امنیت گردشــگران ،تصمیمگیری ســایر نهادها و
دستگاهها در ارتباط با اعمال محدودیت و ممنوعیت ورود
گردشــگران به مناطق استحفاظی آنها ،به این وزارتخانه
اطالع داده شود تا ما هم متعاقب آن اطال ع رسانی عمومی
کنیم».
می بینیم که به این ترتیب حکومت اســامی روز به روز
بیشتر تاسیسات و اماکن نظامی خود را گسترش می دهد،
و باید منتظر باشــیم که به زودی از بیابان و دشت و کویر
گرفته تا جنگل و کوه و دریا ،برای رفت و آمد مردمان غیر
نظامی ایران ممنوع اعالم شود.
البته در کنار همه ی ممنوعیت ها در ســال های گذشته
خبرهایی که حتی به نشــریات داخلی هم درز پیدا کرده
می گوید در مناطق «نارنجی» و «قرمز» ،عالوه بر عملیات
نظامی ،آقازاده ها و میهمانان کشــورهای دوست شان به
راحتی به شــکار و ویران کــردن و حفاری های غیرمجاز
مشغولند و جوابگوی هیچ کسی هم نیستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ مکانهای ممنوعه گردشگری تعیین تکلیف میشود؟
2ـ منطقه حفاظت شده ،به محدوده ای گفته می شود که
در آن منابع و میراث طبیعــی چون جنگل و کویر و رود
وچشمه و غیره وجود دارد و دولت و سازمان های مربوط به
محیط زیست موظف اند از گیاهان و جانوران و هر آن چه
که در آن هست نگاهداری و حفاظت کنند.اهداف ذکر شده
ی جهانی برای این نوع مناطق ،عالوه بر حفظ و نگاهداری
از ایــن منابع ،مطالعات و تحقیقــات مربوط به جانوران و
گیاهان و غیره ،و کمک به صنعت گردشگری می باشد.
3ـ کویر یا دشت لوت با مساحتی بیش از  40هزار کیلومتر
مربع (شــامل عرصه و حریم) و در اســتان های کرمان،
سیستان و بلوچستان ،و خراسان جنوبی قرار دارد.
کویر لوت عالوه بر داشتن پوشش گیاهی کم نظیرو چشم
اندازهای زیبا ،دارای یکی از مهمترین محوطه های میراث
تاریخی و فرهنگی ست .تپه های کویر لوت از ده سال قبل
از انقالب مورد کاوش های باستانشناسی قرار گرفته و اخیر
نیزمقبره ها و اشیای سفالی ،مرمری ،و سنگی با ارزشی از
هزاره ســوم و چهارم قبل از میالد از آنجا به دســت آمده
اســت.کویر لوت در سال  2016در میراث جهانی یونسکو
به ثبت رسیده است
4ـ پارک ملی کویر ،با مساحت  670هزار کیلومتر ،شامل

منطقه ســیاه کوه ،سفید آب ،نخجیر ،دشتهای مکوش،
ســیاه پرده ،پرده زرد ،ارتفاعات دوازده امام و نره خر کوه و
کلیه ارتفاعات و تپه ها و دشت ها می باشد .این پارک قبل
از انقــاب به عنوان یکی از  9ذخیره گاه های طبیعی کره
زمین شناخته شد و در رده مناطق حفاظتی قرار گرفت
پس از انقالب در ســال  1361آن را به دو بخش تقســیم
کردند ،که  420هزار هکتار آن سهم پارک ملی شد و 250
هزار هکتار بقیه به عنوان منطقه حفاظت شــده و زیرنظر
اداره حفاظت محیط زیســت قرار گرفت .این دو بخش در
استان گرمسار ،و بخش های کوچکی نیز در استان تهران و
قم و اصفهان قرار دارند.
تنوع حیات جانوری و گیاهی این منطقه آنقدر زیاد است
که بــه آن نام «آفریقای کوچک» داده اند .در مجموع 34
گونه پســتاندار 15 ،گونه پرنده ،و  34گونه خزنده در آن
شناســایی شــده اند که حیواناتی نادری چون یوزپلنگ
آســیایی ،پلنگ ایرانريال گرگ ،کفتار ،گربه وحشی ،روباه
قرمز و و .بین شان است.
متاســفانه پارک کویر که در گذشــته بهترین زیستگاه
«گورخر ایرانی» بود اکنون گفته می شــود که نسل آن از
بین رفته اســت .یعنی از زمان انقالب به این طرف حدود
 800راس گورخر از بین رفته اند .همین طور آهوی گواتر
دار که آن ها نیز در حال انقراض هستند.
5ـ کویر لوت زیر نظر مقامات نظامی و امنیتی

حمید زرگرزاده
 40سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکسهای پرتره ،پاسپورت ،سیتیزن شیپ با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت

Perfect Shot Studio

)(corner of 14th & Clyde

suite 245 1425 Marine Drive, West Vancouver

Tel: 604.925.6800

سوئیت  245واقع در شماره  1425مارین درایو در وست ونکوور (تقاطع جنوب غربی خیابانهای چهاردهم و )Clyde
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«مردان تعددی»
به کمک زنان مجرد میآیند

میدانند و بــرای تغییر این «قوانین
تبعیضآمیز» تالش میکنند.
به گفتــه برگزارکننــدگان کارگاه
آموزشــی در رابطه با چند همسری،
در حال حاضــر  ۱۰۰هزار «خانواده
تعــددی» در ایران وجــود دارد که
مؤسسه حیات حســنی ،به نیاز آنها
«به وجود مرکزی برای ارائه خدمات
علمی و مشاورهای» پاسخ داده است.

چندهمسری یا فحشا؟
مؤسسه حیات حسنی برگزار میکند :کارگاه آموزشی در مورد چندهمسری.
واکنشها به پوستر تبلیغی این کارگاه چشمگیر است؛ از اعتراض به محجبه
بودن زنان در تصویر تا تیشهای که به ریشه خانواده میزنند ،تا جستجو به
دنبالمجوزدهنده.

«اسم :ســید محمد ،قد ،۱۷۰ :وزن:
 ،۷۶متولــد ،۶۷ :شــغل :روحانی و
مــدرس زبان عربی ،ســابقه ازدواج:
همســر اول دارم ،فرزنــد :دو فرزند
شش و چهار ساله ،ساکن :قم ،درآمد:
حدود ســه میلیون در ماه ،وضعیت
دینی :مذهبی و غیرتی ،خواهان تعدد
زوجات در آینده :احتماال هستم ،خانه:
یک خانه دارم و توانایی بعدی را خدا
عنایت میکند ،بیمــاری :الحمدهلل
ســالمم» ،سید محمد  ۳۱ساله تنها
نمونهای از کســانی است که در یک
کانال تلگرامی که به منظور «تبیین
چندهمسری اسالمی» به راه افتاده،
به کاربران معرفی میشود و خواهان
«چندهمسری» است.
به تازگــی صحبتهــای غالمرضا
قاســمیان ،عضو بنیاد ملی خانواده
دربــاره «چندهمســری» در یــک
برنامه تلویزیونی ســیمای جمهوری
اسالمی ایران ،ســر و صدای زیادی
به راه انداخــت .او در دفاع از «چند
همســری» ،ازدواج مجــدد را «نــه
خیانت که مسئولیتپذیری» نامیده
بود .ســخنان او واکنشهای زیادی
را در میان کارشناســان ،مسئوالن و
کاربران در پی داشــت .واکنشهایی
که انتظار میرفت با گذشت چند روز
مانند دیگر بمبهای خبری فروکش
کند ،با انتشار پوستری که از برگزاری
«کارگاه آموزشی مهارتهای ارتباطی
در خانوادههای چند همسری» خبر
میداد ،دوباره شعلهور شد.
در این پوستر تبلیغاتی که در آن برای
کارگاهی تبلیغ میشود که قرار است
موضوعهایی چون «ضرورت احیای
فرهنگ چندهمسری ،الزامات تشکیل
خانواده چندهمســری و مهارتهای
ارتباطی خانواده چند همسری» را در
 ۷تا  ۱۱ساعت آموزشدهد ،مردی
خنــدان در میانه چهارزن محجبه و
چادری خوشحال ،به تصویر کشیده
شدهاست.
کارگاه با مسئولیت مؤسسهای به نام
«حیات حسنی» برگزار میشود که
مقر آن در قم اســت .مسووالن این
مؤسســه ،آنرا مؤسسهای «آموزشی،
تبلیغی و طلبگــی در حوزه آموزش
تعدد زوجات و فرهنگسازی در این
زمینه میداند که کارگاهی هم برای
زنان و مردان در اعضای خانوادههای
تعددی برگزار میکنند».
تصویر این پوســتر در شــبکههای
مجازی دست به دست میشود .انتشار
این پوستر باردیگر به بحث شدیدی
در مورد «چندهمســری» یا «تعدد
زوجات» یا «خانوادههای تعددی» یا
«چند زنی» دامن زده است.
یکی از کاربران توییتر که ترویج چند
همسری را «فحشای چندهمسری»
نامیده اســت ،از تجربههــای خود
مینویســد و «این تبلیغات را بیش
از آنکه دســتاورد عملی داشته باشد،
عملیات روانی و حمله به بنیانهای
اخالقی جامعه» میداند.
ترویج چند همســری برابر است با
«ناامنی برای زنان در خانواده»

طیبه سیاوشی ،عضو فراکسیون زنان

مجلس در مصاحبــه با روزنامه ایران
میگوید «:بعضیها دنبال دردسرهای
جدید هستند ،چند همسری درعرف
و فرهنگ ایرانی جایی ندارد و نمیدانم
این کار و حرکت ،توطئه چه کسانی
اســت؟» سیاوشــی میگوید«:طرح
این بحــث در جامعه موجب نگرانی
مادران است و همچنین خانواده را با
بحرانهایی مواجه می کند که هزینه
اجتماعی زیادی را به جامعه تحمیل
می کند».
به نوشــته روزنامه ایران ،فریده اوالد
قباد ،رئیس فراکسیون زنان مجلس
نیز درخصوص آگهــی برگزاری این
کارگاه گفته است که موضوع در حال
پیگیری است.
حجت نظری عضو شورای شهر تهران
هم در واکنشی به انتشار این پوستر،
ترویج «چندهمســری» را برداشتی
نادرست از قوانین اسالمی و در تضاد
با فرهنگ ایرانی میداند که پرداختن
به آن نتیجهای جز احســاس ناامنی
برای زنان در خانواده و ترس از ازدواج
و تشکیل خانواده ندارد.
راهــی برای جلوگیــری از «تراکم
انرژی»

با استناد به آمار رسمی در ایران ،سن
ازدواج در این کشــور باالرفته است.
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده در
ایران ،از «به صدا درآمدن زنگ خطر
جنسی» سخن میگوید .از سوی دیگر
آمارهای منتشرشده در مورد طالق و
ازدواج در ایران نشان میدهند که در
سال گذشته در کنار هر هزار ازدواج،
 ۳۱۸مورد طالق رخ داده است .برخی
مسووالن از «زمان شورمندی جنسی

کاربــران از آســیبهای روانــی
میگوینــد و «نــزاع دو جریان» و
«کلیشهبرعکس»

زنان بین  ۱۸تا  ۴۹سالگی» میگویند
و معتقدند «اگر زن در این بازه سنی
درگیر فرزندآوری باشد انرژی خود را
برای تربیت فرزند به کار میگیرد و در
بدن او «تراکم انرژی» پیدا نمیشود.
گروهــی از مســووالن راه مقابله با
تغییرات جمعیتی و کاهش میل به
ازدواج را بیشتر در حوزه اقتصادی و
فراهم آوردن شرایط و تسهیل ازدواج
برای جوانــان میبینند و گروهی به
دنبال کم کردن «تراکم انرژی» ،راه را
در ترویج «چند همسری» میجویند.
ایــن درحالی اســت که بســیاری
کارشناسان« ،چندهمسری» و ترویج
ایــن موضوع در جامعه را پاک کردن
صورت مســئله و ضربهای بر بنیان
خانــواده در ایران و به خطر انداختن
امنیت روانی زنان میدانند .خطری که
نتیجهاش نه افزایش میل به ازدواج،
که ترس از بیثباتی خانواده و ناامنی
به عنوان زن در چارچوب زناشــویی
اســت .معصومه ابتکار ،معاونت زنان
و نهاد خانواده ریاست جمهوری هم
درمان را در رفع معضالت و مشکالت
ســر راه جوانان میدانــد و نه تبلیغ
چندهمسری.
نگاهــی به آمار مربــوط به قتلهای
خانوادگــی که در آنها زن کشــی و
شوهرکشی هم ســهم قابل توجهی

دارد و جامعــه شناســان از دومــی
به عنــوان پدیدهای مــدرن در یکی
دو دهه اخیر یــاد میکنند ،دقت و
حساسیت نســبت به تبلیغ و ترویج
«چندهمسری»را دوچندان میکند.
«نفرمایید اجرای شــرع که خنده
میآید مرا!»

مروجان «چند همسری» در وهله اول
روی موضوع عدم توان مالی دختران
و زنــان مطلقه برای ازدواج دســت
میگذارند .یکی از مسووالن برگزاری
کارگاه آموزشــی چندهمسری ،در
مصاحبه بــا ســایتهای داخلی به
« ۴تــا  ۵میلیون زن اعــم از باکره و
مطلقه بین سالهای  ۳۰تا  ۴۹سال
که همســر ندارند» اشاره میکند و
میگوید «:برخی دختران که تا سنین
باال بــه لحاظ اقتصــادی نمیتوانند
ازدواج کننــد یا زنان مطلقهای که از
پس هزینههای زندگی برنمیآیند ،از
طریق چنین امکانی میتوانند ازدواج
کنند .به عبارتی باید حق حیات و حق
برخورداری از ازدواج و نعمت مادری
برای این دســته از افــراد نیز فراهم
شود».
بــا گشــت و گــذاری در کانالهای
تلگرامی که با هدف ترویج و تسهیل

بهاره زارع بهاری همچنان در فرودگاه مانیل بالتکلیف است
کیهان لنــدن -بهــاره زارع بهاری
شــهروند ایرانی که از  ۱۷اکتبر (۲۵
مهر) در فــرودگاه مانیــل پایتخت
فیلیپین در شرایطی شبیه حصر قرار
دارد همچنان بالتکلیف است.
در داخل ســالن ترانزیت فرودگاه به
او اتاقی کوچــک دادهاند و تنها برای
رفتن به دستشویی اجازه خروج از آن
را دارد.
او به همراه دختری از افغانستان برای
شرکت در مســابقه «ملکه زیبایی»
در تونس قصد ورود به این کشــور را
داشــت که از ورود هر دو جلوگیری
شد و پس از چند روز سردرگمی در
فرودگاه ،در نهایت به دوبی رفتند .آنها
ویزای ورود به تونس را نداشتند و در
نهایت به فیلیپین باز میگردند.
جمهوری اســامی از طریق پلیس
بینالملل (اینترپل) قصد بازگرداندن
او بــه ایــران را داشــت .زارع بهاری
میگوید حامی شاهزاده رضا پهلوی
است و از آنجا که چندین بار با پرچم
شیر و خورشید و عکس رضا پهلوی
در چند مسابقه دختر شایسته شرکت
کرده ،برای او در ایران پروندهســازی
شده و بازگرداندنش به ایران برای او
خطرناک است.
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بهاره میگوید سال  ۲۰۱۴در فیلیپین
دندانپزشکی میخوانده و بدون هیچ
مشــکلی به این کشــور رفت و آمد
داشته است .او به روزنامه «فیلیپین
استار» گفته «رژیم ایران  ۹ماه پیش
سعی کرده بود او را به ایران بازگرداند
اما ناموفق بود و حاال «آنها یک پرونده
جعلــی در ایران علیه وی درســت
کردهاند».
با تالش فعاالن سیاســی و اجتماعی
ن توییتری از ســوی کاربران
کمپیــ 
حامی شاهزاده پهلوی برای حمایت از
او شکل گرفت و یک شرکت حقوقی
پیگیر وضعیت بهاره شده است.
بهاره زارع در صفحه اینســتاگرامش

تصویری را به اشتراک گذاشته از یک
 SMSکه فرســتنده یکی از اعضای
سفارت جمهوری اسالمی در فیلیپین
از بهاره خواســت به سفارت مراجعه
کند .این پیام مربوط به اکتبر ۲۰۱۸
است و در آن قید شده که یک ابالغ
رسمی است!
بهاره زارع در متنی نوشــته« :از این
تها و نام هها
دست پیامها و درخواس 
زیــاد دارم که تمام اینها را در اختیار
خبرنــگار شــبک های بســیار مطرح
گذاشتهام تا همه را با شما مردم دنیا
نشر کنم… دیگه ترمز بریدم از اینهمه
بیعدالتی و دروغ و پروندهسازی این
رژیم بیعدالت…»

چند همسری به راه افتاده ،به پرسش
جالبی برمیخوریم که از سوی یکی
از مخاطبان این کانالها عنوان شده
اســت «:نمیشــود آقایان که تمکن
مالــی دارند به شــیوههای مختلف
کار فرهنگــی اقتصادی بــرای زنان
بیسرپرست و بدسرپرست کنند؟»
گرداننده این کانال در پاســخ به این
کاربر میگوید« ،مگر زنان فقط نیاز
مالی دارند؟»
چندی پیش محمدرضا زیبایینژاد،
رئیس مرکز تحقیقات زن و خانواده
هم گفته بود« ،خودسرپرستی زنان
که مســوولین هم مثل شما دنبالش
هســتند ،مطلبی اســت که بزرگان
ما ترویــج نکردند .بلکــه برعکس،
سرپرستی مردان از زنان بیسرپرست
به روش ازدواج مطرح بوده است».
«مــردان تعــددی» و «ســوپر
میلیاردرهایی که دوست دارند که
زندگی دوم تشکیل بدهند»

دغدغه دستاندرکاران برگزاری کارگاه
آموزشی مهارتهای «چندهمسری»
هم تنها تأمین مالی زنانی که امکان
ازدواج ندارند ،یا توان اقتصادی برای
گذراندن زندگیشان را ندارند ،نیست.
یکی از مسووالن کارگاه در مصاحبه با
ایرنا میگوید «:شما به عنوان دولت
اگر زنــی ازدواج نکــرده ،میتوانید
نیاز اقتصــادی آن را حل کنید باقی
نیازها چه میشــود؟» این مسوول،
«چندهمســری» را نه خالف شرع
میدانــد و نه خــاف عرف و معتقد
اســت « :خدای متعال مرد را به طور
تکوینی تعددی خلق کرده و متناسب
با آن ،قانون تشــریح کرده ،کســی
میتواند منکر این واقعیت شود؟»
او در پاسخ به اولویت و ضرورت طرح
این مسئله در جامعه امروز ایران ،به
«سوپرمیلیاردرهایی» اشاره میکند
که «بندگان خدا ،دوســت دارند که
زندگی دوم تشکیل بدهند ،سفرهی
دیگــری را پهن بکنند امــا ،جریان
فرهنگی غرب زده ،فمنیســتهای
غربگرا و البته فمنیستهای مذهبی
و حتی مســجدی ،به همــراه قانون
ظالمانهای که ایجاد شده ،مانع از این
واقعیت مهم (چندهمسری) در جامعه
ما شدهاند».
قانــون ظالمانهای که ایــن طرفدار
«چندهمسری» به آن اشاره میکند،
راه را بر ازدواج مجدد مرد نبسته بلکه
تنها شروطی برای آن برشمرده که از
آن جمله میتوان به این موارد اشاره
کرد« :رضایت همسر اول ،عدم قدرت
همســر اول به ایفای نقش زناشویی،
عــدم تمکین از شــوهر عقیم بودن
زن» .فعاالن حقوق زنان بســیاری از
قوانین موجــود در ایران را «ضدزن»

طیــف واکنشها به موضــوع چند
همســری که به گفته و انتشار این
پوســتر ،بســیار گســترده است؛ از
کاربرانی که از «سوپرمیلیاردهایی»
مینویســد که در «پایتخت مذهبی
ایران به دنبال تشــکیل حرمســرا»
هستند و میپرســند ،چه کسی به
چنین نهادهایــی «دارای تفکر اموی
– وهابی» مجوز فعالیت داده است تا
آنان که انتشار این پوستر را با «چفیه
و چادر و چنــد زن ،تخریب مفاهیم
ارزشی انقالبی» میدانند تا کاربرانی
کــه رواج ایــن بحث را در آســتانه
انتخابات«،باعث دوقطبی شدن جامعه
و با هدف خاص» میدانند.
برخی کاربران هم از آسیبهای زندگی
در چنیــن خانوادههایی بــرای مرد،
برای زن و برای فرزندان مینویسند؛
«فرزندانی عاصی و خشــمگین که
به درک روشــن ارزشهای اخالقی
نمیرسند» .در بیشتر این خانوادهها
که بــه گفتــه کاربری که بــر پایه
تجربههای خود آنها را «غالبا بســیار
فقیر» دیده اســت« ،انــواع آزارهای
جنسی نســبت به زنان پایینتر در
سلسه مراتب قدرت»جاری است.
یــک پزشــک ســامت روان در
مصاحبــهای پیرامــون «نتیجــه
چندهمســری» در کنار آسیبهایی
که به فرزندان در این خانوادهها وارد
میشود و شیوع بیشتر بیماریهای
عفونتی و مقاربتی در این خانوادهها،
به آمار باالی خودکشی بین زنانی که
در چند همســری هستند هم اشاره
میکند.
کاربــری در توییتر جامعه ایران را در
«یک نزاع پنهان دو جریان» توصیف
میکند؛ نزاعی که یک سویش تالش
برای دفــاع از حقوق زنان اســت و
طرف دیگرش ترویج فرهنگ «چند
همسری».
در ایــن میــان اما برخــی کاربران
هم کلیشــه را برعکــس میکنند و
میپرسند« :چند شوهری چه مشکلی
دارد؟ باالخره یک مرد نمیتواند تمام
نیازهای زنــش را برطرف کند ،دو تا
سه مرد میتوانند از هر نظر بهترین
زندگی را برای یک خانم بسازند».
«مثل خواهر» میآید

بحث چند همســری مانند هر خبر
دیگــری کــه در عصر شــبکههای
اجتماعــی یکــی دو روزی همه را
به خود ســرگرم میکنــد و بعد به
فراموشی ســپرده میشود ،فروکش
خواهد کرد .تالش بــرای ترویج آن
اما نه .برگزارکنندگان کارگاه آموزشی
که یک کارگاه را در اصفهان پشــت
سر گذاشتهاند ،میگویند ،وعدهشان
 ۱۷آبان در تهــران .به این کارگاهها
بیفزایید تیزر تبلیغاتیای را که با نام
«مثل خواهــر» در برخی کانالهای
تلگرامی تبلیغ میشــود« :مستندی
در خصوص خانوادهای توحیدی که
به همت یک شوهر و چهار همسرش
شکل گرفته است».
منبع :دویچه وله
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بحران مسکن در ایران روایتی قدیمی
و پرسابقه بوده و شاید دستکم قدمتی
بیش از  ۵۰ســال داشته باشد .اجاره
نشینی و رویای خرید خانه همواره با
طبقه متوســط جامعه ایران دستکم
پس از انقالب در این کشــور ،همراه
بوده اســت .همین بحران و سختی
های ناشــی از آن بود کــه داریوش
مهرجویی را بر آن داشــت تا در سال
 ۱۳۶۵در شــرایطی کــه تنها کمتر
از یک دهه از عمــر نظام جمهوری
اسالمی میگذشت این معضل را در
فیلمــی با نام «اجاره نشــین ها» به
تصویر کشــد .فیلمی که دست مایه
اصلی آن مشکل اجاره نشینی طبقه
شهری در ایران و عدم توانایی آنان در
تهیه مسکن مناسب شخصی ،برای
خود بود.
این بحران اما امروزه شــرایطی کامال
متفاوت را تجربه می کند .اگر زمانی
صرف اجاره نشــینی به عنوان چهره
اصلی معضل مسکن در ایران ،به ویژه
در شهرهای بزرگ ،به نمایش در می
آمد؛ امروز اما این چهره بسیار خشن
تر و اسفناک تر شده است .وضعیتی
که شاید به جرات بتوان گفت در آن
توانایی اقتصادی خانواده ها برای اجاره
خانه و به اصطالح «اجاره نشــین»
بودن خود به عنوان یک مزیت شمرده
می شود.
تشدید بحران مســکن در ایران در
حالی است که در دنیای امروز دیگر
هیچ جای شک و تردیدی باقی نیست
که دسترسی به مســکن مناسب از
جمله نیازهای ضروری و اولیه انسان
بــرای بهــره مندی از یــک زندگی
سعادتمندانه و همراه با کرامت انسانی
است .اهمیت مسکن به حدی است
که در تمامی قوانین بین المللی که
در آن ها حقوق انسان ها مورد تاکید
قرار گرفته(اعالمیه جهانی حقوق بشر
و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی)؛ به عنوان یکی
از نیازهای پایه ای و اولیه انســان به
رسمیت شناخته و در کنار نیازهایی
مانند خوراک ،پوشاک و مراقبت های
پزشکی و درمانی قرار داده شده است.
در ایران نیز قانون اساسی این کشور
در اصل « ۳۱داشتن مسکن متناسب
با نیاز» را حق هر فرد و خانواده ایرانی
دانســته و برطرف کــردن هرگونه
محرومیــت در این زمینه را از جمله
وظایــف دولت جمهوری اســامی
تعییــن کرده اســت(اصل ســوم).
همچنین بر اساس بند یک اصل ۴۳
دسترسی به مسکن از جمله نیازهای
اساسی همه افراد جامعه و در راستای
«برآوردن نیازهای انســان در جریان
رشد» شناخته شده اســت .در این
میان اما تنها اندک جســتجویی در
میان پدیده هــای نوظهور اقتصادی
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«ماشین خوابی»« ،چادر نشینی» و «پشت بام نشینی»؛
ماجرای ترسناک بحران مسکن در ایران

و اجتماعی در ایــران و اصالحات و
مفاهیم ســاخته شده برای آن ها ،به
ویژه در مورد بحران مسکن ،حکایت
از وخیم تر شــدن اوضاعی دارد که
در آن اصول و قوانین تدوین شــده
بیشتر شــبیه به یک شوخی بی مزه
و ترسناک است تا واقعیتی که زمانی
باید به جامه عمل در می آمد .در این
نوشته کوتاه بحران اسفناک مسکن در
ایران به طور اجمالی مورد بررسی قرار
می گیرد.
بحران مسکن؛ هر ســال دریغ از
پارسال

«ماشــین خوابی»« ،چادر نشینی»
و «پشت بام نشینی»؛ این ها پدیده
هایی هستند که اگرچه شاید با توجه
به شــرایط وخیم اقتصادی امروز در
ایران بــرای عده ای عــادی به نظر
برسد ،اما به روشنی نشان از وضعیت
وحشتناک مسکن در ایران دارند.
تیرماه ســال جاری بــود که احمد
صفری نماینده مردم کرمانشــاه در
مجلس ایــران خبــر از روی آوردن
تعدادی از شــهروندان این شــهر به
چادر نشینی به دلیل عدم توانایی در
پرداخت هزینــه های هنگفت اجاره
خانه داد .او با اشاره به افزایش شدید
و نجومی قیمت مســکن و در نتیجه
هزینه اجاره آن گفته بود« :این مساله
چنان برای مردم مشکل ایجاد کرده
که دیگر توان پرداخت اجاره خانه را
نیز ندارند تا جایــی که تماس های
بسیاری از سوی همشــهریان برای
دریافت چــادر از هالل احمر و ادامه
زندگی با نصب چــادر در پارک ها با
من برقرار شده است».
بحرانی که مهرداد ســاالری معاون
عمرانی اســتاندار کرمانشاه نیز آن را
معضلــی بزرگ و جــدی با توجه به

افزایــش  ۴۰۰درصدی نرخ اجاره در
برخی از مناطق این اســتان خوانده
بود .تنها یک ماه از اعالم چادر نشینی
به عنــوان پدیده ای جدید در بحران
مسکن ایران نگذشته بود که محسن
پور ســیدآقایی معاون حمل و نقل و
ترافیک شهرداری تهران خبر از پدیده
ای دیگر در این شــهر داد :ماشــین
خوابی .او گفته بــود« :این روزها به
دلیل افزایش بیش از حد هزینه های
زندگی و رشد بیکاری ،جوانان برخی
اســتان ها به پایتخت پناه آورده اند؛
آن ها روزها با ماشین کار می کنند و
شب ها در همان ماشین می خوابند».
وضعیتی که به شــدت بــا افزایش
سرسام آور هزینه اجاره خانه حتی در
مناطق حاشیه ای تهران مرتبط است.
پیــش از آن اما در بهمن ماه ســال
گذشته پدیده پشت بام نشینی نیز به
عنوان صورتی از معضل مسکن مورد
تایید شــهرداری تهران قرار گرفت.
پدیده ای که از سوی مشاوران مسکن
در تهــران لقب «کانکس نشــینی»
نیز گرفته بــود .چرا که در این روش
کانکس هایی با قطعات پیش ساخته
بر روی پشــت بام خانه ها قرار داده
شده و برای زندگی به افراد اجاره داده
می شود .علی نوذرپور ،شهردار منطقه
 ۲۲تهران همان زمان با اشاره به این
پدیده ،آن را نوع جدید از «حاشــیه
نشــینی» در پایتخت خوانده بود .او
گفته بــود افرادی که این کانکس ها
یا اتاق های ساخته شده بر روی پشت
بام را اجاره مــی کنند ،معموال جزو
پایین ترین دهک های جامعه هستند.
ظهور این سه پدیده در میان بحران
مســکن ایران که در نتیجه مستقیم
افزایش شــدید قیمت مسکن و نرخ
اجــاره آن اســت خود بــدون هیچ
توضیحی نشان از وضعیت این بحران
دارد .بحرانــی که اگرچه زمانی نقطه
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امیدش به پایان اجاره نشینی و خانه
دار شــدن همه بود؛ امروز اما توانایی
اجاره نشینی در آن خود رویایی دست
نیافتنی می نماید.
رابطه مســتقیم عدم دسترسی به
مسکن مناســب و کاهش کیفیت
زندگی

ایرانیان در حالی ســال جاری را آغاز
کردند که آمارهای رســمی نشان از
افزایش  ۱۰۰درصدی قیمت مسکن
دستکم در شــهرهای بزرگ داشت.
البته ایــن افزایش  ۱۰۰درصدی که
خود تابعی از افزایش  ۵۰درصدی نرخ
تورم بود ســبب افزایش دستکم ۲۵
درصدی نرخ اجاره بها در شــهرهای
بزرگ از جمله تهران در سه ماهه اول
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
شد .نرخی که البته به گفته مشاوران
امــاک در تهران و دیگر شــهرهای
بزرگ بیشــتر از آن چیزی بود که از
سوی مراجع رســمی به مانند بانک
مرکزی اعالم می شد.
همین نرخ نیــز تاکنون ثابت نمانده
و مجــددا نزدیک به  ۵۰درصد دیگر
افزایش یافت .بــه گزارش مرکز آمار
ایران قیمت مسکن در شهری مانند
تهران در پایان تابســتان سال جاری
 ۱۴۸درصد نســبت به مدت مشابه
سال پیش از خود افزایش داشته که
در نتیجه آن نرخ اجاره بها نیز از ۲۵
درصد به  ۵۰درصد افزایش رســیده
است.
در این میان اگر نرخ افزایش نســبی
مسکن را در کل کشــور  ۳۰درصد
در نظر بگیریم ،این بدان معنی است
که دستکم یک سوم از هزینه مخارج
خانواده های اجاره نشــین در ایران
نسبت به سال گذشته افزایش یافته
است .این در حالی است که بر اساس

آمار  ۳۷درصــد از خانوارهای ایرانی
اجاره نشــین بوده و هرگونه تغییری
در قیمت مســکن ،به ویژه افزایش
آن ،به طور مســتقیم بر بیش از یک
سوم جمعیت ایران تاثیر می گذارد.
از طرف دیگر بر اســاس گزارش ها
هزینه مســکن ،به ویژه مسکن های
استیجاری ،در حدود  ۴۰تا  ۵۵درصد
از هزینه کل یک خانواده را تشــکیل
می دهد .از این رو روشــن است که
افزایش ایــن هزینه به معنی کاهش
قدرت اقتصادی اجاره نشین ها است و
فشار اقتصادی وارده در نتیجه آن باید
به شکل دیگری از جمله کاهش سبد
خوراک ،پوشــاک ،تفریح و سالمت
تامین شود.
این مساله آن جایی وخیم تر میشود
که بدانیم بر اســاس آمارهای رسمی
بیــش ترین هزینه برای مســکن از
ســوی اولین دهک جامعه که فقیر
ترین دهک اســت پرداخت می شود
و به همین ترتیب تــا دهک چهارم
جامعــه مســکن اولیــن اولویت در
پرداخت هزینه است .از سوی دیگر از
آن جا که یک ســوم جمعیت کشور
از نظر اقتصــادی در بین دهک های
اول تا چهارم هســتند ،بیشــترین
هزینه مســکن از سوی دهک هایی
پرداخت می شود که از نظر اقتصادی
کمتوانترین در ایران هستند.
این بدان معنی است که فشار اصلی
افزایش قیمت ملک ،زمین و مسکن و
در نتیجه آن اجاره خانه ،بر قشری وارد
می شود که اساسا نقشی در مناسبات
اقتصادی جامعه ندارند .در این میان
از آن جا که اولویت اول در اختصاص
منابع مالــی و صرف هزینه برای این
قشر مســکن اســت(چرا که بدون
مســکن از اساس امکان زندگی برای
آنان فراهم نیســت)؛ آن ها مجبورند
با صرفه جویــی در دیگر هزینه ها و
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کاستن از آن به ویژه هزینه خوراک،
پوشــاک و مراقبت های پزشــکی و
درمانی بر فشار اقتصادی وارده فائق
آمده و بدین طریق به جبران کسری
بودجه خود در تامین هزینه مسکن
اقدام کنند.
از طرف دیگر این مشکل در شهرهای
بزرگ به مانند تهران خود را به شکل
افزایش حاشیه نشینی در نتیجه کوچ
اجاره نشــینان به مناطق حاشیه ای
نشان می دهد .این کوچ خود سبب
افزایش تقاضا در مناطق حاشیه ای و
در نتیجه افزایش قیمت در آن مناطق
شــده و خود مجددا باعث به وجود
آمدن مناطق حاشــیه ای جدید می
شــود .تاجایی که عده ای از مردم در
عمل از شهر و دسترسی به خدمات
آن از جملــه خدمــات اجتماعــی،
بهداشتی و پزشکی محروم خواهند
شد.
ناهید تــاج الدین دبیر کمیســیون
اجتماعــی مجلس در ایــران خرداد
ماه امســال در همین زمینه با ابراز
نگرانی از رشد حاشیخ نشینی «درون
و برون شــهری» نسبت به وخیم تر
شدن آسیب های اجتماعی ناشی از
آن هشــدار داده بود .محمد حسین
بوچانی رییس مرکز مطالعات و برنامه
ریزی شهر تهران نیز مهرماه جاری با
اشاره به این که  ۴۲درصد از جمعیت
تهران مستاجر هستند ،گفته بود« :با
افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن و
تورم ،این افــراد در معرض حذف از
شهر هستند».
افزایش حاشــیه نشینی از یک سو و
گسترش مناطق حاشیه ای که خود
در نتیجه کوچ اجباری حاشیه نشینان
به مناطق دروتر روی می دهد ،جدای
از تاثیرات مخربی که بر روی کیفیت
زندگی فردی و خانوادگی آن ها دارد،
سبب آسیب های اجتماعی بیش تر
مانند رشد اصطالحا «حلبی آبادها»،
بیکاری ناشی از دوری از فرصت های
شغلی ،ترک اجباری تحصیل و رشد
بزهکاری نیز خواهد شد.
بر همین اساس اگرچه روزی بحران
مســکن در ایران و تجلی آن در هنر
و ســینما در حد رویا برای خریدن
خانه شــخصی و خالصــی از اجاره
نشینی بود ،امروز و با اجرای نزدیک
به  ۴۰سال سیاســت های غلط در
زمینه مســکن ،افزایش شدیدتورم،
کاهش غیرقابل باور ارزش پول ملی
و تبدیل شــدن زمین و خانه به یک
هدف ســرمایه گذاری؛ ایــن رویا به
شــکل آرزویی برای داشتن تنها یک
سقف باالی سر و چهار دیوار در دور
آن هست .حال می خواهد این سقف
از چادر باشد ،یا کانکس پیش ساخت
یا حتی سقف یک خودرو.
معین خزائلی (رادیو زمانه)
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«شــبیخون فرهنگــی»« ،ناتوی
فرهنگی»

مرد سایه تغییرات
کتابهای درسی ایران
کیست؟
واکنشهای گســترده به حذف آثار ادبی برخی از نویســندگان و شاعران
بزرگ ایران از کتابهای درســی دانشآموزان این کشور ،بار دیگر مسئله
ی حکومت ایران در زمینه محتوای آموزشی ،به ویژه در رشتههای
سیاستگذار 
ادبی و علوم انسانی را پیش کشیده است.

به تازگــی آثاری از شــاعرانی چون
عطار نیشــابوری ،نیما یوشیج ،رهی
معیری ،مهدی اخوان ثالث و هوشنگ
ابتهاج (ســایه) ،از کتابهای درسی
دانشآموزان ایران حذف شــده و به
جای آنهــا ،آثاری از نویســندگان و
شاعران نزدیک به حکومت ،همچون،
رضا امیرخانی ،فاضل نظری و مرتضی
امیری اســفندقه در ایــن کتابها
گنجانده شده است.
پس از موج واکنشهــای منفی در
ایــن زمینه در شــبکههای مجازی،
حســین قاســمپور مقــدم ،یکی از
اعضای گروه تألیف کتابهای درسی
ادبیات سازمان پژوهش و برنامهریزی
آموزشی ،با دفاع از تغییرات کتابهای
درســی ،گفــت« :این تغییــر برای
متناسبسازی کتابها با سند «تحول
بنیادین» و سند «برنامه درسی ملی»
بوده است».
او به جزئیات این «سند» اشاره نکرد،
امــا درباره یکی از ایــن تغییرات که
همان گنجانده شدن شعری از امیری
اســفندقه درباره محسن حججی ،از
کشتهشدگان ایرانی در جنگ سوریه
است ،گفت« :جایی نیاز داشتیم شهید
محسن حججی را مطرح کنیم و این
بر حافظ و سعدی اولویت داشت».
این اولین بار نیســت که تغییرات در
کتابهای درسی ایران بحثبرانگیز
میشود.
به عنوان نمونه ،ده سال پیش ،اعالم
حذف نام پادشاهان ایران از کتابهای
درســی تاریخی از ســوی آموزش
و پــرورش ،موجــی از واکنشها را
برانگیخت.
در آن زمــان ،یعقوب توکلی ،رییس
گروه مطالعــات تاریخ وزارت آموزش
و پــرورش ،گفته بود پادشــاهان و
جنگجویانــی مثــل چنگیزخان و
ســلطان محمد شاه حذف و به جای
آنها به «چهرههای تمدنسازی» مانند
خواجه نصیرالدین طوســی ،زکریای
رازی و ابوعلی سینا پرداخته میشود.
مروری کلی بــر تغییرات کتابهای
درســی طی چهل ســال گذشته و
مطالبات مقامهای حکومتی درباره این
کتابها ،نشان میدهد که کتابهای
درسی در نگاه سیاستگذاران جمهوری
اسالمی ایران ،یک ابراز قدرتمند برای
پیشبرد سیاستهای کالن حکومت
است.
در ســال  ،۱۳۹۰وزیر وقت آموزش
و پرورش اعالم کرد« :ساالنه ۱۱۵۰
عنوان کتب درسی در کشور به چاپ
میرسد که به تدریج درصدد اصالح
و ایجاد تغییــرات در محتوای کتب
درسی هستیم».
از آن جا که کتابهای درسی در ایران
مخاطبان میلیونی دارد و خواندن آنها
الزامی است ،حکومت ایران نخواسته
که این فرصت را به سادگی از دست
بدهد یــا آن را در اختیــار صداهای
خارج از حیطه ایدئولوژیک خود قرار
دهد.
مهمترین اتفــاق در این زمینه ،وقوع
«انقالب فرهنگی» کمی پس از انقالب
ایران و تعطیلی موقت دانشــگاهها و
تغییرات گسترده در متون درسی به

ویژه متون علوم انسانی بود.
همچنین یکی دیگــر از اتفاقاتی که
برای ســالها به نماد اعمال سلیقه
حکومت در زمینه کتابهای درسی
تبدیل شــد ،گنجانــدن وصیتنامه
سیاســی آیتاهلل خمینــی ،پس از
درگذشت او در متون درسی بود که
در تبلیغات حکومتی یک «وصیتنامه
الهی» خوانده میشد.
تغییــرات متون درســی و تحوالت
آموزشی در دوران سی ساله رهبری
آیتاهلل خامنهای ،دیگر مثل «انقالب
فرهنگی» به صورت ضربتی و یکباره
انجام نمیگیرد ،بلکه این کتابها در
یک تغییر و تحول دائمی قرار دارند.
رهبر جمهوری اســامی ایــران ،به
عنوان عالیترین مرجع سیاســی و
سیاســتگذار در این کشــور ،بارها و
به مناسبتهای مختلف در سخنان
خود بر لزوم ویرایش متون درسی و
گنجاندن برخی از موضوعات سیاسی
در آنها تاکید کرده است.
او گفته اســت که «همــواره باید با
چشــمی بینا ،بر محتوای کتابهای
درسی نظارت کرد».
مثــا یکــی از این ســخنان رهبر
جمهوری اسالمی که این روزها نیز از

خامنهای به عنوان عالیترین مرجع سیاسی و سیاستگذار در این کشور،
بارها و به مناسبتهای مختلف در سخنان خود بر لزوم ویرایش متون
درسی و گنجاندن برخی از موضوعات سیاسی در آنها تاکید کرده است

سوی مقامات حکومتی بر آن تأکید
میشــود ،گنجاندن اســناد سفارت
پیشین آمریکا در تهران در کتابهای
درسی است.
آیتاهلل خامنهای ،ســه سال پیش،
در دیــدار با جمعی از دانشآموزان و
دانشجویان به مناسبت سیزدهم آبان،
ســالروز حمله گروهی از دانشجویان
«خط امــام» به ســفارت آمریکا در
تهران ،درباره اســناد این سفارتخانه
گفت« :شــماها خواندهاید اینها را؟
چرا هیچ نشانی از مضامین برگزید ه
این کتابها در مجموع ه مدارس ما،
دبیرســتانهای ما ،دانشگاههای ما
نیست؟ چرا؟ این یکی از اعتراضهای

مــن اســت .وزیــر جدیــد محترم
آموزشوپــرورش اینجا در جلســه
هستند؛ چرا اینها را داخل کتابهای
درسی قرار نمیدهید؟»
ســه ســال پس از این ســخنرانی،
برخی از مقامهــای حکومتی ایران،
از «بیتوجهی» به این دســتور رهبر
جمهوری اسالمی انتقاد میکنند.
محســن محمودی ،رئیس شــورای
هماهنگی تبلیغات اســامی استان
تهران ،گفتــه« :مهمترین کاری که
دســتگاههای متولی فرهنگی کشور
شو
از جملــه آموزش عالــی و آموز 
پــرورش باید انجام دهنــد» ،اجرای
همین «مطالبه رهبر» است».

تغییرات در کتابهای درسی ،محدود
به متــون آموزشــی دانشآموزان یا
دانشجویان نیست؛ کتابهای درسی
حوزههای علمیه که معموال بستگی
به نظر استادان دارد ،نیز از دستخوش
تغییرات حکومتی در امان نبودهاند.
چند ســال پیش آیتاهلل خامنهای
در ســفر بــه قم به ضــرورت تغییر
متون درسی طالب حوزه علمیه قم
اشــاره کرد و گفت« :اگر قرار بود ما
کتاب درســی را عوض نکنیم ،باید
همان «معالم» را میخواندیم ،دیگر
«قوانین» چرا نوشته شد؟ «رسائل»
چرا نوشته شد؟ «فصول» چرا نوشته
شد؟ «کفایه» چرا نوشته شد؟ خوب،
این درســت اســت؛ االن هم همین
اســت .االن هم بایستی حتماً کتاب
درسی تغییر کند».
آیــتاهلل خامنهای از ابتــدای دوران
رهبری خود نســبت به «شبیخون
فرهنگی»« ،ناتــوی فرهنگی» و این
اواخــر« ،جنگ نرم» هشــدار داده و
نظراتــش درباره ضــرورت تغییر در
کتابهای درسی نیز برهمین اساس
است.
در ایــن کارزار تغییــرات محتوای
کتابهــای درســی ،به طــور مدام
درخواستهایی از تریبونهای رسمی
مطرح میشود.
مثال چند سال پیش ،زمانی که تاکید
بر «جنگ نرم» در ایران بســیار رواج
پیــدا کرده بود ،محمــد رضا نقدی،
فرمانده وقت بســیج اعــام کرد که
مطالبه اصلی این سازمان از مسئوالن
آموزش و پرورش ،گسترش «فرهنگ
شــهادت» در کتابهــای درســی
دانشآموزان است.
او با اشاره به «جنگ نرم» ،گفت که

ایسلند و کانادا از بیشترین میزان آزادی در اینترنت برخوردارند

خانه آزادی :ایران همچنان از اینترنت آزاد بیبهره است
سازمان مردمنهاد خانه آزادی اعالم کرد که از  ۶۶کشوری که به شبکه اینترنت
متصلاند در  ۳۳کشور آزادی شهروندان در اینترنت محدودتر شده .فقط در
 ۱۶کشور جهان شاخص آزادی اینترنت بهبود یافته است .ایران همچنان جزو
کشورهایی است که از اینترنت آزاد بیبهرهاند .ایسلند و کانادا از بیشترین
میزان آزادی در اینترنت برخوردارند.

رادیو زمانه -خانه آزادی در گزارشی
که چهارشنبه  ۶نوامبر درباره آزادی
اینترنت در سراســر جهان منتشــر
کرده اســت ،مینویســد« :مقامات
کشــورهای چین ،ایران و عربستان
سعودی و همچنین گروه دیگری از
کشورها که تعدادشان رو به افزایش
است ،بر تالشهای خود برای تحریف
شــبکه اینترنت برای دســتیابی به
نتایج سیاسی دلخواه خود افزودهاند.
بیتردیــد بازیگران بــد در تالشاند
با مخدوش کردن شــفافیت شبکه
که بــرای برگزاری انتخابــات آزاد و
عادالنه ضرورت دارد ،نتایج انتخابات
را در شبک ه اینترنت به نفع خود تغییر
دهند».
خانه آزادی در بخش دیگری از این
گزارش با اشاره به شبکههای اجتماعی
مینویســد« :شــبکههای اجتماعی
هنگام برگــزاری انتخابات فقط برای
تحریف نتیجه انتخابات به کار گرفته
نمیشــوند .دولتها با دسترسی به
اطالعــات شــهروندان و تحلیل این
دادهها موفق شدهاند بر نظارت خود
بر شهروندان افزایش دهند».
خانــه آزادی در ادامــه این گزارش
مینویسد بر اساس بررسیهایی که
انجــام داده ،دولتها بــا بهکارگیری
ابزارهای هوشمند از طریق شبکههای

اجتماعــی تهدیدهــا را شناســایی
میکننــد .حتــی در کشــورهای
دموکراتیک هم این ابزارهای پیشرفته
بــر ضد شــهروندان بــه کار گرفته
میشود .بر اساس گزارش خانه آزادی
حاصل این تالشها محدودیت هر چه
بیشتر آزادی شهروندی در شبکههای
اجتماعی است.
خانه آزادی بر اســاس ســه شاخص
«دسترســی به اینترنت»« ،سانسور
محتــوا» و «نقض حقــوق کاربران»
آزادی اینترنت در کشــورهای جهان
را سنجیده اســت .بر اساس ارزیابی
خانه آزادی ایران جزو کشورهایی قرار
دارد که آزادی اینترنت در آنها وجود
ندارد .روسیه ،چین ،قزاقستان ،ترکیه،
عربســتان ســعودی ،امارات متحده
عربی ،سوریه ،مصر ،سودان و اتیوپی
و همینطور تایلند و ویتنام نیزبیش و
کم در رده ایران قرار دارند.
بر اساس این گزارش از ژوئن /۲۰۱۸
خرداد  ۱۳۹۷تا مه /۲۰۱۹اردیبهشت
 ۱۳۹۸مقامات ایرانی در بحرانهای
سیاســی تالش کردهانــد با کاهش
سرعت اینترنت ،آزادی شهروندان را
محدود کنند.
بر همین اســاس مصطفی عبدی ،از
گردانندگان ســایت مجذوبان نور در
ماجرای ســرکوب دراویش گنابادی

بازداشت و به  ۲۷سال زندان محکوم
شد .او اکنون در زندان فشافویه دوران
محکومیت خود را میگذراند .عالوه بر
او  ۵روزنامهنگار فعال در اینترنت نیز
در بازه زمانی یاد شده بازداشت و به ۷
تا  ۱۲سال زندان محکوم شدند.
عالوه بر این بر اســاس گزارش خانه
آزادی فعــاالن اینترنتــی در ایران و
خارج از ایران به طور مداوم در معرض
حمالت سایبری قرار داشتند.
شهروندان ســاکن ایسلند و کانادا از
بیشــترین میزان آزادی در اینترنت
برخوردارنــد .در اتیوپــی در دوران
نخســتوزیری آبی احمــد ،آزادی
شهروندان در اینترنت کام ً
ال بهبود پیدا
کرده است .در این کشور  ۲۶۰سایت
خبری تحلیلی مســتقل با رویکرد
انتقادی بدون هیچگونه محدودیتی
در حال اطالعرسانی است.

بر اســاس گزارش خانــه آزادی در
روســیه اما میزان آزادی اینترنت از
ســال  ۲۰۱۲تاکنون روندی نزولی و
پرشتاب را در پیش گرفته است .هفته
گذشته در این کشور قانون جدیدی
در مورد فضای مجازی به اجرا درآمد
و شــبکه داخلی اینترنت آغاز بهکار
کرد .محمد جــواد آذری جهرمی در
خرداد سال جاری گفته بود ،ذمقامات
روسی از دوراندیشی ایرانیها در این
زمینهشگفتزدهاند.
خانه آزادی اعالم کرده اســت که در
گزارش خــود در مجموع  ۸۷درصد
شبکه اینترنت با سه میلیون و ۸۰۰
هزار کاربر در  ۷۱درصد از کشورهای
جهان لحاظ کرده است .خانه آزادی
در این گزارش به کشــورهایی توجه
ویژه داشــته کــه آزادی اینترنت در
آنها مخدوش و محدود بوده است.
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محتوای درس آموزش دفاعی که در
مقاطع راهنمایی و دبیرستان آموزش
داده میشــود «خشک و کالسیک»
است و سازمان بســیج قصد دارد از
طریق وارد کردن موضوع شــهادت،
«این کتابها را از حالت خشــک در
بیاورد».
همچنین سال گذشــته ،زمانی که
بیانیه راهبردی آیتاهلل خامنهای به
مناسبت چهلمین ســالگرد انقالب
منتشر شد ،آیتاهلل علمالهدی ،امام
جمعه مشــهد گفت کــه این برنامه
«باید در همه جا تدریس شود».
همچنیــن در تازهتریــن نمونــه،
محمدجواد حاج علــی اکبری ،امام
جمعه موقت تهران در روز جمعه ۲۶
مهر گفت« :آمــوزش و پرورش باید
اربعین را در متنهای درسی و برنامه
فرزنــدان ما وارد کند و در این زمینه
کوتاهی نشود».
تغییــرات در متون درســی ایران به
حدی اســت که گاهی حتی صدای
اعتراض مقامات حکومتی نیز به گوش
میرسد.
غالمعلــی حــداد عــادل ،رییــس
فرهنگســتان زبان و ادب فارسی که
از نزدیکان رهبر جمهوری اســامی
است ،چند ســال پیش در این باره
گفته بود که «کتب درســی گوشت
قربانی نیست».
با این حال شعر خود حداد عادل که
در کتابهای درســی دانشآموزان
گنجانیده شــده بود ،جنجال آفرید.
در این شــعر که در ســتایش زبان
فارسی سروده شده بود ،شهر تبریز در
کنار شــهرهای تهران و کابل و بخارا
«ملک» زبان فارسی خوانده شده بود.
عــاوه بر محتــوای متون درســی،
آیتاهلل خامنهای بر مواد درســی نیز
تاکید کرده و در جایی گفته اســت
که در دانشــگاه و مدارس« ،هم مواد
درسی و محتوای دروس مهم است».
این دغدغه را میتوان در جنجالی که
اخیرا بر سر رفع انحصار زبان انگلیسی
از برنامه مدارس به راه افتاده به خوبی
مشاهده کرد.
آیتاهلل خامنهای در اردیبهشــت ماه
سال  ۱۳۸۴در جمع معلمان استان
کرمان گفته بود« :ناگهان از گوشهای
یک نفر تشخیص داده که باید ما به
کودکان دبستانی ،از کالس اول  -یا
حتی پیشدبستانی  -زبان انگلیسی
یاد بدهیم؛ چرا؟ وقتی بزرگ شدند،
هر کــس نیــاز دارد مــیرود زبان
انگلیسی را یاد میگیرد .چقدر دولت
انگلیس و دولت آمریکا باید پول خرج
کنند تا بتوانند این طور آســان زبان
خودشان را در میان یک ملت بیگانه
ترویج کنند؟»
همچنیــن عــاوه بر تغییــرات در
محتوای درسی و مواد درسی ،ساعات
درسی نیز در این سالها تغییر کرده
است .حسن ذوالفقاری ،استاد ادبیات
دانشگاه درباره جنجال به وجود آمده
درباره حــذف آثار شــاعران مطرح
فارســی از کتابهای درسی گفت:
«طی  ۴۰سال گذشته ساعت درس
ادبیات فارســی کم و کمتر شــده تا
اکنون که از شــش ساعت  ۵۰سال
پیش ،به سه ســاعت و ادبیات به دو
واحد تقلیل یافته است .این کم شدن
ساعتهای تدریس بهانه برای حذف
برخی درسها شده است».
مسلما تغییرات اخیر بر سر تغییرات
متون درسی ،آخرین تغییرات در این
زمینه نخواهد بود .اگر روند تغییرات
با همین شــتاب ادامه یابد ،شاید در
آینــدهای نه چنــدان دور ،برخی از
کتابهای درسی رشــتههای علوم
انســانی کامال تبدیل به «بولتنهای
تبلیغاتی» حکومت شود.
علی جیحون (بیبیسی)

 33شماره  ۱449جمعه  17آبان ۱۳۹۸

د

مکی

وروز
عالوه
د این
صاص
سیما
راتی
عه به

ـکی
حمید
و دهه
ایران

برای
ود به
طبان
ب کند
دی،
لیون
ارد.

41 PAIVAND Vol. 22 Issue 1311 Friday March 17, 2017

«سها مرتضایی ستارهدار نیست؛
است»SIMON FRASER
UNIVERSITY
خودشیفته

Issue 1449 Friday November 8, 2019

33

نقش فناوری خرافات در کاوشهای فضایی
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میکنــم همان آرمانشــهر  -مدینه
فاضله  -ناکجا  -یا اتوپیای مدرن باشد
که با استفاده از فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطاتی ،شــهروندان جهان را از
بهترین سیســتم زندگی برخوردار
میکند .االن ده سال است که مرتب
در گوشه و کنار دنیا برایش کنفرانس
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حسابشنگذاشتهاند!
در شــرح حــال ویکیپدیایــی این
جوانترین عضو کابینه حسن روحانی،
چیــزی در بــاره عملیات شــنودی
و مدیریــت بازجویــی از زندانیان و
فعالیتهــای اطالعاتــی امنیتی او
نیامده ،که اگر هم آمده بود ،ربطی به
مطلب ما نمیداشت .تا همینجایش
هم یــک مقدار از اصــل مطلب دور
افتادهایم.
اصل مطلب برمیگردد به مژده بزرگی
که وزیر سیزده کلمهای در گردهمایی
قطر دادنــد« :اولین گروه فضانوردی
ایران ظرف مدت شــش ماه معرفی
خواهند شد».
پیــش از این ،در خبرها آمده بود که
وزیر اطالعات و ارتباطات گفته است:
«به زودی با همکاری روسیه ،فضانورد
ایرانی به فضا میفرســتیم و این نوع
تفکــر و نگاه به صنعت فضایی ایران،
حسادت آمریکا را برمیانگیزد».
پیشتر از آن ،باز ایشــان فرموده بود:
«معلوم نیست چرا وقتی ما وارد این
حوزهها میشویم ،بعضیها دردشان
میآید».
مسئول یکی
سخنان هوشــمندانه
ِ
از پیشرفتهترین نهادهای جمهوری
اسالمی ،انعکاس وسیعی در محافل
دانشــگاهی و دانشــمندان فضایی
داشــته .گفته میشــود چند تن از
بزرگترین کارشناســان ناسا ،کنایه
«حسادت» را به خودشان گرفتهاند و
در حال استعفا هستند.
ناظران امور خالهزنکی و خالومردکی،
توجه آقــای وزیر را بــه برانگیختن
حســادت آمریکا ،نشــانه بارز درک
و اهمیتــی میداننــد کــه او برای
فعالیتهای فضایی قایل است.
پروفســور آباجی رقیــه بندانداز که

روزگاری در جهــرم در همســایگی
ایشان زندگی میکرده ،به خبرنگاران
گفت« :ممجــوات از همو بچگیاش
همه بهش حسودی میکردن» .مش
کریم بقال که نزدیک آب انبار جهرم
در حفره زیر گلدسته مسجد صاحب
زمان ســوپرمارکت دارد (اگر بگوییم
بقال بــوده ،بهش برمیخورد) ،اظهار
داشــت« :این صبحهــا میومد دوزار
حلوا ارده نســیه میخرید ،تا غروب
جلو مسجد جوالن میداد و انگشت
انگشــت حلوا ارده میخورد تا باعث
حســادت بچههای آن دور و بر شود.
آخرش هــم از لج اونها رفت تهرون
وزیر شد».
در پاسخ این سوال که چگونه حدس
میزنید آمریکا حسادت میکند ،و به
نظر شما کجایش درد میگیرد ،آقای
فالن وزیر فــان (خالصهاش کردم)
گفت« :مــا در موارد دیگری چند بار
مطابق عملکرد مادربزرگم ،تخم مرغ
شکستیم تا ببینیم چه کسی ما را در
فالن پروژه چشــم زده .سه بارش به
اسم آمریکا درآمد ،یک بارش هم به
اسم آباجی رقیه بندانداز که در جهرم
همسایه ما بود».
وی دربــاره موضع احتمالــی درد،
اطالعاتی به خبرنگاران نداد.
ناظــران امور فضایی کســب اطالع
کردهانــد که قرار اســت فضانوردان
جمهوری اسالمی وقتی به فضا پرتاب
میشوند ،سر خود را از پنجره سفینه
فضایی درآورند و به آمریکا دهنکجی
«ی ّی ّی ،بتّرکیــن از
کننــد کــه ّ
حسودی ،ما داریم میریم فضا!»
محمد جــواد آذری جهرمــی ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری
اســامی ایــران ،تصریــح نکرد که
فضانوردان اسالمی ،تف هم خواهند

انداخت ،یا به همان دهنکجی بسنده
میکنند.
بــرای جلوگیــری از چشــمزخم
آمریکاییهای حســود ،قرار اســت
به دنبال ســفینه فضایی جمهوری
اســامی ،روسهــا یــک ســفینه
منقلمانند هم طوری به فضا بفرستند
که با محاسبه فاصله و طول و عرض
فضایی ،وقتــی اســفند در آن دود
میکنند ،سفینه اسالمی ،در مدار دود
سفینه منقلی قرار بگیرد و «نظرزدن »
آمریکا را خنثی کند.
وزیر ســیزده کلمه ای اظهار داشت:
«با اجازه مقام معظم رهبری و جناب
سردار قاسم ســلیمانی ،هفته آینده
مرکز پژوهشی اچ .اچ .ا ِن  HHNافتتاح
خواهد شد .این مرکز ،با شعار محوری
«حسود هرگز نیاســود» تحقیقات
علمی خود را در باره اثرات حسادت
در کاوشهای فضایی و نحوه استفاده
از «حــرز جواد» و آیه «وان یکاد» در
ســفینههای اعزامی به فضا بررسی
کرده و آن را به بازوی فضانوردان هم
میبندیم تا از چشــم شور آمریکا در
امان باشند».
وی افزود« :مشکل عمدهای که فع ً
ال
داریــم ،ترجمه دقیق ایــن عبارات
عربی به روسی سلیس است ،چرا که
روسها میخواهند بخشهای احتماالً
خرافی را از این دعاها حذف کنند و
تنها جنبه علمی و فناوریک آن مورد
استفاده قرار گیرد».
هادی خرسندی
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پولهایی که همه ناپدید شدند

مارک ویلموتس
در آستانه جدایی از ایران

یک رسانه بلژیکی خبر داده است که «مارک ویلموتس» سرمربی تیم ملی
فوتبال ایران قصد دارد قرارداد خود را با فدارسیون فوتبال ایران به صورت
یک طرفه فسخ کند.

یک رسانه بلژیکی خبر داده است که
«مارک ویلموتس» سرمربی تیم ملی
فوتبال ایران قصد دارد قرارداد خود را
با فدارســیون فوتبال ایران بهصورت
یکطرفه فسخ کند.
در گزارش پایگاه خبری  DHبلژیک
میخوانیــم« :ســرمربی تیــم ملی
بلژیک بهطــور منظــم حقوقش را
دریافت نمیکنــد و به همین دلیل
خواهان فسخ قراردادش شده است .او
درخواست خود را ارائه کرده و اکنون
منتظر پاســخ کارفرمایانش است .از
فرانسه هم خبر رســیده که «لوران
اسپینوزی» (مربی ســابق المپیک
مارسی) مربی دروازهبانهای تیم ملی
ایران نیــز در آخرین اردوی این تیم
غایب بوده است».
ابتدای خرداد امســال ،فدراســیون
فوتبال موفق شــد پــس از پنج ماه
بدون سرمربی ماندن تیم ملی ایران،
با مارک ویلموتس ســتاره ســابق و
مربی پیشین تیم ملی بلژیک به توافق
برسد .روز دوم خرداد بود که حساب
توییتری ســفارت ایران در بلژیک از
امضای قرارداد مــارک ویلموتس با
فدراسیون فوتبال ایران خبر داد.
پیشازاین ،خبرهایــی از اختالفات

جزیی میان فدراسیون فوتبال ایران
و مارک ویلموتس به گوش میرسید.
سرمربی سابق تیمهای ملی بلژیک و
ساحل عاج ،درخواستهایی در مورد
نحوه پرداخت دستمزد و زمان حضور
خود در تهران داشــت« .تسنیم» در
این مورد نوشــته بود« :باوجود سفر
رییس فدراســیون فوتبال کشورمان
به بلژیــک ،برخی رســانههای این
کشــور خبر دادهاند که در مذاکرات
طرفین اختالفاتی ایجاد شــده است
و احتمال به هم خوردن توافق وجود
دارد .درحالیکه اختالفی در مذاکرات
ایجاد نشده و تنها موضوع نگرانکننده
برای ویلموتــس ،موضوع انتقال پول
قراردادش است».
یک هفتــه پیــش از ایــن توافق،
ســایت  Hln.beبلژیک نوشته بود:
«فدراسیون فوتبال ایران آخرین بار
در قطر پیشــنهاد رســمی و قرارداد
نهاییاش را به ویلموتس تحویل داد.
ایران قصد دارد مبلغ  ۱.۳میلیون دالر
در سال به سرمربی بلژیکی پرداخت
کند که مــورد تایید هــر دو طرف
اســت ».اما نکتهای کــه موردتوافق
دو طرف قرار نمیگرفت ،مدتزمان
حضور ویلموتس در ایران بود.

پیشکسوتاستقالل:
امیدوارم تهدید استراماچونی جدی باشد
پیشکسوت اســتقالل امیدوار است اســتراماچونی از موضع خود برای
دریافــت مطالبات کادرفنی و بازیکنان تــا دو هفته آینده کوتاه نیاید تا
مدیران فکری به حال این تیم بکنند.
بهتاش فریبا در گفتوگو با ایســنا ،درباره پیروزی  ۵بر صفر اســتقالل
مقابل صنعت نفت آبادان و رضایت هواداران و پیشکســوتان از روند تیم
اظهار کرد :تیم خوب بازی میکند و خوب به پیروزی میرســد .اکنون
استقالل از راههای مختلفی به برد میرسد و آنها توانستند با شوتزنی
به گل برسند .وقتی تیمی میتواند از راههای مختلف گل بزند ،نشان از
آمادگی او دارد.
وی خاطرنشــان کرد :شناخت استراماچونی نسبت به فوتبال ما بیشتر
میشود .نکته دوم و مهمتر بحث بدنسازی است .دوندگی تیم خیلی خوب
است چون بعد از لو دادن توپ ،چند نفری بازیکنان حریف را تحت فشار
میگذارند .امروز بازیکنان صنعت نفت را تحت فشــار قرار دادند و اجازه
بازیسازی ندادند.
پیشکسوت استقالل افزود :مدافعان ما کنترل خوبی روی بازی داشتند و
علی کریمی و مســعود ریگی به عنوان دو هافبک دفاعی تیم ،توپ را به
خوبی تقسیم کردند .خط مهاجم هم خوب بازی میکنند .تنها کسی که
حرکت اضافه میکند ،فرشید اسماعیلی است که پستش هم این موضوع
را ایجاب میکند.
فریبا درباره اظهارات اســتراماچونی مبنی بر ترک اســتقالل در صورت
پرداخت نشــدن مطالبات خودش و بازیکنان تا دو هفته آینده ،گفت :او
یک قرارداد با باشگاه دارد و باید پولش را دریافت کند .بازیکنان هم باید
پول بگیرند .شرایط سخت است .بازیکنان باغیرت بازی میکنند .االن که
شرایط خوب شده ،مدیران حتی اگر شده ،پول قرض کنند و مطالبات را
بدهند چون این موارد باعث میشود مقداری تیم از نظر روانی بهم بریزد.
حیف است االن که تیم بعد از چند هفته اول لیگ خوب شده ،بهم بریزد.
وی یادآور شد :ما هیچ وقت تیم کاملی نداشتیم و همیشه تیم محروم و
مصدوم داشته است .االن مهدی قائدی سرحال است و میبینیم که او را
تعویض می کند .این موضوع دلیل بر بد بازی کردن قائدی نیست بلکه
تاکتیک تیم عوض میشود و رضاوند وارد زمین میشود و توپ گیری می
کند و میتواند گل بزند .حیف است که این تیم بهم بریزد.
پیشکســوت اســتقالل در واکنش به اینکه فکر میکند استراماچونی
تهدیداتش را در صورت عملی نشدن درخواستهایش اجرایی کند ،تاکید
کرد :امیدوارم تهدید استراماچونی جدی باشد .فکر میکنم استراماچونی
از روز اول هیچ حرفی را نزده که مهم نباشــد .سخت گیری او در جذب
بازیکنان را شاهد بودیم و هر کسی بیانضباطی کرد ،از تیم کنار گذاشته
شد .امیدوارم او جدی باشد تا مدیران به فکر باشند.

این رســانه بلژیکی بزرگترین مانع
بــرای امضای قرارداد را درخواســت
فدراســیون ایران برای اقامت دایمی
ویلموتس در ایران میدانســت« :بر
اساس شنیدهها ،ویلموتس عالقهای
برای حضور دایمی در ایران ندارد».
امــا درنهایت هر دو طــرف به توافق
رسیدند .توافق اصلی هم این بود که
ویلموتس در زمان حضورش در ایران
 ۵۰درصد از دستمزدش را بالفاصله
دریافت کند.
ویلموتس یک هفته بعد به ایران آمد،
اما پس از گذشت قریب به شش ماه،
هنوز حتی یک ریال از دستمزدش را
دریافت نکرده است.
واکنش فدراســیون فوتبال به عدم
پرداخــت دســتمزد ســرمربی تیم
ملی ایران فقط یــک جمله تکراری
بــود« :فیفا مطالبات مــا را پرداخت
نمیکند».
اما مطالباتی که فدراســیون فوتبال
ایران در مورد آنها صحبت میکند،
حتی ســایهای از واقعیت نیست .بر
اساس اسنادی که فدراسیون جهانی
فوتبال روی سایت رسمی خود منتشر
کرده و همینطور ادعای سخنگوی
فیفا ،ایران تمامــی مطالباتش بابت
حضور در رقابتهــای انتخابی جام
جهانی و همینطور مســابقات جام
جهانی روسیه را از فیفا گرفته است.
این مبالغ توسط داللهای فدراسیون
فوتبــال یــا «کارلوس کــیروش»
ســرمربی پیشــین تیم ملی ایران
دریافت میشد.
درعینحال ،ایرانوایر بهمن  ۱۳۹۷به
اسنادی دست یافت که نشان میداد
فدراسیون فوتبال ایران با سندسازی،
قصــد دارد بخش بزرگــی از مبالغ
دریافت شده توســط فیفا را ناپدید
کند .فقط در یکی از سندسازیهای
«مهدی تاج» چالــهای به عمق یک
میلیون و  ۳۰۷هزار فرانک سوییس
در حسابهای ایران و فیفا به وجود
آمده بود .این رقم ،حتی بیش از تمام
رقم قرارداد مارک ویلموتس بود.
یعنی اگر فدراسیون فوتبال مبلغ یک
میلیون و  ۳۰۷هزار فرانک دریافتی
از پاداشهای فیفا را ناپدید نمیکرد،
میتوانســت تمام حقوق ســرمربی
بلژیکی را یکجا پرداخت کند.
اما این پایان داســتان فدراســیونی
که «مهدی تــاج» ادارهاش میکند
نیســت .رییس فدراســیون فوتبال
ایران تیر امســال خطاب به «احسان
قاضیزاده هاشمی» ،نماینده مجلس
شورای اســامی و مهمترین منتقد
فدراسیون فوتبال در برنامه رادیویی
گفت« :شما اگر به فکر فوتبال هستید
آن  ۹میلیــارد دالر طلب ما را از فیفا
بگیرید».

مهدی تاج در حالی طلب فدراسیون
ایران از فیفــا را  ۹میلیارد دالر اعالم
کرد که تمامی درآمد حاصله فیفا از
اسپانسرینگ رقابتهای جام جهانی
روسیه  ۲۰۱۸رقمی حدود  ۶میلیارد
دالر بود.
حــاال خبرگــزاری تســنیم ،ضمن
«نگرانکننده» خواندن خبر رســانه

بلژیکی مدعی شــده که فدراسیون
ایران نهفقط با مشــکل مالی که به
دلیــل تحریمها ،با مشــکل انتقال
وجــه به خارج از کشــور هم مواجه
است .تسنیم در بخشــی از گزارش
خود مینویســد« :فدراسیون فوتبال
پول دســتمزد مــارک ویلموتس و
دستیارانش را تامین کرده و این پول

فیفا میزبانی را از عراق گرفت،
سکوت ایران ادامه دارد

یونس محمود کاپیتان سابق تیم ملی عراق روز شنبه با این تصویر در
صفحه اینستاگرامش فضا را متشنجتر کرد

ایران وایر -فدراســیون جهانی فوتبال در حالی رای به تعلیق میزبانی
عراق از تیم ملی فوتبال ایران داد که مدیران فدراسیون فوتبال ایران نه
پیشازاین حکم و نه حتی پسازآن ،هیچ واکنشی نسبت به لغو میزبانی
عراق نداشتند.
پس از آغاز ناآرامیها و اعتراضهای مردمی در عراق ،درخواســتهای
جامعه فوتبال ایران برای لغو میزبانی عراق و ســفر ایران به کشور ثالث
باال گرفت .سکوت رسانههای نزدیک به فدراسیون فوتبال ایران و البته
ادعاهای مکرر مدیران فدراسیون فوتبال مبنی بر «امن بودن کشور عراق
و شــهر بصره برای تیم ملی ایران» این ابهــام را به وجود آورده بود که
فدراسیون «مهدی تاج» حتی بیش از عراقیها برای میزبانی این کشور
انگیزه دارد.
سفر نمایشــی هیاتی از ایران به کشور عراق برای بررسی میزبانی شهر
ی خاطر مســوولین عراقی انجام
بصره هم بیشــتر برای تامین آسودگ 
شــد« .محمدرضا ساکت» ،در بازگشــت از بصره در نامهای خطاب به
کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشت« :برخالف ادعای برخی رسانهها ،ما هیچ
موضعگیری در قبال عدم میزبانی عراق نداشته و نداریم».
خالصهای از دیدگاههای مدیران سیاســی و ورزشــی ایران نسبت به
میزبانی عراق از تیم ملی ایران را میشد در مصاحبه «حمیدرضا آصفی»،
سفیر و سخنگوی ســابق وزارت امور خارجه ایران با خبرگزاری ایسنا
دید .او گفته بود« :برگزاری یک مسابقه فوتبال در کشور عراق میتواند
دسیسههای برخی کشــورهای خارجی برای ناامن نشان دادن عراق را
نقش بر آب کند ».این جمالت آصفی اما کمی با جو کنونی کشور عراق
در تضاد اســت .کنسولگری ایران در شهر کربال طی روزهای دوشنبه و
سهشنبه موردحمله معترضین عراقی قرار گرفت و بر اثر درگیری میان
نیروهای امنیتی با معترضین حداقل سه نفر کشته و بیش از پنجاه نفر
مجروح شدند.
شــامگاه روز سهشنبه «کالین اسمیت» ،مسوول امور مسابقات فیفا در
نامهای خطاب به سه فدراسیون فوتبال عراق ،بحرین و ایران اعالم کرد
که میزبانی تیم ملی عراق در بازیهای رســمی فیفا تا اطالع ثانوی لغو
خواهد شد .در دستورالعمل فدراسیون جهانی فوتبال تاکیده شده است
که به دلیل ناآرامیهای کشور عراق ،تیم ملی فوتبال این کشور باید دو
دیدار خانگی پیــش روی خود در بازیهای مقدماتی جام جهانی را در
زمین بیطرف برگزار کند.
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نیز به حسابی برای انتقال ب ه حساب
ویلموتس ارسال شده است .بااینحال،
فدراســیون به دنبال مسیری برای
انتقال این پول اســت تا مبادا مقابل
این حساب نیز گرفته شده و دستمزد
ســرمربی تیم ملی پیش از انتقال به
حساب او بلوکه شود».
اما این شاید تمامرخ از واقعیت نباشد.
پیشازاین و سال گذشته ،زمانی که
کارلوس کــیروش هدایت تیم ملی
ایران را برعهده داشت ،مهدی تاج او
را بهعنوان وکیل فدراسیون فوتبال به
فیفا معرفی کرد .فیفا متعهد شد مبالغ
موردنظر فدراسیون ایران را بهعنوان
«حقوق و دســتمزد» کیروش به او
پرداخت کند.
فدراســیون فوتبال این بار از چنین
فرمولی پیروی نکرده ،چون اساســا
طلبی نــزد فیفا نــدارد .همینطور
مبالغــی که از ســوی وزارت ورزش
بهعنوان کمک مالی به فدراســیون
ایران میرســد هم به حساب مارک
ویلموتس واریز نمیشــود .از سوی
دیگــر ،مبالغ جرایم ســنگین مالی
فدراســیون فوتبال هم به حســابی
نامعلوم میرود.
فدراســیون فوتبال ایران نهتنها هیچ
مبلغــی بابت تبلیغــات محیطی به
باشــگاهها پرداخت نمیکند که طی
سه ماه گذشــته رقمی بیش از ۸۵۴
میلیون تومــان نیز از کنــار جرایم
انضباطی ،درآمد کسب کرده است.
«صــادق درودگر» ،رییس ســازمان
اقتصادی فوتبــال ایران پیش از آغاز
لیــگ برتر فوتبال مدعی شــده بود
که کف قرارداد جدید برای تبلیغات
محیطی فوتبال ایــران ۸۵ ،میلیارد
تومــان خواهد بــود؛ رقمی که البته
«امیر عابدینی» ،مدیر سابق فوتبال
ایــران غیرواقعی و بســیار کمتر از
قرارداد فدراســیون فوتبال و سازمان
لیگ عنوان کرد .این یعنی فدراسیون
فوتبال فقط از قبل تبلیغات محیطی
که بخشــی از آن متعلق به باشگاهها
و بخشی متعلق به فدراسیون است،
رقمی بیش از  ۷میلیون و  ۵۳۰هزار
دالر آمریکا درآمد کسب کرده است.
فدراســیون فوتبال بــا تمامی این
درآمدها امــا ادعا میکند که قادر به
پرداخــت قرارداد مــارک ویلموتس
نیست.
درحالیکه فدراســیون ایران برای به
تعویق انداختــن پرداخت مطالبات
ویلموتس تــاش میکند ،رســانه
بلژیکی مینویسد« :اگر باشگاه آنتورپ
تصمیم بگیرد که سرمربیاش «السلو
بولوتــی» را برکنار کنــد ،ویلموتس
میتواند یکی از کاندیداهای جانشینی
او در این تیم باشد .ویلموتس همیشه
با «لوســیانو دِانوفریو» ،مدیر ورزشی
باشــگاه آنتورپ رابطه خوبی داشته
است».
برخی دلیل به تعویق افتادن دستمزد
مارک ویلموتس را پیروی فدراسیون
مهدی تاج از آخرین دســتورالعمل
آیتاهلل «علی خامنــهای» میدانند.
مرداد امسال ،رهبر جمهوری اسالمی
ایران در دیدار با جمعی از مدالآوران
علمــی جهانــی و
در المپیادهــای
ِ
همچنین اعضای تیــم ملی والیبال
جوانان ،خواهان حضور مربیان ایرانی
در تیمهای ملی و باشگاهی ایران شد.
علی خامنهای در ایــن دیدار گفت:
«درباره ســرمربی ایرانی هم همیشه
اعتقادم این بوده و واقعا معتقدم این
(مربی ایرانی) برای کشور ما ،باشگاهها
و مجموعههای ایرانی شایسته است».
او البته در پایان جمالتش اضافه کرد:
«البته دخالتی نمیکنم اما لزومی (به
حضور مربی خارج) وجود ندارد».
پیام یونسیپور (ایران وایر)
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قهرمان ایرانی تکواندوی جهان
به عضویت تیم ملی صربستان در آمد

رادیو فردا -مهدی خدابخشی دارنده
مدال طالی تکواندوی جهان با اخذ
تابعیت صربستان به عضویت تیم ملی
این کشور درآمد.
خدابخشی سال  ۲۰۱۵روی سکوی
نخســت جهان ایســتاد که آخرین
طالی جهانی ایران در رده بزرگساالن
است .در دو دوره بعدی ایران موفق به
کسب نشان طال نشد.
خدابخشی برای ایستادن روی سکوی
برتر جهان استیون لوپز آمریکایی از
اسطورههای تکواندو که هفت طالی
المپیک و جهان دارد را شکست داد.
این ورزشــکار  ۲۸ســاله مازندرانی،
مدال طالی بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
اینچئون و یک نشــان طالی آسیا را
هم در کارنامه خود دارد.
جالب اینکه خدابخشــی در مرحله
یکچهــارم نهایی المپیــک ریو که
بــه نام ایران مبــارزه میکرد ،مقابل
میالد بیگی نماینده ایرانی تیم ملی
جمهوری آذربایجان قرار گرفت.
بیگی آن مسابقه را برد و در پایان نیز
توانست به مدال برنز المپیک برسد اما
خدابخشی همچون سایر اعضای تیم
مردان تکواندوی ایران ،از کسب مدال
المپیکبازماند.
خدابخشــی آبــان  ۱۳۹۷در جــام
تکواندوی تیمی به میزبانی امارات ،با
شهرداری ورامین به عنوان قهرمانی
دســت یافت .آخرین حضور او با تیم
ملی ایــران ،پارســال در بازیهای
آســیایی جاکارتا بود که با شکست
از لی هوا جــون (کره جنوبی) از دور
مسابقات حذف شد.
خدابخشــی تا ماه قبل ،به نام ایران
در رنکینــگ حضور داشــت اما در
جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی
به عنوان نماینده صربســتان در رده
چهل و هشــتم وزن  +۸۰کیلوگرم
دیده میشود.
اولین افتخاری که خدابخشــی برای
صربستان کسب کرده ،هفته گذشته
رقم خــورد و در وزن  ۸۷جام بلگراد
که تیم ملی ایران هم حضور داشــت
روی سکوی سوم ایستاد.
در این دسته برایان ساالزار از مکریک
قهرمان شــد .امبار اندیایه از فرانسه
بــه نایــب قهرمانی رســید .مهدی
خدابخشی (صربستان) و نورماگمدف
(روســیه) روی ســکوی ســوم قرار
گرفتند.
خدابخشی با تانیا تاناکوویچ از اعضای
تیم تکواندوی زنان صربستان ازدواج
کرده که ســابقه فعالیــت به عنوان
خبرنگار ورزشی را هم دارد.
در دوران ریاست سیدمحمدپوالدگر
در فدراسیون تکواندو ،چندین قهرمان
و مربی شاخص این رشته ورزشی از
ایران رفتهاند.
از جملــه رضا مهماندوســت ،میالد
بیگــی ،راحلــه آســمانی ،کســرا
مهدیپورنژاد ،مهران عسگری و دینا
پوریونس که در خارج از ایران فعالیت
میکنند.
خانم آســمانی در المپیک ریو برای
بلژیک مبارزه کــرد .مهدیپورنژاد و

پوریونس نیز در المپیک توکیو از تیم
پناهندگان و بــا پرچم  IOCبه روی
شیاپ چانگ میآیند.
در سایت فدراسیون تکواندو ،واکنشی
نســبت به تابعیت جدید خدابخشی
دیده نمیشود.
سعید مالیی که خانواده همسرش در
جودوی آلمان فعالیت میکنند ،این
کشور را برای درخواست پناهندگی و
ادامه زندگی برگزید.
خبرگزاری «میزان» وابســته به قوه
قضائیه جمهوری اســامی ایران با
کنایه به همین موضوع ،همســران
خارجی را «بالی جان ورزشــکاران
ایرانی» معرفی کرده است.
محمدجواد زمانآبــادی روزنامهنگار
ورزشــی نیز با کنای ه امــا رویکردی
متفاوت ،عضویت خدابخشی در تیم
ملی صربســتان را به وزیــر ورزش
تبریک گفته.
خبرگزاری فارس گفتوگویی با پدر
مهدی خدابخشی انجام داده .عنایت
بخشــی با ایــن ادعا که عروســش
مسلمان شده گفته است« :متاسفانه
مادر همسرش بیماری سختی دارد.
به همین دلیل مهدی تصیم گرفت
نزدیک همســرش باشــد تا او تنها
نماند».
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کشتیگیران ایران فقط قبل از بازی با اسراییل مصدوم میشوند
خبرگــزاری تســنیم اینگونه خبر
داد« :پویا ناصرپور نماینده وزن ۵۵
کیلوگرم ایــران در دیدار یکچهارم
نهایــی رقابتهای جهانــی زیر ۲۳
سال مجارستان مقابل شوتا اوگاوا از
ژاپن از ناحیه مچ پا دچار شکستگی
و مصدومیت بســیار شــدید شد و
بالفاصله برای درمان به بیمارستان
انتقــال یافت و بدین ترتیب از ادامه
مسابقاتبازماند».
در خبری که خبرگزاری نزدیک به
سپاه پاســداران منتشر کرده است،
تاکید شــده که کشــتیگیر جوان
ایرانــی« ،بالفاصله» پــس از پایان
مسابقه با ورزشکار ژاپنی و به دلیل
«شکستگی مچ پا» راهی بیمارستان
شده است.
ساعاتی پسازاین اتفاق البته «مهرزاد
اســفندیاریفر» مربی سابق «پویا
ناصرپور» در تیم ملی جوانان ایران
با رســانههای داخل و خارج از ایران
گفتوگو کــرد .درحالیکه مربیان
تیم ملی ایــران حاضر به اظهارنظر
در مــورد وضعیت کشــتیگیر زیر
 ۲۳ســال تیم ملی ایــران نبودند،
مهرزاد اســفندیاریفر که هماکنون
سرمربیگری تیم ملی کشتی فرنگی
تایوان را برعهده دارد گفت« :ساعاتی
پس از بازی بــا پویا ناصرپور تلفنی
صحبت کــردم .او گفــت در تایم
اول پایش پیچ خــورده بود .او برای
من عکس پایش را ارســال کرد و با
اطمینان گفت که نمیتوانست دیگر
مبارزه کند».
سرمربی سابق ناصرپور تاکید میکند
که «ســاعاتی» پس از بازی با این
کشتیگیر صحبت کرده و او تصویر
پایش که ورم داشــته را به او نشان

پارمیسشیخاالسالمی
اولین مدال جهانی وزنهبرداری
زنان ایران را کسب کرد

پارمیس شیخاالسالمی در کنار پدرش علیرضا شیخاالسالمی

رادیو فردا -پارمیس شیخاالســامی ،وزنهبردار نوجوان ایرانی ،موفق به
کسب مدال طال در مسابقات وزنهبرداری قبرس شد.
خبرگزاری ایســنا با انتشار این خبر نوشته مدال این دختر ایرانی ،اولین
مدال بینالمللی زنان وزنهبردار ایران محسوب میشود.
خانم شیخاالســامی در رده سنی زیر  ۱۳سال و در دسته  ۵۵کیلوگرم،
توانســت رکورد  ۲۸یک ضرب ۳۸ ،دوضرب و مجموع  ۶۶کیلوگرم را به
ثبت برساند.
علیرضا شیخاالسالمی پدر پارمیس که پیشتر رئیس کمیته پیشکسوتان
فدراســیون وزنهبرداری ایران بود نیز به همراه دخترش در این مسابقات
شرکت کرد و وی نیز در رده پیشکسوتان موفق به کسب مدال شد.
مســابقات مســترز قبرس در دو بخش مردان و زنان و در سه رده سنی
نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن و همچنین در بخش پیشکسوتان برگزار
شد.
به نوشــته وبسایت خبر ورزشــی ،این پدر و دختر وزنهبردار با «هزینه
شخصی» در این مسابقات شرکت کرده بودند.

در خبری که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده است ،تاکید شده که کشتیگیر جوان ایرانی،
«بالفاصله» پس از پایان مسابقه با ورزشکار ژاپنی و به دلیل «شکستگی مچ پا» راهی بیمارستان شده است.

داده است .درحالیکه تسنیم میگوید
این کشتیگیر بالفاصله پس از بازی
راهی بیمارستان شد.
اما خبر مصدومیــت پویا ناصرپور نه
بالفاصله پس از مســابقه که ساعاتی
پس از شکست او برابر حریف ژاپنی
منتشــر میشــود .او شکست خورد
و بــه گــروه بازندهها رفــت .قانون
میگوید کشــتیگیری کــه مقابل
حریف خودش شکست میخورد باید
منتظر بماند و ببیند که آیا حریفش
به فینال مســابقات خواهد رسید یا
خیر .درصورتیکه حریف او به فینال
برســد ،او دوباره شانس حضور روی
تشــک و جنگیدن برای مدال برنز با
سایر کشــتیگیرهایی که مقابل دو
فینالیست شکستخوردهاند را خواهد
داشت.
تا زمانی که حریــف ژاپنی به فینال
نرسیده بود ،خبری از مصدومیت مچ
پای ناصرپور به گوش نمیرسید؛ اما
بهمحض رســیدن این کشتیگیر به
فینال ،ناصرپور به بیمارستان منتقل
شد.
ابتدا باید خاطرهای از «علیرضا دبیر»
کشتیگیر سابق تیم ملی آزاد ایران
و رییس کنونی فدراسیون کشتی را
مرور کرد .او پیش از آغاز رقابتهای
جهانــی  ۲۰۰۲در گفتوگویــی ،از
شگردهای مصدوم کردن کشتیگیرها
برای مواجه نشدن با حریفان اسراییلی
حــرف زد .از زیر فشــار گذاشــتن
استخوان ،ماساژ با یخ و تحمیل دردی
که ورزشکاران تحمل میکنند.
دوباره به خبر خبرگزاری تسنیم باز
میگردیــم« :ناصرپور از ناحیه مچ پا
دچار شکستگی و مصدومیت بسیار
شــدید شد ».مربی ســابقش اما در
آخریــن مصاحبــه از گفتوگوهای
زنجیرهای خود با رســانهها به شبکه
بیبیسی فارســی میگوید« :من با
پوریا صحبت کردم .او تصویر پایش را
نشان داد که ضرب دیده بود ».مهرزاد
اســفندیاری تاکید میکند که این
مصدومیت در وقت اول اتفاق افتاده
و ناصرپور تــا پایان بازی با «مچ پای
ورمکرده» به رقابت ادامه داده است.
اما پویا ناصرپور روایت ســومی را رو
میکند« :پس از مسابقه درد شدیدی
داشتم .پس از عکسبرداری مشخص
شد تاندونهای پایم کشیده شدهاند».
شکســتگی پا ،ضرب دیــدن و ورم
کردن و حاال ،کشیدگی تاندونها.

همــه ایــن داســتانهای متضاد و
متفاوت به یک دلیل اســت؛ پس از
رسیدن حریف ژاپنی به فینال ،پوریا
باید در اولین مسابقه برای رسیدن به
مدال برنز ،با «ماکسیم ویستوسکی»
اســراییلی مواجه میشد .پس یک
فرمول قدیمی به کار میآمد و آنهم
مصدومیتی است که مربیان کشتی
بهصورت موقت برای ورزشکاران مهیا
میکنند.
خبرگزاری تســنیم که طی روزهای
گذشته تصاویر چندانی از رقابتهای
کشتی زیر  ۲۳ســال جهان پوشش
نمیداد ،اقدام به انتشار چهار تصویر
از لحظات حضور آمبوالنس در سالن
مســابقات و گچ گرفتن پای ناصرپور
کرد.
پویا ناصرپور قهرمان رقابتهای جوانان
جهان در اسلوونی است .باوجود سن
کم ،اما در تیم ملی بزرگساالن کشتی
فرنگی ایــران هم مبــارزه میکند.
مصدومیت او مقابــل حریف ژاپنی
غیرقابلباور نیســت ،امــا چند ابهام
وجود دارد .در کشتی فرنگی که تمام
وزن کشــتیگیرها بهواسطه فنونی
که در آن اجرا میشــود روی باالتنه
آنهاست ،چرا او باید از مچ پا مصدوم
شود؟ در کشتی فرنگی ،فنون کمر به
پایین خطا است.
درصورتیکه بپذیریم یک کشتیگیر
فرنگی هم میتواند با چرخش ناگهانی
روی مچ پا ،دچار مصدومیت شــود،
این ســوال بهوجود میآید که چرا تا
زمان رسیدن حریف ژاپنی به فینال
مسابقات و مشخص شدن قرعه پویا
ناصرپور (مبارزه با حریف اسراییلی)
این خبر مصدومیت انتشار پیدا نکرد.
سومین ابهام البته بیپاسخ میماند؛
چرا در تمام ادوار اخیر ،کشتیگیرهای
ایرانی فقط و فقــط پیش از دیدار با
حریفان اسراییلی مصدوم میشوند؟
اتحادیه جهانی کشــتی ،دست ایران
را برای فــرار کردن از قانون و مبارزه
نکردن با حریفان خوانده است .طبق
قوانین جدید اتحادیه جهانی کشتی،
اگر کشتیگیری قبل از شروع مسابقه
دچار مصدومیت هم شود ،باید روی
تشک بیاید ،با حریفش دست بدهد،
کنار داور بایســتد تا داور حریفش را
بهعنوان فرد برنده اعالم کند و بعد به
رختکن برگردد.
اما مساله اصلی برای ورزش و سیاست
ایران ،همان دست ندادن با ورزشکار

اسراییلی است و بس.
مهر  ۱۳۹۷آیتاهلل «علی خامنهای»
رهبر جمهوری اسالمی ایران در دیدار
با مدالآوران کاروان ورزشی ایران در
بازیهای آسیایی اندونزی گفت« :من
میخواهم به شما بگویم مبادا شما را
بترسانند .مبادا به شما بگویند که اگر
فالن مسابقه را ندهید ،اگر فالن کار
را نکنید ،اگر فالن جور ظاهر نشوید،
فــان فدراســیون بینالمللی ،فالن
تشکیالت بینالمللی از شما ناراضی
میشود .به َد َرک که ناراضی میشود.
هیچ غلطی نمیتوانند بکنند».
اما این نوید رهبر جمهوری اسالمی
موثــر نبود ۲۸ .شــهریور امســال،
فدراسیون جهانی جودو ،طی حکمی
فدراســیون جودو ایران را به حالت
تعلیق درآورد .دلیلش ،اثبات دخالت
سیاست در ورزش و ادعاهای «سعید
موالیی» برای اصــرار به عدم مبارزه
با حریف اسراییلی بود .بهاینترتیب،
جودو ایران شانس حضور در المپیک
توکیو را بهصورت قطعی از دست داد.
پیشازاین ،اتحادیه جهانی کشــتی
بهصورت قطعی بــه ایران تذکر داده
بود که در صورت اثبات دخالت دوباره
سیاست در امور فدراسیون کشتی این
کشــور و همینطور امتناع تعمدی
کشتیگیران از مبارزه با ورزشکاران
اسراییلی ،این ورزش ایران را به حالت
تعلیق درخواهد آورد.
همین مساله بود که باعث استعفای
«رسول خادم» از ریاست فدراسیون
کشــتی ایران شــد .او طی نامههای
جداگانــهای به آیــتاهلل خامنهای و
همینطور شورای عالی امنیت ملی
کشور ،خواهان صدور مجوز مبارزه با
ورزشکاران اسراییل شد؛ اما نهتنها با
این درخواست او موافقت نکردند که
او حتی از ســوی نهادهای امنیتی و
نظامی هم مورد تهدید قرار گرفت.
حاال در آســتانه رقابتهای المپیک
توکیــو ،مهمتریــن ورزش المپیکی
ایران زیر نگاه مستقیم اتحادیه جهانی
کشــتی و البته کمیتــه بینالمللی
المپیک قرار گرفته است.
پویا باید فوری مصدوم میشــد و به
بیمارستان میرفت که حتی فرصت
روی تشــک آمدن و دســت دادن با
حریف اسراییلی را هم پیدا نکند.
پدرام قائمی (ایران وایر)
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جوکر ســاخته تاد فیلیپس یکی از
مهمترین فیلمهای ســال  ۲۰۱۹در
جهان است .آشبوهای شهر خیالی
گاتامســیتی در این فیلم از دریچه
چشم شخصیتی فقیر و حاشیهنشین
روایت میشود .این فیلم به بحثهایی
هــم دامن زده اســت .آیا آنگونه
که منتقدهای چپگــرا میگویند
جوکر نقدی ســت بر ریگانیسم و
سیاستهای ریاضتی؟ و یا میبایست
پیام سیاســی فیلم را تکرا ِر فکر
مرکزگراهای ولرمی
محافظهکارانه
ِ
دانســت که معتقدند افراطگرایی
راســت و افراطگرایی چپ جهنمی
یکسان بر پا میکنند؟

فصل پیش شبکه های اجتماعی در
ِ
ُقرق تبلیغاتِ فیلمجوکر بود .آگهی
هــای تبلیغاتی فیلم وعــده می داد
فیلم
چهارم اکتبــر « ۲۰۱۹بهترین ِ
ســال» به نمایش درخواهد آمد .در
این میان منتقدهایی حتی فراتر رفته
اند .یک ماه پیــش از اکران عمومی
فیلم الکس بیلینگتون ،از منتقدهایِ
ســینمایی پر خواننده ،نوشت تاریخ
سینما به پیش و پس از جوکر تقسیم
خواهد شــد .چنین حرف هایی اما
از اســاس بوی بازار گرمی می دهد.
مطلع این دســت داوری
مخاطــب
ْ
هایِ شــتابزده را جدی نمی گیرد.
جوکر ،برای قرار گرفتن در لیســت
آثار سترگ ســینمایی ،پیش از هر
چیز نیازمن ِد رقابت با برجسته ترین
فیلم های امسال است .چنین رقابتی
نیز ســاده نخواهد بود .رقبای فعلی
محصول
جوکر یا فیلم هایی هستند
ِ
چهره های تاریخ سا ِز سینما و یا آثار
فیلمسازهایی جوان و مؤلف اند مثل
بونگ جونگ هو.
ِ
اهمیت واپســین اث ِر تاد
با وجود این
فیلیپس قابل انکار نیست .اثری که ،به
قول کارگردان فیلم« ،مطالعه موردی
یــک شــخصیت» اســت .از این رو
داستان فیلم حال و هوایی گیرا دارد.
خلق جهان داســتانی گاتام
از زمان ِ
سیتی در دهه  ،۱۹۴۰این نخستین
مرتبه است که آشوبِ این شه ِر خیالی
بتمن متمول
عاج
نه از بلندای
ِ
بــرج ِ
ِ
بلکه از زاویه دی ِد شــخصیتی فقیر و
محذوف روایت می شود .شخصیتی
ِ
پشــت پا خورده که جهان افســرده
ِ
شخصیت
اش یا ِد درماندگی های دو
ماندگا ِر ســینمای آمریکا را زنده می
کند :تراویس بیــکل در فیلم راننده
تاکســی و روپِرت پاپکیــن در فیلم
سلطان کمدی .در عین حال ردپایِ
دیگر فیلم های کالسیک آمریکا نیز
در فیلمنامه جوکر بــه وضوح دیده
میشــود .فیلم شــبکه ازجمله آن
داســتان فیلم
فیلمهاســت :رویکرد
ِ
جوکــر به موضــوع «رســانه» ادای
احترامی ست به این اثر بنا ِم سیدنی
لومِــت .از این منظر می توان مدعی
بود فیلمنامه جوکر را بر شانه محکم
کالسیک ها نگاشته اند[.]۱
تاد فیلیپس پیش تــر در گفتگویی
بر این نکته تأکید داشــت .می گفت
اگرچه هنگام نــگارش فیلمنامه به
دنبال تقلید نعل به نعل از کالسیک
های دهه  ۱۹۷۰نرفته است ولی روح
خون فیلم جاری ست».
آن آثار «در ِ
ِ
روایت تــاد فیلیپس اما مســلح به
زیبایــی هــای بصری نیز هســت.
ذکاوتِ کارگردان و تصویربردار فیلم
در اســتفاده از جدیدترین تکنولوژی
های تصویربرداری دیجیتال توانسته
وزن زشتی های محیط اجتماعی
تا ِ
روان شــخصیت اصلی فیلم را به
بر ِ
تصویر بدل کند .تمام آن پالن های
کم نور ،سکانس های مملو از سایه ها،
قاب بنــدی های غیرعادی و نماهای
بســته بخش قابل توجهــی از با ِر به

 جوکر

تمثال شرو ِر افراطی
ِ

ِ
شخصیت رو
حرمان
کشیدن
تصویر
ِ
ِ
به
تالشی فیلم را بر دوش میکشند.
ِ
بازی تماشــایی واکیــن فینِکس در
نقــش آرتور فلَک نیــز در چارچوب
ِ
همین قاب ها بیشتر به چشم می آید.
از جمله لحظــه های تأثیرگذار بازی
فینِکس ،که شــاید به کار اثبات این
ادعا هم بیاید ،به نخستین گفتگویش
با مددکار اجتماعی مربوط می شود.
ســکانس مغمــوم مخاطب
در آن
ِ
آدمی بی پناه را می بیند که دارد در
پیرامون خویش حل می شود .اشیایِ
اتاق مددکار به وضوح آرتور را محاصره
کرده اند و او در میان شان چیزی جز
شبحی بی اهمیت نیست« .ما به دنبال
فرصت هایی می گشتیم تا کوچکی
ِ
اهمیت آرتور در نســبت با
و عــدم
فضایی بزرگ را نشــان دهیم» .این
عبارت های الرنس شِ ر – تصویربردار
فیلم جوکر – اســت در گفتگویی با
ِ
مجلــه فوربْس«:فرصتهایی ،که از
منظر روانشــناختی ،ما را به ســوی
جهان آدمی می کشــاند که [حتی]
در شــهر[خودش] به چشــم کسی
نمیآید».
برای باقی عناص ِر ســازنده فیلم نیز
می توان ویژگی های مثبت دیگری
برشــمرد .طراحی صحنه چشمگیر
فیلم یکی از آنهاســت .جاش وایس
– از نویســنده هــای کمپانی مارول
– مینویســد حضور «انبو ِه زباله ها،
گرافیتی ها و ســالن هــای نمایش
ســیتی
فیلم هــای پورن» در گاتام
ِ
تاد فیلیپس «بازتابی مادی ســت از
زوال شــخصیت
روانی رو به ِ
وضعیت ِ
اصلی فیلم» .همیــن رویکرد را می
توان در تحلیل موسیقی متن فیلم نیز
به کار بست .در مشهورترین سکانس
فیلم آرتــور ،با آرایش و لباس جوکر،
از پلکانی پائین می آید و همزمان با
قطعه ای از َگــری گِلیدر می رقصد.
ناظرانی ،با اشاره به پرونده سؤاستفاده
جنســی گِلیدر از کودکان ،به حضور
ِ
آن قطعه در فیلم خرده گرفته اند .با
اندرول
این حال می توان قطعه راک
ِ
گِلیدر را پیش درآمدی دانســت بر
دگردیسی شخصیت اصلی داستان.
ِ
اگر بــه یاد داشــته باشــیم در آن
سکانس آرتور دارد خودش را به برنامه
تلویزیونی پر بیننده ای می رساند تا
در برابر چشــم میلیون ها نفر اعالم
کند ،که درست مثل گِلیدر ،به هیچ
گذاشتن
چیز باور ندارد و آماده زیر پا
ِ
تمامی ارزش های متمدنانه است.
مجمــوع ایــن عوامل جوکــر را در
فهرســت مهمترین فیلم های سال
 ۲۰۱۹قــرار می دهد .فیلمی که هم

در گیشه و هم در میان اهل فن موفق
ِ
نخست
عمل کرده است .در سه روز
اکران عمومی فیلــم ،جوکر تنها در
خاک ایاالت متحد  ۹۵میلیون دالر
فروش داشــت که در نــوع خودش
رقمی بی نظیر به حســاب می آید.
در زمان نگارش این ســطور ناظرانی
فروش یــک میلیــارد دالری جوکر
را انتظار می کشــند .از سوی دیگر
ســپتامبر گذشــته ،جوکر به عنوان
فیلم هفتاد و ششمین دوره
بهترین ِ
جشــنواره ونیز انتخاب شد .کسانی
طالیی ونیز می تواند
معتقدند شــیر
ِ
مقدمه ای باشد برای درخشش فیلم
در مراسم اسکار؛ خاصه آنکه این فیلم
در جشنواره ونیز با آخرین اثر رومن
پوالنسکی رقابت کرده است .هشتم
اکتبر ،خبرنــگار مجلــه ِورایتی در
گزارشــی اعالم کرد «غالب داورهای
آکادمی اســکار» که به گفتگو با وی
تــن داده اند «نقش آفرینی فینِکس
[در فیلــم جوکر] را ســتایش کرده
اند» .برخــی از اعضایِ آکادمی حتی
ستایش شان از فیلم را علنی به زبان
آورده انــد :کریس راک در حســاب
توئیترش جوکر را «شاهکار» و اثری
«افسانه ای» خواند و مایکل موور نیز
در حسابِ اینســتاگرام اش جوکر را
«شاهکاری سینمایی» لقب داد.
با تمامی این اوصاف جوکر به فیلمی
بحث برانگیز تبدیل شــده است .در
هفته های گذشته موافق ها و مخالف
جدال با یکدیگرند .جدال
های فیلم در
ِ
هایی که بیش از هر چیز بر پیام فیلم
و تأثیرهای اجتماعی آن تمرکز دارد.
مجموعه ای از لیبرال ها و رسانه های
در اختیارشــان فیلم را «خطرناک»
توصیف کرده اند .ضمیر اشــاره گرو ِه
اخیر اکیپ های ماجراجویِ فضاهای
آنالین است که خشــونت و رویکرد
نیهلیستی کاراکت ِر جوکر را ستایش
می کننــد .تولید کننــدگان اثر در
برابر انتقا ِد مخالف های لیبرال شان
می گویند آنچه بــر پرده می بینید
تنها و تنها یک فیلم اســت و در پی
تحریک و یا القای فکرهای موذیانه به
جامعه نیست .از سوی دیگر ناظرانی
از جناح چــپ ،با برجســته کردن
پــس زمینه تاریخی داســتان فیلم،
ارزیابی هایی مثبت از واپســین اثر
تاد فیلیپس داشته اند و جوکر را در
دسته آثار انتقادی قرار می دهند .از
ِ
گزارش حاضر
مأموریت اصلی
این رو
ِ
کنکاش در مضمون هایِ احتمالی این
فیلم است :آیا جوکر فیلمی خطرناک
اســت؟ آیا می بایست این فیلم را در
مقام اثــری هالیــوودی دید که جز

فروش ســرگرمی به مخاطب هدف
دیگری ندارد؟ آیا آنگونه که منتقدهای
چپگرا می گویند جوکر نقدی ست بر
ریگانیسم و سیاست های ریاضتی؟
و یا می بایست پیام سیاسی فیلم را
تکرا ِر فکر محافظهکارانه مرکزگراهایِ
ولرمی دانســت کــه معتقدند افراط
گرایی راســت و افــراط گرایی چپ
جهنمی یکسان بر پا می کنند؟
جوکر کیست؟

ســابقه بحث هایِ انتقادی پیرامون
شخصیت داســتانی جوکر به اواخر
مارس
دهه  ۱۹۸۰برمی گردد .در ماه
ِ
 ۱۹۸۸کمپانی دی ســی کامیکس
برای نخستین بار رمان مصو ِر «بتمن:
شــوخی مرگبار» را چــاپ کرد .در
بخشــی از آن رمان باربارا گوردِن –
دخت ِر یکی از پلیس های خوشــنا ِم
گاتام سیتی – توسط جوکر دزدیده
می شود .هیوالیِ گاتام سیتی بعد از
ربــودن باربارا او را فلج می کند و ،به
منظور شکنجه دادن پدر وی ،عکس
هایی برهنه از باربارا می گیرد و آنها را
انتشار می دهد .در آن زمان فمنیست
رمان شوخی مرگبار
ها به این
ِ
فصل ِ
انتقاد کردندُ .زبده انتقادشان این بود:
شأن انسانی باربارا ،در مقام یک زن،
به شــی ای تقلیل داده شده است تا
به واســطه اعمال خشونت علیه وی
داســتان بزن بزن های یک مشــت
ِ
مرد با هیجان بیشــتری پیش برود.
درستی حساســیت این گرو ِه منتقد
بعدها مشخص تر شد .سه دهه بعد
آلن موور ،نویســنده شوخی مرگبار،
به نکته ای مهم اعتراف کرد .بر پایه
شهادت موور ،وقتی وی نظر کمپانی
دی ســی کامیکس را درباره قربانی
کردن شــخصیت باربارا – که از قضا
در مجموعه های بتمن شــخصیتی
محوری داشــت – می پرســد این
جواب را از ســوی مدیرهای کمپانی
می گیرد«:حتماً؛ بزن این ماده سگ
را فلج کن!».
حکایــت تازه ترین نقدهای منفی به
نسخه جدید جوکر اما متفاوت است.
پــس از نمایش فیلم در جشــنواره
بینالمللی تورنتو منتقدهایی نوشتند
داستان دیگر درباره
تماشا کردن یک
ِ
قابل فهم مردهای
«خشــونت های ِ
سفیدپوســت» کســالت بار است.
مخالف های فیلم مــی گویند روند
ِ
سفیدپوست
شدن آرتور از یک
تبدیل
ِ
شکســت خورد مذکر به نهلیستی
آدمکش ،با روایت کالن رســانه های
آمریکایی از سرگذشــت آن گروه از

ِ
سفیدپوست مسلح که اینجا
مردهای
و آنجا جمعیت های بــی دفاع را به
گلوله می بندند هماهنگــی دارد .از
نقطه نظر ایشان پیام نهایی فیلم این
قاتل گروهی از آدم
است[«:آرتور] به ِ
جامعه
[چون]
ها تبدیل شد
انتخابِ
دیگری برایش باقی نگذاشــته بود».
این دسته از مخالف ها استدالل می
کنند در زمانه ای که رنگین پوست،
مهاجر ،زن ،همجنــس خواه ،اقلیت
مذهبی و آدم ترقی خواه از شر گلوله
های مردهای خشمگین سفیدپوست
در امان نیستند پیام نهایی جوکر می
تواند عمیقاً دردسرســاز باشد« .آدم
هایی شــبیه به آرتور عم ً
ال دارند هر
هفتــه در آمریکا به یــک تیراندازی
کور[ ]۲دســت می زنند و یا تالش
می کنند اقدامی خشن انجام دهند».
اینها بخشی از معروف ترین مقاله این
طیف از منتقدهاست که  ۳۱آگوست
در مجله تایمز منتشــر شد«:با این
حال ما همچنان می بایست با آرتور
همدردی کنیم؛ با این بره رنجور که
[گویــا] به قدر کافی طعم عشــق را
نچشیده است».
تولیــد کنندهای جوکر اما نســبت
به این نقدهــا رویکردی دیپلماتیک
داشتند .بیســت و چهارم سپتامبر
تعــدادی از خانــواده هــای قربانی
های کشتار ســال  ۲۰۱۲در یکی از
سالن های ســینمایِ ایالت کلورادو
به کمپانی بــرادران وارنــر نامه ای
سرگشاده نوشتند .نویسندههای نامه
می گفتند از شــنیدن خبر ساخته
شدن فیلمی درباره جوکرتوسط این
ِ
کمپانی فیلمسازی ،که داستان اش
مخاطــب را به هــم دردی کردن با
ِ
تروریست فیلم وا می دارد،
شخصیت
به فکر فرو رفته اند .در آن نامه اظهار
می شــد اگر چه «حق آزادی بیان»
این کمپانی را به رسمیت می شناسند
اما معتقدند «قدرت بیشتر مسئولیت
بیشتر به همراه می آورد».
امضا کنندگان نامه ،به جای دعوت
مــردم به تحریم فیلم و یــا اصرار بر
ممنوعیت فیلــم ،از کمپانی برادران
وارنر می خواســتند تا از کمک مالی
به سیاستمدارهایی که مدافع منافع
«انجمن ملــی ســاح در آمریکا»
هستند خودداری کنند.
برادران وارنر در پاســخ بــه آن نامه
سرگشــاده نوشت«:اشتباه نکنید؛ نه
شخصیت داســتانی جوکر و نه خو ِد
فیلــم در تأیید هیچ یک از اشــکال
خشــونت در جهان واقعی نیست».
در بیانیه برادران وارنر تأکید می شد
که آنهــا بارها به بازمانده های حمله
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های مسلحانه در آمریکا کمک های
مالی کرده اند .مدیرهای این کمپانی
همچنین وعــده می دادنــد که در
پی رای زنی با سیاســت گذارهایی
هستند تا هر چه زودتر قوانینی برای
پایان دادن به این پدیده شوم فراگیر
تصویب شود.
چنان نقدها و چنان پاســخ هایی در
اصل جزو تعارف های مرسوم دوران
تســلط «نزاکت سیاســی» اســت.
تروریسم سفیدپوست های آمریکا ،به
ِ
عنوان زائده شیوه تولید سرمایه داری،
نه قابل تقلیــل به پیا ِم تحریک آمیز
یک فیلم است و نه با صدقه شرکت
های خصوصی قابل حل .واقعیت این
اســت که اجامر سفیدپوست تحت
تأثیر هیجان های هالیوودی دست به
ترور نمی زنند ،بلکه فکرشان از کانون
هایی دیگر تغذیه می شود .آنها جهان
بینی ،شبکه های اجتماعی و سازمان
های سیاســی و نظامی خودشان را
دارنــد .ســال  ۲۰۰۹وزارت امنیت
داخلی دولت باراک اوباما گزارشــی
منتشر کرد درباره خطر رو به گسترش
ســازمان های تروریستی راستگرا در
گــزارش وزارت
خاک ایاالت متحد.
ِ
امنیت داخلی تجدید قوای بی سابقه
این ســازمان ها در آمریکا را از نتایج
انتخاب نخستین رئیس جمهور سیاه
پوست این کشور و همچنین بحران
مالی و سقوط بازارهای بورس در سال
 ۲۰۰۸می دانست .در بخشی از این
گزارش آمده اســت تروریست ها به
شکلی منظم از میان کهنه سربازهای
ارتش آمریــکا عضوگیری می کنند.
محافظــه کارهای کنگــره ،خصوصاً
چهره های وابسته به جریان خطرناک
تی پارتی ،در آن زمان برای به حاشیه
ِ
دولت اوباما
راندن گزارش اخطار آمیز
به هر کاری دست زدند .هشت سال
خونین
بعد ،و پــس از درگیری هایِ
ِ
شارلوتسویل ،نویســنده آن گزارش
شــهادت داد دولت اوباما تحت تأثیر
فشارهای سیاسی جمهوری خواه ها
مجبور شــد فعالیت علیه «خشونت
راست های افراطی را متوقف کند».
از سوی دیگر برخی متفکرهای معاصر
معتقدند رویکرد دولت های راســت
نسبت به مسئله تغییرات اقلیمی آتش
تعصب های ملی گرایانه و نفرت های
نژادی را به شکل بیسابقه ای تیز کرده
است .شماری از گزارش های سازمان
ملــل در ارتباط با مســئله گرمایش
زمین نیز بر همین نکته تأکید دارد.
ژوئن گذشــته یکی از گزارشگرهای
ویژه این ســازمان به صراحت نوشت
اســتراتژیِ چهره هایی چون دونالد
ترامــپ و ژائیر بولســونارو – رئیس
جمهور فاشیست برزیل – در مقابله
با بحران های زیست محیطی تهیج و
ِ
تحریک گروه های «ملی گرا ،دیگری
هراس و نژادپرست» کشورهای تحت
فرمان شان را به همراه خواهد داشت.
لیبرال جوکر،
از این رو مخالف های
ِ
که فیلــم را «خطرناک» می خوانند،
سرگرم ســاده ســازیِ موضوع اند.
نقدشان قوام ندارد.
شخصیت جوکر با هیچ متر و معیاری
شبیه تروریســت های سفیدپوست
آمریکا نیســت .مشکل اصلی چنین
نقدهایی ،برخالف ژست مخالف شان
نســبت به روایت کالن رســانه ها از
خشن مردهای سفیدپوست،
اَعمال
ِ
درونی کــردن روایــت تقلیل گرای
همان رسانه های جریان اصلی ست.
آنها نیز پیشــاپیش تروریست های
سفیدپوست را مشتی مرد نژند فرض
ِ
خطرناک
می کنند که پیام هر چند
یک فیلم می تواند هیوالی درون شان
را بیدار کند.
این طــرز تلقی نقــش ایدئولوژی
تروریســت هــا و همچنیــن تأثیر
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نهادهای سازنده وضع موجود در جان
بخشیدن به چنان جهان بینی هایی
را نادیده میگیــرد .علت تقلیل گرا
بودن شان این است :معضلی سیاسی،
که میبایست به مقابله ای سیاسی با
آن برخاســت را ،به دست گفتارهای
روانشناختی می سپارند.
قیام فرودستان
«درجه صفر»  :تقدی ِر ِ

جوکر در نخستین سال های ۱۹۸۰
روایت می شــود .شــواهد امر نشان
می دهد قدرت سیاسی در ید دولت
نئولیبرال ریگان اســت .در واپسین
ِ
فیلم تاد فیلیپس فرودستان دارند از
«ریاضت اقتصادی» عذاب می کشند.
دولتمردها بودجه خدمات اجتماعی
گاتام سیتی را قطع کرده اند .فالکت
امــری همگانــی ســت .کارگرهای
بخش خدمات شــهریِ گاتام سیتی
در اعتصاب انــد .همه چیز در قبضه
ثروتمندهاست .مددکار اجتماعی به
آرتور می گوید سرنوشت آدم هایی
از جنــس آنها دیگر پشــیزی نمی
ارزد .ســایه بازار بر همه جا ،از جمله
میدان سیاســت ،سنگینی می کند.
بازاریِ میلیاردری به نا ِم توماس وین
ســودایِ شــهرداری گاتام سیتی را
دارد – شــهری که آدم هایش از زور
مصیبت های اجتماعی خُ رد شده اند
و افسردگی اختالل عمومی ساکنان
اش به حســاب می آید .در جایی از
فیلم آرتور از مددکارش می پرسد آیا
تنها او دچار زوال عقل است یا دیگران
هم وضعیتی مشابه دارند؟ مددکار در
پاســخ سئوال او این عبارت ها را می
گوید«:اوضاع وخیم است .مردم آشفته
اند ،به دنبــال کار می گردند و برای
یک لقمه نان دارند دســت و پا می
زنند .این روزها ،جزو روزهای سخت
است».
تاریخی فیلم ،توجه
زمینه
پس
همین
ِ
ناظرهایی از جناح چپ را به خودش
مارکسیستی
جلب کرده است .مجله
ِ
ژاکوبن ،سه روز پیش از اکران عمومی
فیلم ،نقدی بر آن منتشر کرد با این
عنــوان« :در آمریــکای جوکر صبح
اســت» .عنوان مقاله به مشهورترین
شعا ِر تبلیغات تلویزیونی رونالد ریگان
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۸۰
جنجالی
ارجاع می داد[ .]۳پرســش
ِ
اســاس
«جوکــر کیســت؟» پایه و
ِ
متــن آرون فریدمن را می ســاخت
و نویسنده برای پاســخ دادن به این
ســئوال بر پس زمینه تاریخی فیلم
انگشت می گذاشت .ادعای مقاله اش
این بود :تماشای فیلم از منظر وقایع
زمان حال ،و «خطرناک» خواندن آن،
فهمیدن پیام اصلی فیلم را از
امکان
ِ
مخاطب می گیــرد .از نظر فریدمن،
جوکر استراتژی نیروهای دست راستی
بسیج توده های ناآگاه به واسطه
در
ِ
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استفاده از ظرفیتهای تلویزیون ،یا در
مقیاسی بزرگتر صنعت سرگرمی ،را
به تصویر میکشــد .از نقطه نظر وی
داستان جوکر در «سال شوم»
اینکه
ِ
ورود ریگان به کاخ سفید روایت می
شــود اتفاقی نیســت .به این ترتیب
استفاده جوکر از مدیوم تلویزیون برای
بــه راه انداختن یک جنبش توده ای
را با اقدام شومن – سیاستمدارهایی
جنس ریگان و
مقایســه می کند از
ِ
«فیلم فیلیپس به یادمان می
ترامپ.
ِ
آورد ایــن رونالد ریگان بود ،که مدت
ها پیش از ترامپ ،برای نخستین بار
از ظرفیت هــای تلویزیون به منظور
ارتجاعی توده
راه اندازی یک جنبش
ِ
ای و موفق استفاده کرد» .این بخش
هایی از نق ِد فریدمن اســت بر فیلم
جوکر[«:این فیلم] می تواند به عنوان
عنصری عمل کند تا به یادمان بیاورد
استفاده پوپولیست های دست راستی
از کمدی ،نمایش و سلبریتی دیگر در
حد قصه و افسانه نیست».
«جنبش
مقالــه فریدمن ماهیــت
ِ
دلقکهــا» در فیلــم جوکــر را با
جنبشهای توده ای پوپولیستهای
دست راستی یکی می گیرد .چنین
قیاسی مع الفارق است و متن آشوب
زده و نثر پر دســت انداز نویسنده را
گنگ تر و ناهموارتر می کند .در اینجا
اگر قرار به پیدا کردن مابه ازایی برای
«جنبش دلقک ها» باشد می توان به
شــورش های اکتب ِر  ۲۰۰۵پاریس،
ِ
می ۲۰۱۳
آگوســت  ۲۰۱۱لندن و ِ
اســتکهلم اشــاره کرد .آن شورش
شــورش دلقک ها
ها ،درســت مثل
ِ
در فیلم جوکــر ،به گروه هایی تعلق
داشــت که «بیرون از حیطه سازمان
یافته جامعه قرار دارند ،از مشــارکت
در فرایند تولید اجتماعی منع شــده
اند و نارضایتی خود را فقط در قالب
غلیان غیرعقالنی خشونت ویرانگر می
توانند ابراز کنند»[ .]4اسالوی ژیژک
این دست شورش ها را «درجه صفر
اعتراض» خطاب مــی کند؛ «یعنی
طغیان های خشــونت باری که هیچ
تقاضا و مطالبه مشخصی ندارند»[.]۵
جوان
مایکا اوچریک ،از نویسنده های
ِ
مارکسیست ،در مقاله ای برای گاردین
ستایش
نوشت «جوکر قصیده ای در
ِ
ِ
راست افراطی نیست ،بلکه اخطاری
ســت علیه ریاضــت اقتصــادی».
کانون توجــه مقاله او نیز ،مثل دیگر
منتقدهای چپگرا ،پس زمینه تاریخی
فیلم جوکر است .وی مسیر دگردیسی
آرتور به جوکر را در نسبت با دگرگونی
نئولیبرال جامعه آمریکا در دهه
های
ِ
 ۱۹۸۰بررســی می کنــد .آرتور را
قربانی جامعه ای نابرابر می بیند .می
نویسد بیش از آنچه استحقاق دارد از
مصائب جامعه سهم برده است .اعتقاد
دارد محرومیت های اجتماعی کرامت
انســانی او را له کرده اند و به جانب

خشونت و وحشیگری سوق اش داده
اند« .زمانی ُرزا لوگزامبورگ در عبارتی
پیش روی آینده ما
مشهور گزینه های ِ
را بیان کرد :سوسیالیسم یا بربریت».
اوچریک اینطور می نویســد«:جوکر
پرتره ای ست از جامعه ای که بربریت
را انتخاب کرده است».
آن مقاله لحنی موعظــه گر دارد .به
دشمن طبقاتی انذا ِر اخالقی می دهد
ِ
گرفتن رنج های
که مبادا با نادیــده
ِ
فقرا ،آنها را به سویِ بربریت برانند .از
این نظــر اخالق را بر مبارزه طبقاتی
متن
مقدم می داند .اما همین رویکر ِد ِ
اوچریک ،به شــکلی ناخواسته ،پیام
ْ
نهایــی فیلم را نیز عریــان می کند.
فیلم جوکــر ،به یک معنا ،جامعه ای
را به تصویر می کشــد که به واسطه
جنگی طبقاتی از مسیر اعتدال خارج
سیتی
شده است .در یک سوی گاتام
ِ
تاد فیلیپس میلیاردرهای فاشیست
ایســتاده اند و در سوی دیگر بربریت
جوکر و هوادارهایش .این شهر ،آنطور
که مخاطــب آن را می بیند ،دارد در
آتش افراط گرایی راســت و چپ می
ســوزد .فیلم به مخاطــب می گوید
آشوب ویرانگر شهر حاصل مقابله این
دو نیروی شرور است و حقیقت ،بنا به
ذاتِ اثیری اش ،همان عنصری ست
که در قاب دوربیــن فیلیپس دیده
نمیشود :اعتدال یا همان نقطه تعادل
سیستم.
طنیــن این پیــا ِم محافظــه کارانه
مرکزگراها را می توان در اظهار نظری
از تاد فیلیپس نیز به وضوح شنید .در
بیست و پنجم سپتامبر ،وقتی کلنجار
با منتقدهایی که مــدام فیلم اش را
خطرناک می خواندند کالفه اش کرده
بود ،گفت«:آنچه برایم در بحث های
شکل گرفته پیرامون این فیلم روشن
شد این است که وقتی پای خواسته
چپ افراطی در میان باشد [آنها]
های ِ
تا چه اندازه می توانند شــبیه راست
افراطی باشــند» .از این رو می توان
در پاسخ به سئوال «جوکر کیست؟»
تمثال شــرو ِر
چنین نوشــت :جوکر
ِ
افراط گرایی ست.
[ ]۱ر ِد پــای فیلم هایی مثل خیابان
های پائین شهر ،سِ رپیکو ،پرواز بر فرا ِز
آشیانه فاخته ،بعد از ظهر سگی و صد
البته پرتقال کوکی ،که ســرآمدهای
سینمای دهه  ۱۹۷۰آمریکا هستند،
در جوکر می درخشد.
[Mass Shooting ]۲
[It’s Morning Again in America ]۳
[ ]۴سال رؤیاهای خطرناک /اسالوی
ژیژک /ترجمه صالح نجفی و رحمان
بوذری /صفحه ۸۲
[ ]۵همان منبع  /صفحه۹۳
فرهاد مرادی (رادیو زمانه)

شعر شاعران زن بر روی صحنه تئاتر
از رابعه بلخی تا فروغ فرخزاد

ســالن کوچــک هوریزونــت تئاتر فارسیزبان آسیا هم رفته و در عین را ما در تمرین ساختیم .یعنی اینطور
(تئاتر افــق) کلن پر از تماشــاچی حال درد مشترک یا مسائل مشترک شــروع کردیم که ملودیها به زمانی
بود ،آنچنان که مســئوالن سالن به زنان در اشــعار این زنان بازتاب پیدا که شــاعر در آن زندگــی میکرده
ناچار چندین ردیف دیگر صندلی به کرده و نوع چیدن آنها که در خیلی بخواند و با کمک برخی از بچهها که
ردیف تماشاچیان اضافه کردند ،تا لب جاها گویا اینهــا دارند با هم دیالوگ خودشان خواننده هستند ملودیها را
میکنند مثل اینکه شما از یک جای درآوردیم یعنی یک کار گروهی است
صحنه.
صحنه کوچک بود آنقدر که بازیگران تاریخ به جای دیگر بروی و وضعیت امــا تصمیم نهایی برای هر ملودی را
مجبور به قوس و کش دادن بدنشان شما با هم شباهت داشته باشد و من مسلما من گرفتهام .موزیک متن کار
بودند تا بتوانند حرکات موزونشان را طوری کار کردم که در بسیاری جاها آرمان سیگارچی است و تمام آوازها
کار جمعی ما در طول تمرینهاست».
اجرا کنند .بازیگران تنها توانسته بودند ما را با امروز هم درگیر میکند».
یک ماه تمرین کنند ،جمع کردن یک نیلوفر بیضایی امــا تغییراتی در این بیضایی به سختی این کار اشاره کرده
گروه شش نفره از بن و کلن و برلین و متن داده است .به عنوان مثال طرح و میگوید« :مهم این بود که هرکدام
فرانکفورت و تامین هزینههایشان برای خانم مساعد برای اجرا به  ۲۰بازیگر از این شعرا بر اساس کاراکتر خودش
ماندن در فرانکفورت و تمرین هرروزه نیاز داشته اما خانم بیضایی با تغییراتی و زمانهای که در آن زندگی میکرده
کاری نیســت که از عهده «تئاتر در آن را با شــش بازیگر به اجرا درآورده که دورههــای کامال متفاوتی بودهاند
تبعید» برآید .یک ماه ،هفت روز هفته و نیز برخی اشــعار را هم تغییر داده باید ملودی دوره خودش را میداشت
و یــک خطر بزرگ ایــن بود که این
و روزی  ۱۰ساعت تمرین؛ نتیجهاش است.
اجرایی بود که با همه کاســتیهای به عنوان مثال در متــن اولیه رابعه ملودیهای دورههای مختلف تاریخی
فنی و تکنیکی یک ســاعت نفس را بلخی محوریت داشته و بقیه گرداگرد و ســبکهای مختلف موسیقایی در
در سینه تماشاچیان حبس کرد و در او بودهانــد اما در متن اجرا شــده به یک جایی گوشخراش شود و این نباید
پایان نمایش کفزدنها را پایانی نبود .گفته نیلوفر بیضایــی «رابعه یکی از اتفاق میفتاد .باید از یک سبک به یک
تئاتر «اگر که عشق گناه است» اجرای شاعران و در بده و بستان با بقیه است سبک دیگر میرفتیم بدون اینکه این
موزیکالی بود از اشــعار رابعه بلخی ،و آن مرکزیت بین همه از نسلهای اتفاق بیفتد و این یک چالش بزرگ
مهستی گنجوی ،ملک جهان خاتون ،مختلف و از زبانهای مختلف تقسیم برای ما بود».
نیلوفر بیضایی در سال ( ۲۰۱۱هشت
ژالــه قائم مقامی ،فروغ فرخزاد و ژاله شده است».
اصفهانی که بهرخ بابایی ،آزاده بهرامی ،خانم بیضایی میگوید اشعار و شعرا سال پیش) نیز کاری را بر صحنه برد
هرمین عشقی ،فرشته ساداتی ،ستاره را طوری انتخاب کرده که محوریت ،درباره طاهره قرةالعین و فروغ فرخزاد.
سهیلی و ژاله شعاری آنها را با آواز و نــه یک شــاعر بلکه موضــوع زن و از او پرسیدم که چرا به صحنه آوردن
موسیقی و رقص به نمایش درآوردند .تبعیض علیه زنان باشد .دراین نمایش شعر که کار آسانی هم نیست اینقدر
طرح اولیه این نمایش از ژاله مساعد ،موزیــکال موضــوع ازدواج اجباری ،برای او جذاب است« :شعر زبان تصویر
شاعر مقیم ایران است که آن را برای ازدواج کودکان ،گناه بودن عشق برای است و نمایش هم زبان تصویر است و
نیلوفر بیضایی فرستاده .نیلوفر بیضایی زنان ،فشارهای قانونی و عرفی بر زنان اتفاقا در خیلی جاها ناگفتههای البه
به دویچهوله میگوید که متن را بسیار از زبان شاعران ایرانی ،افغان و تاجیک الی خطوط شعر با زبان تصویر بیان
میشود و شما میتوانید زبان شعر را
پسندیده و آن را به ایدهای که خودش به تصویر کشیده شده است.
در تصویرسازی از آن معنای کالمی
داشته بسیار نزدیک دیده« :همیشه
عالقه داشــتهام دنبــال ردپای زنان آوازخوانی همراه با بازیگری
وسیعتر کنید .شعر میتواند این امکان
را از لحاظ بصری به من کارگردان که
بگــردم در عرصههای مختلف تاریخ
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جهت اطالعات بیشتر ،لطفا با فرشاد حسینخانی تماس بگیرید.
دفتر ﺣقوقی  KMاز وکالی سابﻖ بامکارتل گولد ،با ﭘشتوانه  22سال خدمت به ﺟامعه
ایرانی و برخورداری از وکالی خﺒره ،باﻻترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

مشاوره اولیه رایگان
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شماره  ۱449جمعه  17آبان ۱۳۹۸

«خــودم را از [انتشــارات] امیرکبیر
زیاد دور نمیبینم .امیرکبیر در قلب
من است ،امیرکبیری که خودم بنیاد
نهــادم و افتتاح کردم و بــرای بارور
کردنــش رنجها [کشــیدم] و خون
دلها خوردم».
عبدالرحیم (تقی) جعفری صد سال
پیش به دنیا آمد و هفتاد سال پیش
انتشارات امیرکبیر را بنیان گذاشت.
او از یک سو نماد عشق و پشتکار در
حوزه نشر است و از سوی دیگر ،نماد
مظلومیت کتاب و ناشران مستقل در
ایران.
او که توانســته بود با دستان خالی،
انتشــارات خصوصیاش را به یکی از
بزرگترین و معتبرترین دفاتر نشــر
زمان خود در ایران تبدیل کند ،قربانی
فضای ملتهب ،خشن و انتقامجویانه
سالهای پس از انقالب شد.
از تولد تا تاسیس امیرکبیر

«در  ۱۲آبــان  ۱۲۹۸در تهران ،آخر
بازارچه عباسآباد زاده شدم در حالی
که پدرم پیش از تولد به سفر رفته و
دیگر بازنگشته بود».
عبدالرحیم جعفری در اتاقی کاهگلی
به دنیــا آمد ،در پشــت بــام گلی
دکانهای دور تا دور کاروانسراها که به
مردم مستمند اجاره میدادند .اسمش
را به نام جد پدریاش «عبدالرحیم»
گذاشــتند که گویا زمانی در کرمان
کارگاههای متعدد قالیباقی داشت.
اولین تصاویری که از کودکیاش به
یاد میآورد ،تصویر مادر و مادربزرگش
اســت که پشت دوک نشسته بودند:
«خســتگی همــه را میبینم ،چرخ
خســته اســت ،مــادر و مادربزرگ
خستهترند ...این میراث و سرنوشت
مــن اســت :گشــتن و گردانــدن،
چرخیدن و پر شدن و تهی شدن».
پنج شش ساله بود که با مادرش تحت
سرپرســتی محمد تقی اسفندیاری
(منتخبالملک) ،معاون وقت وزارت
خارجه قــرار گرفت و خانواده جدید
او را «تقــی» نامیدند و به مدرســه
گذاشتند.
زندگــی جدیــد دیری نپاییــد و با
ماموریت اسفندیاری به افغانستان ،او
بار دیگر با مادرش به بازارچه برگشت
و در خانهای پنجاه متری اتاقی اجاره
کردند و «باز مادر پای چرخ نخریسی
نشست».
این گونه بود کــه عبدالرحیم ،طعم
ســختی زندگی را از همــان روزگار
خردســالی چشید و سختکوشی را
آموخت.
عبدالرحیم جعفری از نوجوانی برای
کار به چاپخانــه علمی رفت« :صبح
زود بــه چاپخانه میرفتم .چاپخانه و
کتابفروشی علمی متعلق به محمد
اسماعیل علمی ،بزرگ خاندان علمی
بود .مدتی بی اجرت و مزد کار کردم.
پس از یک ماه کار مزدم را روزی ده
شاهی تعیین کردند».
اوایل ،کارش در چاپخانه «پادویی و
جارو کردن» بــود ،بعضی اوقات هم
کتابهای چاپ شــده را روی سرش
میگذاشتند تا به کتابفروشیها ببرد.
پس از مدتی مشــغول کار با ماشین
چاپ شد« :چون قدم کوتاه بود و به
ماشین نمیرسید چند آجر و سنگ
زیر پاهایم میگذاشتند که دستم به
سیلندر برسد».
در آن زمان ،از بس سرپا بود ،پاشنه
پاهایش تــرک خورده بودند« :مادرم
روزهای جمعه که تعطیل بودیم برای
مداوا پیه بز داغ میکرد و الی ترکها
میریخت».
در سال  ۱۳۱۹به سربازی رفت .وقتی
برگشت ،مبتال به تیفوس شد که در
زمان اشــغال ایران در جنگ جهانی
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عبدالرحیمجعفری

زدن ر 
گ
«امیرکبیر نشر ایران»
با تیغ انقالب
«ذهن جوانهای مردم را با کتابهایی که منتشر کردی منحرف کردهای ...همانها که انقالب کردهاند ،یا همانها که امروز در جبهههای جنگ برای دفاع از
کشور جان میبازند ».این جمالتی است که محمدی گیالنی ،از مقامات قضایی پس از انقالب به عبدالرحیم جعفری گفت.

دوم در تهران شــایع شده بود« :یک
ماه در خانه بستری بودم و جایم را در
چاپخانه به دیگری دادند».
ناگزیر روزها به داالن مسجد شاه رفت
و بســاط کتاب پهن کرد .اما کسی
چندان کتابی نمیخرید .اکبر علمی،
یکی از بــرادران علمی که از برادران
خود جدا شــده بود ،درسال ۱۳۲۴
امتیاز فروش کتابهای دوره ابتدایی
را گرفــت و از عبدالرحیــم جعفری
خواســت که به کتابفروشی او برود و
با او همکاری کند.
او در کتابفروشی اکبر علمی کارش را
با حسابداری آغاز کرد .این همکاری
سبب آشنایی و سپس ازدواج با دختر
برادر اکبر علمی شد.
عبدالرحیم جعفری در ســال ۱۳۲۸
تصمیم گرفت خودش مســتقل کار
نشر کند« :دلم میخواست با تکنیک
نو و با اندیشههای نو سرو کار داشته
باشم که در دم و دستگاه علمی امکان
نداشت».
وقتی دنبال اسم برای انتشارات خود
بود ،به نــام «امیرکبیر» برخورد ،هر
دو اسمشان «تقی» بود« :نمیخواهم
زندگیام را با امیرکبیر مقایسه کنم.
خیلی کوچکتر از این حرفها هستم
اما زندگیام تقریبا مثل او در جوانی و
شبیه سختیهای او شروع شد».
انتشارات امیرکبیر در یک اتاق چهار
در چهار در خیابان ناصرخسرو تهران
تأسیس شد و عبدالرحیم جعفری به
واسطه تجربه ســالهای گذشته در
حوزه نشر و فروش کتاب و ارتباطاتی
که با نویسندگان و مترجمان برقرار
کرده بود ،چاپ کتاب را آغاز کرد.
جعفــری از همــان ابتدا ،در نشــر،
بلندپــرواز بــود و مرزی بــرای این
بلندپروازی نداشت .در انتخاب کتاب،
متأخر یا متقدم ،ایرانی یا خارجی بودن
برایش اهمیتی نداشت ،مهم کیفیت
آن بود .در چاپ کتــاب نیز ،آرزوی
چاپ نفیس را داشــت و میخواست
بهترین تبلیغ برای کتابش انجام شود:
«میخواســتم بزرگترین ناشر ایران
باشم ،مانند ورزشــکاری که دوست
دارد در رشته خود قهرمان باشد و بر
بام بلند آن بایستد».
دوران اوج امیرکبیــر و شــرکت
کتابهای درسی

وقتی عبدالرحیم جعفری کار نشر را
آغاز کرد ،بازار نشــر در ایران چندان

ســودآور نبــود .بخش عمــدهای از
جمعیت ایران بیســواد بود و قشــر
کتابخوان نیز پول چندانی برای خرید
کتاب نداشت.
به همین دلیل ،فعالیت برای نشــر
نوپایی چــون انتشــارات امیرکبیر
چندان ساده و آسان نبود .یک ماه از
تأسیس امیرکبیر نگذشته بود که دو
کتاب روانه بازار نشر کرد :فن ورزش
ترجمــه منیر مهــران و انرژی اتمی
ترجمه حسن صفاری.
اما در ســال دوم فعالیت ،کتابهای
انتشــارات امیرکبیر خــوب فروش
نمیرفت و مثال کتاب «تاریخ علوم»
به قیمت ســی تومان ،برای جامعه
کتابخوان گران بود .بحران اقتصادی

آن ســالهای ایران و کشاکش ملی
شــدن صنعت نفت توانایی مردم را
برای خرید کتاب از همیشــه کمتر
کرده بود.
عبدالرحیم جعفری در سال  ۱۳۲۹به
علت مشکالت اقتصادی ،ورشکست
شــد« :جالل [آلاحمد] گفت آتقی
از این آتشــی که داری میترســم.
میترســم این آتش بال و پر خودت
را بگیرد را بسوزاند .میترسید خطر
بکنم و ورشکســت شوم و همینطور
هم شد».
او بار دیگر به فروش کتاب روی آورد و
سرقفلی دکانی در خیابان ناصرخسرو
را با وامــی که از یــک کاغذفروش
گرفــت ،خرید و به فروش کتابهای

چــاپ خودش و کتابهای درســی
پرداخت.
دو ســال بعد ،چاپخانه پیــروز را با
مشــارکت یکی از کارکنان ســابق
چاپخانه علمی تأسیس کرد و بار دیگر
به چاپ کتابهای امیرکبیر پرداخت.
بــه گفته خــودش تا ســال ۱۳۳۶
«قریب پانصد عنوان در رشــتههای
مختلف» چاپ و منتشر کرد .کمکم
نام امیرکبیر در بازار نشر ایران مشهور
شد و کتابهایش اعتبار یافت.
جعفــری در ســال  ۱۳۳۷دومیــن
فروشــگاه خود را در خیابان شاهآباد
(جمهوری فعلی) تأســیس کرد .در
همین ســال ،نمایشــگاه کتابی در
باشگاه دانشگاه تهران برپا کرد و صدها

اکران فیلمی درباره یک «پورناستار» در تهران ،اصفهان و مشهد
با حمایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی؟!
کیهان لندن -در حالی که دادستانی
تهران بــه دلیل آنچه بــه مخاطر ه
انداختن ســامت روانی مخاطب و
اعمال خشونت در فیلم «خانه پدری»
اکــران این فیلم را متوقــف کرده و
دســتاندرکاران پخش آن را تحت
پیگرد قانونی قرار داده ،از ایران خبر
میرسد که فیلمی درباره یک پورن
اســتار آمریکایی  ۲۰آبان ماه اکران
میشــود! این فیلم با ردهبندی سنی
باالی  ۱۸ســال قرار است به نمایش
در بیاید.
آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش
داده ،فیلــم «ایکســونامی» درباره
یک پورناســتار (ستاره هرزهنگاری)
آمریکایی است که در ژانر اجتماعی
تولید شده و در آن «یک پورناستار
آمریکایی تجربه رسیدن به آزادیهای
جنسی در ایاالت متحده را برای مردم
ایران روایت میکند».
این فیلم را موسسه فرهنگی -هنری
آوش تهیــه کرده و محســن آقایی
پژوهش ،نویســندگی و کارگردانی و
محمدرضا بورونی تهیهکنندگی آن را
بر عهده دارد.
گویا در این فیلــم چهرههایی چون
گوگــوش ،بــاراک اوبامــا ،محمود
احمدینــژاد ،اســحاق جهانگیری،
مریلیــن مونرو و جنایتــکار مخوف
آمریکایــی ،تــد باندی ،نیــز دیده
میشوند.
اطالعات موجــود در فضای مجازی

درباره موسسه آوش بسیار اندک است
و وابستگیهای مادی و فکری آن نیز
روشن نیست ولی به نظر میرسد با
سازمان هنری رسانهای اوج زیر نظر
ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در
ارتباط اســت .این موسسه در تولید
آثاری چون ســریال «ممنوعه» که
به دلیل آنچــه بیپروایی در نمایش
فســادهای اخالقــی و اســتفاده از
مــواد مخدر عنوان شــده ،از پخش
در شــبکه نمایش خانگی منع شده
اســت .همچنین ،این موسســه از
سرمایهگذاران مالی تئاترهای کمدی
کمارزش و بیارزش یــا «دو پولی»
اســت .تهیهکنندهی «ایکسونامی»
پیشتر فیلم «پرزیدنت؛ آکتور سینما»
را دربــاره میخائیل گورباچف آخرین
رهبر اتحاد جماهیر شوروی ،نوشته و
کارگردانی کرده بود که توسط مرکز

سفیرفیلم و به تهیهکنندگی سازمان
هنری رسانهای اوج تولید شده است.
مشــخص نیســت مجوز اکران این
فیلم دربارهی یک پورن استار را چه
نهادی صادر کرده است ،در شرایطی
که مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی در عرصه اکران و پخش ،فاقد
اعتبارنــد و هر نهاد یــا افراد صاحب
نفوذی میتوانند این آثار را توقیف و
روانهی انبار کنند.
در پوســتر تبلیغاتی ایــن فیلم ،آن
را محصول مشــترک ایران و ایاالت
متحده آمریکا معرفــی کردهاند که
با وجــود تحریمهــای آمریکا علیه
جمهوری اســامی عجیــب به نظر
میرسد! گفته میشود این فیلم ۹۰
دقیقهای که ظاهرا دو سال و نیم زمان
برده ،دارای آرشیوهای دیدهنشده از
تاریخ یک سده اخیر آمریکاست.
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عنوان کتابی را که تا آن موقع چاپ
کرده بود به نمایش گذاشت.
در ســال  ۱۳۴۲در کنــار مدیریت
امیرکبیر ،مدیریت شرکت کتابهای
درســی را نیز بر عهده گرفت .در آن
زمان پرویز ناتل خانلری وزیر فرهنگ
بود« :طی دوازده سال خدمت در این
شرکت ،بهای کتابها ثابت ماند .این
موفقیت یکی از افتخارات من است».
عبدالرحیم جعفری ،بعدها گفت که
«دشــمنی و تنگنظری» عدهای در
این دوره ،موجب گرفتاریهای فراوان
برای او از جملــه در جریان مصادره
اموالش پس از انقالب شد.
انتشارات امیرکبیر پیش از انقالب با
وجود سانسور توانست آثار ارزشمندی
را روانــه بــازار کتــاب ایــران کند؛
دایرهالمعارف مصاحب ،فرهنگ معین،
فرهنگ انگلیســی فارسی آریانپور،
نخســتین شــاهنامه نفیس ،آثاری
از ســیمین بهبهانی ،احمد محمود،
صادق هدایت ،مرتضی کیوان ،نجف
دریابندری ،بهمــن فرزانه و غیره که
کارنامهای درخشــان اســت از نظر
کیفیت.
از نظــر کمــی ،کل کتابهای گروه
انتشــارات امیرکبیــر تــا پیش از
مصــادره ،به  ۲۸۰۰عنوان رســید و
این انتشارات در دهه  ۱۳۵۰به یکی
از بزرگترین ناشران خاورمیانه تبدیل
شد .امیرکبیر و شرکتهای تابعه آن،
سیزده فروشگاه کتاب در تهران ،یک
فروشگاه در مشــهد ،یک چاپخانه و
صحافــی و  ۲۷۰نفر کارمند و کارگر
داشتند.
انقالب ،زندان و حسرتی ابدی

«ذهن جوانهای مردم را با کتابهایی
که منتشر کردی منحرف کردهای...
همانهــا کــه انقــاب کردهاند ،یا
همانها که امروز در جبهههای جنگ
برای دفاع از کشــور جان میبازند».
این جمالتی اســت کــه محمدی
گیالنی ،رئیس سابق دادگاه انقالب ،به
عبدالرحیم جعفری گفته بود.
با وقوع انقالب ایران ،زندگی و کسب
و کار بسیاری به هم خورد ،از جمله
عبدالرحیم جعفــری« :انقالب همه
چیز را دگرگون کرده بود».
در سال  ،۱۳۵۸جعفری به «حیف و
میل اموال بیتالمال» و «سوءاستفاده
از امــوال دولتی» متهم شــد و پس
از مسدود شــدن حسابهای بانکی
انتشارات امیرکبیر ،یکی از روزهایی
که برای پیگیری پروندهاش به زندان
اوین رفته بود ،بازداشــت شــد« :دو
ف نگه
ل مرا همینطور بالتکلی 
س ه سا 
ن ه م به
ی هزار توما 
یس 
داشتند .ماه 
ی میدادند.
ل خــود م خرج 
ن از ما 
م
ف جامعه
ی را ه م از طــر 
ک آقایــ 
ی 
ت امیرکبیر
ن آوردند سرپرس 
مدرسی 
کردند»
او باالخره تحت فشــار صلحنامهای را
برای مصادره یک سوم اموالش امضا
کرد اما عمال همــه اموالش مصادره
شد.
پــس از آن عبدالرحیــم جعفــری
خاطراتش را در دو جلد با عنوان «در
جست و جوی صبح» در ایران منتشر
کرد اما جلد ســوم آن اجازه انتشــار
نیافت.
عبدالرحیم جعفری در سال  ۱۳۹۴با
حسرتی فراوان درگذشت .خانواده او
همچنان امیدوارند روزی با پیگیری
قضائی پرونده انتشــارات امیرکبیر،
تا حدودی ظلــم و بیعدالتی که به
مؤسس این انتشــارات شده جبران
شــود؛ انتشــاراتی که جایگاهش در
تاریخ نشر و کتاب ایران ماندگار است.
رضا نوری (بیبیسی)
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پزشکی و بهداشت
دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

دندانپزشکی به زبان ساده
درباره لوزه سوم بیشتر بدانید
در ناحیه دهان و حلق انســان غــدد لنفاوی زیادی
وجــود دارد .این غدد در چنــد نقطه تجمع کردهاند
ی آیند .یکی
که برجســتهتر از دیگر نواحی بهنظر م 
از این برجستگیها لوزه ســوم (آدنوئید) نام دارد که
در ناحیه حلق-بینی یا پشــت بینی قرار دارد .اگر به
هر دلیلی لوزه ســوم ،افزایش حجم بیش از حد پیدا
کند ،مشکالتی برای کودک بهوجود میآید که نیازمند
مداخالت پزشکی است.
در بافت لوزه ســوم ،سلولهای سیستم ایمنی وجود
دارد که وظیفهشــان مقاومــت در برابر میکروبها و
واکنش به التهابهاست و گاهی این واکنش به شکل
افزایش حجم لوزه سوم است.
معموال افزایش حجم لوزه سوم شکل آناتومیک حلق
را تغییر میدهد و در مسیر هوایی تنگی ایجاد میکند.
این تغییر میتواند عاملی برای تشدید عفونت یا بروز
مشکالت بعدی باشد.
همچنین افزایش حجم لوزه سوم اثر فشاری بر جریان
لنفاوی دارد و تخلیه لنفاوی از ســینوسها و بینی را
دچار مشــکل میکند و باعث بروز عفونتهای مکرر
سینوسها و التهاب بینی میشود.
بزرگی لوزه سوم حتی روی شیپور استاش (لولهای در
گوش میانی که هوا را از حلق به گوش میانی منتقل
میکند) هم اثر میگذارد ،دهانه خروجی آن را میبندد
ب گوش میانی میشود.
و باعث التها 
به دلیل آنکه شیپور اســتاش در کودکان کوتاهتر از
بزرگســاالن و افقی است ،بسته شــدن آن عوارض
شدیدی بهوجود میآورد .تغییرات ساختاری بهوجود
آمده عوارض کوتاهمدت و درازمدتی ایجاد میکنند که
کیفیت زندگی کودک را پایین میآورد.
برای همه بیماران دچار لوزه سوم بزرگ ،الزاما جراحی
الزم نیست مگر اینکه پزشک به این نتیجه برسد که
لوزه سوم باید برداشته شود.
عوارض بلندمدت لوزه سوم

یکی از مشکالتی که در آینده برای این کودکان (که
درمان به موقع حجیمشــدگی لوزه ســوم را دریافت
نکردهاند) ایجاد میشود ،فشارخون اولیه است .وقتی
تنفــس هنگام خواب کافی نیســت و بافتهای بدن
کمبود اکسیژن دارند ،قلب برای جبران ،خون بیشتری
را پمپاژ میکند.
ایــن عمل باعث افزایش فشــار در قوس آئورت قلب
میشود که نهایتا به افزایش فشار خون منتهی خواهد
شد .شــبادراری در کودکان واکنشی به این اختالل
است.
عوارض کوتاهمدت لوزه سوم

بعضی از این عوارض خیلی زود آشکار میشوند؛ اولین
تغییر ،اختالل در خواب به علت انسداد بینی و کمبود
اکسیژن است که باعث میشــود کودک از راه دهان
تنفس کند.
زیــر چشــمان اغلب این کــودکان پفآلود اســت.
بیخوابیها و تقالی شبانه و خرخر ،باعث خستگی و
چرت زدن در طول روز و بیاشتهایی و نداشتن رشد
کافی کودک خواهد شد.
آبریزش از دهان در برخی از آنها ،شب ادراری ،التهاب
گوش و التهاب سینوس ،از دیگر عالمتهای شاخص
بزرگی لوزه سوم هستند

تشخیصبیماری

با گرفتن شرح حال و معاینه و عکس جانبی از گردن
بیمار ،میتوان به بزرگی لوزه سوم پی برد.
جراحی لوزه سوم

برای همه بیماران دچار لوزه سوم بزرگ ،الزاما جراحی
الزم نیست مگر اینکه پزشک به این نتیجه برسد که
لوزه سوم باید برداشته شود .در این صورت اگر در انجام
جراحی تعلل شود ،تبعات آن در آینده با بیمار خواهد
ماند که معموال جبرانناپذیر اســت یا راههای درمانی
بسیار پرهزینهای دارند.
زمان مناسب جراحی وقتی است که کودک  ۱۰هفته
از عمرش ســپری شــده و  ۱۰کیلوگرم وزن دارد و
هموگلوبین خونش  ۱۰میلیگرم در دسیلیتر است.
برداشتن لوزه سوم ممکن است با جراحیهای دیگری
توام شــود .وقتی کودک مدام دچار التهاب گوش هم
باشــد ،
در همان حین که لوزه سوم برداشته میشود،
لولهای در گوش تعبیه میکنند که ترشــحات داخل
آن تخلیه شود.
این جراحی با بیهوشی عمومی انجام میگیرد .جراحی
پایه در گوش ،گلو و بینی اســت و زمان زیادی طول
نمیکشد و بعد از عمل هم بیمار خیلی زود به وضعیت
طبیعــی برمیگردد و میتواند مایعــات و غذای نرم
مصرف کند.
والدین باید عالئم تنفســی کودک را در حین خواب
جدی بگیرند ،زیرا این عارضه ممکن اســت منجر به
تغییر در صورت ،فک و دندانهای کودک شود
احتمال عود

در افرادی که دچار حساســیتهای طوالنیمدت یا
سینوزیت مزمن هستند ،احتمال عود لوزه سوم وجود
دارد .البته تعداد این بیماران بسیار کم است و بعد از
جراحی هم باید تحت نظر متخصص ایمونولوژی قرار
گیرند.
چند نکته درباره لوزه سوم

«یکی از علل عمده التهاب لوزه سوم ،سرماخوردگی
مکرر است.
لوزه سوم جزو تشکیالت لنفاوی حلق است که وظیفه
دفاع از بدن در مقابل تهاجم میکروبها و قارچها را بر
عهده دارد.
لوزه ســوم در پشت زبان کوچک قرار دارد و با معاینه
مستقیم قابل مشاهده نیست.
التهاب لوزه ســوم در ســنین دو تا ســه سالگی رخ
میدهد و همچنین در سنین پنج سالگی نیز به اوج
خود میرســد و پــس از آن در افراد بالغ به طورکلی
محو میشود.
بزرگی بیش از حد لوزه سوم در کودکان بر اثر آلرژی،
عفونتهای حلق و دستگاه تنفسی است.
در صورت شــدید بودن التهاب لوزه سوم ،کودک در
حین خواب خرخر میکند و همچنین از طریق دهان
تنفس میکند.
ترشحات چرکی بینی و حلق ،بیاشتهایی و عدم رشد،
از جمله عالئم بروز سینوزیت است که تشخیص اولیه
آن توسط متخصصین اطفال ،گوش ،حلق و بینی یا
پزشک عمومی صورت میگیرد.

خمیردندانهایذغالی

دندانهای سفیدتر یا آسیب بیشتر؟
شاید شما هم حداقل یک یا چند بار،
با تبلیغات خمیردندانهای مشــکی
محتوی ذغال روبرو شده باشید .این
تبلیغات معموال وعــده دندانهایی
سفیدتر را به مشتریان میدهند .اما
این ادعا تا چه اندازه درســت است؟
سیبیســی در یک مطلب جامع به
بررسی چندوچون این قضیه پرداخته
اســت .آنچه میخوانید خالصه این
مطلب است که توسط تحریریه مداد
تهیه شده است.
مدتــی اســت در وبســایتها و
شبکههای اجتماعی مختلف با تصاویر
متنوعی از تبلیغات خمیردندانهای
مبتنی بر ذغال روبرو هستیم .در این
میان ،بسیاری از متخصصان سالمت
دهان و دندان بــر این باورند که این
محصول بیشتر از آنکه سودمند باشد،
برای سالمتی مضر است.
پودرها و خمیردندانهای مشکیرنگ
توصیــه میکنند که یک یا دو بار در
روز و هر بار به مدت چند دقیقه از آنها
استفاده کنیم .همچنین در راهنمای
اســتفاده از این محصوالت میبینیم
که تاکید شده اثرات مورد نظر (نظیر
سفیدتر شدن دندان یا سالمت بیشتر
لثه) در بازه زمانی چندین هفتهای یا
چند ماهه به دست میآید.
اما مشــکل اصلی که این محصوالت
دارند ،ماهیت ســاینده آنهاست که
میتواند اثراتی ناخوشایند بر دندان و
لثه داشته باشد.
با وجــود اینکــه مطالعــه چندانی
در زمینــه اثــرات ناخوشــایند
خمیردندانهــای ذغالــی صــورت
نگرفته ،انجمن دنداپزشــکان کانادا
به طور رســمی اعــام میکند که
ذغال فعال ()activated charcoal
مادهای ســاینده اســت و جرم را از
ســطح دندان برمیدارد و به همین
دلیل ســبب میشود دندان روشنتر
شود .با این وجود ،این انجمن تاکید
دارد که این ماده نمیتواند رنگ واقعی
دندان را تغییر دهد و عملکردی نظیر
محصوالت سفیدکنندهای که دارای
اکسیدکنندههای قوی نظیر پراکسید
هستند را داشته باشد.
این انجمن در ادامه میگوید از آنجا
که ذغال هیچ نوع مزیت اثباتشدهای
در زمینه ســامت ندارد ،استفاده از
محصوالت مربــوط به دهان و دندان
که شامل ذغال هستند ،چه به صورت
کوتاهمدت باشــد و چــه بلندمدت،
توصیه نمیشود.
انجمن دندانپزشــکان ایاالت متحده
نیز با این نظر موافق اســت و هشدار
میدهد که هیچ شواهدی در دست
نیســت که نشــان دهد محصوالت
مربــوط به دهان و دندان که از ذغال
استفاده میکنند برای دندان بیخطر
یا موثر هستند .این انجمن همچنین
به بررسیهای صورت گرفته توسط
جان بروکز ( )John Brooksاشــاره
میکنــد .پروفســور بروکز اســتاد
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه مریلند
اســت .او در ســال  ،۲۰۱۷مطلبی
مفصــل را در این زمینــه در ژورنال
انجمن دندانپزشــکی آمریکا منتشر
کرد.

ماجــرا از ایــن قرار اســت که آقای
بروکز متوجه شــد که شــرکتهای
تولیدکننــده این نــوع خمیردندان،
وعده سفیدشدن دندانها را میدهند.
او برای بررسی بیشتر این ادعا به پابمد
( )PubMedکــه یکی از اصلیترین
مراجع پژوهشهای پزشکی است و
نیز چندین موتور جستجوی مقاالت
علمی در این زمینه مراجعه کرد ،اما به
نتیجه خاصی دست نیافت .او سپس
تصمیم گرفت خودش دست به کار
شــود .آقای بروکز پس از بررسی ۵۰
محصول و تعــدادی مقاله موجود در
زمینه این محصوالت ،به این نتیجه
رســید هیچ کدام از این محصوالت
دارای ذغال ،از شواهد علمی الزم برای
اثبات ادعای خود برای ســمزدایی،
تقویت لثه ،سفید کردن و از بین بردن
باکتریها برخوردار نیستند.
جالــب اینجاســت که یــک مقاله
غیرعلمی که در دانشــگاه ماالیا در
مالزی منتشر شده نشان میدهد این
محصوالت نه تنها به سفیدتر شدن
دندان کمک نمیکننــد ،بلکه آن را
زردتر میکنند .احتمــاال دلیل این
مساله این باشد که چون ذغال ساینده
است ،الیه محافظتی روی دندان (که
مینــا نام دارد) را از بین برده و بخش
زیرین دندان که زردتر است را نمایان
میسازد.
اما ایــن فقط یکی از دالیل احتمالی
ف نکردن این محصوالت
برای مصــر 
است .مساله بعدی این است که وجود
ذغال شاید به اثراتی منفی بر موکوس
دهانی داشته باشد.
اداره غــذا و داروی آمریــکا ()FDA
ذغــال را یک ماده ســرطانزا اعالم
کرده است .این امر نیز نگرانی دیگری
است که این محصوالت در بر دارند.
در واقع ،شاید این محصوالت مبتنی
بر ذغال نیز همین ویژگی سرطانزایی
را به همراه داشته باشند.
ذغال فعال ،نوعی کربن اســت که به
شکلی خاص فرآوری میشود تا میزان
جذبش افزایش یابد .قورت دادن این
ماده اشــکلی ندارد .گفتنی اســت
متخصصان پزشکی از این ماده برای
درمان مسمومیتها و نیز کنترل گاز
روده استفاده میکنند.

با این وجود ،آقای بروکز بر این نکته
تاکیــد دارد که در این شــیوههای
درمانی ،استفاده از ذغال به هیچ وجه
بلندمدت نیست .اما در خمیردندانها
و پودرهــای ذغالــی میبینیــم که
مصرفکننده به سمت استفاده از آنها
در بازه زمانی طوالنیمدت سوق داده
میشود.
یکی دیگر از مواردی که آقای بروکز
نسبت به آن هشدار میدهد ،خمیر
بنتونیت ( )bentonite clayاست که
از نوعی ماده معدنی به دست میآید
و معموال در محصــوالت مربوط به
پوست کاربرد دارد .آقای بروکز متوجه
شد از  ۵۰محصولی که مورد بررسی
قرار داده ۱۹ ،تای آنها دارای این ماده
بودند .مشــکل اینجاست که برخی
انواع خمیر بنتونیت دارای ســیلیس
کریســتالی ()crystalline silica
هستند که اداره غذا و داروی آمریکا
آن را سرطانزا آنها میداند.
انجمن دندانپزشکان کانادا میگوید از
آنجا که ذغال فعال میتواند با طیف
گستردهای از مواد دیگر پیوند برقرار
کند ،وجودش در خمیردندان سبب
کاهــش اثرات درمانیاش میشــود
و بــه همین دلیــل ،کارکرد معمول
خیردندان را نیز کاهش میدهد.
البته شــرکتهای تولیدکننده این
محصوالت نیز به این مساله واکنش
نشان دادهاند .شرکت «هلو کارکل»
( )Hello Charcoalادعــا میکند
میــزان ســایندگی ذغــال موجود
در محصوالتــش کمتــر از حداکثر
میزان توصیه شــده توســط انجمن
دندانپزشــکی آمریکاست و استفاده
روزمــره از آن خطــری برای مینای
دندان ندارد .این شــرکت میگوید
خمیردنــدان ذغالــیاش لکههــای
سطحی دندان را به شکلی طبیعی از
بین میبرد .با این وجود دو شــرکت
دیگر فعال در این زمینه ،هیچ پاسخی
در این زمینه ندادهاند.
به هر حال به افراد توصیه میشود اگر
به دنبال ســفیدکردن دندانهایشان
هستند به دندانپزشک مراجعه کرده
و یا از محصوالتی مورد تائید استفاده
کنند.
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کیک کیوی و موز

Issue 1449 Friday November 8, 2019

مواد غذایی
و آرامش اعصاب
بر کسی پوشــیده نیست که تغذیه
تأثیــر چشــمگیری بــر خلقیات و
احساســات انســان میگذارد .برای
مثال ،هنگامی که مقدار زیادی شکر
تصفیهشــده (شکر ســفید) مصرف
میکنید ،تا چند ساعت بعد احساس
افسردگی و بیحوصلگی میکنید .این
افزایش سطح قند خون بر روی تمرکز
فرد تأثیر میگذارد و متعاقب آن در
کار و روابط او خلل وارد میکند.
پرهیــز از خوردن اینگونــه مواد به
معنای رســیدن به آخر دنیا نیست،
بلکــه در عوض با خــوردن این مواد
مفید و مغذی عالوه بر داشتن اندامی
متناسب ،از استرس و اضطراب به دور
خواهید بود.
خوراکی های ضد افسردگی
خوراکی های زیر می توانند به شما
در درمان افسردگی کمک کنند.
مغزها و دانههــای روغنی :مغزها
سرشار از منیزیم هستند .زمانی که
بدن ما با کمبود منیزیم مواجه باشد
سطح انرژی نیز کاهش مییابد .بادام،
فنــدق و دانهها و مغزهای دیگر ما را
از دام خســتگی و افسردگی به ویژه
افسردگیهای فصلی میرهاند .عالوه
بر این ،دانههــا و مغزها منبع خوب
ویتامیــن  B۹ ،B۶ ،B۳ ،B۱و B۱۲
و مواد معدنی میباشند.

مواد الزم:

اسفناج :ایــن سبزی مفید سرشار از
ویتامین  B۶نیز هست که در حفظ
و کنترل تعادل روحی ما موثر است.
از این گذشته اســفناج منبع خوب
منیزیم و مواد معدنی است.

در واقع پنیر پارمیســان سرشــار از
تریپتوفان اســت .برای اینکه به طور
کامل از خواص ضد افســردگی این
پنیر اســتفاده کنید کافیست آن را
با گلوسیدهای پیچیدهای مثل انواع
پاستاها و سبزیجات سبز که سرشار
از ویتامین  B۶هستند مصرف کنید.
در این صورت تریپتوفان با ســرعت
بیشتری به سروتونین که ضداسترس
است تبدیل میشود.
تخم مرغ :زردهی تخم مرغ سرشار از
کولین است .این مادهی مغذی برای
عملکرد خوب مغز و سیستم عصبی ما
مفید است .تخم مرغ همچنین حاوی
تریپتوفان اســت که هورمون خوش
اخالقی شهرت دارد.
غالت :گلوســیدها نقش مهمی در
برنامــهی غذایی ما دارنــد به خاطر
اینکــه به بدن ما انرژی میرســانند
و میزان ســروتونین که همانند یک
ضدافسردگی طبیعی عمل میکند را
باال میبرند.

موز رسیده 3 :عدد
روغن زیتون یا روغن نارگیل 45 :گرم
تخم مرغ :یک عدد
کیوی 2 :عدد
شکر قهوهای 3 :قاشق سوپخوری
آرد 180 :گرم
شکالت چیپسی 20 :گرم
بیکینگ پودر :یک دوم قاشق چایخوری

موز :موز سرشــار از ویتامینهای A،
 ،B، C، Eآهن ،کلســیم و روی بوده

و عالوه بر اینها سرشــار از منیزیم
اســت که یک عنصر ضد خستگی
فوقالعاده محسوب میشود .همچنین
باید بدانید که موز سرشار از تریپتوفان
اســت .برای همین توصیه میکنیم
زمانی که احساس خستگی ،کسالت و
افسردگی میکنید موز بخورید.

ماهی :ماهی برای خلق و خوی ما نیز
خوب اســت .ماهیهای چربی مانند
ماهی آزاد ،تن ،ساردین و غیره حاوی
میزان زیادی امگا  ۳هســتند؛ و این
اسیدهای چرب نمیگذارند شما در
دام افسردگی بیافتید و دنیا را تیره و
تار ببینید.

طرز تهیه:

شکالت سیاه :شکالت سیاه حــاوی
فنیلاتیلآمین ،آناندامید ،تئوبرومین
و کافئین است و برای همین هم روی
خلق و خوی افــراد تأثیر میگذارد.
فنیلاتیلآمین و آناندامید نشاط آور
است.
زمانی که ما عاشق میشویم بدنمان
این عنصــر دوم را تولیــد میکند.
کافئیــن و تئوبرومیــن نیز تحریک
کنندهی بدن و مغز است .برای اینکه
شاد و ســرحال باشید شکالت سیاه
بخورید و البته زیادهروی نکنید .روزانه
دو مربع شکالت کافی است.

غذاهای استرس زا

ابتدا فر را با دمای  180درجه سانتیگراد روشن کنید تا گرم شود .موزها
را پوست بگیرید سپس آنها را خردکنید.
یک عدد از کیوی را پوســت بگیرید و آن را خرد کنید سپس آن را کنار
بگذارید.
در یک کاســه مناســب موز و کیویهای خردشده ،تخم مرغ و روغن را
بریزید و خوب با هم مخلوط کنید .حاال شکر ،آرد ،بیکینگ پودر و شکالت
چیپســیها را هم به مواد اضافه کنید .با همزن مناسب یا با یک همزن
چوبی همه مواد را به آرامی هم بزنید و خوب مخلوط کنید تا مایه کیک
شما آماده شود.
اکنون داخل قالب موردنظرتان را با کاغذ روغنی بپوشــانید .اگر کاغذ
روغنی در منزل ندارید به جای آن میتوانید قالب را چرب کنید و سپس
کف آن را آرد بپاشــید .حاال مایه کیکی را که آماده کردهاید ،داخل قالب
بریزید.
کیوی دیگر را با پوست یا بدون پوست بسته به نوع سلیقهتان به صورت
ورقهای خرد کنید و روی کیک بچینید .حاال قالب را به مدت  35دقیقه
داخل فر قرار دهید که بپزد .برای اطمینان از پخت کیک یک عدد خالل
دندان یا چنگال را وسط کیک فرو کنید ،اگر کامال تمیز بیرون آمد ،کیک
شما آماده است.
اکنون میتوانید قالب را از فر خارج کنید .حاال کمی صبر کنید تا کیک
ســرد شــود و راحتتر بتوانید آن را از قالب جداکنید .کیک را از قالب
درآورید ،به صورت دلخواه برش داده و سرو کنید.
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دل و جگر :این مواد غذایی سرشــار
از ویتامیــن  B۱۲هســتند .نتایــج
پژوهشهای متعدد نشان میدهد که
کمبود این ویتامین امکان افسردگی را
باال میبرد .دل ،قلوه و جگر برای رفع
افسردگی موثرند.
پنیر پارمیســان :پنیر پارمیســان
میتوانــد افســردگی و به خصوص
افســردگی فصلی را رفــع میکند.

عادت های خــاص غذایی می تواند
ســبب ایجاد و یا افزایش اســترس
در زندگــی فرد شــود .از جمله این
عادت ها ،مصرف کافئین ،الکل ،قند
و گرفتن رژیم های ســخت الغری
میتواند باشد.
کافئین :کافئین دســتگاه اعصاب
مرکزی را تحریک می کند .این ماده
غیر از قهوه در چای ،کاکائو ،شکالت
و بعضی داروها وجود دارد .کافئین از
طریق جدار معده و روده ها طی چند
دقیقه جذب شــده و توسط جریان
خون به تمام قســمت های بدن می
رسد .کافئین ،هورمون های استرس
را تحریک می کند و ممکن اســت
منجر به افزایش ضربان قلب و فشار
خون گردد.
کافئیــن و اســید موجــود در قهوه
باعث تحریــک دیواره معده و رودهها
میگردد .مصرف بیش از حد آن می

تواند ســبب برانگیختگی ،اضطراب،
بیقراری و پریشانی ،اختالل در خواب
یا سر گیجه شود .نوشیدن  ۵فنجان
قهوه یا بیشــتر در روز می تواند این
عالئم را ایجاد کند.
پودر قهوه :قهــوه ی فاقد کافئین،
جانشین مناسبی است برای افرادی
که از اســترس ناشی از مصرف قهوه،
رنج می برند .ســایر جانشــینهای
مشابه قهوه ،از موادی مانند غالت نیم
سوخته یا تمام سوخته هستند .آبمیوه
ها ،آب ،و چــای رقیق نیز میتوانند
جایگزین خوبی برای قهوه باشند.
قند و اســترس :اگر چه قند ماده
اعتیاد آوری نیست ،ولی می تواند به
طور بی رویه و مضر مورد استفاده قرار
گیرد.
اگــر فردی غذای پر قند و شــیرین
مصــرف نمایــد و یک ســاعت بعد
احساسات ناخوشایند ناشی از سطح
پایین قند خون را تجربه کند ،ممکن
اســت برای فرو نشــاندن احساس
گرســنگی ،دوباره تمایل به مصرف
مــواد قندی پیدا کنــد و روند قبلی
تکرار شود .این سیکل معیوب مصرف
زیاد قند و بروز عالئم پایین بودن قند
خون ،استرس زا است و شخص را در
انجام وظایــف و تکالیف روزانه دچار
ناتوانیمینماید.
بدن انسان به تیامین (ویتامین )B۱
برای فعالیت دستگاه عصبی نیاز مبرم
دارد .یک رژیم غذایی حاوی تیامین
کم می تواند سبب خستگی ،بیقراری،
اختالالت روانی و افســردگی گردد.
تمام این عالئم و نارسایی ها می توانند
امکان بروز استرس را افزایش دهند.
غذاهای آرامش دهنده
از جو اســتفاده کنید :جــو دارای
نشاسته مفید است و در نتیجه باعث
تجمع مواد قندی در خون و به دنبال
آن شوک انسولینی نمیشود .به عالوه
جو منبع خوبی از فیبر محلول است
که در پایین آوردن کلســترول خون
نقش مهمی دارد .برای داشــتن اثر
تسکیندهنده ،توصیه میگردد جو را
همراه با مقداری مواد پروتئینی (مانند
مغزها و یا دانههــای مفید) مصرف
کنید.
برنج قهوهای ،غالت خام و حبوبات نیز
منابع خوبی از کربوهیدراتها به شمار
میآیند و میتوانند جایگزین مناسبی
برای جو باشند.

ریحان می تواند مفید باشد :ریحان
منبع خوبــی از منیزیم اســت که
باعث آرامش اعصاب ،شــل شــدن
عضــات و راحتی رگهــای خونی
میشود .همچنین در ریحان خواص
ضدباکتریایی و ضدالتهابی دیده شده
که بــرای بهبود افــراد مبتال به ورم
مفاصل (آرتریت روماتوئید) یا التهاب
روده مفید میباشد.
با مصرف مشــتی بــرگ ریحان به
همراه غذا ،عالوه بــر مزهای دلپذیر،
مقدار زیادی آهن ،کلسیم ،پتاسیم و
ویتامین  Cنیز دریافت خواهید کرد.
گفتنی است که بادرنجبویه و بابونه
هم از ســبزیهای معــروف در رفع
استرس و کاهش اضطراب میباشند.
اســتفاده از غذاهای دریایی :میگو
ممکن است ظاهری کوچک داشته
باشــد ،ولــی از نظــر ارزش غذایی،
مادهای کامل به حساب میآید .این
موجودات دریایی کوچک منابع بسیار
خوبی از تریپتوفان و سلنیوم هستند
که برای حفظ آرامش و اعصاب بدن
ضروری میباشند.
همچنیــن میگــو دارای مقادیــر
مناسبی از اســیدهای چرب امگا۳-
و ویتامینهای  Dو  B۱۲میباشــد.
آبزیان دیگر ماننــد ماهی هم همان
خواص میگو را دارند و مصرف ماهی
نیز توصیه میگردد.
چــای :برگهای چای حــاوی یک
اســیدآمینه ضــروری بــرای بدن
میباشــند که با تولید امواج مغزی
آلفا سبب کاهش استرس و افزایش
آرامش میشود .چای سبز نیز که لقب
پادشــاه گیاهان را به خود اختصاص
داده است ،خطر ابتال به بیماریهای
قلبی -عروقی و ســرطان را کاهش
میدهد و از فشار خون باال جلوگیری
میکند.
میوه های سرشار از ویتامین ث :مغز
برای تبدیل تریپتوفان به سروتونین
نیازمند ویتامین ث است .در واقع ،مغز
یک پمپ مخصوص برای ویتامین ث
دارد و ویتامین ث اضافی در خون را
به سمت خود میکشد و نگاه میدارد.
میوه کیــوی منبع خوبی از ویتامین
ث است که مصرف روزانه آن توصیه
میشــود .اگــر از کیوی خوشــتان
نمیآید ،میتوانیــد میوههای دیگر
غنی از ویتامیــن ث را جایگزین آن
کنید کــه مهمترین آنها عبارتند از
توتفرنگی ،پرتقال و گریپفروت.
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چهل سال پيش در همين روز

قاب امروز

روز پنجشـنبه  10آبانمـاه  1358مصـادف بـا 10ذيحجـه 1399
روز عید قربان تعطیل بود و روزنامه اطالعات منتشر نشد.

آب را چون نياكانمان پاس بداريم

بنابر اظهارات آرزو رس����ولی (طالقانی) ،استاد
تاريخ و هيأت علمی دانش����گاه شهيد بهشتی ،جشن
آبانگان به مناسب به بزرگداشت ايزدبانوی آبها در
ايران باستان برگزار میشده اس����ت .در تقويم ايران
كهن ،هفته و روزهای مشخص نبوده؛ بلكه هر روزی،
ايزدان ش����روع میشده و روز همنام
يكی از
کارنام
فروردین :اکنون توانایی این را دارید که بیشتر از قبل به
ايناین
وجود
کنید .با
مطلوبمیگرفتند ،از جمله جشن آبانگان كه
نتیجه����ن
کنید،ماهبهرا جش
اگر شــما تالش کنید که همه کارها را یکدفعه تمام با
شما
موفقیت
باقاعده
نخواهید رسید .آرام کار کردن و پیروی کردن از یک برنامهجشن همنام شدن روز آبان در ماه آبان است در ستايش
���ورا به
ايزدبان�شما
را تضمین خواهد کرد .به یاد داشــته باشید که راههای میانبر
هدفكه هم ماه و هم روز به نام اوس����ت.
آناهيتا
نمیرسانند.
ريشه بيشتر جش����نهای باستان به اهميت كشاورزی
باز میگردد چون اقتصاد ايران بر پايه كش����اورزی و
اردیبهشت :ممکــن است شما به خاطر اینکه چیز مهمی را از
اید،از منظر اعتقادی خيلی از پديدههايی
دادهو
دستبوده
دامپروری
احساس خوبی نداشته باشید .هنوز هم نظریه کند و کاو کردن یک مشکل برای
محترم میشدند.
كه زندگی مردم به آنها وابسته بوده،
چهل سال پيش در همين روز
فهمیدن اینکه چه کاری الزم است انجام شود ،فکر خوبی است .شما باید جنبه
محترم
باستان
ايرانيان
نزد
قدری
10ذيحجـه 1399
مصـادف بـا
مـاه 1358
 10آبان
بهپنجشـنبه
بر همين اساس آبروز
خوب هر چیزی را تشــخیص بدهید .اما اگر اشتباهی رخ داد همین االن با آن
روز عید قربانتعطیل بود و روزنامه اطالعات منتشر نشد.
دست
بوده كه برای اين كه آن را آلوده نكنند ،هيچ وقت
موضوع برخورد کنید.
آب را
بداريمبه مقدار
پاسآب
نياكانمان از
چونكردند،
نمی
و پايشان را در آب جاری
(طالقانی) ،استاد
می رس����ولی
اظهارات آرزو
دست
گرفتند و بعد
نياز برمیداشتند و از رودبنابرفاصله
خرداد  :شما برای اینکه متوجه شوید که خط سیر جدیدتان شما را به جایی تاريخ و هيأت علمی دانش����گاه شهيد بهشتی ،جشن
نشود.
بزرگداشتوارد
مناسب بهآلودگی
���تند كه
شس�
صبررا می
رويشان
که میخواهید نمیرساند ،شاید نیاز داشته باشید که و
آبآبها در
ايزدبانوی
آبانگان به
کنید .با
زمان کافی
ايران باستان برگزار میشده اس����ت .در تقويم ايران
طاعون
ما
ها
سرزمين
از
خيلی
در
���تان
�
باس
دوران
در
تجدید نظر کردن در آنچه که شما هر روز انجام میدهید ،این حس در شما به كهن ،هفته و روزهای مشخص نبوده؛ بلكه هر روزی،
مردمهمنام
شده و روز
ايزدان ش����روع
يكی از اين
به به نام
برای
احترامیمیكه
همين
دليل
پيدابایدكرد اما
هدفهای
رواجشما
وجود میآید که این کارها مسیر زندگی همیشگی شما است.
با ماه را جش����ن میگرفتند ،از جمله جشن آبانگان كه
ستايشدر
واگيردار
بيماریماهای
آب قائل بودند ،گزارش
بلند مدت خود را تغییر دهید.
آبان است در
از روز آبان در
���یشدن
جشن�همنام
���ت.
روز به نام اوس�
هایماه و هم
راهكه هم
���وازآناهيتا
ايران نداريم؛ چون ايزدبان�
های
بيماری
انتقال
يكی
ريشه بيشتر جش����نهای باستان به اهميت كشاورزی
زندگی
یابد که
تیر :بی ثباتی که این روزها آن را احساس میکنید آنقدر ادامه می
رودو و
كش�می
همهپايهجا
اقتصادبه
است كه
روان
همين
واگيردار
���اورزی
ايران بر
گردد چون
آب باز می
هايی
پديده
از
خيلی
اعتقادی
منظر
از
و
بوده
دامپروری
هستید ،اما
انگلستان
خودش میبرد .در زمانی كه در
تغییراترا با
شما را به چالش خواهد کشید .شما هنوز زیر فشار شدیدآلودگی
كه زندگی مردم به آنها وابسته بوده ،محترم میشدند.
اهداف
و
مقاصد
کامال آماده نیستید .حتی اگر دیگران شما را مجبور میکنند
محترمبه
فاضالبشان
نكرده
فكری
وايرانيان باستان
بودندنزد
آب به قدری
همين اساس
برایتا فاضالبشان بر
خود را آشکار کنید ،اما ایده خوبی نیست که بیش از آنچه که میدانید درست بوده كه برای اين كه آن را آلوده نكنند ،هيچ وقت دست
سوخته»،
رود «تيمز» ريخته میشد؛ در ايران در «شهر
و پايشان را در آب جاری نمیكردند ،از آب به مقدار
است چیزی بگویید.
دست
بعد
و
گرفتند
«تختاز رود فاصله می
برمیداشتند و
نياز
جمشيد» شواهدی پيدا
«پاسارگاد» و
«چغازبيل»،
و رويشان را میشس����تند كه آلودگی وارد آب نشود.
طاعوناند.
داشته
كشی
لوله
فاضالبها ما
خيلی از سرزمين
���تان در
دهدباس�
میدوران
شده است كه نشان در
مرداد  :شما کمینسبت به زندگیای که در این روزها تجربه میکنید حالت
برای
مردم
كه
احترامی
همين
دليل
به
اما
كرد
پيدا
رواج
جايیسررس����يدهايم كه تا فردی رودخانهای
اما امروز به
در گمیدارید .باور این موضوع که سرتان تا این حد شلوغ شده است و مشکالت آب قائل بودند ،گزارش����ی از بيماری ای واگيردار در
داخلهایآب
به
و
زند
می
باال
را
���لوارش
�
ش
پاچه
بيند
می
است بدانید که ايران نداريم؛ چون يكی از راههای انتقال بيماری
گذشته کم کم در حال نابودی است برایتان سخت است ،اما الزم
و
رود
می
جا
همه
به
كه
است
روان
آب
همين
واگيردار
انگلستان و
���ويد
میرود و صورتش را هم با همان آب میش�
هر سختی مانند راحتی دوام طوالنی ندارد پس از ﺁسایشی که امروز در زندگی آلودگی را با خودش میبرد .در زمانی كه در
ريزد.
همان آب
نكرده بودند و فاضالبشان به
میفكری
فاضالبشان
آشغالش را هم در برای
تان به وجود ﺁمده است لذت ببرید.
ايران در «شهر سوخته»،
در
شد؛
می
ريخته
«تيمز»
باورهای زیبا ورود
زشت
های
واقعیت
«چغازبيل»« ،پاسارگاد» و «تخت جمشيد» شواهدی پيدا
فاضالبداشتهاند.
لولهكشی
���وی،كهنشانمی
حال� شدهاست
دانشيار
���ناس و
جامعهدهدش�
يعقوبدرموس
شهریور  :اگر چه غیر ممکن به نظر میرسد ،اما سرعت زندگی شما
اما امروز به جايی رس����يدهايم كه تا فردی رودخانهای
ايرانيانآبدر
است:
معتقد
باره
اين
در
نيز
الزهرا
دانشگاه
دنبال
به
بدوید و
افزایش است .شما میتوانید از یک چیز به سمت چیز دیگری
می بيند پاچه ش����لوارش را باال میزند و به داخل
تاريخی����ويد و
همان آب میش
جزورا هم با
صورتش
کنید می
هستند
اقوام
منبعرود وآب
تالشبرای
ارزشگذاری
خود یک سری از کارهای ناتمام را بر جای بگذارید .به جای اینکه
آشغالش را هم در همان آب می
���ایکار
کنید روش
تا انبوهی از کارها را در وقت کم و با هم دیگر انجام دهید،وسعی
زشتجمله آلوده
ريزد.از
قائلند؛
فراوانی
ارزشه�
آبواقعیتهای
برایزیبا و
باورهای
���ناس وودانشيار
جامعهش�
���وی،
يعقوب موس�
خود را عوض کنید .
مظهر
���نايی
روش�
حفظ
نكردن آب ،حرمت آب و
دانشگاه الزهرا نيز در اينباره معتقد است :ايرانيان در
خرده
فرهنگ
همه چيز تلقیك����ردن
عمومی،هستند
جزو اقوام تاريخی
آب.درمنبع آب
ارزشگذاری برای
سودوکو
آلوده
جمله
حفظقائلند؛ از
جدولآب
فراوانیوبرای
در����ای
ارزشه
���ایشما و
است که
مهر  :یک روش عملی برای ارتباط برقرار کردن اکنون باعث شده
آب و
كرامت
اهميت
زيادی
فرهنگه�
نكردن آب ،حرمت آب و حفظ روش����نايی و مظهر
شما
است.
کردن
کمی آرام تر حرکت کنید ،اما واقعیت زندگی جدای از تفریح
ترين
آب.درو از
���ردنبينيم
آن�می
اصولی
شمالیخرده
آسان عمومی،
فرهنگ
چيزازتلقیك
استفاده درست و همه
باید رفتاری جدی داشــته باشید و بسیار مهم است که با هر کسی که به شما فرهنگه����ای زيادی در اهميت و حفظ كرامت آب و
آيات
تا جنوبیترين نقطه كشور همه میدانندكه به تعبير
استفاده درست و اصولی از آن میبينيم و از شمالیترين
نزدیک میشود صادق باشید .فقط نظریات خود را با دیگران در میان گذاشته و
استآيات
دانندكه به تعبير
همهكشور
ترين نقطه
قرآنی و باورهای تا جنوبی
.ولی
چيزهمهازمیآب
فرهنگی،
ببینید که بحث به کدام سمت هدایت میشود.
قرآنی و باورهای فرهنگی ،همه چيز از آب است .ولی
دارندامااما
زيبايی
���يار
بس�
باورهای
زيبايی دارند
بس����يار
باورهای
ايرانیها
اين كه چرا ايرانیهااين كه چرا
و چرا
زنند و
رقم می
هایوبسيار
واقعيتهای بسيار واقعيت
چرا
زنند
تلخیمی
زشت ورقم
تلخی
زشت
آبان  :شما دقیقاً می دانید که مسوولیت هایتان چیست  .اما الزاماً آنها را دنبال نسبت به چيزهايی كه همه قدر و ارزش آن را میدانند و
دانند و
جملهمی
آن را
توجه وارزش
قدر و
همه
برایكه
چيزهايی
نسبت به
«آب و نان»؛
بدرفتارند ،از
عمل بی
ولی در
زمان باید
نمی کنید  .بخشی از مشکالت شما این است که بفهمید چقدر
است
شكافی
همان
مسأله
.اين
شود
شناسی
آسيب
بايد
نان»؛
ولی در عمل بیتوجه و بدرفتارند ،از جمله «آب و
جبران آن صرف کنید  .اگر به دنبال معجزه باشید این انتخاب شما را سخت تر كه بين فرهنگ و خرده فرهنگها و تجربه اجتماعی
است
همان
مسأله
ايران.اين
شود
شناسی
آسيب
شكافیبه تغيير
زندگی ما ميل
���اختار
وجود دارد .س�
برای در
است که
بايداین
می کند اما واقعاً انرژی خود را هدر داده اید که حداقل بهتر از
دارد و اين ميل به تغيير و دگرگونی اجازه نمیدهد آن
اجتماعی
تجربه
و
ها
فرهنگ
خرده
و
فرهنگ
بين
كه
انجام کارهای واقعی تان وقت صرف کنید.
خرده فرهنگها ثبات هميشگی پيدا كنند .ما در معرض
به و اين
هستيم
پيرامونی بودهايم و
افراط�های
تغيير
زندگیهنوزما همميل
���اختار
در ايران وجود دارد .س
ناشی از آس����يبپذيری ما از چهارچوبهای مرز
دهدبهوآن
نمی
دگرگونی
باشــد.تغيير و
جالبميل به
برایتان اين
آذر  :ارتبــاط برقرار کردن با یک گروه هم فکر میتوانددارد و
مرزها هم
اجازهطرف
فرهنگهای آن
جغرافيای ماست و
متوسط
دربيرون ،نظام
پذيری از
پيدافرهنگ
اثرگذارند.
شدت در داخل
معرض
كنند .ما
هميشگی
ثبات
ها
فرهنگ
این کار باعث یک رشــد خالقانه در شما شــده و فرصتیخرده
است تا از زندگیتان
فرهنگی ما را سيال كرده است و اين سياليت فرهنگی
حیطه کارهای
لذت ببرید .شما حتی آمادگی این را دارید که کاری را خارج
قداستوآب واين
هستيم
فرهنگهم
هنوز
بودهاينايممی و
افراطازهای
هايی كه
شود كه
پيرامونیمانع از
و
طبيعی
منابع
و
خاک
بزرگان
و
اخالق
حرمت
و
گياه
نباشید.
نگران
کنند
قبلیتان انجام دهید .درمورد اینکه دیگران چگونه فکر میناشی از آس����يبپذيری ما از چهارچوبهای مرز و
و سنتها را حفظ میكنند ،در جامعه ما نهادينه شوند.
جامعهبه
مرزها هم
طرف
های آن
فرهنگ
است كه ما يك
فرهنگی اين
سياليت
جغرافيای ماست و منظور از
به
مان
فرهنگی
اشكال
و
نيستيم
فرهنگی
پايدار
داخل شما مقيد و
ممکندراست به
پذيری از بيرون ،نظام
اثرگذارند .فرهنگ
دی  :شما با اتفاقات غیر منتظرهای مواجه خواهید شد کهشدت
شدت ميل به دگرگونی دارند.
بدهید.
افزایش
یک شــوک بدهند .اما شما باید قابلیت انعطاف پذیری خود را
فرهنگی
است و
فرهنگی ما را سيال كرده
سياليتما آثار منفی
اين���ت اما برای
منفی نيس�
اين سياليت
فقط کافی اســت کاوش الزم را در رابطه با مسائل مختلف اجرا کنید تا بتوانید میگذارد .س����ياليتی خوب است كه با ثبات فرهنگی
فرهنگی و
قداست آب
مانع از اين میشود كه فرهنگهايی كه
همراه باشد؛ همه كشورها ميل به دگرگونی
با راحتی بیشتری وقایع را پیش بینی کنید و با هر پیش آمدی شوکه نشوید و
فرهنگی و خرده
حرمتبنيادهای
همراه ب����ا حفظ
دارند ولی
طبيعی و
خاک و منابع
بزرگان
اخالق و
گياه و
بتوانید با آن برخورد کنید.
فرهنگهای خوبشان اما ما عناصر نو فرهنگی را جذب
شوند.
جامعه ما
كنند،
نهادينهگذاريم؛
خودمان را جا می
درفرهنگهای
خرده
میكنيم و
و سنتها را حفظ می
يكفراموش
���وند يا كال
میش�
گردونه حذف
منظور از سياليت آنها ي����ا
جامعه
كه ما
است
فرهنگیاز اين
بهمن  :اگرچه شــما برای آینده ایدههای بزرگی را در نظر دارید ،ولی شما نیاز میشوند يا كمرنگ میشوند.
سخت
فرهنگی نيستيم و اشكال فرهنگیمان به
پیــدا میکنید که انرژیتان را بــر روی برخی از وظایفمقيد
پايدارمتمرکز
خیلیوخاص
دگرگونی دارند.
به
ميل
شدت
کنید .تبدیل کردن هدفهای بلند مدت به چندین برنامه کوچکتر ،به شما کمک
کوچکمنفی نيس����ت اما برای ما آثار منفی
سياليت
اينهای
میکند که بدانید در آینده چه کارهایی باید انجام دهید .اول قدم
میگذارد .س����ياليتی خوب است كه با ثبات فرهنگی
بردارید ،و بعد کمکم قدمهایتان را بلندتر کنید.
همراه باشد؛ همه كشورها ميل به دگرگونی فرهنگی
فعلی���ا حفظ بنيادهای فرهنگی و خرده
همراه ب�
دارنددرولی
شرایط
اسفند  :شاید نیاز داشــته باشید که به شکســتهایی کــه
بررسی در
فرهنگیک
زندگیتان پیش آمده رسیدگی کنید .مشکل مهمینیست فقط
خوبشان اما ما عناصر نو فرهنگی را جذب
های
خردهشما
پرورانید.
درسر نمی
فرهنگهای خودمان را جا میگذاريم؛
كنيم و
مورد واقعیتهاست تا مطمئن شوید که امیدهای واهی می
استقالل
که
حالی
میتوانید که ثبات از دست رفتهتان را به دست آورید و در
آنها ي����ا از گردونه حذف میش����وند يا كال فراموش
خود را نیز حفظ کنید.
میشوند يا كمرنگ میشوند.

شنبه 11آبان  1398ـ سال نود وچهارم ـ شماره 27415
امروز در تاريخ

قاب امروز

قتلخواجهنظامالملك

خواجه نظام الملك (ابو علی حس���ن توس���ی)
دولتمرد مشهور ايراني ،بزرگ وزير سلجوقيان به مدت
تقريبا  20س���ال ،مؤلف كتاب سياست نامه و مؤسس
دانشكده هاي موس���وم به نظاميه در شهرهای اصفهان،
هرات ،نيشابور ،بغداد و  ...كه الگوی دانشگاههای اروپا
در قرن های بعد ش���ده اند 11آبان در نزديكي نهاوند و
در مسير كرمانش���اه و از آنجا به بغداد به دست عوامل
حسن صبّاح كشته ش���د« .ابوطاهر اَراني» قاتل خواجه
نظامالملك،جوانيديلميبودكهدراَلَموتبهصفهواداران
حس���ن صبّاح پيوسته بود و در آنجا مامور قتل خواجه
شده بود.
محاكمه53كمونيست

محاكمه  53تن از اعضاي موسس حزب كمونيست
توده از  11آبان سال  1317در تهران آغاز شد .اتهام عمده
آنان تالش براي براندازی سلطنت و ملی كردن منابع توليد
ايران اعالم شده بود .در پايان اين محاكمه ،دستگيرشدگان
به مجازات زندان محكوم شدند .دكتر تقي اراني يكي از
اين متهمان بود.
م ّلی شدن اراضی اطراف پارک وی

پیرخضرانیان
مصلح
/عکس
رشت
 1348اراضی
:سیدآبان
ايرانازدهم
طبيعی
فروشانمنابع
بازارماهی وزارت

اطراف پارک وی واقع در نيمه غربی تهران را م ّلی اعالم
كرد و روزنامه ها خبر اين اقدام را روز بعد در صفحات
منتشر كردند.
بزرگان
اول خودپند

سرایه

چراكيسينجربهتهرانآمد؟

هنري كيسينجر وزير امور خارجه وقت آمريكا كه
ديگر پي در
مسائل
نيست عراقي
مسأله كردهاي
وقت با
هيچ در رابطه
چيزی بشوی
برایواين
تهراندير
كهوارد تهران
1353بازهم
ديدن مي كرد 11 ،آبان
پي از
شد؛ اين بار به خاطر نفت و بازهم مسأله عراق.

جانا به پرسش ياد كن رو زی من گم بوده را

آخر به رحمت باز كن آن چشم خواب آلوده را كه می توانستی باشی.
تاسيسنخستينايستگاهراديويي

نا خوانده سويت آمدم ناگفته رفتی از برم

نخستين ايس���تگاه راديويي جهان به مفهوم امروز
جرج الیوت
دوم نوامبر  1920در شهر پيتسبورگ ايالت پنسيلوانياي

آمريكا آغاز بهكار كرد .صداي اين ايس���تگاه كه هنوز
آوردنش از نگه
دست
همانبه
پول،
سرگرمهمكار مانند
دوست
روز در كانادا هم
نخستين
اس���ت ،در
شنيدهشد.
فرمان نافرموده را
بود بزرگان
يعنی سياست اين پند
سرایه
همان نخستين روز برنامه منظم
ايس���تگاه از
است.
داشتنشاينآسان تر
پخش اخبار ،موزيك و گفتار داشت و هر 15دقيقه يك بار
دهلوی
باتلر
امیرخسرواين كه
هيچ وقت دير نيست برای
جانا به پرسش ياد كن رو زی من گم بوده را
چيزی بشوی ساعت دقيق را اعالم مي كرد .
بازارماهیفروشانرشت/عکساز:سیدمصلحپیرخضرانیان

آخر به رحمت باز كن آن چشم خواب آلوده را كه می توانستی باشی.

5110

نا خوانده سويت آمدم ناگفته رفتی از برم

ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ
ﺷـﺮﺡ
ﺟـﺪﻭﻝ
آوردنش از نگه
مانند پول ،به دست
دوست هم

يعنی سياست اين بود فرمان نافرموده را
امیرخسرودهلوی

ف

باتلر
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ

ﺣ�ﻞ

ﻭﻛـﻮسودوکو
جدول
ﺳـﻮﺩ

2597

ﺟﺪ��

ﺣ�ﻞ

ف

ى

جرج الیوت

داشتنش آسان تر است.

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

5110

كودتايخانوادگيدركشورسعودي

دوم نوامبر س���ال  1964ملك سعود دومين پادشاه
كشور سعودي در يك كودتاي خانوادگي از مقام خود
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ موسس
بركنار و به خارج تبعيد شد .وي پس از پدرش كه
كشوري سعودي بود يازده سال بر اين كشور پادشاهي
كرده بود.
www.iranianshistoryonthisday.com
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جدول متقاطع

حرف (ر،س) چه تعداد است؟

یکم .شماره  12۶2جمعه  20فروردین 139۵
بیست و
42
۱۳۹۸
سال 17آبان
 43شماره  ۱449جمعه

جدول شرح در متن

آندس�تهازخوانندگان�یک�هنس�بتب�ه
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها
از س�اعت 18/30الی 20/30به شماره تلفن
همراه  09355010776پيامك نمايند.

طراحجدولها:داود بازخو
بهترين نمره

قعر جهنم

صنم

لرزاننده

غالم

آب ديده

ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله ،اسم شهر ،نام و نام خانوادگي بهتلفن
کاکورو و
سودوکوو،
Fridayجداول
Aprilنفروبرای
همراهباالپيامكنمايند،يک
هيداتونيز1نفربهقيدقرعهانتخاب
Vol.
21 Issue
1262
8 ,2016
November 8, 2019
43 Issue 1449 Friday
گردد.البتهبهشرطيكهكدپستي،نشانيونامنويسنده
وبههريکهديه ایبهرسميادبودتقديممی
با دقت و خوانا نوشته شده باشد .با توجه به فرصت  2ماهه ،الزم نيست پست سفارشي شود.
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سرسلسه
آل زيار
داد و فرياد

نوعي زاويه

مركز كشور
اسلوواكي
انديشه بد

ناپسند
راه كوتاه

پيش غذا
آش برنج
ياغي

رفوزه

مانند

روش

غرغر

قومي ايراني

تفاله كنجد

كوير ايران

که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و یا انتقادی
آن دسته از خوانندگانی
الجوردي
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30الی 20/30به ش�ماره تلفن
كنند.
نفس خسته همراه  09355010776پیامك كليه

اسامی برندگان غربال
جدول شماره3684
به سبب
مهري آقاجاني-اصفهان
-1
ناگزير
 -2عباس شعاع-رشت
از چاشنيها
تلخ
 -3حيدر وليپور-مراغه

خون
بانگمتقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر
نوعي سوره ازبین عزیزانی که هر هفته جدول
مجله یا ایمیل درج شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره
جدولهازیرنظر:داودبازخو
نداباال پیامك كنند ،یک نفر و
همراه
اسم شهر ،نام و نام خانوادگي به تلفن
حرف
مجله،سرد
گل
برای جداول سودوکو ،کاکورو و هیداتو نیز یك نفر به قید قرعه انتخاب و به هر
امان از
BAZKHOO @ yahoo.com
خاك سرخ
هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود.پول
یکآرزو
ژاپنشرطي كه كدپستي،نشاني
البته به
سياه آن
الزم
ماهه،
2
فرصت
به
توجه
با
باشد.
شده
نوشته
خوانا
و
دقت
با
نویسنده
نام
و
جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شد
پيامبر
واحد حرارت
دوباره
نیست پست سفارشي شود.
زجركشيده
ساختن
نوعي
خرابيها
كرم شب تاب
عايق بام
افقي:
پرندهاي
حالل گوشت
-1داستان بلند ـ از سنگهاي معدني
متفكر
گرانبهــا ـ از نامهــاي قديمــي شــهر
جانور موذي
درخت زبان
نشان مفعولي
وي
جو
فتنه
بسيار
گنجشك
اصفهــان  2ـ نام دختــر حضرت آدم
اختيار كامل
مكان
عدد ماه
در امري دارد
حرف تعجب
ـ برخــي از آن كوه ميســازند ـ فاقد
حيوان
جزا
محاســن3ـپســوندنظيرـطالعـفلز
واحد پارچه
زنان
كت شلواري
در و پنجــره ســازي ـ گونه  4ـ بزرگ،
شهري در
مونث قاعد
اشاره به دور
ســرور ـ حركتي در نماز ـ احرازكننده
فرانسه
واژهاي
اندك
بي ديوار
ـ مخفــف هنوز  5ـ خالــص ،بيعيب
رايانهاي

حرف (ر،م) چه تعداد است؟

فردي كه خصلت نيك دارد ،هرگز تنها نميماند

جدول متقاطع

ماه پاييزي

انتقادی
باددارصفحه پیشنهاد و یا
جدولـهای این
نسبت به
خوانندگانی که
دسته از
جدولآگاهي
كلمه
دســت
چنگيــزي ـ
قانــون
آن ـ
آب
شماره3684
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زميني ترشي به لفظ آذري  2ـ سنجيدن دو چيز
پراكنده ـ پليس مخفي آلمان نازي  3ـ خاندان ـ ساكت شعري ـ سقف يا ديوار
فروريختهنازي  3ـ خاندان ـ ساكت شعري ـ سقف يا ديوار فروريخته
پراكنده ـ پليس مخفي آلمان

كنفسيوس

فردي كه خصلت نيك دارد ،هرگز تنها نميماند

فردي كه خصلت نيك دارد ،هرگز تنها نميماند

فردي كه خصلت نيك دارد ،هرگز تنها نميماند

جدول متقاطع

كنفسيوس

جدول متقاطع

اساس

عزيز عرب

كنفسيوس

كنفسيوس
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نــیازمــندیهـا

نقاشی و تعمیرات
ساختمان
«با قیمت نازل»

604-771-1762
«هدایت»

شانس اول را
به هموطنان خود
بدهید

استخدام

به دو جوان خانم یا آقا ،ترجیحا دانشجو
جهت بازاریابی پاره وقت
()Occasional Assignments
نیازمندیم .لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل
زیر ارسال فرمایید.
info@ernic.ca
GARDEN ART & LANDSCAPING

ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ و ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزى
»ﻃﺮاﺣﻰ ،اﺟﺮا ،ﻧﮕﻬﺪارى«

ﮐﺎﺷﺖ ،ﻫﺮس ،ﭼﻤﻦزﻧﻰ،
ﻗﻄﻊ درﺧﺘﺎن ،اﺻﻼح ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ،
ﭘﺎور واش ،ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﮔﺎﺗﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ،
ﻓﻨﺲ و دﯾﻮارﮐﺸﻰ ،ﭘﯿﺎدهروﺳﺎزى ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى
ﺣﻤﯿﺪ

آگهی خود را
در صفحه پر تردد
نیازمندی های پیوند
درج کنید.
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

جویای کار

تافل

انگلیسی،فرانسه،اسپانیایی،
ایتالیایی و فارسی

604-441-7464
778-881-4139

تعمیرات لوازم خانگی )امین( Licensed

دارای ﺟواز رسﻤی ﺗﻌﻤیرات ﻟوازم ﮔازی ،و ﻟوازم خانگی

ماشینلﺒاسشوﺋی،خشﮏکن،
ماشینﻇرفشوﺋی،یﺨﭽال،
اﺟاق گاز ،اﺟاق برقی،
مایکرو ویو ،و ...
تلﻔن604-773-0096 :

موسسه آموزشﻰ كﭙيﻼنو
Private Lessons for
Elementary & High School
Math, English, Scince, .....

604-839-0244
604-281-0244

نصب و تعمیر
سیستمهایگرمایشی

»ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ«

#106-2419 Bellevue Avenue, West Vancouver

فرنس ،بویلر ،شومینه،

)Iranian School (Farsi

مدرسه ايرانيان
لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

جویای کار میباشم.
(کارهای باغبانی ،اسباب کشی)...،
لطفا با من تماس بگیرید
۶۰۴-۸۳۳-۲۸۶۹
۱۴۵۱ ۶۰۴-۶۰۰-۸۹۹۶
---------------------------ونکوور ،کوکیتالم و برنابی،نورت
ها :وست و

کوتاه کردن شلوار
از  4,99دﻻر

604-261-6564

با ما تماس بگیرید
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

)849 West 15th St. (Fell Ave.
North Vancouver
604-773-9454 & 604-770-4020

Manicure & Shellac
مانيﮑور و ﻻك ژل فﻘﻂ  ۲5دﻻر

ﺑازسازى و ﺗﻌﻤﯿﺮات ساﺧتﻤان
ﺣﻤام و آﺷﭙﺰﺧاﻧﻪ
ﻧﻘاﺷﻰساﺧتﻤان
ﻧﺼﺐ اﻧواع کﻔﭙوش
سﺮامﯿﮏ ،کاﺷﻰ ،ﻟﻤﯿﻨﯿت
و کﻠﯿﻪ امور ﺑازسازى

604-773-6374
تـدريـﺲخﺼـوﺻــــﻰ

6٠۴-9۴9-٠۲٠١
6٠۴-۷٠٠-56١5

Iranianschool@hotmail.com

این مکان برای آگهی شما
رزرو شده است!

Arman’s Construction Ltd.

با  ۲٠سال تجربه آموزشﻰ در كانادا

IMPROVE
YOUR
GRADES

)فارسی(
ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )ﻓﺎرﺳﻰ(
پورت مودی ،یو بی سی و ریچموند
شعبه
ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ :وﺳﺖ و ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور ،ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم و ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ،
www.iranianschool-farsi.comﭘﻮرت ﻣﻮدى ،ﯾﻮ.ﺑﻰ.ﺳﻰ و رﯾﭽﻤﻮﻧﺪ
تلفن (604) 551-9593
Sea Shell
Alteration
Iranianschool@hotmail.com
604-551-9593
www.iranianschool-farsi.com

hbhgardening@gmail.com

توسﻂ :فريده رحمتﻰ

Since 2002

از هﻢاكنون به فﮑرتﻘويت ﭘايه درسﻰ فرزندان خود باشيد

)Water Tank Iranian School (Farsi

604-992-1821

شیمی،ریاﺿی
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كوتاه كردن )خانﻢها(  ١5 ..........دﻻر
رنﮓ ريشه  35 .........................دﻻر
هايﻼيت  6٠ ..............................دﻻر
كوتاه كردن و رنﮓ ريشه  ۴5دﻻر

کالس نقاشی
زیر نظر:
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

تاتو ابرو  ١5٠دﻻر ،تاتو چشﻢ  ١5٠دﻻر،
تاتو ﻟب  ١۲٠دﻻر

TATTOO

Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

بند و ابرو  ۲٠دﻻر

Flat Iron......................$20
Brushing......................$20

6٠۴-۲١9-6۲٠۲

»نورت ونﮑوور«

مديريت امﻼك مسﮑونﻰ و خدمات اﺟاره
مشاوره رايﮕان براى تﻌييﻦ بﻬاى اﺟاره ملﮏ شما
بازاريابﻰ و تبليﻐات امﻼك شما براى اﺟاره
بررسﻰ اعتباري و شﺨﺼي متﻘاﺿيان اﺟاره
انتﺨاب مستاﺟر مﻌتبر
تنﻈيﻢ ﻗرارداد ﻗانونﻰ اﺟاره )(RTA
مديريت ماهيانه واحد اﺟارى

فروزان يﺰدان »مدیر امالك«
Forouzan Yazdan M.A.
www.iranianschool-farsi.com
براى ﻟيست امﻼك موﺟود براى اﺟاره به
Manager BC, V6M 1J3
Mailing
W. 35th.Property
Ave. Vancouver,
سايت زير مراﺟﻌه كنيد
 Address: 2116Licensedوب
E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953

604-817-9933

forouzan.yazdan@gmail.com

www.88westrealty.com

وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ PR Card, Citizenship, Sponsorship
Home Ofﬁce
ﺑراى ﺗﻌییﻦ وﻗﺖ ﺣﻀورى
ﺑا شﻤاره زﯾر ﺗﻤاس ﺣاﺻﻞ ﻓرماﯾید
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نوسازى و تﻌميرات ساختمان

* ﻃﺮاﺣﻰ * ﻧﺠﺎرى * ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ
* در وﭘﻨﺠﺮه * ﮐﺎﺷﻰﮐﺎرى
* ﻧﻘﺎﺷﻰ * ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش
* دراىوال * ﺑﺮق و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ
* ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ
* ﻧﻮﺳﺎزى ﺣﻤﺎم و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
* ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ  Deckو Fence
* اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ و ﺟﻮاز از ﺷﻬﺮدارى

ساختمانهاى مسﮑونﻰ و تجارى
»داراى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى ﮐﺎرى و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ«

منوچﻬر 6٠۴-۷6١-۷۷۴5
ﻋﻀﻮ  5ﺳﺘﺎره

ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا از ﺳﺎل 1988

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﮔﯿتار

ﺗوسط:
ﭘﺮواﻧﻪ رودﮔﺮ

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازى

آموزش رانندگی
6٠۴-6۴۴-۸96٠
ﭘرسﭙوﻟيﺲ
6٠۴-53۷-35۲5
اﻃلﺲ
6٠۴-۸٠5-۷6۷٠
يوسﻒ
6٠۴-35١-۴۲۸٠
ونﮑو )بﻬﺰاد(
سيامﮏ ﺻاﻟﺤﻰ ۷۷۸-995-٠٠٠٠
ونﮑو درايوينﮓ اسﮑول ۷۷۸-۸3۸-١3۴۲
6٠۴-33۸-۴١٠3
Canucks
۷۷۸-۷۷۲-٠۲69
شﻬرام
6٠۴-35١-96٠6
فرزاد
بﻬروز ۷۷۸-۸96-١۴۲٠ EZ UP ON GAS
6٠۴-۲۴٠-٠١٠۷
حسيﻦ وكيلﻰ
مﺤسﻦ 6٠۴-۷١٠-٠55٠ Green Way
6٠۴-۴۴١-۲۲۲6
آرميﻦ
6٠۴-99٠-٠٠59
Cyber
فرهاد 6٠۴-۴۴١-36۷۷ BUCKLE UP
مينو )منﻄﻘه تراى سيتﻰ( 6٠۴-9۲۸-۲۲۲۴
ﺟﻌﻔرى )تراى سيتﻰ( 6٠۴-96١-6٠١6
مدنﻰ 6٠۴-۸5۷-3٠۷٠ Maple Driving

آموزش فارسی
مدرسه ايرانيان

6٠۴-۲6١-656۴

آموزش هنر
ﭘرويﺰ نﺰاكتﻰ )آواز( 6٠۴-9١3-3۴۸6
۷۷۸-۷٠9-3۴3۲
باﻟه ملﻰ ﭘارس
بﻬمﻦ خسروى )تنبﮏ ،سهتار( 6٠۴-۴6۴-۴۷٠١
۷۷۸-۸9١-١5۴١
مﺤمد )تنبور(
علﻰ حﻖبيﻦ )ﭘيانو ،ارگ( 6٠۴-6۴9-9۷۴۴
دكتر منشورى )ﭘيانو ،ارگ( 6٠۴-99٠-99٠3
نيما ﻗاﺋمﻰ )سنتور ،دف( 6٠۴-۷۷١-6565
مﻬردخت مﻬيﺞ )سهتار( 6٠۴-3۷۷-٠۸۷٠
سيميﻦ ايرانمنﺶ )نﻘاشﻰ( ۷۷۸-۲3۸-۲١۴۲
ﺟمال ﻃبسﻰنﮋاد )ﻃراحﻰ ،نﻘاشﻰ( ۷۷۸-3۸۸-۲۴9۸
اشرفآبادى )تار ،سهتار( 6٠۴-3۷5-١۲۷۲
مﺤمد خرازى )گيتار( 6٠۴-55١-3963
ﺟمال ﺻلواتﻰ )آواز( ۷۷۸-9١9-١6۷۲
انوشيروان )تار و سهتار( 6٠۴-۷6٠-۲93۷
مﻬتاب حﻘيﻘﻰ )ﭘيانو ،آواز( 6٠۴-365-۴۷١۴
سروش شاهمﺤمد )ويلﻦ( 6٠۴-36۸-5١۲3

آموزشگاه دروس
كﭙيﻼنو )ابتدايﻰ ،دبيرستان( 6٠۴-۲۸١-٠۲۴۴

آژانسمسافرتی
آژانﺲ دى
رويال تراول
ﭘرستو تراول

6٠۴-۷۷٠-١۴33
6٠۴-۷۷٠-١۷5٠
6٠۴-9۴5-6٠٠۲

استودیو ﺿﺒﻂ و ﺻدابرداری
ﭘﮋواك

6٠۴-۴6۴-۴۷٠١

اتومﺒیل)تعمیر(

مﮑانيﮑﻰ سيار بﻬروز 6٠۴-۸۲۸-65۸9
6٠۴-۴۷۲-١5۴۴
اتو چﮏ آپ
مﻬندس چيتساز )6٠۴-93١-۴۴۴۴(Frontech

امورکنسولی
اﻟﻬه سادات آلاحمد 6٠۴-9۲۴-9۴۷۷
6٠۴-9۸۷-١۴١3
يونﮑﺲ
6٠۴-۸39-993۸
علﻰ فراستﻰ

الکتریﮏ
6٠۴-۷۸١-9۷۴6
آﻟﻔا اﻟﮑتريﮏ
6٠۴-۷65-33۲9
ﭘيروز اﻟﮑتريﮏ
۷۷۸-3۸9-۷6١5
رهام اﻟﮑتريﮏ
واى.ﺟﻰ اﻟﮑتريﮏ 6٠۴-۸3٠-6۴۴۴

امور اﺟاره مسکن
6٠۴-۸١۷-9933
فروزان يﺰدان
مﺤمداميﻦ مﻘدسيان 6٠۴-۲١9-9۷۴۴

باربری  ،ﺣمل و نقل
6٠۴-۷۸۸-6٠3٠
آريا مووينﮓ
6٠۴-9۷٠-۲۲33
مترو ونﮑوور
6٠۴-3١۸-١39٠
هركول
6٠۴-۲٠٠-١۲۸۲
ﭘانوراما
۷۷۸-۸۴6-۲5۷3
هركول
باربرى ﭘروژه )آرميﻦ( ۷۷۸-9۲9-۲۷۲5
6٠۴-۲59-۲5۴5 Ship To IRAN
6٠۴-6٠3-9٠99
آﻟبرت

بازرسی فنی ساختمان
6٠۴-5١۸-٠٠۷۸
امير اخﻼﺻﻰ
سﻌيد فاﺿلﻰﭘور 6٠۴-5١۲-١6۸۲
دكتر امير بهكيﺶ 6٠۴-5٠٠-٠3٠3
مﻬندس ﺻانﻌﻰ ۷۷۸-۷٠۸-٠5۲٠

بیمه
رﺿا مﺼبريان
حميد عليﺰاده
زينا نورى )انواع بيمه(

6٠۴-9۸۴-۷۷١5
۷۷۸-6۸۸-۸۷۷۴
6٠۴-۸3۸-35١3

ترﺟمه
حسيﻦ عندﻟيب )رسمﻰ( 6٠۴-۸6۸-9۸٠٠
حميد داديﺰاده )رسمﻰ( 6٠۴-۸۸9-5۸5۴
6٠۴-9۲۲-۴6٠٠
فريبرز خشا
6٠۴-۷١6-۷٠66
سﻌيد حديدى
6٠۴-9۲5-٠۴9٠
ملﮏﺟاه
6٠۴-9۸۷-١۴١3
يونﮑﺲ
6٠۴-۷١5-5۲6۷
ميراندا ﻗرشﻰ
سوسﻦ )ترﺟمه شﻔاهﻰ( 6٠۴-3٠۷-۸65۴
ايﺰدنﮕﻬدار )كوكيتﻼم( 6٠۴-99٠-3٠٠٠
آرش اندرودى )رسمﻰ( 6٠۴-365-695۲
حاتمﻰ )رسمﻰ-كوكيتﻼم( 6٠۴-33۸-۷36۴
فراستﻰ )خليليان( 6٠۴-۸39-993۸
6٠۴-99٠-۷۲٠9
باوند زنجانﻰ

ساخت و نصب کابینت
نقاشی ساختمان
انواع پرده
مسکونی کردن زیرزمین
درای وال
لوله کﺸی و برق
نوسازی ﺣمام وآشپزخانه

)امین( 604.781.7778
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین ﺣاﻻ تماس بگیرید

تدریسخصوﺻی-تقویتی
مﻬندس ابريشمﻰ 6٠۴-۷۲۴-۴59۲
دكتر حسﻦ امتيازى 6٠۴-۷١٠-96٠۲
مﻬندس عرفان )رياﺿﻰ( ۷۷۸-۸95-5٠۴٠
فريده رحمتﻰ )رياﺿﻰ ،شيمﻰ( 6٠۴-9۴9-٠۲٠١
6٠۴-9٠۴-۸۸۸١
استاد خيام
6٠۴-۷۲۷-۴۸۸3
مﻬندس فيروزى
ﭘريسا فرمند )شيمﻰ ،بيوﻟوژى( ۷۷۸-۸6۲-۴٠35
مﻬدى دُر )رياﺿﻰ ،فيﺰيﮏ( 6٠۴-۷6۴-۸۸١٠
عليرﺿاعشﻘﻰ)رياﺿﻰ( ۷۷۸-۲۲۷-۸۷۷١
) Eliteكليه دروس( 6٠۴-۸١6-۸36٠
مونا ﻟﻄﻔﻰزاده ) شيمﻰ( 6٠۴-۷۲۷-596٠
دكتر بيات )رياﺿﻰ ،فيﺰيﮏ( ۷۷۸-۸۸۸-۲١۲3

تﻔریﺤات
6٠۴-9۸۷-9۸55
شدو دىﺟﻰ
سيامﮏ )شﻌبدهباز( ۷۷۸-55۸-۷٠۸٠
يونيورسال دىﺟﻰ 6٠۴-55١-۸۸۸3
6٠۴-۸39-٠9٠9
فريبرز
۷۷۸-3۸۸-۴۲۴۸
همراز

تعمیر لوازم خانگی
اﻃلﺲ
اميﻦ
حسﻦ منوچﻬرى
سﻌيد

6٠۴-۲۷۷-۸6۴3
6٠۴-۷۷3-٠٠96
6٠۴-۷١9-۴9۲5
6٠۴-3۴6-۸9۲5

تعمیردربگاراژ
Craftsman

۷۷۸-۷۷3-۸٠١۲

ﺟواهری
ساعتﭽﻰاندساعتﭽﻰ 6٠۴-6۸5-56۲5

ﭼاپ و انتشارات
كاﭘيﺰ ديﭙو

6٠۴-99٠-۷۲۷۲

خدمات ارزی
رويال
سلوكﻰ
حافظ
ادونسد
ملت

6٠۴-9۸۸-١٠۷٠
۷۷۸-3۸9-۷6١5
6٠۴-9۸۴-۴۴۴5
6٠۴-9۷١-65۷5
6٠۴-۷۷٠-٠۴۴۷

خدماتساختمانی
منﺼور خرسندى 6٠۴-۲5۸-۸656
۷۷۸-۸6۲-۲5۲۸
رﺿا مراديان
6٠۴-۷۷3-63۷۴
آرمان
6٠۴-۷6١-۷۷۴5
منوچﻬر
كاشيﮑارى )مﻬرداد( 6٠۴-999-١56۲
۷۷۸-۸۸۲-٠936
آريا
)كيوان( 6٠۴-۷۲6-۷۴3۴ Renovation
۷۷۸-3۲۲-٠۸۴5
ﭘويان
۷۷۸-3۸5-۷٠59
كامﻰ
6٠۴-۷۸١-۷۷۷۸ Home Floor Decor
خدمات بتون تاج 6٠۴-53۷-۴9۴3

دفتر ازدواج رسمی
يونﮑﺲ
علﻰ فراستﻰ

6٠۴-9۸۷-١۴١3
6٠۴-۸39-993۸

دفتر ازدواج و طالق شرﻋی
مركﺰ امام علﻰ )ع( 6٠۴-۷١5-۷۷١۲
6٠۴-۸39-993۸
علﻰ فراستﻰ

دفتر اسناد رسمی
كتايون روحانﻰ
فريبرز خشا
نيلﭙر هنرور
حسيﻦ كاموسﻰ
يونﮑﺲ
فراستﻰ )گواهﻰ امﻀا(

6٠۴-9۸۸-5556
6٠۴-9۲۲-۴6٠٠
6٠۴-۲3٠-9۷6۷
6٠۴-9۸6-5٠٠5
6٠۴-9۸۷-١۴١3
6٠۴-۸39-993۸

دندانپﺰشﮏ
رﺿا حﺼيرى
ﻻدن كرامتﻰ
توران ايﺰدىيار

6٠۴-55۲-۸۸۸۴
6٠۴-9۸٠-۷۴۷۴
6٠۴-۷3۴-۲١١۴

رادیو
فارسﻰ زبان ونﮑوور ۷۷۸-۷٠9-9١9١

سازمانهایاﺟتماﻋی
۷۷۸-۸59-٠9۸5
كليساى مسيﺢ
مركﺰ خانواده نورتشور 6٠۴-9۸۸-5۲۸١
سازمان موزاﺋيﮏ 6٠۴-۲5۴-96۲6
نورتشور ماﻟتﻰ كاﻟﭽرال 6٠۴-9۸۸-۲93١
واحد بﻬداشت نورتشور 6٠۴-9۸3-6۷٠٠
6٠۴-59٠-۴٠۲١
ISS of BC
فدراسيون ﭘناهندگان 6٠۴-۷۲۷-۸9۸6
گردهمايﻰ بﺰرگساﻻن 6٠۴-6۸3-٠53٠
بنياد ايرانيان مسلمان 6٠۴-6۸۸-35۴5
اتﺤاديه ايرانيان 6٠۴-۷۲6-١65٠
بنياد ايران و كانادا 6٠۴-696-١١۲١
انجمﻦ فرهنﮕﻰ آذربايجان 6٠۴-5٠5-۴۴۷۲

شوفاژ،آبگرمکن،لولهکشی
6٠۴-3٠۷-١۲۲١
ﻟوﻟهكشﻰ حميد
6٠۴-6٠3-۲65۷
تاسيسات مو
6٠۴-۷۲۸-٠٠99
اينتﮕرال
فرنﺲ و شومينه 6٠۴-56۲-۲53٠
 9١١فرنﺲ ،بويلر 6٠۴-996-۲۷۲۷
۷۷۸-3١۷-9566
Advantage
6٠۴-96١-3۸۴٠
مجيد
6٠۴-5١۲-3۷۸3
فرزيﻦ
فرنﺲ 6٠۴-۷۲3-٠١۷١ Satrap
ﻟوﻟهكشﻰ و گرمايﺶ 6٠۴-53۷-۸3١۲
ﻟوﻟهكشﻰ )نويد( 6٠۴-56١-۷۷56
۷۷۸-۸3۴-6۲6۷
بﻬﺰاد

شیشهاتومﺒیل
Auto Glass

604-944-9677

akaveh9@hotmail.com

برای ﺗﻌییﻦ وقت ﺣﻀوری با شﻤاره زیر ﺗﻤاس ﺣاﺻﻞ ﻓرمایید ﻋﻀو رسمی
مهندسی
نﻈامجﺸنها
اجاره وسایل
آرایش و زیبایی
ایران و آمریکا

604-839-9938
604-980-5464
داریوش

604-436-1418 Parallel Rentals

اتومبیل)تعمیر(

کالس فارسی رایگان

604-551-3963
فهرستمشاﻏل،
خدمات
ونیازمندیها

بعدازظهر وﮐﺎﻧﺎداﯾﻰ-
رسمی-تااز6دواج ﺷﺮﻋﻰ
گواهیازامضاء
داراى ﻣﺠﻮز
ساعت ۵
هر جمعه
وکالتنامههای
و
ﮐﻨﺴﻮﻟﻰ
اﻣﻮر
ﺷﺮﻋﻰ-
ﻃﻼق
ریج  onlineﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ
در کتابخانه میپل
دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ -ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻣﻀﺎء  -ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم تماس بگیرید.
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ PR Card, Citizenship, Sponsorship

مﮑانیﮑﻰ ﺳیار بﻬﺮوز 604-828-6589
604-472-1544
اﺗو ﭼﮏ آپ
604-931-4444
)(Frontech
مﻬﻨدس ﭼیﺖﺳاز
میپل ریج
کتابخانه
رانندگیتا  ۶بعدازظهر در
آموزشساعت ۵
هر جمعه از

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  30ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ

(604)500-7361
6٠۴-9۸٠-5۴6۴
داريوش
6٠۴-3١۸-55١۷
مﮋان
ويدا )ﭘوست و ﻟيﺰر( 6٠۴-۷6۴-۲۷۴6
ﭘوست و اﭘيﻼسيون 6٠۴-36۴-۸۴١6

)چوب،لمینیت،موکت،کاشی(...،

604-318-5517
مﮋان
ویدا )پوﺳﺖ و ﻟیﺰر( 604-764-2746
پوﺳﺖ و اپیالﺳیون 604-364-8416
604-561-4885
ﮐامﻠیا ﻟیﺰر

)ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ از ﮐﺎﻧﺎدا(

ﻓارغاﻟتﺤﺼﯿﻞ از اﯾتاﻟﯿا

6٠۴-۴36-١۴١۸ Parallel Rentals

Home Floor Decor

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﺪ

اﺟاره وسایل ﺟشنها

شرکت ساختمانی

نوسازی ساختمان
انواع کفپوش

ازدواج BC 44357
رسمی
کالس دفتر
رایگان
فارسی

آموزش
مﺠﺴﻤﻪسازى

آرایﺶ و زیﺒایی

مﺸاور امالك و عﻀو رسمی
نﻈام مهندسی ایران و آمریکا

6٠۴-۴6٠-٠۴9٠

بگیرید.
برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم تماس
کنسولی
امور
604-644-8960
پﺮﺳﭙوﻟیﺲ

604-944-9677

604-537-3525
اﻃﻠﺲ
اﻟﻬه ﺳادات آلاﺣﻤد 604-924-9477
604-805-7670
یوﺳﻒ
akaveh9@hotmail.com
604-987-1413
یونﮑﺲ
604-351-4280
ونﮑو )بﻬﺰاد(
604-839-9938
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ
ﺳیامﮏ ﺻاﻟﺤﻰ 778-995-0000
ونﮑو درایویﻨﮓ اﺳﮑول 778-838-1342
الکتریﮏ
604-338-4103
Canucksوبسایت  778-772-0269مشاور امور مهاﺟرت
طراﺣی
ﺷﻬﺮام
604-781-9746
آﻟﻔا اﻟﮑﺘﺮیﮏ
604-351-9606
ﻓﺮزاد
604-765-3329
باكاداﻟﮑﺘﺮیﮏ
علﻰ باﻃنﻰ-پیﺮوز
6٠۴-9۸6-555۴
كامﭗ اكسﭙرس 6٠۴-5١۲-3۲6۸
بﻬﺮوز 778-896-1420 EZ UP ON GAS
778-389-7615
اﻟﮑﺘﺮیﮏ
رﻫام
6٠۴-569-۲٠۸٠
داود ﻗوامﻰ
604-240-0107
ﺣﺴین وﮐیﻠﻰ
604-830-6444
واى.ﺟﻰ اﻟﮑﺘﺮیﮏ
۷۷۸-۸93-۲۲۷5
فرشته رحيمﻰ
مﺤﺴن 604-710-0550 Green Way
۷۷۸-۲3۷-١۴۴١
سارا دادخواه
آرمینو فیلمﺒرداری
ﻋکاسی
604-441-2226
مسکن
امور اجاره
۷۷۸-۲۸۸-۲53۷
عليرﺿا حﻖﺟو
604-990-0059
Cyber
۷۷۸-۴٠٠-۸۷۸۷
ﭘارس
كﻦ
مﺤﻤدامین مﻘدﺳیان 604-219-9744
604-441-3677
ﻓﺮﻫاد BUCKLE UP
6٠۴-9۲5-6۸٠٠
حميد زرگرزاده
6٠۴-356-6٠3۲
ايرج رﺿايﻰ
604-928-2224
تله ويدﺋو میﻨو )مﻨﻄﻘه ﺗﺮاى ﺳیﺘﻰ(
6٠۴-9۸٠-6۸۷۴
باوند زنجانﻰ
6٠۴-99٠-۷۲٠9نقل
باربری  ،ﺣمل و
604-961-6016
ﺟﻌﻔﺮى )ﺗﺮاى ﺳیﺘﻰ(
6٠۴-9۸۷-١۴١3
يونﮑﺲ
Zula.ca/farsi
ﺷایان 6٠۴-35۸-۷٠6٠
حميد
استﺨدام 604-788-6030
موویﻨﮓ
آریا
 604-857-3070مشاور
lovephoto.ca
مدنﻰ Maple Driving
604-970-2233
مﺘﺮو ونﮑوور
604-318-1390
ﻫﺮﮐول ۷۷۸-۷١3-۲۴9۴
فريد ﻏروى زاد
فال قهوه و ورق
آموزش فارسی
604-200-1282
پانوراما
مشاور وام 778-846-2573
ﻫﺮﮐول
6٠۴-9۸3-9١۷۸
رايا )تاروت( فﻘﻂ خانﻢها
604-261-6564
مدرﺳه ایﺮانیان
باربﺮى پﺮوژه )آرمین( 778-929-2725
۷۷۸-۸۸١-3999
سارا )تاروت(
6٠۴-۲5٠-٠۲٠۲
كامبيﺰ مﻬيﻦسا
604-259-2545
Ship To IRAN
6٠۴-9۸۸-۲9١3
ﭘورى فﻘﻂ خانﻢها
هنر
آموزش
آﻟﺒﺮت 6٠۴-۸۷6-١3١۲
ﭘريوش وفايﻰ
604-603-9099
مريﻢ گيسا )تلﻔنﻰ( ۷۷۸-99۸-١٠59
6٠۴-۷۷3-٠۲9۸
اﻟﻬام مﻌﻈمﻰ
پﺮویﺰ نﺰاﮐﺘﻰ )آواز( 604-913-3486
ساختمان
بﻬروز كاهﮑﺶ بازرسی فنی
6٠۴-۸۸9-۴3۴9
778-709-3432
باﻟه
پارسﻏﺬایی
مﻠﻰمواد
فروشگاه
بﻬﻤن ﺧﺴﺮوى )ﺗﻨﺒﮏ ،ﺳهﺗار( 604-464-4701
604-518-0078
اﺧالﺻﻰ
امیﺮ
نشریات
6٠۴-669-6۷66
دانيال
778-891-1541
مﺤﻤد )ﺗﻨﺒور(
ﺳﻌید ﻓاﺿﻠﻰپور 604-512-1682
6٠۴-9۸۸-35١5
ﭘارس
604-649-9744
ﻋﻠﻰ ﺣﻖبین )پیانو ،ارگ(
604-500-0303
ﭘيوند ونﮑووردﮐﺘﺮ امیﺮ بهﮐیﺶ
6٠۴-9۲١-۴۷۲6
6٠۴-۴۷۲-٠٠۴9
604-990-9903
رز ماركت دﮐﺘﺮ مﻨﺸورى )پیانو ،ارگ(
شﻬروند بﻰسﻰ ۷۷۸-3٠٠-۴۴١۴
6٠۴-9۸۷-۷۴5۴
افرا
604-771-6565
نیﻤا ﻗاﺋﻤﻰ )ﺳﻨﺘور ،دف(
بیمه
۷۷۸-3۴٠-۸۸۸۷
دانستنيﻬا
6٠۴-9۷١-5999
كﭙيﻼنو ماركت
604-377-0870
مﻬﺮدﺧﺖ مﻬیﺞ )ﺳهﺗار(
۷۷۸-۲۷9-۴۸۴۸
فرهنﮓ بﻰسﻰ
604-984-7715
رﺿا مﺼﺒﺮیان
ﺳیﻤین ایﺮانمﻨﺶ )نﻘاﺷﻰ( 778-238-2142
6٠۴-۷۷٠-35۷٠
وابسته
فرش و خدمات
778-688-8774
دانشمند ﺣﻤید ﻋﻠیﺰاده
778-388-2498
ﺟﻤال ﻃﺒﺴﻰنﮋاد )ﻃﺮاﺣﻰ ،نﻘاﺷﻰ(
6٠۴-563-96٠٠
فرهنﮓ ما
604-838-3513
زیﻨا نورى )انواع بیﻤه(
604-375-1272
اﺷﺮفآبادى )ﺗار ،ﺳهﺗار(
6٠۴-9۸6-۸5۸5
حسيﻦ دﻟيرى
مﺤﻤد ﺧﺮازى )ﮔیﺘار( 604-551-3963
مهد کودك
پرده و کرکره
)آواز( 778-919-1672
ﺻﻠواﺗﻰ
ﺟﻤال
کلید
قﻔل و
انوﺷیﺮوان )ﺗار و ﺳهﺗار( 604-760-2937
آﻟتامونت )وستونﮑوور( 6٠۴-9۲۲-3۴35
604-816-3535
اﮐﺴﭙﺮس
604-365-4714
 Tideyمﻬﺘاب ﺣﻘیﻘﻰ )پیانو ،آواز(
) Durantكوكيتﻼم( 6٠۴-۷۲۴-6555
6٠۴-۷۷3-۷3۷5
ﺳﺮوش ﺷاهمﺤﻤد )ویﻠن( 604-368-5123
--------------------------ترجمه
قنادی
6٠۴-۷۸۷-93١۴
آرزو
آموزشگاه دروس
Paulin Johnson Preschool
ﺣﺴین ﻋﻨدﻟیﺐ )رﺳﻤﻰ( 604-868-9800
6٠۴-9۷3-٠١١9
ركﺲ
ﭘيﺶ دبستانﻰ )وست ونﮑوور( Full Day Program
ﺣﻤید دادیﺰاده )رﺳﻤﻰ( 604-889-5854
604-281-0244
ﮐﭙیالنو )ابﺘدایﻰ ،دبیﺮﺳﺘان(
6٠۴-99٠-۷۷6۷
گلستان
Cypress Park Preschool
604-922-4600
ﻓﺮیﺒﺮز ﺧﺸا
چﻬار ساعته )وست ونﮑوور( Full Day Program
کامپیوتر
604-716-7066
ﺳﻌید ﺣدیدى
آژانسمسافرتی
ﺟاهشویی 604-925-0490
مﻠﮏ
موکت
6٠۴-5٠6-۸3١9
حميد
604-904-4422
ادونﺴد ﺗﺮاول
604-987-1413
یونﮑﺲ
آرمین۷۷۸-9١۸-۲۸١5
(Apple
سبﺰ )نرم افﺰار،
778-836-3583
ﺿیا
604-715-5267
ﻗﺮﺷﻰ
میﺮاندا
6٠۴-9۴5-۷539
شاهيﻦ
604-770-1433
آژانﺲ دى
604-307-8654
ﺳوﺳن )ﺗﺮﺟﻤه ﺷﻔاﻫﻰ(
6٠۴-6١۷-۷١6۴
رنﮕيﻦ كمان
604-770-1750
رویال ﺗﺮاول
604-990-3000
ایﺰدنﮕﻬدار )ﮐوﮐیﺘالم(
6٠۴-۷63-3۴١5
ونﮑوور كلينينﮓ
گلفروشی
آرش اندرودى )رﺳﻤﻰ( 604-365-6952
استودیو ﺿبﻂ و صدابرداری
)رﺳﻤﻰ-ﮐوﮐیﺘالم( 604-338-7364
ﺣاﺗﻤﻰ
ورزش
6٠۴-9۸۷-١۴١3
گلباران
ﻓﺮاﺳﺘﻰ )ﺧﻠیﻠیان( 604-839-9938
604-464-4701
پﮋواك
6٠۴-3١۸-5٠9٠
ﭘيﮑان )فوتبال(
مشاور امالك
6٠۴-936-6۴6۴
هاكﺰ )فوتبال(
مدرسه فوتبال 6٠۴-99٠-۸۲9۲ TSSA
۷۷۸-55۸-۸۲۷۲
مجيد ﻃاﻟبﻰ
فرشته رحيمﻰ
مﻬرناز كاووسﻰ
علﻰ فراستﻰ

۷۷۸-۸93-۲۲۷5
6٠۴-۷۷9-۴١۴6
6٠۴-۸39-993۸

مشاور امور مالی و ﺣسابداری
مسﻌود ابراهيمﻰ 6٠۴-۷۸3-6٠9۷
آكاديﻦ )ناﺻر وحيدى( 6٠۴-9۸٠-۲٠١5
6٠۴-۴6١-١66١
حسابدارى ﺻبا
بيﮋن ﺟمشيدى 6٠۴-99٠-۸۲9۲
حسابدارى عﺰيﺰى ۷۷۸-3۴٠-۷۷٠۴
تدبير 6٠۴-35١-۴۷۷١ Liberty Tax

وکالت دﻋاوی

فرشاد حسيﻦخانﻰ 6٠۴-۷۲۷-۴555
6٠۴-۴۴٠-956۲
راميﻦ ژوبيﻦ
6٠۴-6۲٠-959۸
هما يﺤيوى
بيﮋن احمديان 6٠۴-۲۲۷-6٠٠٠

وکالتﭘناهندگی

راميﻦ ژوبيﻦ

6٠۴-۴۴٠-956۲

وکالت دادگستری ایران

ﺟﻌﻔر مﺼﻄﻔﻰ

6٠۴-36۴-6۸3٠

مﻬﻨ
دﮐﺘ
مﻌﺼ

مﻬﻨد
ﻓﺮید

اﺳﺘ
مﻬﻨ

پﺮیﺴ

مﻬد

ﻋﻠیﺮ
lite
مونا
دﮐﺘﺮ

مﻬﻨد

ﺷدو
ﺳیا
یونی
ﻓﺮیﺒ
ﻫﻤﺮ

اﻃﻠﺲ
امین
ﺣﺴ
ﺳﻌی

ﺳاﻋ

ﮐاپی

رویا
ﺳﻠو

مﻨﺼ
رﺿا
آرما
مﻨوﭼ
ﮐاﺷ
آریا

)ﮐیو

پویا
ﮐامﻰ

ecor

یونﮑ
ﻋﻠﻰ
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قوانین و آیین نامه و سئوال های رانندگی
در استان بی سی

چراغ های کنترل ترافیک
باوند زنجانی

چراغ های مخصوص
چراغ مخصوص اعالم وجود چراغ کنترل ترافیک در پیش.
این چراغ همراه با تابلو بزرگ «آماده باشید که ترمز کنید»
در مسیری نصب می شود که راننده در مسیری با سرعت
بیشــتری حرکت می کند و انتظار وجود تقاطع را ندارد.
همچنین سر پیچ هایی که امکان دید کمتری دارند نصب
می شوند .وقتی چراغ زرد چشمکزن روشن شد بطور قطع
شما وقتی که به تقاطع می رسید چراغ یا قرمز شده و یا در
حال قرمز شدن است .شما ازوقتی چراغ چشمکزن شروع
به روشــن شدن شد باید سرعت خود را کم کرده و آماده
توقف کردن وسیلیه نقلیه تان باشید.

چراغ زرد چشمکزن با تابلو محل عبور پیاده در محل های
نزدیــک مدارس  ،پارک ها ،زمین بازی و یا محل های پر
رفت آمد نصب میشوند .وقتی چراغ زرد چشمکزن روشن
شد باید سعی کنید که سرعت را کم کرده و حق تقدم عبور
را بــه عابرین پیاده بدهید .و بعد با احتیاط به راه خودتان
ادامه دهید .این چراغ توسط عابر پیاده کنترل می شود.

چراغ کنترل تقاطع جــاده و راه آهن معموال چراغ قرمز
چشمکزن است .وقتی قطار به نزدیک محل تقاطع جاده
و راه آهن میرسد از راه دور به چراغ نصب شده در تقاطع
جاده سیگنال میفرستد که دارد نزدیک می شود و چراغ
قرمز شروع به چشمکزدن میکند .وقتی که به چراغ قرمز
چشــمکزن در تقاطع جاده و راه آهن رسیدید باید توقف

کنید و منتظر بمانید تا قطار رد شود .بعد از رد شدن قطار
شروع به حرکت نکنید دقت کنید که ممکن است قطاری
دومی بیاید .اگر چنانچه قطار دومی بیاید دو باره چراغ قرمز
چشمکزن بازهم روشن خواهد شد .پس با احتیاط به راه
خودتان ادامه دهید .دقت کنید که چراغ قرمز چشمکزن
در تقاطع جاده و راه آهن هیچوقت سبز نمیشود .مگر اینکه
بجای چراغ قرمز چشمکزن از چراغ ترافیک استفاده شده
باشد.
دقت کنید هر تصادفی در تقاطع جاده با خط آهن اتقاق
بیافتد مقصر راننده است .بدلیل اینکه راننده وسیلیه نقلیه
آمدن قطار را ندیده و یا بدقتی و بی احتیاطی کرده است.
چراغ های جدید در اســتان بریتیش کلمبیا بیشتر برای
کنترل وسایط نقلیه بجز ماشین است مثال برای دو چرخه
ها و یا موتورسیکل هاست .اگر چراغ سبز دوچرخه روشن
شد یعنی دوچرخه ها می توانند اگر چهارراه باز باشد به راه
خود ادامه دهند .اگر چراخ زرد دوچرخه روشن شد یعنی
چراغ برای دوچرخه در حال قرمز شــدن است دوچرخه
سوار باید بایستد مگر اینکه ایستادن آن باعث ایچاد خطر
برای خودش و یا دیگران شود و اگر قرمز شد باید دوچرخه
سوار بایستد.

بده تا به رويت گشايند باز
در كامراني و عمر دراز

حافظ

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

وقتی دستی را به یاری میگیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست.
چراغ عابر پیاده یا اسنومن (آدم برفی) سر چهار راه هستند.
عالمت دســت زرد یعنی عابر پیاده از چهار راه نباید رد
شود .یا اگر در حال حرکت است خودش را هرچه سریعتر
به آن طرف چهار راه برساند .وقتی چراغ آدم برفی روشن
می شود به عابرین پیاده اجازه تردد داده می شود .برخی
از چهار راه دارای تایمر هســتند و برای عبور حدود  10تا
 18ثانیه به عابرین پیــاده وقت می دهند که از چهار راه
عبور کنند.
برای رانندگان ماهر چشــمک زدن چراغ های عابر پیاده
نشانگر این است که چراغ بزودی تغییر رنگ خواهد داد و
خود را برای عبور و یا ترمز کردن آماده کنند.

 ٪١٠٠فروش مجسمه ها براي فرزندان نيازمند
سيستان و بلوچستان خرج خواهد شد.

Sculpture Sale 50% off

جواب درست  Dاست (سه تا جواب دیگر گمراه کننده هستند) ممکن است شما جواب  Cرا انتخاب کنید جواب کاملی
نیست بدلیل اینکه این تابلو وقتی موثر است که چراغ زرد چشمکزن آن روشن باشد.

جواب درست  Dاست .راننده قطار اگر اراده هم بکند نمیتواند قطار را بموقع متوقف کند با سرعتی و وزن قطار و بار
قطار حداقل  500متر طول میکشد رانند قطار متوجه ماشین شده ترمز کند.

 ۱۴تا  ۱۷نوامبر
و شنبه  ۸دسامبراز ساعت  ۲تا  ۷شب
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چطور اخبار جعلی را شناسایی کنیم

اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگی
باشگاهایرانیان

بنیاد کانادا و ایران

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 میباشد.
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن 604-600-8308
تماس حاصل فرمائید.

برگزار می کند :در آغوش پاییز
گامی به سوی آینده
از شما دعوت میکنیم تا در برنامه ادبی و هنری پاییز 2019
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  ۱۷نوامبر ،ساعت  3الی  5بعد از ظهر
مکان :مرکز تفریحی دلبروک جدید
شماره  ۸۵۱خیابان کویین غربی در نورث ونکوور اتاق میپل
بدلیل محدودیت فضا لطفا با تلفن و یا ایمیل زیر
جهت رزرو جا تماس حاصل فرمایید

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  ۲:۳۰بعدازظهر
آدرس:شمال لوهید مال ،خیابان کمرون ،سینیورسنتر،
جنب کتابخانه ،شماره۹۵۲۴
تلفن۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲ :

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

حــال حاضر بســیاری از روایتهای
نادرست و غلط از شبکههای اجتماعی
مجازی منتشر میشــوند .بر اساس
مطالعهای که پژوهشگران در موسسه
فناوری ماساچوســت انجام دادهاند
اخبار جعلی و دروغ اغلب خیلی سریع
در توییتر پخش میشــوند و خالف
تصور ما که گمان میکنیم این اخبار
توسط باتها پخش میشوند این من
و شما هستیم که به انتشار سریعتر
آنها کمک میکنیم.
اما واقعیت غمانگیزی که در این میان
وجود دارد آن است که ما برای خرید
آنالین یک کفش وقت زیادی را صرف
میکنیم تا کفش مناسب و احتماال
اصل بخریم اما هیچ حساسیتی نسبت
به اخباری که در شبکههای مجازی
میشنویم و میخوانیم نداریم و خیلی
ســریع این اخبار را بــاور میکنیم.
آنچه میخوانیم ،خوراک مغز ماست
و دریافتهای ما را شــکل میدهد؛
پس الزم است خوراک مناسبی فراهم
کنیم همانطور که ایــن کار را برای
شکم خود میکنیم.

هرچنــد دور و برمان را اخبار جعلی
گرفتهاند ،تشخیص اطالعات حقیقی
یا جعلی اصال کار دشــواری نیست.
اخبار جعلی خیلی آســان شناخته
میشوند.
کسی که اخبار دروغ و جعلی میسازد
اهداف مشــخصی دارد .او احتماال به
دنبال اهداف سیاســی یا مالی است
یــا میخواهد وبســایت یا صفحه
شخصیاش در شبکههای اجتماعی
دیده شــود .اخبار جعلی ،اطالعات
دروغینی هســتند که خواننده را از
اخبار واقعی ،مشکالت و مسائل جدی
و موضوعات اساســی و مهم دور نگه
میدارد.
یک خبر جعلی و دروغ به ســادگی
به دســت مردم پخش میشود زیرا
کســانی که چنین اخباری را منتشر
میکنند آن را بــه عناوین جذاب و
تحریککننده مزین میکنند .وقتی
داســتان یک خبر هیجانانگیز باشد
و عناوین گیرایی داشته باشد ،بسیار
آسان است که به آن جذب شویم و به
سادگی آن را باور کنیم.
جاعالن خبر همچنین متوجه اخبار
حســاس و قابل باور توســط عموم
مردم هستند .بسیاری از آنها عقاید و
باورهای مردم را هدف قرار میدهند.
اغلب ما اخباری که باورها و تعصبات
مان را تائیــد میکنند باور میکنیم
و آن را بــه عنوان یک خبر درســت
میپذیریــم .اما اخبــار دروغ نتایج
مخربی دارند .مساله این نیست که ما
جاهالنه یک خبر دروغ را باور کردهایم
بلکــه اطالعات نادرســت میتوانند
زندگی افراد را تحت تاثیر قرار دهند.

هر خبری میتواند برای شــما جالب
باشــد؛ از خبر «پیتزا برای سالمتی
خوب است» تا خبر«حمله تروریستی
به یک بازار کریسمس» .اما پیش از
اینکه تصمیم بگیریــد خبری را که
مهم یا جالب میپندارید برای دیگران
بازنشــر کنید ،چند مساله را بررسی
کنید تا از حقیقت خبر مطمئن شوید:

چیزهایی که باید بدانیم

چه منبعی آن را منتشر کرده؟

پیش از اینکه بخواهیم راه شناسایی
اخبــار دروغ را معرفی کنیم ،خوب
است چند نکته مهم را در خبرخوانی
و اســتفاده از اطالعات منتشر شده
در رســانههای خبری و شبکههای
اجتماعیبدانید.
ابتــدا الزم اســت که بیــن مطالب
انتقادی و اخبار جعلــی تمایز قایل
ی یا
شــوید .مقاله یا یادداشت شخص 
تحقیقات ژورنالیستی میتوانند خوب
یا بد باشند .ما میتوانیم با آنها موافق
یا مخالف باشیم اما موافق نبودن ما با
مطلبی که منتشر شده است به معنای
آن نیســت که آن مطلــب دروغین
و جعلی اســت .این نوع نوشتهها را
نمیتوان در دســته اطالعات غلط و
نادرست جای داد.
همچنین خوب اســت بدانید که در

آیا خبر در یک رسانه شناختهشده و
معتبر و قابل اطمینان منتشــر شده
اســت؟ آیا نام نویســنده یا خبرنگار
آن منتشر شده است؟ آیا این رسانه
به صحت اخباری که منتشر میکند
شناخته شده اســت؟ آیا این خبر یا
مطلب حاوی اطالعات کافی و جامع
است؟

دستورالعمل تشخیص اخبار واقعی
و جعلی

بررسی اطالعات

یکی از مهمترین روشهای تشخیص
اخبار جعلی آن اســت که ببینیم به
چه منابعی اشــاره دارد .چه کســی
بــه خبرنگار گفته که خــورن پیتزا
برای ســامتی مفید است؟ آیا یک
پژوهشگر حوزه تغذیه و سالمت آن
را تائید کرده است؟ خبرنگار چگونه به

این اطالعات دست پیدا کرده است؟
بررسی گرامر و نگارش خبر

عناوین اصلی که بیش از اندازه بزرگ
نوشته میشــوند ،استفاده اغراقآمیز
از عالمت تعجب و نگارش ضعیف و
غلطهای امالیی نشان میدهند که
یک خبرنگار و نویسنده حرفهای آن را
ننوشته است .کسانی که اخبار جعلی
مینویســند روزنامهنــگار ،خبرنگار
و نویسنده معتبر نیســتند بنابراین
احتمال اشتباهات ویرایشی و نگارشی
در مطالب آنها بسیار زیاد است.
بررســی عکسها و تصاویر منتشر
شده

کسانی که اخبار جعلی مینویسند در
بسیاری از موارد از تصاویری استفاده
میکنند که مربوط به مکان یا زمان
دیگری اســت .آنها با استفاده از این
تصاویر سعی در ترغیب مخاطب برای
خواندن مطالب خــود دارند .اگر به
خبری در یک وبسایت شک دارید،
روی تصویر آن کلیک کنید و از گزینه
Search Google for this image

استفاده کنید .به این ترتیب میتوانید
وبســایتهایی را که از این تصویر
استفاده کردهاند ببینید و به محتوای
اصلی مرتبط به آن دست پیدا کنید.
اگر خبر فقط در شبکههای اجتماعی
منتشر شده باشد

یک نفر در شبک ه اجتماعی یک عکس
یا ویدیو یا خبری را منتشــر میکند
و دیگران را وسوســه میکند تا آن را
بازنشر دهند .اما قبل از اینکه بخواهید
آن را با دیگران به اشــتراک بگذارید
از خودتان بپرســید آیا این یک خبر
واقعی اســت یا صرفا توسط افراد در
شــبکههای اجتماعی منتشر شده
است؟ منبع این خبر چه کسی است
و چرا باید به آن اطمینان کنم؟ تنها
زمانــی میتوانید به یک خبر در این
شبکهها اطمینان پیدا کنید که توسط
یک فرد معتبر منتشــر شده باشد و
حــاوی اطالعاتی در مــورد خودش
باشد .در شبکههای اجتماعی اخبار
دروغ فراوانــی درباره بازیگران و افراد
شناخته شده در سطح جهان منتشر
میشــود .اگر میخواهید از صحت
خبر مطمئن شوید خبر را در صفحه
شخصی آن فرد دنبال کنید.
هاروارد سامراسکول
منبع :رادو زمانه
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برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره
 ۷۷۸-۸۸۲-۸۸۶۸از طریق «واتس اپ» تماس حاصل فرمایید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی
در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه میخواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی
افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان
انگلیسی آشنا شوید ،در کالسهای رایگانی که با معلمین
باتجربه ،هرچهارشنبه از ساعت  7تا  9:30شب در محیطی
دوستانه برگزار میشود ،شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room
9523 Cameron Street, Burnaby

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  1تا 6
در طی روزهای غیرتعطیل هفته ،صبح ،بعدازظهر و غروب
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر
تماس حاصل نمایید:
(مرکز خدمات رسانی فریزر) 604-324-8300
یا (مرکز خدمات رسانی گرنویل)604-323-0901

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  ۷:۴۵تا  ۹:۳۰شب
851 West Queen Road North Vancouver
Upper Floor maple Room

تلفن تماس 778 320 8222

Email: Admin@cif-bc.com
Tel : 604-800-1977

شرایط سنی :از  7سال به باال
ورود برای عموم رایگان می باشد

سازمانغیرانتفاعی
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  28اکتبر18 ،4 ،
و  25نوامبر و دوم دسامبر 10:30 ،صبح تا 12:30

S.U.C.C.E.S.S.
« خدمات مشاوره خانواده برای فارسی زبانان »
سرویسی جدید برای خانوادههای فارسی زبان
برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان تماس حاصل
ی ۶۰۴-۴۶۸ -۶۱۰۰)۱
نمایید ( :داخل 
Azin.kalantari@success.bc.ca

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
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604-8۲8-6589
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پر کردن ﮔاز کولر اتومبیل فقﻂ  50دﻻر

AirCare
تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پﺬیرفته میشود

منﺰل،
واممنﺰل،
امالك،وام
ﻓروشامﻼك،
خرید وفروش
ﺛﺒﺖخريد و
ﺛبت
امﻀا
دعوت
واموام
گواﻫیامﻀا
نامه،گواهﻰ
نامه،
بانﮑی،دعوت
ﻫایبانﮑﻰ،
هاى
مدارك
اوراقو ومدارك
اصﻞاوراق
برابریبا بااﺻﻞ
و وبرابرى

تعمیر و تعویض
ﮔیربکس ،ترمز ،دینام،
استارت،کﻼچ،
تایمینگ بلتAircare ،

604.988.5556
604.988.5556

115-1433
)Court
115-1433Lonsdale,
Lonsdale,North
NorthVan
Van(Lonsdale
(Lonsdale
)Court

تعویض لنت ترمز جلو تهیه لوازم یدکی تعویض روﻏن
با قﻄعه
نو و دست دوم
با فیلتر
مناسب
به قیمت
با قیمت مناسب فقﻂ  30دﻻر

دلیـری
فرش
فرش دلیـری
Towing

گالری و خدمات

مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی ،مدرن و اصیل

گالری و خدمات

Email:
Email:2500202@gmail.com
2500202@gmail.com

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

Pacific Rug galleRy

Pacific Rug galleRy 30

تولید ،عرضه و خدمات کلیه فرشهای مدرن و کالسیک با سه نسل تجربه موفق

با  3نسل تجربه موفق در تولید ،عرضه و خدمات
قالیشویی ،رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا
تنها دارنده مدرک کارشناسی،

Tel: 604.986.8585

تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش

تعمیرات فرش به روش سنتی
دستی و
ترین
ونکوور
شستشویفرش در
مرکزاز اتحادیه صنف
گواهینامه
تخصصی با

کلیه تولیدات جدید فرش ما را در
1629 Marine
Vancouver,وDr., North
 Instagramببینید.
(شعبهFacebook BC )2

هفته
کلیه نقاط شهر هفت روز
رایگان به
سرویس حمل و نقل
www.pacificruggallery.com
Tel:
604.986.8585
Designed by: Daneshmand.ca

www.pacificruggallery.com

(شعبه1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )1
1478 Marine
Dr., Vancouver,
North Vancouver,
(شعبهBC )1
1629 Marine
Dr., North
(شعبهBC )2
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?ARE YOU READING THIS

خشا ،مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امﻼك

دفتر نوتاری پابلیک
خشا
رسمی
و
Facebook.com/KhashaHomes
است
آگهی شما رزرو شده
برای
دارالترجمهمکان
این
3110-233 Robson St., Vancouver

Cell: 604.377.9225

ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ۳۱
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﺗﺎﻭﺭ ﯾﻞ ﺗﺎﻭﻥ....

ثبت قانونی معامالت امالک و وامهای مسکن ،تنظیم وکالتنامه،
وصیت نامه ،دعوت نامه ،برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی
مدارک تحصیلی ،پاسپورت و گواهینامه مورد تائید ICBC

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-921-4726604-922-4600

NotaryKhasha@yahoo.ca
NotaryKhasha.ca

OLD

OLD

S

S

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam

#3110-233
St.,
JUSTRobson
LISTED

#310-523 Whiting Way,


Coquitlam

Vancouver

Tel: 0912-214-3126

مکان ﺟدید دارالتـرﺟمه رسمـی خشـا
در همکاری با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری

ﺟهت سهولت دسترسی ﺟامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکﺠا
خدمات ترﺟمه رسمﻰ  :كليه مدارك حﻘوﻗﻰ ،سجلﻰ ،تﺤﺼيلﻰ ،ﭘﺰشﮑﻰ،
ماﻟﻰ ،ﭘاسﭙورت ،سند ازدواج و ﻃﻼق ،شناسنامه ،گواهينامه رانندگﻰ ،گواهﻰ
عدم خﻼفﻰ ،بيمه اتومبيﻞ و عدم سوء ﭘيشينه ،مترﺟﻢ رسمﻰ وزارت
دادگسترى و دادگاه هاى بريتيﺶ كلمبيا
خدمات نوتارى ﭘابليﮏ :ﺛبت مﻌامﻼت امﻼك 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،
اداره مهاﺟرت و ﭘناهندگی و ،ICBC
دارندة مﺠوز رسمی گواهی امﻀاء سوگندنامه
و استشهاد نامه در بریتیﺶ کلمﺒیا

604-922-4600
امکان برداخت هزینه بلیت در تهران
قرار ﺣﻀوری با مراﺟعین گرامی با هماهنگی ﭘیشین تلﻔنی یا ایمیل
604-377-9225

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭی ﻭ ﻻﻧﺪﺭی ﺩﺍﺧﻞ
ﻧﻮﺳﺎﺯیﻁﺒﻘﻪ  ۳۱ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﻭی ﺗﺎﻭﺭ  ،۲ﺑﺎ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﻥ ﺳﻮﯾﻴﺖ ﺩﺭ
ﻣﻔﻴﺪ....
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮐﻮﻩ ،ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﻟﺒﺎﺯ،
ﺷﺪﻩ ۸۲۶ ،ﺍﺳﮑﻮﺭﻓﻮﺕ ﻓﻀﺎیﻣﻨﻈﺮ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ ،ﺟﻴﻢ ،ﺳﻮﻧﺎ ،ﺟﮑﻮﺯی ،ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓ ﻧﺒﺶ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ

Fariborz.Khasha@gmail.com

خدماتمااﺟاره
صداقﺖ در خرید و ﻓروش منﺰل شماسﺖ »
مديريت امﻼك مسﮑونﻰ و »تﻌهد
$620,000

3110-233 Robson St.

ﺧﺷﺎ ،ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک

فروزان يﺰدان

شما
مشاوره رايﮕان براى تﻌييﻦ بﻬاى اﺟاره ملﮏ
604.377.9225
ارزیابﯽ رایگان مﻠﮏ شما
تیﻢ ما با
بازاريابﻰ و تبليﻐات امﻼك شما براى اﺟاره
بررسﻰ اعتباري و شﺨﺼيو اراﺋه
خدمات تخصصی امالك در ونﮑوور604-817-9933،
متﻘاﺿيان اﺟاره
forouza.yazdan@gmail.com
انتﺨاب مستاﺟر مﻌتبرراه را برای خرید و ﻓروش منﺰلتان ﻫموار مﯽکند.
Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

تنﻈيﻢ ﻗرارداد ﻗانونﻰ اﺟاره )(RTA
مديريت ماهيانه واحد اﺟارى

M.A.

ﻫما سروشی

ساناز عالی نسب

براى ﻟيست امﻼك موﺟود براى اﺟاره به وب سايت مراﺟﻌه كنيد

778-320-6326
www.88westrealty.com

SanazAlinasab88@gmail.com

دفتر حﻘوﻗﻰ هما يﺤيوى

وكيﻞ مﻬاﺟرت به آمريﮑا و كانادا

یحـیوی
دﻓتر حﻘوقی ﻫـما
آيا ممنوعاﻟورود به كانادا و يا آمريﮑا هستيد؟

کﻠمﺒیا(تماس بﮕيريد
آمريﮑا با ما
كانادا و
دادگاهورود
ممنوعيت
ﺟﻬت
)بریتیﺶ
ﻫایبهکانادا
رفﻊرسمی
وکیﻞ

778-317-9707

1370 Marine Drive, North Vancouver

HomeByHoma@gmail.com

خدمات مربوط به فﻀاى سبﺰ
YA Law Corporation
و مﺤوﻃه سازى
خدمات حمﻞ و نﻘﻞ و اسبابكشﻰ
GREEN DREAM Co.

Homa Yahyavi,
»به ﺻورت شبانهروزى«
J.D.سبﺰ،
ﻃراحﻰ ،اﺟرا ،نﮕﻬدارى فﻀاى
Barrister & Solicitor, Attorney
زنﻰat،
Law
اﺻﻼح خاك،
كاشت ،هرس ،چمﻦ

مریﻠند( Are you
inadmissible
Canada
or to the
و?U.S
سیtoو ایالﺖ
)واشنگتن دی
آمریﮑا
?Do you need to apply for a U.S waiver
Contact us

ـ
ـ
ـ

ﭘيادهرو سازى ،مﺤوﻃه سازى

تجارى و ادارى
منازل مسﮑونﻰ ،مراكﺰ
- Cross Border Immigration
Law
)- Family Law (Divorce
با  ۲٠سال سابﻘه

ـ مهاجرت به آمریﮑا

آمريﮑا
مﻬاﺟرت
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2
به Visa,
)Waiver
کانادا
به به
مهاجرت
ـ
كانادا
مﻬاﺟرت
ـ دعاوی خانوادگی )ﻃالق(

دعاوى خانوادگﻰ )ﻃﻼق(

604-620-9598

604-620-9598بندى وسايﻞ به ﺻورت تﺨﺼﺼﻰ
بسته

YA Law Corporation

تﻌیین وقﺖ
«مشاوره
قﺒﻠی»#504-938 Howe Street,
Vancouver,
V6Zبا BC
1N9
ﻗبلﻰ«
»مشاوره با تﻌييﻦ وﻗت
www.yalaw.ca Email: info@yalaw.ca

Forouzan Yazdan

Licensed Property Manager

Email:
اﺛاﺛيه منﺰل
info@yalaw.caو مونتاژ
نﺼب

#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
»راميﻦ«

604-842-2326

»افشيﻦ«

778-980-1286

