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هر جمعه منتشر می شود

نخستین جلسه دادگاه یکی از متهمان اعدام های سال ۶۷ در سوئد برگزار شد
مرزبانی ســوئد روز شنبه ۹ نوامبر 
یک ایرانی را بازداشت کرده که گفته 
اعدام های  متهمان  از  یکی  می شود 
سال ۶۷ اســت. هویت این فرد روز 
چهارشنبه ۲۲ آبان از سوی دستگاه 

قضایی سوئد اعالم شد.

دستگاه قضایی سوئد روز چهارشنبه 
22 آبان )۱۳ نوامبر( هویت فردی را 
که روز شنبه گذشته از سوی مرزبانی 
این کشور بازداشــت شده بود اعالم 
کرد. این فرد »حمید نوری« نام دارد 
که پیشــتر به نام »عباسی« مشهور 

بوده است.
هویت حمید نوری در جریان نخستین 
جلسه محاکمه و تفهیم اتهام به او در 

سوئد اعالم شد.
بنابر گفته ایرج مصداقی، فعال حقوق 
بشــر و از زندانیان سیاســی سابق، 
»حمید نوری« مشهور به »عباسی« 
دادیار زنــدان گوهر دشــت کرج و 
یکــی  از ۸ عضو»هیئــت اعدام« در 
ایــن زنــدان در جریــان اعدام های 
دســته جمعی زندانیان سیاسی سال 
۱۳۶۷ بود. حسینعلی نیری، مرتضی 
اشراقی، مصطفی پورمحمدی، ابراهیم 
اسماعیل شوشتری، محمد  رئیسی، 
مقیسه ای )ناصریان( و داوود لشکری 
دیگر اعضای »هیئــت اعدام« بودند. 
این هیئت به دستور آیت اهلل خمینی 

تشکیل شده بود.
حمید نوری، بعد از اعدام ها به عنوان 
دادیار زندان اویــن به کار خود ادامه 
داد.  ایــرج مصداقی بــه دویچه وله 
فارسی گفت: حمید نوری، سپس به 
فعالیت در وزارت اطالعات جمهوری 
اســالمی پرداخت و روابط بســیار 
نزدیکی با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه 
قضاییه، مصطفــی پورمحمدی وزیر 
سابق دادگستری، علی فالحیان وزیر 

پیشین وزارت اطالعات دارد.
دستگاه قضایی سوئد »حمید نوری«را 
با پیگیری دکتر کاوه موسوی، وکیل 
مدافع و مشاور عالی حقوقی »شورای 

مدیریت گذار« بازداشت کرده است.
کاوه موســوی گفته اســت پس از 
آنکه ایرج مصداقی به او در باره سفر 
حمید نوری به سوئد اطالع داد، حکم 
جلب نوری را که  قابل اجراء در تمام 
محدوده قضایی اروپــا بوده گرفته و 
مرزبانی استکهلم پس از ورود حمید 
نوری به این شهر او را بازداشت کرده 

است.
به گفته ایرج مصداقی، دادگاه سوئد 
روز چهارشــنبه علی رغم تالش های 
جمهوری اســالمی بازداشت موقت 
حمید نوری را برای چهار هفته دیگر 

تمدید کرد. 
ایرج مصداقی که هنگام تفهیم اتهام 
شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در 
سال ۱۳۶۷ در دادگاه حضور داشت، 
به دویچه وله فارسی گفت که متهم در 
این جلسه بسیار مضطرب و نگران به 
نظر می رسید به گونه ای که دستان او 

آشکارا می لرزید. 
به گفته آقای مصداقی، حمید نوری 
پــس از صــدور حکم اعــدام برای 
زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت 
نام آنها را بلند می خواند، در راهرو آنها 
را به ردیف می نشاند و به زندانبان ها 
می گفت که آنها را »به بندشان منتقل 
کنند« ــ یک عبارت رمزی در میان 

زندانبان ها که به معنای انتقال زندانیان 
سیاسی به آمفی تیاتر رجایی شهر برای 
اجرای حکم اعدام بود. خود نوری نیز 
در صحنه اجرای اعدام حاضر می شد.

ایــرج مصداقــی کــه خود شــاهد 
در   ۶۷ تابســتان  جان به در بــرده 
گوهردشت کرج است، روایت می کند 
که حمیــد نوری پس از هر ســری 
اعدام زندانیان سیاسی شیرینی و نان 

خامه ای پخش می کرد.
براساس برخی گزارش ها، قاضی این 
دادگاه، پیشتر قاضی دادگاه رسیدگی 
بــه جنایات جنگــی و جنایت علیه 

بشریت در رواندا بوده است.
این اولین بار است که یکی از مقامات 
جمهوری اســالمی به اتهام دســت 
اعدام های دسته جمعی  داشــتن در 
زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در خارج 
از کشور بازداشت و محاکمه می شود.

پیش از این، شــماری از خانواده های 
اعدام شــدگان با همرامی جمعی از 
وکالی مدافــع، حقوق دانان و فعاالن 
حقوق بشــری ایرانــی و بین المللی 
در جریــان کارزار »ایران تریبیونال« 
دادگاهی نمادین در شــهر الهه، مقر 
دیوان بین المللی دادگستری، برگزار 

کرده بودند.
به گفته برگزار کنندگان آن دادگاه، 
جمهوری اســالمی تمامی دعوت ها 
برای پاســخ گویی بــه اتهامات و نیز 
شرکت در جلسه دادگاه را بی جواب 

گذاشته بود.
کاوه موسوی، شــاکی اصلی حمید 
نــوری به دویچه وله گفــت که اتهام 
جنایت جنگی به این دلیل علیه آقای 
نوری مطرح شــده که در زمان انجام 
عملیات مرصاد علیه مجاهدین خلق، 
زندانیان این سازمان در داخل زندان 
اعدام شدند که این خالف کنوانسیون 

ژنو برای تضمین ســالمت اســرای 
جنگی است.

مشارکت در جرم مستمر نیز به این 
دلیل اســت که جمهوری اســالمی 
هنوز جنازه های اعدام شــدگان را به 
خانواده هایشان پس نداده است و به 
همین دلیل به گفته آقای موســوی، 
»امــر جرم مســتمر« در حال وقوع 

است.
حمید نوری به گفته آقای موســوی 
مشغول به وکالت است که البته آقای 
موسوی از آن با عنوان »کارچاق کنی« 

نام می برد.
موسوی می گوید طبق تحقیقات او و 
ایرج مصداقــی، حمید نوری بارها به 
آلمان ســفر کرده و کارش این بوده 
که امالک خانواده هایی را که در ایران 
توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره 
شده اند با گرفتن پول های کالن آزاد 

کند.
یکی دیگــر از فعالیت های او تماس 
با خانواده افرادی اســت که در ایران 
حکم اعدام برایشــان صادر شده و او 
سعی می کند با گرفتن پول های کالن 
از خانواده هــای آنهــا در اروپا حکم 

اعدامشان را لغو کند. 
کاوه موســوی می گوید هر دادگاهی 
در هر کشــوری در هــر کجای دنیا 
زیر نظارت قضایــی بین المللی حق 
دستگیری کسانی را دارد که جرائمی 
در ارتباط با بشــریت مرتکب شــده 
باشــند، مثل شــکنجه، برده داری و 

جنایت جنگی.
بــه گفته این وکیــل، قانون جنایت 
بین المللی از زمان دادگاه نورنبرگ و 
با رسیدگی به جنایات افسران نازی 
آغاز شده و بعد با دیوان یوگسالوی، 
ســیرالئون، لیبریا، تیمور شــرقی و 

کامبوج ادامه یافته است. 

کاوه موسوی اظهار امیدواری می کند 
و می گوید مطمئن است که در آینده 
نزدیک دادگاه جنایت بین المللی برای 
جمهوری اسالمی نیز تشکیل خواهد 

شد. 
دکتر کاوه موسوی می گوید یک تیم 
۱۸ نفــره از وکالی مبارز در جریان 
این پرونده با او همکاری کرده اند: »با 
توجه به اینکه در کشور سوئد اصل بر 
برائت افراد است من به آقای مصداقی 
گفته بودم باید اسناد و مدارک کافی 
برای دستگیری او گردآوری کند و ما 

این کار را به انتها رساندیم.«
او در پاسخ به این سوال که آیا نگران 
ایران بــرای آزادی  مداخله دولــت 
متهم نیست می گوید: »کشور سوئد 
باالتریــن اســتانداردهای قضایی را 
داراست و تجربه و سابقه کافی برای 
رسیدگی به چنین پرونده هایی دارد 
و مدارک و مســتندات ما بسیار قانع 

کننده و کافی هستند.«
به گفته وی برخی جنایات قابل چشم 
پوشی نیستند و مشمول مرور زمان 
نمی شــوند: »این جنایات یک وجه 
عمومــی دارند یعنی جنایت بر علیه 
یک فرد تلقی نمی شوند بلکه جنایت 
بر علیه حیات بشر محسوب می شوند 
و صالحیت پیگیری و رســیدگی در 
تمامی مرزهــای جهان را دارند و هر 
جا که بشــر حضور دارد این جنایات 
قابل پیگیری قضایی هستند. جنایات 
جنگی، نسل کشی و شکنجه بخشی 
از این اتهاماتند که مشمول گذر زمان 
نمی شوند و من همواره به عنوان یک 
انسان، یک ایرانی و یک حقوقدان از 
این موضوع رنج برده ام که آنهایی که 
در طول دهه شــصت اعدام شدند از 
هیــچ گونه حق دادرســی عادالنه و 

قضاوت منصفانه برخوردار نبوده اند.«
او می گوید در پنج مورد اتهامی، علیه 
متهم طرح دعوا کرده اســت: »اتهام 
جنایت جنگــی بر پایــه اعدام های 
گسترده درون زندانها بعد از عملیات 
مرصاد علیه او مطرح شــده اســت. 
بســیاری از زندانیان کم سن و سالی 
که اصال ســابقه فعالیت مســلحانه 
نداشتند و فقط از یک جریان سیاسی 
هواداری می کردند و دوران حبسشان 
را سپری می کردند بعد از جریان این 
عملیات جنگی که هیــچ ربطی به 
زندانیان نداشت به طور دسته جمعی 
اعدام شــدند. حتی یک اسیر جنگی 
هم دارای حقوقی است و نباید کشته 
شــود چه برسد به کسی که اصال در 

ماجرای جنگ حضور نداشته.«
این حقوقدان می گوید سفارت ایران 
وکالی گــران قیمتی بــرای متهم 
استخدام کرده است: »ما برای اینکه 
آنهــا نتواننــد با چاپلوســی و طرح 
مشــمولیت مرور زمان او را از اتهام 
مبری کنند مدارک و مستندات کافی 

تهیه کرده ایم.«
کاوه موسوی با طرح اتهام »مفقوداالثر 
کردن افراد« برای حمید نوری و ذکر 
این موضوع که تا زمان پیدا شــدن 
پیکر افراد مفقود شده و شناسایی آنها 
توسط خانواده، این اتهام پابرجاست، 
تالش کرده که مانــع طرح موضوع 
»مشمولیت مرور زمان« به نفع متهم 
شــود. جنازه، محل دفن و چگونگی 
کشته شدن بسیاری ازاعدام شدگان 

دهــه ۶0 به اطالع خانواده هایشــان 
نرسیده و بسیاری از آن ها با گذشت 
این همه ســال هنوز هم نمی دانند 

عزیزانشان کجا دفن شده اند.
کاوه موسوی می گوید اتهام های حمید 
نوری مشمول مرور زمان نمی شود و 
»صد و یک درصد« معتقد است که 
هیچ دلیلی برای آزادی او وجود ندارد.

بــه دلیــل پنهــا ن کاری مقام های 
جمهوری اســالمی آمــار دقیقی از 
تعداد اعدام شدگان در دست نیست، 
اما طبق برخی از برآوردها در تابستان 
ســال ۱۳۶۷ در حدود پنج هزار نفر 
از زندانیان سیاســی هوادار سازمان 
مجاهدین خلق و گروه های چپ گرایی 
ماننــد فداییان خلق و حزب توده در 

زندان های ایران اعدام شدند.
محل دفن اکثر اعدام شدگان معلوم 
نیست، ولی طی سال های اخیر خبر 
تخریــب برخــی از گورهای جمعی 
قربانیان ســال ۱۳۶۷ در تعدادی از 
شــهرهای ایران در رسانه ها منتشر 

شده است.
در سال ۹5 یک فایل صوتی از دیدار 
و گفت وگــوی آیت اهلل حســینعلی 
منتظــری، جانشــین برکنارشــده 
بنیانگــذار جمهــوری اســالمی با 
حســینعلی نیری، حاکم شرع در آن 
زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت 
تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده 
وقــت وزارت اطالعات در زندان اوین 

منتشر شد.
در این مکالمه آیــت اهلل منتظری از 
کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی 
در ســال ۶۷ با عنــوان جنایت یاد 
می کند. این سه نفر به  همراه ابراهیم 
رئیســی، رئیس کنونی قوه قضاییه 
جمهوری اسالمی و از تصمیم گیران 
دربــاره اعدام هــای ۶۷، به »هیئت 

مرگ« معروف شده اند.

حمید نوری کیست؟

در بیش از 40 کتابی که از خاطرات و 
شهادت های زندانیان سیاسی در دهه 
۶0 منتشر شده است، کمتر نام حمید 
نوری -با نام مستعار عباسی- مطرح 

شده است.
او به انــدازه دیگر دســت اندرکاران 
اعدام های ۶۷ مشــهور نبوده اســت 
اما ردپــای او را در چنــد اثر درباره 
اعدام هــای تابســتان ســال ۱۳۶۷ 

می توان یافت.
ایرج مصداقی، از زندانیان سیاســی 
دهــه ۶0 و از جــان بــه  در بردگان 
اعدام هــای ســال ۱۳۶۷ در جلــد 
سوم کتاب »نه زیســتن، نه مرگ« 
که تلفیقی از خاطــرات و گزارش از 
زندان های جمهوری اسالمی است، از 

او یاد کرده بود.
ایرج مصداقی که حاال شاهد پرونده 
اخیــر اســت و نقش عمــده ای در 
بازداشــت حمید نوری داشــته، در 
خاطراتش می نویسد: »... آن شب از 
اعدام رهیده بودم، بیرون که آمدم اهلل 
ستارنژاد را در راهرو دیدم. یک لحظه 
چشم بندش را باال زد و در حال که در 
چشمانم می نگریست، گفت: اگر زنده 
ماندی، ســالمم را به مسعود و مریم 
برسان! تقی داوودی نیز که رو به روی 
او نشسته بود، خندید و گفت: مال من 

را هم همین طور! حمید عباسی سر 
رسید. همگی خاموش ماندیم. امروز 
چند بــار او را دیده بــودم. در حالی 
که خــودکاری در دســتش بود، به 
میله های شوفاژ کنار راهرو می کشید 
و به تمسخر می گفت: عاشورای مکرر 
مجاهدین! ناصریــان پرکارتر از همه 
بــود. گاه و بی گاه می آمــد و از افراد 
ســوال می کرد: هیأت با تو برخورد 

کرده است یا نه؟»
زندانیان سیاســی گوهردشــت و از 
جمله ایرج مصداقی، شهادت داده اند 
که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه 
اســت که چند دهه بعد به ریاســت 
شعبه 2۸ دادگاه انقالب رسید و پس 
از دهه ۶0 شمسی، بار دیگر مسئول 
رسیدگی به پرونده های شمار زیادی 
از فعاالن سیاسی شد و شهرت یافت.

گفته می  شــود حمید نــوری نیز در 
سمت دادیار به کمک آقای ناصریان 
می رفته اســت و در واقع دستیار او 

بوده.
ایرج مصداقــی در مطلبــی درباره 
افراد مؤثر در اعدام های ســال ۱۳۶۷ 
نوشــته بود »اعضای هیئت اعدام در 
گوهردشت، تشکیل یافته از این افراد 
بود: ۱- حسینعلی نیری2- مرتضی 
اشــراقی ۳- مصطفی پورمحمدی یا 
نماینده ی وزارت اطالعات 4- ابراهیم 
رئیسی 5- اســماعیل شوشتری ۶- 
محمد مقیسه ای )ناصریان ( ۷- داوود 

لشکری ۸- حمید نوری )عباسی(«.
بنابــر اســناد و روایــات زندانیان و 
سازمان های سیاســی، حمید نوری 
)عباســی(، از جمله نیروهای ســپاه 
پاسداران بود که بعد سمت دادیاری 

در دستگاه قضایی به او محول شد.
مهدی اصالنی از جمله کســانی که 
خود در زندان گوهردشــت در برابر 
هیات مرگ ظاهر شــده بود، درباره 
نقش حمیــد نــوری می گوید »در 
تاریخ ششم شهریور ۱۳۶۷ در زندان 
گوهردشت که دومین روز چپ کشی 
در زندان گوهردشت بود، آقای حمید 
عباسی با نام شناسنامه ای نوری، در 
اتاق ما را باز کرد و گفت ۱0 نفر اول 
به نزد هیأت و نه حتی دادگاه. چون 
دادگاه به زندانی حکم دار گارد می داد 
که چرا باید دوباره به دادگاه ببرند. نام 
هیات را برای بار اول من آنجا شنیدم. 
من و بقیه دوستانم تصویری نداشتیم 
که این چگونه هیاتی است. ۱0 نفر را 
خود حمید عباسی جدا کرد. یکی از 
آن ۱0 نفر من بودم. یعنی لیست هم 
وجود نداشت، فقط گفت تو، تو، تو و 

ما را به اتاق هیات مرگ برد«.
مهدی اصالنی می گوید »حمید نوری 
به یک معنا کمک دادیار بود و عامل 
اجرایی اعدام ها. به واقع می توان گفت 
او گمارده ابراهیم رئیســی بود در آن 

کشتار«
اگر شــاکیان و شاهدان پرونده اسناد 
کافــی جمــع کنند، حمیــد نوری 
نخســتین مقام جمهوری اســالمی 
خواهــد بود که به اتهام جنایت علیه 
بشریت و شرکت در کشتار تابستان 
۶۷ در خارج از ایران محاکمه می شود؛ 
آنچه برای دادخواهان اعدام های سال 
۱۳۶۷ گامــی بلند به ســوی تحقق 

عدالت است..
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Skilled Worker

خرید کشتی تفریحی لوکس برای 
پسر قذافی توسط اس ان سی-الوالین

مداد- به گزارش مونترال گزت، با آغاز رسیدگی به پرونده فساد مالی شرکت 
کبکی اس ان سی-الوالین، ابعاد جدیدی از این رسوایی آشکار می شود.

در آخرین جلســه رسیدگی به این پرونده، آقای بن آیسا اعالم کرد مدیر 
سابق اس ان سی-الوالین )یعنی ژگ المر( شخصا خرید یک کشتی تفریحی 
برای ساعدی قذافی )پسر معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی( را تائید کرد. 
بن آیسا گفت که یک بار به شکلی عجیب، تماسی از سوی وکیل قذافی 
با او گرفته شــد و در این تماس، وکیل مذکور اعالم کرد که پســر قذافی 
یک کشتی تفریحی را برای تسهیل قرارداد همکاری شرکت با دولت لیبی 

درخواست کرده است.
بن آیســا پس از این تماس با سامی ببادی صحبت می کند. سامی ببادی 
نیز موافقت با این درخواست را منوط به دستور ژک المر )که در آن زمان 
ارشــدترین فرد در این شرکت بود( کرد. در نهایت المر نیز با خرید قایق 
مذکور موافقت کرد. در ســال 200۹ هم این کشتی ۱50 فوتی به قیمت 

25 میلیون دالری برای ساعدی قذافی خریداری شد.

اطالعات بانکی نزدیک
 به یک میلیون کانادایی در اختیار
 اداره مالیات آمریکا قرار گرفت

که  کانادایی هایی  شــمار  ایرونیــا- 
تحت یــک قــرارداد بحث برانگیز به 
اشتراک گذاری اطالعات توسط دولت 
با مسئوالن مالیاتی آمریکایی  کانادا 
اطالعات حســابهای بانکی شان به 
اشتراک گذاشــته می شود به شدت 

افزایش پیدا کرده است.
ســازمان مالیات کانادا در ســپتامبر 
حدود ۹00 هزار سند مالی متعلق به 
ساکنان کانادا را برای سازمان مالیات 
آمریکا فرســتاد که تقریبا یک سوم 
بیشــتر از تعداد اسناد فرستاده شده 
در ســال قبل بود. این اسناد متعلق 
به ســال 20۱۸ بودند. این سازمان 
همچنین تعداد اسنادی که در سال 
20۱۷ به اشــتراک گذاشــته شدند 
بودند را به ۷00 هــزار افزایش داده 

است.
از وقتی که تفاهم به اشتراک گذاری 
اطالعات آغاز شد تعداد اسناد مالی به 
اشتراک گذاشته شده به طور مداوم 
در حال افزایش بوده است. این رقم در 
سال 20۱4 معادل با ۱50 هزار سند 
بود که در ســال 20۱5 به ۳00 هزار 
افزایش یافت و در سال مالیاتی 20۱۶ 
به ۶00 هزار رسید. تا امروز کانادا 2.۶ 
میلیون سند ساکنان کانادایی را برای 
آمریکا فرســتاده و حاال ممکن است 
آن ها در معــرض پرداخت مالیات به 

آمریکا قرار بگیرند.
با این حال تعداد اسناد ضرورتا برابر 
با تعداد شــهروندان کانادایی نیست. 
بعضی ها ممکن اســت بیش از یک 
حساب بانکی داشته باشند و بعضی 
حساب های مشــترک ممکن است 
بیش از یک صاحب داشــته باشند، 
از جمله کانادایی هایی که شهروندی 

آمریکایی ندارند.
توافــق به اشــتراک گذاری اطالعات 
بعد از این امضا شد که آمریکا قانونی 
برای جلوگیری از فرار مالیاتی خارج 
از کشــور تصویب کرد. بر این اساس 
از نهادهای مالی خارجی خواســته 
می شود اطالعات حســاب هایی که 
ممکن است مشمول مالیات شوند در 
اختیار اداره مالیات آمریکا قرار بگیرند. 

بر خالف بیشتر کشورها آمریکا مالیات 
بر درآمدش را بر پایه شهروندی و نه 

سکونت دریافت می کند. 
افرادی که اطالعات شان از جمله نام، 
آدرس، شماره حساب، پول موجود در 
حساب، پرداخت سود، سود سهام و 
دیگر درآمدهای شان با سازمان مالیات 
آمریکا به اشتراک گذاشته می شود به 
صورت اتوماتیک توسط نهاد مالی یا 
سازمان مالیاتی کانادا از این حرکت 

مطلع نمی شوند. 
تحت توافــق قرار اســت آمریکا به 
سازمان مالیات کانادا اطالعاتی درباره 
حســاب های بانکی آمریکایی تحت 
مالکیت کانادایی ها بدهد. با این حال 
سازمان مالیات کانادا نمی گوید تا به 
حال چه تعداد ســند دریافت کرده 

است.
در جوالی آن مک تویش قاضی دادگاه 
فدرال کانادا رای بر این داد که توافق 
چارتر  اطالعات  اشــتراک گذاری  به 
آزادی های کانادا را زیر پا نمی گذارد. 
در سپتامبر گروهی که این توافق را به 
چالش کشیده درخواست تجدیدنظر 

iroonia.ca .کرد

وزیر مهاجرت کبک به خاطر طرح مناقشه انگیز مهاجرت 
معذرت خواهی کرد

ســیمون ژولن بارت وزیر مهاجرت 
کبک به اشــتباه خــود در پرونده 
پرهیاهو و نافرجــام اصالح مقررات 

مهاجرت اذعان کرد.
فرانسوا لوگو وزیر اول کبک تصمیم 
گرفته اســت اعتماد خــود به وزیر 

مهاجرتش را همچنان حفظ کند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
وزیر مهاجرت کبک به اشــتباهات 
خــود در قضیه اصالحیــه مقررات 
مهاجــرت اذعان کرد و مســئولیت 
جنجــال پیرامون اصالحــات اخیر 
دولت کبک در زمینه مهاجرت را که 
خارجی  دانشجویان  وضعیت  اساسا 
و کارگران موقت در اســتان را تحت 
تاثیر قرار می داد، بــر عهده گرفت. 
وزیر مهاجرت کبک همچنین قول 
داد که در آینده بیشــتر گوش شنوا 

داشته باشد.
چهــار روز پــس از تعلیق اصالحیه 
برنامه تجربه کبکــی PEQ، ژولن 
بارت افزود: »من مســئولیت کامل 
اشــتباهاتی را که مرتکب شــده ام، 

قبول می کنم.«
وزیر مهاجرت کبک روز جمعه پس از 
آن تصمیم به عذرخواهی گرفت که 
رادیو کانادا با انتشار گزارشی ابهامات 
و تناقضــات موجــود در فهرســت 
رشــته ها و مشاغل ارائه شده توسط 

وزارت مهاجرت را افشا کرد.
وزیر مهاجــرت اذعان کــرد: »من 
می خواستم به سرعت اقدام کنم در 
حالی که می بایســت وقت بیشتری 
بــرای ایــن کار می گذاشــتم و با 
افراد بیشــتری در این باره مشورت 

می کردم.«

ژولن بارت قبول کرد که در فهرست 
منتشر شــده توسط وزارت مهاجرت 
“ابهامات و تناقضاتی” وجود داشته و 
به عنوان مثال برخی رشته  ها که دیگر 
وجود ندارند، در آن گنجانده شده بود.
وی در عین حــال تاکید کرد که بر 
خــالف گفته برخــی از منتقدانش، 
در این قضیه جدیت و ســختگیری 
الزم را بــه خــرج داده اما قبول دارد 
که می بایســت بررســی ها و راستی 
آزمایی های بیشتری در این باره انجام 

می داد.
اما فرانســوا لوگو وزیر اول کبک نیز 
گفت: »فهرست ارائه شده کامل نبود. 
برخــی موارد زیــادی و برخی موارد 
کــم بود. من فکــر می کنم که همه 
وزارت خانه ها باید مشق خود را از نو 

بنویسند.«
ژولــن بــارت تصریــح کــرد: »من 
می بایست با شــرکای مختلف خود 
در محافل اقتصادی و آموزشی بیشتر 
مشورت می کردم و این دقیقا همان 
کاری اســت که در هفته های آینده 

انجام خواهم داد.«
وزیر مهاجرت کبــک اذعان کرد که 
دولت و به ویژه وزارت مهاجرت یک 
هفته دشوار و متالطم را سپری کرد، 
هفته ای که با اعتراضات متعدد محافل 
دانشگاهی، فعاالن و بازیگران عرصه 
اقتصادی، وکالی مدافع و کارشناسان 

هوش مصنوعی همراه بود.

ژولن بارت با اشاره به این که اصالحات 
مد نظر وزارت مهاجرت برای خیلی 
از این محافــل قابل درک نبود، قول 
داد که در آینده چنین اشتباهاتی را 
تکرار نکنــد و برای جلوگیری از این 
اشــتباهات، با شــرکای خود بیشتر 
مشــورت کند و حرف ها و انتقادات 

آنان را بیشتر گوش دهد.
وزیر مهاجــرت کبک با تاکید بر این 
که اســتعفای خود را به نخست وزیر 
ارائه نکرده اســت، افزود برای اصالح 
اشتباهات خود تالش هایش را از سر 
خواهــد گرفت و ظــرف چند هفته 
آینده جزییات مربوط به طرح خود را 

به اطالع عموم خواهد رساند.
ژولن بارت از افرادی که تدابیر پیش 
بینی شــده در اصالحیــه مقررات 
مهاجرت شــامل حالشــان می شد، 
عذرخواهی نکرد اما قبول کرد که از 
مردم کبک به علت تعلیق اصالحیه 

مهاجرت معذرت بخواهد.

وزیر مهاجرت کبک تصریح کرد: »من 
به محض این که از واقعیات مربوط به 
وضعیت دانشجویان خارجی حاضر در 
استان آگاه شدم، از موضع خودم عقب 
نشینی کردم.« وی در واقع به تصمیم 
خود مبنی بر گنجاندن یک بند حقوق 
اکتسابی به اصالحیه مهاجرت اشاره 
می کرد کــه یک روز پس از اظهارات 
دانشجویان خارجی و کارگران موقت 

در مجمع ملی کبک اتخاذ شد.
وزیــر اول کبــک در واکنــش بــه 
درخواست حزب لیبرال و همبستگی 
کبک که از وی خواســته بودند وزیر 
مهاجرت خود را تنــزل رتبه دهد و 
پرونده اصالح مقررات مهاجرت را از 
وی بگیرد، تاکید کرد همچنان از وزیر 

سی و دو ساله خود حمایت می کند.
لوگو در سالن آبی در حمایت از وزیر 
مهاجرت خود گفــت: »همه احزاب 
آرزوی داشتن جوان بااستعدادی مثل 
وزیر مهاجرت را دارند. من کامال به او 

و توانایی هایش اطمینان دارم.«
لوگو در عین حال اذعان کرد که این 
ماجرا می تواند درســی بــرای دولت 
کبک باشــد. به گفته وی هدف مد 
نظر دولت دولت از اصالحیه مهاجرت 
خوب بــود اما اجــرای آن به خوبی 

صورت نگرفت.
لوگو تصریح کرد: »امیدواریم که در 
آینده تغییرات به شکل مناسبی انجام 
شــود. من بابت کاری که قرار بود به 
خوبی انجام شود اما آن طور که انتظار 
می رفت صــورت نگرفت عذرخواهی 

می کنم.«
لوگو ادامه داد: »مردم به ائتالف آینده 
کبــک که تغییرات بزرگی را مد نظر 
دارد، رای دادند. مســلما برای پختن 
املت باید تخم مرغ ها را بشکنیم. وقتی 
دســت به تغییرات بزرگ می زنیم، 
گاهی نیاز به تنظیم مجدد امور پیدا 

می کنیم.«

و  فهرست مشاغل  است  آیا ممکن 
رشته ها حذف شود؟

در حالی که سیمون ژولن بارت تاکید 
کرده اســت که از این پس مهاجران 
بر حســب نیازهای بــازار کار کبک 
گزینش خواهند شــد، امکان حذف 
کامل فهرست معروف مشاغل را نیز 

منتفی ندانسته است.
وزیر مهاجرت در پاسخ به سوال مگان 
پری مالنســون از حزب کبکوا تاکید 
کرد: »مسلما به این هم فکر می کنیم. 
قصد داریم همه چیز را ارزیابی کنیم.« 
خانم مالنسون برنامه تجربه کبکی را 
“بهترین برنامه مهاجرت” دانست و به 
دولت کبک پیشنهاد کرد همه موانع و 
محدودیت هایی را که برای این برنامه 

مد نظر قرار داده بود، کنار بگذارد.
ژولن بارت تصریح کرد فعال رسیدگی 
به پرونده هــای برنامه تجربه کبکی 
مطابق با مقررات پیش از اول نوامبر 

از سر گرفته خواهد شد.
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دولت لوگو از مقررات جدید مهاجرت 
کامال عقب نشست

اصالحات مهاجرتی بحث برانگیز دولت 
فرانسوا لوگو به حال تعلیق درآمده و 
قرار اســت به زودی رایزنی هایی در 

این باره آغاز شود.
دولت فرانسوا لوگو قصد دارد »مشق 

خود را از نو بنویسد«.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
پس از یک هفته بحث و مشــاجره 
درباره برنامه اصالح مقررات مهاجرت 
که دولت محلی کبک ارائه کرده بود، 
ســرانجام دولت لوگــو از تعلیق این 

برنامه خبر داد.
اصالحیه مقررات مربــوط به برنامه 
تجربه کبکی PEQ که دولت کبک 
ارائــه کرده بود تحت تاثیر اعتراضات 
و انتقــادات رنگ باخته و دولت لوگو 
قصد دارد مجددا روی طرح اولیه آن 
کار کند. در همین راســتا قرار است 
به زودی رایزنی هایــی با نمایندگان 
محافل تجاری و دانشــگاهی صورت 

گیرد.
یکی از نزدیکان فرانسوا لوگو در گفتگو 
با رادیو کانادا گفت احساس کردیم که 
متحد نداریم و کسی در اجرای برنامه 
اصالح مقررات مهاجرت دولت را یاری 

نمی کند.

از این پس هدف دولت لوگو این است 
که با طرف هــا و بازیگران مختلفی 
رایزنی کند که طی روز های گذشته 
همواره از دولت کبک به خاطر مذاکره 
نکردن درباره برنامه اصالح مهاجرت 

انتقاد کرده بودند.
گیــوم کلیش-ریــوار رئیس انجمن 
وکالی حقــوق مهاجــرت کبک نیز 
AQAADI اعــالم کــرد دولت لوگو 
با تصمیمی کــه گرفت و با اذعان به 
این که اصالحاتش در زمینه مهاجرت 
مورد تایید بخش قابل توجهی از افراد 
دخیل در این قضیه نیست، »شهامت 
و فروتنی« از خود به نمایش گذاشت. 
اذعان به اشــتباه چیزی است که نه 
تن ها از این دولت بلکه از دولت های 
پیشین نیز ندیده بودیم. واقعیت این 
اســت که دولت کبک با خودداری از 
رایزنی درباره برنامه اصالحات خود در 
واقع در مسیر سرگردانی گام برداشت.

اتاق بازرگانی مونترال نیز با انتشــار 
بیانیــه ای از تعلیق اصالحــات ابراز 
خرسندی کرد و از این تصمیم دولت 
کبک به عنوان یک “اتفاق خوب در 

شرایط کنونی” یاد کرد.

 کم تر از یک سوم کانادایی ها دیدگاه مثبتی راجع به چین دارند

در حالی کــه اختالفات دیپلماتیک 
چین و کانادا همچنان ادامه دارد، یک 
نظرسنجی نشــان می دهد تنها 2۹ 
درصد کانادایی ها دیدگاه مثبتی راجع 

به چین دارند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
scmp، این نظرســنجی که توسط 
دانشــگاه بریتیش کلمبیا تهیه شده 
نشان می دهد که نیمی از کانادایی ها 
مایل نیستند برای استفاده از تجهیزات 
جدیــد و نســل 5G از محصوالت 

هواووی استفاده کنند.
نظرســنجی اخیر دانشگاه بریتیش 
کلمبیا همچنین نشان می دهد میزان 
محبوبیت چین و محصوالت هواووی 

در بین مردم کانادا 2۹ درصد اســت 
که در مقایسه با ۳۶ درصد در دو سال 
پیش کاهــش و 22 درصد در فوریه 

امسال افزایش یافته است.
۶2 درصد پاســخ دهنــدگان به این 
نظرسنجی در رابطه با تبادالت تجاری 
با چین معتقدند که با این تبادالت و 
توافقنامه های تجارت آزاد باید مورد 

حمایت قرار بگیرد.
این نظرســنجی همچنین نشان می 
دهد کــه نگرانی راجــع به حمالت 
سایبری و جاسوسی از سوی چین در 

بین کانادایی ها رو به افزایش است.
نظرسنجی دانشگاه بریتیش کلمبیا 
بصــورت آن الیــن از بیــن ۱50۳ 

کانادایی طــی 2۶ تا ۳ اکتبر 20۱۹ 
تهیه شده است.

روابط دیپلماتیک چیــن و کانادا از 
دسامبر ســال گذشــته و به دنبال 
دســتگیری منگ وانژو ، مدیر مالی 
ارشد هواووی در ونکوور، رو به تیرگی 

گراییده است.
گنگ شوانگ، ســخنگوی وزارتخانه 
چین ، در یک نشســت مطبوعاتی 
روز چهارشنبه هفته گذشته از دولت 
جدید کانادا خواست تا در اسرع وقت 
»منگ وانژو« مدیر ارشــد هوآووی 
را که به جــرم دور زدن تحریم های 
ضدایرانی در بازداشت به سر می برد؛ 

آزاد کند.

مشهورترین مجری ورزشی کانادا
 به دلیل اظهارات جنجالی درباره مهاجران اخراج شد

ایرونیــا- وقتی می بینیــد نام دان 
چری صبح یکشــنبه در رسانه های 
اجتماعی ترند شده بالفاصله حدس 
می زنید ایــن گوینده قدیمی هاکی 
یک بار دیگر در »شب هاکی کانادا« 

بحث برانگیز شده است.
چری ۸5 ســاله شــنبه شــب در 
»Coach’s Corner« استفاده کرده 
تا افــرادی را بکوبد که در روز یادبود 
از نماد شقایق استفاده نمی کنند و به 
نظر می رسید که دارد درباره مهاجران 

صحبت می کند.
چری در ابتدا حرف هایش را با اشاره 
به بخش ســاالنه ای که در برنامه اش 
دربــاره روز یادبــود دارد آغاز کرد و 
گفت: »می دانید، داشتم با یک سرباز 
سابق صحبت می کردم و گفتم دیگر 
نمی خواهم این نماد شقایق را بگذارم. 
چون اصال چه فایده ای دارد؟ من در 
میسی ســاگا زندگی می کنم. تعداد 

خیلی کمی این کار را می کنند.«
او در ادامه ادعا کرد که »هیچ کس« 
در مرکز شــهر تورنتو نماد شقایق را 
نمی گذارد و گفت: »حاال به شهرهای 
کوچک برویــد و ردیف های فراوانی 
را از شــقایق می بینید. شماها عاشق 
این کشور هستید… اینجا می آیید، 
هر چیزی که هســت، نحوه زندگی 
ما را دوســت دارید، شیر و عسل ما 
را دوســت دارید، حداقل می توانید 
دو دالر پول خرج یک نماد شــقایق 
یا چیزی مثــل آن بکنید. این آدم ها 
برای سبک زندگی شما هزینه دادند 
تا بتوانید از کانادا لذت ببرید، این افراد 

بزرگ ترین بها را پرداخت کردند.«
کانال ورزشــی اســپورتز نــت این 

گزارشــگر و مجری ورزشی را اخراج 
کرد. این شــبکه بعد از ظهر دوشنبه 
بیانیه ای منتشر کرد و گفت تصمیم 
گرفته چری باید »به سرعت استعفا 
بدهد«. در این بیانیه آمده بود: »طی 
برنامه او صحبت هایی تفرفه انگیز بیان 
کرد که نمایانگر ارزش ها یا چیزی که 

ما حامی آن هستیم نیست.«
سی بی ســی هم که برنامه »شــب 
هاکی در کانــادا« را پخش می کند 
گفت از تصمیم اسپورتس نت حمایت 
می کند. چاک تامپسون رییس روابط 
بیانیه ای  در  عمومــی سی بی ســی 
گفت: »صحبت هــای او تفرقه انگیز، 
تبعیض آمیز و زشت بودند و به همین 
دلیل مــا به تصمیم اســپورتس نت 
احتــرام می گذاریــم که ایــن زمان 
درستی برای استعفا دادن دان است.«
صحبت های چری پیش از ویدیوی او 
به مناســب روز یادبود پخش شد که 
در آن او به گورستانی در فرانسه سر 
می زند تا به سربازانی ادای احترام کند 

که در جنگ جهانی اول جنگیدند. 
اسپورتس نت صحبت های او را از کانال 
یوتیوب خود حذف کرده و یکشنبه 
توییتی هم منتشــر کرد تا بگوید از 
این صحبت های »تبعیض آمیز« چری 

حمایت نمی کند. 
در رســانه های اجتماعی به سرعت 
انتقادهای بســیاری شــکل گرفت 
و خیلی ها خواســتار اخراج شــدن 
چری شــدند. دیگران از جمله رهبر 
حزب دموکرات نو جگمیت ســینگ 
کمک های خودشــان بــه تجلیل از 
سربازان سابق جنگ را توصیف کردند 
و به او یادآوری کردند که کانادا دقیقا 

چه جور جایی است. 

حتی به نظر می رســید کــه اکانت 
توییتــر نیروهای کانــادا در آمریکا 
دارد از چــری انتقــاد می کنــد و با 
منتشر کردن عکس هایی از سربازان 
سابق رنگین پوست نوشت »آن ها ما 

هستند.«
پائوال سایمونز سناتور مستقل از آلبرتا 
در یک رشــته توییت توصیف کرد 
که در آخر هفته ای که گذشــت در 
چه مراسمی شــرکت کرده و درباره 
تجربه های خــود از روز یادبود گفت. 
او به این نکته اشاره کرد که »مسلما 
بسیاری از آلبرتایی های جوانی که در 
جنگ جهانی اول جنگیدند و مردند 
مهاجر یا فرزند مهاجران بودند. بقیه 
بومی بودند. همه آن ها استحقاق دارند 

این هفته مورد تجلیل قرار بگیرند.«
میسیسیگوا  شــهردار  کرامبی  بانی 
هم به توییتر رفت تا پاســخ خود به 
صحبت های چری را بدهد که در اصل 
درباره جمعیت مهاجر این شهر زده 
شده بود. خود چری یکی از ساکنان 
میسیسیگوا است. شهردار حرف های 
چری را »منزجرکننده« خواند و گفت 
شهر به میراث فرهنگی گوناگون خود 

افتخار می کند.
خیلی ها هم از این عصبانی بودند که 
چرا دیگر مجری برنامه ران مک لین 
پاســخی به حرف های چــری نداد. 
مک لین یکشنبه شب معذرت خواهی 
کرد و گفت حرف های چری اشــتباه 

iroonia.ca .بودند

کارآفرینی توسط مهاجران بیشتر از
 افراد متولد کاناداست

ایرانیان کانادا- مطالعه جدید نشان میدهد که تعداد مهاجرانی که کسب 
و کاری در کانادا آغاز میکنند رو به افزایش است. مطابق مطالعه جدیدی 
توســط Business Development Bank of Canada، به لطف تازه 
واردان، کارآفرینی در کانادا به ســرعت در حال رشد است. در این بررسی 
مشخص شد که احتمال اینکه تازه واردان کسب و کاری را آغاز و مشاغل 
جدیدی ایجاد کنند، بیشتر از  افراد متولد کانادا است. نرخ کارآفرینی در 

تازه واردان دو برابر افراد متولد کانادا است.
در ســال 20۱۸، تعداد کارآفرینان تازه وارد به 25۱،۶00 نفر رسید، که 

نسبت به سال 200۶ افزایش 22 درصدی داشته است.
پیش بینی میشود که تا سال 20۳0، مهاجران مسئول ۸0 درصد افزایش 
جمعیت کانادا باشــند. در این مطالعه مشخص شد با اینکه داشتن یک 
کسب و کار امری پر استرس است، اما ۹0 درصد کارآفرینان اعالم کردند 
که از نظر حرفه ای احساس رضایت دارند و انگیزه هایی بیشتر از کسب 
درآمد تنها دارند. داشتن کسب و کاری موفق سخت است. حدود یک سوم 
کسب و کارها در کمتر از پنج سال تعطیل میشوند، و کمتر از نیمی بعد از 

ده سال هنوز فعال هستند.
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خوش آمدگویی کانادا
 به پناهجوی ایرانی که ۶ سال در جزیره مانوس به سر برد

ایرونیا- امیرحسین صحراگرد فقط دو 
هفته است که به کانادا رسیده و بعد 
از هفت سال کابوس حاال این شانس را 

دارد که لذت را تجربه کند.
این مرد ایرانی 2۷ ساله بعد از رسیدن 
به تورنتو گفت: »هنوز باورم نمی شود 
کــه آزادی دارم و حاال دارم در کانادا 
زندگی می کنم. برایــم مثل رویایی 
می ماند که به حقیقت پیوسته است«.

صحراگرد سعی کرده بود با قایق وارد 
استرالیا بشود و درخواست پناهجویی 
کند. او تقریبا هفت ســال را در یک 
مرکز نگهداری در پاپوآ گینه نو گذراند 
و از چند شورش و بارها کتک خوردن 
و بیماری جان سالم به در برد. او گفت 
آنجا بودن بدتر از زندگی یک جنایتکار 
محکوم شــده بود چون حداقل آن ها 
می دانند چه زمانی آزاد می شــوند یا 

اینکه باید تا ابد آنجا بمانند. 
اما حاال به خاطر یک برنامه اسپانسری 
خصوصــی، صحراگرد یکی از دو فرد 
نگهداری شــده ســابق در آن کمپ 
است که توانسته در کانادا شهروندی 
دائمی دریافت کند. نفر دوم قرار است 

جمعه از راه برسد.
صحراگرد نگفت چرا از ایران فرار کرد 
اما گفت قایقش در جوالی 20۱۳ به 
استرالیا رســید. اما اوایل همان سال 
دولت اســترالیا اعالم کــرده بود هر 
پناهجویی که بــا قایق بیاید را قبول 
نمی کنــد و آن ها را به کشــورهای 

جزیره ای اطراف می فرستد.
بنابرایــن صحراگرد هم مانند هزاران 
نفر دیگر به جزیره مانوس فرســتاده 
شد و خانواده ها به جزیره میکرونزی 
نائورو فرستاده شــدند. او گفت آنجا 
بارها دید که افراد کتک می خوردند، 
بیمار می شــدند و حتی می مردند. او 
گفت:  »جایی خیلی سیاه و بدتر از هر 
چیزی بود که می توان تصور کرد. از 

انسانیت بسیار دور بودیم«.
او گفت در هفت ســال حبس خود 
افرادی که آنجا بودند همیشه با ترس 
و وحشت از خواب می پریدند. بنابراین 
حتی »یک یا دو ساعت بدون کابوس« 

هم برای او یک موهبت است.
حدود دو ســال پیش بود که باالخره 
درخواســت های صحراگرد به گوش 

فرد درستی رسید. 
اســتیون وات و الرا باگ از دانشگاه 
تورنتو برنامه اسپانســری خصوصی 
درســت  را   Ads-Up Canada
کرده اند که کانادایی ها را به پناهجویان 
متصل می کند. وات گفــت در ابتدا 
را  خصوصی«  اسپانســری  »زیبایی 
در اوج بحران مهاجرت سوریه درک 
کــرد. بعــد از آن او روی پرونده های 

مهاجران LGBTQ تمرکز کرد و حاال 
بر پرونده های جزیره مانوس متمرکز 

شده است.
دولت فدرال کانادا برای اسپانســری 
خصوصی نیازمند گردهم آیی حداقل 
پنج نفر اســت که باید ۱۶500 دالر 

پول جمع آوری کنند. وات توانســت 
چهــار نفر از اعضای خانــواده ایرانی 
صحراگــرد را پیدا کند تا رســما به 
اسپانســری او کمک کنند. بعد از دو 
سال طوالنی، پروسه اسپانسری کمتر 
از ســه هفته پیش نهایی شد. چون 

صحراگرد مدارک شــهروندی دائمی 
دارد نــه پناهجو و نــه مهاجر تلقی 
می شود و بسیاری از حقوق کانادایی ها 

را دارد.
کشوری  »اینجا  می گوید:  صحراگرد 
عالی و شــهری عالی است. وقتی در 
تورنتو می گردم هنوز فکر می کنم دارم 
خواب می بینــم. اما هنوز هم بعضی 
شب ها از خواب می پرم و فکر می کنم 

هنوز آنجا هستم«.
چیز دیگری که او نمی تواند فراموش 
کند دوســتان، افرادی که به خانواده 
تبدیل شدند و غریبه هایی هستند که 
هنوز در جزیره مانوس باقی مانده اند. 
او گفت »تنها دلیل« مصاحبه کردنش 
به خاطر آن ها بود. او خواستار آزادی 
آن ها شد چون فقط می خواهند یک 

زندگی تازه داشته باشند.
صحراگرد گفت: »تنها چیزی که افراد 
آنجا می خواهند زندگی در یک کشور 
امن است. تنها کاری که آن ها و من 
و دوستانم اشتباه انجام دادیم این بود 

که با قایق به استرالیا رفتیم«. 
وات گفــت Ads-Up Canada در 
حال حاضر غرق در صدها درخواست 
از ســوی کانادایی هایــی اســت که 
می خواهند داوطلب بشــوند یا پول 
اهدا کنند.  او گفت همین حاال هفت 
درخواست برای اسپانسری خصوصی 
ثبت شده و ۱0 درخواست دیگر آماده 

iroonia.ca .ثبت شدن است

افزایش بی سابقه قیمت مسکن 
در تورنتوی بزرگ طی دو سال اخیر

ایرانیــان کانادا- قیمت مســکن در 
تورنتوی بزرگ همچنان سیر صعودی 
به خود گرفته اســت و در ماه اکتبر 
به باالترین ســطح خود در دو سال 

گذشته رسید.
هیئت امالک و مستغالت تورنتو اعالم 
کرد که میانگین قیمت فروش مسکن 
در ماه اکتبر ســال 20۱۹ حدود 5.5 
درصــد افزایش یافته و به ۸52.۱42 
دالر رسیده اســت، در حالی که در 
اکتبر 20۱۸ نیز این رشد چشمگیر 

به میزان ۸52.۱42 دالر بود.
هیئت امالک و مستغالت تورنتو در 
طــی بیانیه خبری اعالم کرد: از آنجا 
که شــرایط بازار در تورنتوی بزرگ 
در طول سال 20۱۹ به طور پیوسته 
ضعیف تر شده اســت، اما متاسفانه 
شاهد رشــد نرخ ســاالنه قیمت ها 

هستیم.
بدیهی است وجود یک اقتصاد قوی 
منطقــه ای محرک رشــد جمعیت 
اســت. همه افراد که تشکیل زندگی 
می دهند به مکانی برای زندگی نیاز 
دارند و هدف بســیاری از آنها خرید 

مسکن است.
مشــکل این اســت که امروز شاهد 
شرایط سخت بازار و سرعت بخشیدن 

به رشد قیمت ها هستیم.
همچنین به گزارش  هیئت امالک و 
مستغالت تورنتو در ماه اکتبر ۸.4۹۱ 
گزارش فروش مسکن در تورنتو وجود 
داشته است که نسبت به اکتبر 20۱۸ 

حدود ۱4 درصد رشد داشته است.
فروش خانه ویالیی در تورنتو با ۱۹.۶ 
درصد رشد و میانگین قیمت فروش 
ســه درصد به ۱.05 میلیــون دالر 
رسید. فروش کاندو با 5.۱ درصد رشد 
و میانگین قیمت فروش ۹.۶ درصد به 

۶۱۷.4۱0 دالر رسیده است.
متوسط هزینه اجاره آپارتمان با یک 
اتاق خواب در سال جاری 5.۸ درصد 
افزایش داشــته اســت در حالی که 
اجاره آپارتمان دو خوابه با 4.۷ درصد 

افزایش به 2.۸۸۸ دالر رسیده است.

حداقل درآمد الزمه جهت زندگی
 در استان های مختلف کانادا

ایرانیان کانادا- در حال حاضر تفاوت 
بین حداقل دســتمزد و دســتمزد 
معیشــتی در کانادا کامال محسوس 
بوده و با وجود تفاوت میزان دستمزد 
در بین اســتان ها، اوضاع در سراسر 

کشور نابسامان است.
 ،Living Wage Canada بنــا بــر 
دستمزد معیشــتی به میزان درآمد 
الزمه جهت دوام زندگی اطالق گشته 
که به منظور محاسبه آن، یک خانواده 
سالم چهار نفره با والدین شاغل تمام 
وقــت و تمام هزینه هــای خانوار از 
جمله هزینه های مربوط به حمل و 
نقل، غذا، مســکن و ... در نظر گرفته 

شده است.
بــر این اســاس، در بین شــهرهای 
بــزرگ کانادا، وینیپــگ از کمترین 
دستمزد معیشتی معادل ۱4.54 دالر 
برخوردار بوده، در حالی که در ســال 
20۱۹ حداقل دســتمزد در مانیتوبا 
تنها ۱۱.۶5 دالر تعیین گشته است 
که حتی برای زندگی در شــهرهای 

مقرون به صرفه نیز کافی نیست.
وضعیت دســتمزد معیشتی کلگری 
اما از وینیپگ نیز بدتر بوده، به گونه 

ای که هر شخص جهت ادامه زندگی 
در این شهر بایستی ۱۸.۱5 دالر در 
ســاعت درآمد داشته باشد. در حالی 
که، حداقل دســتمزد در آلبرتا تنها 
۱5 دالر اســت. و بــه همین صورت 
درآمد الزمه در »وایت هورس«، مبلغ 
۱۹.0۷ دالر در ساعت بوده، در حالی 
که حداقل دســتمزد در یوکان تنها 

۱2.۷۱ دالر می باشد.
بــا این حال برخــالف انتظار عموم، 
تورنتــو و ونکوور با وجــود اختالف 
بسیار بین حداقل دستمزد و دستمزد 
معیشتی در این شــهرها، از بدترین 
وضعیت برخوردار نبــوده، در حالی 
که حداقل دستمزد تورنتو ۱4 دالر و 
دستمزد معیشتی آن 22.0۸ دالر در 
ساعت و به همین ترتیب در ونکوور، 
۱۳.5۸ دالر و ۱۹.50 دالر در ساعت 

برآورد گشته است.
بیــش ترین اختالف بین دســتمزد 
معیشــتی و حداقل دســتمزد نیز 
متعلق به »یلونایف« بوده، که حداقل 
دستمزد آن در سال 20۱۹، ۱۳.4۶ 
دالر و درآمد الزمه جهت زندگی در 

آن 2۳.۹5 دالر تخمین گشته است.

»اوبر فرایت«، خدمت جدید اوبر به کانادایی ها
 )Uber Freight( مداد- اوبر فرایــت
یکی از زیرمجموعه های شرکت اوبر 
اســت که شــرکت های حمل ونقل 
بار را به راننــدگان کامیون و تریلی 
متصل می کند. این شرکت به تازگی 
اعالم کرده در راستای برنامه توسعه 
بین المللی خــود، در کانــادا نیز به 
مشــتریان خدمت ارائه می دهد. اوبر 
به این ترتیب می تواند سهمی از بازار 
۶۸ میلیارد دالری صنعت حمل ونقل 
کامیونی کانــادا را به خود اختصاص 

دهد.
گفتنی اســت کانادا با کمبود شدید 
راننده کامیون و تریلی روبروســت و 
همین امر سبب شده ظرفیت ناوگان 
حمل بار کشور به شدت محدود شود.
اوبر فرایت در مــی 20۱۷ راه اندازی 
شد. این سرویس ابتدا به ارائه خدمت 
در ایالت تگزاس آمریکا می پرداخت، 
ولی پس از مدتی خدمات خود را به 
سراســر ایاالت متحده و سپس اروپا 

گسترش داد.

اوبــر فرایــت می گوید ایــن پلتفرم 
می تواند بــه افزایش بهــره وری در 
این بخش و کاهش ســفرهای خالی 
کامیون ها در آمریکای شمالی کمک 
کند. شرکت های مختلف در آمریکای 
شمالی می توانند درخواست حمل بار 
خود را ثبت کــرده و به این ترتیب، 
سرویسی متناسب را دریافت کنند. 
این اپلیکیشن به دو زبان انگلیسی و 

فرانسوی ارائه می شود.

اوبر فرایت بر روی مسیرهای مختلف 
انتاریو و کبک و نیز مرز کانادا متمرکز 
خواهد بود. این شــرکت در گام بعد، 
خدماتش را به همــه مناطق کانادا 

گسترش خواهد داد.
اوبر فرایت در سان فرانسیســکو و نیز 
آمستردام شــعبه دارد و نقشی مهم 
را در راهبرد گسترده اوبر برای کسب 
درآمد از شیوه های مختلف حمل ونقل 

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

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

. تحویل رایگان دارو درب منزل
. ساخت  داروهاى  ترکیبى 

. تزریق  رایگان  واکسن آنفوالنزا  
. تهیه  رایگان بلیستر پک

. تهیه و تجویز  جوراب واریس
. داروهاى ترك سیگار رایگان

. دریافت  داروهاى  مصرف گذشته

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

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

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

داروخانه سنت جورجز

تخفیف 20درصد  برای داروهای  بدون نسخه 
به افراد باالی 60 سال
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ماجرای کاهی که کمر شتر را شکست
 برنامه مهاجرت کبک و یک تحلیل

کدام دولت از دانشــجویان خارجی 
دعوت می کند در برنامه ای مشارکت 
کنند که به زنــان آموزش خانه داری 
می دهد؟ دولت فرانسوا لوگو. هر چقدر 
هم این مســئله عجیــب و نامفهوم 
باشــد واقعیت این اســت که دیپلم 
علوم خانگی در فهرست 2۱۸ رشته 
مطالعاتی اســت که امکان دسترسی 
به برنامه تجربه کبکــی را می دهد، 
برنامه ای که فراموش نکنیم اساسا با 
هدف مبارزه با کمبود نیروی کار در 
اســتان کبک تهیه و به اجرا گذاشته 

شده است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
در سیاست آشفته ای که دولت لوگو 
در عرصه مهاجــرت در پیش گرفت 
این عدم انسجامی و تناقض فاحش، 
دولت را به عنوان گروهی از آماتورها 
که در کابینه گرد هم آمده اند معرفی 
می کند. این بخشــی از کالبدشکافی 

یک ناکامی بزرگ است.
به نظر می رسد حتی اطرافیان فرانسوا 
لوگو نیز با مشاهده تناقضاتی که در 
فهرست ارائه شده توسط ژولن-بارت 
وزیــر مهاجرت کبک وجود داشــته 
است، به شدت متحیر شدند. بنابراین 
در این شرایط تنها و مسلما بهترین 
تصمیمی که دولت می توانست اتخاذ 
کند، به تعلیق درآوردن اصالحات و 

حرکت مجدد از سر خط بود.
وزیر مهاجرت اســتان کبک پیش از 
این به طــور تلویحی اعالم کرده بود 
مهمترین بخش کارش رتق و فتق و 
مدیریت امور پارلمانی است. با آن چه 
در وزارت مهاجــرت اتفاق افتاد قطعا 
الزم اســت که به وی یادآوری کنیم 
که باید زمان بیشتری را برای کارهای 
مربوط به وزارت مهاجرت، فرانسوی 
ســازی و ادغام اجتماعی صرف کند 

تا دســتکم اطمینان حاصل کند که 
اصالحاتش در زمینه مهاجرت از یک 
آزمون راســتی آزمایی ساده سربلند 

بیرون می آیند.
بدون تردیــد عملکرد یکباره و بدونه 
مقدمــه دولت بــرای تهیه اصالحیه 
مهاجرت درســت نبود اما سماجت 
دولــت در دفــاع از رویــه کاری و 
تصمیماتی کــه در این پرونده اتخاذ 
کرد، بیش از هر مسئله دیگری مایه 

تاسف است.
وزیر مهاجرت و وزیر اول کبک بارها 
تکرار کرده اند که کار آماده ســازی 
الیحه مهاجرت جدی و سخت بوده 
اســت و برای این کار با شرکای خود 
در محافل اقتصادی و تجاری رایزنی 
کرده انــد. اما همین شــرکای دولت 
لوگو ضمن ابراز نارضایتی از رویکرد 
دولت در این قضیــه تاکید کرده اند 
که هیچکس با آنها همفکری نکرده 

و صدای آنها را نشنیده است.
حســی که از این رفتار دولت حاصل 
می شود یک حس منفی است: دولت 
به صورت فــی البداهــه وارد عمل 
می شود، ســردرگم و بسیار شتابزده 
عمل می کند و حتی بــا آنهایی که 
به طور نظری متحدانش محســوب 

می شوند، رایزنی نمی کند.

سیاست های دولت محلی کبک در 
آزمون واقعیات

دردسرهای ناشی از اصالحات نافرجام 
دولت کبک در عرصه مهاجرت پیش 
از هر چیز گریبان سیمون ژولن-بارت 
وزیر مهاجــرت کبــک را می گیرد. 
ناکامی پروژه الیحه اصالحات ستاره 
او را کم فروغ کرده و اشــتباهات پی 
در پی او را نمایان ساخته است. همه 

اقدامات و طرحهــای وزیر مهاجرت 
از هجده هزار پرونــده مهاجرت که 
عاقبتشان به ســطل زباله ختم شد، 
گرفته تا اندیشه ممنوع کردن فرمول 
» bonjour-hi « و همچنین رویه کار 
قانونگذاری که به نمایندگان ائتالف 
آینده کبک تحمیل شد، همه و همه 

مایه ناامید کننده است.
اما ارباب وی یعنــی وزیر اول کبک 
نیز با رفتار خود لغزشی را که وزیرش 
مرتکب شده بود، تشدید کرد. حمله 
لفظی شخص فرانسوا لوگو به میشل 
لوبالن رئیس اتاق بازرگانی مونترال، 
ژولن-بارت را در اشتباهی که مرتکب 

شده بود جری تر کرد.
با روسا و مقامات دانشگاه ها نیز همین 
رفتار صورت گرفت و فرانســوا لوگو 
آنها را بیــش از اندازه حامی و مدافع 
منافع صنفی دانست. یقینا در ادبیات 
سیاسی، حمله کردن به پیام دهنده 
به جای حمله به پیام، نشــانه قدرت 
و توان قانع کنندگی نیست. درست 
است که اتاق های بازرگانی و روسای 
دانشگاه ها از منافع خاص اصناف خود 
دفاع می کنند، اما آنها عمال شرکای 

دولت نیز محسوب می شوند.

در دنیای سیاست پذیرفتن اشتباه و 
اذعان به آن مستلزم داشتن شهامت 
و فروتنی اســت و این کاری بود که 
فرانسوا لوگو انجاموزیر اول کبک داد. 
بنابراین بــرای ادامه کار باید از هفته 
ســختی که بر همه در استان کبک 
گذشت، درس بگیریم. سیاست های 
عمومی آتی دولت کبک باید بر اساس 
اجماع، در شکلی منظم و با توجه به 
واقعیت های موجود در اســتان اتخاذ 

شوند.

اعالم جدیدترین آمار اشتغال در کانادا
ایرانیان کانادا- عملکرد ناامید کننده 
بازار کار کانادا باعث رسیدن دالر این 
کشور به پایین ترین سطح سه هفته 

اخیر شد.
به نقل از مرکز آمار کانادا، نرخ بیکاری 
این کشــور تا پایان ماه اکتبر بدون 
تغییر نسبت به ماه قبل در سطح 5.5 
درصــد باقی ماند که پایین ترین نرخ 
ثبت شده بیکاری این کشور در طول 
چهار دهه اخیر محسوب می شود. با 
این حال طی این مــاه ۱۸00 نفر از 
شمار شاغلین کاسته شده است که 
در این بین شــمار افراد شاغل تمام 
وقــت ۱۶ هــزار و ۱00 نفر کمتر از 
ماه گذشــته و شمار افراد شاغل پاره 
وقت ۱4 هزار و ۳00 نفر بیشتر از ماه 

گذشته بوده است. 
 در واکنش بــه این خبر، ارزش دالر 
کانادا با 0.5 درصد کاهش به کمترین 
سطح سه هفته اخیر خود رسید و هر 
دالر آمریکا بــه ۱.۳224 دالر کانادا 

افزایش یافت.
در بین بخش هــای مختلف، بخش 
عمومی با 20 هزار و ۱00 هزار مورد 

اشــتغال زایی، پیشــتاز بوده است و 
پــس از  آن نیز بخش مالی و بیمه با 
اشتغال زایی برای ۱۷ هزار و ۸00 نفر 
و کشاورزی با اشتغال برای 2۶00 نفر 

قرار دارند.
 از طرف دیگر بیشترین اشتغال زایی 
منفی متعلق به تولید بوده است که 
شمار شاغلین آن در ماه اکتبر نسبت 
به ماه ســپتامبر 2۳ هزار و ۱00 نفر 
کمتر شده است. پس از این بخش نیز 
ساخت و ساز با منفی 2۱ هزار و۱00 
و خدمات با منفــی ۱۷ هزار و ۹00 

مورد شغلی از دست رفته قرار دارند.
راب بوث- استراتژیســت بــازار در 
بانک »تی دی« گفت: ســخت است 
که انتظار داشته باشیم بانک مرکزی 
کانادا در واکنش به آمارهای بازار کار 
سیاســت پولی خود را تغییر دهد. از 
نظر این بانک چیــزی هنوز آن قدر 
تغییر نکرده است که نیازی به تغییر 

در نرخ بهره باشد.
طبق اعالم مرکز آمار کانادا طی این 
مدت شمار جوانان بیکار در این کشور 
2۸ هــزار و ۷00 نفــر افزایش یافته 

اســت و این در حالی بوده که شمار 
شاغلین باالی 55 سال طی ماه اکتبر 
۳۱ هزار و ۱00 نفر نسبت به جمعیت 
شاغل این گروه سنی در ماه سپتامبر 

افزایش پیدا کرده است. 
طی این مدت شمار افراد خود اشتغال 
نیــز 2۸ هزار و ۷00 نفر کاهش پیدا 

کرده است.
در بین ایالت های مختلف، بیشترین 
اشــتغال زایی در بریتیش کلمبیا با 
۱5 هزار فرصت شغلی جدید به ثبت 
رسیده است و پس از آن نیوفاندالند و 
البرادور با 2۷00 فرصت قرار دارد. در 
سایر استان ها اشتغال زایی در مقایسه 
با ماه قبل تغییر چندانی نداشــته یا 

کاهشی بوده است.
به طور متوسط نرخ بیکاری کانادا در 
بازه زمانی ۱۹۶۶ تــا 20۱۹، معادل 
۷.۶2 درصد بوده اســت که باالترین 
نرخ بیــکاری ثبت شــده مربوط به 
دســامبر ۱۹۸2 بــا ۱۳.۱ درصد و 
کمترین نرخ بیکاری ثبت شــده نیز 
مربوط بــه ژوئن ۱۹۶۶ با 2.۹ درصد 

بوده است.

استفاده کالهبرداران از نام ادارات دولتی مختلف 
در کانادا رو به افزایش است

ایرانیــان کانــادا- نوعــی جدید از 
کالهبرداری که بسیاری را تحت تاثیر 

قرار داده است
کالهبــرداران از شــماره تلفن های 
دپارتمان های دولت فدرال استفاده 
میکنند تا مــردم را گول بزنند، آنها 
طوری ظاهرســازی میکنند انگار که 
تماس از یک مرکز دولتی خاص و یا 

پلیس است.
برخی به مردم میگویند که شــماره 
افتاده  بیمه اجتماعیشــان به خطر 
است. بعضی نیز می گویند که آنها به 
دولت مقروض هستند و دچار مشکل 

حقوقی شده اند.
کالهبــرداران شــماره شــان را به 
شماره های مرتبط دولتی تغییر می 
دهند تا قربانیان راحت تر گول بخورند. 
در بعضی موارد به قربانی میگویند که 
او از سمت پلیس نیز تماسی دریافت 
خواهد کرد، ســپس چند دقیقه بعد 
تماســی برقرار میکننــد که به نظر 

میرسد از سمت پلیس محلی است.
جف تامســون عضو مرکز مبارزه با 
کالهبرداری کانادا می گوید»بسیاری 

از کانادایی ها هدف واقع شده اند.«
خود او طی هفته گذشته چهار تماس 
از ســمت این کالهبــرداران بر روی 
تلفــن همراه شــخصی اش دریافت 

کرده است.
این کالهبرداری بر ادارات دولتی اثر 
منفی میگذارد، چراکــه این ادارات 
تماس های متعــددی از کانادایی ها 
دریافت می کنند که از آنها راجع به 
درستی تماسی که دریافت کرده اند 

میپرسند.
بــه نظــر میرســد کــه ایــن نوع 
از  کالهبرداری، نسخه پیچیده تری 
نوعی کالهبرداری اســت که از سال 
20۱4 در جریان است. در نوع قبلی 
این کالهبــرداری افراد ادعا میکردند 
که از سمت ســازمان مالیاتی کانادا 
تماس میگیرند، امــا در حال حاضر 

تعداد این ادارات بیشتر شده است.
مجموع افرادی که قربانی کالهبرداری 

سازمان مالیاتی قرار گرفتند
در سال 20۱۸ مشخص شد که برخی 

از این تماس ها از هند هستند.
ضــد  ســازمان   ،20۱4 ســال  از 
گزارش  کانادا ۷۸.4۷2  کالهبرداری 
در این مــورد دریافت کرده اســت. 
4.۶۹5 نفر در سراســر کانادا ۱۶.۷ 

میلیون دالر از دست داده اند.
بســیاری از اداراتی که از شماره شان 
برای کاله برداری استفاده شده است، 
در وبسایت هایشان پیام های هشدار 

منتشر کرده اند.
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تعطیلی شرکت کانادایی حفر کننده
 اولین چاه نفت»موفق« در ایران 

پس از 154 سال فعالیت

کســب و کار  قدیمی ترین  ایرونیــا- 
شــهر پترولیــا در اســتان انتاریو ” 
 VanTuyl and Fairbank Heavy
Hardware “هفته گذشــته بعد از 
۱54 سال کار تعطیل می شود وهمراه 
با آن بخشی چشــمگیر از تاریخچه 
میدان های نفتی آمریکایی شــمالی 

برای همیشه به تاریخ می پیوندد.
شهر پترولیا تا دهه ۱۹00 حدود ۹0 
درصد از تمام نیازهــای نفتی کانادا 
را تامین می کرد. این مغازه توســط 
جان هنری فربنک تاسیس شده که 
از جمله نخســتین افرادی بود که در 

آمریکای شمالی چاه نفتی حفر کرد.
چارلی فربنک که حاال هدایت کننده 
این مغازه اســت گفت: »کسب و کار 
نفت داشت در پترولیا آغاز می شد و 
پدر پدربــزرگ من یک مغازه فروش 
وسایل ســخت افزاری راه اندازی کرد 
که مسلما مشروب و بقیه چیزها هم 

می فروخت. یک مغازه کامل بود.«
نخســتین میدان نفتی در آمریکای 
شــمالی در اویل اســپرینگز واقع در 
انتاریو حــدود ۱2 کیلومتر دورتر از 
پترولیا حفر شــد. این اتفاق در سال 
۱۸5۸ افتاد و این چاه هنوز هم نفت 

تولید می کند.
فربنــک گفت: »پــدر پدربزرگ من 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت در کانادا 
بود، البته قبل از ترنر ولی، و او عضوی 
از پارلمــان بود… مــردی بود که به 

آینده نگاه می کرد.«
میدان هــای نفتی نزدیــک پترولیا 
که  متخصص ســاختند  کارمندانی 
دور دنیا فرســتاده می شــدند تا این 

تکنولوژی را بازسازی کنند.
فربنــک گفــت: »اگر به لهســتان 
حفاری ای  ســاختارهای  می رفتید، 
را پیدا می کردید که مــا در پترولیا 
داشــتیم. اگر بــه ایــران می رفتید، 
نخســتین چاه نفتی در سال ۱۹0۸ 
توسط گروهی شــش نفره از پترولیا 
حفاری شد. می توانیم به هر جایی از 
دنیا که نفت مهم اســت بروید و یک 

نفر از پترولیا آنجا بوده است.«
این مغــازه آن قدر قدمــت دارد که 
راه اندازی آن به پیش از استقالل کانادا 
باز می گردد. مغازه حتی از شهری که 
االن در آن قرار دارد قدیمی تر است. 
از جنگ، چند نسل مالکیت و حتی 
چند آتش جان سالم به در برده است.

فربنک گفت: »می توانید ببینید که 
اینجا پشت مغازه ستون ها سوخته اند. 
می بینید که آتش های کوچکی شکل 
گرفتــه بود و به ایــن معنی بود که 
آتش نشانی خوبی داشتیم چون آن ها 
را خاموش می کردیم. این مغازه باید 

مثل کبریت می سوخت.«
مغازه هنوز به مزرعه داران و میدان های 
نفتی خدمت رســانی می کند و خود 
فربنک هنوز تجهیزاتی به نام پَِکرها را 
در مغازه برای میدان های نفتی تولید 
می کند. او می گوید: »پکرها دستگاهی 
هستند که وارد محفظه می شوند تا 

محیط خارجی را بیــرون از محیط 
چاه نگه دارند. ساختن هر یک از آن ها 

حدود سه ساعت وقت می برد.«
فربنک گفت به این زودی ها دست از 
ســاختن پکر یا پایان دادن به کارش 
پایان نمی دهد.  در میدان های نفتی 
اما فعال این تصمیم سخت را گرفته 
تا درهای مغازه سخت افزارفروشی را 
ببندد چون مدیر قدیمی اش هم اخیرا 

بازنشسته شده است.
فربنک گفت: »زمانی فرا می رسد که 

باید چیزها را منتقل کرد.«
ترســا مک دونالد از ۱۸ ســال پیش 
تا به حال مدیر مغازه بوده اســت. او 
نخستین مدیر خانم مغازه بود. فربنک 
از زمان مرگ پدرش در سال ۱۹۸2 تا 

به حال مالک مغازه بوده است.
الزم به ذکر است اولین تالش ناموفق 
برای استخراج نفت در ایران در منطقه 
چاه ســرخ در نزدیکی قصرشــیرین 
توسط ویلیام دارسی انگلیسی در سال 
۱۹0۱ در زمان سلطنت مظفرالدین 
شــاه صورت گرفت .با اینکه نفت در 
طی تالشهای دارسی در این منطقه 
کشف شــد ولی بخاطر حجم اندک 
آن استخراجی صورت نگرفت تا اینکه 
در 2۶ می ۱۹0۸ در منطقه مسجد 
سلیمان چاه نفتی به عمق ۳00 متر 
توسط این شرکت کانادایی حفر شد و 

استخراج از آن صورت گرفت.
iroonia.ca

احتمال کاهش شدید قیمت ماری جوانا در کانادا
مداد- گزارش هــا از موجودی بیش 
انبارهــای تولیدکنندگان  از حد در 
ماریجوانا و محصوالت وابسته در کانادا 
خبــر می دهند. برخی کارشناســان 
اقتصادی بــر این باورند که ادامه این 
روند می تواند به کاهش چشــمگیر 

قیمت این ماده در بازار بیانجامد.
حدود یک ســالی اســت که مصرف 
ماریجوانا در کانادا قانونی شده است. 
البته کبک در ایــن میان، رویکردی 
سختگیرانه تر را در این زمینه داشته 
و بــرای نمونه، فــروش محصوالت 
خوراکی مبتنی بر ماریجوانا را ممنوع 
کرده اســت. با این وجود، نگاهی به 
آمارهــای اقتصادی طی یک ســال 
اخیر، نشــانگر سخت تر شدن عرصه 
رقابــت در این بازار و احتمال کاهش 
شدید قیمت ماریجوانا در بازار است. 
فایننشال پست در گزارشی به بررسی 
این قضیه پرداخته که خالصه ای از آن 

را با هم می خوانیم.
از ژانویــه 20۱۹ تاکنــون، میــزان 
آماده  غیــر  ماریجوانای  موجــودی 
برای عرضه در انبارهای شرکت های 
تولیدی تقریبا ســه برابر شــده، به 
طوری که این میزان در پایان ماه اوت 
به رقم باورنکردنی ۳2۸ هزار کیلوگرم 

رسید.
از نظر اداره سالمت کانادا، ماریجوانای 
 )unfinished( غیرآماده برای عرضه
به معنای ماریجوانایی است که توسط 
کشاورز و یا شرکت فرآوری کننده انبار 
شــده و هنوز عملیات بسته بندی و 
برچسب زنی برای فروش آن صورت 
نگرفته است. این اداره اعالم کرده که 
در پایان مــاه اوت، ۶0۸۷2 کیلوگرم 
ماریجوانای آماده مصرفنیز در انبارهای 
کل فروشان و تولیدکنندگان مجاز در 

سراسر کشور وجود داشته است.
فروش این ماده در ماه اوت به ۱۳ هزار 
کیلوگرم رسید. این بدان معناست که 
موجودی انبارها حدود ۳0 برابر بیشتر 
از فروش ماهانه در سطح کشور بوده 

است.

البته هنوز مشخص نیست چند درصد 
از موجودی انبارها شــامل گل و چه 
مقدار شامل برگ این گیاه بوده است. 
گفتنی اســت از برگ گیاه ماریجوانا 

عصاره گیری می شود.
ایــن آمارها به نگرانی کارشناســان 
انجامیده اســت. اگر بخش عمده ای 
از ایــن ۳2۸ هــزار کیلوگــرم گل 
)و نه برگ( باشــد، مشــکلی جدی 
ایجاد  قانونی  توزیع کننــدگان  برای 
می شــود. این بدان معناست که این 
فروشــندگان چاره ای جز فروش آن 
به مصرف کنندگان ندارند و همین امر 
سبب ایجاد رقابت برای کاهش هر چه 

بیشتر قیمت خواهد شد.
این پر بودن انبارها در حالی است که 
فقط حدود یک سال از قانونی شدن 
شــبکه  می گذرد.  ماریجوانا  مصرف 
محدود توزیع و نیز افزایش شــدید 
میزان کاشت این محصول سبب شده 
حجم ماریجوانای تولیدی و انبار شده 
طی همین یک ســال، سر به فلک 

بکشد.
البته فرآیند کاهش قیمت ها توسط 
تولیدکنندگان،  مدتی است که آغاز 
شــده اســت. این اقدام بی تردید بر 
حاشیه ســود خرده فروشان نیز تاثیر 
می گذارد. برای نمونه، شرکت هکسو 
)Hexo( به تازگی محصولی را روانه 
بازار کرده که قیمت 4۹/4 دالر برای 
آن تعیین شــده، حال آنکه متوسط 
قیمت ماریجوانا در بازار قانونی تقریبا 
دو برابر این میزان است. این شرکت 
همچنین اعالم کرده که گلخانه خود 
در نیجریه را نیز تعطیل می کند و کار 
بر روی مزرعه 200 هزار فوت مربعی 
را نیز تعلیق و 200 کارمند و کارگر را 

نیز اخراج می کند.
معموال تولیدکنندگان مجوزدار حدود 
۶0 درصــد از قیمت کل فروشــی را 
برای خــود بر می دارنــد. همچنین 
اگر یــک گــرم از گل ماریجوانا در 
خرده فروشــی ها به قیمت ۱0 دالر 
عرضه شود، توزیع کننده در بهترین 
حالــت 5/۶ دالر از آن را به خودش 
اختصــاص می دهد. اما این درصد به 

زودی به 50-50 خواهد رسید.
در این میان برخی دیگر از کارشناسان 
بر این باورند که با وجود بیش از حد 
باال بودن حجم ماریجوانای غیرآماده 
برای مصــرف، حجم ماده آماده برای 
مصرف چندان باال نیســت و مطابق 
نیــاز بازار اســت. در واقع با توجه به 
اینکه آمار مصرف ماریجوانا در کشور 
در حال افزایش اســت، این میزان به 

زودی به فروش خواهد رسید.
امــا میــزان ماریجوانایی کــه برای 

اســتخراج عصاره در انبارها موجود 
است، رقمی به مراتب باالتر از میزان 
فروش آن را نشــان می دهد. از آنجا 
که فروش این عصاره رشــد چندانی 
ندارد، این موجــودی می تواند برای 
تولیدکنندگان دردسرساز باشد. حتی 
برخی شرکت ها نیز در پیش بینی  های 
خود برای فروش، تجدیدنظر کرده آند.
اما آنچــه کار را برای تولیدکنندگان 
و خرده فروشان دشوارتر می کند، این 
اســت که هنوز نمی دانند مشتریان 
از کدام محصوالت و برندها بیشــتر 
استقبال می کنند. برخی از شرکت ها 

 Canopy( نظیــر کنوپــی گــروث
نیــز  و   )Aurora( آرورا   ،)Growth
ارگانیگرم )Organigram( طی چند 
ماه نخست پس از قانونی شدن مصرف 
ماریجوانا، بازار را با محصوالت خود پر 
کردنــد. اما با ورود بازیگران جدید به 
بازار و افزایش گزینه های پیش روی 
مشــتریان، از میزان تقاضا برای این 
محصوالت پیشرو نیز کاسته می شود.

تامی چن )تحلیل گــر بازار ماریجوانا 
می گویــد  مونتــرال(   بانــک  در 
کل فروشی های استانی مدتی است که 
سفارش های  برای  بیشتری  وسواس 
به  تولیدکننــدگان  از  خرید خــود 
خرج می دهنــد و دقت می کنند که 
موجــودی فروشــگاه ها هماهنگ با 
میزان تقاضای مشتریان شــان باشد. 
همچنین محــدود بــودن ظرفیت 
انبارهــای فــروش در انتاریو و آلبرتا 
سبب شــده آنها بخشی از محصول 
دریافتی خود را بــه تولیدکنندگان 
پس بفرستند. ادامه این روند می تواند 
عرصه را برای تولیدکنندگان ماریجوانا 

بیش از این تنگ تر کند.
اما شــاید آماری که اداره ســالمت 
کانادا از مصــرف ماهانه ماریجوانا در 
کشور منتشر می کند، تنها نقطه امید 
تولیدکنندگان باشــد. بر اساس این 
آمارها، مصرف این ماده هر ماه بیشتر 
از ماه پیش می شــود. به این ترتیب، 
شاید با گذشت زمان، نسبت بهتری 
برای تولید و عرضه این ماده توســط 

تولیدکنندگان شناسایی شود.

کبک ناامیدانه در جستجوی
 نیروی کار ماهر در زمینه جوشکاری

روسای برخی شرکت  های کوچک و متوسط استان کبک که نتوانسته اند 
نیرو های کار به شدت مورد نیاز خود را در داخل کشور پیدا کنند، به امید 

یافتن کارگران قابل و ماهر در این زمینه به تونس رفته اند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، سرژ گوتیه مدیر عملیاتی شرکت 
پالستیک ام پی از این که خیلی زودتر از این ها برای پیدا کردن نیروی 
کار ماهر به تونس نیامده اســت، حسرت می خورد. سرژ گوتیه با تاکید 
بر این که شــاید برای آمدن به تونس یکسال با تاخیر عمل کرده است، 
تصریح کرد شرکتش به شدت جوشکار ماهر نیاز داشت اما استان کبک 

از کمبود نیروی کار ماهر در این زمینه به شدت رنج می برد.
گوتیه طی دو روز اقامت در یکی از هتل     های پایتخت تونس با شماری 
از جوشکاران داوطلب کار در کبک مالقات و گفتگو کرد و همین کافی 
بود تا بهفمد که انتخاب تونس برای تامین نیروی کار مورد نیاز شرکتش 

کامال درست بوده است.
گوتیه که از پیمانکاران منطقه استری است، تصریح کرد: »آنچه در تونس 
با آن روبرو شــدم به مراتب فراتر از انتظارات من بود. همه آن ها انگیزه 
کافی و آمادگی الزم را برای آمدن به کبک داشتند. برخی از آن ها بسیار 
ماهر و کارآزموده هســتند و استفاده از آن ها می تواند شرایطی را که در 

سال های اخیر داشته ایم، کامال دگرگون کند.«
گوتیه می گوید: »ما در منطقه خود کارگران قابل کافی نداریم. به طوری 
که وقتی یک متقاضی کار ســوابق کاری خــودش را ارائه می کند من 
ترجیح می دهم بالفاصله با او مالقات داشته باشم چرا که اگر حتی چند 
ســاعت در این کار تعلل کنم ممکن است شرکت دیگری او را از دست 

ما برباید.«
دیگر پیمانکارانی که همانند سرژ گوتیه به تونس سفر کرده اند، ابتدا تالش 
کرده اند نیروی کار کبکی برای شرکت هایشان استخدام کنند اما تبلیغات 
آن ها برای جذب نیرو در پایگاه های اینترنتی اشتغال، روزنامه  های محلی، 
شــبکه  های اجتماعی بی فایده بوده و حتی تدابیر تشویقی از قبیل ارائه 
امتیازات و شرایط کاری خوب نیز برای یافتن نیروی کار ماهر مورد نیاز 

آن ها کارساز واقع نشده است.
بسیاری از شرکت  های کوچک و متوسط استان کبک کمبود نیروی کار 
در منطقه رشد این شرکت  ها را به شدت مختل می کند. سفارشاتی که 
این شرکت  ها دریافت می کنند در حد انفجار باالست اما با توجه به کمبود 
نیــروی کار چار های جز رد کــردن آن ها ندارند. این وضعیت در بخش 

بهداشت و درمان نیز نگران کننده است.
به گفته ســرژ گوتیه چیزی که اکنون باید مشخص شود این است که 
آیا متقاضیان کار در استان کبک واقعا قصد کارکردن برای شرکت  های 
کبکــی را دارند یا این که این اتفــاق را صرفا فرصت خوبی برای ترک 

کشورشان می دانند.

جنجال دوباره
 بر سر پوشش نامناسب خانم نماینده

مداد- به گزارش نشــنال پســت، پس از اعتراض های صورت گرفته به 
کاترین دوریون )نماینده حزب کبک سولیدر( که قصد داشت با یک لباس 
راحتی کاله دار و شلوار جین وارد اتاق آبی مجمع ملی کبک )محل انجام 
مناظره ها( شود، شکایتی از سوی حزب لیبرال علیه این نماینده ارائه شده 

که می تواند برایش دردسرساز باشد.
مجمع ملی کبک یک سری مقررات ویژه پوشش دارد که خانم دوریون 
آن را قدیمی می داند. البته جنجال های این نماینده تازگی ندارد. او چندی 
پیش )۳۱ اکتبر( نیز تصویری از خود منتشــر کرد که آن هم با واکنش 
شــدید سایر نمایندگان روبرو شد. در این تصویر، او با یک دامن کوتاه و 
رســمی روی میز اتاق قرمز )محل برگزاری جلسات رسمی( نشسته بود 
و در زیر این تصویر نیز عبارت »هالووین مبارک« را در پست فیسبوکی  

خود منتشر کرد.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

۷۷8-233-۷939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

گشایش اولین انبار آمازون در کبک

مداد- شرکت آمازون اعالم کرده که 
به زودی اولین مرکــز تامین کاالی 
خود را در اســتان کبــک راه اندازی 

می کند.
به گزارش ســی تی وی، این انبار در 
منطقه الشین در مونترال قرار داشته 
و بر اساس اعالم آمازون، به ایجاد ۳00 
شغل تمام وقت می انجامد. همچنین 
این انبار به ارســال بهتر و ســریع تر 
سفارشــات مشــتریان این فروشگاه 

اینترنتی در کبک نیز می انجامد.
ایــن انبار کــه قرار اســت در پارک 
صنعتی الشین )شمال بزرگراه 20( 
راه اندازی شــود می تواند به رونق این 
منطقه نیز بیانجامد. شهردار الشین 
ضمن اشــاره به موقعیت این منطقه 
که بین فرودگاه و نیز بندر قرار دارد، 
می گوید که هیــچ جایی بهتر از این 
مکان برای عملیات لجستیک آمازون 

یافت نمی شود.
بــر اســاس اعــالم آمــازون کانادا، 
مرتبط  انواع محصوالت  اسباب بازی، 
با حیوانات خانگــی و نیز تجهیزات 
الکترونیکی کوچک به این انبار آمده و 

از آنجا برای مشتریان ارسال می شود.
اما حضــور آمــازون در این منطقه، 
نگرانی هایی را نیز به همراه داشــته 
است. شهردار الشین در این خصوص 
می گویــد: »برخی افــراد بعضی از 
جنبه های آمازون را دوســت دارند و 
فکر می کنند که آمــازون در برخی 
زمینه هــا سوء اســتفاده می کند. اما 
ما می خواهیم با آمــازون به صورت 
مستقیم در این باره مذاکره کنیم.« 
شهردار الشــین دو موضوع بازیافت 
و نیــز کاهــش مواد مصرفــی برای 
بسته بندی سفارشات را از جمله این 

موارد اعالم کرد.
انبار آمازون در مونترال، دوازدهمین 
انبــار و مرکز این شــرکت در کانادا 
خواهد بود که تا پایان ســال 2020 
ارســال  مراکز  می شــود.  راه اندازی 
آمازون با هدف تسریع فرآیند ارسال 
ایجاد می شوند.  سفارشات مشتریان 
گفتنی اســت آمازون مدتی اســت 
قابلیت ارســال یک روزه را در اختیار 
مشــتریانش در تورنتــو، ونکــوور و 

کلگری قرار داده است.

توقف سرمایه گذاری دانشگاه کنکوردیا 
در صنایع نفت و گاز

مداد- به گزارش سی تی وی، دانشگاه کنکوردیا مونترال اعالم کرد به تدریج 
از حجم سرمایه گذاری های خود در صنایع مربوط به ذغال سنگ، نفت و گاز 
کاسته و تا ســال 20۱5 دیگر هیچ نوع سرمایه گذاری در این صنایع انجام 
نمی دهد. این تصمیم در راستای اصول سازمان  ملل در زمینه سرمایه گذاری 

مسئوالنه و مبتنی بر توسعه پایدار بوده است.
مدیر صندوق دانشگاه کنکوردیا که وظیفه سرمایه گذاری های سودآور را برای 
ایــن مرکز آموزش عالی بر عهده دارد می گوید در حال حاضر ۷/5 درصد از 
سرمایه این دانشگاه در صنایع مرتبط با سوخت های فسیلی است. همچنین 
این دانشــگاه تا ســال 20۱5 به طور کلی از صنایع مربوط به سوخت های 

فسیلی کناره گیری می کند.
البته کنکوردیا تنها دانشــگاهی نیســت که چنین تصمیمی گرفته است. 
دانشــگاه مونترال نیز سال گذشــته اعالم کرد دیگر در حوزه سوخت های 
فسیلی سرمایه گذاری نخواهد کرد. با این وجود، کنکوردیا اولین دانشگاهی  

است که یک برنامه زمانی مشخص برای این کار اعالم کرده است.

واکنش مثبت بازار مسکن  تورنتو و ونکوور
پس از انتخابات فدرال

ایرونیــا- دو بازار مســکن اول کانادا 
شاهد افزایش فروش بودند و بازار به 
رشــد خود با پایین باقی ماندن نرخ 

بهره ادامه داد.
فروش خانه در ونکــوور بزرگ 45.4 
درصد در این ماه نسبت به یک سال 
قبل افزایش داشت و تورنتو بزرگ هم 
شــاهد افزایش میزان فروش مسکن 

معادل با ۱4 درصد بود.
بازار ونکوور در ماه سپتامبر هم شاهد 
رشد بود و به این ترتیب بعد از کاهش 
میــزان فروش در ابتدای ســال، این 
چهارمین ماه متوالی افزایشــی بود. 
میزان فروش در منطقه تورنتو هم بعد 

از آغاز ضعیف سال افزایشی شد، .
مایکل کالینــز رییس انجمن امالک 
تورنتو گفت اقتصاد و افزایش جمعیت 
نیروهایی بودند که به افزایش میزان 
فروش مسکن در تورنتو بزرگ کمک 
کردنــد. او گفت:  »مســلما اقتصاد 
منطقــه ای قدرتمند باعــث تقویت 
رشد جمعیت هم می شود. تمام این 
خانوارهای جدید نیازمند جایی برای 
زندگی کردن هستند و خیلی از آن ها 

می خواهند خانه بخرند«.
در تورنتو، تقاضای بیشــتر و اقتصاد 
قوی تــر باعث شــده قیمت ها باالتر 
بروند. قیمت معیار مرکب این منطقه 

کاهش چشمگیر اعتماد ساکنان منیتوبا، ساسکچوان و آلبرتا
 به بهبود شرایط اقتصادی پس از انتخابات

ایرونیا- به نظر می رسد که مردم در 
سه استان کانادا خیلی امیدوار نیستند 
که دولت اقلیت لیبرال بتواند از نظر 
مالی کار زیادی برای شان انجام بدهد. 
با اســتناد به داده هــای جدیدترین 
شاخص اعتماد کانادا بلومبرگ نانوس، 
اعتماد به اقتصــاد در روزهای بعد از 
کاهشی  اکتبر  بیست و یکم  انتخابات 
چشــمگیر در اســتان های منیتوبا ، 
آلبرتا و ساسکچوان داشت. در هفته 
منتهی به روز اول نوامبر، شــاخص 
اعتماد اقتصــادی در این اســتانها 
پایین تر از رقم مهم 50 رفت که یعنی 
حاال اکثر ساکنان استانهای یاد شده 
دیدگاهی منفی نسبت به چشم انداز 

مالی خود دارند.
شــاخص اعتماد معمــوال فقط در 
اقتصادی  ســخت  بســیار  بازه های 
پایین تــر از 50 می آید. آخرین باری 
که امتیاز کانادا روی هم رفته پایین تر 
از این رقم بود بــه دوره بحران مالی 

ســال 200۸ بازمی گــردد. اعتماد 
مصرف کننده می تواند نقشی عظیم 
در جهت گیری اقتصاد داشته باشد. 
اینکه مردم چه نگرشــی نســبت 
به وضعیت مالی خــود دارند روی 
تصمیم گیری هــای آن ها به عنوان 
مصرف کننــده و در نتیجــه روی 

اقتصاد اثر می گذارد.
بعد از انتخابات، امتیاز شــاخص در 
بریتیش کلمبیا، کبک و آتالنتیک 
کانادا هم کاهــش پیدا کرد اما این 
کاهش به هیــچ وجه قابل قیاس با 
این سه استان نبود. تنها در انتاریو 
مردم رویکرد مثبت تری نســبت به 

اقتصاد امروز داشتند.
نتیجه انتخابات عالوه بر کمک به رشد 
جنبش جدایی طلبــان غرب کانادا که 
وگزیت نام دارد باعث شده خیلی ها در 
غرب کشــور آن را به عنوان خبری بد 
برای صنعت نفت و گاز ببینند. لیبرال ها 
حاال بــرای تصویب قوانیــن نیازمند 
حمایــت حزب دموکــرات نو یا بلوک 
کبکوا خواهند بود که هر دو به عنوان 
حزب هایی دیده می شــوند که نسبت 
به لیبرال ها موضع سفت و ســخت تری 
نسبت به نفت و گاز دارند. بعضی از افراد 
این صنعت نتیجه انتخابات را »بدترین 

نتیجه ممکن« نامیده اند.
با این حال، لیبرال ها هنوز می توانند با 
که  اپوزیسیون  محافظه کاران  حمایت 
انرژی در  حامیان سرســخت صنعت 
پارلمان هستند سیاست های نفت محور 
خود از جمله ساخت و ســاز لوله نفتی 

ترنس ماونتن را ادامه بدهند.
بر حسب طبقه بندی گروه های سنی، 
نتایج نظرسنجی نشان داد افرادی که 
زیر 50 سال دارند نشانگر کاهش اعتماد 
به اقتصاد بوده اند و آن هایی که بین 40 
تا 4۹ ســال داشــتند نشانگر کاهشی 
چشــمگیر بوده اند. آن هایی که باالی 
50 سال داشتند گفتند اعتمادشان به 

اقتصاد کمی بیشتر شده است.
بر حســب طبقه بنــدی درآمدی، کم 
درآمدترین ها یعنی آن هایی که درآمد 
ساالنه شــان پایین تر از ۱5 هزار دالر 
است شــاهد کاهشی عظیم در اعتماد 
خــود بودند. تمــام دیگــر گروه های 
درآمدی هم تا حدودی اعتماد خود را 

از دست دادند.
شــرکت نانوس داده های شاخص را از 
طریق یک نظرسنجی تلفنی هفتگی 
از هزار کانادایی جمــع آوری می کند. 
رقم شاخص میانگین چهار هفته اخیر 

iroonia.ca .نظرسنجی است

در اکتبــر 5.۸ درصد بــاال رفت که 
بیشــترین رشد ســاالنه از دسامبر 
20۱۷ بود. قیمت میانگین فروش هم 
با افزایشی 5.5 درصدی به ۸52۱42 

دالر رسید. 
در ونکوور، افزایش فروش تا حدودی 
به خاطر کاهــش قیمت بود. انجمن 
امــالک ونکوور بــزرگ گفت قیمت 
معیار مرکب این منطقــه در اکتبر 
نسبت به یک ســال قبل ۶.4 درصد 
کاهش پیدا کرد و به ۹۹2۹00 دالر 
رســید. این رقم همچنین نسبت به 
شش ماه قبل کاهشی ۱.۷ درصدی 

داشت.
بعد از اینکه دولت استانی چند ابتکار 
مختلف از جمله مالیــات خریداران 
خارجــی را با هدف خنــک کردن 
بازار معرفی کرد، بازار منطقه ونکوور 

وارد فاز تصحیحی سنگین تری شد. 
انتاریو هم مالیات خریداران خارجی 
را اعمال کرده امــا مالیات خانه های 
خالی و دیگر مالیات های سفته بازی 
اعمال شده توسط بریتیش کلمبیا را 

به اجرا نگذاشته است.
لیبرال هــای دولت فدرال در کمپین 
انتخابــات خــود قــول دادند یک 
مالیات خانه های خالی یک درصدی 
بــرای امالکــی که تحــت مالکیت 
غیرکانادایی های غیرســاکن هستند 

اعمال کنند. 
بازارهای امالک امســال شاهد بهبود 
وضعیت خود بوده اند چون نرخ ثابت 
وام مســکن در بیشــتر ســال روند 
کاهشی داشته اســت. این در حالی 
اســت که در دو سال پیش از آن نرخ 

بهره وام مسکن در حال افزایش بود.
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از طریق: 
خویشاوندی، شغلی،  کارآفرینی، سرمایه گذاری

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

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

سال تاسیس 1997

UNIVERSAL
IMMIGRATION SERVICES

Reg.# FM0214003
Victoria, BC Canada

«کار را به کاردان بسپارید»

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

ارائه خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

FREE Services for Monarchists

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

باهمکاری وکالی کاردان ونکوور

مدیر اجرایی

 Travel Document اخذ مدرك
کانادایی در کوتاه ترین زمان ممکن

HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

WE ARE MONORCHIST «ما مشروطه خواه هستیم»
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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هشدار جدی درباره کالهبرداری در کانادا با سرقت شماره تلفن همراه
مــداد- قابلیت هایــی نظیــر امکان 
جابه جایی شماره تلفن به سیم کارتی 
دیگــر از جملــه مواردی اســت که 
بــه کالهبرداری هــای گســترده از 

کانادایی ها انجامیده است.
راندل بارن چونگ )۳۳ ساله و ساکن 
تورنتو( چند شب پیش متوجه پیامی 
روی گوشــی خود شــد کــه اعالم 
می کرد ســیم  کارتش در دســترس 
نیست. چند ساعت بعد، ایمیل هایی 
از ســرویس های مختلــف آنالین با 
مضمون تغییر گذرواژه این سرویس ها 

دریافت کرد. اما چرا؟
ماجرا از این قرار بود که شماره تلفن 
رانــدل از راجرز به یک ســیم کارت 
اعتباری بل انتقال یافته بود. از آنجا که 
این شماره تلفن برای دریافت رمز در 
صورت فراموشی گذرواژه و نیز احراز 
هویت دومرحله ای اســتفاده می شد، 
کالهبردار به راحتی توانست به ایمیل 
و نیز حساب های ذخیره فایل آنالین 
رندل دســت یابد. این کالهبردار با 
این قربانی،  اعتباری  اطالعات کارت 

اقدام به انجام چندین خرید کرد.

اما اوضاع وقتی خراب تر شد که فرد 
کالهبردار پس از جســتجو در میان 
فایل هــای ذخیره شــده در فضای 
ابــری یکی از ســرویس های متعلق 
به او، متوجه وجــود کلیپی کوتاه از 
رابطه جنســی او با یک زن شــد. به 
همین دلیل در ایمیلی که برای رندل 
فرســتاد، تهدید کرد در صورتی که 
دو بیت کوین )معادل 25 هزار دالر( 

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

EDMONDSAPPLIANCES.CA

برایش نفرستد، این فایل را برای همه 
همکارانش ارسال خواهد کرد.

دردسرهای قابلیت های جدید برای 
سیم کارت

اپراتورهای تلفن همراه در کشورهای 
مختلف و البته کانــادا، قابلیتی را با 
 )portability( »ترابردپذیــری«  نام 
در اختیار کاربــران قرار می دهند. به 
این ترتیب، هر کاربر می تواند شماره 
تلفن همراه خود را که از یک اپراتور 
مشــخص گرفته، به اپراتوری دیگر 

منتقل کند.
 همچنین این امکان هم وجود دارد 
که کاربر با تمــاس با مرکز خدمات 
اپراتــور مربوطــه، اعــالم کند که 
گوشی اش گم شده یا به سرقت رفته 
است و درخواست انتقال شماره تلفن 

به سیم کارتی جدید را ارائه دهد.
با وجود اینکه هر دوی این قابلیت ها 
بــه منظــور راحتی و رفــاه کاربران 
بوده، اما مدتی اســت دردســرهایی 
جدی برای برخی از آنها ایجاد کرده 
است. در واقع، برخی کالهبرداران با 
سوء استفاده از این قابلیت ها، کنترل 

شــماره تلفــن کاربر را در دســت 
گرفته و به شــیوه های مختلف از آن 

سو   ءاستفاده می کنند.
البته ایــن بال پیش از ایــن گرفتار 
برخی افراد مشهور هم شده که برای 
نمونه می توان به ماجرای مشابهی که 
ماه اوت امســال برای جک دروسی 
توئیتر( روی  )بنیانگذار و مدیرعامل 

داد اشاره کرد.
همان طور که اشاره شد، کالهبرداران 
با داشــتن شــماره تلفــن و برخی 
اطالعات شخصی نظیر شماره حساب 
می توانند نسبت به انتقال شماره تلفن 
شما روی سیم کارتی دیگر اقدام کنند. 
به همیــن دلیل باید تــا حد امکان 

مراقب این اطالعات باشید.
همچنیــن نســبت بــه ایمیل ها و 
پیامک هایی که از شــما درخواست 
می کنند یک گذرواژه را تائید کرده و 
یا اطالعات حساب تان را به روز کنید 

هم حساس باشید.
عالوه بر اینها، به محض اینکه دیدید 
ســیم کارت تان دیگر کار نمی کند، 
بالفاصلــه با اپراتــور مربوطه تماس 
بگیرید و مســاله را بــا آنها در میان 

بگذارید.

به گزارش سی بی سی، یک مطالعه نشــان می دهد تا سال 2050 حدود 
400 هزار کانادایی به خاطر مقاومت بدن شــان در برابر داروها، جان خود 
را از دست خواهند داد و این مشکل، ضرری 400 میلیارد دالری را نیز به 

اقتصاد کشور وارد می کند.
اداره سالمت عمومی کانادا روز سه شنبه گزارشی 2۶۸ صفحه ای را درباره 
اثرات اجتماعی و اقتصادی مقاومت بدن در برابر آنتی بیوتیک ها منتشــر 
کرد. در این گزارش آمده است که این پدیده که البته یک مساله جهانی 
به شمار می رود، همچون یک ســونامی آرام است که ضررهای شدیدی 
به شهروندان و بدنه اجتماع وارد می سازد. همچنین فقط در سال جاری 
میالدی، ضرری ۱/4 میلیارد دالری به خاطر این مســاله به اقتصاد کانادا 

وارد می شود.

هزینه 1/5 میلیارد دالری
 مقاومت دارویی کانادایی ها در سال جاری

 اسکان رایگان جانبازان بی خانمان 
در شهر کلگری

هدهد- دهکده ی طراحی شده مخصوص معلوالن در شهر کلگری در جنوب 
کانادا با ۱5 خانه کوچک در اختیار جانبازان بی خانمان جنگ قرار گرفت.

آنان تا زمانی که بتوانند از لحاظ جسمانی و روانی سالمتی خود را بازیابند و 
با یافتن شــغل جدید روی پای خود بایستند بدون هیچ محدودیتی در این 

خانه ها زندگی خواهند کرد.
جانبازان بی خانمان کانادا که اغلب سربازان بازگشته از جنگ های افغانستان یا 
کره هستند که تابحال به دلیل نداشتن جا و مکانی مشخص در خیابان های 
شهر اسکان داشتند، پس از گذشت دو هفته از افتتاح دهکده در حال انتقال 

به خانه های جدید خود هستند.
مقامات محلی با همکاری ســه موسسه خیریه اقدام به احداث این شهرک 

نمودند.
دیو هووارد، رئیس بنیاد »Homes for Heroes« می گوید:  گفتگو با بیش از 
200 جانباز بی خانمان و مشورت با آنها سبب شد تا درک درستی برای اجرای 
پروژه ای این چنینی برای بازگشت دوباره آنها به زندگی عادی به دست آید.

در این دهکدۀ کوچک مرکز مشاوره ای جهت راهنمایی کردن جانبازان برای 
نحوه ی یافتن شغل یا ارتقای سطح زندگیشان با یادگیری مهارتهای جدید 
دایر شــده است. مشــاوران در این مراکز، هر روز بین 5 تا ۹ ساعت به ارائه 

خدمات  به جانبازان مشغول هستند.
 Mustard« به عالوه یک مرکز خدمات بهداشتی نیز از سوی موسسه خیریه
Seed« برای خدمت رســانی به جانبازان بی خانمان در داخل شهر کلگری 

ایجاد شده است.
موسسه خیریه »ATCO« با حوزه ی فعالیت ساخت مسکن و مدیریت انرژی 
فعــال ، با احداث خانه های کوچک با متراژ ۸0 متر اما کامال مدرن و مجهز 
ســعی دارد با تامین آســایش برای آنها زندگی آرام و بی دغدغه ای فراهم 
نماید. هر خانه شامل یک آشپزخانه کامل، مبلمانی کوچک، حمام و سرویس 

بهداشتی مناسب برای جانبازان و همچنین یک اتاق خواب است.
بنا بر آمار تهیه شده در سال 20۱۸، بیش از 25 هزار نفر در ۶۱ منطقه کانادا 
بی خانمان هستند که 4.4 درصد از این تعداد، جانبازان نیروهای مسلح کانادا 

و 0.۳ درصد نیز از نیروهای پلیس سواره نظام این کشور بودند.
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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

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

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience)
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

1105 Robson Street, 
Vancouver 

      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی

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

info@marinedentalclinic.ca

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

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

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

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

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

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

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

کلینیک  دندانپزشکی مارین
 با کادر مجرب و ارائه سرویس هاي

 متناسب  با استانداردهاي بین المللی 
آماده انجام کامل ترین خدمات دندانپزشکی

 براي تمام سنین می باشد.

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.
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»استدالل های عهد عتیق« از زبان لوگو
 درباره مهاجرت به کبک

اظهارات فرانسوا لوگو وزیر اول استان 
کبک که به طور تلویحی گفته است 
اتاق های بازرگانی خواستار مهاجرت 
بیشتر به منطقه هســتند تا حقوق 
و دســتمزدها را پایین بیاورند، واقعا 
عجیب و غریب است. استدالل عجیب 
فرانســوا لوگو در این باره آن هم در 
آستانه سال 2020 پر از پیشداوری و 

کامال بیگانه با واقعیت است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
قبل از هر چیز بایــد گفت این یک 
واقعیت است که همه محافل تجاری 
امیدوارند شرایط به گونه ای باشد که 
به جای کمبود نیروی کار که االن در 
منطقه احســاس می شود، شرکت ها 
همواره به تعداد کارگر کافی دسترسی 
داشته باشند. همچنین بر هیچکس 
پوشیده نیست که نرخ پایین بیکاری 
و کمبود نیروی کار به افزایش میزان 

دستمزدها کمک می کند.
توازن بیشتر میان عرضه و تقاضا در 
بازار کار فشارهایی را که برای افزایش 
دستمزدها وجود دارد، کاهش خواهد 
داد. مســلما در این شرایط نیز رشد 
دســتمزدها ادامه خواهد یافت اما از 
سرعت آن کاسته خواهد شد. وضعیت 
کنونی اما متفاوت است: کارفرمایان 
باید برای جذب و نگهداری استعدادها 
شــرایط کاری بهتری عرضه کنند. 
این کار برای برخی شــرکت ها عمال 

غیرممکن است و چاره ای ندارند جز 
این که روزها یا ساعات کاری خود را 

کاهش دهند.
اما عیب یابی وزیر اول استان کبک از 
شرایط موجود نادرست است. فرانسوا 
لوگو برای توجیه رویکرد خود مبنی بر 
سخت تر کردن شرایط ورود مهاجران 
به اســتان، به اســتداللی متوســل 
می شود که به دالیل مختلف به نظر 
می رسد مربوط به یک دوره تاریخی 

دیگر است.
پیش از این نیز به تفصیل گفته ایم 
که یکصد و چهل هزار شغل خالی در 
کبک وجود دارد. تقاضای نیروی کار 
در بازار کار کبک نیز اساســا با هدف 
کاهش فشار های موجود بر شرکت ها 
و کمک به تسریع آهنگ رشد آن ها 
صورت می گیرد. هدف تقاضای نیروی 
کار بیشتر در کبک کاهش دستمزد 
نیست بلکه پیدا کردن راه حلی برای 

شرایط به شدت دشوار کنونی است.
وانگهی با توجه به ماشــینی شــدن 
بســیاری از کارها و خودکارشــدن 
بســیاری از فعالیت هــا، پرداختــن 
به مشــاغل کنونی و بــه ویژه آتی 
مستلزم شناخت و دانش بیشتر است. 
درست اســت که بخش کشاورزی و 
خرده فروشــی به نیروی کار چندان 
متخصص نیاز ندارد اما بســیاری از 
بخش های دیگر به کارگرانی نیاز دارند 

کــه از دانش و آگاهی زیاد و ســطح 
ســواد باال برخوردار باشند. کارگرانی 
که شــرایط کار در ایــن بخش ها را 
داشته باشند دستمزد های خوبی در 

انتظارشان است.
نیاز به نیروی کار با تخصص پایین در 
بازار کبک شدید است اما رشد اشتغال 
عمدتا ناشــی از مشــاغل تخصصی، 
بخش ها و حوزه های مطالعاتی است 
که تعریــف آن امروز بــرای ما کار 
دشواری اســت. اکثر مشاغلی که در 
آینده باید پر شوند، هنوز حتی ایجاد 
هم نشده اند. محافل کاری و اقتصادی 
این مسئله را به خوبی درک می کنند 
و انتظار می رود که وزیر اول کبک نیز 
به اندازه کافی به آن اشــراف داشته 

باشد.
نهایتا این که افزایش حقوق و دستمزد 
فقط به میزان دسترسی بازار به نیروی 
کار بســتگی ندارد. میزان بهره وری 
شرکت ها یک عنصر اساسی و تعیین 
کننده در میــزان توانایی آن ها برای 
ارائه دســتمزد های بهتر است. افزون 
بر این، تاثیرگذاری مهاجران فقط به 
عملکرد آن ها به عنــوان یک کارگر 
محدود نمی شــود. آن ها نیز افرادی 
هســتند که مثل دیگــران مصرف 
نــوآوری می کنند، تالش  می کنند، 
می کنند، موفق می شوند یا شکست 

می خورند.

خانواده های کانادایی یک چهارم آمریکایی ها پس انداز می کنند

ایرونیا- خانوارهای کانادایی به شدت 
مقروض، بســیار کمتر از گذشــته 
پس انداز می کنند. ارقــام مرکز آمار 
کانادا نشان می دهند که نرخ پس انداز 
خانوار در ســال 20۱۹ کاهشی بوده 
اســت. این کاهش از آغاز دوره رونق 
بازار مســکن تا به حال ادامه داشته 
اســت. نرخ پس انداز پایین تر ممکن 
اســت باعث شــود خانوارها نسبت 
بــه شــوک های اقتصــادی جهانی 

آسیب پذیرتر باشند.
نرخ پس انــداز خانوار یعنی پولی که 
پس از کم کردن مخارج درآمد قابل 

خرج باقی می ماند. 
خانوارهــا معمــوال طــی دوره های 
گسترش اقتصادی پول کمی پس انداز 
می کننــد. وقتی اوضاع بد اســت و 
اضطراب اقتصادی اثرش را می گذارد 
نرخ پس انداز باال مــی رود. نمی توان 
رقم مشخصی به عنوان رقم مناسب 
پس انداز تعییــن کرد و همه چیز به 
چرخه اقتصادی کشور بستگی دارد. 
با این حــال، وضعیت فعلی پس انداز 

خانوار با وضعیت ایده آل فاصله دارد.
نرخ پس انداز باال برای رشــد آینده و 
رفاه اقتصادی بلندمدت خوب است. 
می توان از پس انداز خانوار برای تامین 
مالی ســرمایه گذاری ها استفاده کرد. 
پس انــداز همچنیــن در مواقع افت 
اقتصادی کمک می کند و به خانواده ها 

اجازه می دهد سریع تر خود را بازیابند. 
قابلیت استفاده از سرمایه نقد باعث 
می شــود از فروش ارزان دارایی ها در 
دوران نقدینگی پایین جلوگیری شود.

وقتــی نــرخ پس انداز پایین اســت 
چشم انداز رشد طوالنی مدت تضعیف 

می شود. 
مردم در این وضعیت ســرمایه اولیه 
ســرمایه گذاری را در اختیار ندارند. 
گســترش به بهای بدهــی محقق 
می شــود که آســیب پذیری ها را در 
دوران ضعف اقتصادی بیشتر می کند. 
به طور مثــال، آمریکایی ها پیش از 
رکود بزرگ کمتر از ۳ درصد پس انداز 
می کردند. این باعث شــد راه اندازی 

دوباره اقتصاد ســخت بشــود. حاال 
پس انداز آن ها نزدیــک به ۸ درصد 
است، بنابراین افت وضعیت اقتصادی 
به هیچ وجه تاثیــر چندانی نخواهد 

داشت.
این روزها نرخ پس انداز در کانادا دارد 
به سرعت پایین می آید و فصل های 
منفی بیشتری دیده می شود. خانوارها 
در فصــل دوم 20۱۹ معــادل 5.۸2 
میلیــارد دالر پس انــداز کردند، اما 
طــی ۱2 ماه گذشــته آن ها ۱5.۶2 
میلیــارد دالر پس انداز داشــتند که 
نشــانگر کاهشــی 2۹.52 درصدی 
نســبت به بازه مشابه یک سال قبل 
بود. در جدیدترین فصل سال میزان 

پس اندازها منفی بــود اما در ۱2 ماه 
کامل رقم مثبت شد. با این حال رقم 

۱2 ماهه کمتر از سال قبل بود.
نرخ پس انداز از زمان رونق مســکن 
مدام در حال کاهش بوده است. این 
نرخ در فصــل دوم 20۱۹ به منفی 
۱.۹ درصد رسید که کمی نسبت به 
منفی 2.۳ درصد سال قبل بهتر بود. 
قوی ترین فصل 20۱۸ فصل چهارم 
بود که در آن نرخ پس انداز ۳.2 درصد 
امــا در عین حال ۳.۶ درصد کمتر از 
ســال قبل بود. روی هــم رفته روند 

کاهشی است.
فصل دوم زمانی اســت که بیشترین 
میــزان فروش مســکن به چشــم 
بنابراین منطقی است که  می خورد، 
نرخ پس انداز منفی باشــد. احتماال 
بخــش زیادی از آن رشــد منفی به 
خاطر تســویه پــول پیش پرداخت 
مسکن است. طی 4 سال گذشته این 
روند دیده شــده است. قبل از آن هم 
شاهد این روند در 4 سال منتهی به 

200۸ بودیم.
خانوارهای کانادایــی روی هم رفته 
دارنــد بیشــتر و بیشــتر بدهی باال 

می آورند و کمتر پس انداز می کنند. 
با وجود اینکه چنین چیزی در دوران 
خوب اقتصادی مشــکلی نیست، در 
حال حاضر دو چالش ایجاد می کند: 
یکــی اینکه با بدتر شــدن وضعیت 
اقتصاد جهانی خانوارها دارند مقاومت 
اقتصادی خود را از دســت می دهند. 
آن ها مجبور می شوند دارایی های خود 
را نقد کنند یا با اســتفاده از آن ها در 
حین کاهــش ارزش وام بگیرند. دوم 
اینکه حفظ ثبات اقتصاد مسکن کانادا 

دارد سخت تر می شود. 
پول موجــود کمتر به معنی رشــد 
ســخت تر ایــن بخش خواهــد بود. 
دولت می تواند مانند زمان حال پول 
پیش پرداخت بدهد اما این راهکاری 
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وقفه در سرشماری بی خانمان های انتاریو 
 و وخیم تر شدن وضعیت

ایرانیان کانادا- ایجاد وقفه در برنامه 
دولت داگ فورد با هدف ســنجش 
و شــمارش بی خانمان ها در انتاریو، 
موجب بروز نگرانی هایی پیرامون عدم 
توانایی شهرداری در حل این مشکل 
بنا بر عدم دسترسی به داده ها گشته 

است.
این سرشــماری توسط دولت لیبرال 
سابق در سال 20۱۸ به عنوان بخشی 
از یک استراتژی گسترده تر به منظور 
از بین بردن بــی خانمانی مزمن در 
انتاریو تا ســال 2025 آغاز گشته و 
طی بخش نامه ای اداری آن را برای 
مدیران خدمات مسکن شهری واجب 
دانســته بود، اما در نامه اخیر خود به 
مدیران اظهار داشته که برخی موارد 
نسبت به سال گذشته تغییر نموده، 

شامل این واقعیت که برخی جوامع 
جهت ردیابی بــی خانمان ها از داده 

های بالدرنگ استفاده می کنند.
در نتیجه وزارتخانه این سرشماری را 
متوقف نموده تا جزئیات بیشتر بررسی 
گردند، اما همچنین خاطرنشان کرده 
که سایر جوامع می توانند در صورت 
تمایل این کار را به تنهایی ادامه دهند.
با ایــن وجــود، برخــی منتقدین 
معتقدند کــه ایــن تصمیم ممکن 
اســت جمع آوری داده های کلیدی 
مورد اســتفاده جهت رفع مشکل بی 
خانماني را مختل نمایــد، و هر چه 
این وقفه طوالنی تر گردد، شهرداری 
با مشکالت بیشــتری مواجه بوده و 

مسئله حادتر خواهد گشت.

افزایش استرس و کاهش بازدهی کانادایی ها 
به دلیل طی کردن مسافت های طوالنی

ایرانیان کانــادا- برطبق تحقیقات به عمل آمده بســیاری از کارمندان 
کانادایی تحت تاثیر مســیرهای شلوغ و طوالنی رفت و برگشت به محل 
کارشان قرار میگیرند و این مسئله باعث میشود قبل از رسیدن به محل 
کار، استرس داشته باشند و همچنین می  تواند تاثیر مخربی بر عملکرد 

فرد در محیط کار داشته باشد.
میانگین زمان تردد و رفت و آمد افراد مورد بررسی 5۳ دقیقه بود. بیش 
از یک چهارم از کارمندان کانادایی می گویند که زمان رفت و آمدشان به 
محل کار فقط برای یک مســیر بیش از یک ساعت طول میکشد. برخی 
میگویند در شرکتی که کار میکنند دارای ساعات استراحت میباشند که 

این امر در میزان استرس کارمندان تفاوت ایجاد می کند.
افراد مورد بررسی در این نظرسنجی 500 کارگر ۱۸ ساله و باالتر که در 

محیط های اداری کار میکنند و بیش از ۶00 مدیر بودند.
متخصصان سالمت هشدار میدهند که مسیرهای طوالنی مدت رفت و 
آمد بر ســالمت روان کارمندان تاثیر دارد و به بازدهی کارمندان آسیب 

وارد میکند.

زوجی منزل مسکونی شان در کلگری را 
تنها در ازای» بیت کوین« می فروشند

ایرونیا- جنیفر بالشــت و شوهرش 
مارتین کانکا اهل کلگری خانه شان را 
برای فروش در بازار قرار داده اند .اما به 
ازای آن دالر و یــا ارزهای رایج دیگر 
درخواست نمی کنند وتنها بیت کوین 
از خریــداران احتمالی می خواهند. 
هشتم نوامبر یک بیت کوین به ازای 
کمی بیشتر از ۹ هزار دالر به فروش 

می رفت.
کانکا می گوید اعتقــاد او به افزایش 
قیمت رمزارزها بسیار بیشتر از رشد 

قیمت امالک کلگری است.
کانکا می گوید: »راســتش را بگویم 
کامــال مطمئن هســتم کــه ارزش 
آن خانه هــا در 5 تا ۱0 ســال کمتر 
می شــود. اما مطمئنم که بیت کوین 
دو ســال دیگر، یا 5 یا ۱0 سال دیگر 
قرار است قیمتی بسیار باالتر داشته 

باشد.«
ایــن زوج می گویند عالقه ای به پول 
نقد ندارند و فقط خانه شان را به ازای 

رمزارز می فروشند.
بالنشت می گوید: »از طریق بانک ها 
سر من کاله گذاشته شده و اتفاق های 
بسیاری برایم افتاده ولی معامله بابیت 

کوین کامال متفاوت است.«
بیت کوین ارزی دیجیتال است که از 
هر گونه بانک یــا قوانین دولتی آزاد 
اســت. این ارز کمی بیشــتر از یک 
دهه عمر دارد امــا میلیون ها نفر در 
سراسر جهان از آن استفاده می کنند 
یا در آن سرمایه گذاری می کنند. اما 
در عین حــال از بیت کوین به خاطر 
بی ثبات بودن قیمتی انتقاد شــده و 

گفته می شود اســتفاده هایی در بازار 
سیاه دارد.

بــا این حــال چنین مســائلی مانع 
گسترش استفاده از بیت کوین نشده 
اســت. با وجود اینکه به احتمال زیاد 
بیشترین میزان استفاده  از بیت کوین 
در بریتیش کلمبیا صورت می گیرد، 
از همین حاال ده ها خودپرداز رمزارزها 
در کلگری وجود دارد و اخیرا ۱4۹۷ 
هکتــار )۳۷ جریــب( زمین نزدیک 
فــرودگاه به قیمتی معادل با بیش از 
2۸00 بیت کوین یــا ۳2.۹ میلیون 

دالر در بازار قرار گرفت.
 Greater Property کریس دنیس از
Group که نماینده فروشــنده است 
می گوید این قیمت فروش نامعمول 
بازار را برای خانه مشتری اش گسترش 

می دهد. 
او گفت: »این یک ملک کامال خاص 
و تــک اســت و ارایه کــردن امکان 
خرید با بیت کوین باعث می شود پای 
مخاطبان بین المللی به  آن باز بشود. 
وقتی یک خریدار از بیت کوین یا هر 
رمزارزی استفاده می کند، انتقال پول 
بسیار سریع تر و با هزینه های بسیار 
کمتر از سیستم بانکی سنتی انجام 

می شود«.
دنیس گفت از تمام افرادی که درباره 
زمین ســوال پرسیده اند حدود شش 
نفر عالقه مند به استفاده از بیت کوین 
برای انجام هر گونه تراکنش بودند. او 
همچنین می گوید فروشــنده حاضر 
است ملک را به ازای ترکیبی از پول 

نقد و رمزارز به فروش برساند.
در عیــن حــال بالنشــت و کانکا 
می گویند هنوز پیشنهادی جدی برای 
خرید خانه شــان دریافت نکرده اند. با 
این حال آن ها می گویند حاضرند صبر 
کنند، حتی با وجود اینکه تعدادی از 
دوستان شان می گویند این کار خوبی 
نیست. بالنشت می گوید: »بعضی از 
آن ها فکر می کنند من دیوانه هستم. 
اما واقعا بــاور دارم آینده از آن بیت 
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالی 

شعار ماست

شماره 143 خیابان شانزدهم (النزدل)
تلفن: ۶04-988-3515

پارکینگ رایگان  در پشت مغازه   براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینی   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود می باشد

برنج ایرانی ساده و دودی
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه های مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

2۶ دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر2۶ دالر

3۶ دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائی پلوپز  
 در 5 مدل و ۶ سایز

حراج استثنائی سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

حراج بی سابقه کتری قوری،
 استکان نعلبکی، چایی ساز،.....
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تغییر موضع دولت کبک نسبت به پرونده مهاجرت زن فرانسوی 
که به دلیل ضعف دانش زبان فرانسه رد شده بود!

ایرونیا- امیلی دوبوا تمام چیزهای الزم 
برای اقامت طوالنی مدت در کبک را 
در اختیار داشت. او که شهروند فرانسه 
است، بعد از کامل کردن دوره دکترا 
در دانشگاه فرانســوی زبان الوال در 
مهاجرت  درخواســت  سیتی  کبک 

دائمی خود به استان را ثبت کرد.
اما دولت استانی به خاطر اینکه یکی از 
فصل های تز او به زبان انگلیسی نوشته 

شده بود درخواست او را رد کرد.
وزارت مهاجــرت در نامه ای که اوایل 
امسال برای این فرد فرانسوی نوشت 
گفت او نشان نداده که درجه ای کافی 
از دانش زبان فرانســوی را در اختیار 
دارد که بتواند مدرک دریافت کند و 
این نخستین گام در برنامه سکونت 

دائمی استان است.
دوبــوا به رادیو کانادا گفت: »من یک 
مدرک از یک دانشگاه فرانسوی زبان 
که نخستین دانشگاه این سبکی در 
فرانسوی  شــهروند  دارم.  کاناداست 
هم هســتم و تمام مطالعاتم به زبان 

فرانسوی بوده است«.
یکی از پنج فصل تز او درباره بیولوژی 
ســلولی و مولکولی به زبان انگلیسی 
نوشــته شــده بود چــون مقاله ای 
تحقیقی بود که در یک ژورنال علمی 
چاپ می شد. بقیه مطالعات او از جمله 
سمینارها و دفاع تز به فرانسوی بود. 
او گفت: »مثــل این می ماند که یک 
بهمن روی ســرم ریخته و نمی دانم 

چرا«.
برنامه تجربــه اســتان )PEQ( در 
مرکــز جنجال های بســیاری حول 
محور دولت استانی قرار داشته است. 
اســتان حدود ۳00 حوزه مطالعاتی 
را از لیســت حوزه های معتبر تحت 

این برنامه حذف کرد که می توانست 
مســیری  خارجی  دانشــجویان  به 
سریع تر برای کسب اقامت دائمی در 
اســتان بدهد. این حرکت باعث شد 
هزاران دانشــجو که می خواستند از 
این طریق وارد بشــوند راهی نداشته 
باشــند و انتقادهای بســیاری را از 
افراد آکادمیک  سوی سیاستمداران، 

و رهبران تجاری برانگیخت.
در پاسخ، دولت کمی عقب کشید و 
اعالم کرد افرادی که از قبل مشغول 
مطالعه تحت این برنامه بودند هنوز 

امکان تکمیل آن را خواهند داشت.
در دسامبر 20۱۸ به دوبوا گفته شد 
تز او ممکن اســت مشکل ساز بشود. 
بــه همین دلیل او یک تســت زبان 
فرانسوی مورد تایید وزارت مهاجرت را 
گذراند اما این هم تاثیری نداشت. او از 
سال 20۱2 در کبک زندگی می کند و 
بعد از فارغ التحصیلی کسب و کار خود 

را راه  اندازی کرد .
کاترین دوریون نماینده مجلس تشرو، 
ناحیه ای کــه دوبــوا در آن زندگی 
می کند، گفت این موقعیت مسخره 
است. او گفت:  »دختری فرانسوی به 
نام امیلی دوبوا داریم که به خاطر عدم 
اثبات دانش فرانسوی برای شهروندی 
دائمی رد می شــود؟ با عقل جور در 
نمی آید. اگر این پرونده را در هزارتوی 
اداری درست مدیریت نکردیم کارمان 

این است که آن را شفاف کنیم«.
کریستوفر اســکیت معاون پارلمانی 
مسئول روابط جامعه انگلیسی زبان 
پنج شنبه توییت کرد که این تصمیم 
در حال بازبینی است و روز یکشنبه 
خبر رســید که دولت کبک تصمیم 
اولیه در مورد پرونده این متقاضی را 
تغییر داده و به او این امکان را خواهد 

داد تا شهروند کبک باشد!
iroonia.ca

استان های غربی امیدوارند از تغییر شرایط مهاجرت به کبک، 
برای جذب مهاجران جدید استفاده کنند

با توجه به تغییراتی که قرار است در 
شرایط مهاجرت به استان کبک ایجاد 
شود، استان مانیتوبا قصد دارد با برگ 
برنده هایی که در اختیار دارد از این 
وضعیت به نفع خود بهــره برداری 

کند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
به رغم عقب نشــینی جزیی دولت 
فرانسوا لوگو در زمینه اصالح مقررات 
مهاجرت به استان کبک، تغییراتی 
که قرار اســت در آینــده در برنامه 
تجربه کبکی ایجاد شود، بسیاری از 
افرادی را که قصد ســفر به »استان 
زیبا« را دارند، نگران کرده است. در 
این میان مانیتوبا و استان های غربی 
امیدوار هســتند که بتوانند از تغییر 
شرایط مهاجرت به کبک، برای جذب 

مهاجران جدید استفاده کنند.
بریزیت لژه مشــاور امــور مهاجرت 
اقتصادی و عضو شــورای توســعه 
اقتصــادی شــهرداری های دوزبانه 
مانیتوبا )CDEM( می گوید امیدوار 
هســتیم کــه دگرگونــی قواعد و 
معیارهای مهاجرت به استان کبک 
نگاه داوطلبــان و متقاضیان جدید 
مهاجرت را به مناطق و اســتان های 

دیگر کانادا معطوف کند.
بریزیت لژه می گوید در ســال های 
اخیر اســتان کبک هزاران متقاضی 
مهاجرت داشته اســت اما همه این 
افراد یــک روز به ایــن واقعیت پی 
می برند که اســتان کبــک دیگر به 

آن ها اهمیت نمی دهد. به این ترتیب، 
متقاضیان مهاجرت به کبک به سمت 
دیگر استان های کانادا از جمله مانیتوبا 

روی می آورند.
فوریه امســال دولت کبک بــا ارائه 
یک الیحه به منظور اجرای تعهدات 
ائتــالف آینده کبک CAQ در زمینه 
مهاجرت، تصمیم گرفت هجده هزار 
پرونده مهاجرت بررسی نشده را کنار 

بگذارد.
بریژیــت لــژه تصریح کــرد پس از 
انتشار این خبر، بسیاری از متقاضیان 
مهاجرت، برای کسب اطالع از نحوه 
مهاجرت به اســتان مانیتوبــا اقدام 

کردند.
در ســال گذشته دویســت و سی و 
پنج مهاجر گزینش شــده و خانواده 

فرانســوی زبان در مانیتوبا پذیرش 
شدند. این رقم نسبت به سال 20۱۷ 
رشــدی پنجــاه درصدی را نشــان 

می دهد.
 بریزیت لژه معتقد اســت که استان 
مانیتوبا نسبت به ده سال پیش بدون 
تردید برای همه و از جمله متقاضیان 

مهاجرت بیشتر شناخته شده است.
وهیبه مکــران از جملــه مهاجران 
جدیدی اســت که به استان مانیتوبا 
آمده اند. وی که یک الجزایری اســت 
امیدوار اســت که بتواند در وینیپگ 
مستقر شود و در آنجا شرایط مهاجرت 

مطلوب را به دست آورد.
عبداهلل مدنی نیز که یک مهاجر مغربی 
است و برای شناخت بیشتر مانیتوبا به 
این استان آمده است، همین آرزو را 

دارد. عبداهلل می گوید در ابتدا فقط از 
کبک شــناخت داشت اما االن که به 
مانیتوبا آمده و با فرانسوی زبانان آشنا 

شده، بسیار خوشحال است.
عبداهلل افــزود اســتان های دیگری 
هم هستند که شــماری از فرانسوی 
زبانــان در آنجا زندگی می کنند. من 
در این جا با مغربی هــا، الجزایری ها 
و تونســی های زیادی آشنا شدم که 
فرانســوی صحبت می کنند و حتی 
برخی ســاکنان وینیپــگ نیز زبان 

فرانسوی بلد هستند.
عالوه بر مهاجران جدیدی که از خارج 
وارد کشور می شوند، استان های غربی 
کانادا امیدوار هستند بتوانند حتی آن 
دســته از مهاجرانــی را که در کبک 

مستقر شده اند، جذب کنند.
بریژیت لژه می گوید احتماال برخی از 
مهاجرانی که تالش هایشان برای اقامت 
در کبک به ثمر نمی نشــیند، پیش 
از برگشتن به کشورهای متبوعشان 
شــانس خود را در استان های غربی 

کانادا امتحان خواهند کرد.
وی در ایــن زمینه به تعداد زیادی از 
مهاجران جدید اشاره می کند که قصد 
اقامت در استان کبک را داشته اند اما 
پس از ناکامــی در کبک، به مانیتوبا 

روی آورده اند.
بریزیت لژه که مشاور امور مهاجرت 
اقتصادی و عضو شــورای توســعه 
دوزبانه  شــهرداری های  اقتصــادی 
مانیتوبا )CDEM( اســت، افزود من 
کســانی را می شناســم که به کبک 
مهاجرت کرده اند اما بعد از یک سال 
یا شــش ماه به این نتیجه رسیده اند 
که کبک جای آن ها نیست. بسیاری 
از این افراد اکنون در مانیتوبا زندگی 

می کنند.
فلوریان لوکلرک یک تبعه فرانسوی 
اســت که ژانویــه ســال 20۱۹ در 
مونترال مستقر شد اما ژوئیه گذشته 
پس از همســرش بــه وینیپگ آمد. 
همسر وی پیشتر برای کار به وینیپگ 

آمده بود.
فلوریان لوکلرک به هیچ وجه متاسف 
نیســت که چرا بازار کار اشباع کبک 
را رها کرده اســت. وی دوست دارد 
در یک محیط انگلیسی زبان زندگی 
کند تا بتواند تسلط بیشتری به زبان 

شکسپیر پیدا کند.
وی می گویــد: »به نظــر من زندگی 
در مانیتوبا این امتیــاز را دارد که به 
دو زبان صحبــت می کنیم. این یک 
فرصت عالی است که چشم اندازهای 

زیبایی را به روی همه باز می کند.«
درست به همین علت وی از مهاجران 
جدید نیز می خواهد که چشمانشان 
را خوب باز کنند تا ببینند که عالوه 
بر بهشــت مونترال، جاها و چیزهای 

تماشایی دیگری نیز وجود دارد.

ناتوانی در پرداخت بدهی ها در کانادا 
تجارت را تحت تاثیر قرار داده است

ایرانیان کانادا- متخصصان هشدار داده بودند که افزایش نرخ بهره سال گذشته 
خانواده های وامدار را آزار خواهد داد، و ظاهرا درست می گفتند.

طبق آمار منتشــر شده تعداد مشــتریان ناتوان در پرداخت بدهی در ۱2 ماه 
گذشته به نسبت سال قبل ۸.5٪ افزایش داشته است.

طی ســال گذشته، نزدیک به ۱۳4.000 خانوار به دلیل ورشکستگی تشکیل 
پرونده داده اند. این باالترین میزان از زمان رکود اقتصادی در دهه قبل می باشد.
بیشترین افزایش را در آلبرتا )با ۱5.2 درصد( و انتاریو )با ۱۳.4 درصد( شاهد 

هستیم.
انتظار می رود تعداد ورشکستگان در سال های 2020 و 202۱ افزایش یابد.

افزایش هزینه های زندگی و قروض، محیطی را ایجاد کرده اســت که در آن 
خانواده ها برای پرداخت بدهی های خود مجبورند بجنگند.

انتظار میرود شرایط پیش از بهبود، ابتدا بدتر شود، چرا که ضعفی بین افزایش 
نرخ بهره و ورشکستگی وجود دارد، بدین معنا که افزایش نرخ بهره سال گذشته 

در سال های آینده نیز زیان های خود را به بار می آورد.
جای تعجب ندارد که تولیدات نفتی به ســوی ورشکستگی حرکت می کند و 
این روند نسبت به سال گذشته 55٪ افزایش یافته است. اما دیگر بخش های 
اقتصادی نیز با مشکالت خود دست به گریبان هستند، شامل اقتصاد و بیمه 
)عــدم توانایی پرداخت بدهی تا 2۷درصد( و صنف مشــاورین امالک )تا ۱5 

درصد(.

امسال کانادایی ها هزینه کم تری 
را صرف کریسمس خواهند کرد

هنوز مدت زیادی از هالووین نگذشته 
و مدتی تا ســال نو باقــی مانده ولی 
بسیاری از کانادایی ها نگران هزینه های 

کریسمس و تامین آن هستند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
سی تی وی نیوز، نظرسنجی جدیدی 
که توســط  اکویفکس کانادا صورت 
گرفته نشــان می دهد کــه بیش از 
نیمی از کانادایی ها امسال در مقایسه 
با سالهای قبل هزینه کمتری را برای 

مخارج کریسمس درنظر گرفته اند.
گزارش های زیادی نیــز وجود دارد 
که نشان می دهد میزان بدهی های 
مــردم و نگرانی های آنها در رابطه با 

بازپرداخت آنها افزایش یافته است.
سطح بدهی ها و نگرانی های  مردم 
در مجموع پیوســته در حال افزایش 
اســت و آمار و ارقام جدید مرکز آمار 
کانادا نشــان می دهد که کانادایی ها 
بابت هر دالر درآمدشــان ۷۷/۱ دالر 

بدهی دارند.
جولی کوزمیک، مدیر حقوق مصرف 
کنندگان در اکویفکس کانادا می گوید: 
بدهی نگران کننده است بخصوص اگر 

در تعطیالت باشد.
کوزمیک با بیان ایــن مطلب افزود: 
واقعیتی که مسلم این است که بیشتر 
کانادایی ها از بدهی هایشان آگاه بوده و 
نمی خواهند سال جدید بر میزان آنها 

بیافزایند.
بر اساس این نظرسنجی که بصورت 
آنالین از حدود ۱5۶۶ کانادایی انجام 
شده، 55 درصد شرکت کننده در آن 
اعالم کرده اند که قصد دارند امســال 
مبلغ کمتری برای تهیه هدایای سال 

نو هزینه کنند.
از نظر جنسیتی نیز ۶۱ درصد زنان و 
4۸ درصد مردان از کاهش هزینه های 
ســال نو خود خبر داده اند و نشــان 
می دهد زنان در این رابطه حسابگرتر 

هستند.
از نظر رنچ سنی نیز 4۶ درصد پاسخ 
دهندگانی که نگران بدهی هایشــان 
بوده و در این رابطه اضطراب دارند زیر 
55 سال داشته اند و باالترین میزان 
اضطراب در بین افراد ۳5 تا 44 سال 

بوده است.
منابع مختلف بدهی ها نشان می دهد 
که احتمــاال وضعیت مالــی خرده 
فروشــی ها نیز رو به رکود باشــد. 
کوزمیک در این رابطه معتقد است که 
وامهای مختلــف از جمله وام خودرو 
، کارت هــای اعتبــاری و خطهای 

اعتباری مقصر این وضعیت هستند.
بــر همیــن اســاس 5۸ درصــد از 
شــرکت کنندگان در این نظرسنجی 
اعــالم کرده اند با توجه بــه افزایش 
هزینه ها، هزینه تعطیالت سال نو را 

از حاال حاضر کرده اند.
یک سوم آنها نیز اعالم کرده اند برای 
تهیه این بودجه باید یک ماه یا بیشتر 

پس انداز کنند.
کوزمیــک در این رابطــه نیز معتقد 
است این موضوع برای خرده فروشان 
خبر خوبی نیست چون میزان فروش 
آنها نیــز کاهش متعاقبا کاهش پیدا 
می کند و مطمئنا قرار گرفتن چنین 
جمعیتی بدهکاری در اقتصاد کشور 

نیز تاثیرگذار خواهد بود.
مسائل مالی باعث شده که خلقیات 
کانادایی ها نیز تغییر کند درحالی که 
سال گذشــته یک بررسی تصادفی 
از ۱4۷۷ کانادایــی نشــان داد کــه 
بیشترشــان عالقه ای به تغییر روند 
هزینه های سال نوی خودشان ندارند 
و مثل همیشــه مــی خواهند خرج 
کنند. دو ســوم آنها نیز اعالم کردند 
به اقتصاد کانادا اعتماد و بعضا خیلی 

اعتماد دارند.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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افزایش فرصت های شغلی در
 بریتیش کلمبیا و نیوفاندلند در ماه گذشته

گزارش  براســاس  کانــادا-  ایرانیان 
Labour Force Survey از ســوی 
ســازمان آمار کانادا، از ماه اکتبر در 
بریتیش کلمبیــا و نیوفاندلند امکان 
اســتخدام نیروهای انســانی فراهم 

گردیده است.
کانــادا 44۳.000 فرصت شــغلی از 
اکتبــر 20۱۸ تا اکتبــر 20۱۹ را به 
صــورت تمام وقت بــرای کارجویان 

درنظر گرفته است.
با کاهش نسبی اشتغال در کانادا در 
مــاه اکتبر، باز هم نــرخ بیکاری این 
کشــور 5.5 درصد اعالم شد. اما در 
ماه آگوست و سپتامبر آمار اشتغال و 

دعوت به کار افزایش یافت.
بریتیش کلمبیا در ماه اکتبر ۱5.000 
فرصت شغلی را برای جویندگان شغل 
به ارمغان آورد. به اعالم سازمان آمار 
کانــادا، این امر برای کار تمام وقت و 
افراد 55 ســاله و باالتر درنظر گرفته 
شده اســت. نرخ بیکاری این استان 
با 4.۷ درصد در پایین ترین ســطح 

بیکاری کانادا قرار گرفت.
همچنین در ماه اکتبر 2.۷00 مورد 
شغلی به نیوفاندلند و البرادور تعلق 
یافت که عمدتاً کار آن پاره وقت بوده 

ساختمان سابق هایدرو تورنتو به همت مهاجران ایرانی-کانادایی 
تبدیل به پناهگاه مهاجران شد

ایرونیا- علی مســگرزاده ۶ سال اول 
مهاجرتش را در آمریــکا در وضعی 
نامعلوم به ســر بــرد، و در حالی که 
نمی توانست در دوران پرتنش انقالب 
ایران و بعد هم جنگ ایران و عراق به 
خانه و خانواده اش در تهران بازگردد؛ 

کانادا درهایش را به روی او باز کرد.
این مرد ۶2 ساله ســاکن تورنتو در 
ســال ۱۹۸۷ بعد از تمام کردن یک 
دوره مهندسی در شیکاگو و فهمیدن 
اینکه مهمانی خوش خوانده در آمریکا 
نیســت به خواهرش ملحق شد و به 

کانادا نقل مکان کرد.
او می گویــد: »مردم به خاطر جنگ، 
وضعیــت بد اقتصادی و مشــکالت 
سیاسی کشور را ترک می کنند. اگر 
کســی زندگی و کاری خوب داشته 
باشد هرگز خانه اش را ترک نمی کند.«
مسگرزاده و ســه شریک تجاری اش 
که همگی مهاجرانی از دهه هشــتاد 
میالدی هستند که از هرج و مرج ایران 
فرار کردند، چندی پیش یک آگهی 
از تورنتو دیدند که درباره مکانی برای 
یک پناهگاه موقتــی مهاجران بود. 
آن ها به سرعت پاسخ دادند و گفتند 
یک ساختمان رهاشده سابق تورنتو 
هایدرو که در هشت جریب زمین واقع 
شده و آن ها به تازگی آن را خریده اند 
می تواند کاندیــدای خوبی برای یک 

پناهگاه باشد.
این پناهــگاه دو طبقه ۸0 هزار فوت 
مربعی که قرار است رسما سه شنبه 
افتتــاح بشــود، بــرای پناهجویان 
بزرگســال مجــرد طراحی شــده و 
می تواند ۱20 ساکن زن و ۸0 ساکن 
مرد را اســکان بدهد. ایــن پناهگاه 
که توســط »جامعه خانه اول« اداره 
می شود، غذاهای حالل و برنامه های 

مختص پناهجویان ارایه می کند. 
تــا اکتبر، حــدود ۳۶ درصد از تمام 
ساکنان سیستم پناهگاه دائمی شهر 

پناهجو یا درخواست دهنده پناهندگی 
بودند و تخمین زده می شــود که هر 
روز بیــن ۱5 تا 20 تــازه وارد داخل 
سیستم می شوند. بیشتر آن ها خانواده 
هستند اما تعداد بزرگساالن مجردی 
که وارد می شوند هم در حال افزایش 

است.
ایــن پناهگاه جدید کــه تحت یک 
قرارداد دو ســاله توسط تایمز گروپ 
قــرار دارد کــه ملــک را در آوریل 
20۱۸ به قیمت ۱22.5 میلیون دالر 
خرید، یک آشپزخانه صنعتی و اتاق 
غذاخــوری دارد. از دیگر امکانات آن 
می توان به جایی برای دعا کردن، یک 
کلینیک سالمت هفتگی و یک اتاق 
فعالیت مجهز به کامپیوتر و دسترسی 

به اینترنت اشاره کرد. 
در حالیکه بیشتر امالک قابل مقایسه 
در منطقه هزینه ای معادل با 20 دالر 
به ازای هر فوت مربع به اضافه دیگر 
هزینه های نگهداری و مالیات دارند، 
تایمز گروپ این ملــک را به قیمت 
فقــط ۶ دالر بــه ازای هر فوت مربع 
از جمله هزینه های نگهداری به شهر 

ارایه کرد.

حســام قدکی که پدرش هاشــم و 
فامیل هایش محمد قدکی، ســعید 
آقایی و مسگرزاده شرکت ساخت و ساز 
تایمز گروپ را تاسیس کرده اند، گفت: 
»این برای ما خیلی هیجان انگیز است. 
می توانیم از این ساختمان استفاده ای 
عالی برای چیزی داشــته باشیم که 

حقیقتا به آن باور داریم.«
قدکی که پدرش نخستین بار شرکت 
را در ســال ۱۹۸5 راه انــدازی کرد 

گفت چهار خانواده تاسیس کننده آن 
کارشان را در تورنتو با خرید، نوسازی 
و فروختــن خانه آغــاز کردند و بعد 
وارد ساخت و ساز تجاری شدند. آن ها 
از رکود اواخر دهه هشتاد میالدی و 
اوایل دهه نود جان سالم به در بردند 
و بعد وارد ساخت خانه های مسکونی 
شــدند. امســال کمپانی آن ها بیش 
از 2200 واحد مســکونی در دست 

ساخت در منطقه تورنتو بزرگ دارد.

و مناسب کارگران بین سنین 24 تا 
54 سال بود.

در ماه اکتبر ســطح اشــتغال و هم 
بیکاری در بیشــتر استان های کانادا 
تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده 

است.
اشتغال در بین مردان و زنان 55 ساله 
و باالتر در ماه اکتبر نیز ۳۱.000 مورد 
افزایــش یافت. نرخ بیکاری برای این 
گروه 4.۷ درصد بوده اســت که 0.2 

درصد کاهش یافته است.
به اعالم آمار کانادا، اشتغال این گروه 
سنی از اکتبر 20۱۸ تا اکتبر 20۱۹ با 
۱۸۷.000 مورد به میزان 4.۶ درصد 

افزایش داشته است.
اشتغال در بین مردان 25 تا 54 ساله 
در ماه اکتبــر 2۹.000 مورد کاهش 
یافته اســت. با این وجود، اشتغال در 
این گروه در مقایســه با اکتبر سال 
20۱۸ حدود ۹4.000 مورد افزایش 
داشته است. به طور کلی کمی تغییر 
در اشتغال در بین زنان 24 تا 54 سال 
مشاهده شده است اما هیچ تغییر آمار 
اشــتغالی در جوانان ۱5 تا 24 ساله 

گزارش نشده است.
در مــاه اکتبــر تعداد افراد شــاغل 
در حرفه ســاخت و ســاز به ترتیب 
2۳.000 و 2۱.000 نفر کاهش یافته 

است.
در ماه اکتبر میزان اشــتغال در امور 
مدیریتی 20.000 نفر افزایش یافته 
است. میزان اشــتغال در این بخش 
نسبت به اکتبر سال 20۱۸ به میزان 
۷۳.000 مورد شــغلی و ۷.۶ درصد 
رشــد داشته اســت. همچنین برای 
افــرادی که در صنعــت مالی، بیمه، 
امالک و مستغالت، اجاره و لیزینگ 
فعالیــت می کنند، اشــتغال نیز در 
ماه اکتبر افزایش یافته اســت که در 
مقایسه با اکتبر 20۱۸، میزان اشتغال 

۶4.000 نفر افزایش یافته است.

رهبر بالک کبکوا:  به دنبال کانادای زیبا و متحد نیستیم!
مــداد- به گــزارش سی بی ســی، ایو 
بالنشــه )رهبر حزب بالک کبکوا( روز 
چهارشــنبه با جاســتین ترودو دیدار 
کرد. این دیدار در راستای گفتگوهای 
ترودو با رهبران احزاب به منظور حضور 
قدرتمندتر در پارلمــان آینده صورت 
گرفت. او پس از این دیدار، در پاسخ به 
سئوال خبرنگاری که نظرش را درباره 
جنبش استقالل طلبی استان های غربی 
کشور پرسیده بود گفت: »در این مساله 
)یعنی اســتقالل اســتان های غربی( 

تردید دارم، زیرا هنوز فکر می کنم که 
اگر کبک یک کشــور مســتقل شود، 
عملکرد بهتری )نسبت به آنها( خواهد 
داشت.« وی در پاسخ به این پرسش که 
چه توصیه ای به رهبران استقالل طلب 
غــرب کانادا دارد گفــت: »اگر آنها به 
دنبال ایجاد استانی سبز در غرب کانادا 
هستند، شــاید بخواهم به آنها کمک 
کنم. اما اگر قرار باشد استانی )مبتنی 
بر صنعت( نفــت در غرب کانادا ایجاد 
کنند، نباید انتظار کمک از سوی ما را 

داشته باشند.« اما این اظهارات بالنشه 
با واکنش تند جیسن کنی )نخست وزیر 
آلبرتا( روبرو شد. آقای کنی اعالم کرد 
اگر کبک مخالف صنعت نفت اســت، 
نباید چشمداشتی به منافع مادی آن 
هم داشته باشد. او گفت: »اگر با انرژی 
تولیدی در آلبرتا مخالف هستید، چرا 
این قدر به پولی که توســط کارگران 
صنعت نفت در این اســتان و سراسر 
کانادای غربی به دســت می آید عالقه 

دارید؟ 
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اولین جلسه علنی تحقیقات استیضاح ترامپ
رادیو فردا- ویلیام تایلر، سرپرســت 
در  کی یــف  در  آمریــکا  ســفارت 
جلسه اســتماع تحقیقات استیضاح 
رئیس جمهوری آمریکا گفت که طبق 
سفیر  ســاندلند،  گوردون  شنیده ها 
ایاالت متحده در اتحادیه اروپا اعتقاد 
دارد که دونالد ترامپ منافع شخصی 
خود را بر سیاست های آمریکا در قبال 

اوکراین ترجیح داده است.
آقای تایلر روز چهارشنبه در کمیته 
آمریکا  نمایندگان  اطالعاتی مجلس 
گفت یکی از همکاران وی گفت وگوی 
تلفنی ترامپ و ساندلند را در 2۶ ژوئیه 
شنود کرده است و این زمانی بود که 
ســاندلند دیداری با مقامات اوکراین 
داشــت و ترامپ موضــوع تحقیقات 

پیرامون بایدن را درخواست کرد.
آقای تایلور افــزود، همکارش هفته 
گذشته به وی گفته است، زمانی که از 
ساندلند پرسیده ترامپ درباره اوکراین 
چــه فکر می کند، ســفیر آمریکا در 
اتحادیه اروپا جواب داده است »ترامپ 
بیشتر دغدغه تحقیقات درباره بایدن 

را دارد«.
جو بایــدن معاون اول بــاراک اوباما 
رئیس جمهور سابق آمریکا است که 
از رقبای اصلی ترامــپ در انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده محسوب 

می شود.
دموکرات ها می گویند نگران هستند 
ترامپ با به تاخیر انداختن کمک های 
مالــی آمریکا بــه اوکرایــن و زمان 
دیدارش با ولودیمیز زلنسکی همتای 
اوکراینی خود در کاخ سفید، خواسته 
اســت وی را برای تحقیقات پیرامون 

بایدن تحت فشار قرار دهد.

شاهدان تحقیقات برای استیضاح ترامپ، جورج کنت )چپ( و ویلیام تایلر

تالش ها برای استیضاح ترامپ زمانی 
آغاز شد که یک عضو نهادهای امنیتی 
ایاالت متحــده در مورد گفت وگوی 
تلفنی بین دونالد ترامپ و زلنسکی، 
نزد بازرس ســازمان خود شکایتی را 

مطرح کرد.
ترامپ در این گفت وگوی تلفنی تقریبا 
نیم ساعته از همتای خود خواسته بود 
تا درباره حضور فرزند بایدن در هیات 
مدیره یک شــرکت گاز در اوکراین 

تحقیقات کند.
پیــش از انجام مکالمــه تلفنی بین 
ترامپ و زلنســکی، رئیس جمهوری 

آمریکا دستور داده بود پرداخت کمک 
نظامی ۳۹0 میلیون دالری به اوکراین 

متوقف شود.
آدام شــیف، رئیس دموکرات کمیته 
اطالعاتی مجلس نمایندگان می گوید 
هدف از احضار شــاهدان این اســت 
تا بررســی شــود آیا ترامپ شــرط 
کمک های مالی آمریــکا به اوکراین 
را به آغاز تحقیقــات دولت اوکراین 
پیرامــون آقای بایدن گره زده و آیا از 
قدرت خود سوء استفاده کرده است 

یا نه.
وی بــه موضــوع اشــغال و الحاق 

مسکو آمریکا را به »شکار« روس ها متهم کرد

رادیــو فــردا- در پی اســترداد یک 
شهروند روسیه از اسرائیل به آمریکا 
سفارت روســیه در واشنگتن رسما 
به این اقدام اعتــراض کرد. این فرد 
در آمریکا به ســرقت بیــش از 20 
میلیون دالر از طریق کالهبرداری در 

کارت های اعتباری متهم شده است.
سفارت روســیه در واشــنگتن روز 
چهارشــنبه 22 آبــان در صفحــه 
فیســبوک خود آمریکا را به »شکار« 
شهروندان روســیه در سراسر جهان 

متهم کرد.
سفارت روســیه در بخش دیگری از 
بیانیه خود گفت با تسلیم یک اعتراض 
رسمی به وزارت خارجه آمریکا از آن 
کشور خواسته است تمامی حقوق این 
فرد به نام الکسی بورکوف را محترم 

بشمارد.
وزارت دادگســتری آمریکا می گوید 
الکسی بورکوف روز سه شنبه 2۱ آبان 
در دادگاه به »کالهبرداری در شبکه 
اینترنت، رخنه در شبکه کامپیوتری، 
سرقت هویت افراد و پولشویی متهم 

شده است.«
در بخشی از بیانیه وزارت دادگستری 
آمریکا آمده است: »براساس مدارک 
دادگاه الکسی بورکوف یک وبسایت به 
نام »کارت پلنت« ا هدایت می کرده و 
در آن شماره کارت های اعتباری را که 
از طریق رخنه در شبکه کامپیوتری 
ســرقت کرده بود می فروخته است. 
بســیاری از این کارت های اعتباری 
متعلق به شهروندان آمریکایی بوده اند 
و از طریق شــماره ها و مشــخصات 
کارت هــای اعتبــاری که الکســی 
بورکوف فروخته بیش از 20 میلیون 
دالر کالهبــرداری در آمریکا صورت 

گرفته است.«
الکسی بورکوف در صورت محکومیت 
ممکن است به ۸0 سال زندان محکوم 

شود.
او در دسامبر 20۱5 هنگام خروج از 
اســرائیل بازداشت شد و ماه گذشته 
وزیــر دادگســتری اســرائیل حکم 

استرداد او به آمریکا را امضا کرد.
روز ۱0 نوامبر دیوان عالی اسرائیل با 

وجود اعتراض دولت روسیه تقاضای 
فرجام الکسی بورکوف را رد کرد.

دولت روســیه پیشــنهاد کرده که 
الکســی بورکوف را با یک شــهروند 
آمریکایــی - اســرائیلی به نــام ناما 
ایساچار که ماه گذشته در روسیه به 
جرم داشتن ماریجوانا به ۷ سال و نیم 

زندان محکوم شده، معاوضه کند.
گزارش می شــود که ماه گذشــته 
در تمــاس تلفنــی والدیمیر پوتین 
با بنیامیــن نتانیاهو بــرای تبریک 
هفتادمین سالروز تولد نخست وزیر 
اســرائیل احتمال عفو ناما ایســاچار 

مطرح شده است.
ناما ایساچار، 2۶ساله و متولد نیوجرزی 
در آمریکاســت. او ماه آوریل امسال 
هنگام توقف پرواز غیرمســتقیم اش 
در فرودگاه مســکو به خاطر حمل ۹ 
گرم ماریجوانا در یکی از چمدان هایش 

توسط پلیس بازداشت شد.
خانم ایساچار از هند به اسرائیل پرواز 
می کرد و قرار نبود از فرودگاه مسکو 

خارج شود.

منطقه کریمه اوکراین به روســیه در 
ســال 20۱4 و کشته شدن ۱4 هزار 
اوکراینی در این مناقشه اشاره کرده 
و گفته اســت سوال اینجاست که آیا 
ترامپ با بهره برداری از آسیب پذیری 
مالی اوکراین به عنوان متحد آمریکا، 
خواســتار مداخلــه این کشــور در 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 

آمریکا بوده است یا نه.
کاخ سفید و حامیان ترامپ می گویند 
درخواست ترامپ از همتای اکراینی 
خود درباره تحقیقات پیرامون بایدن، 
موضوعی نیســت که وی را مستحق 
اســتیضاح کند، اگرچه برخی از آنها 
ســخنان تلفنی ترامپ با زلنسکی را 

»نامناسب« خوانده اند.
ترامپ خود، سخنانش با زلنسکی را 
»عالی و بی نقص« خوانده و تحقیقات 
استیضاح را »ساختگی« عنوان کرده 

است.
تاکنون گزارشی درباره گرایش سیاسی 
تایلر یا جورج کنت، یکی از مقام های 
ارشد دیپلماتیک آمریکا در امور اروپا 
و اوراسیا که وی نیز از اولین شاهدان 
جلسه استماع است، به جناح خاصی 
در آمریکا منتشر نشده است و هر دو 
آنها با هــر دو حزب جمهوری خواه و 

دموکرات کار کرده اند.
آقای تایلر قبال نیز در جلسه استماع 
پشــت درهای بســته که 22 اکتبر 
برگزار شــده بــود، اقــدام ترامپ را 
»غیرقانونــی« خوانده و گفته بود که 
رودی جولیانی وکیل شخصی آقای 

ترامپ آن را برنامه ریزی کرده بود.

قرار است روز جمعه ماری یووانوویچ، 
سفیر پیشــین آمریکا در کی یف نیز 
در جلسه استماع مجلس نمایندگان 
شهادت دهد. همچنین آقای ساندلند 
قرار است همراه با لورا کوپر، دستیار 
ارشــد معاون امور روسیه، اوکراین و 
یوراشیا در وزارت دفاع آمریکا و دیوید 
هیل معاون وزیر امور خارجه آمریکا 
چهارشــنبه هفته آینده در جلســه 

استماع شهادت دهند.
پنج شنبه هفته آینده نیز فیونا هیل، 
مشــاور ســابق کمیته امنیت ملی 
کاخ ســفید در این جلســه شهادت 

خواهد داد.
بعد از جلســات تحقیق و اســتماع 
استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان 
که اکثریــت را دموکرات خواهان در 
دست دارند، موضوع در سنای آمریکا 
تحقیق خواهد شــد کــه در کنترل 

جمهوری خواهان است.

مایک پمپئو: رژیم جمهوری اسالمی 
عامل بی ثباتی در خاورمیانه است

صدای آمریکا- وزیر خارجه آمریکا می گوید واشنگتن جهت قطع دسترسی 
تهران به منابع مالی الزم برای ادامه فعالیت های منطقه ای خود اقدامات مؤثری 
انجام داده است، اما هنوز کارهای زیادی هست که در این ارتباط باید انجام داد.

مایک پمپئو روز چهارشــنبه 22 آبان ماه در مصاحبه با برنامه رادیویی »هیو 
هیوئیت« ضمن بیان این مطلب گفت: »همزمان تالش کرده ایم که اطمینان 

حاصل کنیم سطح مناسبی از بازدارندگی همچنان حفظ می شود.«
وی در ادامه خاطر نشــان کرد که جمهوری اســالمی مصمم است از طریق 
اخالل در عرضه نفت به بازارهای جهانی و دیگر فعالیت های بدخواهانه اش، نه 

تنها به همسایگان خود، بلکه به کل دنیا، آسیب برساند.
وزیر خارجه ایاالت متحده افزود: »پرزیدنت ترامپ می داند که عامل بی ثباتی 
در خاورمیانه در واقع رژیم جمهوری اســالمی ایران است. ما کار را از دولتی 
تحویل گرفتیم ]دولت اوباما[ که تصمیم داشت ایران را شریک امنیتی خودش 

کند.«
آقای پمپئو همچنین تاکید کرد که ایاالت متحده و اسرائیل با همکاری برخی 
کشورهای حوزه خلیج فارس، مثل عربستان سعودی، امارات، و بحرین، تمام 

تالش خود را می کنند تا آن سطح مناسب بازدارندگی وجود داشته باشد.

جمهوری اسالمی نگران از
 کشانده شدن اعتراضات عراق و لبنان 

به داخل ایران

کیهان لندن- تظاهــرات ضددولتی 
در عــراق کــه از اول اکتبر )۹ مهر(، 
آغاز شد همچنان ادامه دارد و بغداد، 
کربال، ناصریه، زیقار و بصره همچنان 
صحنه اعتراضات مردمی و درگیری 
میــان معترضان و نیروهای نظامی و 

شبه نظامی است.
نیروهــای  حاکیســت  گزارش  هــا 
امنیتی و شــبه نظامی مورد حمایت 
جمهوری اســالمی اقدام به سرکوب 
شدید اعتراضات می  کنند. بر اساس 
گزارش سازمان  های حقوق بشری از 
جمله ســازمان عفو بین  الملل از آغاز 
اعتراضــات در عراق تا کنون بیش از 
۳00 نفر کشته و ۱5 هزار نفر زخمی 

شده اند.
رژیم ایران برای ســرکوب اعتراضات 
در عراق توســط نیروهای وابسته به 
خود دســت به هر اقدامــی می  زند. 
اخیراً ســازمان عفــو بین الملل طی 
گزارشی اعالم کرد نتایج آزمایش ها و 
تحقیقاتش نشان می دهد که گازهای 
اشــک آور و دودزای ســاخت ایران 
باعث کشته شــدن برخی معترضان 
عراقی شده اســت. پیش از این نیز 
گزارش هایی از کشته شدن معترضان 
به دســت تک  تیراندازهای نیروهای 

حشدالشعبی منتشر شده بود.
اینهمه در حالیســت که جمهوری 
اســالمی اصال نمی  خواهد تظاهرات 
عراق و لبنان به داخل مرزهای ایران 

کشیده شود.
فرهــاد فالحتی عضو »فراکســیون 
با  والیی« مجلس شــورای اسالمی 
اشــاره به تظاهرات عــراق و لبنان 
می  گوید، دشــمنان به دنبال تغییر 
نرم در کشــورهای »محور مقاومت« 

هستند.
یک هفته پیــش از این رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت، 
کسانی قصد سرایت اعتراضات عراق 
به ایــران را دارند. این ادعای اردوغان 
مورد توجــه محمدجواد ظریف وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی قرار گرفت. 
۱۹ آبان عباس موســوی سخنگوی 
ایــن وزارتخانه نیز گفــت، اظهارات 
اخیر رئیــس جمهور ترکیه مبنی بر 
احتمال کشانده شدن اعتراضات عراق 
به داخل ایران نکته ای درســت و بجا 

است.
در روزهــای اخیر دانــش آموزان و 
دانشــجویان عراق هم به اعتراضات 
این کشــور پیوسته اند. آنها کالس  ها 
را تعطیل می  کنند و دسته جمعی به 

تظاهرات می  روند.
اسداهلل عباســی عضو هئیت رئیسه 
مجلس شــورای اســالمی می  گوید، 
ســفارت آمریکا مثــل اوایل انقالب 
که به عنــوان یک النه جاسوســی 
در کشــورمان عمل می کــرد، دقیقا 
در عراق هم به همین شــکل عمل 
می کند. این نماینــده به خبرگزاری 
مجلس »خانه ملت« گفته، عربستان 
سعودی در حال خرج کردن دالرهایی 
در کشــورعراق است تا از این طریق 
افرادی را اجیر کنند تا اینکه دست به 
تحرکاتی بزنند و اینها مسائلی هستند 

که در عراق وجود دارند.
در همین رابطه کیهان تهران چندی 
پیــش از اینکه چــرا عراقی ها مانند 
»دانشجویان پیرو خط امام« دست به 
اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری 
در آن کشور نمی زنند ابراز دلخوری 

کرده بود!
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شروط جهاد اسالمی فلسطین برای آتش بس با اسرائیل

نمایی از حمالت راکتی گروه جهاد اسالمی در روز سه شنبه، که به یک بزرگراه در اسرائیل اصابت کرد.

رادیو فردا- جهاد اســالمی فلسطین 
روز چهارشنبه 22 آبان شروط خود 
را برای آتش بس با اســرائیل در غزه 
اعالم کرده و گفته اســت، درصورتی 
این که شروط تحقق نیابند حمالت 

مرزی ادامه خواهد داشت.
دور جدیــد درگیــری نظامی میان 
اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی از 
سه شنبه و پس از حمالت همزمان 
هوایی اسرائیل به دو تن از سران جهاد 
اسالمی فلسطین در غزه و دمشق آغاز 
شد. شــاخه نظامی جهاد اسالمی در 
واکنش به این حمالت، صدها راکت 

به سوی اسرائیل شلیک کرده است.
در همین حال آسوشــیتدپرس هم 
می گویــد، بامداد روز پنجشــنبه در 
حمالت تازه اسرائیل به غزه پنج نفر 
دیگر کشته شدند و شمار تلفات این 
حمالت به ۳۱ کشــته رسیده است. 
این خبرگزاری می افزاید، یک پســر 
هفت ساله و دو نوجوان دیگر از جمله 

کشته شدگان هستند.
زیــاد الَنّخاله، رهبر جهاد اســالمی 
فلســطین در مصاحبه بــا تلویزیون 
المیادین شروط این گروه را از جمله 
»توقف« عملیات اسرائیل برای کشتن 

رهبران فلسطینی در غزه؛ پایان دادن 
تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان در 
مناطق مرزی و لغو محاصره غزه اعالم 

کرده است.
زیــاد الَنّخاله اضافه کرده اســت، در 
ساعات آینده منتظر پاسخ میانجیگران 

مصری به شروط این گروه است.
وی هشــدار داده اســت که شاخه 

نظامی گروه جهاد اسالمی فلسطین 
قادر است نبرد را برای مدت طوالنی 

مدیریت کند.
یک جنگنده اسرائیل بامداد سه شنبه 
خانه بهــا ابوالعطا، فرمانده »ســرایا 
القدس« شاخه نظامی جهاد اسالمی، 
را در منطقه شجاعیه، واقع در شرق 
غزه هــدف قــرار داد. در این حمله 

او و همســرش کشــته و دو فرزند 
خردسالشان و چند همسایه زخمی 

شدند.
در حمله دیگری در همین روز ، خانه 
اکرم العجوری از مسئوالن ارشد بخش 
سیاسی جهاد اسالمی فلسطین را در 
محله المزه دمشــق توسط جنگنده 
های اســرائیلی هدف قرار گرفت. در 
این حمله . اکرم العجوری و هفت تن 
دیگر مجروح شــدند. گفته می شود 
پســر اکرم العجوری و یک فرد دیگر 

کشته شدند.
آسوشیتدپرس می گوید، گروه جهاد 
اســالمی فلســطین در پاســخ این 
حمالت ، به سوی مناطقی از اسرائیل 
راکت شــلیک کردند. منابع نظامی 
اســرائیلی اعالم کردند، تا شــامگاه 
چهارشنبه دست کم با ۳۶0 راکت، از 
نزدیک ترین مناطق اسرائیلی به غزه 
گرفته تا تل آویو و اطراف آن را هدف 

قرار دادند.
در همیــن حال نیــکالی مالدنوف، 
نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در 
خاورمیانه، سه شنبه شب راهی قاهره 
شد تا به تالش های میانجی گری مصر 
بــا هدف بازگشــت آتش بس به غزه 

کمک کند.
نیکالی مالدنوف گفته اســت: بسیار 
نگران وضعیــت کنونی و تشــدید 
درگیری بین اسرائیل و جهاد اسالمی 

فلسطین هستم.
وی اضافه کرده است، سازمان ملل در 

تالش است تا تنش را کاهش دهد.
مقامات ارشد اســرائیل و رسانه های 
این کشــور با تاکید بر ارتباط جهاد 
اسالمی فلسطین با جمهوری اسالمی 
ایران، تاکید کرده اند که عملیات علیه 
بها ابوالعطا در غزه و اکرم العجوری در 

دمشق، »ارسال پیام به ایران« بود.

جمهوریخواهان برای دفاع سرسختانه 
از ترامپ در جریان استیضاح 

برنامه  ریزی می  کنند

صــدای آمریکا- صــدای آمریکا - با 
آغاز جلسات رسیدگی علنی کنگره 
اســتیضاح  برای  تحقیقات  دربــاره 
ترامپ که روز چهارشــنبه آغاز شد، 
جمهوریخواهان حامی دونالد ترامپ 
برای دفاع سرسختانه از او برنامه ریزی 

می  کنند.
مقام های دولت ترامپ برای ساعت ها 
توضیحات ویلیام تیلور، دیپلمات ارشد 
آمریــکا در اوکرایــن، و جرج کنت، 
مسئول امور اوکراین در وزارت خارجه 
آمریکا، زیر ســوگند آماده می شوند. 
هر دو این مقام ها می گویند ترامپ 
پیش از آزاد کردن ۳۹۱ میلیون دالر 
کمک نظامی به »کی  یف«، به منظور 
کمک به نبرد با جدایی طلبان طرفدار 
روسیه در شــرق آن کشور، ولودمیر 
زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین، 
را برای گشــایش پرونده تحقیقات 
درباره جــو بایدن، معاون پیشــین 
ریاســت جمهوری و یکی از رقبای 
عمده در انتخابات 2020، زیر فشــار 
گذاشته بود. اما جمهوریخواهان، بنا 
بر یادداشت های در دست اعضای این 
حزب، قصد دارند درک این دو مقام 
از نیــت پرزیدنت ترامپ در تعامل با 
اوکراین را به جدیت به پرسش بگیرند 
و تاکید کنند کــه ترامپ »تردیدی 
دیرین، واقعی، و معقول« نســبت به 
فســاد در اوکراین داشــته و متوقف 
کــردن کمک بــه اوکرایــن »کامال 

منطقی« بوده است.
ترامــپ در مکالمــه ای تلفنــی با 
زلنســکی در اواخر ماه ژوئیه از رهبر 
اوکراین می خواهد لطف کند و درباره 
فعالیت هانتر بایدن، پسر جو بایدن، 
در شرکت گاز طبیعی اوکراین، و این 
تئوری مردود که اوکراین، و نه روسیه، 
در انتخابــات 20۱۶ آمریکا مداخله 

کرده است، تحقیق کند.
در یادداشت استراتژی جمهوریخواهان 
چهار دفاع برای ترامپ تشــریح شده 
است: در مکالمه تلفنی 25 ژوئیه هیچ 
نشــانه ای از مشــروط کردن کمک 
نظامی یا اعمال فشار دیده نمی شود 
و زلنســکی و پرزیدنت ترامپ هر دو 
متعاقبا گفتند طــی مکالمه تلفنی 
فشاری در کار نبوده است. همچنین 
کی  یــف در آن زمان در جریان نبوده 
و بعدا دریافته است که کمک نظامی 
آمریکا متوقف شده است و پرزیدنت 
ترامپ نهایتا در تاریخ ۱۱ ســپتامبر 
کمــک نظامــی را بدون گشــایش 
بایدن  خانــواده  دربــاره  تحقیقاتی 

پرداخت کرد.
ذکر  جمهوریخواهان  یادداشــت  در 

شده اســت: »این چهار نکته کلیدی 
روایت دموکرات ها درباره استیضاح را 
که ترامپ کمک امنیتی ایاالت متحده 
و مالقات با ریاســت جمهور در کاخ 
سفید را برای مجبور کردن اوکراین 
به تحقیق درباره رقبای سیاسی اش 
مشروط کرده بود، زیر سوال می برد.«

ترامپ به انتقاد از جلســات تحقیق 
برای اســتیضاح ادامه می دهد. این 
چهارمیــن مورد اســتیضاح رئیس 
جمهوری در 24۳ سال تاریخ ایاالت 

متحده است.
ترامپ در توئیتی گفت: »چرا این قدر 
بر شهود دست دوم و دست سوم، که 
بســیاری از آنها یا وکالیشان مخالف 
همیشــگی ترامپ بــوده اند، تمرکز 
می شود؟ فقط کافی است متن مکالمه 
تلفنی با رئیس جمهوری اوکراین را 
بخوانید و خودتان اطالع دســت اول 

داشته باشید.«
ادم شــف، رئیس دموکــرات کمیته 
اطالعات مجلــس نمایندگان ایاالت 
متحده، که تحقیقات استیضاح علیه 
ترامپ را رهبری می کند به اعضای 
کنگره گفت هدف از جلســات علنی 
در برابر دوربین های تلویزیونی ارائه 

واقعیت ها برای مردم آمریکا است.
جمهوریخواهان در یادداشــت شان 
در دفــاع از ترامپ ادعا می کنند که 
»دموکرات ها بــرای این می خواهند 
ترامــپ را اســتیضاح کننــد کــه 
دیوان ساالران غیرمنتخب و ناشناس 
با تصمیم های رئیس جمهور مخالف 
بوده اند و تماس تلفنی او با زلنسکی 
آن ها را ناراحت کرده اســت. رئیس 
جمهوری برای مردم آمریکا کار می 
کند و پرزیدنــت ترامپ به آن کاری 
دست می زند که آمریکایی ها برای 

انجام آن او را انتخاب کرده اند.«

در اروپا وجود برچسب »ساخت سرزمین های اشغالی«
 برای محصوالت اسرائیلی اجباری شد

یورو نیوز- یوان دادگستری اروپا روز 
سه شنبه با صدور حکمی بی سابقه از 
خواست  اروپایی  کشورهای  مقامات 
محصــوالت غذایــی تولیــدی در 
»سرزمین های اشغالی فلسطین« را 
از این پس به جای برچسب »ساخت 
اســرائیل« با برچســب »ســاخت 
سرزمین های اشغالی فلسطین« وارد 

اروپا کنند.
به گفته این نهاد قضایــی اروپایی، 
مهم است که برچسب یک محصول 

نشانگر »قلمرو و مبدا« آن باشد.
ســرزمین های اشــغالی به مجموع 
مناطقی شــامل کرانه باختری رود 
اردن و نوارغزه و بیت المقدس شرقی 
اطالق می شــود که اسرائیل پس از 
آغاز جنگ با اعراب در ســال ۱۹۶۷ 

میالدی به خاک خود اضافه کرد.
اســرائیل با شهرک سازی هم چنان 
سعی دارد مناطق فلسطینی  نشین 
سرزمین های اشغالی را از شهروندان 
عرب تخلیه و شــهروندان اسرائیلی 
عمدتا یهــود را جایگزین آنها کند. 
جامعۀ جهانی بارها مخالفت خود را 
با این شهرک ســازی ها اعالم کرده 

است.

بــه گفتــۀ جامعه جهانی شــهرک 
سازی ها باعث تضعیف تاسیس یک 
فلسطین مســتقل در کنار اسرائیل 

خواهد شد.
هم اکنون نزدیک بــه هفتصد هزار 
اشغالی  در ســرزمین های  اسرائیلی 
اســکان یافته اند که ده درصد از کل 
جمعیت اسرائیل را تشکیل می دهند.

دیوان دادگســتری اروپــا می گوید 
عدم شناســایِی نقطه ابتدایی تولید 
محصوالت غذایی، به مصرف کننده 
امــکان انتخاب درســت محصول را 

نمی دهد.

سازمان دیده بان حقوق بشر از حکم 
دیوان دادگستری اروپا حمایت کرده 
است. به گفته این سازمان حکم دیوان 
دادگســتری »اقدامی مهم از سوی 
کشورهای اروپایی برای عدم حمایت 
غیرقانونی  از شــهرک ســازی های 

اسرائیل است.«
به گفته دیده بان حقوق بشر مصرف 
کنندگان اروپایی می خواهند اطمینان 
حاصل کنند کــه محصوالتی که به 
خانه می برند بــا نقض جدی قوانین 
بین المللــی بشردوســتانه مرتبــط 

نیستند.
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دعوا بر سر »پول های نفت« ادامه دارد
در ادامه اختالفات حسن روحانی و 
قوه قضائیه بر سر »مبارزه با فساد«، 
روحانــی اعالم کرد کــه بحث دو 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر را بار دهم 
است که تکرار می کند و نمی تواند از 
این مسئله بگذرد. به گفته روحانی، 
خامنه ای نیز حق را بــه او داده و 
گفته است »این ها باید به شما جواب 

بدهند«.

رادیو زمانه- حســن روحانی، رئیس 
جمهوری ایران چهارشــنبه 22 آبان 
در جلســه هیئت دولت بار دیگر به 
اختالف نظرها بــا قوه قضائیه درباره 
»مبارزه با فساد« اشاره کرد و گفت: 
»رئیس جمهور نمی تواند بگذرد و بحث 
این دو میلیارد و ۷00 میلیون دالر را 
بار دهم است که تکرار می کنم و طی 
چند سال گذشته مداوم گفته ام. مردم 
حق دارند که بدانند این دو میلیارد و 
۷00 میلیون دالر، سودش چه شد و 
پشــت پرده چه کسانی بودند. این را 
سه سال پیش در سخنرانی ام گفتم 
که اگر شــما یکی را بگیرید و اعدام 
کنید کار درست نمی شود و ما دنبال 
اعدام نیستیم بلکه دنبال پول هستیم. 
این پول کجاست؟ این که بد نیست و 
همه باید خوشحال بشویم و فکر کردم 
این را بگویم همه خوشحال می شوند 
و می گوینــد این عیبی نــدارد که 
رئیس جمهور که طبق قانون اساسی 
مســئول اجرای این قانون و احقاق 
حقوق مردم است، می گوید حساب و 

کتاب این پول ها روشن شود.«
اشــاره روحانی به بابک زنجانی است 
که از زمان دستگیری در سال ۱۳۹2 
همچنان در زندان نگهداری می شود. 
او در دوران ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد که ایران تحریم اقتصادی 
شده بود، شبکه ای از شرکت ها ایجاد 
کرد و بــا فروش نفت ایــران درآمد 
هنگفتی به دست آورد. دادگاه او را به 
اعدام محکوم کرده است اما سخنگوی 
ســابق قوه قضائیه گفتــه بود که در 
صورتــی که زنجانی امــوال دولت را 
بازگرداند، امــکان بازنگری در حکم 

اعدامش وجود دارد.
حســن روحانی یکشنبه ۱۹ آبان در 
یزد نیز از قوه قضائیه انتقاد کرده بود 
که با »فسادهای میلیاردی« برخورد 
نمی کند. او از قوه قضائیه خواســته 
بود تا »مبارزه با فساد میلیارد دالری 
را بــه مردم توضیح دهــد«. روحانی 
همچنین برگزاری دادگاه های مبارزه 
با فســاد مالی را »تبلیغی« دانسته و 
از دادستان ها خواسته بود در برخورد 
با فساد »نترستند« و »به این جناح و 

آن جناح نگاه نکنند«.
این ســخنان روحانی با واکنش های 
منفی مســئوالن دســتگاه قضائی و 
گروهی از نماینــدگان مجلس که با 

دولت مخالف اند روبه رو شد.
روحانی در جلسه هیئت دولت افزود: 
»یکی 2۶0 میلیــون دالر و دیگری 
420 الــی4۳0 میلیــون دالر از ما 
نفت برده پولش را نداده است. بیایید 
حســاب پس بدهید این حدود ۷00 
میلیــون دالری که نفت ما را بردید، 
چه کار کردید؟ این که عیبی ندارد. 
ممکن است بیایید حساب پس بدهید 
ما شما را تشویق کنیم و بگوییم شما 

کارهای خوبی کردید.«
حســن روحانــی بــا اشــاره بــه 
نامه نگاری هایی که از سال اول ریاست 
جمهوری دوره یازدهم برای مشخص 
شدن سرنوشت پول نفت و سود آن با 
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 
داشته اســت، گفت: »رهبری به من 
فرمود این هایی که شما می گویید حق 

شماست و این ها باید به شما جواب 
بدهند و بگویند چه کردند، این دستور 

آقا، اسالم و قانون است.«
روحانــی »مبــارزه با فســاد« را به 
اختالفات جناحی مربوط دانســت و 
گفت: »اگر دیده شود همه جناح ها، 
گروه ها و تفکرها و هر فردی که فساد 
کــرده پای میز محاکمه اســت، این 
وحدت ایجاد می کند اما اگر ببینیم 
یک عده آن گوشــه و کنــار پرده ای 

رویشان کشیده اند و یک عده پای میز 
محاکمه اند، آن موقع دعوا می شود و 

نباید اجازه داد دعوا شود.«
روحانــی در همیــن حــال از همه 
خواســت تا مبارزه با فساد را تبدیل 
به اختالف نکنند: »همدیگر را تحمل 
کنیم. دوران، دوران وحدت و یگانگی 

و ایستادگی در برابر آمریکاست.«
ابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضائیه 
جمهوری اسالمی دوشنبه 20 آبان در 

جلسه شورای عالی مسئوالن قضائی به 
سخنان حسن روحانی در یزد تلویحاً 
پاسخ داد و گفت: »امروز مسئله فساد 
برای همه رنج آور شده است و دستگاه 
قضا مصمم است این کار را دنبال کند 
و هیچ گونه حاشیه سازی و هیچ گونه 
مســئله ای که ما را در مبارزه با فساد 
باز بدارد و این حرکت را از ما دور کند 

نباید مسئله شود.«
او تأکید کرد که دستگاه قضائی دچار 
»حاشیه ها« نمی شــود و به »مبارزه 
با فســاد« ادامه خواهد داد. رئیسی 
گفت کسانی که خواسته یا ناخواسته، 
وحدت را مخدوش کنند، »در جهت 

راهبرد دشمن« حرکت می کنند.
پیش از رئیس قوه قضائیه، غالمحسین 
اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه نیز 
ســخنان روحانی »در یک سخنرانی 
عمومی« را »مایه تعجب« دانسته بود.
حسین فریدون، برادر حسن روحانی 
به اتهام فســاد اقتصادی به پنج سال 
زندان محکوم شــده است و برخی از 
نمایندگان مجلس مخالف دولت، از 
جمله نصراهلل پژمانفر، نماینده مشهد 
نیز با اشــاره به این موضوع سخنان 
روحانی در شــهر یزد را »فرافکنی« 

دانسته  بودند.

قوه قضاییه:  بدهکار بانکی فراری
 »با پیگیری  اطالعاتی سپاه به کشور بازگشت«

رادیو زمانه- رئیس جمهوری اسالمی 
یکشنبه ۱۹ آبان در سخنانی در یزد 
نیز از قوه قضائیه انتقاد کرده بود که 
با »فســادهای میلیــاردی« برخورد 
چهارشنبه  روحانی  حسن  نمی کند. 
در جلســه هیأت دولت یک بار دیگر 
با اشاره به پرونده بابک زنجانی بحث 
دو میلیــارد و ۷00 میلیون دالر پول 
گم شــده نفت و ســود آن را مطرح 
کرد. چند ساعت بعد خبرگزاری های 
نزدیک به سپاه پاســداران از انتقال 
رســول دانیال زاده، یکی از نزدیکان 
حسین فریدون از آلمان به امارات و 

بازداشتش در این کشور خبر دادند.
رسول دانیال زاده که به سلطان فوالد 
نیز معروف است، مدیرعامل کارخانه 
فوالد گیالن و فوالد کاویان اهواز بود. 
او به پرداخت رشوه به مدیران شعب 
بانکی برای همراهی در ارائه تسهیالت 
بــرای کارخانه های کوچک  نجومی 
غیرفعال و بدهکاری های کالن متهم 

است.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیأت 
رئیســه مجلس شــورای اسالمی با 
انتشار پیامی در توییتر بازداشت و چه 
بسا ربایش رسول دانیال زاده را تأیید 
کرد: »یکی از متهمان بزرگ مفاسد 
اقتصادی که پس از چپاول اموال ملت 
به خارج از کشور گریخته بود، توسط 
ســربازان گمنام امام زمان به کشور 
برگردانده شــده، قطعــاً بعد از خبر 
دســتگیری روح اهلل زم این خبر نیز 
برای مردم امید آفرین و برای مفسدین 

نگران کننده است.«
ســازمان اطالعات ســپاه پاسداران، 

روح اهلل زم، مدیر کانال آمدنیوز را  22 
مهر دســتگیر کرد. روح اهلل زم ساکن 
فرانسه بود و در جریان سفری به عراق 
بازداشت شد. دانیال زاده هم هم حدود 
دو هفته قبل به قصد درمان به آلمان 
ســفر کرد. خبرگزاری هــای نزدیک 
به ســپاه در آن زمان گفته بودند که 
دانیال زاده از کشور متواری شده است.

ســخنگوی قوه قضائیه با تأیید این 
خبر اعالم کرد که مأموران اطالعات 
سپاه رسول  دانیال زاده را در عملیاتی 
به داخل کشور »هدایت« کرده اند. بر 
همین اســاس، دانیال زاده در پرونده 
حسین فریدون به اتهام پرداخت رشوه 
محکوم شده و پس از دستگیری اکبر 
طبری به خارج از کشور گریخته بود.

 اواخــر ســال ۱۳۹5 شــماری از 
نمایندگان اصولگرای مجلس، حسین 
فریدون، برادر حســن روحانی را به 
ارتباط با رسول دانیال زاده متهم کرده 
بودند. نخســتین بار علیرضا زاکانی، 
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 
و دبیــر گروه محافظــه کار رهپویان 
انقالب و یکی از مخالفان سرســخت 

روحانی و برجام، رسول دانیال زاده را 
یکی از بدهکاران بزرگ بانکی معرفی 
کرد و ادعا کرد که حسین فریدون با 
دانیال زاده ارتباط نزدیکی دارد و برای 
پیشبرد منافع او اعمال نفوذ می کند. 
دولت و همچنین دانیال زاده از زاکانی 
شکایت کردند، اما بعد شکایت خود را 
پس گرفتند. زاکانی به خبرگزاری های 

نزدیک به سپاه گفته بود:
»عناصر فاسد دســت به دست هم 
دادند و شبکه درســت کردند و این 
شبکه همه گیر شــده است. االن در 
جامعــه صحبت از فســاد چند هزار 
میلیاردی مثل فساد 500 میلیاردی، 
هزار میلیاردی، دو هزار میلیاردی، سه 
هزار میلیاردی و حتی ۹ هزار میلیارد 

تومانی است.«
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضائیه ۹ مهر ســال جاری از صدور 
حکم قطعی 5 ســال زنــدان برای 
حسین فریدون به اتهام رشوه خواری و 
ارتشاء خبر داد. برادر رئیس جمهوری 
اسالمی اکنون دوران محکومیت خود 

را در زندان اوین می گذراند.

تصویری از ویدیویی که خبرگزاری قوه قضاییه ایران از بازگشت رسول 
دانیال زاده به ایران منتشر کرده است

رویترز با استناد به اظهارات منابع آگاه در عراق گفته است که ایران 
یک طرح اســتراتژیک به مقامات عراقی ارائه داده تا براساس آن، با 
مهار اعتراضات و ارائه بسته ای از اصالحات سیاسی و برگزاری انتخابات 
در سال آینده، از یک قیام گسترده ضددولتی جلوگیری کنند. ایران 
تالش می کند که با این طرح نفوذ خود در عراق را نیز حفظ کند. احزاب 

و مقامات عراقی با این طرح موافقند.

دانیال زاده  اطالعات سپاه رســول 
معروف به »ســلطان فوالد« و یکی 
از نزدیکان حســین فریدون، برادر 
رئیس جمهوری اســالمی را که در 
آلمــان زندگی می کرد بــه امارات 
متحده عربی منتقل و ســپس او را 
بازداشــت کرد. از نحوه انتقال او به 
امارات و بازداشت یا چگونگی ربایش 

او اطالعی در دست نیست.

رویترز: دولت ایران
 چاره جوی برون برفت رهبران عراق 

از بحران شده است

رادیو زمانه- رویترز در این گزارش نوشته است که قاسم سلیمانی، فرمانده 
سپاه قدس چند جلسه با گروه های سیاسی و مقام های دولتی عراق برگزار 

کرده و در این دیدارها از نزدیک این استراتژی را تدوین کرده است.
دو منبع آگاه از مذاکرات گفته اند، قاسم سلیمانی برنامه اصالحاتی را ارائه 
کرده است که براساس آن عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق تا زمان 
انتخابات جدید در ســال آینده در قدرت خواهد ماند و این فرصتی برای 
ایران فراهم خواهد کرد تا درباره حفظ نفوذ خود در عراق دوباره محاسبه 

کند.
این راه حل پیشنهادی شامل حفظ قدرت طبقه سیاسی حاکم است که 
ایران سال هاســت آن را پرورش داده است و بعید به نظر می رسد بتواند 
معترضانی را که خواهان برکناری کل سیاستمداران حاکم هستند قانع 

کند.
اعتراضات اخیر در عراق بزرگترین چالش سیاســتمداران حاکم بر این 
کشور از زمان سقوط حکومت صدام حسین در پی حمله آمریکا در سال 
200۳ اســت.در این اعتراضات تاکنون دست کم ۳00 نفر از معترضان 
کشته شده اند که بیشتر آن ها توسط نیروهای امنیتی با گلوله های واقعی 
هدف قرار گرفته اند. با این حال برخورد خشــونت آمیز نیروهای امنیتی 

معترضان را ترغیب به ترک خیابان ها نکرده است.
یک مقام ارشد امنیتی به رویترز گفت تاکتیک های جدید به منظور محدود 
کردن تظاهرات در میدان تحریر بغداد، در دست اجراست، جایی که در 

هفته های گذشته کانون اعتراضات بوده است.
این مقام امنیتی گفت: »نیروهای امنیتی روز شــنبه دستورات جدیدی 
مبنی بر این که معترضان باید در میدان تحریر نگه داشته شوند، دریافت 
کردند. آن ها در حال حاضر بی سروصدا تالش می کنند تا میدان تحریر را 
از همه طرف ببندند، و انتظار می رود که کارزار بازداشت ها به منظور کاهش 

اعتراضات برنامه ریزی شود.«
در همین حال مقامات دولتی طــرح اصالحات را برای آرام کردن مردم 
معترض به پیش خواهند برد که در آن برگزاری انتخابات جدید توســط 
کمیسیونی مستقل در نظر گرفته شده است و پارلمان ساختار متنوع تری 

خواهد داشت.
منابعی که در جلسات اخیر دولت شرکت کرده اند می گویند این استراتژی 
اکنون نه تنها از پشتوانه گروه های تحت حمایت ایران که از دولت حمایت 
می کنند، بلکه رقبای اصلی آن هــا، از جمله مقتدا صدر، جناح روحانی 
شیعه که مرتباً ایران را محکوم کرده و خواهان برکناری عبدالمهدی شده 
است، برخوردار است.  رهبران سیاسی سنی و کرد نیز از این طرح حمایت 

می کنند.
یــک منبع نزدیــک به مقتدا صدر گفت: »خشــم معترضــان به همه 
سیاســتمداران، حتی شــخصیت های دینی، همه احزاب را واداشته که 
به توصیه های ایران گــوش دهند و با هم همکاری کنند تا دولت عادل 

عبدالمهدی حفظ شود.«
به گفته این منبع، حتی صدر نیز موافق است. »او نگران است اعتراضاتی 
که از کنترل او خارج است موقعیت او را در میان هوادارانش تهدید کند«.

براساس طرح اصالحات پیشنهادی برهام صالح، رئیس جمهوری عراق که 
رویترز آن را به دست آورده است، حداقل سن نامزدی انتخابات کاهش و 
حوزه های رأی دهی افزایش خواهند یافت. همچنین کرسی های مجلس از 
۳2۹ به 222 کرسی کاهش می یابد. در کمیسیون عالی مستقل انتخابات 

عراق نیز تکنوکرات ها و قاضی ها جایگزین منصوبان قبلی خواهند شد.
دو منبع نزدیک به مذاکرات گفتند، پارلمان قبل از تصویب تاریخ انتخابات 
زودهنگام در سال 2020 به اصالحات رأی خواهد داد و این امر زمینه را 

برای تأخیرهای احتمالی فراهم خواهد ساخت.
عزت شاه بندر، از فعاالن سیاسی مستقل که نقش میانجی بین معترضان 
و مقامات ارشد سیاسی از جمله عبدالمهدی را ایفا کرده است از موافقت 
اصولی برای ترمیم کابینه خبر داد و افزود عبدالمهدی در سمت خود باقی 

خواهد ماند.
شاه بندر گفت: »اکنون همه در اطراف نخست وزیر جمع شده اند. او بهترین 

گزینه آن ها برای جلوگیری از هرج ومرج است.«
هنوز روشن نیست که آیا وعده اصالحات می تواند اعتراضات را خاموش 
کند یا خیر. این اصالحات به وضوح از خواســته های معترضان مبنی بر 
برکناری کل نظام سیاسی پس از صدام به دور است، اما احزاب می توانند 
آن را به عنوان نشــانه ای از جدیت مقامات عراق برای حرکت در مسیر 

صحیح قلمداد کنند.
آیت اهلل علی سیستانی، از مراجع دینی شیعه در عراق که فقط در مواقع 
بحرانی در مورد سیاست صحبت می کند و تأثیر زیادی بر افکار عمومی در 
عراق با اکثریت شیعه دارد، خواستار اصالحات جدی در »یک بازه زمانی 
مناسب« شد. او از معترضان خواسته است تا زمانی که قدم های مشخص 
برای برآورده کردن خواســته های آن ها برداشته نشود، به خانه های خود 

نروند.
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خدمات مهاجرتی مون الیت
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

* ویزاى توریستى، تجارى،  سوپر ویزا، اقامت موقت، اجازه کار
* ویزاى تحصیلى در مدارس و دانشگاه هاى معتبر کانادا

* مهاجرت از طریق خویشاوندى، سرمایه گذارى، کارآفرینى و نیروهاى متخصص کار
* برنامه هاى مهاجرت استان هاى مختلف کانادا از جمله استان کبک

* درخواست شهروندى کانادا و تمدید اقامت
* دفاع از حقوق قانونى شما در دادگاه هاى مهاجرت و تجدیدنظر

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت

تهران:    021-8280-2634
ونکوور:   604-700-5634
info@moonlightimmigration.comکالگری:  403-200-8122

facebook.com/moonlightimmigration

رئیس دفترروحانی:  مبارزه با فساد  
در قوه قضاییه هم باید باشد

جلسه غیرعلنی مجلس
 »سهم درآمدهای نفتی در بودجه
 سال آینده به صفر رسیده است«

رادیو فردا- همزمان با برگزاری جلسه 
غیر علنی مجلس ایران برای کاهش 
وابستگی بودجه به نفت، خبرگزاری 
مهر روز سه شنبه 2۱ آبان اعالم کرد 
که در الیحه بودجه سال ۹۹ »سهم 
درآمدهــای نفتی به صفر رســیده 

است«.
اگر ادعای این رســانه نیمه رســمی 
تایید شود، کاهش شدید درآمدهای 
نفتی ایران پس از تشدید تحریم های 
ایاالت متحده باعث شــده است که 
دولت حســن روحانی به درآمدهای 
دیگر برای تامین منابع مالی بودجه 

سال آینده روی بیاورد.
خبرگزاری مهر در گزارش خود گفته 
که درآمدهای نفتی ایران قرار اســت 
تنها »صرف پروژه های عمرانی شود«.

بر اساس این گزارش، در بودجه سال 
۹۹ همچنین قرار است همه هزینه ها 

بازبینی شده و به حداقل برسند.
مجلس شورای اسالمی در سال جاری 
پس از کاهش شــدید صادرات نفت 
کشور، چندین جلسه غیرعلنی درباره 

بودجه برگزار کرده  است.
روز سه شــنبه نیز جلســه غیرعلنی 
مجلــس بــرای بررســی چگونگی 
»کاهش وابســتگی بودجه به نفت و 
ضرورت جلوگیری از انتظارات کاذب 

در بودجه« سال ۹۹ برگزار شد.
اســداهلل عباسی، ســخنگوی هیات 
رئیســه مجلس، پس از این جلســه 
گفت که بودجه ســال آینده باید بر 
اساس مالیات، فروش اوراق مشارکت 
و فروش شــرکت های دولتی تامین 

شود.
برای کاهش  گزارش ها درباره تالش 
وابســتگی بودجه به نفــت در حالی 
منتشر شــده که فروش نفت منبع 

اصلی درآمدهای ایران است.
حســن روحانــی،روز سه شــنبه در 
ایــن زمینه گفت: »بــا وجود برخی 
درآمدهــای متفرقــه، درآمدی که 
می تواند کشور را اداره کند، پول نفت 

است«.
آقای روحانی افزود: »باالترین درآمد 
مالیاتی که برای سال آینده پیش بینی 

شده، ۱50 هزار میلیارد تومان است؛ 
اما برای اداره کشــور بــه 450 هزار 
میلیارد تومان نیاز اســت و حال باید 
پرســید ۳00 هزار میلیــارد تومان 

باقی مانده را باید از کجا آورد«.
ایران تا قبل از تحریم های یکســال 
گذشــته ایاالت متحده، بیش از 2.5 
میلیــون بشــکه در روز نفت صادر 
می کرد و برای بودجه امسال فروش 
یک ونیم میلیون بشکه نفت پیش بینی 

شده است.
با این حال حشمت اهلل فالحت پیشه، 
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس، روز سه شنبه 
۱4 آبان، گفته بــود که فروش نفت 

ایران تا 20 برابر کاهش یافته است.
وی میزان صــادرات نفــت ایران را 
دقیقا عنوان نکــرد، اما با میزان افت 
»20 برابری« که اشاره کرده، احتماال 
صادرات روزانه نفت ایران به ۱25 هزار 

بشکه رسیده است.
ایران ماه اوت نیــز در کل ۱۶0 هزار 
بشــکه نفت صادرات داشت. این رقم 

در ماه ژوئیه ۳۶5 هزار بشکه بود.

سنگاپور درباره حراج نفتکش حامل گاز مایع ایران هشدار داد

رادیو فردا- بعد از توقیف یک نفتکش 
چینی حامل گاز مایــع )ال پی جی( 
ایران در ســنگاپور، دادگاه عالی این 
کشــور یک هفته فرصت داده است 
یا مالک این کشتی به دادگاه مراجعه 
کند یا کشــتی را به حــراج خواهد 

گذاشت.
ســنگاپور قبال دو نفتکش شــرکت 
»کونلون« چیــن را که پنهانی نفت 
و محصــوالت نفتی ایــران را حمل 
می کردند در روزهای 22 و 24 ژوئیه 
در بنادر خود توقیف کرده بود، اما بعد 

از مدتی آزاد کرد.
نام این نفتکش ها »گس اینفینیتی« 
)کــه اخیرا نام خود را به اکو اســتار 
تغییر داده( و »گس دراگون« )اخیرا 
نام خود را به نِکسو تغییر داده( است.

شــرکت اطالعات انــرژی و ردیابی 
نفتکش هــا کپلــر می گوید نفتکش 
»اکو اســتار« که از ژوئیه پارسال گاز 
مایع ایران را به چین حمل می کرد، 
مورد تحریــم آمریکا قرار گرفته بود، 
اما از راه های مختلف مانند خاموش 
کردن سیستم سیگنال خود یا تحویل 
محموله های ایرانی در میان دریاها از 
نفتکشی دیگر، کماکان به »قاچاق« 

گاز مایع ایران ادامه می داد.
این نفتکش بعــد از آزادی در ژوئیه 
امســال، دوباره نیمه های ماه گذشته 
وارد بنادر سنگاپور شده و این بار بعد 
از توقیف، دادگاه عالی ســنگاپور در 
سایت رســمی خود نام این نفتکش 
را رسما در لیست نفتکش های توقیف 
شــده قرار داده و یک هفته به مالک 
این کشتی فرصت داده که به دادگاه 
مراجعه کند، وگرنه این نفتکش طی 

شش هفته به حراج گذاشته شده و به 
فروش خواهد رفت.

کپلر می گوید نِکسو نیز هم اکنون در 
آب های خلیج فارس لنگر انداخته و 

بیکار مانده است.
آمریکا ســوم مهرماه ســال جاری 
شــرکت »کونلون« چیــن را که در 
جزایــر ویرجین بریتانیا ثبت شــده 
به اتهام نقــض تحریم های ایران، در 

فهرست سیاه خود قرار داد.
گزارش های متعددی در رابطه با نقض 
تحریم های آمریکا توســط شــرکت 
حمل ونقل دریایــی کونلون و بانک 
کونلون در رسانه ها منتشر شده است.

بهمن ماه پارسال مجیدرضا حریری، 
عضو اتــاق بازرگانی ایران و چین در 
مورد بانک کونلون گفت: »این بانک 
برای ساماندهی روابط بانکی ایران با 
چین در دوره تشدید تحریم ها علیه 
ایران و با هدف دور زدن تحریم ها در 
دولت قبل ایجاد شــد. سرمایه اولیه 
این بانــک از ارز فروش نفت ایران به 
چین که در چین بلوکه شده تأمین 
شده  است، اما همین بانک اکنون از 
ایران توســط  تحریم هایی که علیه 
آمریکا وضع شــده، حمایت می کند 
و به طرف ایرانــی اعالم می کند که 
اقالم مورد تحریم را با کشور ما معامله 

نخواهد کرد.«
به گفته وی، »شرایط به گونه ای شده 
که نمی توان به شیوه گذشته تحریم ها 
را دور زد زیرا بسیاری از این روش ها 
به طرق مختلف و حتی از سوی خود 

ما افشا شده  است«.
خبرگزاری رویترز در سال ۹۳ نوشته 
بود که گزارشی از یک نهاد اطالعاتی 
غربــی »نشــان می دهد« ایــران از 
بانک های چینی برای انتقال پول به 
شــرکت های مرتبط با نیروی قدس 

سپاه پاسداران استفاده می کند.
این گــزارش افزوده بــود که بانک 
امر،  ایــن  بــرای  ایــران  مرکــزی 

حساب هایی در بانک کونلون باز کرده  
که از زیرمجموعه های شــرکت ملی 

نفت چین است.
آمارهای کپلر نشان می دهد که ایران 
ماه گذشــته ۳00 هزار تن گاز مایع 
به چین تحویل داده که نســبت به 

ماه قبل آن ۳0 درصد کاهش نشان 
می دهد. چین تنها مشتری گاز مایع 
ایران است که واردات نفت جمهوری 
اسالمی را نیز، هر چند محدود، ادامه 

می دهد.

ترامپ »وضعیت اضطراری ملی«
 علیه ایران را یک سال دیگر تمدید کرد

دویچــه وله- دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای که بامداد 
چهارشــنبه 22 آبان )۱۳ نوامبر( به کنگره ارســال کرد قانون»وضعیت 
اضطراری ملی« را که یکســال بعد از انقالب ایران توسط جیمی کارتر، 
رئیس چمهور ســابق آمریکا وضع شده بود را تمدید کرد. با این فرمان، 
صدور اســلحه و جنگ افزار به ایران ممنوع شده و واردات نفت ایران به 

آمریکا نیز متوقف گردیده بود.
در این نامه که در وبسایت کاخ سفید منتشر شده آمده است که وضعیت 
اضطراری ملی در ارتباط با ایران که در ۱4 نوامبر ۱۹۷۹ )2۳ آبان ۱۳5۸( 

اعالم شده، پس از ۱4 نوامبر )22 آبان( 20۱۹ نیز ادامه خواهد یافت.
ترامپ در این نامه همچنین تاکید کرده است که ادامه وضعیت اضطراری 
ملــی در ارتباط با ایران ضرورت دارد. در نامه ترامپ به کنگره همچنین 
گفته می شود که مناسبات آمریکا با ایران هنوز عادی نشده و توافق با ایران 
در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱)2۹ دی 5۹(  که به »توافق الجزایر« معروف شده به 

قوت خود باقی است.
توافق الجزایر که با میانجیگری کشور الجزایر میان ایران و آمریکا سال 5۹ 
امضا شد، به اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گیری اعضای این سفارت 

در تهران پایان داد.
قانون وضعیت اضطراری ملی پس از یک سال از اعالم، منقضی می شوند 
مگرآنکه رئیس جمهوری آمریکا در مــدت ۹0 روز پیش از انقضای آن 

تمدیدش را اعالم کند.
بعد از اعالم شدن این قانون تواسط کارتر روسای جمهوری آمریکا هرساله 

این قانون را جهت تمدید امضا کرده اند. 
تنش بین ایران بعد از تصویب این قانون حدود چهار دهه ادامه داشــته 
و این قانون تاکنون ملغی نشده است. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق 
آمریکا در آن زمان به وزارت خزانه داری این کشور دستور داده بود که تمام 
دارایی های رسمی ایران در آمریکا از جمله حساب ایران را در بانک های 

آمریکایی مسدود کند.
قانون وضعیت اضطراری ملی را می توان نخستین تحریم اقتصادی آمریکا 
علیه ایران دانست. جیمی کارتر در آن زمان مناسبات دیپلماتیک را قطع 

و صادرات کاال و محصوالت آمریکایی به ایران را هم ممنوع اعالم کرد.

رادیــو فردا- چند تن از اعضای دولت حســن روحانی از جمله محمود 
واعظــی، رئیس دفتر رئیس جمهور، با انتقــاد از قوه قضاییه جمهوری 
اسالمی می گویند مبارزه با فساد نباید تنها به مجموعه دولت محدود شود 

و باید شامل قوه قضاییه هم باشد.
به گزارش روز چهارشنبه، 22 آبان خبرگزاری ایرنا، آقای واعظی در حاشیه 
جلسه هیئت وزیران با اشاره به این که قوه قضاییه به تازگی اعالم کرده 
»پنج شش قاضی فاسد« برکنار شده اند صراحتا نظر داد که »حق مردم 

است بدانند که این قضات اخراج شده چه کسانی هستند«.
وی همچنین خواستار انتشار جزئیات »محاکمه« آنها شد و اضافه کرد: 

»اگر فساد انجام داده اند مانند بقیه شفاف شود.«
پیشتر و به فاصله اندکی پس از اعالم محمدجعفر منتظری، دادستان کل 
کشــور درباره بازداشت این چند قاضی، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس 
جمهوری، نیز در توئیتی نوشته بود نام و سوابق و احکام این »ناقاضیان« 
برکنار شده را اعالم کنید و »اجازه دهید مردم امکان شکایت و درخواست 

رسیدگی به تخلفات آنها را داشته باشند«.
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چه حرف هایی به چه کسانی می آید؟
تکثیر »اپوزسیون« در جمهوری اسالمی

ساختار حکومت جمهوری اسالمی به 
گونه ای اســت که در آن هر مسئولی 
می تواند در نقش اپوزســیون ظاهر 
شود و بقیه نهادها را زیر سوال ببرد. 
از رهبر جمهوری اســالمی به عنوان 
باالترین مقام رسمی حکومت گرفته 
که هر وقت سیاستی با شکست مواجه  
شده، منتقد اصلی دولت های مختلف 
بوده است تا بقیه مسئولین دولتی و 
اجرایی که در موقعیت های مختلف 

نقش اپوزسیون را اجرا کرده اند.
در طی چند روز اخیر سخنرانی های 
حسن روحانی در یزد، کرمان و تهران 
با محور فساد اقتصادی واکنش های 
تندی در میان طیف اصولگرا به دنبال 
داشت، عده ای سخنان او را به جنگ 
لفظــی با رئیس قــوه قضائیه تعبیر 
کردند و عده ای دیگر همانند مجتبی 
ذوالنور این سخنرانی را علیه رهبری 
دانستند. در واقع از یک سو روحانی 
به عنوان باالترین مقام اجرایی کشور 
در نقش اپوزسیون به انتقاد از عملکرد 
دستگاه های اطالعاتی و قوه قضائیه 
پرداخت و از سوی دیگر نماینده ای 
در قــوه مقننه نقــش مخالف دولت 
را ایفا کــرد و روحانی را به باد انتقاد 

گرفت.
گفته می شود مجتبی ذوالنور، نماینده 
اصولگــرای قم و رئیس کمیســیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی، پس 
از سخنرانی روحانی متن شبنامه ای 
علیه رئیس جمهــوری ایران تهیه و 
بین نماینــدگان مجلس توزیع کرد. 
در این متن تالش شده بود با انتشار 
بخش هایی از سخنان رهبر جمهوری 
اسالمی و مواضع اخیر رئیس جمهور 
ایــران، روحانــی را مقابــل آیت اهلل 
خامنه ای قرار دهد. برخی نمایندگان 
به این اقدام اعتــراض کردند و علی 
الریجانی رئیس مجلس هم در پاسخ 
بــه تذکر مصطفــی کواکبیان عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی، گفت که ایــن موضوع در 
جلسه هیأت رئیســه بررسی خواهد 

شد.

مقایسه روحانی با بنی صدر

ذوالنور به این شــبنامه اکتفا نکرد و 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به این 
ســوال که »آیا برگه ای که شما روی 
بیانیه منتشرشــده امروز در مجلس 
گذاشــته بودید مبنی بر اجرای ماده 
۶0۶ قانون مجازات اســالمی، تهدید 
رئیس جمهور محسوب می شود یا نه،« 
گفت: »تهدید نیست، اما اگر من زورم 
برســد یقه رئیس جمهور را می گیرم 

تا ایشــان را به اینجا بکشانم و دنبال 
این هستیم. از آقای روحانی شکایت 
خواهیم کرد و از قوه قضاییه خواهیم 
خواست که بر اساس ماده ۶0۶ ایشان 
را مجازات کند. قانون مجازات اسالمی 
برای پابرهنگان و آفتابه دزدان است؟«
ایــن نماینده مجلــس در خصوص 
چرایی درخواســت اعمال ماده ۶0۶ 
قانــون مجــازات اســالمی در مورد 
روحانی گفت:»آقــای روحانی دیروز 
می خواســت مردم یزد را به جان هم 
بیندازد، چون من در حادثه ۱4 اسفند 
و ماجرای بنی صدر حضور داشتم، جو 
دیروز سخنرانی روحانی و حرف هایش 
برایم تداعی گر بنی صدر و ۱4 اسفند 

بود.«
پیش از این یک رئیس جمهور دیگر 
نیز با بنی صدر مقایســه شده است، 
در ســال ۱۳۹۱ صدا و سیما به بهانه 
سالگرد چهاردهم اسفند سال ۱۳5۹ 
با پخش مســتندی به نام »سرانجام 
نامبارک« محمــود احمدی نژاد را به 

ابوالحسن بنی صدر تشبیه کرد.
البته پیش از آن نیز هواداران آیت اهلل 
خامنه ای بارها از این تشبیه استفاده 
کردند تا جایی که غالمحسین الهام 
ســخنگوی دولت با انتقاد از تشبیه 
احمدی نژاد به بنی صدر گفت: »در 
هر مقطعی که شــما نگاه می کنید 
پیوند احمدی نژاد با نهادهای انقالبی 
بسیار محکم بوده اســت و اساسا با 
هیچ دوره ای از ریاست جمهوری های 

گذشته قابل مقایسه نیست.«

وظیفه من به زیر کشــیدن رئیس 
جمهور است

ذوالنور خود را در جایگاه دفاع از مردم 
قرار داد و در انتقاد از دولت گفت:»من 
وکیل المله هســتم نــه وکیل الدوله. 
وظیفه من این است که از مردم دفاع 
کنم تقابل یعنی چه؟ مردم گرســنه 
چطور باید از خودشــان دفاع کنند؟ 
یا به من کــه رای دادند باید از آن ها 
دفاع کنم و یــا باید به آقای روحانی 
صدایشان را برسانم که دیروز زمانی که 
می گفتند »حاشیه را رها کن بیکاری 
را دوا کن« گفت همین عده قلیل را 
به اسالم دعوت می کنیم. یعنی، چون 
گفتند بیکاری را دوا کن مســلمان 
نیســتند بلکه کافر هستند. اگر من 
این حرف ها را برای تسکین درد مردم 
نزنم چه بالیی بر سر کشور و مملکت 

می آید؟«
او با تاکید بر اینکه ســخنان روحانی 
در تقابل با ســخنان آیت اهلل خامنه 
ای بوده، گفت: »یک ذره انصاف الزم 

است. حداقل شــب که می خواهید 
بخوابید باید وجدانتان آرام باشد که 
دروغ نمی گویید. سوال من این است 
که ســخنان روحانی با فرمایشــات 
رهبری هم پوشــانی دارد یا در تقابل 
با آن اســت؟ وجدان من هنوز راحت 
نیســت، چــون احســاس می کنم 
وظیفه ام را انجام نداده ام. او در پاسخ 
به سوالی مبنی بر اینکه وظیفه شما 
چیست؟ تاکید کرد: وظیفه من به زیر 
کشیدن آقای رئیس جمهور است که 
انقدر پدر مــردم را از نظر اقتصاد در 

نیاورد.«

این حرف ها به شما نیامده است

اما ســخنان ذوالنور بی پاسخ نماند، 
حســن روحانی روز چهارشنبه 22 
آبان در جلســه هیات دولت تلویحا 
به سخنان ذوالنور پاسخ داد و گفت: 
»یک عده که وضع شان خیلی خوب 
است و قلم و بلندگو دست شان است 
هر گوشــه تهران برای خودشان داد 
می زنند و می گویند وضع مردم خراب 
اســت. بله وضع مردم خوب نیست، 
ولی به این حرف ها به شــما نیامده 
است. می دانیم حقوق تان چقدر است، 
خانه هایتان کجاســت و سوابق تان را 
بلدیم. شما نمی خواهد اینطور حرف 

بزنید.
اما پس لرزه های ســخنرانی روحانی 
نیز در جلسه هیات دولت ادامه داشت 
روحانی بار دیگر و این باز از موضعی 
نرم تر از فساد سخن گفت، او با تاکید 
بر ضرورت حفظ وحــدت و آرامش 
در کشــور گفت: »همه باید آستانه 
تحمل خود را باال ببریم همانطور که 
وقتی به دولت و دســتگاهی انتقادی 
می کنند آنها را تحمل می کنیم… 
مــا می گوییم بیاییم در این مبارزه با 
فسادی را که از سال ۹2 شروع کردیم 
و الحمداهلل بعضی دیگر هم آمدند و 
کمک می کنند، قاطعانه عمل کنیم و  
این مبارزه با فساد را تبدیل به اختالف 
نکنیم؛ بلکه تبدیل به وحدت کنیم.«

روحانی در سخنان اخیر خود با اشاره 
به وحدت گفت:»اگر دیده شود همه 
جناح ها، گروه ها و تفکرها و هر فردی 
که فساد کرده پای میز محاکمه است 
، این وحدت ایجــاد می کند اما اگر 
ببینیــم یک عده آن گوشــه و کنار 
پرده ای رویشان کشیده اند و یک عده 
پــای میز محاکمه اند،  آن موقع دعوا 
می شود و نباید اجازه داد دعوا شود.«

رئیــس جمهوری ایران با اشــاره به 
پرونــده بابک زنجانی در ســخنانی 
مبهم از ســود مبالغ اختالس شده 

سخن گفت و از کسانی که هویت آنها 
را معلوم نکرد خواســت در مورد این 
مبالغ شفاف سازی کنند. از سخنان 
روحانی اینطور برداشــت می شــود 
که افراد یا نهادهایی مســئول اصلی 
این اختالس ها هستند اما حاضر به 

پاسخگویی نیستند.
او گفــت: رئیس جمهــور نمی تواند 
بگــذرد و بحث این 2 میلیارد و ۷00 
میلیون دالر را بار دهم است که تکرار 
می کنم و طی چند ســال گذشــته 
مداوم گفته ام. مــردم حق دارند که 
بدانند این 2 میلیارد و ۷00 میلیون 
دالر، ســودش چه شد و پشت پرده 
چه کسانی بودند. این را ۳ سال پیش 
در سخنرانی ام گفتم که اگر شما یکی 
را بگیرید و اعدام کنید کار درســت 
نمی شــود و ما دنبال اعدام نیستیم 

بلکه دنبال پول هستیم.«
 حسن روحانی بدون نام بردن از کسی 
به فسادهای میلیون دالری اشاره کرد 
و گفت که» یکی 2۶0 میلیون دالر و 
دیگری420 الی4۳0 میلیون دالر از 
ما نفت برده پولش را نداده اســت. « 
و از آنان خواســت که بیایند حساب 

پس بدهند.
در حالــی که بابــک زنجانی و دیگر 
متهمان پرونده پول های گمشــده 
در زندان هستند مشخص نیست که 
روحانی از تریبون عمومی چه کسانی 
دعوت کرده است که تکلیف این پول 
ها را مشــخص کنند. او حتی از آیت 
اهلل خامنــه ای نقل قول می کند که 
باید افراد مرتبط با این مبالغ پاسخگو 

باشند.
روحانی با اشاره به نامه نگاری هایی که 
از سال اول ریاســت جمهوری دوره 
یازدهم برای مشخص شدن سرنوشت 
پول این نفت و سود آن نوشته است 
، گفــت: »مقام معظم رهبری به من 
فرمود اینهایی که شما می گویید حق 
شماســت و اینها باید به شما جواب 
بدهند و بگویند چه کردند، این دستور 

آقا، اسالم و قانون است.«
نهادهایی نظامی مانند سپاه پاسداران 
و ده ها نهاد دیگر در جمهوری اسالمی 
وجود دارند که بــه هیچ عنوان و به 
هیچ بخشی از ساختار قدرت پاسخگو 
نیستند، از سوی دیگر رهبر جمهوری 
اســالمی و ده ها منصــب حکومتی 
دیگر نیــز از همین قاعــده پیروی 
می کنند، شاید به همین دلیل است 
که مقامات مختلف نقش اپوزسیون را 
بازی می کنند آنهم در حکومتی که 
مخالفان و منتقدان واقعی و خارج از 

حاکمیت اجازه ابراز عقیده ندارند.
یلدا امیری )زیتون(

صبر استراتژیک 
»دانه درشت ها« بسر آمده!؟

چهار روز پس از آنکه حسن روحانی برخورد با »فساد« در قوه 
قضائیه را »نمایشی« خواند و پرسید »چرا با دانه درشت  ها مقابله 
نمی  کنید؟« روزنامه دولتی »ایران« در صدد تطهیر وی برآمده 
است. روزنامه کیهان تهران هم نوشته که راز عصبانیت روحانی از 

دستگاه قضائی »کارنامه خالی« و »محاکمه اخوی« است.

روزنامه ایران، چهارشــنبه 22 آبان، در گزارشی می  نویسد همانگونه که 
صبر استراتژیک دولت در برابر بدعهدی های اروپایی ها بعد از یک سال به 
پایان رسید، حاال به نظر می رسد صبر استراتژیک روحانی در برابر جبهه 

مخالفان نیز به پایان رسیده است.
در این گزارش آمده، »دمیدن روحانی بر شــفافیت محدود به ماجرای 
فســاد و پرونده های اقتصادی نخواهد بود. اشــارات او در کرمان علیه 
پرونده ســازی ها و شنود گذاشتن های غیرقانونی را باید در همین راستا 

ارزیابی کرد«.
نویسنده گزارش که دبیر سیاســی این روزنامه است ادعا کرده »دالیل 
تند شدن هجمه ها علیه روحانی تاوان مطالبه شفافیت است«. الیته این 
ادعا چندان بیجا نیســت اما ناقص و جهت  دار اســت زیرا افراد فاسدی 
مثل حسین فریدون و مهدی جهانگیری برادران رئیس دولت و معاونش 
از دانه درشت  های نظام محسوب می  شوند! فریدون آنقدر مورد اطمینان 
نظام بوده اســت که به عنوان یکی از اعضای تیم هســته  ای به صورت 
مســتقیم در جریان مذاکرات اتمی با طرف  های غربی شرکت می  کرد. 
مهدی جهانگیری برادر اســحاق جهانگیری نیز از اعضای ارشد »حلقه 

کرمان« و مورد حمایت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده است.
از آنسو، روزنامه کیهان تهران دو عامل را برای عصبانیت روحانی برشمرده 
اســت: یکی واماندگی و ناکارآمدی دولت و دیگری برخورد با مفاســد 

اطرافیان وی به ویژه برادرش.
در بخشی از گزارش کیهان تهران به گوشه  هایی از مفاسد حسین فریدون 
که با چندین شبکه فساد و دزدی در ارتباط بود اشاره می  شود. از جمله 
ارتباط فریدون با رسول دانیال زاده یکی از بدهکاران بانکی و یا ارتباط او 
با شبکه فساد شب دوست ماالمیری کجوری از ابَربدهکاران بانکی که در 
جریان رســیدگی به این پرونده اسناد واریز کردن پول به  حساب دختر 

حسین فریدون در لندن و کانادا افشا شد.
در نظام جمهوری اســالمی که فساد به صورت سیستماتیک در جریان 
اســت و کانون  های فساد به صورت شــبکه  ای با هم در ارتباط هستند، 
رسیدگی به پرونده فساد دزدهای گردن کلفت کار آسانی نیست. چنانکه 
تمام جلسات دادگاه   حسین فریدون غیرعلنی برگزار شد و وقتی منتقدان 
از مسئوالن قوه قضائیه دلیل علنی برگزار نشدن جلسات را می  پرسیدند 

جواب سرباال می  گرفتند.
از سوی دیگر، گروهی معتقدند دعوای حسن روحانی و ابراهیم رئیسی 
دوقطبی سازی کشور در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی است 
که قرار اســت در اسفند ۹۸ برگزار شــود. گروهی دیگر آن را ناشی از 
اختالفات درونی نظام می  دانند که بار دیگر اوج گرفته و علنی شده است. 
چنین فضایی یادآور مناظره  های انتخاباتی روحانی و رئیســی است که 
برای جمع کردن رای و عقب زدن یکدیگر دســت به افشــای گوشه  ای 
از فسادها و دزدی  ها زدند و در نهایت پس از انتخابات همگی سر سفره 
انقالب نشســتند و تمام آنچه را گفتند فراموش کردند. در هر صورت، 

جامعه نه مبارزه با فساد را جدی می گیرد و نه اختالفات آنها را!
خاویر کرمنت نویســنده و روانشناس آمریکایی در کتاب »بیشعورهای 
گردن کلفت« آنها را چنین توصیف می  کند: آنها گونه بسیار نادری هستند 
که وجدان و انسانیت  شــان را از دست داده  اند و هر زمان که می  خواهند 
و هر جا مناسب باشد دروغ می  گویند و فساد می  کنند و رشوه می  گیرند 
و حقیقت را انکار می  کنند و زیر بار مسئولیت شانه خالی می  کنند اما در 
عین حال خود را انســانی صادق و پرشور و آینده  نگر نشان می  دهند و 
هنگامی که رسوا شوند تغییر موضع می  دهند و خودشان را مبرا می  کنند 

و همه تقصیرها را به گردن اطرافیان  شان می  اندازند.
اتفاقا این کتاب در ایران ترجمه و توزیع شده و فروش نسبتا خوبی هم 
داشت و رسانه  ها و محافل اصالح  طلب روی محتوای آن علیه جناح رقیب 

مانورهایی هم دادند چنانکه گویی خودشان بسیار »باشعور« هستند!
ین »دانه درشــت ها« در جمهوری اســالمی همان »گردن کلفت«های 
متصل به باندها و حلقه های مافیایی هستند که هر کدام از چند کانال از 
حمایت  های پیدا و پنهان برخوردارند؛ به عنوان نمونه می توان به وساطت 
قاسم ســلیمانی برای آزادی مهدی جهانگیری برادر معاون اول حسن 

روحانی اشاره کرد.
محمود احمدی نژاد که دولت او غرق در فســاد و پولشویی و دزدی بود 
دی  ماه ســال ۱۳۹۶ با انتشار نامه ای قاسم سلیمانی را متهم کرد که با 
پادرمیانی و توصیه به مقامات، باعث آزادی مهدی جهانگیری شده است.

اکنون که تشت رسوایی تخلفات و فساد همه جانبه ی کارگزاران و مدیران 
نظام در قوای ســه گانه و وزارتخانه  ها و نهادهای حکومتی که مرزهای 
جناحی و حزبی را درنوردیده و یکی پس از دیگری از بام می  افتد، جدال  ها 
نیز باال گرفته است. گرچه تجربه نشان می دهد که مسئوالن جمهوری 
اســالمی برای حفظ خود و نظام در نهایت همــواره در یک جبهه قرار 
گرفته اند اما شرایط تغییر کرده و فضای جامعه و اوضاع بین  المللی مانند 
ســابق نیست و بازی  هایی که ســردمداران رژیم در آنها به مهارت  های 

فوق  العاده رسیده اند دیگر جواب نمی دهد.
منبع: کیهان لندن
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

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

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

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

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

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

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

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

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

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

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

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

بوده و هستند.
 

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

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

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

نیست.
 

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

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

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

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

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

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

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

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

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

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

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

شورای نگهبان از نظارت استصوابی»کوتاه نمی آید«
در حالی که شورای نگهبان گفته از 
نظارت استصوابی »کوتاه نمی آید«، 
وزیر اطالعات هم بر لزوم »احراز 
صالحیت« توسط این شورا تأکید 
نگهبان  شورای  دبیر  است.  کرده 
اخیرا روحانی را به »حاشیه سازی« 
پیــش از انتخابات مجلس متهم 

کرده بود

محمود علــوی، وزیر اطالعات ایران، 
بر لزوم »احراز صالحیت« نامزدهای 
انتخابات مجلس شورای یازدهم توسط 
شورای نگهبان و »عدم تسامح« در آن 
تأکید کرد. این در حالی است که دبیر 
شورای نگهبان پیش تر حسن روحانی، 
رئیــس جمهوری ایــران را متهم به 
»حاشیه سازی«، »دخالت« و »سر و 

صدای« پیش از انتخابات کرده بود.
اظهارات حســن روحانی در روز ۱۷ 
مهرماه گذشته نیز که در آن مجلس 
اول را »بهتریــن مجلــس در طول 
تاریخ انقالب اســالمی« خوانده بود 
کــه به گفته او، نظارتــی مثل امروز 
در آن وجود نداشــته، به مخالفت او 
با »نظارت استصوابی« تعبیر شد که 
انتقادهای شــدید مدافعان »نظارت 
استصوابی« و شورای نگهبان را نیز به 

همراه داشت.
اما وزیر اطالعات دولــت روحانیروز 
پنجشنبه 2۳ آبان )۱4 نوامبر( اعالم 
کرد که »وزارت اطالعات اراده اش بر 
این اســت که همکاری تنگاتنگی با 
تمام متولیان انتخابات از جمله شورای 

نگهبان داشته باشد.«

وزیر اطالعات: احراز صالحیت شورای 
نگهبان باید باشد

محمــود علــوی کــه در »همایش 
هیأت هــای نظــارت بــر انتخابات 
شــورای  مجلس  دوره  یازدهمیــن 
اسالمی« سخن می گفت، همچنین 
ضمن »شمشــیر دو لبــه« خواندن 
بررسی صالحیت ها، تأکید کرد: »باید 
دقت الزم صــورت گیرد تا به آبروی 
افراد، خدای ناکرده تعدی نشود، ولی 
از ســوی دیگر هم، نباید در بررسی 

صالحیت ها تسامح صورت بگیرد.«
به گزارش تســنیم، علوی ادامه داد: 
»وقتی احراز اهلیت و صالحیت انجام 
شد، امکان شرکت فرد در رقابتی که 
دسترسی به نمایندگی مجلس برای 
او فراهم می شود، وجود دارد لذا احراز 
صالحیت باید باشد، چون بحث حق 
۸0 و اندی میلیون نفر از مردم ایران 

است.«
محمود علوی همچنین ضمن اشاره 
به تأکید رهبر جمهوری اســالمی بر 

»اجتناب از دخالــت در انتخابات«، 
افزود: »ما به هیچ وجه در این حوزه 

وارد نمی شویم.«
قرار اســت انتخابات یازدهمین دوره 
مجلس شــورای اســالمی روز دوم 
اســفندماه آینده برگزار شود. وزارت 
کشــور ایران نیز زمــان آغاز ثبت نام 
نامزدهای این انتخابات را ۱0 آذرماه 

اعالم کرده است.

تأکید بر نظارت اســتصوابی »نهاد 
مقدس«

در همین حال محمدحسن صادقی 
مقدم، عضو حقوقدان و معاون اجرایی 
و امــور انتخابات شــورای نگهبان، 
روز گذشــته در همایش سراســری 
هیأت های نظارت، شــورای نگهبان 
را »نهــادی مقــدس« نامید و گفت 
که همایش مزبور »تأکیدی بر قانون 
و تبییــن عنوان اســتصوابی و احراز 

صالحیت در شورای نگهبان است.«
به گزارش خبرگزاری مهر، این معاون 
شورای نگهبان همچنین تأکید کرد: 
»مــا از موضوع احــراز صالحیت و 
نظارت اســتصوابی کوتــاه نمی آییم 
چرا که وظیفه قانونی شورای نگهبان 

است.«
با نزدیک شــدن یازدهمیــن دوره 
صف کشــی  مجلــس،  انتخابــات 
جریان های سیاســی درون حکومتی 
در ایران پررنگ تر شــده اســت. در 
این میان از یک ســو جناح موسوم به 
اصالح طلب و حامیان دولت روحانی 
نگــران رد صالحیت های گســترده 

از ســوی شــورای نگهبان هستند و 
جناح موسوم به اصولگرا نیز از سوی 
دیگر طرف مقابــل را به تالش برای 
»دخالت« در انتخابات متهم می کنند.
احمد جنتی، دبیر شــورای نگهبان، 
سه شنبه گذشــته در همایش مزبور 
کــه هنوز هــم در مشــهد در حال 
برگزاری اســت، از یک سو با اشاره به 
انتقادات اخیر حسن روحانی از نحوه 
برخــورد قوه قضائیه بــا پرونده های 
فساد مالی، رئیس جمهوری ایران را 
متهم به »حاشیه سازی«، »دخالت« 
و »ســر و صدای« پیش از انتخابات 
و »عصبانیت و درشــت گویی« کرده 
و از ســوی دیگر اقدام وزارت کشور 
در »تغییر گســترده اســتانداران و 
فرمانداران« با گرایش های »جناحی« 
را در آستانه انتخابات مورد انتقاد قرار 

داده بود.
جنتی گفته بود: »متأسفانه از مدت ها 
قبل تغییر گســترده اســتانداران و 
فرمانداران را شــاهد هســتیم و این 
احتماال برای این است که خط آن ها 
را پیگیری کنند و خیلی از این افراد 

جناحی هستند.«
دبیر شــورای نگهبان بــا بیان اینکه 
»دخالت در انتخابات از طرف مجریان 
جرم است«، خواستار برخورد رئیس 
قوه قضائیه با آن شــده و گفته بود: 
»از آقای رئیســی می خواهیم که با 
دقت بیشــتر به تخلفــات انتخاباتی 
رســیدگی کنند و اگر مسلم شد که 
مسئولی در انتخابات دخالت کرده و 
مرتکب جرمی شده، باید هرچه زودتر 

رسیدگی و محاکمه شود.«
در ماه های گذشته شماری از فعاالن 
سرشناس جناح موسوم به اصالح طلب 
در ایران با انتقاد از »نظارت استصوابی« 
و رد صالحیت های گســترده توسط 
شــورای نگهبان، بحث عدم شرکت 
در انتخابات یا »شرکت مشروط«در 
آن را مطــرح کرده بودنــد. برخی از 
اصالح طلبان نیــز می گویند، باید به 
شورای نگهبان هشدار داد که تنها در 
صورتی در انتخابات شرکت می کنند 
که چهره های شناخته شده آنان تائید 

صالحیت شوند.
اما عباســعلی کدخدایی، سخنگوی 
شورای نگهبان ۱۱ تیرماه با بیان اینکه 
مردم اصال به موضوعاتی مثل شرکت 
»مشــروط« و یا »تحریم انتخابات« 
توجهی ندارند، مدعی شــده بود که 
مشارکت در انتخابات آینده مجلس 

»بسیار پرشور« خواهد بود.
میانگین مشارکت مردم در انتخابات 
ده دوره گذشــته مجلس شــورای 
اسالمی حدود ۶۱ درصد بوده است. 
در این میان انتخابات مجلس پنجم 
و ششــم با ۷۱ و ۶۹ درصد رکورددار 
هستند. کمترین میزان مشارکت در 
چهل سال گذشــته نیز به انتخابات 
مجلس هشتم در ســال ۸۶ مربوط 
می شود که فقط 5۱ درصد از واجدان 

شرایط در آن شرکت کردند.

آمریکا ۲۲ شرکت و فرد در ارتباط با ایران و سوریه
را در فهرست سیاه قرار داد

رادیو فــردا- وزارت بازرگانی ایاالت 
متحده روز چهارشــنبه، 22 آبان ماه، 
22 شرکت و شخص را به اتهام تأمین 
مواد برای تولید ســالح های کشتار 
جمعی در ســوریه و ارســال بدون 
مجوز کاالهای آمریکایی به ایران، در 

فهرست سیاه خود قرار داد.
افزوده شدن این شرکت ها و افراد به 
فهرست سیاه به این معنی است که 
آنها دیگر نمی توانند بدون تأیید دولت 
ایاالت متحده از شرکت های آمریکایی 

قطعات و کاال خریداری کنند.
به نوشــته خبرگــزاری رویترز، 22 
شــرکت و فردی که دفتر صنعت و 
امنیت وزارت بازرگانی آمریکا آنها را 
در فهرست ســیاه قرار داده در ایران، 
لبنان، عمان،  اردن،  بحرین، فرانسه، 
پاکستان، عربستان سعودی، سنگال، 
سوریه، ترکیه، امارات متحده عربی و 

بریتانیا مستقر هستند.
به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، از 
میان این شرکت ها، شرکت فناوری و 

تجهیزات پزشکی »َرهال« و شرکت 
لبنانی-اردنی اس ای ال که در زمینه 
ابزارهای آزمایشگاهی فعالیت می کند 
متهم به این شده اند که »در حمایت 
مــادی از فعالیت هــای تســلیحات 
شیمیایی و بیولوژیکی در سوریه نقش 

داشته اند.«
به گفته این وزارتخانه، شرکت بازرگانی 
»الرأس گیت«، شــرکت »بست وی 
 Bestway Line( »الین اف زدسی او
FZCO( و شش نهاد دیگر »آگاهانه 
کاالهــای آمریکایی را بدون مجوز به 
ایران منتقل می کنند« و به این خاطر 
اکنون در فهرست سیاه درج شده اند.

وزارت بازرگانــی آمریــکا شــرکت 
شــرکت  اینترنشــنال«،  »فاب ُکن 
»مهنــدس«، شــرکت مهندســی 
بازرگانــی  بنــگاه  و  »پاک تِــک« 
»روهتاس« را نیز بــه اتهام »دخیل 
بــودن در کمک بــه »فعالیت های 
هسته ای بیرون از محدوده پادمان« 

در این لیست گذاشته است.

بازرگانی و خزانه داری  وزارتخانه های 
آمریکا در سال های اخیر در چندین 
مرحله شمار زیادی شخص حقیقی 
و حقوقی را به ویژه در ارتباط با ایران 

تحریم کرده اند.
دولت ایاالت متحده مدتی است کارزار 
»فشار حداکثری« را علیه ایران دنبال 
می کنــد با این قصد کــه جمهوری 
اســالمی را وادار به بازگشتن به میز 

مذاکره برای توافقی جدید بکند.
برایــان هوک، نماینده ویــژه وزارت 
امورخارجــه آمریکا در امــور ایران، 
چندی پیش گفت که کارزار فشــار 
حداکثری ایاالت متحده باعث شده 
که ایران از دســتیابی به 50 میلیارد 

دالر از منابع مالی خود محروم شود.
حسن روحانی، رئیس  جمهوری ایران، 
می گوید پیش شرط »فشار حداکثری« 
آمریکا برای مذاکره با ایران غلط است 
و اگر این پیش شرط ها برداشته شود، 

امکان مذاکره با آمریکا وجود دارد.

بهروز بوچانی، نویسنده کرد ایرانی
 از مانوس خارج شد

رادیو فردا- گزارش ها حاکی از آن است که بهروز بوچانی، پناهنده و روزنامه نگار 
کرد ایرانی که ســال ها در جزیره مانوس پاپوآ گینه نو در بازداشت به سر برد، 

سرانجام این جزیره را ترک کرده و پا به خاک نیوزیلند گذاشته است.
معروف ترین محبــوس جزیره مانوس روز پنج شــنبه، 2۳ آبان ماه، به روزنامه 

بریتانیایی گاردین گفت که »دیگر به آنجا بازنمی گردم«.
آقای بوچانی که خواستار پناهنده شدن به استرالیا بوده شش سال گذشته را به 
اجبار در یکی از بازداشــتگاه های استرالیا در جزیره مانوس در خاک پاپوآ گینه 

نو به سر برده است.
او اکنون توانسته برای شرکت در یک جشنواره ادبی با یک روادید یک ماهه به 
نیوزیلند ســفر کند و می گوید که »هرگز به مانوس برنخواهد گشت« و سعی 

می کند از ایاالت متحده پناهندگی بگیرد.
فستیوال ادبی »ورد کرایست چرچ« در نیوزیلند در وب سایت خود نوشته است 
که برای ســخنرانی در این جشنواره »برای اولین بار به بوچانی اجازه خروج از 

پاپوآ داده شده است«.
بهــروز بوچانی، پناهجوی ایرانی که سال هاســت از وضعیــت پناهجویان در 
بازداشتگاه های مانوس گزارش نویسی می کند، برنده »جایزه ملی زندگی نامه« 

استرالیا شده  است.
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 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

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

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

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

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

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی و مراکز خرید

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

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

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

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

953 E. 13th St.,
North Vancouver

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

MAJID TALEBI

Edgemont Village

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

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

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

منزل زیبای چهار خوابه با 2 سرویس حمام،
2262 اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت 7200 اسکورفیت،

در یکی از مناطق بسیار زیبای نورت ونکوور

4640 Highland Boulevard,  North Vancouver

$1,299,000

#207-1728 Gilmore Ave.,  
Burnaby

$668,900

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

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900

10-3595  Salal Drive,  
North Vancouver

$999,000
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فقر فالکت بار در ایران
 به دلیل افزایش شاخص فالکت و تغییرات اقلیمی و بالیای طبیعی

درآمدهای  اقتصادی،  رکود سنگین 
ناچیز و اشــتغال ناپایدار، در کنار 
توزیع ناعادالنه درآمد و ثروت، فقر 
و تنگدســتی را در کشور گسترش 
داده است. این در حالیست که عدم 
مدیریت و انجام حمایت های ضروری 
از مردم مناطقی که دچار خشکسالی، 
سیل و زلزله شده اند نیز آنها را به فقر 

فالکت بار دچار کرده است.

کیهان لندن- بر اســاس گزارش ها، 
شــاخص فالکت در ایران در بهار و 
تابســتان ۹۸ به ترتیب 4۸.4 درصد 
و 5۳.2 درصد بوده اســت. شاخص 
فالکــت از جمع دو نــرخ بیکاری و 
تورم به دست می آید. طی چند دهه 
گذشــته شــاخص فالکت در ایران 
همواره قابل توجه بوده و رقم مطلوبی 
نداشته اما در نیمه نخست سال جاری 

این شاخص رکورد ویژه  زد.
همین شاخص نشان می دهد که فقر 
در جامعه ایران به ویژه میان قشرهای 
متوسط و فرودست به سرعت در حال 
گسترش است و مدام جمعیتی که در 
قشر متوسط جامعه جای می گرفتند 
به دلیل عدم تناسب درآمد و هزینه ها 
و ناتوانی در پوشش نیازهای ضروری 
زندگــی بــه جمعیت فقیــر افزوده 

می شوند.
همچنین جمعیت بیکاران با تعطیل یا 
نیمه تعطیل شدن واحدهای تولیدی و 
صنعتی به دلیل رکود و نبود نقدینگی 
افزایش یافته و هزاران کارگر در یکی 

دو سال اخیر اخراج و بیکار شده اند.
همچنیــن میانگیــن نــرخ تــورم 
پیش بینی شده در طول برنامه ششم 
توســعه ۸.۸ درصد برآورد شده بود 
اما در ســال ۹۷ نرخ تــورم ایران به 
2۶.۹درصــد و در پایــان تابســتان 
امســال به 42.۷ درصد رسیده است. 
این تفــاوت در پیش بینی تا واقعیت 
نیز نشــان می دهد آنچــه در برنامه 
ششم توســعه طرح شده تا چه حد 

دست نیافتنی است.
حسین راغفر اقتصاددانی که پیشتر 
از حامیــان دولت روحانی به شــمار 
می رفــت چندی پیــش در گفتگو 
با فرارو با اشــاره به اینکــه در حال 
حاضــر مهم تریــن چالــش اقتصاد 
ایران مسئله سیاســت گذاری است، 

گفت: »طی سال های گذشته در امر 
اتخاذ  تصمیم گیری هــا و همچنین 
سیاست های کالن دولت های مختلف 
مردم را در متن ایــن برنامه ریزی ها 
قرار نداده اند، بنابراین با توجه به این 
مشکل این گرفتاری هایی که امروزه 
در صحنه اقتصاد کشــور مشــاهده 

می کنید، بروز کرده است.«
حســین راغفر افزود: »در اکثر موارد 
نیز دولت این تورم را ایجاد می کند، 
زیرا برای دولت اولویت جبران کسری 
بودجه قلمــداد می شــود، بنابراین 
در چنین وضعیتــی اقداماتی انجام 
می شــود که تورم زا بوده و ســطح 
عمومی قیمت ها را با رشد فزاینده ای 
مواجه خواهد ســاخت« و »به عنوان 
نمونه ما ســال گذشته در حدود 40 
میلیارد دالر صادرات غیر نفتی انجام 
داده ایم، اما نکته مهم و حائز اهمیت 
این است که بیش از نیمی از ارزهای 
حاصل از صــادرات به چرخه اقتصاد 
کشور آن   هم در شرایطی که کشور 
در فشــار تحریم و تنگای ارزی قرار 

دارد، به کشور بازنگشته است.«
در چنین شرایطی اما توزیع ناعادالنه 
درآمــد و ثــروت در کشــور و عدم 
برخورداری ســاکنان مناطق محروم 
از فرصت های اقتصــادی و امکانات 
زیربنایی موجب شده مردم فرودست 
این مناطــق، با تحمل فقر فالکت بار 

زیر فشار بیشتری قرار بگیرند.
بازنشســتگان  حقــوق  میانگیــن 

گسترش فقر در کرمانشاه پس از زلزله

صندوق های بازنشستگی ۱.5 تا 2.5 
میلیون تومان است. میانگین دستمزد 
کارگران نیز رقمی حــدود 2 تا 2.5 
میلیون تومان است. این در حالیست 
کــه به گفته فرامــرز توفیقی رئیس 
کمیته دستمزد شوراهای اسالمی کار، 
هزینه ی سبد معاش در شهریورماه از 
مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است. 
توفیقی همچنین نیمه آبان ماه گفت 
هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳ 
نفره به ۸ میلیون و ۷4 هزار تومان در 

هر ماه رسیده است.
افزایش رقم شــاخص فالکت که به 
معنــای افزایش بیــکاری و تورم در 
جامعه است از یکسو و اختالف میان 
درآمــد گروه هــای اجتماعی چون 
بازنشستگان و کارگران و آموزگاران 
با هزینه ســبد معیشــت یا همان 
هزینه های ضروری زندگی از ســوی 
دیگر، گویای موج گسترده بدبختی و 

فقر در جامعه است.
در این میان امــا مناطق محروم در 
حالی با فقر و نداری دســت و پنجه 
نرم می کنند که از کمترین حمایت ها 
برخوردارند. تغییر شــرایط اقلیمی و 
خشکسالی، زلزله، سیل و آتش سوزی 
جنگل ها هم در این میان به گسترده 
شــدن فقر و بیکاری در این مناطق 

دامن زده است.
یکی از حمایت هایی که سال هاست 
درباره آن بحث شده، شرایط پرداخت 
حقــوق بیکاری اســت. کریم یاوری 
مدیرکل حمایت از مشــاغل و بیمه 
بیــکاری وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی در گفتگو بــا خبرگزاری 
ایلنا بــه این موضوع اشــاره کرده و 
گفته اســت: »در حال حاضر قانون 
بیمه بیکاری جمهوری اسالمی ایران، 
تنها شامل حال آن دسته از کارگران 
می شــود که تحت پوشش قانون کار 
و تامین اجتماعی قــرار دارند؛ اما در 
برخی از کشــورها بیــکاران جویای 
کار هم شامل دریافت خدمات بیمه 
بیکاری می شــوند. در نتیجه در این 
کشورها افرادی که تا پیش از سانحه، 
شاغل بودند و مشــمول هیچ قانون 
حمایتی نمی شــوند را تحت پوشش 

خدماِت بیمه بیکاری می برند.«
به گفته این فعال حــوزه کار »برای 
نمونه فردی که حتی یک یا دو سال 
جویای کار است و سابقه بیمه پردازی 
هم نــدارد بنابر شــرایطی می تواند 
مقرری بیــکاری دریافت کند یا فرد 
خوداشتغالی که محل کار خود را بر 
اثر عاملی مانند زلزله از دست داده و 
سابقه بیمه پردازی هم ندارد، می تواند 
از این خدمات بهره مند شود. مهم این 
است که قانون شرایط آنها را بپذیرد. 
به این منظور قانون بیمه بیکاری باید 

اصالح شود.«

اصالح قوانین بــرای پرداخت بیمه 
بیکاری مدت هاســت مــورد توجه 
کارشناســان قرار دارد و چند ســال 
است که »طرح اصالح موادی از قانون 
بیمه بیکاری« در مجلس معطل ماند 
و در نهایت پس از تصویب، شــورای 
نگهبان آن را به دلیل مغایرت با اصل 
۸5 قانون اساســی و اینکه بار مالی 
برای حکومت ایجاد می کند، رد کرد.

تأمین  مدیــرکل  اورنــگ  عبــاس 
اجتماعی شهرستان های استان تهران 
و کارشــناس رفاه و تامین اجتماعی 
نیز در گفتگو بــا خبرگزاری ایلنا به 
فقر فالکت بــار در مناطق مرزی و به 
دلیل عدم توجه دولت به مشــکالت 

این مناطق اشاره کرده است.
عباس اورنگ معتقد اســت مناطق 
محروم کشور که با بحران هایی چون 
خشکسالی و زلزله و سیل هم روبرو 
شــده اند، نیازمند توجه ویزه و تغییر 
نگرشــی در ارائه خدمات و حمایت 

هستند.
اورنــگ گفتــه اســت: »در ادبیات 
مطالعاِت استراتژیک به این مناطق، 
مناطق سپر انسانی می گویند. اگر در 
این مناطق سانحه ای اتفاق بیافتد از 
جمعیت خالی می شوند و ساکنان آنها 
به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت 

می کنند.«
این مقام تأمین اجتماعی افزوده است 
که برای مدیریت بحران درست دولت 
باید به آمایش جمعیتی دست بزند: 
»اگر بدانیم در یک روستای مرزی که 
در معرض سیل قرار دارد، چه تعداد 
خانوار وجود دارد می توانیم هم پیش 
از ســانحه و هم پس از سانحه برای 
کمک به آنها برنامه داشــته باشیم. 
می توانیم پیــش از ســانحه آنها را 
تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی 
کشــاورزان، روســتائیان و عشایر یا 
سازمان تامین اجتماعی ببریم. برای 
زدودن فقر از چهره روستاها چاره ای 

جز این نداریم.«
درواقــع طی ســال های گذشــته 
بی تفاوتی دولــت و رها کردن مردم 
آسیب دیده از خشکســالی و سوانح 
طبیعی چون زلزله و ســیل، موجب 
شده فقر در کشور گسترش یابد و فقر 
فالکت بــار در این مناطق که معموال 
مناطق محروم هم هستند گسترش 

یابد.
نمونه این موضوع در سیل ابتدای سال 
جاری اتفاق افتاد؛ دولت اعالم کرد که 
۱0 هزار کارگاه در این مناطق آسیب 
دیده اند که اگر هر کارگاه ۳ نفر شاغل 
داشته باشد در مجموع ۳0 هزار نفر 
بیکار شده اند. بخشی از این هزاران تن 
یک روز هم سابقه بیمه نداشتند و تا 
زمان اشتغال مجدد تقریبا بی حمایت 

مانده اند!

بیانیه دوم ۷۲ درویشی که اعتصاب  غذا کرده اند:

 تا پای جان این اعتصاب 
را ادامه خواهیم داد

ایران وایــر- ۷2 درویــش گنابادی 
محبوس در زندان »فشــافویه« که 
در اعتراض به محدودیت های امنیتی 
اعمال  شده بر دکتر »نورعلی تابنده«، 
رهبر درویشان گنابادی و پیروان این 
سلسله عرفانی دست به اعتصاب غذا 
زده بودنــد، با انتشــار دومین بیانیه 
خود در یازدهمین روز اعتصاب غذا، 
گفته اند: »اگر همان طور که رسانه های 
رسمی حاکمیت اذعان می کنند، ما 
]درویشان بازداشت شــده در حادثه 
»گلستان هفتم«، اول اسفند۱۳۹۶[ 
خاطیان و مجرمان آن واقعه بوده ایم 
و حاکمیت با مکتب درویشی عنادی 
ندارد، محکــوم و زندانی شــدن ما 
می بایســت نقطه  پایانی بر فشارهای 
امنیتی اعمال شــده بر دکتر تابنده و 
جامعه درویشــی می بود. اما نه  تنها 
چنین نشــد بلکــه محدودیت های 
امنیتی، فضای زیست شهروندی را به 
زندانی برای ایشان و جامعه درویشی 

تبدیل کرد.
در روزهای ۳0 بهمن و یک اســفند 
۱۳۹۶ که به حادثه گلســتان هفتم 
موسوم شده اســت، نزدیک به 400 
درویــش گنابادی توســط نیروهای 
امنیتی مســلح متشــکل از نیروی 
انتظامی، بســیج و سپاه مقابل خانه 
دکتر تابنده در خیابان گلستان هفتم 
پاســداران مورد حمله قرارگرفته و با 

بدن های مجروح روانه زندان شدند. 
مقام های جمهوری اســالمی پس از 
زندانی کردن این درویش ها که بارها 
اعالم کــرده بودند به دلیل نگرانی از 
بازداشــت نورعلی تابنده در گلستان 
حسینیه های  کرده اند،  تجمع  هفتم 
درویشان را در سراسر کشور بسته و با 
حصر دکتر تابنده و بستن در خانه او 
به روی درویشان، مانع از دیدار آن ها 

با پیر و مرشدشان شدند.
حــدود ۱5 روز پیش بود که خبری 
با موضوع خــودداری اعتراضی دکتر 
تابنده، رهبر ۹2 ســاله درویشان از 
غذا خوردن منتشــر شد و بر نگرانی 
درویشــان زندانی و غیرزندانی افزود 
و اعتصاب غذای دســته جمعی آن ها 

را در پی آورد.
اینــک ۱۱ روز از اعتصــاب غــذای 
درویشــان در دو زندان فشــافویه و 
»اوین« می گذرد و خبرها حاکی از آن 
هستند که هم چنان از محدودیت های 
اعمال  شــده بر دکتر تابنده کاسته 
نشــده و از دیدار درویشــان با او که 
به  تازگی از بیمارستان »مهر« تهران 
مرخص شــده و به خانه رفته است، 

جلوگیری می شود.
متن دومین بیانیه ۷2 درویش زندانی 

را که دست به اعتصاب غذا زده اند، در 
زیر می خوانید:

ما درویشان گنابادی تمام هم وغم و 
دغدغه مان بهره گیری از تعالیم انسانی 
مکتب تصوف و کسب توفیق هواداری 
از جناب آقای دکتــر نورعلی تابنده 
مجذوب علیشــاه به عنــوان مصداق 
عینی هویت درویشــی است و واقعه 
گلســتان نیز که امروز ما را در زندان 
مسکن داده است، همان طور که بارها 
گفتیم، ظهور همین دغدغه و نگرانی 
از تعرض مسبوق به سابقه  حاکمیت 
به جان مایه  هویت درویشی مان بود. اما 
شنیدن خبر امتناع  رهبر درویشان از 
غذا و درمان، بیش  از پیش بر ما روشن 
می کند که ایــن نگرانی بی جا نبوده 
است و نیست. چرا که اگر همان  طور 
که رسانه های رسمی حاکمیت اذعان 
می کنند، ما ]درویشان بازداشت شده 
در حادثه گلستان هفتم – ۱ اسفند 
۱۳۹۶[ خاطیان و مجرمان آن واقعه 
بوده ایم و حاکمیت با مکتب درویشی 
عنادی ندارد، محکوم و زندانی شدن 
ما می بایست نقطه  پایانی بر فشارهای 
امنیتی اعمال شده بر دکتر تابنده  و 
جامعه درویشــی می بود. اما نه  تنها 
چنین نشــد بلکــه محدودیت های 
امنیتی، فضای زیست شهروندی را به 
زندانی برای ایشان و جامعه درویشی 

تبدیل کرد.
 امروز برای هر درویشی روشن است 
که دست پنهان و خفقان زای نهادهای 
امنیتی عرصه را بارها بیش از آن چه 
قبل از واقعه گلســتان هفتم بود، بر 
جامعه دراویش گنابادی تنگ کرده و 
خفقان و بایکوت را به اوج خود رسانده 
اســت؛ از عدم بازگشــایی حسینیه 
تهران گرفتــه تا بیانیه ســازی های 
پی درپی و مشــکوک و ضدونقیض با 
فرمایشات جناب دکتر تابنده تا تالش 
آشکار برای تشدید انزوا و دور ساختن 
دراویــش از اطراف ایشــان، همه از 

مصادیق این مدعا است. 
ما ۷2 درویشــیم که ۱۱ روز اســت 
دست از خوراک و درمان کشیده ایم، 
تا پای جــان این اعتصــاب را ادامه 
خواهیم داد تا بلکه این عرصه تنگ را 
که گریبان جامعه درویشی را فشرده 
است، بگشاییم. چراکه می د انیم اگر ما 
امروز بر این طریق نکوشیم، بی گمان 
زود خواهد بود که این خفقان، پویایی 
و تپندگی هویت ما را به ورطه  نابودی 

بکشاند.
»جان ها« گر رفت گو رو باک نیست 
تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست

۷2 درویش اعتصاب غــذا کرده در 
زندان های فشافویه و اوین

نرخ فروش دالر در بازار آزاد تهران به 
باالترین سطح در ۳ ماه گذشته رسید

یورونیوز :در حالی که بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه بهای عرضه ارز در 
سامانه رسمی صرافی ها را ثابت نگاه داشته بود، قیمت فروش دالر در بازار 

آزاد تهران به باالترین سطح در ۳ ماه گذشته رسید.
با آغاز معامالت روز چهارشنبه بازار ارز ایران و تحت تاثیر کمبود عرضه ارز 
توسط بانک مرکزی، نرخ فروش دالر در بازار آزاد با شتاب بیشتری به روند 

صعودی روزهای اخیر خود ادامه داد.
با وجود تثبیت نرخ رســمی ۱۱ هزار و 450 تومانی، قیمت آزاد دالر روز 
چهارشنبه از ۱۱ هزار ۶00 تومان تا ۱۱ هزار و ۸00 تومان صعود کرد ولی 

سپس تا ۱۱ هزار و ۷50 تومان عقب نشینی کرد.
نرخ فروش دالر آزاد آخرین بار در هفته سوم مرداد ماه گذشته در نرخی 
باالتر از ۱۱ هزار و ۸00 تومان داد و ستد شده بود و از نیمه همان ماه به 

این سو پایین تر از ۱2 هزار تومان رسیده بود.
شکاف ۳00 تومانی میان نرخ رسمی و آزاد دالر در مبادالت روز چهارشنبه 
یورو افزایش یافت، چنان که با وجود ثبت نرخ ۱2 هزار و ۶50 تومانی یورو 

در بازار رسمی، هر یورو در بازار آزاد تهران تا ۱۳ هزار تومان معامله شد.
رشد همزمان قیمت جهانی طال و بهای دالر در بازار ایران موجب شد که 
در جریان خرید و فروش های روز چهارشــنبه بازار سکه و طالی تهران، 
قیمت هر قطعه تمام سکه طال به 4 میلیون و 40 هزارتومان افزایش یابد 

و هر گرم طالی ۱۸ عیار 4۱0 هزار تومان مبادله شود.
قیمت هر اونس طال در معامالت بازارجهانی با ۶ دالر و ۶0 سنت افزایش 

به هزار و 4۶2 دالر رسید.
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بحران سازی تازه هسته ای ایران 
نتیجه عکس خواهد داد

آیت اهلل های ایران واقعاً با چه فکری چنین اقدامی کرده اند؟ روز 5 نوامبر، 
رئیس جمهور ایران، حسن روحانی، از قصد دولتش برای ازسرگیری یکی 
از فعالیت های حساس هســته ای خبر داد؛ فعالیتی که بر اساس توافق 
هسته ای 20۱5، معروف به برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، منع شده 
اســت. )حکومت ایران از آن زمان همین کار را کرده است و گاز اورانیوم 
را به سانتریفیوژهای خود در تأسیسات غنی سازی هسته ای خود در فردو 

تزریق می کند(.
این گام، مشخص ترین اقدام ایران تا امروز در مسیر خروج از برجام است؛ 
توافقی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سال گذشته آن را رها کرد 
اما سایر کشــورهای گروه ۱+5 )فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان( 
نومیدانه به دنبال حفظ آن هستند. این گام همچنین نشان دهنده تالش 
ایران برای وادار کردن آن کشورها برای فشار آوردن به ایاالت متحده است 

تا کارزار »فشار حداکثری« علیه رژیم ایران را متوقف کند.
اما این تصمیم ایران می تواند هزینه بسیار سنگینی بر روی دست تهران 

بگذارد، به چند دلیل مهم:
اول، ازســرگیری فعالیت هسته ای ممنوعه از سوی ایران می تواند باعث 
فاصلــه گرفتن مهم ترین حامیان بین المللی جمهوری اســالمی از این 
حکومت شــود. تاکنون، رهبران اروپایی برای حفظ وضع موجود حاصل 
از توافق سال 20۱5 اشــتیاق به خرج داده اند؛ توافقی که زمینه را برای 

عادی سازی گسترده و سودآور روابط آنها با تهران فراهم آورده است.
این وضعیت، کشورهای اروپایی را به مدافعان جمهوری اسالمی تبدیل 
کــرده اســت. مدافعانی که تمام تــالش خود را برای کاســتن از تأثیر 
تحریم های دولت ترامپ انجام داده اند تا بتوانند به دادوستدهای معمول 

خود با رژیم ایران ادامه بدهند.
اما این همکاری ها مشروط بوده است به پایبندی ایران به برجام.

تا موقعی که تهران از این تعهدات پیروی می کرد رهبران آن کشورها هم 
می توانستند بر این افسانه پای بفشرند که »اگر ایاالت متحده در سیاست 
خود در قبال ایران مالیمت به خرج بدهد سرانجام می توان رژیم ایران را به 

یک سمت وسوی سیاسی سازنده تر و مساعدتر هدایت کرد.«
اما االن، رهبران اروپایی دیگر چندان مطمئن نیستند.

این امر از واکنش رئیس جمهور فرانسه، امانوئل مکرون به اعالم تازه ایران 
نمایان است که گفت: »فکر می کنم که ایران برای اولین بار به طور صریح 

و آشکار تصمیم گرفته است برجام را ترک کند.«
رئیس جمهور فرانسه که در چین در گفت وگو با خبرنگاران سخن می گفت 
اضافه کرد که این اقدام »نشانه یک تغییر جدی« و یک اقدام »فاحش« 
اســت. پیام مکرون قابل توجه اســت، زیرا رئیس جمهور فرانسه یکی از 
سرســخت ترین حامیان عادی سازی مناسبات با جمهوری اسالمی بوده 
اســت. او حتی اوایل پاییز امسال تالشــی ناکام انجام داد تا در حاشیه 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک نشستی را بین روحانی 

و ترامپ ترتیب بدهد.
اما اکنون، با فاصله گرفتن آشــکار ایران از برجام، مکرون و دیگر رهبران 
اروپایی )هرچند با اکراه( به موضعی نزدیک تر به موضع واشــینگتن هل 

داده می شوند، موضعی که می گوید رژیم ایران باید محصور و مهار شود.
دوم، اقدامات هســته ای جدید ایران مهمات بیشتری برای کارزار دونالد 
ترامپ جهت فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسالمی فراهم می کند. 
در اینجا الزم اســت به این نکته توجه کنیم که این سیاست، که اکنون 

یک ساله شده، لزوماً یک وضعیت دائمی نیست.
از این گذشــته، خود رئیس جمهور، ترامپ، اعالم کرده اســت که آماده 
مذاکره با ایران اســت و آن هم »بدون پیش شرط«. اما هرگونه پا پیش 
گذاشتن از این نوع از سوی او، ضرورتاً با مانع واقعیت های سیاست داخلی 
کشور برخورد می کند. یعنی، دونالد ترامپ - که پیش از این هم مخالفت 
شــدیدی با برجام نشان داده - به سختی خواهد توانست رأی دهندگان 
آمریکایــی و کنگره ایاالت متحده را قانع کند که هرگونه توافق جدید با 

ایران از نظر کیفی بهتر از توافق هسته ای 20۱5 است.
اقدامات جدید اتمی ایران این مسئله ]اقبال عمومی به توافقی جدید با 
ایران[ را بسیار غیرمحتمل می کند. این اقدامات ظاهراً همچنین به این 
گفتــه منتقدان برجام مهر تأیید می زند که »رژیم ایران کامالً مصمم به 
ساخت جنگ افزار هسته ای است؛ و این به نوبه خود، دقیقاً به روند همان 
»فشار حداکثری« که رژیم ایران در صدد مهار آن است، شتاب می بخشد.

بنابر این می شود با اطمینان گفت که تازه ترین اقدام رژیم ایران که باری 
دیگر سیاســت رفتن تا مرز جنگ را دنبال می کند نتیجه عکس داده و 

کمانه خواهد کرد و تهران را منزوی تر از گذشته برجا خواهد گذاشت.

 تازه ترین اقدام رژیم ایران که باری دیگر سیاست رفتن تا مرز جنگ را 
دنبال می کند نتیجه عکس داده و کمانه خواهد کرد و تهران را منزوی تر 

از گذشته برجا خواهد گذاشت.

ایالن برمن )معاون ارشد اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا(
منبع؛ رادیو فردا

روح اهلل زم
 کجاست؟

با گذشــت حدود یک مــاه از اعالم 
دســتگیری روح اهلل زم، مدیر کانال 
آمدنیوز، ادامه بی خبری از او به تدریج 

خبرساز شده است.
پــس از ناپدیــد شــدن آقــای زم، 
تریبون های نزدیک به ســپاه مکررا 
از نمایش قریــب الوقوع »اعترافات« 
مدیر آمدنیوز خبر دادند. ولی جز دو 
ویدیوی بســیار کوتاه که در سه روز 
اول پس از اعالم دســتگیری )22 و 
25 مهر( انتشار یافت، تصاویر جدید 

دیگری از او منتشر نشد.
جدیدترین خبــِر -تقریبا- مرتبط با 
پرونــده روح اهلل زم، پخش نشــدن 
»مستند مظنون همیشگی« بود که 
قرار بود شــامگاه یکشــنبه ۱۹ آبان 
نمایش داده شود ولی پخش آن، دو 
دقیقه پس از شــروع فیلم قطع شد. 
به دنبال این اتفاق، برخی رسانه های 
نزدیک به ســپاه اعــالم کردند که 
دوشنبه  دیروز  شــامگاه  »مستند«، 
پخش خواهد شــد که این اتفاق هم 

نیفتاد.
»مظنونیــن همیشــگی«، البته به 
پرونده زندانیان محیط زیستی ارتباط 
داشت، ولی به گفته فعاالن نزدیک به 
ســپاه قرار بود شامل بخشی هایی از 

»اعترافات« آقای زم هم باشد.
مطابق ادعای رسانه ها و فعاالن نزدیک 
به سپاه پاسداران، دلیل پخش نشدن 
این برنامه فشــار دولت روحانی بود. 
هرچند از آنجــا که دولتی ها معموال 
حتی قادر بــه جلوگیری از حمالت 
مستقیم صداوسیما علیه قوه مجریه 
نبوده اند، این ادعــا کمک زیادی به 
رفع ابهامات مرتبط با مستند جدید 

نمی کرد.
سه هفته پیش از آن نیز، صداوسیما 
اعالم کرده بود که مدیر آمدنیوز قرار 
است در مســتندی به نام»هراس« 
نحوه بازداشــت خود را تشریح کند؛ 
ولی از ابتدا تا انتهای فیلم، هیچ تصویر 
جدیــدی از روح اهلل زم -یا اطالعات 
جدیــدی در مورد پرونــده یا نحوه 

دستگیریش- وجود نداشت.
محتوای آن برنامه که در در اول آبان 
پخش شد، به حدی غیرمنتظره بود 
که اعتراض فعاالن رســانه ای حامی 
سپاه پاســداران را هم برانگیخت. در 
همان روز رمضان شریف سخنگوی 
سپاه، با تاکید بر اینکه ضرورتی برای 
»تعجیل در بیان مطالب و جزئیات« 
دستگیری مدیر آمدنیوز وجود ندارد 
گفت: »جزئیات بیشــتر در خصوص 
این اقدام اطالعاتِی پیچیده در زمان 
الزم به اطــالع افکارعمومی... خواهد 

رسید.«
او بــدون توضیح بیشــتر افزود که 
»بخش عمده ای از اعضای شبکه زم 
شناسایی شده اند« و نتیجتا، در پرونده 
او »نیازی به اعتراف گیری مرســوم 
نیست«. این اظهارات اما، یک روز پس 
از انتشار بیانیه سایت گرداب وابسته 
به فرماندهی امنیت ســایبری سپاه 
صادر می شــد که در آن، از »تمامی 
آمدنیوز درخواست شده  مرتبطین« 
بود که بــرای ابراز »ندامت و تخفیف 
مجازات احتمالی« با این سایت تماس 

بگیرند.
چنین درخواست نامتعارفی این ابهام 
جدید را ایجاد می کرد که اگر »بخش 
عمده « شبکه مزبور شناسایی شده اند، 
چرا سپاه باید با وعده تخفیف مجازات، 
به دنبال یافتن »مرتبطین« آمدنیوز 

باشد؟
ده روز پــس از نمایــش »مســتند 
هراس«، نوبت به حســین ســالمی 
فرمانده ســپاه پاســداران رسید تا 
راجع به نحوه »اطالع رســانی« سپاه 
توضیح بدهد. او در ۱۱ آبان، در مورد 
زمان اعالم »جزییات و پشــت پرده 

دســتگیری« آقای زم به این توضیح 
کلی بسنده کرد که »باید به نقطه ای 
برسد که برای مردم جذابیت داشته 
باشــد و گفتیم اطالعات را جوری به 
مردم بدهند که تازگی داشته باشد«.

دو روز بعــد از صحبت های فرمانده 
ســپاه، این بار حســینعلی حاجی 
والیی  فراکســیون  عضــو  دلیگانی 
مجلس خبرساز شــد که با اشاره به 
محتوای گزارشــی غیرعلنی -قاعدتا 
مربوط به اطالعات سپاه- گفت: »در 
گزارشی که ارائه شد خبری مبنی بر 
اینکه برای روح اهلل زم در زندان اتفاقی 

افتاده باشد اعالم نشد.«
اظهاراتی که تنها خاصیت آن، اضافه 
کردن به ســواالت پیچیده قبلی در 

مورد وضعیت آقای زم بود.

ابهامات ماجرای زم

واقعیت آن اســت که نحــوه اطالع 
رسانی نهادهای حکومتی در خصوص 
دســتگیری مدیر آمدنیــوز؛ تاکنون 
ابهامات بسیار متنوعی را ایجاد کرده.

سپاه پاســداران 22 مهر اعالم کرد 
بــا شکســت دادن ســرویس های 
بیگانه، طی یک »عملیات حرفه ای، 
هوشــمندانه و چنــد وجهــی« و با 
به کارگیری »روش های نوین اطالعاتی 
و شگردهای ابتکاری« روح اهلل زم را 
دســتگیر کرده اما در مورد نحوه این 

دستگیری توضیح بیشتری نداد.
ساعاتی بعد ویدیویی از زندانی پخش 
شــد که می گفت »اعتماد به دولت 
فرانسه کار اشــتباهی بود«، که البد 
باید این برداشت را ایجاد می کرد که 
سرویسی که سپاه گفته بود شکستش 

داده، سازمان جاسوسی فرانسه است. 
با این حال در 25 مهر، یک منبع آگاه 
در دولت عراق خبر داد که آقای زم را 
دستگاه اطالعاتی عراق بازداشت کرده 

و به ایران تحویل داده است.
در همــان روز، بخش خبری 20:۳0 
تلویزیــون به نقل از شــبکه لبنانی 
المیادیــن نزدیــک بــه جمهوری 
اسالمی، گفت که روح اهلل زم در خاک 
کردستان عراق و در نزدیکی مرز ایران 
دستگیر شده است. این بار هم دولت 
اقلیم کردستان عراق با تکذیب خبر 
اعالم کرد که وی اساسا وارد این اقلیم 

نشده است.
یکی دیگر از ابهامات مرتبط با نحوه 
دســتگیری مدیر آمدنیــوز، به عدم 
نمایش فیلمی از زمان ورود او به ایران 
مربوط می شــد. آن هم در شرایطی 
که سنت مرسوم دســتگاه امنیتی، 
نمایش تبلیغاتی »لحظه بازگرداندن« 
زندانیان جنجالی به خاک ایران بود 
)مثال زمان پیاده شــدن عبدالمالک 
ریگی از هواپیما در اســفند ۱۳۸۸ یا 
پیاده شدن فرهاد زاهدی فر مدیرعامل 

سکه ثامن در مهر ۱۳۹۷(.
در فقــره روح اهلل زم امــا، اگرچه در 
شامگاه 22 مهر تصویری از زندانی که 
با چشم بند در یک اتومبیل نشسته 
بود به نمایش درآمد، ولی مکان ضبط 

این تصویر مشخص نبود.
گذشته از تمام اینها، این هم مشخص 
نیست که چرا در چهار هفته سپری 
شــده از اعالم دستگیری مدیر کانال 
آمدنیوز )که با انتشــار اطالعیه سپاه 
و نمایش عکســی از آقای زم در این 
کانال به همراه عبارت »این تازه شروع 
ماجراست...« همراه بود(، هیچ مطلب 

جدیدی بر روی این کانال منتشــر 
نشده.

چنیــن تاخیری، به نوبــه خود این 
پرسش را ایجاد کرده که چرا اطالعات 
سپاه، که گفته مدیریت کانال آمدنیوز 
را در اختیــار دارد، تاکنون انگیزه ای 
نداشته که از آن برای انتشار اطالعات 
پرونده یا ســایر مطالب مورد عالقه 

خود استفاده کند؟

انتظاراتی نامتناسب با اندازه پرونده

قابل انکار نیست که دستگیری روح 
اهلل زم، موفقیتی ویژه برای ســازمان 

اطالعات سپاه بوده است.
از ســوی دیگر، دستگیری مدیر یک 
کانال تلگرامی، قطعا چنان اهمیتی 
نداشــت که مقاماتی در حد رئیس 
قوه قضاییه، رئیس ستادکل نیروهای 
مســلح، دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی، کمیسیون امنیت ملی مجلس 
و فرماندهان ارشــد ســپاه پاسداران 
بــه طور جداگانه به بزرگداشــت آن 

بپردازند.
مسئوالن و رســانه های منتسب به 
سپاه، به وضوح چنان تصویر عظیمی 
از دستگیری آقای زم ارائه کردند که 
انتظارات مخاطبان خود و بخش های 
همسو در حکومت ایران را به گونه ای 
غیرطبیعی باال بردند. حتی گویی این 
توقع را به وجود آوردند که قرار است 
با »اعترافات زم«، صحنه سیاســی-
امنیتــی ایران دســتخوش تحوالت 

اساسی شود.
اما واقعیت این اســت که پرونده روح 
اهلل زم، علی رغــم بهره برداری هایی 
سیاسی که قاعدتا از آن صورت خواهد 
گرفت، از ظرفیت متناسب با انتظارات 
ایجاد شده از آن برخوردار نبوده است. 
تا جایــی که از همان ابتدا می شــد 
حدس زد که ادامــه دادن پرونده با 
»دســت فرمان« هفته اول، شرایط 
پیچیده ای را برای سازمان اطالعات 

سپاه ایجاد کند.
فارغ از تناقضات اطالع رســانی های 
اولیه در مورد نحوه دســتگیری روح 
اهلل زم، جنس »اعترافات« منتســب 
به او و هویــت »مرتبطان« آمدنیوز، 
به نظر می رســد ابهامــات جدید در 
مورد وضعیت موجود آقای زم نیز از 

نشانه های همین پیچیدگی باشند.
البته غیرممکن نیست که درنهایت 
مشخص شــود تمامی ابهامات مورد 
بحث، ماننــد برخی موارد مشــابه 
قدیمــی، نتیجــه نوعــی جوزدگی 
یــا ناهماهنگی در ســطح نهادهای 

حکومتی بوده است.
با این حال، تا اطالع ثانوی -مشخصا 
تا زمانی که ویدیوی جدیدی از مدیر 
آمد نیوز منتشر نشود و زمان و مکان 
ضبط آن مشخص نباشد- سوال اصلی 
در ارتباط با پرونده او این خواهد بود 

که: روح اهلل زم کجاست؟

حسین باستانی )بی بی سی(

پاسخ وزیر کشور به جنتی: الزم باشد 
شب انتخابات هم استانداران را تغییر می دهیم

رادیو فردا- عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، 
در پاسخ به انتقاد دبیر شورای نگهبان گفت: »الزم باشد شب انتخابات 
هم استانداران و فرمانداران را تغییر می دهیم«. وی تاکید کرد: »بعضی 
استانداران بازنشسته شدند و قطعاً و حتماً تغییر استانداران و فرمانداران 

در جهت انجام صحیح و قانون انتخابات است.«
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز سه شنبه گفته بود که »از مدت ها 
قبل تغییر گسترده اســتانداران و فرمانداران« آغاز شده است. وی این 
تغییــرات را »جناحی« خواند و هــدف از آن را پیگیری »خط« دولت 

توسط این مقامات دانست.
شورای نگهبان و اصول گرایان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نیز دولت 
حسن روحانی را به »تخلف« در برگزاری انتخابات متهم کردند. با این 

حال شورای نگهبان »صحت« انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.
پس از انتخابات نیز تعدادی از اســتانداران احضار شــدند، اما تاکنون 

دادگاهی برای آنان برگزار نشده است.
در مقابل مجید انصاری، معاون پیشــین حقوقی رئیس جمهوری، خبر 
داده بود که دولت حســن روحانی از تخلفات برخی نیروهای نظامی، 
انتظامی، ائمه جمعه و رســانه ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری 
شــکایت کرده اســت. قوه قضائیه تاکنون گزارشی درباره رسیدگی به 
این شــکایت ها اعالم نکرده است. اصالح طلبان پیش از این بارها سپاه 
پاســداران و دیگر نهادهای زیر نظر رهبــری را به دخالت در انتخابات 

مختلف متهم کرده اند.
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برادر حسن حیدری:  
پدرم تحت فشار نیروهای امنیتی گفت 

که دولت مقصر نیست

»با رســیدن به بیمارســتان؛ دماغ، 
گوش و دهان حسن خونریزی داشت 
و حالت تشنج می گیرد و چند دقیقه 
بعد فوت می کند. در خبرهای رسمی 
علت مرگ او عارضه مغزی ذکر شده 
اســت اما خب خانواده و دوستانش 
معتقدند حســن به مــرگ طبیعی 

نمرده است.«
درگذشت »حســن حیدری«، شاعر 
معتــرض عرب در اهــواز اعتراضات 
چشمگیری در این شــهر به دنبال 
داشت. عالقه مندان به این شاعر جوان 
با ایــن باور که او بــه مرگ طبیعی 
نمرده است شــامگاه یکشنبه ۱۹ و 
روز دوشــنبه 20 آبان برای نشــان 
دادن اعتراض خود به خیابان ها آمدند. 
همزمان با عزاداری اعتراضی جمعی 
کثیر از دوستداران شاعر و اجرای یزله 
)گونه ای از شعر و نغمه ریتمیک که 
هم در شــادی و هم در سوگ کاربرد 
دارد( در کوی شکاره کوت عبداهلل، با 
تغییر زمان خاکسپاری حسن حیدری 
از ظهر به ۱0 صبح از سوی نیروهای 
امنیتی و گمراه کــردن مردمی که 
خــود را برای ظهر آماده کرده بودند، 
خاکســپاری او تنها با حضور جمع 
اندکی از اعضا خانواده و دوســتانش 

انجام شد.  
»رضا نجفی مهر«، مدیرکل امنیتی و 
انتظامی استانداری خوزستان ضمن 
تاکید بر طبیعی بودن مرگ حســن 
حیدری، اعتراضی بودن حضور مردم 
را رد کــرده و مدعی شــده بود که 
دوستداران این شــاعر معروف اهواز 
تنها برای تسلیت گفتن و شرکت در 
مراســم عزاداری او در منطقه تجمع 

کرده اند و موضوع امنیتی نیست.
معترضان امــا می گویند اگر موضوع 
امنیتی نیست و حسن واقعا به خاطر 
عارضه مغزی فوت کرده  اســت چرا 
اجازه نداده اند پیکر او کالبدشــکافی 
شود؟ چرا ســاعت خاک سپاری او را 
بدون اطالع بــه مردمی که خواهان 
شــرکت در آن بودند، تغییر دادند و 
کاری کردند کــه بی حضور مردم به 

خاک سپرده شود؟
همزمان، کانال تلگرام »عصر جنوب« 
به نقل از فرمانده پلیس خوزســتان 
نوشــته اســت عــده ای از حاضران 
در مراســم ترحیم حســن حیدری 
بازداشت شده اند. کسانی که به نوشته 
این کانال خبری، »با سنگ پرانی به 
یکی از بانک های این شهرستان و به 
آتش کشــیدن چند حلقه الستیک، 
موجب اخالل در عبور و مرور شدند.«

یوســف السرخی، نویســنده و فعال 
عرب می گوید »عباس سحاکی«، از 
سیاســی  خواننده های  معروف ترین 
عــرب در ایران که چندین بار هم در 
۱5 ســاله اخیر بازداشت شده است 
یکی از این بازداشتی های روز دوشنبه 
اســت که نه اهل سنگ پراکنی است 
و نه هیچ خشــونت دیگری: »آقای 
ســحاکی، نخســتین بار در جریان 
اعتراضات سال ۱۳۸4 به نامه »محمد 
ابطحی« بازداشت شد. بعدتر هم بارها 
به خاطر خواندن شــعرهای شاعران 
عرب در مراســم مختلــف از جمله 
جشــن های عربی، احضار و بازداشت 
شده است. دوشــنبه، 20 آبان، آقای 
ســحاکی دوباره به بهانه شرکت در 
اعتراضات به مرگ حســن حیدری 
در محله کوت عبداهلل بازداشت شده 

است.«
حســن حیدری، 2۷ ساله، به خاطر 
شعرهای شعبی )اشعاری که به زبان 
عامیانه مشــکالت، عالیق و رویاهای 
مــردم را روایت می کننــد( در میان 
عرب های خوزستان چهره ای شناخته 
شده بود. حسن اشعارش را در مراسم 
ســنتی،  فاتحه خوانی های  مذهبی، 
جشــن ها و عروســی ها می خواند و 

مخاطبان زیادی داشت.
دو بــرادر بزرگتر حســن، ســابقه 
بازداشــت دارند. حســین حیدری 
که او هم شــاعری شناخته شده در 
محافل ادبی و مردمی عرب های اهواز 
است چند ســال پیش، مدتی کوتاه 
به خاطر فعالیت هــای هویت طلبانه 
بازداشــت و پس از مدتی آزاد شــد. 
معنای  در  هویت طلبانه  فعالیت های 
تالش برای حفظ، گسترش و ارتقای 
جایگاه اجتماعی،سیاسی ممیزه های 
هویتی،فرهنگی خلق عرب از طریق 
تضمیــن حقوق زبانــی، فرهنگی و 
سیاســی آنان به شیوه های ممکن و 

مقدور است.
عباس برادر بزرگتر هم، سال گذشته 
پــس از حادثه حمله به رژه نیروهای 
نظامی در اهواز مدتی بازداشت شد اما 

بعدا بدون ایراد هیچ اتهامی آزاد شد.
حســن حیــدری در ۷ ســال اخیر 

شعرهای بســیاری ســروده بود اما 
تاکنون دفتر شعری از آثار او منتشر 
نشده است. به گفته یوسف السرخی، 
عدم انتشــار آثار حسن را هم باید در 
چارچوب سیاست های کلی سانسور 
و ممیزی بــر آثار ادبیات مســتقل 
و ادبیــات مقاومت تحلیــل کرد که 
انتشــار آثار شعرا و نویسندگان عرب 
را در سال های اخیر عمال غیرممکن 
ســاخته اســت و هم به خصوصیت 
شعرهای حسن برگرداند: »شعرهای 
شعبی عموما، اشعار شفاهی عامیانه 
هســتند که به نقل سینه به سینه و 
مشاعره ها وابسته هســتند و دوام و 
تاثیرگذاری آنان بیش از آن که ناشی 
از نشــر کاغذی باشد به قدرت شاعر 
در نقل شــعرها و استقبالی است که 
جامعه مخاطبان معاصر شاعر از شعر 

او می کنند.«
اما آن چنان که یوســف الســرخی 

چرا مرگ 
حسن حیدری 
مشکوک است؟

می گوید برخالف رویــه معمول در 
بیشتر مناطق ایران، در اهواز خبری 
از انجمن هــای ادبی شــاعران عرب 
نیســت: »انجمن های شعر و مراسم 
رسمی برای شــاعران عرب محدود 
به شــعرهای مذهبی و والیت مدارانه 
است. برای این نوع اشعار، هم انجمن 
هست و هم ســمینار و شب شعر و 
همایش شاعرانه. شعرهای شعبی را 
شــاعران معموال در مراسم مذهبی، 
جشن ها، عروسی ها و فاتحه خوانی ها 
می خوانند. اصوال دعوت شاعران برای 
شعرخوانی در این گونه مراسم در میان 
عرب ها در ایران رســم است و حسن 
از شــاعرانی بود کــه در این محافل 
و مراســم بسیار شــناخته شده و و 

محبوب بود.«
اما فارغ از این که شاعر شعرش را کجا 
می خواند آ ن چه می تواند رابطه او را با 
حکومت تعریــف کند و در پیامدش 
حاشیه امنی برای شاعر بسازد و یا او را 
به زعم مقامات اطالعاتی به تهدیدی 
امنیتی بدل کند، شــعری است که 
می خواند. حسن حیدری، 20 مرداد 
۱۳۹۷ چنــد روز پــس از خواندن 
شــعری با نام »یا لیتنــا« در یکی از 
همین محافل سنتی، بازداشت شد و 
نزدیک بــه 40 روز زیر بازجویی بود: 
»این شعر، نقدی جدی و صریح بود 
به مرجعیت شیعه و والیت فقیه بود. 
در مدت بازداشت در انفرادی، خانواده 
از محل بازداشــت حســن اطالعی 
نداشــتند و تنها حدس می زدند به 
خاطر آن شعر انتقادی بازداشت شده 
باشد. بعد از نزدیک به 40 روز، حسن 
به زندان شیبان منتقل می شود و به 
خانواده اطالع می دهند می توانند با 

تودیع وثیقه آزادش کنند.«
حســن حیدری در بیش از یک سال 
گذشــته پــس از آزادی، چندین بار 
دیگر به اطالعات احضار شــده و از او 
بازجویی می شــود: »حسن به همان 
ســیاق خودش شــعر می گفت و در 
مراسم مختلف شعرخوانی حاضر بود 
و به نظر می رسید بازداشت و بازجویی 
جز این که وضعیت عمومی سالمتی او 
را به تحلیل برده بود در اراده او برای 
شعرخوانی و سرایش به شیوه ای که 
باور داشــت خللی ایجاد نکرده بود. 
برای همین هم چندین بار دیگر در 
یک سال گذشته به اطالعات احضار 

و بازجویی شد.«
روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه حوالی ساعت 
5 صبح، همسر حسن حیدری متوجه 
بدحالی او می شــود و با فریاد کمک 
می خواهــد. وقتی آقــای حیدری را 
به بیمارســتان می ســانند، پزشکان 
نمی توانند کار چندانی برای ایشــان 
انجام دهنــد و جانش را از دســت 
می دهد: »با رســیدن به بیمارستان؛ 
دماغ، گوش و دهان حسن خونریزی 
داشت و حالت تشنج می گیرد و چند 
دقیقه بعد فوت می کند. در خبرهای 

رســمی علت مرگ او عارضه مغزی 
ذکر شــده اســت اما خب خانواده و 
دوســتانش معتقدند حسن به مرگ 

طبیعی نمرده است.«
باتوجه به بی اعتمــادی مفرط مردم 
عملکرد  دولتــی،  دســتگاه های  به 
و  امنیتی  ســرویس های  غیرقانونی 
ســابقه تاریک جمهوری اسالمی در 
حــذف مخالفان و منتقــدان، مرگ 
ناگهانی شــاعر منتقد 2۷ ســاله، به 
آسانی و به دالیل روشن می تواند به 
این گمانه دامن بزند که او نه به مرگ 
طبیعی که با ترور بیولوژیک جانش را 
از دست داده اســت. ترور بیولوژیک 
یعنی استفاده عامدانه و برنامه ریزی 
شده از ویروس ها، باکتری ها، سموم یا 
سایر عوامل مضر برای ایجاد بیماری و 
در نهایت مرگ انسان یا موجودی که 

هدف ترور قرار می گیرد.
به گفته آقای الســرخی، دوستان و 
خانواده  حســن حیــدری می گویند 
او پــس از آزادی وضعیت جســمی 
مناسبی نداشته و از دردهای نامعلوم 
شکایت می کرد: »معترضان معتقدند 
حســن به شــیوه ای بلندمدت و در 
نتیجه داروهایی که در دوره بازداشت 
40 روزه به او داده اند بیمار، مسموم و 
به این شیوه تلخ جانش را از دست داده 
است. حسن حیدری پیشتر در پیامی 
واتس آپی هم به یکی از دوســتانش 
نوشته بود که در دوران بازداشت بعد 
از هربــار غذا خوردن یــک یا دو روز 
پشت سرهم به خواب می رفته است، 
دوستش پاســخ می دهد احتماال در 

غذایش داروهایی ریخته اند.«
شــاعران شــعبی در جامعــه عرب 
محبوبیت و تاثیرگذاری زیادی دارند 
و مرگ شــاعرانی که اشعار انتقادی 
می ســرایند و به عنــوان نمادهای 
مقاومــت در ادبیات عــرب در ایران 
شناخته می شوند همیشه با بدگمانی 
به نهادهای امنیتــی به عنوان عامل 

مرگ آنان همراه می شود.
به نظر آقای الســرخی هم، آن چه به 
گمانه قتل برنامه ریزی شــده حسن 
حیــدری دامن زده اســت، یادآوری 
مرگ یک شــاعر معروف عرب دیگر 
به نام »ســتار صیاحی« است که ۷ 
سال پیش در همین روزها به شیوه ای 
مشــابه حسن به شــیوه مشکوکی 
جانش را از دست داد: »ستار صیاحی، 
معروف به ابوسرور شاعر معروف عرب 
دیگری اســت که نیمه شب 2۱ آبان 
۱۳۹۱، بدحال شده و با عالئمی شبیه 
حســن یعنی خون ریــزی از دماغ و 
گوش به بیمارستان می رسد و آن جا 
فوت می شــود. آقای صیاحی هم به 
خاطر شعرهای انتقادی اش، چند بار 
بازداشت شده بود و آخرین بار هم سه 
هفته پیش از مرگ، به ستاد خبری 
احضار شده و به او هشدار داده بودند 
که اگر دست از ســرایش و خواندن 
شعرهای اعتراضی برندارد، فرزندانش 

یتیم خواهند شد.«
علت مرگ ســتار صیاحــی هم آن 
زمــان عارضه مغــزی اعالم شــد. 
آقــای صیاحی، شــاعر »یزله گو« و 
حماسه سرای معروفی بود که نه فقط 
در میان عرب های خوزســتان بلکه 
در جنوب عراق هم شــناخته شده 
بــود و عالقه مندان زیادی داشــت و 
اشعارش از سوی خواننده ها در مراسم 
مختلف خوانده و اجرا می شد. از آقای 
صیاحی که در زمان مرگ ۳۷ ســال 
داشت قصیده ها و یزله های )رباعیات 

حماسی( زیادی به جا مانده است.
در آذر ۱۳۹0 هم افراد ناشناســی به 
خانه شاعر عرب دیگری به نام »ناصر 
جبرزرگانی« هجوم می برند و او را تا 
حد مرگ، در برابر چشــم فرزندانش 
شــکنجه می کنند. آقای جبرزرگانی 
در نتیجه آن شکنجه ها برای همیشه 

زمین گیر و فلج می شود.
»شنان«، پسر عمه آقای صیاحی هم، 
شاعر و حماسه سرای دیگری بود که 
تقریبا هفت ماه قبل از مرگ ســتار 
صیاحی، شــب هنگام وقتی از شب 
شعری خصوصی به خانه بازمی گشت 
از ســوی اتومبیلی زیر گرفته شــد. 
بامداد روز بعد، مــردم پیکر خونین 

آقای شنان را یافتند.
چند ســال پیش از آن هم، ششــم 
فروردین ۱۳۸۷، ســه شــاعر دیگر؛ 
»طاهر سالمی«، »عباس جعاوله« و 
»ناظم هاشمی« در نتیجه تصادف در 
جاده ماهشــهر به آبادان زمانی که از 
یک شب شعر بازمی گشتند جان شان 
را از دست دادند. این سه شاعر هم به 
خاطر شرکت در چند جشنواره  شعر 
عامیانه در عراق بسیار شناخته شده 

بودند.
شــاعر دیگری به نام »ایوب خنافره« 
هم ســال ۱۳۸5 یــک هفته پس از 
برگزاری شب شعری که ویدیوی آن 
در یوتیوب منتشــر می شود در جاده 
کوت عبداهلل در تصادفی مشــکوک 

کشته شد. 
مساله برخورد با فعاالن عرب در ایران 
تنها به شــاعران عــرب و مرگ های 
مشــکوک آن ها هم ختم نمی شود. 
جدای از بازداشت های پیشین و تداوم 
بازداشــت های مــوردی،  تنها در دو 
ســال  اخیر پیآمد دو مساله حمله به 
مراسم رژه نیروی های نظامی در اهواز 
در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ و دیگری سیل 
در خوزستان در فروردین امسال، ده ها 

نفر بازداشت شدند.
بنا بر آماری که جمعی از فعاالن عرب 
در شبکه های اجتماعی منتشر کردند 
حدفاصل مهــر ۱۳۹۷ تا تیر ۱۳۹۸، 
بالغ بر 240 شهروند عرب به اتهامات 
گوناگون سیاســی در زندان و یا در 
بازداشت موقت بودند. به گفته آقای 
السرخی، این رقم اکنون کاهش یافته 
است چون بسیار از این بازداشتی ها 
در چند ماه گذشــته آزاد شــده اند: 
»البته هنوز شــمار نامعلومی از این 
بازداشــتی های در زندان سیپان و یا 
به صورت تبعیدی در زندان همدان 
نگــه داری می شــوند بی آنکه تعیین 
تکلیف شده باشند یا دادگاهی برای 

آنان برگزار شده باشد.«
یوسف السرخی می گوید که با انکار و 
ســرکوب فعاالن عرب و با مرگ های 
مشــکوک شــاعران عرب، جنبش 
اعتراضــی عرب های ایــران از بین 
نمی رود: »با هر مرگی، با هر جرقه ای، 
این آتش دوباره سربرمی آورد. راه حل 
نه در ســرکوب، که از جمله در رفع 
کنار  تبعیــض،  واقعی  زمینه هــای 
گذاشتن سیاست انکار و ریشه کردن 
فرهنگ و رفتارهای عرب ستیزانه در 

ایران است.«

شاهد علوی )ایران وایر(

دویچه وله- حسین حیدری در پیامی صوتی که در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد، گفت: »پدرم این سخنان را مطرح کرد تا ]نیروهای امنیتی[ ما 
را راحت بگذارند. در حالی که مهمانانی از عراق در منزل ما حضور داشتند، 
]نیروهای امنیتی[ وارد خانه ما شدند و به پدرم گفتند اگر این سخنان را 
مطرح نکنید، همه شما را بازداشت خواهیم کرد. همه ما شب گذشته ناچار 
به خروج از منازلمان در منطقه شکاره شدیم. آنها دیشب عموی من )قاسم 

حیدری( را با خود بردند و اطالعی از مکان نگهداری او نداریم.«
ناصر حیدری، پدر حسن حیدری پیش از این با انتشار ویدئویی دولت را 
در مرگ پسرش بی تقصیر خوانده و درباره جزئیات حادثه گفته بود: »ما 
در حال شام خوردن بودیم که او دچار سکته شد و من با دست خود او را 
به بیمارستان بردم. به بیمارستان سینا که رسیدیم، او درگذشت. او ]پیش 
از این[ هیچ بیماری نداشــت ولی دچار سکته شد. این اراده خداوند بود 
و کسی او را نکشته است. ما نمی دانیم که در رسانه ها چه گفته می شود 
و فقط خدا می داند. مردم فریاد می زنند که دولت او را کشــته ولی دولت 
تقصیری ندارد. ما در حال شــام خوردن بودیم که او ]سکته کرد[ و جان 
باخت. دولت از کجا خبر داشــته؟ اینها شایعاتی دروغین است و صحت 

ندارد.«
یک فعال اهوازی که نخواست نامش فاش شود، پیش از این در گفتگو با 
دویچه وله درباره صحت سخنان ناصر حیدری، پدر حسن حیدری گفته 
بــود: »این احتمال که آقای حیدری تحت فشــار ناچار به گفتن چنین 
ســخنانی شده باشد، خیلی دور از انتظار نیست و به ویژه آنکه این ویدئو 
اولین بار توسط رهیاب نیوز که یک رسانه مرتبط با نهادهای امنیتی است، 
منتشر شــد.« این فعال اهوازی چهار دلیل برای رد صحت سخنان پدر 
حســن حیدری مطرح کرده و گفت: »مرگ های پس از زندان، در میان 
کنشگران عرب مسبوق به سابقه است و منصور األهوازی، عدنان سلمان، 
منصور مشرف، محمد نواصری و ستار ابو سرور صیاحی نیز به شیوه های 
مشابهی جان باخته اند. شیوه دفن سریع و بدون حضور تشییع کنندگان نیز 
نشان از آن دارد که ایران چیزی برای پنهان کردن در این باره دارد. دلیل 
سوم اظهارات خود شاعر متوفی است. او پس از خروج از زندان، در شبکه 
اجتماعی اینســتاگرام خطاب به یکی از دوستانش نوشته:  یادم نمی آید 
چقدر ]آنجا[ ماندم، زیرا که خیلی می خوابیدم. ناهار یا شــام می خوردم 
و پس از یکی دو روز از خواب بیدار می شــدم.« چهارمین دلیلی که این 
فعال اهوازی برای تشکیک در سخنان ناصر حیدری طرح می کند، اشارات 
غیرمستقیم حسن حیدری در شعرهایش به مرگ زودهنگام و بر اثر تزریق 

آمپول است و این موضوع احتمال تهدید شدن او را طرح می کند.
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  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

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

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

علی رضوانی، خبرنگار صدا و سیما یا بازجو؟
علی رضوانی، خبرنگار صدا و سیما، در مستند مناقشه برانگیزی که صدا 
و سیما در مورد کاووس سیدامامی تهیه کرده، با یک کارشناس سازمان 
اطالعات ســپاه مصاحبه می کند. فرزند کاووس سیدامامی می  گوید این 

خبرنگار بازجوی مادرش بوده است.

دویچه وله- مســتند صدا و سیما با 
عنوان »مظنونین همیشگی« شامگاه 
یکشــنبه ۱۹ آبان )۱0 نوامبر( چند 
دقیقه پس از آغــاز پخش، به دلیل 
»نقص فنی« متوقف شــد. در چند 
دقیقه نخســت این مستند که پس 
از مرگ کاووس سید امامی و هجوم 
مأموران امنیتی به خانه او ساخته شد، 
علی رضوانی با یک کارشناس سازمان 

اطالعات سپاه مصاحبه می کند.
علی رضوانی که فعالیت حرفه ای خود 
را از باشــگاه خبرنگاران شروع کرد و 
با خبر های نیروی انتظامی وارد صدا 
و سیما شد، مجری برنامه »خارج از 

گود« بود.
پس از پخش تصویر او در مســتند 
رامیــن  »مظنونیــن همیشــگی« 
سیدامامی، فرزند کاووس سیدامامی، 
به »کمپین حقوق بشر در ایران« گفته 
است فردی که به عنوان گزارشگر در 
مستند »مظنونین همیشگی« حضور 
داشــت، چهارم تیر ماه ۹۷ از مادر او، 

مریم ممبینی، بازجویی کرده است.
رامین سیدامامی گفته است مادرش 
پس از دیدن چند دقیقه مســتندی 
که یکشنبه شب پخش شد، طوری 
آشفته و بدحال شده که به بیمارستان 

منتقل شده است.
کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و 
فعال محیط زیســت، بهمن ماه ۹۶ 
پس از بازداشت، به دالیل نامشخصی 
در زنــدان اویــن درگذشــت. مرگ 
مشکوک این استاد ۶4 ساله که یکی 
از شناخته شــده ترین فعاالن محیط   
زیســت در ایران بود، بازتاب بســیار 
گسترد ه ای در رسانه های بین المللی 

داشت.
نهادهای حقوق بشر از حکومت ایران 

خواســتار توضیح علت بازداشــت و 
چگونگی مرگ او در ســلولی مجهز 
به دوربین مداربســته شــدند. هنوز 
گزارشی رسمی در مورد علت مرگ 
کاووس سیدامامی منتشر نشده است.
مقامات امنیتی مدعی هستند که این 
استاد دانشگاه و دیگر فعاالن محیط 
زیســت که همزمان با او بازداشــت 
شدند، جاسوس هستند. در حالیکه 
شورای امنیت ملی و همچنین وزارت 
اطالعات و ســازمان محیط  زیست 
ایران این اتهــام را بارها رد کرده اند، 
فعاالن محیط  زیست همچنان پشت 

میله های زندان هستند. 
ساخت مستند »مظنونین همیشگی« 
با موضوع »پرونــده متهمان محیط 
زیســتی« صورت گرفتــه و تبلیغ 
گســترده برای پخش ایــن فیلم در 
شــبکه های اجتماعی، تالش تازه ای 
برای توجیه علت بازداشت این فعاالن 

به نظر می رسد.
نام علی رضوانی برای نخســتین بار 
نیست که در شــبکه های اجتماعی 
مطرح می شــود. او که متولد ســال 
دارای  اســت،  تهــران  در   ۱۳۶۳
ارتباطات است  لیسانس رشته علوم 
و »نچسب ترین خبرنگار« هم خوانده 

می شود.
او که خــود را »خبرنگار ورزشــی« 
می  خواند، ســال گذشته در واکنش 
به حضور یــک داور زن در بازی های 
بســکتبال گفته بــود کــه »انگار 
فدراسیون بسکتبال خیلی با کمبود 
داور روبرو شده، در حدی که یه داور 
خانم بازی آقایون رو قضاوت می کرد«.

علــی رضوانــی متهم اســت که در 
پوشــش خبرنگار، برای صدا و سیما 
برنامه هایی امنیتی مانند 20:۳0 اجرا 

می کند. مســیح علی نژاد، گرداننده 
کمپیــن مبارزه با حجــاب اجباری، 
می گوید علی رضوانی بازجو و همکار 
نهاد های امنیتی  است. او می گوید که 
»علی رضوانی سراغ مادرم رفته تا از 
او در یک گزارش تلویزیونی »اعتراف« 

بگیرد«.
به گفته رامین ســیدامامی، رضوانی 
شــب 4 تیر ســال ۱۳۹۷ هم زمان 
با بازی فوتبــال بین تیم های ایران و 
پرتغال همراه مامــوران امنیتی وارد 

خانه کاووس سیدامامی شده است.
رامین سیدامامی آن زمان در صفحه 
اینستاگرام نوشــته بود: »ماموران با 
خود شــش جعبه بــزرگ آورده اند 
و آن را بــه زیرزمین خانه ما برده اند 
بدون این که کسی اجازه دهد شاهد 
فعالیت شان باشد. آیا پس از نزدیک 
پنج ماه از مرگ پدرم هنوز مدارکشان 
کافی نیست؟ قصد دارند مدرکی در 
آنجا بکارند؟ ضابطین در حال حاضر 
در محلند و کوچه را اشغال کرده اند. 
وکیل مدافع ما آقای کیخســروی در 
پایین منزل ما حاضر شــد اما اجازه 

ورود نیافت.«
صدا و ســیما 2۶ بهمن ماه ۹۶ هم 
مستندی در برنامه خبر 20:۳0 پخش 

کرد که در آن شخصیت و فعالیت های 
کاووس سیدامامی را زیر سوال می برد  
و او را جاســوس می خوانــد. چنین 
ایران  مستندی نقض قوانین داخلی 
و قوانیــن بین المللــی در خصوص 
اصل برائــت و همچنین نقض حریم 

خصوصی افراد است.
خانواده و وکالی کاووس سیدامامی 
با شکایت از صدا و سیما از مسووالن 
خواسته  بودند که به جای »فضاسازی 
امنیتــی و هتک حیثیــت« مرحوم 
ســیدامامی دربــاره علت مــرگ او 
»پاسخگو« باشند؛ شــکایتی که به 
گفته رامیــن ســیدامامی به جایی 

نرسیده است.
فرزند کاووس سیدامامی به کمپین 
حقوق بشر گفته است: »شکایت ما از 
صدا و ســیما به جایی نرسید. ما هم 
می دانســتیم که به جایی نمی رسد 
و شکایت ما بیشــتر سمبلیک بود. 
می خواستیم بگوییم که مدرک شما 
درباره اتهام جاسوســی، تصویر پدرم 
است که ســگ هایش را ناز می کند 
یا قالب ماهیگیری او که در بیســت 
و ســی نشان می دهید با این ادعا که 
از این طریق این با اســرائیل ارتباط  

گرفته است.«

حسین طبرزدی از بازداشت پدرش 
حشمت اهلل طبرزدی به دلیل انتشار فراخوان 
برای برگزاری گردهمایی اعتراضی خبر داد
رادیو زمانه- حســین طبرزدی، پسر حشــمت اهلل طبرزدی، دبیرکل جبهه 
دموکراتیک ایران از بازداشت پدرش در روز سه شنبه 2۱ آبان در پی شرکت 

در گردهمایی با عنوان میتینگ پارک الله، خبر داد. 
نیروهای امنیتی حشمت اهلل طبرزدی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل 
کرده اند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جبهه دموکراتیک 
ایران با شعار »نه به فقر، نه به جنگ و نه به دیکتاتوری« از مردم خواسته بود 

که در روز سه شنبه در میتینگ پارک الله شرکت کنند. 
حسین طبرزدی گفته اســت از وضعیت پدرش اطالعی در دست نیست. او 
گفت: »هفته گذشته حکم شش سال زندان پدرم پس از سه سال توسط شعبه 
۳۶ دادگاه تجدیدنظر اســتان تأیید شده بود، اما این بازداشت از بابت حضور 

ایشان در گردهمایی پارک الله بوده است«. 
کمپین دفاع از زندانیان سیاســی و مدنی گفته است که در روزهای گذشته 
برخــی از اعضای جبهــه دموکراتیک ایران به دلیل اعــالم این فراخوان در 
شبکه های اجتماعی بازداشت و یا به نهادهای امنیتی احضار شده بودند. روز 
هفتم آبان نیز حشــمت اهلل طبرزدی به همراه پرویز سفری، علی رستمی و 
سیدمحمد میرسلطانی از اعضای جبهه دموکراتیک ایران، هنگام عزیمت به 
پاسارگاد جهت برگزاری گرامی داشت روز کورش هخامنشی، توسط نیروهای 

امنیتی در مسیر راه بازداشت شده بودند.

اعتراض سه شهروند بهایی ساکن سمنان
 به احکام زندان طوالنی مدت

رادیو فردا- دادگاه انقالب سمنان حکم زندان سه شهروند بهایی را اخیرا ابالغ 
کرده و بر اساس این حکم اردشیر فنائیان، یلدا فیروزیان و بهنام اسکندریان، 
شهروندان بهایی ساکن سمنان، به زندان طوالنی مدت و تبعید محکوم شدند.

این سه شــهروند بهایی روز سه شنبه به حکم صادره اعتراض کردند اما زمان 
برگزاری دادگاه تجدید نظر آنان مشخص نیست.

بر اســاس این حکم، اردشــیر فنائیان به ۱0 سال زندان و یک سال تبعید به 
شهرســتان خاش در استان سیستان و بلوچســتان محکوم شده است. یلدا 
فیروزیان و بهنام اســکندریان نیز هر یک به پنج ســال زندان و دو سال منع 

حضور در سمنان محکوم شده اند.
این سه شــهروند بهایی در اردیبهشت ماه بازداشت شدند و همچنان زندانی 

هستند. دادگاه با آزادی آنان به وثیقه مخالفت کرده است.
در این مدت پدر اردشــیر فنائیان فوت شــد اما دادگاه به او اجازه شرکت در 
مراسم خاکســپاری را نداد. اردشیر فنائیان در سال ۹2 نیز هشت ماه زندانی 

شده بود.
در هفته های گذشته نیز چندین شــهروند بهایی در شیراز و تهران بازداشت 
شده اند. جمهوری اسالمی بهاییان را به رسمیت نمی شناسد و آنان از برگزاری 
مراسم های مذهبی خود محرومند. بهائیان حتی از حقوقی مانند تحصیل در 

دانشگاه و داشتن شغل های دولتی در ایران نیز محرومند.
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شکوه میرزادگی

ضرورت های آشکار 
چند شوهری!

چهل سال است که به موهبت حکومت اسالمی حاکم بر 
سرزمین مان، هر چند وقت یک بار مساله ای به نام »چند 
همســری« در رسانه های فارسی زبان داخل و خارج سر و 
صدایی بلند به پا می کند. عده ای با زبان آخوندی و زور که 
»دستور شرع است و خدا و پیغمبر گفته« به حمایت از آن 
برمی خیزنــد، و عده ای با زبانی مثال »امروزی و منطقی« 
چندهمسری را بیشــتر از آن که خواست بی مورد مردها 
بدانند نیاز ضروری زن ها عنوان می کنند، به طوری که اگر 

ساکت باشی چیزی هم بدهکارشان می شوی.
در این چهل ســال بارها اعتراض زنان، و )به ندرت( مردان 
با فرهنگ و گریخته از قبیله های قرون وســطایی، صدای 
این افراد را خاموش کرده و آن ها را موقتا به النه هایشــان 
فرســتاده اســت. اما از آنجا که هم در قوانین واپسگرای 
حکومت اســالمی هنوز »چندهمسری« به همان پررنگی 
دوران قبیله ای حضور دارد، و هم گفتن از آن چون »وصف 
العیش« عده ای را خوش می آید، دوباره جماعتی از اهالی 
قبیله ی وابسته به رژیم به بهانه ای سر و صدای آن را بلند 

می کنند.
خوشــبختانه می بینیم که کار حکومت اسالمی به جایی 
رسیده که افرادی چون خانم فائزه رفسنجانی، که از قلب 
»حکومت اســالمی« زاده شده، مقابل شــان می ایستد و 
چیزی را می گوید که قرن هاســت کمتر زن مسلمانی از 
ترس جرات گفتن اش را داشته است، چیزی شبیه به این 
که: »اگر چند همســری خوب است چرا زنها چند همسر 

نداشته باشند«.
گفته خانم رفسنجانی مرا به یاد مطلبی انداخت که در سال 
۲۰۱۰ )۱۳۸۸( آن را در ســتونی که چند ســال پیش به 
عنوان »از نگاه یک زن« می نوشتم منتشر کردم، این مطلب 
در پاسخ به یکی از خانم هایی بود که همچنان در قبیله ی 
زن ستیزان قرون وسطا نفس می کشید. و فکر کردم حاال 
که باز سر و صدای چند همسری را بلند کرده اند، دوباره آن 
را منتشــر کنم چون به نظرم پاسخ های به این خانم هنوز 
می تواند پاسخی به کسانی باشد که این روزها به طرفداری 

از چند همسری برخاسته اند.

********

در هفته ی گذشته مطلبی در سایت رادیو زمانه منتشر شده 
بود از خانم سوسن محمدخانی غیاثوند به نام ضرورت های 
پنهان چند همسری که به سرعت مورد اعتراض خواستاران 
برابری حقوق زنان، در ایمیل ها و رســانه های مختلف قرار 
گرفت. شــاید لزومی نباشــد که در مورد چنین مطالب 
کلیشه ای، ســطحی و غیر اصولی بحث و گفتگویی انجام 
شود اما از آنجا که، یک )چند تن از خوانندگان »از نگاه یک 
زن« مصرانه از من خواسته اند به این مطلب بپردازم؛ و دو( 
نویسنده ی چنین مطلبی زنی روزنامه نویس است که عضو 
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم خوانده می شود، 

تصمیم گرفتم نکاتی را در ارتباط با آن مطرح کنم.
باری، ایشــان در شــروع مطلب می گویند: »اگر بخواهیم 
»موضع گیــری منصفانه ای« در خصوص چند همســری 
داشته باشیم باید هم معایب آن را ببینیم و هم محاسن اش 
را؛ هم سخنان کسانی را که مخالفند بشنویم با ذکر دالیل، 
و هم حرف های کسانی را که موافق اند داشته باشیم. باید 
فکر کنیم به اینکه مخالفت و موافقت ما تا کجا به ســود 
جامعه است. اگر بنا باشد فقط حرف  های خودمان را بزنیم و 
گوش شنوایی برای شنیدن اظهارات دیگران نداشته باشیم 
مطمئناً هیچ گاه به نتیجه ی درستی نخواهیم رسید و قطعاً 

آن چه به جایی نرسد فریاد است«.
ایشان، ســپس، به اعضای کمپین یک میلیون امضا ایراد 
گرفته اند که صدای همه ی زن ها راـ  یعنی زن هایی که با 
قانون چند همسری موافق اندـ  نمی شنوند: »در سمت دیگر 
قانون چند همسری، زنانی قرار دارند که شرایط خودشان، 
زندگی، خانواده شان و جامعه ای که در آن زندگی می کنند 
به شــکلی اســت که آنان را ناگزیر به استفاده ی از قانون 
مذکور می کند؛ زنانی که متأسفانه در مجموعه ی گردآوری 
شــده توسط اعضای کمپین خیلی کم و ناقص صدایشان 

شنیده شد.«

این سوســن خانم، که بزغــم خود صــدای آن زن ها را 
می شنوند، ســپس چند دلیل برای توضیح موارد توجیه 
کننده ی چند همســری برای مــردان را مطرح می کنند: 
»کمبــود مردها به دلیل رفتن به جنگ، طول عمر پایین 
تر آنها از زن ها به دلیل کارهای سخت، پایین بودن موالید 
پســر، مشــکالت اقتصادی زن ها، کارآمدی مردها در به 
دســت آوردن پول، نیاز جنسی زن ها در اثر کمبود شوهر، 
یائســگی زن ها، نخواندن هماهنگی و میل جنسی مرد با 
زن، تبدیل شــدن تخت خواب به مکان باج گیری زن از 
همسرش«؛ و آنگاه از زنان کمپین پرسیده اند که »در چنین 
صورتــی مردها چه باید بکنند؟ و آیــا نباید ازدواج مجدد 
صورت گیرد؟« و بعد، انگار به کشــفی بزرگ دست یافته، 
پرسیده اند که کمیپین: »می خواهد چه پاسخی به نیازها 
و خواسته     های این دسته از زنان ]بی شوهر مانده[ بدهد؟ 
مثالً می تواند برای رفع نیاز جنســی این قبیل زنان یکی 
یک دانه از همان آلت های تناسلی پالستیکی مردانه ای که 
سایزهای مختلف اش و فروشگاه  های محل تهیه اش را در 

برخی شبکه      های ماهواره ای تبلیغ می کنند، بدهد؟«
و مسایلی در همین ارتباط، و با این نتیجه گیری که »این ها 
مســایل پنهانی اســت که ضرورت ازدواج مجدد را پیش 

می آورد و کمپینی ها این ها را نمی فهمند«.
خدمــت این خانم جوان، که با این جوانی اســتدالل های 

کهنه ی آخوندی را به خوبی آموخته اند بگویم که:
سوســن خانم! مطالبی را که مطرح کرده اید هیچ تازگی و 
آشــکار شدگی پس از پنهان ماندنی بلند را با خود ندارند، 
چرا که زنان ما قرن های قرن است که بیشتر آنچه هایی را 
که شما »ضرورت های پنهان« نامیده اید، )مثل کمبود مرد 
بر اثر جنگ، یائسگی، نیاز بیشتر مردها به مسایل جنسی، 
قدرت اقتصادی فیزیکی، و حتی عقلی مردها و از این نوع 
سخنان( در حل المســایل ها، حدیث ها، و نقل قول هایی 
دروغ و راســت از پیامبر و امام و غیره شــنیده اند و هیچ 
کدام آنها در بین هیچ گروهی جزو »ضرورت های پنهان« 
شناخته نمی شده و نمی شوند بلکه ادعاهایی کامالً آشکار 

بوده اند، آنقدر آشکار که شما هم از آنها با خبر شده اید.
سوسن خانم! در سی و یک سال گذشته، به برکت حکومتی 
اســالمی، که »باورها« ی خود را از قبایل مردساالر هزاران 
ســال پیش، و »تکنولوژی« را از جهان پیشــرفته امروز 
می گیــرد، معلمان مذهبی حکومتی قشــری منحط در 
جامعه را بوجود آورده اند که، چون درک درستی از جهان 
امروز ندارد، با تکنولوژی از طریق مشکل اساسی و جنسی 
خودش روبرو می شود: و حاصل این تعلیمات هم نشستن 
پای تلویزیون و تماشای پایان ناپذیر فیلم های پورنوگرافی 
است و آنگاه همه ی زنان غرب و زنان فمنیست را شبیه زنانی 
دیدن که در این فیلم ها نمایش داده می شوند، و یا تماشای 
آگهی های تبلیغاتی مربوط به آلت های تناسلی پالستیکی و 
غیره و سپس وجود آنها را دلیل نیاز سیرابی ناپذیر جنسی 
زنان مجرد دانستن. کافی است پای صحبت آخوندهای مثاًل 
»مدرن« تولید شده در دوران حکومت اسالمی بنشینیم تا 
بینیم که چگونه افسار خیاالت بیمارگونه ی خویش را رها 
می کنند و آن چه را کــه خود به آن ها نیاز یا عالقه دارند 
به مخالفین خود، و البته بیشتر به زن های پیشرو، نسبت 

می دهند.
سوسن خانم! شما آشکار است که هنوز متوجه نیستید که 
در قرن بیســت و یکم زندگی می کنید و نمی دانید که از 
دوره ای کــه در آن فقط مردها به جنگ می رفتند مدت ها 
گذشته اســت. در دوران ما، و حتی در حکومت اسالمی، 
زن ها را نیز به جنگ فرستاده اند )حال بگیریم پشت جبهه(، 
و یا آن ها را هم در نقش پلیس انتظامی و پلیس ضد شورش 

و پلیس مخفی و غیره به کشتن می دهند.
سوسن خانم! آمارهای موجود نشان می دهند که، برخالف 
نظر شــما، در حال حاضر تعداد زنان ایران از تعداد مردها 
کمتر است اما، تنها به دلیل پایین آوردن سن ازدواج زن ها 
است که برخی در این مورد دچار سوء تفاهم می شوند که 

»تعداد زن ها بیشترند«
سوسن خانم! یعنی شــما نمی دانید که علیرغم کوشش 
حکومت اســالمی برای فرســتادن زن ها به خانه و فراهم 
اوردن مقدمات ایجاد حرمســراهای جدید، در ایران امروز 

زنان همسان مردها نان آوران خانواده هستند.
خانم! این چه استدالل قابل اتکایی است که وقتی مردی 
شــصت هفتاد ساله هوس بچه دار شدن کرد و همسر هم 
سن اش نتوانست بچه دار شود، او بناچار باید دوان دوان برود 
و برای بچه داشتن زن جوان تر بگیرد؟ آن هم در زمانه ای 
که روز به روز توجه به تعداد فرزندان کمتر بیشتر می شود. 
و تازه چرا وقتی مردی بچه دار نمی شــود زنش حق ندارد 
ســراغ شوهر دوم برود؟ طالق؟ شما در مورد مرد از طالق 

سخن نمی گویید؟
)بگذریــم که موهن تر از این گونه ازدواج های پیرمردان با 
زن های جوان، آن هم به خاطر بچه در جامعه ی پیشرفته 
امروز وجود ندارد. و چه خوش گفته است مهستی بزرگ، در 
قرن چهارم هجری، که: »زن را تیری به پهلو، به که پیری!« 
هر چند که، بنا بر استدالل شما و همین طور عالقمندان 
به چند همسری در حکومت اسالمی مهم نیست که تیری، 
یعنی پیرمردی، به پهلوی زنی جوان بنشیند مهم آن است 
که زن جوان تن خودش را برای لقمه ای نان و خانه ای گرم 
به آن بدتر از تیر بفروشد؛ یعنی رابطه ی زناشویی را، که در 
جهان امروز به عنوان یک قرارداد توام با عالقه و احترام برای 

همراهی های اجتماعی است، با تن فروشی عوض کند(.
سوسن خانم! شما سنگ مردهایی را به سینه می زنید که 
زنان شان قادر نیستند تمایالت جنســی آن ها را برآورند، 
و اشکارا اســتدالل تان بر اساس این باور سنتی و کهنه ی 
قبیله ای ســاخته شده که »نیاز جنســی مردها بیشتر از 
زن ها است« و یا »مردها هر طور شده باید نیازهای جنسی 
خود را برآورنــد«. امروزه کدام تحقیق علمی این نکات را 
ثابت کرده اســت؟ و، تازه، چرا زن هــای مجرد برای رفع 
نیاز جنسی خود، به »فتوای شــما!«، باید زن دوم مردان 
متأهل بشوند؟ و یا زن های متاهل اگر نیاز جنسی داشتند 
و نیازهای جنسی شــان از سوی همسرشان برآورده نشد، 
چاره ای ندارند که بسوزند و بسازند؟ یا به »آقا« اجازه دهند 
کــه زن دومی بگیرد و یکی دیگر را هم به خیل محرومان 

جنسی اضافه کند؟
سوسن خانم! شما بهتر است نگاهی به آمارهای مربوط به 
استفاده از وسایل برانگیزاننده ی حس جنسی بیندازند تا 
بدانید که، مثالً، مصرف باالی قرص هایی نظیر »وایگرا«، 
برای مردها کامالً نشــان می دهد که بیشتر آن ها پس از 
پنجاه یا حداکثر شصت سالگی تا چه اندازه بیش از زن های 
»یائسه« ی خود به این نوع قرص ها نیازمند هستند. حال 
آنکه زن ها در این ســنین بسیار بیش از مردها قادرند که 
نیازهای جنســی همســران خود را برآورده سازند، البته 
بشرطی که همسران شان مرتب از قرص های وایگرا استفاده 

کنند!
باری، خانم عزیز! آن چه در دنیــای امروز باالترین درجه 
از اهمیت را دارد، توســل به وحشیانه ترین و عقب افتاده 
ترین راه های پاســخگویی به نیازهای جنسی نیست، که 
باور به »کرامت انســان« است، همان باوری که بر پیشانی 
اعالمیه ی حقوق بشر می درخشد؛ همان باوری که تأکید 
دارد زن و مــرد هــر دو از حقوقی برابر و یکســان برخور 

دارند. و اگر زنان عضو کمپین یک میلیون امضا، یا همه ی 
زنان و مردان مبارز کشــورمان، در برابر قوانین ضد انسانی 
حکومت اســالمی ایستاده اند، کارشان به این دلیل نیست 
که نمی دانند زنان و مردهایی هم هستند که موافق چند 
همسری اند، یا به خاطر نیازهای اقتصادی یا جنسی تن به 
آن می دهند. آن ها دقیقاً به این دلیل برای برابری زن و مرد 
تالش می کنند، و برای این تن به زندان و شکنجه و تبعید 
و هزار بدبختی دیگر می دهند، و به این نیت تن خســته و 
هــر دم مورد تهدید خــود را »خانه به خانه »و »کوچه به 
کوچه« می کشــانند، تا برای زنانی که حقوق خودشان را 
نمی شناسند، و بدبختی و تبعیض را سرنوشت گریزناپذیر 
خویش و خواست آفریدگارشان می دانند، این »حق« های 
نوین انسانی را روشن کنند، و آنان را از این نکته آگاه کنند 
که جهان امروز دیگر نه تنها تبعیض میان هیچ زن و مردی 
را برنمی تابد، بلکه حتــی هیچ خدای عادل و توانایی نیز 
نمی تواند زن را موجودی پست و بدبخت و ناتوان بخواهد. 
و آفریدگاران چنین تبیعضی خود سرمنشــای پســتی و 
بدبختــی و ناتوانی خواهند بود. خواســتاران برابری زن و 
مرد، نمی خواهند که آدمیانی همچون شما بازتاب دهنده ی 
گریزناپذیری سرنوشت اندوهناک این زنان و تاکید گذار بر 

ماندگاری بدبختی های آن ها باشند.
و باالخره، سوسن خانم! جهان امروز آنقدر پیشرفت کرده 
اســت که نگاه ما را از حل المســایل ها و بحار االنوارها به 
جهانی بکشــاند که در آن زن و مــرد دو موجود همراه و 
همگام و کامل و زیبا هســتند که، با تمــام »تفاوت های 
طبیعی« خــود »از نظر حقوقی« در مورد خواســت ها و 

نیازهاشان نیز برابرند.
اگر جامعه ای در پذیرش چنین اصلی لنگ می زند، مشکل 
از خود جامعه و قوانین و حکومت هایی است که بر پایه ی 
تبعیض و نابرابری عمل می کنند. انســان هایی که خود را 
باورمند به حقوق بشر می دانند، باید تالش شان در راستای 
مبارزه به منظور تغییر این قوانین، و این جامعه، باشد، نه 
این که در مســیر پذیراندن تغییرناپذیری آن ها و ادامه ی 

بردگی زن ها باشد.
یادتان باشــد! اگر شــما، و افرادی چون شما، که در واقع 
شاگردان سازندگان حکومت هایی چون حکومت مسلط 
بر ایران هستید بخواهید بر اســاس استدالل های هزاران 
ســال کهنه، بگویید که »این حق زن ها است که تو سری 
بخورند و بســوزند و بســازند«، آنگاه باید این احتمال را 
هم بدهید که ممکن اســت زن هایی هم پیدا شــوند که 
بخواهند »ضرورت های طبیعی و آشــکار« مهم دیگری را 
به شما یادآور شوند، و به شما بگویند که: »بر اساس آمارها 
و تحقیقات علمی امروزی، آن که توان چند همسری دارد 
ماییم و نه مردها. مگر شــما نبوده اید که همه ی فاحشــه 
خانه های تاریخ را ساخته اید و می سازید؟ مگر صیغه را شما 
اختراع نکرده اید؟ یادتان باشــد که همسر موقت شما )به 
دایم اش فعالً کاری ندارم( عمالً نشان داده است که می تواند 
در روز با چندین مرد در آمیزد! و شــما از عهده یکی شان 

هم بر نمی آیید.«

کار حکومت اسالمی به جایی رسیده که افرادی چون خانم فائزه رفسنجانی، که از قلب »حکومت اسالمی« زاده شده، 
مقابل شان می ایستد و چیزی را می گوید که قرن هاست کمتر زن مسلمانی از ترس جرات گفتن اش را داشته است، 

چیزی شبیه به این که: »اگر چند همسری خوب است چرا زنها چند همسر نداشته باشند«.
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علت روی آوردن 
مجروحان جنگی قم

 به خودسوزی چیست؟
این هفته رسانه ها از چهارمین مورد 
از خودسوزی مجروحان جنگ ایران 
و عراق یا فرزندان آنها در کمتر از سه 

ماه خبر دادند.
بنــا بر گزارش ها این فــرد که به نام 
وی اشاره ای نشده جانبار ۴۵ درصد 
بوده و در منزل خود در قم دست به 
خودســوزی زده  و به دلیل سوختگی 

زیاد جان باخته است.
پیش از آن، چهارم شــهریور ســال 
جاری، مقامات بنیاد شهید جمهوری 
اسالمی تأیید کردند که یک »فرزند 
شهید« که ۴۷ ســال داشت، پس از 
آنکه درخواستش برای بستری شدن 
در بیمارســتان رد شد در ساختمان 
بنیاد شــهید اســتان قم با ریختن 
بنزین به روی خود خودســوزی کرد 

و درگذشت.
وب ســایت قم نیوز با اشــاره به این 
مــورد و دو مورد خودســوزی قبلی، 
نوشته بود: »سه فاجعه خودسوزی در 
فاصله زمانی حدود چهل روز توسط 
ایثارگران تحت پوشش بنیاد شهید و 
امور ایثارگران استان قم که ناشی از 
استیصال و ناامیدی مطلق آنها از حل 
مشکالتشان بوده است بیانگر عملکرد 
نامطلوب بنیاد شــهید قــم در ارائه 
خدمات حمایتــی در حوزه درمانی، 
مشاوره روانی و حقوقی به ایثارگران 

تحت پوشش خود« است.
یکــی از خودســوزی های قبلی دوم 
مقابــل در ورودی  شــهریورماه در 
اتــاق مدیرکل »بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران« قم اتفاق افتاد و خودسوزی 

دیگر در تهران رخ داد.

حدسیات مســئوالن: شاید دارو به 
موقع به جانبازان نرسیده

تنها موردی که در این باره در برخی 
رسانه های داخلی آمده این است که 
مشــاور امور ایثارگران استانداری قم 
خبر داده که بهرام سرمست، استاندار 
قم، در نامــه ای به جواد هاشــمی، 
مدیرکل بنیاد شهید قم، از او بابت این 

خودسوزی ها توضیح خواسته است.
امور  مشــاور  گروســی،  محمدرضا 
ایثارگران استانداری قم، در گفت وگو 
با رســانه ها درباره پاسخ این نامه نیز 
به این جمله بســنده کرده است که 
مدیرکل بنیاد شهید قم در پاسخش 
»تحلیل هایی« کرده است »و دالیلی 
هم بابت خودسوزی نفرات قبلی ارائه 
کرده است«. مشاور امور ایثارگران در 

مورد محتوای این »تحلیل ها« پاسخ 
دیگری به رسانه ها نداده است.

آقــای گروســی البته ایــن نکته را 
اضافه کرده اســت کــه »به هر حال 
اگر نیــاز روز جامعه ایثارگر و جانباز 
کشــور، تأمین داروهایشــان است و 
اگر بپذیریم یکی از دالیل این اتفاق 
این است که شــاید دارو به موقع به 
جانبازان نرســد؛ این یکــی از موارد 
است که باید پیگیری شود؛ بعضی هم 
اشاره می کنند که داروخانه ها، چون 
طلب هایشان را نگرفتند و داروهایشان 
به موقع استفاده نمی شود و دوز آن ها 
باید به موقع رعایت شود و نمی شود؛ 

این اتفاق می افتد.«
او تأکید می کند که »البته این اطالعات 
فعالً در حد کلیات است و در نهایت 
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید 
کشور که مسئول آسیب شناسی ویژه 
این موضوع هستند، باید نظر دهند.«

روایت خانواده ها از عملکرد مسئوالن

در مورد علت چهار خودکشــی اخیر 
جانبازان قمی هنــوز خبر زیادی در 
رسانه ها منتشر نشــده اما موردهای 
ســابق از این خودکشــی ها در قم 
جزئیات بیشــتری دارد که از طریق 
آنها می توان تصویری از شرایطی که 
مجروحان جنگی و خانواده های آنها 

در آن به سر می برند به دست آورد:
در یکی از موارد پیشین، روز ۸ مرداد 
۸۸ یکــی از مجروحان جنگی به نام 
اکبر گائینی، ساکن شهر قم، در مقابل 
چشمان مسئوالن بنیاد جانبازان قم 

اقدام به خودسوزی کرد.
برادر بزرگتر او در گفت وگو با سایت 
تابنــاک این گونــه توضیــح داد که 
اکبر گائینی »طی ســال های پس از 
جنگ با اعتقاد به اینکه حضورش در 
جبهه ها معامله با خدا بوده، هیچ گاه 
پیگیر مسائل جانبازی خود نبوده و با 
وجود موج گرفتگی شدید و سوختگی 
قســمت هایی از بدنش، تا زمانی که 
توانایــی کار کردن داشــته اقدام به 
گرفتن درصد جانبــازی خود نکرده 

بود«.
وی افــزود: »برادرم از چندی پیش و 
به دلیل ازکارافتادگی و فشار ناشی از 
بیکاری و مشکالت اقتصادی، پیگیر 
گرفتــن درصد جانبازی خود شــده 
بود که بــه دلیل ضعف های قانونی و 
نیز بی توجهی مسئولین مربوطه، کار 
وی انجام نشده و با وجود کامل بودن 

پرونده پزشکی او، مسئولین بنیاد از 
حل مشکل او سر باز زده اند«.

وی در ادامه گفت: »او پس از این همه 
رفت وآمدها و با توجه به ضعف شدید 
عصبی ناشی از موج گرفتگی در زمان 
جنگ نهایتاً امروز در مقابل چشمان 
مسئولین بنیاد جانبازان قم« اقدام به 

خودسوزی کرد.
بنابر این گزارش وی که صاحب زن و 
دو فرزند است، بر اثر شدت جراحات 
وارده در بخــش مراقبت هــای ویژه 

بیمارستان نکویی قم بستری شد.

همسر بی خانمان شده، سوخته و در 
معرض اتهام مسئوالن

اسفندماه ۹۵ همسر یک جانباز به نام 
کریم نورمحمدی در میدان هفت تیر 
تهران، مقابل ساختمان بنیاد شهید، 

خودسوزی کرد.
فرزند کریم نورمحمدی در گفت وگو 
با رسانه ها دلیل این اقدام را این گونه 
توضیــح می دهد که در پــی وعده 
مســئوالن بنیــاد شــهید مبنی بر 
مســاعدت جهت خرید خانه جدید، 
خانواده نورمحمدی خانه ای را که در 
آن سکونت داشتند می فروشند، »اما 
پس از این اقدام با کارشکنی و خلف 
وعده مسئولین بنیاد مواجه شده و نه 
تنها مساعدتی از طرف بنیاد به آنان 
تعلق نمی گیرد بلکه وامی که قرار بود 
از طرف بانک برای آنها تهیه شود نیز 

به مشکل برمی خورد.«
»در نهایــت در تاریخ مقــرر، خانه 
را تخلیــه کرده و وســایل خانه را به 
پارکینگ بنیاد شهید انتقال می دهند 
و صورت جلســه می کنند. مراجعات 
مکرر به بنیاد شــهید بــرای تعیین 
تکلیفشــان که از ماه هــا پیش آغاز 
شــده، بی نتیجه می ماند و در نهایت 
همســر و فرزنــد این جانبــاز آواره 
خیابان ها می شوند و شب ها در پارک 

می خوابند.«
از  شــماری   ۹۵ اســفند   ۱۴ روز 
آســیب دیدگان جنگ ایران و عراق 
و خانواده هایشــان برای رســیدگی 
بــه وضعیــت و رفع مشکالتشــان 
تجمعی در برابر بنیاد شهید برگزار و 
درخواست هایشان را مطرح می کنند. 
همسر و فرزند کریم نورمحمدی هم 
در این تجمع صنفی شرکت می کنند 
و عکسشان در خبرگزاری ها منتشر 

می شود.
فرزند کریم نورمحمدی در این رابطه 

توضیح می دهد که »پس از این واقعه 
)تجمع ۱۴ اســفند(، آقای صمیمی 
رئیس بنیاد شهید تهران با ما تماس 
گرفت و گفت چرا در تجمع شرکت 
کردید؟ کارتــان را انجام نمی دهیم! 
فردای آن روز به بنیاد شهید مراجعه 
کردیم تا کارمان را پیگیری کنیم که 
مأموران حراست از ورودمان به بنیاد 
جلوگیری کردند و گفتند به دستور 
رئیس بنیاد )آقای صمیمی( شما حق 

ورود به ساختمان را ندارید.«
صبح روز ۱۵ اسفند، در پی ممانعت 
از ورود خانواده کریم نورمحمدی به 
ساختمان بنیاد شــهید، فرید، پسر 
نورمحمدی به بیمارســتان ساسان 
مــی رود تا جویای حــال و وضعیت 
پدرش شــود، و مادرش هم به نشانه 
اعتراض، چادری کوچک در برابر بنیاد 
شهید برپا می کند و در دست نوشته ای 
خواسته و اعتراضش را اعالم می کند.

در همــان روز به درخواســت بنیاد 
شــهید، مأموران پلیس وارد صحنه 

می شوند و به قصد جمع کردن چادر 
و بازداشت همسر کریم نورمحمدی، 
به گفته فرزند کریم نورمحمدی »به 
همسر این جانباز توهین کرده و الفاظ 
زشتی را به کار می برند و برای دستبند 
زدن و بازداشــت وی اقدام می کنند، 
که با اعتراضش مواجه می شــود و در 
حالیکه بنزین در یک دست و فندک 
روشن در دســت دیگرش می گیرد، 
تهدید می کند که اگر به او دست بزنند، 

اقدام به خودسوزی می کند.«
گــزارش رســانه های داخلــی اضافه 
می کند که »با وجود این تهدید، مأمور 
نیروی انتظامی همچنان بر بازداشت او 
اصرار دارد و به ســمت همسر جانباز 
می رود که در این بین، بنزین بر روی 
دســت و صورتش می ریزد و با فندک 
مشتعل، آتش می گیرد. پس از سوختن 
او، مأموران وی را با دستبند به داخل 
ساختمان بنیاد شــهید برده و برای 
چند ساعت بازداشت می کنند. پس از 
مشاهده وخامت حال وی برای درمان 
به بیمارستان منتقل می شود. کمی بعد 
فرزند جانباز به محل می رسد و وقتی 
مأموران حراســت بنیاد شهید او را به 
مأموران پلیس معرفی می کنند، پلیس 
او را هم بدون هیچ توضیحی بازداشت 
می کند. بازداشــت فرزند این جانباز 
حدود پنج ساعت طول می کشد و در 
نهایت آزاد می شــود هم اکنون همسر 
جانباز در بیمارستان سوانح سوختگی 

شهید مطهری بستری است.«

واکنش مسئول مربوطه: می خواسته 
اقامت خارج بگیرد

پس از رخ دادن خودســوزی همسر 
کریم نورمحمد، حمیدعلی صمیمی، 
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
تهران بــزرگ، در گفت وگو با »دفاع 
پرس« عدم رســیدگی به این خانواده 
از سوی بنیاد شــهید را تکذیب کرد 
و با اشــاره به خودسوزی همسر این 
جانباز گفت که به باور او یکی از علل 
این خودســوزی و اعتراضات »ایجاد 
پیش زمینه ای برای گرفتن اقامت در 

خارج از کشور« است.
حمیدعلی صمیمی گفت: »همســر 
جانباز نورمحمدی پیش از این عنوان 
کرده بــود که قصد اعتراض در مقابل 
ســفارت های آلمان و انگلیس را دارد 
وی روز گذشــته با انتشــار تصاویری 
از همســر جانباز و خودســوزی خود 
اعتراضش را اعالم کرده و قصد اقامت 

در خارج از کشور را دارد.«
بســیجی داوطلب کریم نورمحمدی، 
که همسرش خودسوزی کرده در سال 
۱۳۶۲ و در منطقه عملیاتی شلمچه، 
بر اصابت ترکــش و موج انفجار دچار 
مجروحیت جسمی و صدمه اعصاب و 
روان شــده بود. پس از خبرساز شدن 
خودسوزی همسر او، خبری نیز منتشر 
شد که کریم نورمحمدی سرانجام در 

بیمارستان درگذشته است.
یک پسر دیگر این مجروح جنگی، سه 
سال پیش از آن و در سن ۱۴ سالگی، 
به دلیل شرایط دشوار زندگی خانواده 
خودکشی کرده و جان خود را از دست 

داده بود.
وب سایت قم نیوز این هفته نوشت که 
در روزهای اخیر »دو نامه سرگشــاده 
درباره وضعیت اداره کل بنیاد شــهید 
و ایثارگران در قم که در آن شــرایط 
مدیریت در بنیاد شهید قم تشریح شده 
بود، به دفتر قم نیوز و دیگر رسانه های 
قم و مسئوالن کشوری و لشکری قم 
ارسال شــد. در آن نامه به مسئولین 
هشدار داده شده بود در صورت تداوم 
وضعیت فعلی در بنیاد شــهید قم هر 
لحظه احتمال وقوع حوادث تلخی از 

این دست وجود دارد.«
مانی پارسا )رادیو فردا(

آمریکا از اعطای پناهندگی به دختر ایرانی 
شرکت کننده در مسابقات دختر شایسته 

در فیلیپین استقبال کرد
صدای آمریکا- وزارت خارجه آمریکا روز چهارشــنبه ۲۲ آبان از اعطای 
پناهندگی به بهار بهاری، دانشجوی دندانپزشکی و مدل ایرانی، استقبال 

کرد.
توئیتر فارسی توئیتر فارسی نوشت، ما از این که فیلیپین به بهار بهاری 
پناهندگی اعطا کرده است و او با استرداد به ایران روبرو نخواهد شد بسیار 
خرسندیم، جایی که وی به دلیل فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود با 

آزار و اذیت روبرو خواهد شد.
نشــریه گاردین روز جمعه ۱۷ آبان خبر داد که دولت فیلیپین به »بهاره 
زارع بهاری« دانشجوی دندانپزشکی و مدل ایرانی پناهندگی اعطا کرد. 
ایــن زن جوان از حدود چهار هفته پیــش در فرودگاه مانیل، نگهداری 

می شد.
پیشتر، عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خطاب به مقامات فیلیپین، نوشته 
بود بازگرداندن این پناهجوی ۳۱ ساله او در معرض بازداشت و شکنجه 

قرار می گیرد.
بهاره زارع بهاری دانشجوی دندانپزشکی در فیلیپین است که در مسابقات 
دختر شایســته در کشــورهای مختلف به عنوان نماینده ایران شرکت 
می کرد و همواره از پرچم شیر و خورشید نشان ایران و عکسی از شاهزاده 

رضا پهلوی در این رقابت ها استفاده کرده است.
بهار بهاری می گوید جمهوری اسالمی ایران از طریق پلیس اینترپل قصد 
بازگرداندن او به ایران را داشته است که با تالش های وکال و فعاالن حقوق 

بشر این اتفاق تاکنون به تعویق افتاده است.
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  آریو برزن می گوید هرچه در زندان های جمهوری اسالمی بر سرش بیاید، باز هم از زندان بومانا بهتر و انسانی تر خواهد بود. برای پناه جویان استرالیا که در 
پاپوآ گینه نو و اردوگاه های مختلف در جزایر یا مراکزی مثل بومانا نگه داری می شوند، خشونت، ضرب و شتم و مرگ انگار عادی شده است.

داستان یک بازگشت

 پناه جوی ایرانی
 زندان جمهوری اسالمی 

را به زندان بومانا 
ترجیح داد

نام مستعارش را »آریو برزن« گذاشت 
و بعد از شش سال حبس در اردوگاه 
پناه جویان در »پاپوآ« گینه نو، تصمیم 
گرفت به ایران بازگردانده شود. البته 
نه به خاطر شــرایطی که در اردوگاه 
از گذراندن  بعد  بلکه  تحمل می کرد 
۹ هفته در زندان »بومانا«؛ زندانی که 
به روایت او و تایید »بهروز بوچانی«، 
نویسنده و روزنامه نگار پناه جو ُکرد، 

برای شکنجه طراحی شده است.

به گزارش روزنامــه »گاردین«، آریو 
بــرزن کــه باالخره ســکوت خود را 
شکسته و از شرایط طاقت فرسایی که 
بر او و دیگر پناه جویان گذشته سخن 
گفته اســت، حاال می خواهد به ایران 

برگردانده شود.
او شــش سال از عمرش را در داخل و 
خارج از ســیم های خارداری گذرانده 
که دور تا دور بازداشتگاه پناه جویان در 
جزیره »مانوس« پاپوآ گینه نو کشیده 
شده است. ســال ها طاقت آورده بود 
تا بلکه زندگی امن و بهتری در خاک 
اســترالیا داشته باشد اما در نهایت، ۹ 
هفته آن قدر شــکنجه شد تا به گفته 
خودش، ترجیح داد به ایران برگردد و 
به زندان های جمهوری اسالمی بیفتد.

آریــو برزن حاال می گویــد هرچه در 
زندان هــای جمهــوری اســالمی بر 
ســرش بیاید، باز هــم از زندان بومانا 
بهتر و انســانی تر خواهد بود؛ زندانی 
که در سال ۲۰۱۴ با ۲۰میلیون دالر 
هزینه ای که دولت استرالیا پرداخت، 
بنــا شــد. در بومانا، بازداشــتی ها به 
قانونــی و همین طور  حمایت هــای 
ندارند.  خانواده های  خود دسترســی 
تلفن نیســت و ارتباطی هم با دنیای 
خــارج برقرار نمی شــود. حتی هیچ 
ابزاری برای نوشتن یا مطالعه در اختیار 
بازداشــتی ها قرار نمی گیرد؛ شرایطی 
که آریو برزین می گوید برای شکنجه 

طراحی شده است.
غذایی که به این پناه جویان بازداشتی 
داده می شود، آن قدر کم است که آن ها 
همواره گرسنه هستند. کیفیت غذاها 
هم چنان پایین اســت که آن ها مدام 
درخواست وعده های غذایی زندان های 
پاپــوآ گینه نــو را دارنــد. پناه جویان 
در ســلول هایی می خوابنــد که هیچ 
دریچه ای به بیرون ندارند و در هوای 
گرمسیری، احساس خفگی می کنند. 
دســتگاه های تهویه هوا در این زندان 
معموال شکسته است و آن هایی هم که 
سالم مانده اند، به ندرت مورد استفاده 

قرار می گیرند.
در ماه آگوســت ســال جاری بود که 
مقامات پاپوآ گینه نــو ۵۱ پناه جو را 
بــه مرکز بومانا منتقــل کردند. البته 
هیچ کدام از ایــن پناه جوها به عنوان 
کسانی  که درخواست پناهندگی دارند، 

شناخته نمی شوند.
آریو بــرزن می گوید مقامــات پاپوآ 
گینه نو و همین طور استرالیا حتی از او 
نپرسیده اند که چرا کشورش را ترک 
کرده اســت  و با آن ها مثل مجرمانی 
برخورد می شود که دوران محکومیت 
خود را سپری می کنند: »من پناه جوی 
استرالیا هســتم و نه پاپوآ گینه نو. اما 
استرالیا بســیار پست است. آن ها من 
را به این کشــور فرستادند. این مثل 
برده داری مدرن اســت که به کرامت 
انسانی توهین می کند. برای همین من 

درخواست پناهندگی ندادم.«
در فوریــه ســال جــاری، مجلــس 
نماینــدگان اســترالیا طرحــی را به 
تصویب رساند که طبق آن، پناه جویان 
بیمار از کمپ های پناه جویی، به ویژه 
خارج از اســترالیا، با عنوان نیاز فوری 
به درمان، به داخل این کشور و مراکز 
درمانی منتقل شوند. این نخستین بار 
از ســال ۱۹۲۹ بود که دولت استرالیا 
در رای گیــری برای قانونی کلیدی، از 
مجلس این کشور شکست می خورد. 

اما دولت ســاکت نمانــد و گفت در 
مقابله با تصویــب این قانون، اردوگاه 
پناه جویان را در جزیره »کریسمس« 
بازگشایی خواهد کرد. در عین حال، 
گروهی از پناه جویان از اردوگاه ها به 
مراکزی مثل بومانا منتقل شدند تا به 
گفته بوچانی، بــرای درمان به مراکز 
درمانی فرستاده نشوند و در نهایت، به 
خواست خود، به کشور مبدا فرستاده 

شوند.
انتقال این گروه از پناه جویان پس از 
آن رخ داد که پناه جویی ۳۰ ساله در 
ماه ژوئن ســال جاری، پس از آن که 
درخواست پناهندگی  او بعد از سال ها 
با پاســخ منفی روبه رو شد، اقدام به 
خودکشــی کرد. این پناه جو خود را 
در کانکس خــود در اردوگاه به آتش 
کشید. در پی این واقعه و در حالی  که 
تصویب شده بود پناه جویان که نیاز 
فوری به درمــان دارند، از کمپ های 
پناه جویــی به مراکــز دیگر منتقل 
شــوند، قرار شــد گروهی از آن ها را 
جابه جا کنند. این ۵۱ نفر هم به مرکز 
مهاجران به نام بومانا منتقل شدند. به 
آن ها گفته شده بود: »شماها اتاق را 
ترک نخواهید کرد، وعده های غذایی 
و نوشــیدنی ها در اتاق برای تان سرو 
می شــود. اگر هم در حال استفاده از 
دارو هستید، ما به شما ارایه خواهیم 

داد.«
وعده ای که حاال مشخص شده خالف 

آن اتفاق افتاده است.
در همــان زمــان، بهــروز بوچانی، 
نویسنده و روزنامه نگاری که هنوز در 
جزیره مانوس به سر می برد، گفته بود 
که ایــن ۵۱ نفر برای انتقال به بومانا 
انتخاب شده اند اما هدف از این انتقال 
توسط مقامات پاپوآ گینه نو، مجازات 
آن ها به عنــوان پناه جو و هم چنین 
جلوگیــری از انتقال شــان به مراکز 

درمانی است.
ایــن اقدامات را می تــوان به معنای 
تحت فشار گذاشتن پناه جویان برای 
ارایه درخواست بازگردانده شدن هم 
ارزیابی کرد؛ اتفاقی که حاال برای آریو 
بــرزن و چند تن  دیگر از پناه جویان 

افتاده است.
در شــب نخست این انتقال، بین ۱۰ 
تا ۱۲ نفر از پنا ه جویان به خود آسیب 
زدند. اما به گفته آریو برزن، بیشتر این 
افراد هیچ گونه درمانی دریافت نکردند 
و برخی دیگر به قرنطینه منتقل شدند. 
برای دو ماه از آن تاریخ، هیچ خبری 
از زندان بومانا بیرون نمی آمد و تنها 
اطالعات از سوی افرادی داده می شد 
که به بیمارستان منتقل شدند. پس 
از آزادی آریــو برزن و پنج پناه جوی 

دیگر بود که شرایط زندان بومانا برمال 
شد؛ وقتی آن ها درخواست کردند که 
به کشور خود بازگردند. البته از میان 
این افراد، تنها آریو برزن حاضر شده 
است سکوت خود را بشکند. به گفته 
او، ۴۶ پناه جوی دیگــر هنوز در آن 

زندان نگه داری می شوند.
بوچانی می گویــد: »آن چه در بومانا 

می گــذرد، جنایت علیه بشــریت و 
سمبلی از تروریسم دولتی است. هر 
دو دولت پاپوآ گینه نو و اســترالیا در 
بومانا می گذرد، مســوول  آن چه در 
هســتند. آن ها هیچ حقی ندارند که 
حقــوق اولیه انســانی را مثل غذای 
کافی، آب تمیز و ارتباط با خانواده ها 

را از بازداشتی ها بگیرند.«

او هم چنیــن تاکیــد دارد که بومانا 
نمونه ای از عدم رعایت کنوانسیو ن های 
بین المللی و قانون اساسی هر دو دولت 
است: »این مردم از پیش خشونت ها و 
تروماهای بسیاری را تجربه کرده اند 
که اگر این وضعیت شــکنجه آن ها 
ادامه پیدا کند، جان خود را از دست 

خواهند داد.«

به نظر می رسد دولت های استرالیا و 
پاپوآ گینه نو در همکاری با هم، چنین 
شــرایطی را بــرای پناه جویان ایجاد 
کرده اند تا آن ها ناچار به درخواســت 

بازگردانده شدن شوند.
بنا به شــهادت  آریوبرزن، یک وعده 
غذایی که برای کودکان مناســب تر 
است تا بزرگ ساالن، در سه وعده به 
آن ها داده می شود؛ یعنی نصف یک 
نان تُست، نخود خشک و یک لیوان 
شــیر کوچک برای صبحانه. برنج با 
دو قطعه کوچک مرغ، وعده ای است 
که تنها دو بار در هفته به آن ها داده 
می شود. در روزهای دیگر، ساندویچ با 
کاهو و سس مایونز، وعده اصلی غذای 
آن ها است. هر بعدازظهر هم یک قهوه 

کوچک به بازداشتی ها می دهند.
این پناه جویــان در بومانا اجازه دارند 
که دوش بگیرند اما آب چنان جوش 
اســت که شست وشــو را غیرممکن 

می کند.
آریو بــرزن بعد از گذراندن دو ماه در 
ایــن زندان، بدون آن  که وســیله ای 
برای مشــغول کردن فکرش داشته 
باشــد، حاال می خواهد به زندان های 
جمهوری اســالمی برود: »در آن جا 
شــما می توانید تلفن داشته باشید و 
تماس برقرار کنید، شما غذا دارید و 
همین طور جای خواب. مالقاتی هم 
خواهید داشــت. بعضی وقت ها شما 
می توانید با مجوز قضایی برای چند 

روز از زندان خارج شوید.«
او بعــد از امضای برگــه بازگردانده 
شــدن به وطن  خود بود که توانست 
با خانواده اش تمــاس برقرار کند؛ در 
اعضای خانــواده اش گمان  حالی که 
می کردنــد این پناه جــو دیگر زنده 
نیست. خانواده های پناه جویان به گفته 
بوچانی مدام به این فکر می کنند که 
جرم عزیزان شان چیست که در چنین 

شرایطی نگه داری می شوند.
هفته گذشته بوچانی به همراه چند 
تن از نیروهای سازمان عفو بین الملل 
تصمیم داشتند به مرکز بومانا بروند 
اما نیروهای امنیتــی خودروی آن ها 
را متوقف کردند: »ما نمی خواســتیم 
داخل شــویم، فقط می خواستیم آن  
منطقه را ببینیم. آن ها عکس های ما را 
گرفتند و از ما بازجویی کردند که چه 

کسی هستیم و چه کار می کنیم.«
آریوبــرزن می گوید: »ایــن جنایت 
بزرگی اســت کــه در بومانــا اتفاق 
می خواهد  اســترالیا  دولت  می افتد. 
نشان دهد که سیاست موفقی دارد و 
برای همین مــردم را در زندان بومانا 
به عنوان ســمبل سیاست خود نگه 
مــی دارد. آن ها بیلیون دالر برای این 
سیاست خرج می کنند ولی نمی توانند 
ما را بشــکنند. برای همین است که 
این ۵۰ نفر را به عنوان نمونه ]درس 
عبرت[ زندانی کرده اند. این منطقی 
و قابل پذیرش نیست که میان هزار 
و ۱۰۰ نفــر آن ها، ۵۰ نفر را رد کرده 
باشــند. این افرادی که چنین طرد 
شــده اند، پرونده هایی مشابه دیگران 
دارند. ما همگی  یک سیستم و یک 

کشور را ترک کرده ایم.«
برای پناه جویان استرالیا که در پاپوآ 
گینه نــو و اردوگاه هــای مختلف در 
جزایر یا مراکزی مثل بومانا نگه داری 
می شوند، خشــونت، ضرب و شتم و 
مرگ انگار عادی شــده است. به نظر 
می رســد سیاســت این دولت ها به 
بهانه مبارزه با قاچاق انسان، شکنجه 
چندصد پناه جو برای ســال ها است؛ 
شرایطی که سازمان های حقوق بشری 
بارها نسبت به آن  اعتراض کرده اند اما 
انگار هیچ نیرویی را قابلیت مقابله با 
آن نیســت و همگان تن داده اند به 
لحظه لحظه شکنجه شدن این گروه 

از پناه جویان.
آیدا قجر )ایران وایر(

خاطرات یک پورن استار، جنجال های نمایش یک فیلم در ایران

بی بی سی- فیلم »ایکسونامی، خاطرات 
یک پورن استار« روز دوشنبه ۲۰ آبان 
۹۸ در مشهد، اصفهان و تهران اکران 

شد.
بنــا بر تبلیغــات این فیلــم و اعالم 
ســازندگانش، راوی این فیلم »یک 
هنرپیشه پیشــین فیلم های پورن« 
است که به تاریخچه تحوالت سبک 
زندگــی و آزادی هــای اجتماعی در 
آمریکا می  پردازد و »تجربه رسیدن به 
آزادی های جنسی در ایاالت متحده را 

برای مردم ایران روایت می کند.«
ســینما هویزه در مشــهد، سوره در 
اصفهان و اندیشه در تهران این فیلم را 
اکران کردند که بنابر گزارش ها در پی 
»پر شدن گنجایش سالن«، عده ای از 

تماشاگران روی زمین نشسته بودند.
ایــن درحالی اســت که بر اســاس 
اطالعیه ســازمان امور سینمایی این 
فیلم فاقد پروانه بوده و پیش از اکران 
فیلــم از مدیــرکل وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی در اســتان خراسان 
رضوی خواســته شــده کــه جلوی 

تبلیغات و اکران آن را بگیرد.
احتماال سازندگان فیلم »ایکسونامی« 
با کنار هم گذاشتن حرف ایکس که 
اشاره به فیلم های پورن دارد و کلمه 
سونامی که به معنی موج سهمگین 
ایجاد شده از زلزله قوی است )ایکس 
با ترسیم  ســونامی( تالش کرده اند 
تاریخچه ای از تغییرات سبک زندگی 
در آمریکا در مورد احتمال بروز چنین 
تغییراتی به مخاطب ایرانی هشــدار 

دهند.
در ابتدای تیزر این فیلم نوشته شده 
که »تماشای این فیلم به زیر هجده 
ســاله ها، زنان باردار و علمای اسالم 

توصیه نمی شود«
هنرپیشــه زن راوی فیلــم در تیزر 
تبلیغاتی در حالی که در کنار ورودی 
بــرج ترامپ ایســتاده رو به دوربین 
چشــمک می زند و می گوید »حاال 
این پــورن اســتار می خواهد بعضی 
از خاطراتــش را بــا شــما در میان 
این فیلم اعالم  بگذارد.«ســازندگان 

در ابتدای تیزر این فیلم نوشته شده که »تماشای این فیلم به زیر هجده 
ساله ها، زنان باردار و علمای اسالم توصیه نمی شود«

کرده اند که » تولید این مســتند ۹۰ 
دقیقه ای که دو سال و نیم سال زمان 
برده، به صورت مشــترک در ایران و 

آمریکا انجام شده است.«
خبرگزاری ایرنا در گزارشی انتقادی به 
اکران این فیلم در مشهد اشاره کرده 
و نوشته اســت: »این در حالی است 
که بســیاری از فیلم ها و کنسرت ها 
به دلیل فشار نهادها و افراد خاص در 
شهر مشهد امکان برگزاری و نمایش 
ندارند و سینماهای حوزه هنری نیز 
در مــواردی از اکــران برخی فیلم ها 

خودداری می کنند.«
ایــن فیلــم را »موسســه آوش« و 
محمدرضا بورونی تهیــه کرده اند و 
محسن آقایی نویسندگی و کارگردانی 

آن را بر عهده داشته است.

اکران این فیلــم واکنش های زیادی 
در شــبکه های اجتماعــی و بازتاب 
ایران  خبرگزاری های  در  گسترده ای 

داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس در مراسم 
اکران»ایکسونامی« در مشهد، حمید 
حبشی، مشــاوره ازدواج و خانواده با 
اشاره به آمار ازدواج و طالق در ایران 
گفته است: »بعید نیست جامعه ایران 
در مسیر همان مشکالت و معضالت 
امروز آمریکا پس از انقالب جنســی 

قرار گیرد.«
یزدان عشیری، مدیر روابط عمومی و 
محافل سازمان سینمایی حوزه هنری 
هم در واکنش به اکران این فیلم گفته 
است که ساخت »خاطرات یک پورن 

استار« ارتباطی با حوزه هنری ندارد.
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

آلودگی و ترافیک مرموز؛ 
مشکل تهران چیست؟

ترافیــک و آلودگی هــوا، این روزها 
یکــی از حســاس ترین بحران ها در 
پایتخت ایران است. آلودگی که منشا 
آن هم زمانی تغییرات جوی فصلی و 
ظاهرا ترافیــک »غیرعادی و مرموز« 

این روزهای پایتخت است.
نخستین گزارش های آلودگی پاییزی 
هوای تهــران، از روز یکشــنبه ۱۹ 
آبان روی ســرخط خبرگزاری ها قرار 
گرفت. سازمان هواشناسی که پیش تر 
آلودگی هوا را ابتدای هفته پیش بینی 
کرده بود روز دوشــنبه برای تهران و 

کرج اخطاریه صادر کرد.
از آن ســو، روزنامه دنیای اقتصاد در 
گزارشی که سه شــنبه گذشته )۱۴ 
آبان( منتشر شــد وضعیت ترافیک 
تهران را به استناد گزارش های میدانی 
و مقایسه نقشه های ترافیکی غیرعادی 
و مرموز توصیف کرد؛ این روزنامه در 
گمانه زنی درباره دالیل این وضعیت 
دو احتمال را مطرح کرد: گمانه اول 
و ضعیف تر تغییــر ضوابط طرح زوج 
و فرد بود که البتــه از ابتدای تیرماه 
اجرا شده اســت و بعید است اثر آن 
به ناگهان در این دو هفته آشکار شده 

باشد.
گمانه دوم که ظاهرا احتمال قوی تر 
است »کاهش نســبی حضور عوامل 
میدانی مدیریــت ترافیک در برخی 
از محورهای پرترافیک شــهر است.« 
به عبارت بهتر کاهش حضور پلیس 
راهنمایی و رانندگی در ساعات پیک 

و در معابر پرترافیک شهر.
با اطالعاتــی که در روزهــای اخیر 
منتشرشــده می دانیم اختالف میان 
شهرداری و پلیس در تهران باال گرفته 

اســت. ظاهرا اختالف »موضع گیری 
ترافیکی«  درباره طرح های  جهت دار 
اســت. موضع گیری هایی که کار آن 
به استمداد پلیس از قوه قضاییه هم 

رسیده است.
پلیس  رییس  رحیمی«،  »حســین 
راهنمایی و رانندگی روز دوشــنبه با 
انتقاد شــدید از سیاست های جدید 
کنترل ترافیک در تهــران به طعنه 
و کنایه گفت: »جلسات سمبلیک و 
تکــراری و حرف های انتزاعی باید به 
جلسات و ســخنان کارشناسی بدل 
شــود و دســتگاه ها بگویند که چه 
اقدامی برای کاهش آلودگی هوا انجام 
داده اند. برای بهبود وضعیت ترافیک 
و آلودگی هــوا در ســال های اخیر 
چــه کار کردید؟ غیرازاین بوده که در 
هنگام آلودگی هوا منتظر باد و باران 
هســتیم؟« او در آخر گفت پلیس از 
مسووالن قضایی می خواهد به مساله 
ترافیک ورود و دستگاه های کم کار را 

در این حوزه مواخذه کنند.
همــان روز، یک مقام مســوول در 
شــهرداری تهران هم زبان به انتقاد 
از پلیس گشود. »علی پیرحسین لو«، 
مشــاور معاون حمل ونقل شهرداری 
تهــران بــا اشــاره به عــدم اجرای 
از عدم  ممنوعیت تردد کامیون هــا 
همــکاری راهنمایی و رانندگی برای 
اجرای طرح های کنترلی هوشــمند 

گالیه کرد.
با این اوصاف به نظر می رسد موضوع 
آلودگی هوا و ترافیک غیرعادی این 
روزها تحت تاثیر عواملی نظیر اختالف 
شهرداری و پلیس اســت، اما بدون 
ایــن عوامل هم وضعیــت ترافیک و 

آلودگی هوای تهران، سال ها است که 
غیرعادی است. البته تهران تنها شهر 
آلوده جهان نیســت. آلودگی هوای 
تهران عوامل ساختاری متعددی دارد. 
از ساختار کالبدی و نظام شهرسازی 
گرفته تا عوامل ریشه ای اجتماعی و 
اقتصــادی، اما با در نظر گرفتن همه 
این ها بازهــم کیفیت هوای تهران با 
همین وضع بلبشــو، می تواند بهتر از 

این باشد که هست.
»پیــروز حناچی«، شــهردار تهران 
آلودگی هوای  می گوید: »۴۰ درصد 
شــهر تهران مربوط بــه خودروهای 
شخصی اســت و راهکار کوتاه مدت 
حل معضل آلودگی، استفاده از وسایل 
حمل ونقــل عمومی اســت.« معلوم 
نیست شهردار تهران این نسبت را از 
کجا آورده، ولی در سال های گذشته 
اعداد و ارقام مختلفی درباره سهم انواع 
وســایل نقلیه از آلودگی هوا منتشر 
شــده اســت؛ مثال گفته شده سهم 
موتورســیکلت ها ۲۰ درصد، یا سهم 

ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی 
)اتوبوس ها( حتی ۷۰ درصد است.

این آمارها ســرجمع متفاوت و بعضا 
متناقض اند؛ اما آنچه مسلم است منشا 
الگوی  آلودگی هوای تهــران  اصلی 

نامناسب ترافیکی است.
بر اســاس گزارش عملکرد معاونت 
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری در 
سال ۱۳۹۶، حدود نیمی )۴۷ درصد( 
از رفت وآمدهای شهر با خودرو شخصی 
انجام می شود. حدود یک چهارم سهم 
تاکســی و آژانس و ســرویس های 
جابجایی با خودروی سبک است. ۱۶ 
درصد سهم اتوبوس ها است، ۴ درصد 
سرویس های مدارس و ادارات است و 

سهم مترو تنها ۱۰ درصد است.
قطعا این الگوی مناسبی برای شهری 
پررفت وآمــد در حد تهران نیســت. 
حــدود ۱۹ میلیون ســفر روزانه که 
میانگین هرکدام حــدود ۲۶ دقیقه 
است؛ یعنی اگر فرض کنیم جمعیت 
میانگین روز و شب تهران ۱۰ میلیون 

نفر باشد، هرکسی به طور متوسط در 
شبانه روز بیش از ۵۵ دقیقه از عمرش 

را در ترافیک تلف می کند.
الگوی فعلی ترافیک تهران، ناکارآمد 
و پرهزینه اســت؛ اما به نظر می رسد 
بــا انتقال ترافیــک از روی زمین به 
زیرزمین و تقویت مترو می توان آن را 
در جهت کیفیت هوا و حتی مدیریت 
زمان تغییر داد. بااین همه داســتان 
توســعه حمل ونقل عمومی و مترو 
سال ها اســت که در هزارتوی تامین 

منابع مالی دست وپا می زند.
دولت هرســال بودجه ای را به عنوان 
یارانــه حمل ونقل عمومــی در نظر 
می گیــرد. به عــالوه مبالغــی هم از 
سوی وزارت کشــور به کالن شهرها 
پرداخت می شــود که معموال در حد 
می مانند؛  بودجه  داخل  اسم ورســم 
مثــال در بودجــه ســال ۱۳۹۸ در 
بخش یارانه های بودجه متفرقه یارانه 
حمل ونقــل عمومــی ۴۰۰ میلیارد 
تومــان پیش بینی شــده. همچنین 

در ردیف هــای درآمد-هزینه بودجه 
متفرقه اعتباری معادل ۱۳۲.۵ میلیارد 
تومان هــم برای ایجاد ناحیه کاهش 
آلودگی هوا در تهران و شهرهای آلوده 
در نظر گرفته شده است. عالوه بر این 
در زیرمجموعه بودجه وزارت کشــور 
هم ۹۷ میلیارد تومان برای شهرداری 
بااین همه  اســت.  تعیین شده  تهران 
امیدی به بودجه دولتی نیســت. این 
بودجه ها در ســال های گذشته هم 
معموال تخصیص داده نمی شدند، چه 
برسد امسال که دولت به دلیل کاهش 
شــدید درآمدها حتی برای پرداخت 
حقوق کارکنان و بازنشستگان نیز با 
مشکل رو به رو است؛ اما همین دولت 
هزینه زیادی را صــرف یارانه بنزین 
می کند. طبق آمار سال ۱۳۹۶، میزان 
مصرف بنزین در تهــران حدود ۱۲ 
میلیون لیتر در روز بوده اســت. اگر 
فرض کنیم حجم مصرف در همین 
حد باشــد و یارانه ای که دولت برای 
هر لیتــر بنزین می دهد فرض محال 
۳ هزار تومان هم باشــد، روزانه ۳۶ 
میلیارد تومــان یارانه بنزین می دهد 
که در سال به ۱۳ هزار میلیارد تومان 

می رسد.
این با منطق و حســاب وکتاب جور 
درنمی آید، اما از آن سو ترس از شوک 
تورمی، دســت ودل دولــت  را برای 
اصالح یارانه ســوخت بســته و مانع 
سرریز این پول برای سرمایه گذاری در 

حمل ونقل عمومی می شود.
بنابرایــن هــر چه هســت، در خود 
شــهرداری تهــران اســت، امــا آیا 
شــهرداری که خود بــرای پرداخت 
حقوق بیــش از ۶۴ هــزار کارمند، 
گرفتار مشکالت مالی است، می تواند 
از پس تامین هزینه های توسعه مترو 
و ساماندهی نظام حمل ونقل عمومی 

برآید؟
پاسخ این سوال خود موضوع گزارش 

دیگری است.
علی رنجی پور )ایران وایر(
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اتاق فکر رسانه های مهدی تاج، 
آماده سازی برای تعلیق؟

 رسانه های مهدی تاج باید فعال فضا را برای تعلیق احتمالی فوتبال ایران آماده کنند. تعلیقی که ممکن است از مهدی تاج یک قهرمان نظامی 
در فوتبال ایران هم بسازد.

»محسن صفایی فراهانی«، نخستین 
رییــس فدراســیون فوتبــال ایران 
بود که اقدام به تشــکیل »کارگروه 
رسانه« در فدراســیون فوتبال کرد. 
ایــن گروه متشــکل از ســردبیران 
برخی از رســانه های ورزشی بود که 
به ادعای برخی، حقوق ماهیانه ۴۰۰ 
هزارتومانی )در سال ۱۳۸۰( دریافت 
می کردند. وظیفه شان البته نه حمایت 
از منویات رییس فدراسیون فوتبال که 
راهنمایی رسانه ای به مجموعه فوتبال 

ایران بود.
امــا »علی کفاشــیان« کمــی این 
سیســتم را مدون کرد. او باید طبق 
فرمول فدراسیون جهانی فوتبال در 
اساسنامه فدراسیون ایران، کمیته ای 
را می گنجاند که متشکل از اصحاب 
رســانه می شــد؛ کمیته رسانه های 

فدراسیون فوتبال ایران.

این کمیته سوای کمیته های روابط 
عمومی و روابط بین الملل فدراسیون 
هماهنگی  وظیفــه  فوتبــال، صرفا 
رسانه ها و فدراسیون فوتبال را برعهده 
می گرفت. طبق بندهای اساســنامه 
فدراسیون فوتبال، اعضای این کمیته 
باید متشــکل از پنج نفر باشــند که 
توسط رییس و اعضای هیات رییسه 

فدراسیون معرفی می شوند.
ولی از زمانی که »مهدی تاج« ریاست 
فدراســیون فوتبال را برعهده گرفت، 
ســاختار این کمیته تغییــر کرد. با 
حکم مستقیم مهدی تاج، سردبیران 
خبرگزاری هــای فــارس، تســنیم، 
مهر، ایســنا، ایرنا، میــزان، روزنامه 
خبر ورزشــی و سایت ورزش سه )۷ 
عضو( در کنار »عبدالحمید احمدی«، 
رییس انجمن روزنامه نگاران ورزشی و 
معاون فرهنگی و توسعه وزارت ورزش 
و جوانــان به عضویــت این کمیته 

درآمدند.
وظیفه اصلی اعضــای این کمیته را 
امروز در وضعیت بحرانی فدراسیون 

فوتبال ایران می توان درک کرد.
»مهدی تاج« چگونگی متقاعد و همراه 
کردن رســانه ها را با خودش می داند. 
اگر راه تطمیع نشد، از فرمول فشار و 
حتی بازداشت های یک روزه در زندان 
»فشافویه« توســط نیروهای همکار 
ســابقش در اطالعات سپاه استفاده 
می کند. همین طور با صداوسیما هم 
به یک رابطه حسنه مناسب رسیده 
است؛ او »حق پخش تلویزیونی« را به 
مدیران سازمان صداوسیما بخشیده 
و در عــوض در تمامــی برنامه های 
ســازمان صداوســیما به مصونیتی 
غیرقابل توصیف دست یافته است. هیچ 
برنامه ای در ســازمان از مهدی تاج 

انتقاد نمی کند.
اما حاال داستان کمی متفاوت است؛ از 
روزهای گذشته نماینده های حاضر در 
کمیته رسانه های فدراسیون فوتبال با 
همان روشی که »حمیدرضا آصفی« 
جلــو آمد، فضای جامعه را آماده یک 

بحران احتمالی می کنند؛ تعلیق.

ماجــرا از یک تیتر خبرگزاری فارس 
آغــاز می شــود. روز هفدهــم آبان  
رسانه سپاه پاسداران نوشت: »وقتی 
یک خارجــی بــرای ورود بانوان به 
ورزشــگاه ها تصمیــم می گیــرد.« 
فارس در ادامه بــا تیتر »پای توافق 
پنهانی در میان اســت؟« و تصویری 
از »حســن روحانی« رییس جمهور 
ایران و »جیانــی اینفانتینو« رییس 
فدراســیون جهانی فوتبال، ادعا کرد 
که رییس جمهور ایران در مساله  ورود 
کــرد و به رییس فیفا وعده داد که از 
نظر ساختار اجتماعی به او ارتباطی 

نداشت؛ »ورود زنان به ورزشگاه«
فارس در بخشــی از گــزارش خود 
نوشت: »اینفانتینو این بار پا را درازتر 
می کند و به یک بــاره از حضور بانوان 
در دیدارهــای داخلی لیگ می گوید؛ 
البته با نظارت خــودش! اتفاقی که 
نشــان می دهد در چنین موضوعی 
که مشــخصا داخــل در امور داخلی 
کشور اســت، خود را محق می داند و 
برای اجرایی شدن تصمیم، نقش ناظر 
میدانی را می گیرد؛ اتفاقی که مانندی 
برای آن را یا نمی توان یافت یا بسیار 

نادر است.«
ایــن شــاید برخاســته از ادبیــات 
خبرگزاری فارس و رسانه نزدیک به 
ســپاه و دور از دولت و البته آمیخته 
با منویات و نظرات مهدی تاج، رییس 
راست افراطی فوتبال ایران باشد، اما 
ارتباطی به جهت گیری مستقل یک 

رسانه ندارد.
یــک روز بعد یعنــی هجدهم آبان 
خبرگزاری ایســنا که جزیی از بدنه 
دولت حســن روحانی هم هســت، 
با تیتر »رابطــه ای یک طرفه؛ فیفا با 
»سیاســت« فوتبال ایران را تحریم 
کرده است« به استقبال تصمیم جدید 

اینفانتینو برای حضور در ایران رفت.
جیانی اینفاینتینو، رییس فدراسیون 
جهانی فوتبال قصــد دارد برای زیر 
نظر گرفتــن روند حضــور زنان در 
مسابقات  برای  ایران  ورزشــگاه های 
لیگ برتر فوتبال، ســفری به تهران 

داشته باشد.
پیش ازاین، فیفا رسما اعالم کرده بود 
که ورود زنان به ورزشــگاه های ایران 
باید از روز دهــم اکتبر و هم زمان با 
بازی تیم های ملی ایران و کامبوج در 
تمامی بازی های ملی و باشگاهی به 

رسمیت شناخته شود.
اما فدراســیون فوتبــال همچنان از 
بازگشــایی درهای ورزشگاه به روی 
زنان امتناع می کند. دلیلش را شاید 
بتوان در یــک جمله مهدی تاج هم 
پیدا کرد: »ورود زنان به ورزشگاه ها نه 
دغدغه زنان است و نه دغدغه فوتبال 
ایران.« این اظهارنظری بود که رییس 
فدراسیون فوتبال ایران تابستان سال 
۱۳۹۶ و پــس از بازی تیم های ملی 

ایران و سوریه به زبان آورد.
پس از آن که »شهیندخت مالوردی«، 
معــاون وقت امــور زنــان و خانواده 
رییس جمهور نسبت به راه دادن زنان 
سوریه ای به ورزشگاه آزادی و ممانعت 
از حضور دختران ایرانی برای ورود به 
ورزشــگاه موضع  گرفت، مهدی تاج 
گفت که هیچ برنامــه ای برای ورود 
زنان ایرانی به ورزشگاه ها وجود ندارد.

ایــن البته برخاســته از دیدگاه های 
راست رادیکال تاج و قرابت او با سپاه 

پاسداران هم هست. تاج بازنشستگی 
خــود را از این نهــاد نظامی گرفت 
و البتــه هم زمــان در صنایع فوالد و 
فدراســیون فوتبال ایران مشغول به 

کار بود.
حاال پــس از دو خبرگــزاری فارس 
و ایسنا، ســومین نماینده رسانه ای 
فدراسیون فوتبال هم وارد عمل شده 
اســت. روزنامه خبر ورزشــی با تیتر 
»نامه محرمانه از تهران به زوریخ؛ در 
مســایل داخلی ایران دخالت نکن« 

بازی مهدی تاج را ادامه داده است.
آیا واقعا چنین نامه ای از فدراســیون 
ایــران خطاب به جیانــی اینفانتینو 
درصورتی که  اســت؟  شــده  ارسال 
فدراســیون ایران با نامه ای محرمانه 
یــا غیرمحرمانه، خطــاب به رییس 
فدراسیون جهانی فوتبال به او گفته 
باشد که حق دخالت در امور داخلی 
ایــران )ممنوعیــت ورود زنــان به 
ورزشــگاه ها( را ندارد، مسلما خبری 
از سفر قریب الوقوع اینفانتینو به ایران 
هم نخواهد بود. ایران با همین نامه، 
به دلیل سرپیچی از بندهای اساسنامه 

فدراسیون فوتبال، تعلیق می شود.
در این که فدراسیون ایران هیچ نامه ای 
با این مضمون برای فدراسیون جهانی 
فوتبال ارسال نکرده نمی توان تردید 
داشــت؛ اما رسانه های مهدی تاج در 
ایران موظف هســتند طی روزهای 
باقی مانده، با استفاده از کلیدواژه هایی 
مانند »بازی سیاســی فدراســیون 
جهانی« و »مقاومت فدراسیون ایران 
مقابل تحریم ها« یا »دخالت در امور 
داخلی« از فیفا چهــره ای متجاوز و 
از فدراســیون ایران، سیمایی مقاوم 

بسازند.
ایســنا در گزارش خود نوشته است: 
»سکوت این نهاد بین المللی در برابر 
عدم پرداخت مطالبات مالی فوتبال 
ایران، نشــان می دهد کــه فیفا در 
یک بازی سیاسی از آمریکا شکست 
خورده اســت.« فارس هم در گزارش 
خود تاکیــد کرده که اگر »حســن 
روحانی« به آقای اینفانتینو وعده ورود 
زنان به ورزشگاه ها را نمی داد، پای یک 
نهاد خارجی در امور داخلی ایران باز 

نمی شد.
به عبارتی خط و مشی اتاق رسانه های 
مهدی تــاج نزدیک به همین ادبیات 
نهایی خبرگزاری فارس است. ادبیاتی 
که در مورد »برجام« بســیار دیده و 

شنیده بودیم.
رســانه های مهدی تاج باید فعال فضا 
را برای تعلیق احتمالی فوتبال ایران 
آماده کنند. تعلیقی که ممکن است 
از مهدی تاج یک قهرمان نظامی در 

فوتبال ایران هم بسازد.

پیام یونسی پور )ایران وایر(

خاموشی نسل طالیی اسپانیا

با خداحافظی داوید ویا نسل طالیی 
اسپانیا رو به خاموشی گذاشته است.

به گزارش ایســنا و به نقل از مارکا، 
نســل طالیی اســپانیا که توانست 
قهرمان اروپا، جام جهانی و دوباره اروپا 
شود کم کم در حال خاموشی است و 
آخرین روزهای روشن خود را سپری 
می کند. آخرین کسی که کفش هایش 

را آویخت داوید ویا بود.
پیش از مهاجم اســپانیایی بازیکنان 
دیگری از آن دوران درخشان ) ۲۰۰۸ 
تــا ۲۰۱۲( از فوتبــال خداحافظی 
کردند. فرناندو تورس، ژاوبی آلونسو، 
ژاوی ارناندس، کارلس پویول وآلوارو 
آربلوئا به تاریخ فوتبال پیوستند و به 
شغل های دیگری همچون مربیگری 
روی آوردند. به ایــن جمع می توان 
نام ویکتور والدس، کارلوس مارچنا و 
خوان کاپدویا را نیز اضافه کرد که تنها 
در دو موفقیت حضور داشتند )از سه 

جام، دو قهرمانی به دست  آوردند( و 
چند سال پیش تصمیم به خداحافظی 

از فوتبال گرفتند.
با ایــن حال بازیکنان زیــادی از آن 
نســل در حال بازی کردن هستند. 
هفت بازیکن از آن ســه قهرمانی به 
جز یک فوتبالیست در باالترین سطح 
می کنند.  بازی  باشگاهی  رقابت های 
آندرس اینیستا آخرین بازیکن حاضر 
در لیگ ژاپن است. او زننده مهم ترین 
گل تاریخ فوتبال اســپانیا است )گل 
قهرمانی اســپانیا را در فینال ۲۰۱۰ 
آفریقای جنوبی برابــر هلند به ثمر 

رساند(. 
هافبــک ویســل کوبه در کمتــر از 
یــک ســال شــاهد خداحافظی دو 
هم تیمــی اش بود. تورس، آگوســت 
گذشته با پیراهن ســاگان توسو در 
دیدار برابر ویسل کوبه )با حضور ویا 
و اینیستا( از فوتبال خداحافظی کرد.

در حال حاضر ایکر کاسیاس )پس از 
حمله قلبی برای پورتو بازی نکرده اما 
هنوز خداحافظی اش از میادین را اعالم 
نکرده است(، سرخیو راموس، داوید 
ســیلوا، سسک فابرگاس، په په رینا و 
رائول آلبیول از آن نسل باقی مانده اند. 
از میان آنها تنها کاپیتان رئال مادرید، 
پیراهن تیم ملی را بر تن می کند )او 
برابر نروژ توانســت رکورد بیشترین 
بازی ملی را به خود اختصاص دهد(. 
اکنون رائول آلبیول پس از درخشش 
در ویارئال دوباره به تیم ملی بازگشته 
اســت. این دو بازمانــده از مرز ۳۰ 
ســالگی عبور کردند و شکی در آن 
نیســت که آخرین سال های فوتبال 

خود را سپری می کنند. 
طرفداران و عاشــقان فوتبال اسپانیا 
تنها می توانند از حضور این دو بازیکن 
لــذت ببرند. دیگر آن نســل طالیی 

تکرار نخواهد شد.

وزنه برداری و فوتبال در صدر فهرست 
دوپینگ ورزشکاران ایرانی

رادیو فردا- ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( در ۹ ماه نخســت سال 
میالدی جاری، ۸۷۰ نمونه از ورزشــکاران ایرانی در رشته های مختلف 
گرفته که از مجموع آنها، نتیجه ۳۰ نمونه گیری از ورزشــکاران مثبت 

بوده است.
آن  طور که خبرگزاری فارس روز سه شــنبه، ۲۱ آبان، گزارش کرده، در 
میان ۱۹ رشته ورزشی، وزنه برداری بیشترین آمار را در میان رشته هایی 
دارد که ورزشکاران دوپینگی داشته و در ۹ ماه اول سال میالدی جاری، 

هشت وزنه بردار اقدام به استفاده از مواد نیروزا کرده اند.
در مدت یادشــده، نتیجه تســت دوپینگ چهار فوتبالیست شاغل در 

لیگ های باشگاهی هم مثبت اعالم شده است.
دوچرخه ســواری، تیراندازی و والیبال هم دیگر رشته هایی هستند که 

نتیجه نمونه برداری دوپینگ ورزشکاران شان مثبت اعالم شده است.
خبرگزاری مهر هم در گزارشــی نوشت که تعداد ورزشکاران دوپینگی 
ایران در ۹ ماه نخســت سال جاری میالدی نسبت به زمان مشابه سال 

قبل کاهش داشته است.
به گفته غالمرضا نوروزی، دبیرکل ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، 
ســال ۲۰۱۸ میالدی و در این بازه زمانی )۹ ماه نخست( مجموع ۷۹۱ 
تست دوپینگ از ورزشکاران رشته های مختلف گرفته شد و نتیجه ۳۵ 

ورزشکار ایرانی هم مثبت بوده است.
بر اســاس این گزارش، سال گذشته ایران به دلیل برخی مشکالت و از 
جمله مسائل مالی با مشــکل تهیه »کیت« برای نمونه گیری قانونی و 
استاندارد از ورزشکاران مواجه بود و به همین دلیل تعداد نمونه گیری ها 

در آن مقطع زمانی کمتر از سال جاری بود.
ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ در پایان هر سال میالدی عملکرد ساالنه 
خود در حــوزه مبارزه با دوپینگ را به آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ 

)وادا( گزارش می دهد.
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به بهانه جدایی دو قاضی از فدراسیون فوتبال

 اجرای شرع اسالم در زمین فوتبال
در فاصلــه یــک هفتــه، دو قاضی 
بلندپایه دادگســتری که سال ها در 
فدراسیون فوتبال ایران شاغل بودند 
استعفا دادند. »اسماعیل حسن زاده«، 
رییس کمیته انضباطی و »مرتضی 
تورک«، رییــس کمیته اخالق این 
فدراســیون حاال با موافقت »مهدی 
تــاج«، دیگر مقامی در فدراســیون 

فوتبال ایران ندارند.
اسفند ۱۳۹۷ خبرگزاری ایرنا از قول 
رییس کمیته انضباطی فدراســیون 
فوتبال ایران نوشــت: »اســماعیل 
حسن زاده هستم، یک شهرستانی.« 
اما او حاضر نشده بود بیوگرافی خود 
را در سایت رسمی فدراسیون فوتبال 

ایران منتشر کند.
تنها اطالعاتی که از او وجود داشت 
بــه همین پاراگــراف کوتاه خالصه 
می شد؛ »اسماعیل حسن زاده متولد 

۲فروردین۱۳۴۴«
خبرگزاری دولتــی ایرنا این تیتر و 
مصاحبــه را به بهانــه جمله ای که 
حسن زاده در مصاحبه با رادیو ورزش 
در قبــال »وریا غفــوری«، کاپیتان 
اســتقالل به کار برده بود منتشــر 
کرد. رییــس وقت کمیته انضباطی 
فدراســیون فوتبال ایران گفته بود: 
»وقتــی یک جوان دو روز اســت از 
شهرســتان به تهران آمده و تریبون 
برای او مهیا می شــود که به راحتی 
علیه وزیر و صداوســیما حرف بزند، 
به خودش اجــازه می دهد در مورد 
مسائل اقتصادی و سیاسی مملکت 

هم صحبت کند.«
قاضی حســن زاده ایــن جمالت را 
در قبال اعتراض هــای مجازی وریا 
غفوری به وضعیت معیشــتی مردم 
به زبان آورد. حسن زاده به ایرنا گفته 
بود: »من تــا همین چندی قبل در 
شهرســتان بودم و کســی هم مرا 

نمی شناخت.«
اما این طور نبود. او پیش از آن که به 
ریاست کمیته انضباطی فدراسیون 
فوتبــال برســد، به عنــوان معاون 
رییس کل دادگاه های شــهر تهران 
شناخته می شــد. یک روحانی زاده، 
متولد شــهر تالش کــه یک بار در 
هشــتمین دوره انتخابــات مجلس 
شــورای اســالمی تالش کــرد به 
نمایندگی از مردم تالش ساختمان 
بهارســتان شــود اما بــا اختالف 
۲۵۰ رأی انتخابــات را بــه »بهمن 

محمدیاری« واگذار کرد.
حسن زاده با حکم »علی کفاشیان«، 
رییس وقت فدراسیون فوتبال ایران 
به ریاســت کمیتــه انضباطی این 
پشتوانه اش  اما  رســید،  فدراسیون 
در قــوه قضاییه به قــدری قوی بود 
کــه مهدی تاج جرات دســت زدن 
به او را نداشت. بااین حال، وضعیتی 
کامال انفعالی مقابــل هر دو رییس 

فدراسیون فوتبال ایران اتخاذ کرد.
او زمانی که علی کفاشیان یا مهدی 
تاج، خواهان مماشــات با باشگاه ها، 
بازیکنــان و مربیان بودنــد، نه تنها 
نرم ترین که شاید منفعل ترین رییس 
کمیته انضباطی تاریخ فوتبال ایران 
شــد؛ اما از شــش ماه قبل و زمانی 
که مهدی تاج احســاس کرد برای 
تامین بخشی از بودجه فوتبال ایران 
به نقدینگی باشگاه ها و بازیکنان نیاز 
دارد، لقب »قصاب فوتبال ایران« را 

گرفت.
احکام قاضی حســن زاده، فقط طی 

ســه ماه برای فدراســیون فوتبال، 
به صــورت خالــص ۸۵۴ میلیــون 
موردی  داشــت.  درآمدزایی  تومان 
که پیش ازاین هرگز در تاریخ فوتبال 
ایران حتی طی یک ســال هم رقم 

نخورده بود.
سال  بهمن ماه  حسن زاده  اسماعیل 
۱۳۹۷ پا را از محدوده تعریف شــده 
بــرای رییــس کمیتــه انضباطی 
فدراسیون فوتبال ایران فراتر گذاشت 
و خطاب به رســانه های ایران طی 
حکمی نوشت: »به رسانه های محترم 
عرض می کنم که اگر یک سرمربی 
در مصاحبه مطبوعاتی خود به موارد 
غیر فوتبالی اشاره کرد، مسلم است 
که رســانه این تشــخیص و اختیار 
را دارد که آن هــا را منعکس نکند؛ 
یعنی این که اوال از عزیزان کادر فنی 
تیم ها تقاضــا داریم فقط به تکالیف 
فوتبال خود بپردازنــد و اگر هم به 
حواشی دیگر پرداختند، رسانه های 
محترم آن مواردی که غیر فوتبالی 
می دانند را منعکس نکنند.« او گفته 
بود در صورت پرداختن رسانه ها به 
آنچه »حواشی نامتعارف« در فوتبال 
می دانســت، با آن ها برخورد جدی 

می شود.
مشــخص نیســت برخورد کمیته 
انضباطــی یک فدراســیون فوتبال 
با رســانه ها در چه چارتی از قانون 
می گنجد؛ اما می توان روحیات او را 
در »چرایی« جدایی اش از فدراسیون 
فوتبال دید. خبر این است؛ »اسماعیل 
حسن زاده به عنوان معاون قضایی و 
رییس حوزه ریاست کل دادگستری 

استان تهران منصوب شد.«
اما شرح وظایف جدید مردی که قرار 
بود تا هفته قبل بازیکنان پرسپولیس 
و استقالل را جریمه کند، حاال دوباره 

در قوه قضاییه چیست؟
»موسی برزین  خلیفه  لو«، حقوق دان 
و مشاور ایران وایر می گوید: »رییس 
دادگســتری هم زمان ریاست شعبه 
اول دادگاه تجدیدنظــر اســتان و 
ریاســت دادگاه هــای تجدیدنظــر 
همان استان را برعهده دارد که این 
وظیفه را شــخصا انجام می دهد؛ اما 
وظایف رییس دادگستری معموال به 
معاونت های او ارجاع داده می شود.«

به همین دلیل می توان انتظار داشت 
که حســن زاده ازاین پس قدرتی در 
حد رییس دادگستری تهران داشته 
باشد. مواردی مانند »دریافت روزانه 
در  بازداشت شــدگان  مشــخصات 
هــرروز به موجب مــاده ۴۹ قانون 
آیین دادرســی کیفــری«، »تایید 
مجــوز تفتیش و بازرســی از محل 
زندگــی و کار مقامــات حکومتی 
مذکور در مــواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون 
آیین دادرســی کیفری«، »موافقت 
با کنترل ارتباطــات مخابراتی افراد 
به موجب مــاده ۱۵۰ قانــون آیین 
دادرســی کیفــری«، »پیشــنهاد 
انتصاب، جابه جایی و تغییر شغل و 
محل خدمت دادستان های عمومی 
سراسر کشــور«، »انتخاب مشاوران 
دادگاه اطفــال و نوجوانــان، رییس 
حــوزه قضایی هر محل بــرای هر 
دادرسی  اعاده  »درخواست  شعبه«، 
به دلیل خالف بین شرع بودن رای 
قطعــی دادگاه به موجب ماده ۴۷۷ 
آیین دادرسی کیفری« و موارد دیگر 
ازجمله شرح اختیارات آینده قاضی 

حسن زاده است.

حســن  زاده اما تنها جداشــده قوه 
قضاییه از فدراســیون فوتبال ایران 
نیســت. »مرتضی تــورک« یکی از 
بازپرس ها و قضات قوه قضاییه است 
که از دادگاه »بابک زنجانی« و »مه 
آفرید امیرخســروی« تا ریاست بر 
دادســرای ناحیه ســه تهران که به 
»دادســرای ویژه زمین خــواری« و 
البته سرپرســتی دادسرای »اوین« 
را برعهده داشــت و بعد ناگهان وارد 

فوتبال ایران شد.
 ۸۸ اســفندماه  تــورک،  قاضــی 
»ابوالفضل عابدینــی«، فعال مدنی 
و حقوق بشــر را به ۱۱ سال حبس 

تعزیری محکوم کرد.
ســال ۱۳۸۹ ســازمان غیردولتی 
»عدالت برای ایران« در مورد قاضی 
کمیته  مســتعفی  رییــس  تورک 
انضباطی فدراســیون فوتبال ایران 
نوشته بود: »تورک به طور مشخص 
یکی از افرادی اســت کــه مانع از 
پایــان دادن به تبعیــد غیرقانونی 
»بهمن احمدی امویی«، روزنامه نگار 
و بازگشــت او در زندان اوین است. 
احمدی امویــی ۳۰خرداد۱۳۸۸ در 
پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست 
جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه 
به پنج حبس تعزیری محکوم شد. 
او از تاریخ ۲۲خــرداد۱۳۹۱ پس از 
اعتراض به حمله گارد ضد شورش به 
مراسم بزرگداشت »هدی صابر« در 
بند ۳۵۰، با دستبند و پابند از زندان 
اوین به زندان رجایی شهر تبعید شده 

است.«
روایتــی  فوتبــال  فدراســیون  در 
وجــود دارد دال بــر این کــه برادر 
مهدی تــاج، طی ســال های اخیر 
در دادگســتری تهران پرونده هایی 
و  داشــته  زمین خواری  درزمینــه 
دارد. ورود قاضــی مرتضــی تورک 
به بدنه فدراســیون فوتبــال هم از 
توصیه های خانوادگــی خاندان تاج 
اســت. خانواده ای که هم روی فوالد 
و هم روی فوتبال ســایه ای سنگین 

افکنده اند.
اهم فعالیت های تورک در فدراسیون 
فوتبال به بررسی صفحات اینستاگرام 
بازیکنان و مربیــان فوتبال خالصه 
می شد. احضار بازیکنانی که تصویری 
از قلیان کشیدن آن ها منتشر شده 
بــود، بازخواســت از بازیکنانی که 
همســر آن ها فعالیت های مدلینگ 
محرومیت  و  بازجویــی  داشــتند، 
بازیکنانی که اظهارنظرهای سیاسی 
یا اجتماعی انجام داده بودند یا حتی 
محروم کردن مربیانی که در شــرق 
آســیا همراه خانواده به کلوپ های 
شــبانه می رفتند، کمیتــه اخالق 
فدراسیون فوتبال ایران را تبدیل به 

نهادی امنیتی کرد.
اما نــه قاضی مرتضی تــورک و نه 
اعضــای کمیته اخالق فدراســیون 
فوتبــال هرگز به مســئله تبانی یا 
ناپدید شدن حق پخش تلویزیونی یا 
حتی اسپانسرینگ پر ابهام باشگاه ها 

و فدراسیون ورود نکردند.
حاال هر دو قاضی از فدراسیون فوتبال 
رفته اند. قوه قضاییه احتماال دوباره دو 
قاضی دیگر وارد فوتبال ایران خواهد 
کــرد. مردانی کــه از قوانین ورزش 
بی اطالع هســتند و نگاهی امنیتی، 
آمیخته با احکام شرع را وارد فوتبال 

ایران خواهند کرد.

پدرام قائمی )ایران وایر(

برانکو: امیدوارم پرسپولیس برنده این پرونده باشد!

بــه گزارش خبرورزشــی، بــا اینکه 
برانکو بعد از جدایی از پرســپولیس 
راهی االهلی عربستان شد و با نتایج 
ضعیف از این تیم کنار گذاشــته شد 
و با این تیم تســویه کــرد، اما هنوز 
بحث این مربی با سرخ های پایتخت 
ادامــه دارد و هر روز یک خبر جدید 
در این باره به هواداران باشگاه خورانده 
می شود. هواداران که هنوز با خاطرات 
خوش پروفســور زندگی می کنند در 
این بین، حامی ســرمربی سابق شان 
هســتند و اعتقاد دارند او باید حق و 
حقوقــش را دریافت کند و به خاطر 
افتخاراتی که در سال های حضورش 
نصیب پرسپولیس کرده، نباید حاال 
برای دریافت حق و حقوقش دســت 
به دامن فیفا شــود. با حضور حسن 
انصاری فرد در راس مدیریت باشگاه، 
خیلی ها امیدوار شــدند که توافق با 
برانکو صورت بگیرد، چراکه آنها ایرج 
عرب را عامل اصلی جدایی سرمربی 
محبوب شان می شناختند. اما آیا واقعا 
چنین بود و در عــدم پرداخت پول 
برانکو و جدایی اش از پرسپولیس ایرج 
عرب متهم ردیف یک بود؟ از طریق 
یکی از نزدیکان برانکو توانســتیم در 
این خصــوص با وی صحبت کنیم و 

پاسخ برخی سواالت را بگیریم.

11 ماه پول نگرفتم، تحمل 2 ماهش 
را هم ندارند!

باورش ســخت اســت که یک مربی 
خارجــی در ســطح برانکــو حاضر 
شــود ۱۱ ماه بــدون دریافت هیچ 
مبلغی بــه کارش ادامه دهد. اما این 
اتفاق افتــاد و در روزهایی که برانکو 
معرفت به خرج داد و پرســپولیس را 
با پنجره های بسته اش تنها نگذاشت، 
از طرف باشــگاه هیچ پولی دریافت 
نکرد تا در پایان فصل جانش به لبش 
برسد و عطای حضور در پرسپولیس 
را بــه لقایش ببخشــد. او در این باره 
بــه »فرهیختــگان« می گوید: »من 
پرســپولیس و هوادارانش را دوست 
داشــتم و به همین دلیل با شرایط 
بی پولی باشــگاه کنار آمدم. اما امروز 
می بینید که مربیان خارجی تحمل 
پرداخت نشــدن ۲ ماه از حقوق شان 
را ندارنــد و مدام مدیــران را تهدید 
می کنند. من ۱۱ ماه حقوق نگرفتم 

و سکوت کردم!«

عــرب مقصر بود، اما گرشاســبی 
مقصرتر!

عرب  ایــرج  پرســپولیس  هواداران 
را متهــم ردیف یــک جدایی برانکو 
می شناسند. حتی خیلی ها پا را فراتر 
گذاشــته و ادعا می کنند او ماموریت 
داشته تا برانکو را جان به لب کند و او 
را فراری بدهد، اما ظاهرا واقعیت کمی 
با اینکه پرسپولیسی ها عنوان می کنند، 
متفاوت است. پرسپولیسی ها معتقدند 
که بعد از رفتن گرشاسبی پول پاداش 
پرسپولیسی ها از بابت رفتن به فینال 
آسیا به باشگاه رسید و این عرب بود 
که با پرداخت نکردن این پول به برانکو 
مشکل ساز شــد. اما باید پرسید آیا 
پولی باقی ماند تا عرب آن را به برانکو 
بدهد؟ در زمان مدیریت گرشاســبی 
در پرســپولیس ۲ بازیکــن تیم به 
نمایندگی از تمام بازیکنان به دیدن 
او رفتند. سیدجالل حسینی و علیرضا 
بیرانوند در این دیــدار از مدیرعامل 
سرخ ها خواســتند که بازیکنان تیم 
از بابت پاداش های به دســت آمده در 
آسیا درصدی را دریافت کنند که این 

درصد شایان توجه هم بود.
جالب اینکه گرشاسبی می پذیرد این 
توافق نامه را امضا کند و بدون توجه 
به این موضوع که این پول باید خرج 
موارد مهم تری در باشــگاه از جمله 
حقوق معوقه کادرفنــی و بازیکنان 
شود، حاضر شــد چنین تعهدی به 
بازیکنان بدهد. بعد از رســیدن پول 
به باشگاه هم عرب با توجه به توافق 
قبلی راهی جز پرداخت حق و حقوق 
بازیکنان نداشت و درنهایت هم پول 
زیادی باقی نمانــد که بخواهد خرج 
باشگاه شود. نزدیکان برانکو می گویند 
او بیشتر از اینکه عرب را مقصر بداند 
از گرشاسبی شاکی است. مرد کروات 
معتقد است گرشاســبی با مدیریت 
غلط و کتمان حقیقت، شرایط بدی 
را در باشــگاه حاکم کرد و عرب تنها 
حقایق را به هواداران نگفت و ســعی 
می کــرد با حرف هــای واهی توپ را 
به زمین برانکو بیندازد.جالب اســت 
بدانید که سرمربی سابق پرسپولیس 
از زمان مدیریت علی اکبر طاهری هم 

از سرخ ها طلبکار است.
پرسپولیســی ها درحالی دم از توافق 
با برانکو می زنند که این مرد کروات 
اعتقاد دارد باشگاه اصال پولی ندارد که 
بخواهد به او بدهد. به نظر می رســد 
مدیران باشگاه با پیش کشیدن بحث 
توافــق قصد دارند تا حــدی زمان را 
تلف کنند تا شاید در آینده ای نزدیک 
بتواننــد فکری به حال این مشــکل 
کنند. البته هر از چند گاهی سرخ ها 
زیر توافق می زنند و ادعا می کنند در 
فیفا حقانیت خود را ثابت می کنند، اما 
به طور قطع باز هم آنها در فیفا توفیقی 
نخواهند داشــت و یک بازنده بزرگ 

لقب خواهند گرفت.

پول فصل دوم را هم می گیرد؟

با اینکه برانکو از طریق وکیلش اعالم 
کرده حاضر است ۵ درصد از قراردادش 
را به سرخ ها تخفیف بدهد و حتی این 
مبلغ را در چند قسط دریافت کند، اما 
پرسپولیسی ها اصرار دارند که تیم شان 
از بابت فسخ یکطرفه قرارداد توسط 
برانکو متضرر شــده اســت و او باید 
درصد باالتری را به آنها تخفیف بدهد. 
)حدود ۴۰ درصد( برانکو بارها اعالم 
کرده که حاضر نیست مبلغ بیشتری 
تخفیف بدهد، اما پرسپولیسی ها هنوز 
به این موضوع امیدوار هستند. برخی 
اطرافیان برانکو می گوینــد اگر او از 
طریق فیفا شکایتش را پیگیری کند، 
پول فصل دوم قراردادش را هم طلب 
می کند و این می تواند بار مالی زیادی 

را به پرسپولیسی ها تحمیل کند.
هرچنــد انصاری فــرد و تیم حقوقی 
باشگاه می دانند شانسی در فیفا ندارند، 
اما باز هم توافق نهایی با برانکو صورت 

نگرفته اســت. در این بین شــنیده 
می شــود یکی از افــراد هیات مدیره 
باشــگاه که اتفاقا هــواداران هم دل 
خوشی از او ندارند، مانع از این توافق 
شده و اصرار دارد که این موضوع در 
فیفا حل شــود. باید دید باالخره زور 
سایر اعضا به او می چربد یا یک پرونده 
سنگین دیگر از پرسپولیس در فیفا به 

جریان می افتد.

برانکــو: مذاکــره رودررو؟ هرگز، 
امیدوارم در فیفا برنده شوند!

چند روزی است از باشگاه پرسپولیس 
خبر می رسد که قرار است در دبی با 
برانکو دیدار کنند و در یک نشســت 
رودررو بــا حضور شــخص برانکو و 
وکیلش بر ســر یک مبلــغ به توافق 
برسند و بخشــی از پول هم همانجا 
به او پرداخت شود. برانکو با شنیدن 
این خبر نه تنها متعجب بلکه عصبانی 
هم شــد. او گفت: »قرار است با من 
در چه کشوری رودررو صحبت کنند؟ 
نمی دانم چرا خــودم از این موضوع 
خبر ندارم. هیچ مذاکره رودررویی با 
آنها ندارم. حــرف جدیدی هم باقی 
نمانده که بخواهیم با هم دیدار کنیم. 
من پیشنهاد نهایی ام را از طریق وکیلم 
ارائه کرده ام و این برعهده باشگاه است 
که آن را بپذیرد یا میل داشته باشد از 

طریق فیفا آن را حل کنیم.«
او ادامــه داد: »مــن شــکایتم را از 
پرسپولیس به فیفا ارائه کرده ام ولی 
اگر بخواهند توافق کنند، من به خاطر 
هــواداران و خاطرات خوشــی که از 
اگر  پرسپولیس دارم، قبول می کنم. 
نه هم فیفا رای خود را براساس اسناد 
و مدارک موجود صــادر می کند که 
من امیدوارم اگر کار به آنجا رســید، 

پرسپولیس برنده این پرونده باشد.«

دردسر مالیات 22 درصدی

یکی از مشکالتی که در قرارداد برانکو 
وجود دارد مربوط به پرداخت مالیات 
قرارداد این مربی از سوی پرسپولیس 
که  پذیرفته اند  پرسپولیسی ها  است. 
مبلغ مالیات قرارداد برانکو را بپردازند 
که ایــن هم مبلغ کمی نمی شــود. 
قــرارداد برانکو با پرســپولیس ۷۵۰ 
هزار دالر بوده که پرسپولیس باید ۲۲ 
درصد این مبلغ را به عنوان مالیات به 
اداره مالیاتی کشور بپردازد که با یک 
حساب سرانگشــتی می توان متوجه 
شد که مبلغی بیش از ۵ میلیارد هم 
باید بابت مالیات این مربی پرداخت 
کند که به نوعی قوز باالی قوز است. 
البته نزدیک همیــن مبلغ هم باید 
بابت مالیات قرارداد سایر کروات های 
برانکو،  پرسپولیس )ســه دســتیار 
بودیمیر و احتماال رادو( پرداخت شود!
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان
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مشاوره اولیه رایگان

Are you an 

Internationally 

Trained Professional
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support for your 
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issbc.org/globaltalentloans

Global Talent Loans program 
is delivered in partnership with 

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

Global Talent Loans Program

کابل آینه هایش شکست
 و شاعر گنه کرد

هیچ تصویری ثابت نیست. صحنه ِنمایش جوالنگه رقص و آواز تصاویری 
است که نیلوفر بیضایی بر اســاس متن ژاله مساعد ساخته و به نمایش 
درآورده اســت. حرکت نور و رنگ و صدا هریک به گونه ای متفاوت اما به 
سوی مقصدی واحد پیش می رود تا آنجا در منزلگه زنان شاعر فارسی زبان 
چون رابعه، مهســتی گنجوی، جهان ملک خاتون، ژاله قائم مقامی،  ژاله 
اصفهانی، فروغ فرخزاد،   گل رخسار صفی آوا،  لیال صراحت روشنی، شهزاده 
سمرقندی، نادیه فضل و خالده فروغ رنج و آمال زنان اعصار گوناگون را در 

همنوایی نور و رنگ و صدا به تماشا درآورد.

نمایش »اگر که عشــق گناه است« 
با نقش آفرینی بهــرخ بابایی، آزاده 
بهرامی، ژاله شعاری، هرمین عشقی، 
فرشته ساداتی و ســتاره سهیلی در 
ماه های اکتبر و نوامبر سال جاری در 
شهرهای فرانکفورت و کلن آلمان به 
اجرا در آمد. این اثر حاصل کار جمعی 
تعــدادی از زنان شــاعر، دراماتورژ، 
کارگــردان و بازیگر اســت. زنانی با 
کمترین امکانات و بیشترین آمال که 
با تقسیم ســخاوتمندانه مهارت های 
حرفه ای در گروهی بــا قابلیت های 
نایکســان، به نتیجه ای درخور دست 
یافته انــد و در ترکیبی هنرمندانه از 
رنگ و فرم و موســیقی بــه واگویه 
محرومیت هــای زنــان در روزگاران 

متمادی نشسته اند.
کارگردان برای نشان دادن ویژگی های 
متفاوت زبانی و فرم اشعار در دوره های 
گوناگون تــالش کرده که اشــکال 
متفاوت نمایشی از پرده خوانی تا تئاتر 
آبســتره را به کار گیــرد. در انتخاب 
موسیقی با توجه به ریتم و لحن هر 
شاعر از عناصری در موسیقی سنتی 
ایرانی، موســیقی افغانســتانی و نیز 

موسیقی پاپ استفاده کرده است.
ژاله مساعد گردآورنده متن نمایش، 
نویســنده و مترجم حــوزه ادبیات 
نوجوانان و ادبیات نمایشــی است و 
در ایران زندگی می کند. در صحبتی 
کوتاه برایم می گوید: »انتخاب این ۲۰ 
زن شاعر در گستره جغرافیایی زبان 
پارســی با توجه به نوع نگاه آنان به 
موضوع زن و زنانگی بوده است متن 
کامل این کار در قالب کتابی با نام “از 
سخن مخفی شدم مانند بو در برگ 
گل” توسط انتشارات باران در سوئد 

در آینده منتشر خواهد شد.«
جمع آوری اشعار و انتخاب بیست زن 
شاعر با تمرکز بر موضوع تبعیض های 
روا شــده بر زنان اســت اما در متن 
نمایشــی فقط اشــعار ده تن از این 
شــاعران اجرا می شــود که توسط 
کارگــردان با توجه بــه ظرفیت های 
نمایشی و نیز به دلیل محدودیت های 

اجرایی و مالی انتخاب شده است.
انتخاب اشعار زنان شاعر فارسی زبان 

افغانستان  همچون  دیگر  کشورهای 
و تاجیکســتان و ازبکســتان و نیز 
نقش آفرینــی فرشــته ســاداتی از 
افغانستان ارزشــی افزوده بر اجرای 
ایــن نمایش بود. برای ژاله مســاعد 
از شــب اجرا می گویــم. هیجان زده 
می گوید: »وقتی نیلوفر اولین تیزر را 
برایم فرستاد بدون تامل گفتم فرشته 
ســاداتی بهترین انتخــاب برای این 
نقش است . کاش امکانات بیشتری در 
اختیار نیلوفر قرار می گرفت، واقعا اگر 
ایــن کار با ۲۰ بازیگر به روی صحنه 
می آمد جلوه و شکوه شعر زنان ایران 
را بیشــتر نشــان می داد. راستش را 
بخواهی رویای من این است که این 
کار یک روز در جایی مثل “برادوی” 
بــا همان امکانات و وســعت به اجرا 

دربیاید.«

جســتجوی هدفمنــد گردآورنــده 
و کارگــردان در آثــار زنان شــاعر 
فارسی زبان در جایگاه خود تحقیقی 
ارزشمند در موضوع شعر زنان است. 
جمع آوری و انتخاب اشعار بر اساس 
اجباری،  ازدواج  همچون  موضوعاتی 
کار خانگی، ازدواج کودکان، ممنوعیت 
قلم، خشــونت وعشق صورت گرفته 

است.
انتخاب اشــعارهر یک از شاعران در 
متن نمایشــی به نحوی اســت که 
گاه همچون دیالــوگ بین بازیگران 
رد و بدل می شــود، گاه نیز همچون 
اســتعاره ای در بیــان موقعیت های 
متفاوت زنان به کار مــی رود. وقتی 
بازیگر نقــش جهان ملــک خاتون 
می خوانــد که: »صبا بگــوی به گل 
اززبان بلبل مســت/ که من تحمل از 
این بیش در قفس نکنم«، بازیگر نقش 
لیال صراحت روشنی شاعر افغان آواز 

سر می دهد که: 
»این جا

پرنده اگر بخواند
دارش می زنند«

بیان نمایشی اشعاری با موضوع دوری 
مادر و فرزند به واسطه طالق و قانون 
حضانت کودک یکــی از بخش های 
تاثیرگذار ایــن نمایش بود که تقابل 

بی رحمانه مادرانگی و زنانگی از سوی 
نگاه مردســاالر جوامع ســنتی را در 
دوره های مختلف تاریخ نشان می داد. 
در جایی که فروغ فرخزاد می خواند:   

»در کهنه گور این غم بی پایان
این آخرین ترانه ی الالیی ست
 در پای گاهواره ی خواب تو«، 

بازیگر نقش ژاله قائم مقامی می خواند 
»رنجی که من از دوری فرزند کشم

 یعقوب از آن حال خبر دارد و بس.«
باب آزادی بیان با جهان ملک خاتون 
شروع می شــود که اشعارش در قرن 
نوزدهم در فرانسه عالقمندان فراوانی 

داشته است
 »از دستت  ای قلم من 
خواهم به جان رسیدن

 از تو زبان درازی وز من زبان بریدن« 
ادامه کالم ملک خاتون را صد ســال 
بعد از زبان ژاله اصفهانی می شنویم که 

صدایش در صحنه می پیچد 
»چون دشنه اســت و آینه در دست 

من قلم
 بر هرکه بر حریم بشر پنجه می زند
پیکار شاعرانه کند، نغمه خوانی ام.«

وقتی بازیگر نقــش ژاله قائم مقامی 
بــه گالیــه از مــادرش می خوانــد 
»بدان نابالغی، شــوهر، چه میشد گر 

نمی کردم…«، فرشته بازیگر افغان از 
زبان نادیه فضل چنین می خواند »با 
حنا برکف دســتم بنوشتند اسیر… 
مشتی از تلخی و اندوه سرم پاشیدند« 
و هنگام کــه از زبان فــروغ فرخزاد 

خوانده می شود 
»من هیچگاه پس از مرگم

جرأت نکــرده ام که در آینه بنگرم..« 
کالم لیال صراحت همچون پتکی بر 
سندان سکوت جهان می پیچید که 

»کابل

 تمام آیینه هایش شکست و ریخت« 
و باز فروغ شــاعر است که می خواند 

»سهم من 
 آسمانی است که آویختن پرده ای آن 

را از من می گیرد« 
و نادیه فضل شــاعر افغان پاسخش 

می دهد که
 »سهم ما 

هوای گرفته ای ســت که بوی باروت 
می دهد.«

منصوره شجاعی )رادیو زمانه(و سرانجام وقتی که ژاله اصفهانی به 

جسارتی زنانه می گوید
 »اگرکه عشق گناه است

من گنه کارم«
 از گوشــه گوشه های صحنه نمایش 

صدای فروغ می آید که: 
»گنه کردم گناهی پر ز لذت«!

اجرای نمایشــنامه در قالب شــعر و 
موسیقی، نه آســان کاری است که 
ســختی آن به شــرط امکانات مالی 
و حرفــه ای برای کارگردان ســهل 
می شود. اما به گفته نیلوفر بیضایی او 
به دلیل کمبود منابع و حمایت های 
مالی گاه به جای تمام عوامل نمایش 

یک تنه کار می کند.
نیلوفر بیضایــی به عنــوان یکی از 
پرکارتریــن کارگردان هــای تئاتــر 
حرفه ای ایران در دیازپورا شــناخته 
شده است. آرمان خواهی و نگاه منتقد 
او به موضوع جنسیت و برابری از یک 
سو و دانش حرفه ای اش از سوی دیگر 
تضمینی است تا چراغ تئاتر و نمایش 
زنان ایرانــی در فراســوی مزرهای 
جغرافیایی روشــن نگه داشته شود. 
تاکید او بر کار جمعــی در زمانه ای 
کــه رونق فردیــت و فردگرایی تا به 
جنبش های اجتماعــی نیز راه یافته 
یــادآور حرکت هــای جمعی متکثر 
در حوزه فرهنگ و هنر فمینیســتی 
است. کاش امکانات مالی و حرفه ای 
و همکاری های بیشتر موجب شود تا 
بازیگران نیلوفر بیضایی استعداد های 
نمایشــی و آوایی خویش را تقویت 
کنند، فضاهایی برای تمرین های بدنی 
و صوتی بیابنــد و امکانات حرفه ای 
صورتی واقعی تر بیابند تا که شــاید 
رویای ژاله مساعد صورت عملی بگیرد 
و ما شــاهد همخوانی گروه زیادی از 
زنان ایرانی برصحنه های بزرگ تئاتر 
جهان باشــیم که از زبان کسی چون 

ژاله اصفهانی می خوانند:   
»که سیل سد شکنم 

و در مسیر جهان
 جاری هماره منم

 که مادرم که زنم.«
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دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازى و باغبانى

مشاوره، طراحى، اجرا، نگهدارى

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندی از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت

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

باغبانى:  اصالح فضای سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهی، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهداری دوره ای فضای سبز

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

»هشدار«
کتابی درباره شخصیت ترامپ

 و دنیای او در کاخ سفید

۱۹ نوامبــر ۲۰۱۹ را بایــد به خاطر 
ســپرد. در این روز ســرانجام بعد از 
مدت ها انتظار کتابی منتشر می شود 
به نام »هشــدار« به قلم نویسنده ای 
کــه ادعا می کند بــه حلقه نزدیکان 
رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید 
تعلق دارد اما مایل نیست نام خود را 
افشا کند. می توان تصور کرد که این 
کتاب با قیمت ۱۸ دالر در کشورهای 
انگلیسی زبان جزو کتاب های پرفروش 
شــود و درآمد سرشــاری را نصیب 
نویسنده و ناشرش کند و با این حال 
نباید از دو نکته غافل ماند: نخســت 
آنکه کمتــر نویســنده ای جرأت و 
شهامت آن را دارد که حتی با امضای 
محفوظ، خود را به طور مســتقیم با 
کاخ سفید دراندازد و دوم، صرف نظر 
از اینکه تا چه حد محتوای این کتاب 
حقیقت دارد، این واقعیت را نمی توان 
ندیده گرفت که انتشار چنین کتابی 
به این معناســت که آزادی بیان در 

آمریکا همچنان زنده است.
واشــنگتن پســت پیش از انتشــار 
کتاب »هشدار«، آن را خوانده است. 
در مقاله ای می نویســد که نویسنده 
کتاب از مقامات بلندپایه کاخ سفید 
و از حلقه نزدیکان دونالد ترامپ است. 
تصویری کــه او از رئیس جمهوری 
آمریکا به دست می  دهد، مردی است 
ظالــم، ناتوان از انجام وظیفه اش و به 
همین سبب خطری است برای ملتی 
که او را بر مســند ریاست جمهوری 

ایاالت متحده نشانده.

نویســنده این کتاب نخستین بار در 
ســال ۲۰۱۸ چکیــده ای از درک و 
دریافت خود از شــخصیت و منش 
رئیس جمهوری آمریکا را در مقاله ای 
با عنــوان »من بخشــی از مقاومت 
در داخل دولت ترامپ هســتم« در 
نیویورک تایمز منتشــر کــرده بود. 

»هشدار« ادامه همان مقاله است.
نویســنده رئیس جمهوری آمریکا را 
با پســربچه دوازده ســاله ای مقایسه 
می کند که بر برج مراقبت فرودگاهی 
تسلط پیدا کرده و بدون آنکه بداند چه 
می کند، دگمه هایی را فشار می دهد و 
در همان حال برخی هواپیماها سقوط 
می کننــد و برخی دیگر که شــاهد 
این صحنه هســتند از فرودگاه دور 
می شوند. با تکیه بر چنین تصاویری 
می توان گفت نویسنده ای پرده نشین 
درباره شخصیت مردی که در آستانه 
استیضاح قرار گرفته و شهره خاص و 
عام است قضاوت می کند. آیا می توان 
به قضاوت او اعتماد کرد. می نویسد: 
»تصمیم گرفتم ایــن کتاب را بدون 
امضای خودم منتشر کنم. زیرا موضوع 
این کتاب من نیستم. بلکه بحث بر سر 
این است که رئیس جمهوری منتخب 
ما می بایست نماینده کشورمان باشد 
و بــه همین ســبب هــم ]نه بحث 
دربــاره هویت من[ بلکه بحث درباره 
شخصیت او می بایست در کانون توجه 

قرار داشته باشد.«
نویســنده در ادامه این یادداشت به 
ما اطمینان می دهــد که در فرصت 

مقتضی از پرده بیــرون می آید و نام 
خود را افشا می کند.

اســتفانی گریشام، ســخنگوی کاخ 
سفید نویسنده این کتاب را به بزدلی 
متهم کرده و گفته او از افشــای نام 
خود پرهیز دارد زیرا جز دروغ چیزی 
برای گفتن ندارد. وزارت دادگستری 
آمریــکا هم هشــدار داده که ممکن 
است محتوای این کتاب ناقض قرارداد 
اسرار کاخ ســفید باشد. پیش از این 
هم، در همان زمــان که مقاله »من 
بخشــی از مقاومت در داخل دولت 
ترامپ هســتم« در نیویورک تایمز 
منتشــر شــد، نیکی هیلی، نماینده 
وقت دولت آمریکا در ســازمان ملل 
گفته بــود: »این آقا و یا خانم مدعی 
شده که برای منافع کشورش اولویت 
قائل اســت، این هدف درست است، 
اما چیزی که این نویســنده توصیف 
می کند یک شیوه فرای قانون اساسی 
برای رسیدگی به مناقشات سیاسی 
در داخل دولت است. این در سطحی 

بنیادین یک کار غلط است.«
 بنابرایــن واکنش هــا می توان گفت 
آنچه که نویسنده قصد افشای آن را 
دارد در هر حــال خطری برای دم و 

دستگاه ترامپ در کاخ سفید است و 
قطعاً ترامپ ترجیح می دهد که چنین 
کتابی، آن هم در آســتانه استیضاح 

منتشر نشود.
بر اســاس گزارش واشنگتن  پست در 
بخشــی از این کتاب دربــاره حال و 
هوای کاخ ســفید آمده است: »مثل 
این اســت که صبح راه تــان به خانه 
ســالمندان بیفتــد و چشــمتان به 
عموی سالخورده ای بیفتد که بدون 
شــلوار و غرولندکنان دربــاره بدی 
غذای آشپزخانه در حیات سرگردان 
اســت و در همان حال پرستاران با 
نگرانی در تالش اند که او را به اتاقش 

بازگردانند.«
ترامپ بر اســاس آنچه که نویسنده 
وصــف می کند – و البتــه آنچه که 
واشنگتن پست از نوشته او درک کرده 
و اکنون مبنای این نوشتار است – یک 
شخصیت زن ستیز و نژادپرست است 
که آرایش زنان شاغل در کاخ سفید 
و هیکل و نحوه لباس پوشیدن آن ها 
را دستمایه متلک گویی هایی می کند 
و گاهی لهجــه مکزیکی های مهاجر 
را تقلیــد می کند و گمــان دارد که 
آن ها انسان های سربار و بی خاصیتی 

هستند که فقط توقع کمک دارند.
نویسنده ادعا می کند که ترامپ توانایی 
مدیریت بحران های جهانی را ندارد و 
رهبران کشورهای دیگر او را به چشم 
یک مرد ناتوان و ساده دل می بینند که 

به راحتی می توان فریبش داد.
یکی دیگر از موضوعاتی که نویسنده 
مطــرح می کند بی توجهــی رئیس 
جمهوری آمریکا به قوانین حاکم بر 
کشور است. نویسنده ادعا می کند که 
هنگامی که ترامپ فرمان منع ســفر 
مســلمانان از چندین کشور اسالمی 
را صادر کرد و مخالفت محاکم ایاالت 
متحــده را برانگیخت، به همکارانش 
دستور داد که »از شر چند قاضی« او 

را راحت کنند.
نویســنده همچنین ادعا می کند که 
ترامپ عمیقاً نسبت به زیردستانش 
بدبین اســت و مدام گمان می کند 
توطئه و دسیســه ای علیه او در کار 
اســت و به همین جهــت برخی از 
کارمندان کاخ سفید را به جاسوسی 
علیه دیگر همکارانشان واداشته است. 

نویسنده می نویسد:
»من نمی توانم درباره سالمت روحی 
رئیــس جمهــوری قضــاوت کند. 

همین قــدر می دانم که انســان های 
متعــادل که بــا ترامــپ همکاری 
می کنند، از همکاری با او رنج می برند.

گفته شــده بود که یکی از نزدیکان 
مایک پنس این کتاب را نوشــته با 
این هدف که زمینه برکناری ترامپ 
را فراهم کند که در این صورت معاون 
رئیس جمهوری بر مســند او تکیه 
می دهد. پنس اما در دســامبر سال 
گذشــته در مصاحبه با سی بی اس 
گفته بود: »صریح بگویم: صد درصد 
اطمینان دارم که هیچ فردی از گروه 
معاونت ریاست جمهوری در این مقاله 
دخیــل نبوده اند. من تیــم خودم را 

خوب می شناسم.«
این پرسش پیش می آید که آیا چنین 
کتابــی را در کل تاریخ ایران، از عصر 
قاجار تا دوران پهلــوی و به ویژه در 
دوران جمهوری اسالمی می توان سراغ 
گرفت؟ حداقل فایده چنین کتابی این 
است که خواننده ورای خبرهای روز 
از زندگی روزانه در کاخ سفید مطلع 
می شود. از بیت خامنه ای، شخصیت و 
منش رهبر جمهوری اسالمی و دنیای 

او پشت درهای بسته چه می دانیم؟

نویســنده کتاب ضد ترامپ، رئیــس جمهوری آمریکا را با پســربچه 
دوازده ســاله ای مقایسه می کند که بر برج مراقبت فرودگاهی تسلط پیدا 

کرده است.

االهه نجفی )رادیو زمانه(

kÃÄI¶oÿM ·I«ÄHn ¾º¼µº SwH¼inj ÂºHoÄH ÁIÀ½I«{»oÎ pH

·I\ÃÀ¯ ÁIÀ½¼¨ ¾¹¶HjÏ ¼~d¶
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روش تهیه چاي لیا :
چاي لیا صد در صد طبیعی بوده و در فرایند تــولید آن از هیچ گونه افزودنی، رنگ، 
طعم و عطري استفاده نشـده است. همین نکته، چاي لیا را از سایر چاي ها متمایز 

مینماید.
 جهت حاصل شدن طعم و عطر واقعی چاي، توصیه میشود :

 براي هر فنجان، یک قاشق مرباخوري چاي لیا در قوري ریخته و نصـف فنجان 
آب جوش به آن اضافه گردد.

قوري حداقل به مدت 10 دقیقه روي کتري با شــــــعله متوســــــط جهت دم 
کشیدن، قرار گیرد.
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محسن نامجو
 و خط کشیدن دور ایران

در دو حالــت دور چیــزی خــط 
می کشیم. یا می خواهیم بر آن چشم 
پوشــیم، از آن صرف نظــر کنیم، یا 
می خواهیم برعکــس ببینیمش. در 
ایــن حالت دوم، وقتــی دور چیزی 
خط می کشیم، آن چیز بهتر نمایان 
می شــود. آن چیز را اکنون در درون 
حدود و ثغورش می بینیم. به سمتش 
اشــاره می کنیم و می گوییم: این. آن 
چیز می شود »این« و با »این« شدن 
زمینه ای گشــوده می شود برای این 
پرســش که آیا آن چیز »این« است، 
همین اســت و اگر هست به راستی 
چیست، چه هویتی دارد و چرا چنین 
است که هســت. تردید به جان چیز 
می افتد، چیز پرسشناک می شود. این 
امــکان پدید می آید که چیز، از اینی 
که دورش خط کشیده ایم، درگذرد، به 

آن سوی خط برود.
محســن نامجو با خط کشیدن دور 
ایران می خواهــد آن را بهتر ببیند و 
بنمایاند. او از »ایرانه خانم«]۱[ چشم 
برنمی گیرد. خطی که می کشد برای 
آن است که آن را در پرتو روشن تری 
قرار دهد. دوران فخــرورزی بیهوده 
گذشته است. شــیر تفاخر مسموم 
اســت. بر آنچه دورش خط کشیده 
خیــره می شــویم. دلشکســته ایم، 
حوصله مان ســرمی رود. و در بیرون، 
وشاید درون، باد است که می گذرد. و 
نامجو مدام تکرار می کند که دور ایران 
را خط بکش. اما هر چه می کشــیم 
نمایان تر و پررنگ تر می شود، و آن باد 

تندتر و تندتر می وزد.]۲[
خط کشــیدن دور زادبوم پیشــینه 
درازی دارد. سعدی دور وطن محبوب 
خط می کشد و با نظر به  محنت آن 
می گوید: »نتوان ُمرد به ســختی که 
من اینجا زادم«. حافظ هم گفته است: 
»آب و هوای فارس عجب سفله پرور 
اســت، کو همرهی که خیمه از این 
خاک برکنم«. کار بیهقی و فردوسی 
را هم می توانیم خط کشــیدن تلقی 
کنیم. خط تاریخی مدوری می کشند 
و از موضــوع پدیدار می ســازند و به 
تعبیــری دیگــر موضــوع را پدیدار 
می سازند. در مورد شاهنامه این نکته 
بارز است که هر چه از اسطوره دورتر 
می شــویم و تاریخ واقعی تر می شود، 
خطی که فردوسی دور ایران می کشد 
کمرنگ تر و گسسته تر می گردد. در 
پایان غم انگیز شاهنامه خط زایل شده 
و ایران هم می رود که محو شود. اینجا 
جایی است که سخن به »کردار بازی« 

شده است.
شــاخص شــروع عصر جدید ایرانی 
خط کشــیدن دور ایران است. شاید 
بارزتریــن خــط اول را میرزا محمد 
محالتــی معروف به حاجی ســیاح 
کشیده باشد. او در سفرنامه اش خطی 
می کشد دور ایران و »بدبختی«هایش 
را آشــکار می کنــد. در درون خود 
دلشکسته  دارد،  بدبختی  احســاس 
است و به قول نامجو حوصله اش سر 

می رود و خون جگر می خورد:
»… اگر دنیا را گردش کنید از ایرانی 
ذلیلتر و خوارتر و مظلومتر و پریشانتر 
در عالم نیست. سرباز را رعیت می دهد 
که به کار هیزم شکنی می رود؛ مواجب 
را صاحب منصبان می برند و آنها ذلت 
می کشند. واویال! رعیت چه لطمه ها 
و سیاست ها می بیند: مهار می کنند، 
چوب و فلک و کند و زنجیر و تازیانه و 
شکنجه بریدن گوش و دماغ و دست 
و پا و غیر اینها، همه برای بی تقصیران 

اســت، اشــرار و ظالم و مقصرین و 
و خورنــدگان مال مــردم بالکلیه از 
مؤاخذه و سؤال و جواب آزادند. چقدر 
بیگناهان را به غرض نفســی تهمت 
بابی زدند و کشتند! – پادشه پاسبان 
درویش اســت – این پاسبان به یک 
اشاره شصت نفر سرباز عارض را سر 
می برد و شکم می درد و شصت فوج 
را به ترکمان می بخشد، گویا تمام این 
گوسفندها قربانی اند؟ این است دربار 
شــاه که با گــرگان بیرحم خونخوار 
احاطه شــده. برادران! نمی دانید اهل 
عالم در چه امنیت زندگانی می کنند. 
ما نباید به ظالم ایراد کنیم؛ باید انسان 
خود را اســیر گرگ خونخوار نکند. 
اهالی تمــام ایران مگر مرده اند؟ مثل 
میرزا تقی خان امیــر، امیدگاه نجات 
ایران را کشتند کســی نگفت چرا؟ 
شصت فوج را در مرو به ترکمان دادند 
گویــا در ایران چیزی واقع نشــده؟! 
مردم شب و روز به دلخواه از خانه ها 
کشــیده، زنجیر و حبس می کنند، 
مالشان را می گیرند کسی نمی پرسد 
چرا؟ ســربازان اصفهانی را کشــتند 
که چرا عارض هســتید، کسی را دل 
نسوخت. هر رذل دونی را مالک جان 
و ناموس خلق می کنند، همه تمکین 

می کنیم …«]۳[
صــادق هدایت هــم دور ایران خط 
کشید، آن هم بارها. اول خط کشید 
تا جدا کند ایران باســتانی را از ایران 
اســالمی و ایــران معاصــر. دید که 
نمی شــود. در دوره آخر زندگی اش 
پیش از رفتن به سفر بی بازگشت به 
پاریس، در هر نامه ای که به دوستش 
شهید نورایی می نویسد، دور ایران را 

خط پررنگ تری می کشد]۴[:
نــدارد. رهبر  اینجا تعریفی  »اوضاع 
کل]۵[ بعد از چند روز خرغلت زدن 
در امالک دوباره برگشــت با خط و 
نشــانهای تازه. البته ُگه کاری خود را 

خواهد کرد.« )ص.۷۵(
»وضع اینجا به همان قی آلودی سابق 

است.« )ص. ۷۷(
»… هر چه ملت شــیعه گندش را 
بیشــتر باال بیاورد بهتر اســت. اقال 
بگذاریــد ما را آنطوری که هســتیم 

بشناسند.« )ص. ۸۶(
»از اوضاع اینجا خواســته باشید روز 
بروز گه تر و گندتر می شــود. نقشــه 
اساسی برای دیکتاتوری کردن اینجا 

در جریان است.« )ص. ۸۹(
»از اوضاع اینجا خواسته باشید چیز 
تازه ای نشــنیده ام. زندگی به همان 
حماقت ســابق ادامه دارد. نه امیدی 
هســت و نــه آرزویی و نــه آینده و 
گذشــته ای. چهارســتون بدن را به 
کثیف ترین طرزی می چرانیم و شبها 
به وسیله دود و دم و الکل به خاکش 
می سپریم و با نهایت تعجب می بینیم 
که باز فردا سر از قبر بیرون می آوریم. 

مسخره بازی ادامه دارد.« )ص. ۱۰۱(
»رویهمرفتــه در ســرزمین قی آلود 
وحشــتناکی افتاده ایم کــه با هیچ 
میزان و مقیاســی، پدرسوختگی و 
مادرقحبگیش را نمی شــود سنجید. 
غیر از تســلیم و توکل و تفویض کار 
دیگری از ما ساخته نیست، چنانکه 
شــاعر فرموده: در کــف خرس خر 
کونپــاره ای، غیر تســلیم و رضا کو 

چاره ای؟« )ص. ۱۱۰(
»راستی این قضیه را شنیده بودم که 
چهارده ایرانی می خواســته اند تبعه 
حبشه بشــوند. آیا ممکن است من 
هم درخواستی بنویســم و در شمار 

پانزدهمین خائن به وطن قرار بگیرم؟ 
فکر خوبی است. آیا مخارج مسافرت 
را هم می دهند؟ شرایطش چیست؟« 

)ص. ۱۴۳(
صادق هدایت سرانجام دور خود هم 
خط می کشد. دیگر برایش مهم نبود 

که بادی می وزد یا نمی وزد.
»هر چه باید بشــود می شــود، به ما 
مربوط نیســت. اصــاّل چیزی وجود 
ندارد که بهتر و یا بدتر بشود. برای من 
بن بست است. هیچ عالقه ای نمی توانم 

داشته باشم. )ص. ۱۱۵(
روشنفکران ایرانی، هر کس به نوعی، 
درگیر این حس بن بست بوده اند، حتا 
خوش بین ترینشــان. نظام سیاسی و 
اجتماعــی به گونه ای بــوده که دور 
بیشترشان را خط می کشیده و همین 
آنــان را در موقعیتی قرار می داده که 
بتوانند دور نظــام و فراتر از آن ایران 
خــط بکشــند.]۶[ آنــان در تبعید 
زیســته اند و می زیســته اند، حّتا آن 

هنگام که در درون کشورند.
خط کشیدن، هم سیاسی بوده و هم 
فرهنگــی. در موردهایی در حوزه ای 
خاص صورت گرفته و مبنایی شــده 
برای ریختن طرحی تازه. شــاید در 
میان روشــنفکران کسی چون نیما 
یوشــیج، که دور شــعر سنتی خط 
کشید، در شروعی دوباره موفق نبوده 
اســت. او »کید و دروغ« را کشــف 
می کند و در “افســانه ” دور آن خط 
می کشــد. با خطی که می کشــد از 
آن درمی گذرد و پا به فراســوی آن 

می گذارد.
»ما درســت به دوره ای رسیده ایم که 
شعر مرده اســت، مسیر نظر تنگ و 
محدودی که قدما داشــند به پایان 
رسیده اســت. انتهای دیوار است. راه 
کور شده است. اگر شما کسی هستید 
– و حقیقتا کسی – باید شروع کنید. 
و اگر شــروع می کنید، چرا در شک 

می افتید؟«]۷[
خط کشــیدن دور شیوه بیان کهنه 
و ریختن طرحی تازه در حوزه شعر، 
یا داســتان یا فلسفه، بسی ساده تر از 
نوآوری بنیادی در حوزه موســیقی 
اســت. آدم مثال باید به عنوان شاعر، 
بنابر سفارش مؤکد نیما در “حرف های 
همســایه”، تنهایی را برگزیند. اما در 
حوزه موســیقی کافی نیست که از 
»مزقون وطنی« خوشت نیاید]۸[، تا 
راهی دیگر بزنــی و به این منظور به 
خلوت خود روی. نوای موســیقی در 
همنوایی است. شعر گفتن برای دل 
خود ســاده تر از نواختــن به تنهایی 

است.
موسیقی، آنسان که الیبنیتس گفته، 

شــمردن اســت، آن هم به صورت 
ناخودآگاه. شمردِن اشیا نیست، بلکه 
شمردن آنات است. شعر اما به خودی 
خود در تیک تــاک رخ نمی دهد، اما 
چون با صدای بلند خوانده شــود و 
به آواز نزدیک شــود یا به آواز تبدیل 
 شــود، زمانــش می یابد. بــه بیانی 
هستی شناختی، زمانش، شیوه بودِش 
موسیقیایی است. نواهایی چون آثار 
اریک ســاتی و فیلیــپ گالس هم 
نمی توانند زمان را متوقف کنند و به 
صورت رخداد محض بی هنگاِم صدا 

در مکان بدل شوند.
موســیقی اما معموال در جا می زند 
و این پا و آن پــا می کند، آن هم در 
تکرار ، تکرار هم به صورت همزمانی 
)synchronic( هم به صورت درزمانی 
)diachronic(. موســیقی بــا تکرار 
به صورت منظومه بسته درمی آید و 
همچون جریانی در زمان یا جلوه ای 
از جریــان زمان، قابل پیش بینی و از 
این رو قابل فهم می شود. موسیقی   ای 
که نتوان نــوای بعدی اش را تا حدی 
پیش بینــی کــرد، ذهن را آشــفته 
می کند. زمانیدِن آشفته، سنگینی و 

فشار غیرقابل تحملی دارد.
می تــوان برنهاد که تکرار در شــکل 
همزمانی خود است که باعث تکرار در 
شکل درزمانی می شود. تکرار درزمانی، 
نواختن نوایی در طول یک دوره است، 
کوتاه یا بلند. سنت موسیقیایی این 
گونه ایجاد می شود. عنصر اصلی در 

سنت، تکرار است.
شیوه رایج  در مورد توضیح چگونگی 
بروز تحــول در ادبیــات و هنرهای 
تجسمی، توسل به دیالکتیک صورت 
و محتواســت. محتــوای تــازه دور 
صورت کهنه خط می کشــد، و از آن 
تا دوبــاره خود منجمد  درمی گذرد 
شود و در بند صورت بماند. در مورد 
موســیقی این شیوه توضیح، چندان 
توضیح گر نیســت، با توجه به اینکه 
موسیقی اساسا فرم است و محتوا آن 
زوری را ندارد که موتور تحول باشد. 
افــق نگاه را در مورد موســیقی باید 
وسیع تر گرفت، باید به وجه اجرایی و 
همنوایی و همرسانشی آن توجه ویژه 
کرد تا دید چگونه متحول می شــود. 
در مورد اثر هنری ای مثل نقاشــی، 
می توان به اثر اشاره کرد و گفت: این. 
موسیقی اما از جنس زمان است و به 
زمان نمی توان اشاره کرد. ما در زمانیم 
و نمی توانیم زمان یا تکه ای از آن را در 
برابر خود بگذاریم، مگر اینکه گذشته 
باشــد و در قالب اثر یا تأثیر در آید، 

تأثیر بر خاطر، به عنوان خاطره.
ظاهراً در موســیقی نمی توان انقالب 

کرد. نیما شــدن در پهنه موسیقی 
ناممکن اســت. چیزی در موسیقی 
وجــود دارد که به کنترل درنمی آید؛ 
ریتم آن مستقل از نوازنده و همسرایان 
می ریتمــد. چیزی وجــود دارد که 
موســیقی را دربرمی گیرد، اما آن را 
نمی توان در برگرفت، بر آن نمی توان 
غلبه یافت. این عنصر زمان اســت. 
موســیقی رخدادی اســت در زمان؛ 
موسیقی ربط پچیده شگفت انگیزی 
به زمــان دارد، هم زمان کیهانی، هم 

زمان تاریخی.
پیــش از عصر جدید همه چیز تکرار 
مکررات است. زمانِش حالت چرخشی 
دارد. عصر جدید عصر زمان خطی و 
در دوره های بحرانی ، زیگ زاگی است. 
به پس رفتن، تببیِن منفِی به پیش 
رفتن است، از ضایعات و فضوالت آن 
اســت. موسیقی پیش از عصر جدید 
متناسب با عصر تکرار است. در ایران 
متجدد، موسیقی جدید از سربازخانه 
می آید. نظم وارد می شــود، ارکستر 
تشکیل می شود و هر ساز وظیفه ای 
می یابــد. در همه جا ســاز و ضرب 
وجود داشته، اما همان گونه که ماکس 
وبــر در ضمن توضیــح ویژگی های 
غرب گفته، در اروپاســت که ارکستر 
پدید می آید و هم −سازی به صورت 
پیروی از رهبر ارکســتر پا می گیرد.

اولین رهبر ارکستر در ایران، غالمرضا 
مین باشــیان معروف به ساالر معزز 
بوده اســت. جناب سرتیپ دسته ای 
از نظامیــان را تعلیــم داده ، به خط 
کرده و به آنان خط داده اســت. این 
آغاز موسیقی در سبک جدید است. 
این موســیقی دور موسیقی پیش از 
خط می کشــد. با خط های مختلف 
بسته بندی های مختلفی پدید می آید. 
موسیقی کالســیک ایران، کالسیک 
در معنای کالسه شــده و بسته بندی 
شده، اختراع می شــود و این اختراع 
مبنای دسته بندی های دیگری چون 
موسیقی محلی قرار می گیرد. مرکز و 
حاشیه، سنتی و پاپ، ایران و جهان 
– اینها از محورهای اصلی خط کشی 
هستند. همه چیز را نمی توان به خط 
درآورد. در همان موسیقی کالسیک 
هم عناصــری وجود داشــت که از 
دسته بندی مرکز که رادیو و تلویزیون 

مدیریتش می کرد، می گریخت.
واگرایی ای که به انقالب منجر شــد، 
در موسیقی ایرانی هم دیده می شود. 
زمان به شــکل های بس متفاوتی در 
موسیقی می زماند. رادیو و تلویزیون 
القا می کند که وضعیت عادی است: 
صدایــی ملکوتــی شــعری عرفانی 
می خواند، سپس چه چهی و رنگی و 

دوباره شعری و پس و پیش این بسته 
»شش و هشت« و سرود شاهنشاهی. 
با انقالب وضعیت عادی به هم می ریزد. 
بسته  ها ترک برمی دارند. روضه و نوحه 
در برابر موسیقی می ایستد و ابتدا دور 
کلیت آن خط می کشد. ضربه قدرت، 
ضربه بزرگی است: سازها شکسته اند 
و اینک باید تعمیرشــان کرد. پس از 
مدتــی یک وضعیت عادی رســمی 
مجاز:  موســیقی  می گــردد:  برقرار 
سنتی و در حاشیه اش یک جور پاپ. 
جمهوری اسالمی هم بسته بندی های 
خــودش را ایجاد می کنــد. پس از 
مدتی مکان اصلی موســیقی ای که 
عادی می نــوازد، می شــود آن الیه 
خاکســتری ای که میان کانون های 
قدرت والیی و جامعه وجود دارد. در 
این الیه خاکستری آن خرسی که از 
زبان صادق هدایت شــناختیمش در 
حال غرش است. مکمل وحشی گری 

آن رضا و همدستی و تسلیم است.
 موسیقی این الیه خاکستری خودش 
خاکستری اســت. موسیقی ای است 
که از نظــر مراجع قــدرت در اصل 
قرار نبوده است موسیقی باشد. پهنه 
خاکستری در همه حال پهنه زرنگی 
ایرانی است: پهنه ریا و دورویی، و در 
معنای مثبت آن دوپهلویی و رندی که 
شیوه آزموده  شده ای برای مقاومت در 
طول تاریخ بوده است و سرمشق هایی 
چون حافظ دارد که زیر مرّقع پشمینه 

باده پنهان می کرده اند.
صداهایــی هم وجود داشــته اند که 
دیوار فضای خاکستری را شکافته اند 
و نوایی تازه سرداده اند. محسن نامجو 
از کســانی اســت که دور موسیقی 
“وضعیت عادی” را خط می کشــد و 
نوایی غیرعادی را طنین افکن می کند. 
او از بیرون نیامده و تقابلی صرفاً بیرونی 
ایجاد نمی کنــد؛ از درون برمی آید و 
از همانجــا خطش را می کشــد. زیر 
طنین صدای او گســتره موســیقی 
ایرانی مرزبندی هایی می یابد که آن 
را شــناخت پذیرتر و اندیشــه پذیرتر 
می کند. این خط کشی ای است برای 

دیدن، نه نادیده گرفتن.

پانویس ها

]۱[ از کارهای محسن نامجو با شعری 
از رضا براهنی.

]۲[ جمله های این پاراگراف به شعر 
“دور ایران را تو خط بکش” محســن 

نامجو اشاره می کنند.
]۳[  خاطــرات حاج ســیاح یا دوره 
خوف و وحشــت، به کوشش حمید 
ســیاح، به تصحیح سیف اهلل گلکار، 
تهران: انتشــارات امیرکبیر، ۱۳۵۶، 

ص. ۳۳۷.
]۴[  نقل قول هــا از: صادق هدایت، 
هشــتاد و دو نامه به حســن شهید 
نورائی، پیشگفتار: بهزاد نوئل شهید 
نورائــی، مقدمــه و توضیحات: ناصر 
پاکدامن، پاریس: نشــر چشــم انداز، 

چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۹.
]۵[  مقصود احمد قوام، نخست وزیر و 
رهبر کل حزب دموکرات ایران است. 

)از توضیحات کتاب(
]۶[  درباره این فضیلت بنگرید به: رضا 
شکوه نیا،  فضل روشنفکران. در: نگاه 

نو ، ش. ۱۱۶ )۱۳۹۶(، ۷۰-۵۷.
]۷[ نیما یوشیج، حرفهای همسایه، 

نامه ۱۷.
]۸[  صادق هدایت: »از شما چه پنهان 
من همیشه برای فرار و فراموشی اغلب 
یک تکه تصنیف ناقص و یا آهنگ آن 
صفحات را با خودم زمزمه می کنم تا 
حس بکنم که در اینجا نیستم. شاید 
به همین علت دشمن خونی مزقون 

وطنی شده ام.« )همانجا، ص. ۱۲۴(

محمدرضا نیکفر )رادیو زمانه(

محسن نامجو با خط کشیدن دور ایران می خواهد آن را بهتر ببیند و بنمایاند. او از »ایرانه خانم«چشم برنمی گیرد. 
خطی که می کشد برای آن است که آن را در پرتو روشن تری قرار دهد. دوران فخرورزی بیهوده گذشته است. شیر 
تفاخر مسموم است. بر آنچه دورش خط کشیده خیره می شویم. دلشکسته ایم، حوصله مان سرمی رود. و در بیرون، 
وشــاید درون، باد است که می گذرد. و نامجو مدام تکرار می کند که دور ایران را خط بکش. اما هر چه می کشیم 

نمایان تر و پررنگ تر می شود، و آن باد تندتر و تندتر می وزد.
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COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS / 100,000 KM  WARRANTY

/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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 
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 
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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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COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS / 100,000 KM  WARRANTY

/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

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 
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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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

درباره لوزه سوم بیشتر بدانید
در ناحیه دهان و حلق انســان غــدد لنفاوی زیادی 
وجــود دارد. این غدد در چنــد نقطه تجمع کرده اند 
که برجســته تر از دیگر نواحی به نظر می  آیند. یکی 
از این برجستگی ها 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 به وجود می آید که نیازمند 

مداخالت پزشکی است.
در بافت لوزه ســوم، سلول های سیستم ایمنی وجود 
دارد که وظیفه شــان مقاومــت در برابر میکروب ها و 
واکنش به التهاب هاست و گاهی این واکنش به شکل 

افزایش حجم لوزه سوم است.
معموال افزایش حجم لوزه سوم شکل آناتومیک حلق 
را تغییر می دهد و در مسیر هوایی تنگی ایجاد می کند. 
این تغییر می تواند عاملی برای تشدید عفونت یا بروز 

مشکالت بعدی باشد.
همچنین افزایش حجم لوزه سوم اثر فشاری بر جریان 
لنفاوی دارد و تخلیه لنفاوی از ســینوس ها و بینی را 
دچار مشــکل می کند و باعث بروز عفونت های مکرر 

سینوس ها و التهاب بینی می شود.
بزرگی لوزه سوم حتی روی شیپور استاش )لوله ای در 
گوش میانی که هوا را از حلق به گوش میانی منتقل 
می کند( هم اثر می گذارد، دهانه خروجی آن را می بندد 

و باعث التهاب  گوش میانی می شود.
به دلیل آنکه شیپور اســتاش در کودکان کوتاه تر از 
بزرگســاالن و افقی است، بسته شــدن آن عوارض 
شدیدی به وجود می آورد. تغییرات ساختاری به وجود 
آمده عوارض کوتاه مدت و درازمدتی ایجاد می کنند که 

کیفیت زندگی کودک را پایین می آورد.
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 حجیم شــدگی لوزه ســوم را دریافت 
نکرده اند( ایجاد می شود، فشارخون اولیه است. وقتی 
تنفــس هنگام خواب کافی نیســت و بافت های بدن 
کمبود اکسیژن دارند، قلب برای جبران، خون بیشتری 

را پمپاژ می کند.
ایــن عمل باعث افزایش فشــار در قوس آئورت قلب 
می شود که نهایتا به افزایش فشار خون منتهی خواهد 
شد. شــب ادراری در کودکان واکنشی به این اختالل 

است.

عوارض کوتاه مدت لوزه سوم

بعضی از این عوارض خیلی زود آشکار می شوند؛ اولین 
تغییر، اختالل در خواب به علت انسداد بینی و کمبود 
اکسیژن است که باعث می شــود کودک از راه دهان 

تنفس کند.
زیــر چشــمان اغلب این کــودکان پف آلود اســت. 
بی خوابی ها و تقالی شبانه و خرخر، باعث خستگی و 
چرت زدن در طول روز و بی اشتهایی و نداشتن رشد 

کافی کودک خواهد شد.
آبریزش از دهان در برخی از آن ها، شب ادراری، التهاب 
گوش و التهاب سینوس، از دیگر عالمت های شاخص 

بزرگی لوزه سوم هستند

تشخیص بیماری

با گرفتن شرح حال و معاینه و عکس جانبی از گردن 
بیمار، می توان 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 جبران ناپذیر اســت یا راه های درمانی 

بسیار پرهزینه ای دارند.
زمان مناسب جراحی وقتی است که کودک ۱۰ هفته 
از عمرش ســپری شــده و ۱۰ کیلوگرم وزن دارد و 

هموگلوبین خونش ۱۰ میلی گرم در دسی لیتر است.
برداشتن لوزه سوم ممکن است با جراحی های دیگری 
توام شــود. وقتی کودک مدام دچار التهاب گوش هم 
باشــد، در    همان حین که لوزه سوم برداشته می شود، 
لوله ای در گوش تعبیه می کنند که ترشــحات داخل 

آن تخلیه شود.
این جراحی با بیهوشی عمومی انجام می گیرد. جراحی 
پایه در گوش، گلو و بینی اســت و زمان زیادی طول 
نمی کشد و بعد از عمل هم بیمار خیلی زود به وضعیت 
طبیعــی برمی گردد و می تواند 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 دندان های کودک شود

احتمال عود

در افرادی که دچار حساســیت های طوالنی مدت 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 میکروب ها و قارچ ها 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 
می دهد و همچنین در سنین پنج سالگی نیز به اوج 
خود می رســد و پــس از آن در افراد بالغ به طورکلی 

محو می شود.
بزرگی بیش از حد لوزه سوم در کودکان بر اثر آلرژی، 

عفونت های حلق و دستگاه تنفسی است.
در صورت شــدید بودن التهاب لوزه سوم، کودک در 
حین خواب خرخر می کند و همچنین از طریق دهان 

تنفس می کند.
ترشحات چرکی بینی و حلق، بی اشتهایی و عدم رشد، 
از جمله عالئم بروز سینوزیت است که تشخیص اولیه 
آن توسط متخصصین اطفال، گوش، حلق و بینی یا 

پزشک عمومی صورت می گیرد.

سیگار الکترونیکی
 نزدیک بود مرا بکشد

بی بی ســی- دکترهــا در ناتینگهام 
می گوینــد که یک پســر نوجوان به 
دلیل واکنش شــدید ریه اش پس از 
مصرف سیگار الکترونیک در آستانه 

مرگ قرار گرفت.
ایوان فیشــر، به دنبال از کار افتادن 
ریه اش به یک ریــه مصنوعی وصل 
شد تا بتواند نفس بکشد و زنده بماند. 
ایوان به بی بی سی گفت که سیگارهای 
الکترونیکی »در واقع نابودم کرد« و از 
بقیه جوانان خواســت که از کشیدن 

سیگار الکترونیکی پرهیز کنند.
دکترهای او می گویند کشیدن سیگار 
الکترونیک »بی خطر نیست«، هرچند 
که کارشناسان ســالمت در بریتانیا 
معتقدند که نسبت به مصرف تنباکو 

۹۵ درصد بی خطر تر است.

چه اتفاقی افتاد؟

ایوان از اوایل ســال ۲۰۱۷ کشیدن 
سیگار الکترونیک را آغاز کرد. او گرچه 
به سن قانونی نرسیده اما می گوید که 
خریدن ســیگار عادی و الکترونیک 

برایش »آسان بود.«
ماه مه آن ســال تنفس بــرای ایوان 
سخت تر و سخت تر شد. قبل از یکی 
از امتحانات مدرسه به دلیل این که در 
خواب سرفه می کرد و حالت خفگی 

داشت مادرش او را به اورژانس برد.
ریه اش از کار افتاد و او خیلی زود در 
مرکز درمانی کوئین ناتینگهام تحت 
مراقبت های ویژه قرار گرفت. ایوان به 
بی بی سی گفت: »احساس می کردم 

دارم می میرم.«
اوضاع بدتر هم شــد. حتی دستگاه 
هوارسانی هم نتوانست اکسیژن کافی 
به بدن او برساند و زندگی اش به خطر 

افتاد.
ایوان را به لســتر بردند و به او شش 
مصنوعی وصل کردند. او گفت: »این 

ماشین زندگی من را نجات داد.«
خون زیادی از ایوان گرفته شد، دی 
اکســید کربنش جدا شــد و به آن 
اکسیژن اضافه کردند و خون به بدنش 

بازگردانده شد.
دکتر جایش بهات، پزشــک ارشــد 
بیمارســتان دانشــگاه ناتینگهام به 
بی بی سی گفت: »او دچار یک ایست 
تنفسی خیلی جدی شده بود و این 
یک مشکل بســیار بزرگ است. او به 

بدترین شکل ممکن بیمار بود.«
ایوان که روز سه شنبه ۱۲ نوامبر ۱۹ 
ساله شد، دوران بهبودی درازی را طی 
کرد. نزدیک به شش ماه طول کشید 
تا دوباره درست و حسابی قبراق شود.
او گفت: »هنوز هم وضعیتم طبیعی 
نیســت. می توانم بگویــم ۷۵ تا ۸۰ 
درصد. فقط در شش ماه اخیر بود که 
حس کردم یک مقدار قوی تر شده ام. 
کشیدن ســیگار الکترونیک در واقع 
نابودم کرد. سعی کردم این را به همه 
بگویم ولی آن هــا فکر کردند احمق 
هستم. به دوســتانم گفتم اما آن ها 

گوش نکردند.
الکترونیکی  هنــوز ســیگار  »آن ها 
می کشــند، با این که دیده اند چه بر 
ســر من آمد. واقعا می ارزد که با این 
کار زندگی تــان را به خطر بیاندازید؟ 

نمی خواهــم آخر کارتــان مثل من 
شود یا این که بمیرید. آرزو می کنم 

هیچ کس به این وضع دچار نشود.«

مشکل از کشیدن سیگار الکترونیکی 
بود؟

دکترها می گویند جواب مثبت است.
او به نوعی التهاب بسیار حساس ریه 
دچار شد. مسئله ای که موجب ایست 
تنفسی او شد، از کار افتادن سیستم 
ایمنی اش بود که عواقب فاجعه باری 

دارد.
دکتر بهات گفت: »شما به یک التهاب 
غیرعادی دچار می شوید و نتیجه این 

مشکل از کار افتادن ریه است.«
وقتی دانشــمندان مایع دو ســیگار 
الکترونیکی که ایوان استفاده می کرد 
را آزمایش کردند، متوجه شــدند که 
یکی از آن ها سیستم ایمنی را تحریک 

می کند.
دکتر بهات گفــت: »مهمترین نکته 
آموزشــی این اســت که کشــیدن 
ســیگار الکترونیکی بی خطر نیست، 
به خصــوص برای جوانان. آن ها اصال 
نبایــد دور و بر این کار بگردند. ما در 
ذهن مان سیگار الکترونیکی را خیلی 
بی خطرتر از تنباکو در نظر می گیریم.«

۳ میلیــون ۶۰۰ هزار نفر در بریتانیا 
ســیگار الکترونیکی می کشند و بروز 
چنین واکنشــی بســیار نادر است. 
هرچند که دکترها به بی بی سی گفتند 
پرونده ایوان را نباید مانند تافته ای جدا 

بافته در نظر گرفت.
از  دکتر همانــت کولکارنــی، یکی 
پزشکان ارشد بریتانیا می گوید: »در 
حالی که کشیدن سیگار الکترونیکی 
محبوب می شــود، ما بیشتر چنین 
مواردی را مشاهده می کنیم. در بعضی 
از مواردی که من و همکارانم دیده  ایم، 
نواجوانان دچار جراحات جدی شش 
شده بودند و این می تواند زندگی آن ها 
را تهدید کند. ولــی در پرونده هایی 
که زیر نظــر من بود، ریــه بیماران 

کارکردش را از سر گرفته است.«

کشیدن سیگار الکترونیکی خطرناک 
است؟

مصــرف دخانیات احتمــاال بدترین 
کاری اســت که می توانیــد در مورد 

سالمتی تان انجام دهید.
کشیدن سیگار الکترونیکی به عنوان 
راهی برای ترک مصرف دخانیات در 
بریتانیا تبلیغ شــد، چرا که آن ها به 
مردم اجــازه می دهند نیکوتین را به 
صورت بخار فرو دهند، بجای این که 

دود آن را تنفس کنند.

واکنش ایوان به ســیگار الکترونیک 
غیرعادی بود، امــا در مورد بقیه چه 

می توان گفت؟
سازمان خدمات بهداشتی انگلستان 
می گوید استفاده از سیگار الکترونیکی 
۹۵ درصد امن تر از ســیگار معمولی 
اســت اما نمی توان گفت بدون خطر 

است.
روسانا اوکانر، رئیس بخش مواد مخدر، 
الــکل و تنباکو می گوید: »ســیگار 
کشیدن نیمی از عمر مصرف کنند گان 
را می گیــرد و روزانــه در انگلیس به 
عنوان دلیل مرگ تقریبا ۲۲۰ نفر در 
نظر گرفته می شود. عقیده ما کماکان 
این است که گرچه سیگار الکترونیکی 
کامال بی خطر نیســت، اما نسبت به 

سیگار معمولی خطر ناچیزی دارد.«
البته هنوز هم نظرهای مختلفی در 
مورد این که سیگارهای الکترونیکی 
واقعا چقدر امن هستند، وجود دارد. 
ضمن این کــه نگرانی هایی در مورد 
اســتفاده افراطی جوانان از طعم های 
مختلف این سیگارها و همچنین خطر 
این که سیگارهای الکترونیکی مصرف 
دخانیات را عادل جلوه دهند، وجود 

دارد.

کارشناسان چه می گویند؟

دکتر نیک هاپکینز، رئیس بنیاد ریه 
بریتانیا می گویــد: »اگر مردم بجای 
سیگار عادی فقط سیگار الکترونیکی 
بکشند، به طور محسوسی ریسک به 
خطر افتادن سالمتی شان را کاهش 
می دهند؛ به این دلیل که سیگارهای 
الکترونیکی تنباکــو ندارند و درصد 
دیگر مواد مضرشان هم بسیار پایین 

است.«
»افــرادی کــه ســیگار الکترونیکی 
می کشــند باید این کار را به چشم 
برنامــه ای بلنــد مدت بــرای ترک 
سیگار نگاه کنند نه جایگزینی برای 
سیگارهای عادی. و البته افرادی که 
سیگار نمی کشند هم نباید کشیدن 
سیگارهای الکترونیک را شروع کنند.«
پروفســور جان برتــون، مدیر مرکز 
مطالعات تنباکو و الکل در دانشــگاه 
ناتینگهام نیز گفت: »این نگران کننده 
اســت و ریسک این کار باید به دقت 
بررسی شــود. اما چیزی که به طور 
قطع می توان گفت این است که ضرر 
سیگارهای الکترونیکی به مراتب کمتر 
از ســیگارهای عادی اســت. توصیه 
ما کمــاکان همان قبلی اســت: اگر 
سیگاری هستید، به سوی سیگارهای 
اگر ســیگار  برویــد؛  الکترونیکــی 
نمی کشید اما کشــیدن سیگارهای 

الکترونیکی را شروع نکنید.«
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تازه های علم تغذیه در پیشگیری از سرطانتغذیه

مواد الزم: 

یک قاشق چایخوری پوست رنده شده پرتقال
یک قاشق چایخوری پودر دارچین

یک چهارم  قاشق چایخوری پودر زیره سبز
یک هشتم قاشق چایخوری نمک

۸ تکه ران بره با استخوان
دو قاشق چایخوری روغن زیتون

 یک عددهویج متوسط
نصف پیمانه پیاز خرد شده

نصف پیمانه آب
 ۴۱۰ گرم گوجه فرنگی خرد شده

 یک چهارم  پیمانه نخود
 نصف پیمانه کوس کوس

 یک چهارم پیمانه جعفری

طرز تهیه:

 در یک کاسه متوسط، پوســت پرتقال، دارچین، زیره سبز و نمک را با 
یکدیگر مخلوط کنید. از مخلوط حاصله روی دو طرف گوشت ها بمالید. 
درون تابه بزرگی روغن بریزید و پس از گرم شــدن، گوشت ها را بچینید 
و روی حرارت مالیم کمی تفت دهید تا طالیی شــوند. سپس حرارت را 
کم کنید تا ۱۰ تا ۱۲ دقیقه دیگر پخته شوند. سپس از داخل تابه خارج 

کنید و کنار بگذارید.
پیاز و هویج خرد شده را در تابه سه دقیقه تفت دهید. آب، گوجه فرنگی 
و نخــود را اضافه کنید. حرارت را زیاد کنید. پس از جوش آمدن حرارت 
را کم کنید و کوس کوس را بریزید. گوشت ها را اضافه کنید و بگذارید تا 

پخته شوند.
آنها را درون بشقاب بریزید و همراه با جعفری تازه سرو کنید. 

ارزش غذایی

کالری: ۴۳۴
چربی: ۱۱ گرم

کلسترول: ۱۰۵ گرم
کربوهیدرات: ۴۲ گرم

فیبر: ۸ گرم
قند: ۷ گرم

پروتئین: ۴۱ گرم
سدیم: ۵۳۱ میلی گرم

گوشت بره با ادویه مخصوص

با توجــه به یافته ها ســبک زندگی 
نامناســب و تغذیه نادرست به طور 
واضحی شــانس ابتال به سرطان ها را 

افزایش می دهند.
روزانه هزاران مولکول DNA در بدن 
انســان دچار آسیب شــده و مجدداً 
به وســیله آنزیم هایی به نام پلی مراز 
در بدن تعمیر می شــوند، سالمت ما 
تا زمانی حفظ می شــود که این دو 
کفه ترازو یعنی آســیب به DNA و 
تعمیر مولکول DNA با هم مســاوی 
باشــند. اگر این کفه به  طرف آسیب 
بیشتر شود، موتاســیون و جهش و 
خطر ایجاد سرطان به وجود می آید. 
سرطان به رشد از کنترل خارج شده 
سلول های بدن گفته می شود و بعد از 
بیماری های قلبی دومین علت مرگ 
و میر ناشــی از بیماری ها در سطح 
کشور اســت. بخصوص سرطان های 
ریه، پســتان و معده در سطح کشور 
شایع اســت در مورد علل و راه های 
پیشگیری از سرطان ها باید اذعان کرد 
که ســرطان ها تا حدود زیادی قابل 
پیشگیری هستند و تغذیه سالم یکی 
از راه های پیشگیری از سرطان است.

 مطالعات نشان می دهد که آسیب به 
مولکول DNA باعث افزایش احتمال 
بیماری هایی چون ســرطان  بــروز 
می شــود. آسیب DNA در اثر عوامل 
مختلفی مانند: اشعه ها و رژیم غذایی 

و ممکن است که ایجاد می شود.
تحقیقات بسیاری در مورد تأثیر عوامل 
مختلف تغذیه ای و سبک زندگی بر 
روی ایجاد سرطان در سراسر جهان 
انجام شده که جمعیت ها و گروه های 
ســنی گوناگونی را شــامل می شود. 
نتایج حاصل از این مطالعات هرچند 
در برخی موارد ما را در درک عوامل 
خطر یاری نمی کند ولی توجه به آن ها 
و رعایت توصیه های داده شــده ما را 
در داشتن زندگی بهتر و سالم تر یاری 

خواهد کرد.

یافته ها:

 با افزایش سن از غلظت ضد اکسیدان 
های خون کاســته می شود و هر چه 
اندازه دور کمر کمتر باشــد ســطح 
ویتامین E که یک آنتی اکســیدان 
است باالتر می رود. درآمد باال و سطح 
سواد باال با سطح آنتی اکسیدانی باالتر 
همراه است. تفاوت قابل مالحظه ای 
در غلظت آنتی اکســیدانی و استرس 
اکســیداتیو بین نژادهــای مختلف 
وجــود دارد بــه نحوی کــه هرچه 
فعالیت فیزیکــی افزایش پیدا کند، 
غلطت آنتی اکسیدانی هم باال می رود. 
مطالعات دیگری نشــان داد که رژیم 
غذایی حاوی گوشــت قرمز باال، یک 
خطر بالقوه ســرطان کولورکتال در 
انسان است. چند ریزمغذی بر ثبات 
ژنوم انسان مؤثر هستند )ژنوم انسان 
همه ی ماده ی ژنتیکی یک فرد است 
کــه در اصل محتوای ژنتیکی یاخته 
آن فرد که شــامل DNA هســته، و 

میتوکندری است می باشد(. 
میزان مصرف و غلظت پالســمایی 
 ،B12 ویتامیــن  اســیدفولیک، 
پانتوتنات،  بیوتیــن،  ریبوفالویــن، 
بتاکاروتــن، ویتامیــن E، رتینول و 
کلسیم ضروری است. دریافت باالی 
ویتامین E، رتینول، فوالت، اســید 
نیکوتنیک و کلســیم در مقایسه با 
مصرف کمتر آن ها بــا کاهش قابل 
توجهی در شانس مبتال شدن به انواع 
سرطان، همراه است. هم کمبود وهم 
افــراط در مصرف بتاکاروتن می تواند 

مضر باشــد. حد مطلوب بتاکاروتن 
برای ثبات ژنوم ۶-۴ هزار میکروگرم 
در روزاست و مصرف باالتر یا پایین تر 
از این مقــدار با افزایــش تمایل به 
بیماری مرتبط می باشد. مصرف باالتر 
از ۲۵۶ میکروگرم فوالت در روز باعث 
اختالل در رشد سلول های سرطانی 

می گردد.
با توجــه به یافته ها ســبک زندگی 
نامناســب و تغذیه نادرست به طور 
واضحی شــانس ابتال به سرطان ها را 
افزایش می دهند. نشــان داده شده 
اســت که کمبود چندین ریزمغذی 
 ،B6، B9،همچون آهن، منیزیم، روی
ویتامین C و بیوتین در ســلول های 
جانداران باعث ایجاد ســرطان شده 
اســت. کمبود متوســط آهن، روی، 
فوالت، کولین و B12، و کمبود شدید 
سلنیم، مس، کلسیم، نیاسین و کولین 
در جوندگان و بر روی کشــت سلول 
انســانی با افزایش چشمگیر سرطان 

مرتبط است.
مصرف باالی کلســیم باعث کاهش 
آسیب ژنومی ناشی از کمبود فوالت 
)اســیدفولیک( می شــود و دریافت 
ترکیب باالی فوالت و کلسیم نسبت 
به مقدار کم مصــرف آن ها منجر به 
کاهش ۶۰ درصدی در آسیب ژنومی 
می گردد و آســیب ژنــوم با مصرف 
نسبت باالی فوالت ۶۹ درصد کاهش 
می یابد. کاهش دریافت ویتامین B6 با 
افزایش خطر سرطان کولون و کاهش 
مصــرف منیزیم هم باعــث افزایش 
ریســک ســرطان کولون می شود. 
آهن در غلظت های باال باعث آسیب 
مولکول DNA می شود. ویتامین های 
C و E در دوزهای کم )به ترتیب:۵/۲ 
و ۱۰-۵/۲ میکرومول در لیتر( باعث 
کاهش آسیب به مولکول DNA ناشی 

از آهن می شود.

با  مرتبط  سرطان زای  عوامل  برخی 
تغذیه:

* مصرف الکل: عامل ایجاد سرطان 
دهان، حلق، مــری، حنجره، کولون، 

مقعد و کبد است. 
* آفالتوکســین و اوکراتوکسین سم 
موجــود در آجیل هــای کپک زده و 
عامل سرطان کبد و نارسایی کلیوی 

است.
* دریافت زیاد نمک، ترشــی، ادویه 

عامل سرطان معده است.
 * چاقــی عموی و شــکمی عامل 

سرطان دیواره رحم است.
* مصرف زیاد چربی حیوانی و گوشت 
قرمز عامل سرطان پستان، پروستات، 

کولون و مقعد است.
* همچنین استفاده از ظروف یک بار 
مصرف برای مواد غذایی داغ، کودهای 
شیمیایی نیتراته به مقدار زیاد، پختن 
کبــاب بر روی زغــال به علت وجود 
هیدروکربورهای حلقوی فرار و وجود 
پراکسید در روغن های مایع در حرارت 

باال ممکن است سرطان زا باشند.

هشــدار برای نظارت و کنترل مواد 
شــیمیایی نگهدارنده هــای مواد 

غذایی:

* نیترات و نیتریت ســدیم که برای 
پیشگیری از رشــد باکتری کشنده 
کلستریدیوم بوتولینوم در سوسیس، 
کالباس، ژامبون، توتون، ماهی دودی 
مورد استفاده قرار می گیرد )در معده 
ایجاد نیتروزآمین که ماده ای اســت 
سرطان زا و حداکثر مقدار مجاز مورد 
استفاده آن ۱۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم 
)PPM( است، می باشــد. نیتریت و 
نیترات سوســیس و کالباس، عامل 

سرطان مثانه و کبد است.
* ساخارین که از شیرین کننده های 
حیوانــات  در  اســت،  مصنوعــی 
آزمایشــگاهی عامل ســرطان مثانه 

است.
* بنزوات ســدیم و اســید بنزوئیک 
اولین مــاده نگهدارنده مــورد تأیید 
FDA می باشد. به عنوان ضد کپک در 
سس مایونز، سس ساالد و نوشابه های 
گازدار مورد اســتفاده قرار می گیرد 
که اخیراً در حیوانات آزمایشــگاهی 

سرطان زا بوده است.
* در تولیدات حیوانی )گوشت، شیر 
و تخم مرغ( نبایــد یک هفته قبل از 
ذبح حیــوان از هورمون BST گاوی 
)Bovine Somatotropin( و غیــره 
اســتفاده شــده باشــد و بهتر است 
خوراک مصرفی حیوانات کامالً از نوع 

ارگانیک باشد.
* فــرم آلدئید نوعی ماده ضد قارچ و 
کپک است که در فرآورده های دودی 
در ماهی دودی شــور ماهی، برنج و 
کنسرو ماهی و سوســیس استفاده 
می شود و احتمال خطر سرطان معده 
وجود دارد. عدم مصرف ماهی دودی 
و نمک سود شده و پنیر رنده شده در 
نمک که ممکن است خطر سرطان 

معده وجود داشته باشد.

دادن  حــرارت  از  ناشــی  دود   *
روغن حــاوی آکرولئین اســت که 
سرطان زاســت و در روغن داغ باالتر 
از ۱۷۰ درجه سانتی گراد حرارت داده 

شده ایجاد می شود.
نمــک  بیش ازحــد  مصــرف   *  
سرطان زاست )به ویژه سرطان معده( 
حداکثر ۵-۳ گــرم در روز مورد نیاز 
اســت که در زمان پخــت غذا به آن 
اضافه می شــود. ســدیم در غذاهای 
گیاهی مصرفی روزانــه وجود دارد و 
کفایت می کند. بهتر است سر سفره 

نمکدان نگذاریم.

توصیه و پیشنهادات:

* افراط ننمودن در مصرف سوسیس 
و کالباس به دلیل مــاده نگهدارنده 
نیتریت سدیم آن، که در معده تولید 
نیتروزآمین سرطان زا )سرطان کبد و 
مثانه( می کنند. اگر گاهی سوسیس و 
کالباس مصرف می شود، بعد از آن از 
مواد غذایی ویتامین ث دار مثل گوجه 
فرنگی، پرتقال، نارنگی مصرف کنیم تا 
سم کمتری از نیترات در معده تولید 

شود.
* مصرف با احتیاط برخی میوه هایی 
که بــا ترکیبات شــیمیایی حاوی 
)Benomil( براق شده اند، که حاوی 
ترکیبات سرطان زا و بنزوات هستند 
مثل: ســیب های براق و یا کشمش 

براق.
* مصرف کمتر غذای کنســروی )به 
آلودگی لعاب داخل کنسرو و حلب آن 
از نظر فلزات سنگین باید توجه شود( 
کنســروها برای زمان های اضطراری 

پیش بینی شده اند.
* اســتفاده از ظروف شیشــه ای و 
استیل و چدن به جای تفلون و الک 
و پالســتیک و یکبــار مصرف ها که 
همگی از نفت ساخته شده اند و خطر 

سرطان زائی دارند.
* چای و غذای داغ را در ظروف یکبار 
مصرف نریزید )ظروف یکبار مصرف 
پلی مری است از رادیکال آزاد( که از 
مواد نفتی تشکیل شده اند و سرطان زا 
هســتند. عالوه بر آن چای داغ اگر 
به صورت دائم مصرف شــود ممکن 
است باعث سرطان دهان و مری شود. 
هرچند که چای خــود ماده ای ضد 

سرطان است.
* نان کپک زده باعث افزایش سرطان 
کبد می شــود )افالتوکســین ســم 

سرطان زای آن است(.
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سپاسگزاري سناي روم از دولت ايران
يازدهم نوامبرســـال 401 ميالدي، سناي روم از اقدام 
ايران مبني بر دادن آزادي مذهبي به مسيحياِن همه قلمرو 
خود سپاسگزاري كرد كه در صورتجلسه مذاكرات آن روز 

اين مجلس درج شده و باقي مانده است.
 دكتر شاخت و طرح اقتصاد بدون نفت 

 دكتر مصدق كه با تحريم و محاصره اقتصادى دولت 
لندن دست به گريبان بود از دكتر يالمار شاخت اقتصاددان و 
ناسيوناليست بنام آلماني خواست كه «طرح اقتصاد بدون 
نفت» را براى ايران بنويسد و با خود به تهران بياورد كه او 

در مهر 1331 با طرح خود به تهران آمد.
بحرين استان 14 ايران

بيستم آبان ســـال 1336 شوراي وزيران دولت وقت 
ايران با آوردن شـــواهد از تاريخ و اسناد ديگر، بحرين را 
استان 14 ايران اعالم داشـــت كه دولت انگلستان به اين 
اقدام اعتراض كرد. در پي اين اقدام، بســـياري از مردم و 
جمعيت ها پيام هاي حمايت از دولت فرستادند و در نقاط 
مختلف كشور چند مدرسه و خيابان به «بحرين» تبديل نام 

داده شدند .
اعدام نخستين رهبر قيام بردگان سياهپوست آمريكا

«نات ترنر » رهبر نخستين قيام بردگان سياهپوست 
آمريكا بر ضد اربابان ســـفيد پوست خود ، يازدهم نوامبر 
1831 در ساوت همتون اعدام شد. وي كه يك سياهپوست 
باســـواد از ميان بردگان منطقه ويرجينيا بود دهم آگوست 
آن ســـال بر ضد بردگي به پا خاسته بود كه در اندك مدتي 
ده ها برده سياهپوســـت به وي پيوستند و اين گروه ظرف 
11 روز 56 سپيدپوست و عمدتا ارباب مزرعه و برده داران 

را كشتند .  
 پايان جنگ جهاني اول

ساعت يازده بامدادِ ماه يازدهم سال 1918 با امضاي 
قرارداد آتش بس و اعتراف به شكست از سوي آلمان، جنگ 
جهانـــي اول كه بيش از پنج ميليون و پانصد هزار نظامي و 
شـــش ميليون غير نظامي كشته داشت پايان يافت و آتش 
تفنگ ها خاموش شد. ولي، همه گيري آنفلوآنزاي متعاقب 
آن كه ســـربازان بازگشتي از جبهه ها ويروس آن را با خود 
به شهرهايشـــان برده بودند بيش از 20 ميليون انسان را از 

ميان بُرد. 

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

سه عضو جديد شوراي انقالب 
در جلسه ديشب شوراي انقالب تكليف چند 
وزارتخانه بصورت قطعي تعيين شـــد.  عضويت 
مهندس بازرگان در شوراي انقالب مورد تاييد قرار 
گرفت.  خبرنگار سياسي روزنامه اطالعات در گزارش 
خود اضافه مي كند كه در جلســـات ديروز شوراي 
انقالب درباره نحوه برگزاري و تاريخ رفراندوبونيز 
تاريخ برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي مذاكره 
شد شوراي انقالب امروز نيز جلسه دارد. در جلسات 
امروز بيانيه شورا و نيز مسئوالن 4 وزارتخانه كشورـ  
كارـ  صنايع و معادن و نيز سازمان برنامه و بودجه تعيين 
شده اند. اعالم مي شود. و مسائل وزارت بازرگانيـ  
وزارت دارائي و اقتصاد و كشـــاورزي مورد بررسي 
قرار مي گيرد. در پايان جلسه امروز همچنين اعالم 
خواهد شد كه آيت اهللا خوئيني نماينده امام در راديوـ  
تلويزيون و نيز آيت اهللا الهوتي و بازرگان به عضويت 

شورا پذيرفته شده اند. 
كار مجلس خبرگان پنجشنبه تمام مي شود 

مجلس بررسي نهائي قانون اساسي احتماال فردا 
به جلسات علني خود پايان مي دهد و تا روز پنجشنبه 
با اصالح انشائي اصول قانون اساسي خواهد پرداخت 
و جلسه اختتاميه آن نيز صبح روز پنجشنبه تشكيل 
مي شـــود. در آغاز جلسه علني عصر ديروز دو اصل 
به رياست آيت اهللا منتظري و در بررسي 3 اصل ديگر 
به رياســـت آيت اهللا دكتر بهشتي تشكيل شد، آقاي 
صدوقي نماينده يزد در نطق پيش از دســـتور اقدام 
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را تائيد و موفقيت 

آنان را آرزو كرد. 
آغاز سختگيري هاي كارتر با دانشجويان و 

ايرانيان مقيم آمريكا 
واشـــنگتنـ  خبرگزاري هـــاـ  جيمي كارتر 
رئيس جمهوري آمريكا سرانجام به وزارت دادگستري 
آمريكا دســـتور داد كه در مورد اخـــراج آن عده از 
دانشجويان ايراني كه فعاليت هاي مغاير ويزاي ورود 
خود و يا بر خالف قوانين مهاجرت در آمريكا انجام 
مي دهند فورا اقدام كند و اين در عين حال به معناي آن 
است كه دانشجويان ايراني كه ويزاي دانشجوئي دارند 
نمي توانند كار كنند و آنانكه با ويزاي توريستي وارد 

آمريكا شده  اند حق تحصيل و كار ندارند. 
قرارداد اسارت بار ايرايـ  آمريكا لغو شد 

قرارداد همكاري ايران و آمريكا كه در ســـال 
1959 در آنكارا به امضاء نمايندگان مختار دولت ايران 
و اياالت متحده آمريكا رسيده بود لغو شد. اين قرارداد 
اسارت بار كه 20 سال تمام به ملت ما تحميل شده بود 
استقالل و تماميت ارضي ما را به هيچ  گرفته و كشور ما را 
صددرصد وابسته و متكي به اياالت متحده كرده بود. 
گروگان ها خواستار پس دادن شاه مخلوع شدند 
دانشـــجويان مســـلمان پيرو امامـ  مستقر در 
سفارت آمريكا اعالم كردند كه از بين 35 گروگان، 
33 نفر نامه اي را كه در آن از دولت آمريكا خواســـته 
شده است شاه مخلوع را به دولت ايران تحويل دهند 

امضا كرده اند. 
از خروج ميليون ها دالر پول و ارز خارجي از مرز 

جلوگيري شد 
اروميهـ  ميليون ها دالر پول نقد و ارز خارجي 
و طال و ساير مسكوكات بهادار كه بطور غيرقانوني 
از مرز بازرگان خارج مي شـــد، بوسيله نمايندگان 
نخست وزيري مســـتقر در شهرستان ماكو كشف و 
ضبط شد. حقگو استاندار آذربايجان غربي بعد ازظهر 
ديروز ضمن اعالم اين خبر گفت: كشـــف پول ها و 
مسكوكات در دو روز اخير با همكاري صميمانه پليس 
گذرنامه كاركنان گمرك و سپاه پاسداران مستقر در مرز 
بازرگان صورت گرفته و از خروج غيرقانوني آن ها از 

كشور جلوگيري بعمل آمده است. 
طرح جهاد ارزاني تهيه شد 

بزودي طرح جهاد ارزاني با كمك نخست وزيري 
در تهران پياده خواهد شد. حسين كاظم پور اردبيلي 
سرپرست شركت گسترش خدمات بازرگاني ضمن 
اعالم اين مطلب در گفتگويي اظهارداشت:    در رژيم 
گذشته در ايجاد سردخانه ها بهيچوجه منافع دولت 
در نظر گرفته نمي شـــد و اكثر سرمايه گذاران در امور 
سردخانه بيش از ميزان نياز خود وام دريافت داشته اند. 

تمامـي مطالب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه 20 آبان مـاه 1358 
(برابر با 20 ذيحجه 1399، 11 نوامبر 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
  يارش نتـــوان گفت كه از يـــار بنالد

وان دل نبـــود كـــز غم دلـــدار بنالد
گر بند نهد دشمن و گر پند دهد دوست

مشتاق گل آن نيســـت كه از خار بنالد
چون يار بدســـت آيدت از غير چه نالى

كان يار نباشـــد كـــه ز اغيـــار بنالد
هر ســـوخته  دل را كه زند الف انا الحق

نبـــود ســـر يـــار ار ز ســـر دار بنالد

عيبـــى نبود گـــر ز جفاى تـــو بنالم
بيمـــار هرآيينـــه ز تيمـــار بنالـــد

بر گريه من ســـاغر مى گـــرم بگريد
وز زارى مـــن چنگ ســـحر زار بنالد

دل در ســـر زلفت به فغان آمد و رنجور
دورى نبـــود گر ه شـــب تـــار بنالد

خواجو چو درين كار ندارى ســـر انكار
آن را مكـــن اقـــرار كز انـــكار بنالد
خواجوى كرمانى

قاب امروز

دوازدهمين جشنواره موسيقى نواحى در محل كاروانسراى گنجعلى خان كرمان/ عكس از : ابوذر  احمدى زاده

دوشنبه 20 آبان 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27421    

سـود وكـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2603 جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان5116

حـل 2602        

ه

و

ك

ش

ا

حـل 
جدول
5115

سپاسگزاري سناي روم از دولت ايران
يازدهم نوامبرســـال 401 ميالدي، سناي روم از اقدام 
ايران مبني بر دادن آزادي مذهبي به مسيحياِن همه قلمرو 
خود سپاسگزاري كرد كه در صورتجلسه مذاكرات آن روز 

اين مجلس درج شده و باقي مانده است.
 دكتر شاخت و طرح اقتصاد بدون نفت 

 دكتر مصدق كه با تحريم و محاصره اقتصادى دولت 
لندن دست به گريبان بود از دكتر يالمار شاخت اقتصاددان و 
ناسيوناليست بنام آلماني خواست كه «طرح اقتصاد بدون 
نفت» را براى ايران بنويسد و با خود به تهران بياورد كه او 

در مهر 1331 با طرح خود به تهران آمد.
بحرين استان 14 ايران

بيستم آبان ســـال 1336 شوراي وزيران دولت وقت 
ايران با آوردن شـــواهد از تاريخ و اسناد ديگر، بحرين را 
استان 14 ايران اعالم داشـــت كه دولت انگلستان به اين 
اقدام اعتراض كرد. در پي اين اقدام، بســـياري از مردم و 
جمعيت ها پيام هاي حمايت از دولت فرستادند و در نقاط 
مختلف كشور چند مدرسه و خيابان به «بحرين» تبديل نام 

داده شدند .
اعدام نخستين رهبر قيام بردگان سياهپوست آمريكا

«نات ترنر » رهبر نخستين قيام بردگان سياهپوست 
آمريكا بر ضد اربابان ســـفيد پوست خود ، يازدهم نوامبر 
1831 در ساوت همتون اعدام شد. وي كه يك سياهپوست 
باســـواد از ميان بردگان منطقه ويرجينيا بود دهم آگوست 
آن ســـال بر ضد بردگي به پا خاسته بود كه در اندك مدتي 
ده ها برده سياهپوســـت به وي پيوستند و اين گروه ظرف 
11 روز 56 سپيدپوست و عمدتا ارباب مزرعه و برده داران 

را كشتند .  
 پايان جنگ جهاني اول

ساعت يازده بامدادِ ماه يازدهم سال 1918 با امضاي 
قرارداد آتش بس و اعتراف به شكست از سوي آلمان، جنگ 
جهانـــي اول كه بيش از پنج ميليون و پانصد هزار نظامي و 
شـــش ميليون غير نظامي كشته داشت پايان يافت و آتش 
تفنگ ها خاموش شد. ولي، همه گيري آنفلوآنزاي متعاقب 
آن كه ســـربازان بازگشتي از جبهه ها ويروس آن را با خود 
به شهرهايشـــان برده بودند بيش از 20 ميليون انسان را از 

ميان بُرد. 

امروز در تاريخ
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سه عضو جديد شوراي انقالب 
در جلسه ديشب شوراي انقالب تكليف چند 
وزارتخانه بصورت قطعي تعيين شـــد.  عضويت 
مهندس بازرگان در شوراي انقالب مورد تاييد قرار 
گرفت.  خبرنگار سياسي روزنامه اطالعات در گزارش 
خود اضافه مي كند كه در جلســـات ديروز شوراي 
انقالب درباره نحوه برگزاري و تاريخ رفراندوبونيز 
تاريخ برگزاري انتخابات مجلس شوراي ملي مذاكره 
شد شوراي انقالب امروز نيز جلسه دارد. در جلسات 
امروز بيانيه شورا و نيز مسئوالن 4 وزارتخانه كشورـ  
كارـ  صنايع و معادن و نيز سازمان برنامه و بودجه تعيين 
شده اند. اعالم مي شود. و مسائل وزارت بازرگانيـ  
وزارت دارائي و اقتصاد و كشـــاورزي مورد بررسي 
قرار مي گيرد. در پايان جلسه امروز همچنين اعالم 
خواهد شد كه آيت اهللا خوئيني نماينده امام در راديوـ  
تلويزيون و نيز آيت اهللا الهوتي و بازرگان به عضويت 

شورا پذيرفته شده اند. 
كار مجلس خبرگان پنجشنبه تمام مي شود 

مجلس بررسي نهائي قانون اساسي احتماال فردا 
به جلسات علني خود پايان مي دهد و تا روز پنجشنبه 
با اصالح انشائي اصول قانون اساسي خواهد پرداخت 
و جلسه اختتاميه آن نيز صبح روز پنجشنبه تشكيل 
مي شـــود. در آغاز جلسه علني عصر ديروز دو اصل 
به رياست آيت اهللا منتظري و در بررسي 3 اصل ديگر 
به رياســـت آيت اهللا دكتر بهشتي تشكيل شد، آقاي 
صدوقي نماينده يزد در نطق پيش از دســـتور اقدام 
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام را تائيد و موفقيت 

آنان را آرزو كرد. 
آغاز سختگيري هاي كارتر با دانشجويان و 

ايرانيان مقيم آمريكا 
واشـــنگتنـ  خبرگزاري هـــاـ  جيمي كارتر 
رئيس جمهوري آمريكا سرانجام به وزارت دادگستري 
آمريكا دســـتور داد كه در مورد اخـــراج آن عده از 
دانشجويان ايراني كه فعاليت هاي مغاير ويزاي ورود 
خود و يا بر خالف قوانين مهاجرت در آمريكا انجام 
مي دهند فورا اقدام كند و اين در عين حال به معناي آن 
است كه دانشجويان ايراني كه ويزاي دانشجوئي دارند 
نمي توانند كار كنند و آنانكه با ويزاي توريستي وارد 

آمريكا شده  اند حق تحصيل و كار ندارند. 
قرارداد اسارت بار ايرايـ  آمريكا لغو شد 

قرارداد همكاري ايران و آمريكا كه در ســـال 
1959 در آنكارا به امضاء نمايندگان مختار دولت ايران 
و اياالت متحده آمريكا رسيده بود لغو شد. اين قرارداد 
اسارت بار كه 20 سال تمام به ملت ما تحميل شده بود 
استقالل و تماميت ارضي ما را به هيچ  گرفته و كشور ما را 
صددرصد وابسته و متكي به اياالت متحده كرده بود. 
گروگان ها خواستار پس دادن شاه مخلوع شدند 
دانشـــجويان مســـلمان پيرو امامـ  مستقر در 
سفارت آمريكا اعالم كردند كه از بين 35 گروگان، 
33 نفر نامه اي را كه در آن از دولت آمريكا خواســـته 
شده است شاه مخلوع را به دولت ايران تحويل دهند 

امضا كرده اند. 
از خروج ميليون ها دالر پول و ارز خارجي از مرز 

جلوگيري شد 
اروميهـ  ميليون ها دالر پول نقد و ارز خارجي 
و طال و ساير مسكوكات بهادار كه بطور غيرقانوني 
از مرز بازرگان خارج مي شـــد، بوسيله نمايندگان 
نخست وزيري مســـتقر در شهرستان ماكو كشف و 
ضبط شد. حقگو استاندار آذربايجان غربي بعد ازظهر 
ديروز ضمن اعالم اين خبر گفت: كشـــف پول ها و 
مسكوكات در دو روز اخير با همكاري صميمانه پليس 
گذرنامه كاركنان گمرك و سپاه پاسداران مستقر در مرز 
بازرگان صورت گرفته و از خروج غيرقانوني آن ها از 

كشور جلوگيري بعمل آمده است. 
طرح جهاد ارزاني تهيه شد 

بزودي طرح جهاد ارزاني با كمك نخست وزيري 
در تهران پياده خواهد شد. حسين كاظم پور اردبيلي 
سرپرست شركت گسترش خدمات بازرگاني ضمن 
اعالم اين مطلب در گفتگويي اظهارداشت:    در رژيم 
گذشته در ايجاد سردخانه ها بهيچوجه منافع دولت 
در نظر گرفته نمي شـــد و اكثر سرمايه گذاران در امور 
سردخانه بيش از ميزان نياز خود وام دريافت داشته اند. 

تمامـي مطالب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه 20 آبان مـاه 1358 
(برابر با 20 ذيحجه 1399، 11 نوامبر 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
  يارش نتـــوان گفت كه از يـــار بنالد

وان دل نبـــود كـــز غم دلـــدار بنالد
گر بند نهد دشمن و گر پند دهد دوست

مشتاق گل آن نيســـت كه از خار بنالد
چون يار بدســـت آيدت از غير چه نالى

كان يار نباشـــد كـــه ز اغيـــار بنالد
هر ســـوخته  دل را كه زند الف انا الحق

نبـــود ســـر يـــار ار ز ســـر دار بنالد

عيبـــى نبود گـــر ز جفاى تـــو بنالم
بيمـــار هرآيينـــه ز تيمـــار بنالـــد

بر گريه من ســـاغر مى گـــرم بگريد
وز زارى مـــن چنگ ســـحر زار بنالد

دل در ســـر زلفت به فغان آمد و رنجور
دورى نبـــود گر ه شـــب تـــار بنالد

خواجو چو درين كار ندارى ســـر انكار
آن را مكـــن اقـــرار كز انـــكار بنالد
خواجوى كرمانى

قاب امروز

دوازدهمين جشنواره موسيقى نواحى در محل كاروانسراى گنجعلى خان كرمان/ عكس از : ابوذر  احمدى زاده

جدول سودوکو

فروردین: شــما این روزها می خواهید همه چیز را ساده بگیرید،. در حالیکه 
شــما با مسائل احساسی مربوط به گذشته تان دست به گریبان باشید، در این 
صورت شما بدترین دشمن خود خواهید بود. اگر شما بتوانید به خاطرات بد با 
دیدی مثبت نگاه کنید، به خودتان این شانس را می دهید که واقعاً از زندگی تان 

لذت ببرید.

اردیبهشــت: به تازگی در کارهایتان به بن بست رسیده اید و هر کاری را که 
می خواهید شــروع کنید به جایی نمی رســد . برای این که کارهایتان بر وفق 
مرادتان پیش برود از دیگران کمک بگیرید تا شــما را یاری کنند که به اهداف 
خود نائل شوید. همچنین شما باید بین صحبت هایتان و رفتارهایتان تعادلی را 

برقرار سازید.

خرداد : ممکن است آماده باشید که با بیان کردن درست و دقیق احساسات تان 
به دیگران اجازه دهید دقیقا بدانند که شما چه فکر می کنید. اما اینها احساسات 
کامال پیچیده ای هســتند، پس آسان نیست که بخواهید آنها را کنترل کنید. 
ریسک کردن و استفاده از تجربیات تان می تواند بین شما و تاثیر اعمال اخیرتان 

مانع ایجاد کند.

تیر:   عقاید قوی و سرسختانه تان به شما این توانایی را می دهد که برای چیزی 
که برایتان اهمیت بسیاری دارد بجنگید. فقط مطمئن شوید که هدف خود را با 
دقت انتخاب کرده اید به خاطر اینکه شما نباید در مبارزه ای انرژی خود را هدر 
دهید که می دانید هیچ برنده ای ندارد. راه زیرکانه ای پیدا کنید که از طریق آن 

احساسات تان را نیز بیان کنید.

مــرداد : اکنون میزان زمانی که باید کار کنید اهمیت ندارد؛ بلکه انجام دادن 
کارهای مفید برپایه دانسته هایتان اهمیت بیشتری دارد. شما به راحتی غرق در 
مشکالتی می شوید که تا بحال نیز جوابی برایشان پیدا نکرده بودید. قبل از اینکه 
تغییرات خودشان را بر شما تحمیل کنند، هر کاری از دستتان بر می آید برای 

ساده تر کردن زندگی تان انجام دهید.

شهریور : بعضی اوقات شما واقعاً دلتان می خواهد با حوادثی که پیش می آیند 
به تنهایی مقابله کنید. اما اکنون بهتر است که برنامه ریزی کرده و بعد شروع 
به کار کنید. در اولویت قرار دادن کارهایی که می خواهید تمام کنید اکنون می 
تواند اولین قدمی باشــد که برمی دارید. زمانی را برای انجام یک کار اختصاص 

بدهید و بعد به سراغ کار بعدی بروید.

مهر : شــما اکنون دغدغه زیــدی ندارید، اما نمی توانید بــه راحتی در مورد 
نگرانی های خود با دیگران صحبت کنید. دلیل این کارتان این است که باوجود 
تمام مشــکالتی که وجود دارد نمی خواهید مشــکل جدیدی به وجود بیاید. 
فراموش نکنید حرفی که شما می خواهید بزنید نمی تواند ایجاد آشوب و ناآرامی 

 کند، بلکه روش بیان شما ممکن است تاثیر نامناسبی برجا بگذارد. 

آبان : نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف انرژی 
به همراه دارد، اما شاید شما قادر نباشید که به راحتی صداهایی که در مغزتان 
پیچیده را خاموش کنید. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال حاضر با 
گذشته متفاوت است، درحالیکه برانگیخته شدن ترسهای شما کمک می کند 

که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکت کنید.

آذر :  شــما بــا دیدی کلی بــه زندگی می نگرید به همین دلیل بســیاری از 
پیشامدهایی که رخ می دهد را نمی بینید یا این که با بی تفاوتی از کنار آنها رد 
می شوید. شما درک صحیحی از مسائل زندگی دارید و اکثر اوقات حدس هایی 
که در رابطه با جریانات زندگی می زنید درست هستند. ذهن خود را عادت دهید 

که با تصمیم گیری های منطقی پیش برود.

دی : در این اواخر مدام در سکوت به سر می برید، گوشه گیر و منزوی شده اید. 
بهتر است کلبه تنهایی خود هر چه زودتر ترک کنید. در دنیای واقعی زندگی 
کنید، رویاها تنها در خواب هستند. شما از موضوعاتی که پیش می آید زود فرار 
می کنید به همین دلیل کنج عزلت را برگزیده اید بهتر است در برابر مشکالت 

بایستید نه اینکه از آنها بگریزید.

بهمن : در این روزها تمام افکار شما سمت و سویی منفی به خود گرفته است، 
به همین علت بســیاری از موقعیت های خوب و حتی عالی را که در این روزها 
می توانســته است برایتان به وقوع بپیوندد با بد بینی تان آنها را از بین برده اید. 
هیجانات، نیروهای منفی درونی تان را کنترل کنید تا بیشتر از این به شما آسیب 

نرسانده اند. 

اسفند : حتی اگر شما از زندگی روزمره تان راضی هم هستید، با فکر کردن و 
تمرکزکردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. به جای اینکه بی هدف رویاپردازی 
کنید، در حالیکه با احتیاط افکارتان را به مسیری می کشانید که تصاویر مثبتی 
را در ذهتان می پروراند، آنها را تحت کنترل خود درآورید. شما همانگونه هستید 

که خودتان فکر می کنید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن
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اسامی برندگان جدول  3848
1ـ سارا جهانیـ  کرج

2ـ سیدمحمد اعالییـ  تهران
3ـ صبا نوریـ  اردبیل

افقي:
1. چوب كفچه مانندي كه با آن گوي بازي مي كردند-

رغبت- ده، قریه
2. شهري در سوییسـ  فن ورز

3. وحشيـ  نشانهـ  بستني فرنگيـ  نوعي ماهي بسیار 
بزرگـ  از اجزاءدوگانه بدن

4. كاخي مشهور در فرانسهـ  دلیلـ  ناگزیر
5. پیك كاغذي ـ سه گــردان ـ آتش، آذر ـ بچه 

كوچولو
6. درخت زبان گنجشكـ  فلكهـ  مخزن سوخت خودرو 

ـ گرداگرد دهان
7. مرواریدـ  نفقهـ  همه دارندـ  مهره اي در شطرنجـ  

پول كشور آفتاب تابان
8. برشتهـ  دوستـ  ناشایست

9. پدرـ  شاه مشهور افشاریهـ  همدم
10. میرآبـ  درختي مخروطي شكلـ  آمرزیده شده

11. جدیدـ  از كنده برمي خیزدـ  نخوتـ  سالخورده، 
پیرـ  حرف فاصله

12. ضمیر وزنيـ  آیینـ  كشور بقراطـ  راندن مزاحم
13. باعثـ  غذاي تزریقيـ  شهري در فرانسهـ  دشمن 

پنیر
14. عبادتگاه مسیحیان ـ سیاهي میان دایره چشم ـ 

حصیر
15. مركز ایتالیاـ  روزـ  جمع رأيـ  علف خشكـ  نت 

سوم
16. ضمانت نامهـ  سالن، اتاق بزرگ

17. شریك غم دیگريـ  بازگردانیدنـ  غم
عمودي:

1. جامه دانـ  دفتر شعرـ  ناپسند
2. دلیرـ  از سرداران بزرگ ایراني

3. مظهر زیبایيـ  كشوري عربيـ  آريـ  پیغامبرـ  راندن 
به آذري

4. اشتهارـ  ماه سوم شمسيـ  فراوان
5. پاكدامنـ  لوله گوارشيـ  ساز جاريـ  جنگ، نبرد

6. گوشت آذريـ  برانگیخته شدنـ  بشقاب بزرگـ  
من و شما

7. شكم بند الغريـ  مفصلـ  مردمانـ  لطیفـ  بوي 
رطوبت

8. عضو، اندامـ  قعر جهنمـ  چراگاهها
9. آیندهـ  مركز كنیاـ  بحر

خانم  عروس  ـ  رنگ عدس  به  حبوبي  ـ  10. همانند 
مي گیرد

11. سنگریزهـ  خالصـ  مطیعـ  خوبـ  قعر، زیر
ـ شیر سخت  جنگلي  درختي  ـ  انگلیسي  12. ضمیر 

خونخوارـ  ویتامین انعقادي
13. سهلـ  معدنـ  زیبایيـ  فوق، زبر

حرف )ب ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3860

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. ترازنامهـ  دشتـ  بر پشت شتران بجویید
15. اشاره به دورـ  شكنـ  ایتالیاي قدیمـ  چوب اعدام 

ـ رفوزه
16. مهمانكده شبانه روزيـ  گرامي داشتن

17. باالـ  دشنامـ  شكلي هندسي
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3860

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. ترازنامهـ  دشتـ  بر پشت شتران بجویید
15. اشاره به دورـ  شكنـ  ایتالیاي قدیمـ  چوب اعدام 

ـ رفوزه
16. مهمانكده شبانه روزيـ  گرامي داشتن

17. باالـ  دشنامـ  شكلي هندسي
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اسامی برندگان جدول  3848
1ـ سارا جهانیـ  کرج

2ـ سیدمحمد اعالییـ  تهران
3ـ صبا نوریـ  اردبیل

افقي:
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رغبت- ده، قریه
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بزرگـ  از اجزاءدوگانه بدن

4. كاخي مشهور در فرانسهـ  دلیلـ  ناگزیر
5. پیك كاغذي ـ سه گــردان ـ آتش، آذر ـ بچه 

كوچولو
6. درخت زبان گنجشكـ  فلكهـ  مخزن سوخت خودرو 
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11. جدیدـ  از كنده برمي خیزدـ  نخوتـ  سالخورده، 
پیرـ  حرف فاصله

12. ضمیر وزنيـ  آیینـ  كشور بقراطـ  راندن مزاحم
13. باعثـ  غذاي تزریقيـ  شهري در فرانسهـ  دشمن 

پنیر
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حصیر
15. مركز ایتالیاـ  روزـ  جمع رأيـ  علف خشكـ  نت 

سوم
16. ضمانت نامهـ  سالن، اتاق بزرگ

17. شریك غم دیگريـ  بازگردانیدنـ  غم
عمودي:

1. جامه دانـ  دفتر شعرـ  ناپسند
2. دلیرـ  از سرداران بزرگ ایراني

3. مظهر زیبایيـ  كشوري عربيـ  آريـ  پیغامبرـ  راندن 
به آذري

4. اشتهارـ  ماه سوم شمسيـ  فراوان
5. پاكدامنـ  لوله گوارشيـ  ساز جاريـ  جنگ، نبرد

6. گوشت آذريـ  برانگیخته شدنـ  بشقاب بزرگـ  
من و شما

7. شكم بند الغريـ  مفصلـ  مردمانـ  لطیفـ  بوي 
رطوبت

8. عضو، اندامـ  قعر جهنمـ  چراگاهها
9. آیندهـ  مركز كنیاـ  بحر

خانم  عروس  ـ  رنگ عدس  به  حبوبي  ـ  10. همانند 
مي گیرد

11. سنگریزهـ  خالصـ  مطیعـ  خوبـ  قعر، زیر
ـ شیر سخت  جنگلي  درختي  ـ  انگلیسي  12. ضمیر 
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

دارای جواز رسمی تعمیرات لوازم گازی، و لوازم خانگی

تلفن: 604-773-0096

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

جویایکار

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

کالس نقاشی
زیر نظر:   
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
604-۹21-4726

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

GARDEN ART & LANDSCAPING

کلیه خدمات فضاى سبز و محوطه سازى

«بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت»

604-992-1821
hbhgardening@gmail.com

کاشت، هرس، چمن زنى،
 قطع درختان،  اصالح فضاى سبز،

 پاور واش، تمیز کردن گاترها و محوطه، 
فنس و دیوارکشى،  پیاده روسازى، محوطه سازى

حمید

«طراحى، اجرا، نگهدارى»

جای شما  
در این صفحه خالی است!

3 هفته آگهی در نیازمندی های 
پیوند  فقط 20 دالر

تلفن تماس: 604-۹21-4726

تـدريـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فريده رحمتى
با ۲٠ سال تجربه آموزشى در كانادا

6٠۴-9۴9-٠۲٠١
6٠۴-۷٠٠-56١5

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

مانيکور و الك ژل فقط ۲5 دالر
Manicure & Shellac

كوتاه كردن (خانم ها) .......... ١5 دالر
رنگ ريشه ......................... 35 دالر
هاياليت .............................. 6٠ دالر

كوتاه كردن و رنگ ريشه ۴5 دالر

بند و ابرو ۲٠ دالر

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

6٠۴-۲١9-6۲٠۲ «نورت ونکوور»

تاتو ابرو ١5٠ دالر، تاتو چشم ١5٠ دالر،
TATTOO تاتو لب ١۲٠ دالر

همخانه

IMPROVE 
YOUR 

GRADES

Since 2002موسسه آموزشى كپيالنو

از هم اكنون به فکرتقويت پايه درسى فرزندان خود باشيد
Private Lessons for 

Elementary & High School
Math, English, Scince, .....

#106-2419 Bellevue Avenue, West Vancouver

604-839-0244  
604-281-0244

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

مديريت امالك مسکونى و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

604-817-9933
forouzan.yazdan@gmail.com

فروزان يزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

مشاوره  رايگان براى تعيين بهاى اجاره ملک شما
بازاريابى و تبليغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصي متقاضيان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظيم قرارداد قانونى اجاره
مديريت ماهيانه واحد اجارى

براى ليست امالك موجود براى اجاره به 
وب سايت زير مراجعه كنيد

 Iranian School (Farsi)

مدرسه ايرانيان (فارسی)
شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابی، پورت مودی، یو بی سی و ریچموند

  	www.iranianschool-farsi.com      (604) 551-9593 تلفن
                    		Iranianschool@hotmail.com

www.iranianschool-farsi.com 
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3 

E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953

 مدرسه ایرانیان (فارسى)
Iranian School (Farsi)

  شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابى، 
پورت مودى، یو.بى.سى و ریچموند

www.iranianschool-farsi.com     
Iranianschool@hotmail.com                     

604-551-9593
604-261-6564

جویای کار می باشم.
)کارهای باغبانی، اسباب کشی،...(

لطفا با من تماس بگیرید
۱۴۵۱ ۶۰۴-۶۰۰-۸۹۹۶

----------------------------
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آرایش و زیبایی
داريوش                  5۴6۴-6٠۴-9۸٠
مژان                       6٠۴-3١۸-55١۷
ويدا (پوست و ليزر)    6٠۴-۷6۴-۲۷۴6
پوست و اپيالسيون     6٠۴-36۴-۸۴١6

آموزش رانندگی

پرسپوليس              6٠۴-6۴۴-۸96٠
اطلس                     6٠۴-53۷-35۲5
يوسف                     6٠۴-۸٠5-۷6۷٠
ونکو (بهزاد)              ۴۲۸٠-6٠۴-35١
سيامک صالحى       ٠٠٠٠-۷۷۸-995
ونکو درايوينگ اسکول ١3۴۲-۷۷۸-۸3۸
6٠۴-33۸-۴١٠3                   Canucks
شهرام                   ٠۲69-۷۷۸-۷۷۲
فرزاد                     96٠6-6٠۴-35١
۷۷۸-۸96-١۴۲٠   EZ  UP ON GAS بهروز

حسين وكيلى            ٠١٠۷-6٠۴-۲۴٠
6٠۴-۷٠-١٠55٠  Green Way محسن
آرمين                     ۲۲۲6-6٠۴-۴۴١
6٠۴-99٠٠-٠59                   Cyber
6٠۴-۴۴١-36۷۷  BUCKLE UP فرهاد
مينو (منطقه تراى سيتى)   6٠۴-9۲۸-۲۲۲۴
جعفرى (تراى سيتى)       6٠١6-6٠۴-96١
6٠۴-۸5۷-3٠۷٠  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ايرانيان        656۴-6٠۴-۲6١

آژانس مسافرتی

آژانس دى              ١۴33-6٠۴-۷۷٠
رويال تراول            ١۷5٠-6٠۴-۷۷٠
پرستو تراول            6٠۴-9۴5-6٠٠۲

آموزش هنر

پرويز نزاكتى (آواز)  6٠۴-9١3-3۴۸6
باله ملى پارس         ۷۷۸-۷٠9-3۴3۲
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   6٠۴-۴6۴-۴۷٠١
محمد (تنبور)           ١5۴١-۷۷۸-۸9١
على حق بين (پيانو، ارگ) 6٠۴-6۴9-9۷۴۴
دكتر منشورى (پيانو، ارگ) 99٠3-6٠۴-99٠
نيما قائمى (سنتور، دف)    6565-6٠۴-۷۷١
مهردخت مهيج (سه تار) ٠۸۷٠-6٠۴-3۷۷
سيمين ايران منش (نقاشى) ۷۷۸-۲3۸-۲١۴۲
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) ۷۷۸-3۸۸-۲۴9۸

اشرف آبادى (تار، سه تار) ١۲۷۲-6٠۴-3۷5
محمد خرازى (گيتار) 3963-6٠۴-55١
جمال صلواتى (آواز)  ١6۷۲-۷۷۸-9١9
انوشيروان (تار و سه تار) ۲93۷-6٠۴-۷6٠
مهتاب حقيقى (پيانو، آواز) 6٠۴-365-۴۷١۴

سروش شاه محمد (ويلن) 6٠۴-36۸-5١۲3

اتومبیل (تعمیر)
مکانيکى سيار بهروز     6٠۴-۸۲۸-65۸9
اتو چک آپ             ١5۴۴-6٠۴-۴۷۲
6٠۴-93١-۴۴۴۴(Frontech) مهندس چيت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 6٠۴-9۲۴-9۴۷۷
يونکس                   ١۴١3-6٠۴-9۸۷
على فراستى           6٠۴-۸39-993۸

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     6٠۴-۴6۴-۴۷٠١

چاپ و انتشارات
كاپيز ديپو                ۷۲۷۲-6٠۴-99٠

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

بیمه
رضا مصبريان          6٠۴-9۸۴-۷۷١5
حميد عليزاده          ۷۷۸-6۸۸-۸۷۷۴
زينا نورى (انواع بيمه)     6٠۴-۸3۸-35١3

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

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     6٠۴-۲۷۷-۸6۴3
امين                       ٠٠96-6٠۴-۷۷3
حسن منوچهرى        6٠۴-۷١9-۴9۲5
سعيد                           6٠۴-3۴6-۸9۲5

تفریحات

شدو دى جى            6٠۴-9۸۷-9۸55
سيامک (شعبده باز)  ۷۷۸-55۸-۷٠۸٠
يونيورسال دى جى   ۸۸۸3-6٠۴-55١
فريبرز                     ٠9٠9-6٠۴-۸39
همراز                      ۷۷۸-3۸۸-۴۲۴۸

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   6٠۴-6۸5-56۲5

خدمات ارزی
رويال                      ١٠۷٠-6٠۴-9۸۸
سلوكى                   ۷۷۸-3۸9-۷6١5
حافظ                      6٠۴-9۸۴-۴۴۴5
ادونسد                   65۷5-6٠۴-9۷١
ملت                       ٠۴۴۷-6٠۴-۷۷٠

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      6٠۴-۲5۸-۸656
رضا مراديان            ۷۷۸-۸6۲-۲5۲۸
آرمان                      6٠۴-۷۷3-63۷۴ 
منوچهر                   ۷۷۴5-6٠۴-۷6١
كاشيکارى (مهرداد)   ١56۲-6٠۴-999
آريا                         ٠936-۷۷۸-۸۸۲

   6٠۴-۷۲6-۷۴3۴ Renovation (كيوان)
پويان                     ٠۸۴5-۷۷۸-3۲۲ 
كامى                      ۷۷۸-3۸5-۷٠59

   6٠۴-۷۸١-۷۷۷۸ Home Floor Decor
خدمات بتون تاج     6٠۴-53۷-۴9۴3

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصيرى           6٠۴-55۲-۸۸۸۴
الدن كرامتى            ۷۴۷۴-6٠۴-9۸٠
توران ايزدى يار       6٠۴-۷3۴-۲١١۴

رادیو

فارسى زبان ونکوور    ۷۷۸-۷٠9-9١9١

سازمان های اجتماعی

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

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

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

بهزاد                      ۷۷۸-۸3۴-6۲6۷

طراحی وب سایت

كامپ اكسپرس       6٠۴-5١۲-3۲6۸

عکاسی و فیلمبرداری

حميد زرگرزاده         6٠۴-9۲5-6۸٠٠
تله ويدئو                 6۸۷۴-6٠۴-9۸٠
يونکس                   ١۴١3-6٠۴-9۸۷
حميد                      6٠۴-35۸-۷٠6٠

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رايا (تاروت) فقط خانم ها     6٠۴-9۸3-9١۷۸
سارا (تاروت)           3999-۷۷۸-۸۸١
پورى فقط خانم ها           6٠۴-9۸۸-۲9١3
مريم گيسا (تلفنى)   ١٠59-۷۷۸-99۸

فروشگاه  مواد غذایی

دانيال                      6٠۴-669-6۷66
پارس                     6٠۴-9۸۸-35١5
رز ماركت                ٠٠۴9-6٠۴-۴۷۲
افرا                        6٠۴-9۸۷-۷۴5۴

كپيالنو ماركت          5999-6٠۴-9۷١

قنادی
ركس                      ٠١١9-6٠۴-9۷3
گلستان                   ۷۷6۷-6٠۴-99٠

گل فروشی
گلباران                    ١۴١3-6٠۴-9۸۷

مشاور امالك

مجيد طالبى             ۷۷۸-55۸-۸۲۷۲
فرشته رحيمى         ۷۷۸-۸93-۲۲۷5
مهرناز كاووسى      6٠۴-۷۷9-۴١۴6
على فراستى           6٠۴-۸39-993۸

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهيمى      6٠۴-۷۸3-6٠9۷
آكادين (ناصر وحيدى)  ۲٠١5-6٠۴-9۸٠

حسابدارى صبا        ١66١-6٠۴-۴6١
بيژن جمشيدى       ۸۲9۲-6٠۴-99٠
حسابدارى عزيزى  ۷۷٠۴-۷۷۸-3۴٠
6٠۴-35١-۴۷۷١  Liberty Tax تدبير

موکت شویی

شاهين                    6٠۴-9۴5-۷539
رنگين كمان            6٠۴-6١۷-۷١6۴
ونکوور كلينينگ       6٠۴-۷63-3۴١5

نشریات
پيوند ونکوور            ۴۷۲6-6٠۴-9۲١
شهروند بى سى       ۴۴١۴-۷۷۸-3٠٠
دانستنيها                ۸۸۸۷-۷۷۸-3۴٠
فرهنگ بى سى         ۷۷۸-۲۷9-۴۸۴۸
دانشمند                  35۷٠-6٠۴-۷۷٠
فرهنگ ما                6٠۴-563-96٠٠

مشاور وام

كامبيز مهين سا        ٠۲٠۲-6٠۴-۲5٠
پريوش وفايى         ١3١۲-6٠۴-۸۷6
الهام معظمى         ٠۲9۸-6٠۴-۷۷3

بهروز كاهکش        6٠۴-۸۸9-۴3۴9

ورزش

پيکان (فوتبال)        6٠۴-3١۸-5٠9٠
هاكز (فوتبال)          6٠۴-936-6۴6۴
6٠۴-99٠-۸۲9۲  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باكاد    6٠۴-9۸6-555۴
داود قوامى              6٠۴-569-۲٠۸٠
فرشته رحيمى         ۷۷۸-۸93-۲۲۷5
سارا دادخواه           ١۴۴١-۷۷۸-۲3۷
عليرضا حق جو         ۷۷۸-۲۸۸-۲53۷
كن پارس               ۸۷۸۷-۷۷۸-۴٠٠
ايرج رضايى            6٠۴-356-6٠3۲
باوند زنجانى           ۷۲٠9-6٠۴-99٠

وکالت دعاوی

فرشاد حسين خانى  6٠۴-۷۲۷-۴555
رامين ژوبين            956۲-6٠۴-۴۴٠
هما يحيوى            959۸-6٠۴-6۲٠ 

بيژن احمديان      6٠۴-۲۲۷-6٠٠٠

فرش و خدمات وابسته
حسين دليرى          6٠۴-9۸6-۸5۸5

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    6٠۴-9۲۲-3۴35
Durant (كوكيتالم)      6٠۴-۷۲۴-6555
---------------------------
آرزو                     6٠۴-۷۸۷-93١۴ 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پيش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

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

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

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

   

شیشه اتومبیل
6٠۴-۴6٠-٠۴9٠    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امير اخالصى          ٠٠۷۸-6٠۴-5١۸
سعيد فاضلى پور     ١6۸۲-6٠۴-5١۲
دكتر امير به كيش   ٠3٠3-6٠۴-5٠٠
مهندس صانعى     ٠5۲٠-۷۷۸-۷٠۸

كتايون روحانى        6٠۴-9۸۸-5556
فريبرز خشا             6٠۴-9۲۲-۴6٠٠
نيلپر هنرور              9۷6۷-6٠۴-۲3٠
حسين كاموسى       6٠۴-9۸6-5٠٠5
يونکس                   ١۴١3-6٠۴-9۸۷
فراستى (گواهى امضا)   6٠۴-۸39-993۸

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

کامپیوتر
حميد                       6٠۴-5٠6-۸3١9
 ۷۷۸-9١۸-۲۸١5  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

6٠۴-۴36-١۴١۸  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فريد غروى زاد        ۷۷۸-۷١3-۲۴9۴

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مركز امام على (ع) 6٠۴-۷١5-۷۷١۲
على فراستى           6٠۴-۸39-993۸

دفتر ازدواج رسمی
يونکس                   ١۴١3-6٠۴-9۸۷
على فراستى           6٠۴-۸39-993۸

وکالت پناهندگی
رامين ژوبين            956۲-6٠۴-۴۴٠

قفل و کلید

6٠۴-۷۷3-۷3۷5                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          6٠۴-36۴-6۸3٠

تعمیردرب گاراژ

۷۷۸-۷۷3-۸٠١۲        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعميرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر ۷۷۴5-6٠۴-۷6١

«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

عضو 5 ستاره

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)500-7361

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

برای تعیین وقت حضوری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-۹44-۹677

 akaveh9@hotmail.com  
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قوانین و آیین نامه و سئوال های رانندگی 
در استان بی سی

چراغ های کنترل ترافیک

باوند زنجانی

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای 
خوش نویسی  رامین مهجوری 

دیدن کنید

Ramin Mahjouri

جواب درست  D  است و جواب های دیگر غلط هستند.

وقتی دستی را به یاری میگیری، 
 بدان که دست دیگرت  در دست خداست.     

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

Please join our efforts
 to support the needs of underserved children in IRAN

By purchasing our sculptures,
 you will give the opportunity to kids in the 

 Impoverished area of  Baluchestan  to go to school . 
100 %  of the sales proceeds will be donated to this  project 

and money goes directly to families in need. 

 November 14 - 17 
& Sunday December 08 , 2019

2 - 7 PM
281 Industrial Ave, Vancouver

بده تا به رويت گشايند باز   
در كامراني و عمر دراز 

                                              حافظ

Sculpture Sale 50% off

١۴ تا ١۷ نوامبر
 و شنبه ۸ دسامبراز ساعت ۲ تا ۷ شب

تابلوهای زرد  1

معنی تابلوهای زرد یعنی خطری در پیش ممکن اســت 
باشد احتیاط کنید. معموال ۵۰ تا ۱۰۰ متر جلوتر از نصب 
محل خطر نصب می شوند.  این تابلو ها معموال به شکل 
لوزی هستند. فقط شکل تابلو مدرسه فرق می کند که ۵ 
ضلعی است. بطور کلی این تابلو ها شامل سه پیام هستند. 
با دانستن این سه پیام شما به راحتی می توانید از فرامین 

آنها اطاعت کنید:
۱( خطری یا انتظار تغییر خاصی  را در مسیر حرکت تان 

را داشته باشید.
۲( وقتی به محل می رســید با دقت اطراف خود را چک 

کنید و احتیاط بیشتری بکنید.
۳( فرمانی که در تابلو مندرج شده را رعایت یا عمل کنید.

حال در چندین شــماره به معرفی تابلوهای زرد و معنی 
خاص و منحصر بفرد آنها می پردازیم.

این  سه تابلو زیر را باهم اشتباه نگیرید.

تابلوی کــه دارای خطوط بریده بریده اســت به معنای 
اینســت که به راننده هشدار می دهد در جلو باند یا الین 
دســت راست بسته می شود. در موارد نادری در اتوبان ها 
هشدار بسته شدن باند دســت چپ هم نصب می شود. 
فرقی نمیکند که خیابان یا جاده دارای یک باند باشــد و 
یا دارای چند باند باشــد. با تابلو جاده باریک می شود را 

اشتباه نگیرید.
تابلو که دو سمتش بهم نزدیک می شود اینست که جاده 

باریک می شود. معنی دیگری ندارد.

جواب درستD   و جواب C  غلط است. درست است که به نظر می رسد جاده 
باریک شده ولی قانونگذار منظورش اینست که باند دست راست بسته می شود. 

جواب درست A  است.
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸۶۸-۸۸۲-۷۷۸ از طریق »واتس اپ« تماس حاصل فرمایید.

S.U.C.C.E.S.S.

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

سازمان غیرانتفاعی
 خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند 

سازمان غیرانتفاعی خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند، 
جایی برای تازه واردین تا شبکه ارتباطی شان

 را ایجاد کرده و گروه های حمایتی خود را پیدا کنند.
اگر دارای پی آر وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 

انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی  زبانان هستید یا در 
امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت نیاز به مشاوره رایگان 
دارید، می توانید هر چه زودتر با مشاور فارسی زبان این مرکز 
در ساعات اداری دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه تماس 
بگیرید.لطفا با فرستادن ایمیل ثبت نام نموده و کارت پی آر 

خود را هم همراه بیاورید.  
alireza@rmcs.bc.ca

604-279-7160, ext.7271
کافه انگلیسی جستجوی شغل،  دوشنبه ها ۲۸ اکتبر، ۴، ۱۸ 

و ۲۵ نوامبر و دوم دسامبر، ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

آکادمی فرهنگی موالنا

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون مباحث معنوی 
حضور شما را گرامی میدارد

سلسله مباحث عرفان حافظ ،رمز و راز جهان نگری حافظ ، 
حافظ و رندی ،حافظ و عشق ، حافظ و سرشت و سرنوشت  

انسان ، حافظ و قرآن
محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه
هر پنج شنبه از ساعت ۷:۴۵ تا ۹:۳۰ شب 

851 West Queen Road North Vancouver
Upper Floor maple Room  

تلفن تماس ۸۲۲۲ ۳۲۰ ۷۷۸

 بنیاد کانادا و ایران

با افتخار به اطالع میرساند:
 با سپاس از حمایت و استقبال گرم شما عزیزان، 

 ظرفیت  پذیرش میهمان برای برنامه در آغوش پاییز
 که  در تاریخ هفدهم نوامبرانجام  میگردد تکمیل شده است.   
به دلیل محدودیت در گنجایش سالن ، از پذیرش میهمانهایی 
که ثبت نام نکرده اند معذوریم.  امیدواریم در برنامه  بعدی 

گامی به سوی آینده  بتوانیم از حضور  شما عزیزان برخوردار 
شویم.  منتظر برنامه بعدی  ادبی و هنری  ما باشید.

 روزگاران بر شما خجسته باد.

ویکی پدیای فارسی،  دانشنامه در بند!
 ویکی پدیــای فارســی در اختیار 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار 
دارد و در ارتباط مستقیم با این نهاد 
که مســئولیت سانسور گسترده را 

عهده دار است عمل می کند.

ویکی پدیای فارســی آیــا واقعا یک 
دانشنامه آزاد است؟ بر پایه تحقیقاتی 
 Open »که بنیاد »دموکراســی باز
Democracy آمریکا انجام داده است 

چنین به نظر نمی آید.
در کنفرانسی که سال گذشته در ۲۰ 
شــهریور در تهران با عنوان نشست 
»کاربرد تکنیک هــای ویکی پدیا در 
ارتباطات« برگزار شد، یکی از مدیران 
بخش فارسی این دانشنامه در پاسخ 
به پرسشی گفت: »اجازه دهید اینگونه 
بگوییم، دوســتانی که اینجا حضور 
دارند نقشی مشــابه وزارت ارشاد را 
در ویکی پدیا فارســی ایفا می کنند. 
یعنی می توانند یک حساب کاربری را 
ببندند، یکی دیگر را باز کنند، اخطار 
دهند، و غیره. اما آنها حتی از وزارت 
ارشاد هم قوی تر هستند. آنها کلید را 
در دست شان دارند. درست مثل وقتی 
که وزارت ارشاد از انتشار یک روزنامه 
خاص ممانعت به عمــل می آورد، و 
بنابرایــن آن روزنامه بطــور خودکار 

منتشر نمی شود.«
آیــا ویکی پدیا که خود را دانشــنامه 
عملکردی  می تواند  می خوانــد  آزاد 
مشــابه نهادی دولتی در کشــوری 
چون جمهوری اسالمی داشته باشد 
که وظیفه اش نه تضمین اطالع رسانی 

آزاد بلکه سانسور گسترده است؟!
کیهان لندن این پرســش را با روابط 
عمومــی بنیــاد ویکی پدیــا مطرح 
ساخت و این پاســخ را دریافت کرد: 
»ما تحقیقاتــی را در این رابطه آغاز 
کرده ایم و وقتی به نتیجه ای دســت 
یافتیــم آن را در اختیــار عموم قرار 

خواهیم داد.«
البته تا آنجا که ما اطالع پیدا کردیم، 
این تحقیقات در تهران توسط همین 
کسانی انجام می گیرد که ویکی پدیای 
فارسی را تحت نظر وزارت فرهنگ و 
مشخص  می گردانند!  اسالمی  ارشاد 
اســت که اینها هرگونه وابستگی به 
نهاد های دولتی را نفی می کنند. البته 
روابط عمومی بنیــاد ویکی پدیا این 
شنیده ها را تائید نکرده و در عین حال 

آن را تکذیب هم نمی کند.
در نشســت »کاربــرد تکنیک های 
ویکی پدیــا در ارتباطــات« برخی از 
گردانندگان بخش فارسی ویکی پدیا 
نیز حضــور داشــتند. ویکی پدیای 
فارســی در سال ۲۰۰۳ میالدی آغاز 
به کار کرد ولی تنها از ســال ۲۰۱۶ 
جلســات علنی برگــزار می کند. در 
نشست سال گذشته، تنها مسئولین 
و ویراستاران ویکی پدیا فارسی حضور 
نداشتند. عالوه بر محسن سالک، که 
خود را مدیر ارشد ویکی پدیای فارسی 
معرفی کرد و برخی از ویراســتاران 
چون احمد عامری، محمد حیدرزاده و 
آرش سلیمانی، یک مقام ارشد وزارت 
احمد رافیت )کیهان لندن(فرهنگ و ارشاد اسالمی هم سخنرانی 

کرد. حمید ضیائی پرور مدیرکل دفتر 
مطالعات و برنامه ریزی رســانه های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این 
نشســت اعالم کرد دفتری در وزارت 
برای گردانندگان ویکی پدیای  ارشاد 
فارســی در نظر گرفته شــده است. 
حمید ضیائی پور ســابفه همکاری با 
نهادهای امنیتی را دارد و کتابی نیز 
با عنــوان »جنگ نــرم، ویژه جنگ 
رسانه ای« منتشــر ساخته است که 
راهکارهایی برای کنترل و نظارت بر 

رسانه های داخلی ارائه می دهد.
محسن سالک مدیر ارشد ویکی پدیای 
فارســی نیز پروایی ندارد که بگوید 
برای مقابله با »حمالت و کارزارهای 
هماهنگ شده توســط خرابکاران« 
به فعالیت مشــغولند. یکی دیگر از 
ویراستاران می افزاید »صفحات را قفل 
می کنیم و به آنهــا اجازه این چنین 
حمالتی را نمی دهیم.«. احمد عامری، 
یکی دیگر از گردانندگان ویکی پدیای 
فارسی، در اشــاره به آنچه در ارتباط 
با شــخصیت های سیاسی جمهوری 
اســالمی به مقاالت از سوی کاربران 
اضافه می شــود می گوید: »ما اجازه 
انتشار چنین اخباری را نمی دهیم… 
مگر زمانی که از ســوی رســانه های 
دولتی منتشر شده باشد و ده ها مقاله 
آن را تائید کرده باشــند.«. به عبارت 
دیگر کاربران مســتقل ویکی پدیای 
فارســی تنها می توانند از اطالعاتی 
اســتفاده کنند که نظــام جمهوری 
اســالمی توســط مأموران خود در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی آنها را 
تائید کرده باشد! نظامی که از سوی 
بسیاری از مجامع بین المللی به عنوان 
ناقض حقوق بشر معرفی شده و متهم 

به سانسور گسترده است.
آنچه اما تعجب برانگیز اســت پیامی 
است که جیمی ولز بنیانگذار ویکی پدیا 
برای نشست تهران فرستاده است که 
می تواند به نوعی تائید عملکرد بخش 
فارسی این دانشنامه تحت نظر وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد. البته 
جیمی ولز چند ماه قبل از این پیام، 
در پیام دیگری در اشــاره به وضعیت 
نویســندگان ایرانی گفته بود »آنها 
مجبورند جان شــان را برای کارشان 

به خطر بیاندازند«. احتماال بنیانگذار 
ویکی پدیا که از وضعیت سانســور و 
ســرکوب در جمهوری اسالمی قطعا 
اطالع دارد، یا دچار فراموشــی شده 
یا به دالیلی که روشــن نیست تغییر 
نظر داده است. این مسئله ای است که 
جیمی ولز باید روشــن کند. سازمان 
حقوق بشری »عدالت برای ایران« از 
بنیاد ویکی پدیا خواسته است عالوه بر 
تحقیقات در ارتباط با بخش فارسی، 
در قوانین خود نیز به نوعی بازنگری 
کند که آزادی بیان و دسترســی به 
اطالعات در کشــورهایی که سانسور 
بر آنها حکومت می کند، تضمین شود.
در این زمینه »عدالــت برای ایران« 
چندین نمونه از عملکرد ویکی پدیای 
فارسی را نیز افشا کرده  است از جمله 
حذف برخی مطالب کاربران از صفحه 
محســن رضائی فرمانده سابق سپاه 
پاســداران انقال اســالمی. در بیانیه 
این نهاد حقوق بشــری آمده است : 
»یکی از بی شــمار نمونه های حذف 
اطالعات درباره ناقضان حقوق بشــر، 
صفحه فارسی محسن رضایی است. 
در هشــتم تیــر ۱۳۹۴ )۲۹ ژوئــن 
۲۰۱۵( بخش تازه ای با عنوان موارد 
نقض حقوق بشر به صفحه او افزوده 
شــد. در میان موارد زیادی از نقض 
حقوق بشر مانند بازداشت خودسرانه، 
شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی، در 
این بخش به نقش محســن رضایی 
در بمب گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز 
یهودیان در آرژانتین نیز اشــاره شده 
بود؛ که به همین دلیل در سال ۲۰۰۷ 
نام وی به فهرست افراد تحت تعقیب 
اینترپل افزوده شد. چند ساعت بعد 
از اضافه شــدن ایــن اطالعات، همه 
این بخش توسط یکی از ویرایشگران 
ویکی پدیای فارســی بدون ارائه هیچ 
توضیحی حذف شــد. موضوعی که 
باعث می شــود طرح این مثال بسیار 
روشنگر باشد این است که اطالعات 
آشــکارا غلطی که در سال ۲۰۱۳ به 
صفحه محسن رضایی اضافه شده و 
مدعی است که نام او از فهرست افراد 
تحت تعقیب اینترپل بیرون آمده، تا به 

امروز در صفحه او باقی مانده است.«

گردهمایی گروه همراه

برای تجدید دیدار با یاران قدیمی و آشنایی با دوستان جدید،
 به جمع ما بپیوندید:

*راههای دستیابی به رضایتمندی و شادمانی 
در روابط با دیگران * نکاتی که در مراقبت از خود

 و دیگران مورد توجه قرار می دهیم
* شناسایی و به اشتراک گذاشتن توانمندیها و تجربیات

* شناخت نیازها و مسئولیتها
Room 203 at Capilano Mall, 

936 Marine Drive, North Vancouver
زمان: دوشنبه ۲۵ نوامبر  ساعت ۴ تا ۶

تلفن تماس:  ۷۷۸-۶۸۱-۸۸۳۴
برنامه شامل: نرمش، سخنرانی، موسیقی و پذیرایی

مجری طرح: 
خانم مهتاب منوچهری؛ مشاور خانواده و واقعیت درمانگر

در این برنامه با استفاده از روشهای نوین روانشناسی
 واقعیت گرا در ارتقای توانمندیهای درونی و راه های دستیابی

 به شادمانی درونی با هم همراه می شویم.

مديريت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان يزدان

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager www.88westrealty.com

براى ليست امالك موجود براى اجاره به وب سايت مراجعه كنيد



PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

ثبت خريد و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

كامبيز  مهين سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1450

وكيل مهاجرت به آمريکا و كانادادفتر حقوقى  هما يحيوى

«مشاوره با تعيين وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمريکا
ـ  مهاجرت به كانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آيا ممنوع الورود به كانادا و يا آمريکا هستيد؟
جهت رفع ممنوعيت ورود به كانادا و آمريکا با ما تماس بگيريد

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب كشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسايل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثيه منزل

778-980-1286 «افشين»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
كاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پياده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراكز تجارى و ادارى

با ۲٠ سال سابقه

604-842-2326 «رامين»

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  كليه مدارك حقوقى، سجلى، تحصيلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهينامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بيمه اتومبيل و عدم سوء پيشينه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بريتيش كلمبيا 

خدمات نوتارى پابليک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وكالتنامه، وصيت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

مديريت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان يزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رايگان براى تعيين بهاى اجاره ملک شما
بازاريابى و تبليغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصي متقاضيان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظيم قرارداد قانونى اجاره
مديريت ماهيانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى ليست امالك موجود براى اجاره به وب سايت مراجعه كنيد

آکادمى رانندگى آریا
تخفيف ويژه براى تازه واردين و دانش آموزان

Aria Driving Academy

778-723-7373
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