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هر جمعه منتشر می شود

کورش عرفانی

سناریوهای احتمالی
 روزها و هفته های آینده

 در ایران

حرکتی که از روز جمعه 24 آبان ۱۳۹۸ و به بهانه ی افزایش 
قیمت بنزین کلید خورده است، از خصوصیاتی برخوردار 
است که هر تحلیل گری را در باره ی چشم اندازهای جدی 
تر از یک اعتراض ساده می به فکر فرو می برد. برخی از این 
خصوصیات که در همین چهار روز اول قابل مشاهده است 

چنین است:
۱. گستره ی حرکت: در بیش از ۱۳۰ شهر کشور و شامل 

تمام استان ها
2. رادیکالیسم حرکت: صدها مرکز مالی، دولتی و انتظامی 
به آتش کشیده شده یا تخریب گشته اند و خساراتی که در 

همین روزهای اول سر به میلیاردها تومان می گذارد.
۳. تلفات بی سابقه: بین ۱۰۰ تا 2۰۰ یا ۳۰۰ کشته بنا به 

روایت های مختلف و بیش از سه هزار مجروح.
4. سرکوب خشن: به کارگیری تمام روش های بی رحمانه ی 

سرکوب و سانسور )قطع اینترنت(
این خصلت ها سبب شــده که اقتصاد ویران ایران به مرز 
فروپاشی برود و اگر این اتفاق بیافتد سیلی خواهد بود که 
کل نظام و کشــور را با خــود خواهد برد. به همین دلیل، 
زمان و حق انتخاب زیادی بــرای رژیم نمی ماند و باید یا 
به سرعت اعتراضات را جمع و جور کند یا منتظر بدترین 
عواقب آن باشد. از آن جا که حرکت عالئم توانایی ادامه ی 
خود را آشــکار کرده است و شرایط منطقه، از جمله قیام 
عراق و لبنان هم، در حال عمل و اثر روی شــرایط داخلی 
ایران هستند، این به تدریج بدیهی می شود که نظام باید هر 
چه سریع تر نسبت به این حرکت رو به گسترش واکنش 
سرنوشت ساز نشان دهد. به دلیل شکنندگی باالی شرایط 
اقتصادی و به ویژه، موقعیــت فاجعه بار مالی خود دولت 
نمی تواند اجازه دهد که موضوع مشمول مرور زمان شود. 
نشــان دادن این واکنش سرنوشت ساز اما به معنای قمار 

زندگی نظام است.
آن چه در زیر می آید برخی از ســناریوهای محتمل است 
که می توان در روزها و هفته های آینده انتظار داشــت. هر 
یک از این سناریوها به صورت فرضیه ای مطرح می شود که 
هــر رویداد جدیدی می تواند آن را تقویت یا تضعیف کند. 
نگارنده طرح آنها را برای آماده سازی افکار ایرانیان در داخل 

و خارج از کشور ضروری می داند.
در ورای موردی که در باال به آن اشــاره کردیم، یعنی این 
که حرکت نمی تواند در شکل کنونی به صورت دراز مدت 
پیش رود، برای تصور این ســناریوها دو پیش فرض دیگر 
را هــم مبنا قرار داده ایم: یکی این کــه مردم دیگر امکان 
قبول شکست مطلق، بازگشت به خانه ها، سکوت و مرگ 
تدریجی در فقر و گرسنگی را ندارند و آستانه ی تحمل آنها 
طی شده اســت. دوم این که، رژیم جمهوری اسالمی در 
مقابل این اعتراضات، هرگز قدرت را به طور مسالمت آمیز 
به نمایندگان واقعی مردم ایران واگذار نخواهد کرد. با این 
توضیحات بپردازیم به برخی از سناریوهای مهم و محتمل.

1. سرکوب و خونریزی تا مرز فروپاشی، جنگ داخلی و 
یا انقالب

ممکن است رژیم با تصور این که این جنبش اعتراضی هم 
چیزی شبیه حرکت های اجتماعی گذشته است و با ترس 
و کشــتار ساکت می شود به سرکوب روی آورد- چنان که 
روی آورده-، امــا این بار، به دلیل ماهیت متفاوت حرکت 
که از جنس معیشــتی و تنازع بقایی اســت، با مقاومت و 
رادیکالیسم مردم روبرو شده و خشونت برخوردها در نهایت 
به سوی یک نبرد سنگین و رادیکال میان مردم و حاکمیت 

بهه پیش رود. از دل آن یا چیزی شــبیه به جنگ داخلی 
بیرون خواهد آمد یا یک جنبش برانداز قدرتمند که تومار 
رژیم را در هم خواهد پیچید. این در صورتی اســت که به 
دنبال آغاز این نبرد، رژیم به سراغ هیچ یک از سناریوهای 

بعدی نرود.

2. عقب نشینی از طرح افزایش قیمت بنزین

در صورتی که حرکت اعتراضی ادامه یابد و ترس و وحشت 
در حاکمیت مستقر شود، ممکن است مسئوالن نظام تصور 
کنند که با عقب نشینی در زمینه ی قیمت بنزین جنبش 
کنونی را فرونشانند. اگر چنین کنند این احتمال هست که 
حرکت به طورموقت قدری فروکش کند، اما یک احتمال 
دوم به شکل قوی تر مطرح است و آن این که، به واسطه ی 
همین پیروزی، روحیه ی اعتراضی مردم اوج تازه ای گرفته و 
حرکت در ابعادی حتی وسیع تر و تهاجمی تر، با مطالباتی 
برجسته و ریشه ای، ادامه یابد. شانس تداوم اعتراضات را هم 
چنین باید در تلفات زیاد سرکوب با نزدیک به 2۰۰ کشته 
و هزاران مجروح و بازداشتی نیز جستجو کرد. جامعه این 
بار و به ویژه، پس از عقب راندن دولت در عرصه ی افزایش 
قیمت بنزین، دست از سر نظام بر نمی دارد و پیشروی ادامه 
خواهــد یافت. در این صورت می توان منتظر ضد حمله ی 
سخت رژیم باشیم که باز ما را به سناریو نخست، یعنی آغاز 

رویارویی پرخشونت و یا قیام براندازی هدایت خواهد کرد.

۳. استعفای حسن روحانی

این احتمال است که رژیم در مقابل خشم خیابان و تداوم 
جنبش مجبور شــود یکی از مهره هــای اصلی خود را در 
پیش پای مردم معترض قربانی کند. در این صورت، حسن 
روحانی اولین انتخاب خواهد بود. برداشتن مصلحتی او از 
پست ریاست جمهوری اما می تواند تشنجات درون ساختار 
قــدرت چنان افزایش دهد که باندهــای مافیایی نظام به 
جان هم بیافتند. در این صورت، می توان انتظار داشت که 
تشــنج های درون نظام کار را در یک جایی به یک تسویه 
حساب فیزیکی میان نیروهای و نهادهای مختلف سیاسی، 
نظامی، انتظامی، اطالعاتی و امنیتی بکشاند. در آن شرایط، 
با توجه به حضور مردم در صحنه، موضوع به نفع یکی از این 
نیروها خواهد چرخید و در آن صورت، اگر آن نیروی برنده 
با مردم همراه شــود، به طور عملی )دو فاکتو(، دیگر نظام 
سابق وجود نخواهد داشت. ضمن آن که مردم می توانند از 

آن فرصت برای ریشه کن کردن کل نظام بهره برند.

4. دعوت از اصالح طلبان برای ورود به صحنه ی مدیریت 
کشور

یکی از احتمال ها را باید این بدانیم که ادامه ی جنبش، رژیم 
را وادار کند، به دلیل وحشت از سرنگونی یا فروپاشی ناشی 
از تهاجم مردم، عالوه بر پاســداران نظامی خود )سپاه(، به 
سراغ پاسداران سیاسی خود )اصالح طلبان( رفته و آنها را 
به عنوان چرخ پنجم نظام وارد صحنه کند. در این صورت، 
افرادی مانند محمد خاتمی، مهدی کروبی و میرحســین 
موسوی با عقبه ی سیاسی خود به عنوان آتش نشان های 
ساختمان به آتش کشیده شده رژیم اسالمی دعوت به کار 
و قبول مدیریت کشور خواهند شد. البته با قدری نمایش 
و تبلیغات فریبنده برای جا زدن این عملیات کمک رسانی 
به عنوان پیروزی و نتیجه ی قیام مردم. بدیهی اســت که 

این امر، هر چند به امید رهاساختن نظام از سقوط، با چتر 
نجات اصالح طلبان است، اما به احتمال زیاد پاسخ گسترده 
در جامعه نخواهد گرفت. الیه های محروم جامعه آن را پس 
خواهند زد. جامعه در دی ماه ۹۶ با شــعار »اصالح طلب، 
اصول گرا دیگه تمومه ماجرا« پرونده ی این جریان اکسیژن 
رســان به نظام دیکتاتوری را بســت. عــالوه بر این طرد 
اجتماعی باید متذکر شــویم که چنین سناریویی واکنش 
شدید نیروهای اصول گرا و محافظه کار نظام، از جمله نهاد 
و فرماندهی سپاه را برانگیخته و جنگ مافیاها را به مرحله ی 
زدوخورد و حذف خواهد کشاند. این همان درگیریی است 
که فروپاشی را تسریع خواهد کرد و مردم را به قاضی نهایی 

تصمیم گیری برای عمر نظام تبدیل خواهد کرد.

۵. کودتای سپاه

اگر موقعیت کنونی بــه بحران حاد و تهدید کننده ی کل 
نظام بکشد، سپاه پاسداران، به عنوان حلقه ی آخرین و مورد 
اعتماد حافظ نظام، به شکل کودتاوار وارد صحنه خواهد شد. 
دولت روحانی و نیز سایر جریان های مزاحم درون نظام را 
جارو کرده و حکومت نظامی اعالم می کند. بر سر چهارراه ها 
تانک و نفربر مستقر خواهد کرد و وعده ی تغییرات مهم و 
مبارزه با فساد و فقر را به مردم خواهد داد. علی خامنه ای، 
با شمایلی جدید، از این حرکت حمایت کرده و امید خود 
را روی استراتژی »النصر بالرعب« و کشتار جمعی مخالفان 
توام با فریب عوام فریبانه از نوع قاسم سلیمانی وار می گذارد. 
این اقدام ماهیت اجتماعی حرکت اعتراضی را به ســوی 
کنش و اقدامات مسلحانه خواهد کشاند و با حضور ارتش و 

سایر مخالفان مسلح می تواند معادل پایان عمر نظام باشد.

6. کناره گیری خامنه ای

اگر نظام روی کودتای ســپاه حساب نکند ممکن است در 
مراحل آخرین بحران بخواهند مهره ی اصلی نظام، یعنی 
ولی فقیه را در پای مــردم معترض قربانی کرده و به این 
ترتیب، تتمه ای از نظام را نجات دهند. اما بعید خواهد بود 
که حتی ذبح عظما در مقابل مردم جوابگوی خواست عمیق 
تری باشــد که در بطن جامعه النه کرده و آن همانا پایان 
بخشیدن به کلیت نظام جهنمی و پایان دادن همیشگی 
به دوران سیاه حاکمیت جهل و جنون است. بنابراین، حتی 
این خودکشی از باال هم رضایت پایین را به همراه نخواهد 

داشت.

7. آمدن پای میز مذاکره با آمریکا

در صورتی که نظام احســاس کند در داخل شانس نجات 
ندارد و در خطر فروپاشی داخلی قرار گرفته ممکن است در 
خارج به دنبال راه نجات باشد و در این صورت چاره ای ندارد 
جز آن که، برای پیاده کردن دوازده شرط مایک پومپو، روی 
تخت جراحی مذاکره بخوابد و جراحان آمریکایی، اسرائیلی 
و عربستان سعودی او را قطعه قطعه کنند. موجودی که در 

پایان از اتــاق عمل مذاکرات بیرون خواهد آمد دیگر نه از 
نظام نشانی خواهد داشت نه از آخوند و پاسدار.

۸( به راه انداختن جنگ برای فرار از بحران

این قابل تصور است که در ادامه ی شرارت های منطقه ای 
قبلی، نظام، برای پایــان دادن به جنگ اجتماعی، جنگ 
نظامــی به راه بیاندازد تا شــاید از این طریق، بر اســاس 
خاطره ی خوش مواهب و نعمات جنگ هشت ساله با عراق 
در راســتای تثبیت نظام و سرکوب، این بار هم یک جنگ 
حتی کوتاه مدت با آمریکا یا با عربســتان یا اسرائیل به او 
این فرصت را بدهد تا اقدام به بازسازی مشروعیت داخلی و 
یافتن یک گشایش آبرومندانه ی خارجی بکند. در این میان، 
البته رژیم با بزرگ کردن خطر تجزیه ی کشور و نابودی آن، 
مردم را به سکوت و رضا فراخوانده و با تحریک احساسات 
ملی، جایگاه خود را »دشمن ملت« به »مدافع میهن« تغییر 
دهد. این سناریو نیز البته به دلیل ضعف ساختاری رژیم در 
عرصه ی اقتصادی از یکســو، عدم انسجام سیاسی و نبود 
پشتوانه ی اجتماعی ناشی از عدم مشروعیت از سوی دیگر، 
یک نوع عملیات انتحاری بیشتر نخواهد بود. به جز بخش 
وابســته و مجبور جامعه، هیچ الیه ای از محرومان و اقشار 
مطالبه گر جامعه به جنگی که قرار است نظام غارت و فساد 

و جنایت را نجات دهد نخواهد پیوست.

نتیجه گیری

البته می توان و باید در نظر گرفت که در کنار آن چه در این 
جا مورد گمانه زنی قرار گرفت، موقعیت ها و عوامل دیگری 
به صحنه بیایند و شرایط دیگری را رقم زنند. اما اگر در این 
میان ســناریو مهم دیگری را جا نیانداخته باشیم می توان 
حدس زد که فاز پایانی نظام اســالمی از پنج روز پیش و 
با اعتراض خونین مردم به افزایش قیمت بنزین آغاز شده 
است. همان طور که آیت اهلل سیستانی در مورد قیام مردم 
عراق گفته است که عراق دیگر هرگز به دوران قبل از قیام 
اخیرخود باز نخواهد گشت، می توان گفت که با این شدت 
از خشــونت از جانب حکومت از یک طرف و رادیکالیسم 
مبارزاتی مردم از سوی دیگر، ایران هم به زودی به مرحله ای 
می رسد که دیگر هرگز نمی توان آن را به ایران قبل از آغاز 

اعتراض به افزایش قیمت بنزین بازگرداند.
به همین دلیل، از این پس، از یک سو مردم باید خود را برای 
مبارزه ای مستمر و پرهزینه در صحنه ی نبرد نهایی و تمام 
درگیری های منجر به تعیین تکلیف نظام آماده سازند و از 
آن سوی، نیروهای سیاسی مورد قبول مردم نیز می بایست 
در تدارک تشکیل آلترناتیو مناسب و رهبری خردمندانه ی 
جنبش کنونی در جهت منافع ملی باشند. شروط ضروری 
در این مقطع برای هر جریانی که مدعی رهبری است، عدم 
وابستگی به بیگانه، تعهد واقعی به حفظ تمامیت ارضی و 
وحدت ملی وپایبندی عملی به دمکراسی می باشد. آیا این 

قیام، آغاز پایان است؟ خواهیم دید.

می توان حدس زد که فاز پایانی نظام اسالمی از هفته گذشته و با اعتراض خونین مردم به افزایش 
قیمت بنزین آغاز شده است. همان طور که آیت اهلل سیستانی در مورد قیام مردم عراق گفته است 
که عراق دیگر هرگز به دوران قبل از قیام اخیرخود باز نخواهد گشت، می توان گفت که با این شدت 
از خشونت از جانب حکومت از یک طرف و رادیکالیسم مبارزاتی مردم از سوی دیگر، ایران هم به 
زودی به مرحله ای می رسد که دیگر هرگز نمی توان آن را به ایران قبل از آغاز اعتراض به افزایش 

قیمت بنزین بازگرداند.
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Skilled Worker

تناقض های بزرگ
 اصالحیه دولت لوگو

 بر قانون مهاجرت

آموزشــی  برنامه هــای  هفتــه- 
غیرموجــود، مــدارک تحصیلی که 
اعطا  به دانشــجویان کانادایی  فقط 
می شود یا اصطالحات و نام هایی که 
سال هاست تغییر کرده اند، تنها چند 
مورد از تناقضاتی است که در فهرست 
مهارت های  و  تحصیلی  رشــته های 
کاری مــورد قبــول در برنامه تجربه 

کبکی دیده می شود.
تحصیلــی  مــدارک  فهرســت  در 
رشته های مورد نیاز استان کبک که 
شامل دویســت و هجده مورد است 
)پنجــره جدید(، دیپلــم علوم خانه 
داری نیز دیده می شــود. این برنامه 
اساســا چیســت و در چه مدارس و 
دانشــگاه هایی تدریس می شود؟ در 
هیچ یــک از مدارس، دانشــگاه ها و 
موسســات آموزشــی حتی رد پایی 
هم از این برنامه دیده نمی شــود. اما 
اگر با قطار زمــان به عقب بازگردیم 
خواهیــم دید که  در قرن گذشــته 
در برخی دانشگاه ها به ویژه دانشگاه 
الوال و دانشگاه شربروک این رشته به 

دختران جوان پیشنهاد می شد.
در گزارشــی که تحت عنوان »یک 
سفر ناتمام! زنان در دانشگاه« برگرفته 
 Cap-aux-Diamants نشــریه   از 
آمده اســت: »علــوم« خانه داری که 
در واقع نماد سرســختی و مقاومت 
جهان دانشگاهی در برابر اندیشه های 
فمینیستی است، زنان را به ماندن در 
خانه و کار کــردن در خانه به عنوان 
زن خانه دار، مادر و همســر محدود 

می کند.
این وضعیت برای یک برنامه آموزشی 
دیگر که آن هم در فهرست رشته ها 
و مشــاغل مورد نیــاز دولت کبک 
گنجانده شــده است، صدق می کند: 
دیپلم مطالعــات حرفه ای DEP در 
زمینه مدل سازی. طبق اعالم رسمی 
وزارت آمــوزش و تحصیــالت عالی 
MEES، این برنامه به طور رســمی 

27 مارس سال گذشته لغو شد.
بریان سن-لویی ســخنگوی وزارت 
آموزش می گوید نیاز به نیروی کار در 
این عرصه دیگر احساس نمی شود که 
وزارت خانه بخواهد برنامه تحصیلی 
خــود را حفظ کند. طی چند ســال 
اخیر نیز هیچ دانــش آموزی در این 

رشته ثبت نام نکرده است.
این گفته سخنگوی وزارت مهاجرت 

بسیار تعجب برانگیز است زیرا همان 
طور که ســیمون ژولن-بــارت وزیر 
مهاجرت کبک اعالم کرد هدف دولت 
از ایجاد این اصالحات تامین نیازهای 

بازار کار استان است.

برنامه هایی که به دانشجویان خارجی 
عرضه نمی شود

در حالی که در گذشته برای استفاده 
از برنامه تجربه کبکی هیچ محدودیتی 
وجود نداشــت، از این پس فقط آن 
دســته از متقاضیانی که یک مدرک 
آموزشــی یا تجربــه کار در یکی از 
زمینه های تعیین شده توسط وزارت 
مهاجــرت کبک را در دســت دارند 
می توانند برای اخذ سریع مجوز اقامت 
دایم در کبک از برنامه تجربه کبکی 
اســتفاده کنند. اما پس از اعتراضات 
و مشــاجرات فــراوان، دولت کبک 
قول داد یک بند حقوق اکتســابی به 
الیحه خود اضافه کند تا آن دسته از 
خارجیانی که در حال حاضر در استان 
به سر می برند، بتوانند از امتیاز برنامه 

تجربه کبکی برخوردار شوند.
دو فهرست در این زمینه تهیه شده 
است، یکی شامل زمینه های آموزشی 
برای دانشــجویان خارجی و دیگری 
مربوط به »مشــاغل مورد نیاز« برای 

کارگران موقت است.
اما مســئله عجیب این است که در 
این فهرستها رشته ها و مشاغلی دیده 
می شــود که منحصر به دانشجویان 
کانادایی اســت و اساسا دانشجویان 
خارجی اجازه دسترســی و فراگیری 
آنها را ندارنــد. در این جا برای مثال 
می توان بــه دکترای دامپزشــکی ، 
دندانپزشــکی و اپتومتری اشاره کرد 

که دانشگاه مونترال ارائه می کند.
این برنامه های تحصیلی به دانشجویان 
خارجی ارائه نمی شود. در گذشته نیز 
وضعیت همواره به همین منوال بوده 

است.
اومرئا ســخنگوی دانشــگاه  ژنوویو 
مونترال می گویــد این ها برنامه های 
تحصیلی به شدت سهمیه بندی شده 
هستند و به همین علت به دانشجویان 
خارجی عرضه نمی شوند. وی تصریح 
کرد دانشجویان بین المللی که دیپلم 
خود را در کشــورهای متبوعشــان 
گرفته اند می توانند وارد دانشــکده 

پزشکی شــوند و در آنجا به کارهای 
پژوهشی و تحقیقاتی مشغول شوند یا 
این که »برنامه های دیگری« را دنبال 
نمایند. وی افزود فهرســت منتشــر 
شده از رشــته ها و مشاغل مورد نیاز 
اســتان کبک عمال پر از ابهام است 
و دانشــجویان ما همــواره درباره آن 
صحبت می کنند و در این باره سواالت 

زیادی می پرسند.
وانگهــی تعــداد بســیار کمــی از 
دانشجویان خارجی در رشته پزشکی 
در برنامــه تجربــه کبکــی پذیرش 
می شوند. طبق اعالم وزارت بهداشت 
و خدمــات اجتماعی که ســهمیه 
رشته های پزشکی را تعیین می کند، 
هر ســال تنها پنج دانشجو با ملیت 
خارجی می توانند در رشته پزشکی در 

کبک تحصیل کنند.
برای رشــته داروســازی نیز که در 
فهرســت ارائه شــده توســط وزیر 
مهاجرت کبک مشــاهده می شــود، 
وضعیت مشابهی وجود دارد. مدرک 
دکترا در این رشــته در دانشگاه های 
کبک به شدت ســهمیه بندی شده 
و این به معنای آن اســت که امکان 
ورود دانشجویان خارجی به این عرصه 

بسیار کم است.
به عنــوان مثال در دانشــگاه الوال 
روشن  دانشــجو  پذیرش  معیارهای 
اســت: متقاضیان خارجــی آخرین 
کسانی هســتند که می توانند از این 
برنامه استفاده کنند. برای تحصیل در 
این رشته اولویت با متقاضیان کبکی 
و پس از آن متقاضیان دیگر استانهای 

کانادا است.
مطابق با فهرســت ارائه شده توسط 
وزارت مهاجرت، دسترسی به برنامه 
تجربــه کبکی بــرای آن دســته از 
متقاضیانی کــه در زمینه کاردرمانی 
مدرک یا مهــارت دارند، امکان پذیر 
اســت این در حالی است که از سال 
2۰۰۹ شرایط کار در این رشته تغییر 

کرده است.
یکی دیگــر از موارد ســوال برانگیز 
مربوط به بخش درمان و بهداشــت، 
مدرک périnalité اســت که به نظر 
می رسد یک اشتباه امالیی باشد. اما 
حتی اگر هم فرض را بر این بگیریم 
که وزارت مهاجرت، فرانسوی سازی 
و ادغام اجتماعی کبــک در واقع در 
 » périnatalité « این جا منظورش
) دوره پیش از تولد( بوده است، باید 
بگوییم که چنین عنوانی در برنامه های 
دانشگاهی استان وجود ندارد. با این 
حال یک برنامه کوتاه آموزشــی در 
زمینه مراقبتهای پرســتاری پیش از 
تولد در دانشــگاه کبک ریموســکی 
UQAR دیده می شود اما این رشته 
و این برنامه تحصیلی در برنامه تجربه 

کبکی قابل قبول نیست.

نام هایی که دیگر وجود ندارند

کارشناسی ارشــد مهندسی کاغذ از 
ســال 2۰۱۰ تحت این عنوان دیگر 
وجود ندارد. این رشته که در  دانشگاه 
کبک تروآ-ریوییر تدریس می شــود، 
به مهندســی کارشناسی ارشد علوم 

و مهندسی مواد لیگنوسلولوزی تغییر 
یافته است.

کارشناسی ارشد سالمت اجتماعی و 
اپیدمولوژی که در دانشــگاه مونترال 
و دانشــگاه الوال تدریس می شد، به 
عمومی  ســالمت  ارشد  کارشناسی 
تغییر نام داده اســت. این تغییرات از 
سال 2۰۱4 در دانشگاه مونترال و از 
سال 2۰۱۶ در دانشگاه الوال به اجرا 

گذاشته شده است.
وزارت کار، اشــتغال و همبســتگی 
اجتماعی کبک تحت سرپرستی ژان 
بوله تاکید کرده اســت که در تهیه 
فهرستهای منتشر شده توسط وزارت 
مهاجرت، فرانسوی ســازی و ادغام 

اجتماعی دست نداشته است.
در واقع وزارت مهاجرت کبک در تهیه 
این فهرستها از یک گزارش وزارت کار 

الهام گرفته است.
فرانسوا لوگو با اشاره به این که وزارت 
مهاجرت در تهیه فهرســتهای مورد 
نظر از ژان بولــه کمک گرفته و این 
فهرستها هر ساله مورد بازبینی قرار 
خواهند گرفت، تاکید کرده است که 
اصالحات پیشنهادی سیمون ژولن-

بارت  در واقع چیز جدیدی نیست.
وزارت مهاجرت، فرانســوی سازی و 
ادغــام اجتماعی کبک در حقیقت از 
نسخه 2۰۱۸ گزارشــی الهام گرفته 
اســت که هر ساله توسط وزارت کار، 
اشتغال و همبســتگی کبک تحت 
بازار کار« منتشــر  عنوان »تــوازن 
می شــود.  وزارت کار کبک در تهیه 
این گزارش اطالعات جمع آوری شده 

تا ســال 2۰۱7 را مرجع قرار داده و 
ضمن بررسی شرایط مربوط به پانصد 
شغل مختلف در استان، کم و کسریها، 
وضعیت توازن یا  ازدیاد مشاغلی را که 
در بازار کار استان مشاهده می شود، 

برشمرده است.
وزارت کار، اشتغال و همبستگی کبک 
تاکید کرده که ایــن وزارت خانه به 
هیچ وجه به طور مستقیم در کار تهیه 
فهرســتهای ارائه شده توسط وزارت 

مهاجرت دخیل نبوده است.
کاترین پولن ســخنگوی وزارت کار، 
اشتغال و همبستگی کبک تاکید کرد 
اســتفاده از گزارش یادشده کار این 
وزارتخانه نبوده است و وزارت کار نه 
با وزارت مهاجرت و نه با کمیســیون 
شرکای بازار کار )که در تهیه گزارش 
یادشــده مشارکت داشــته( در این 

زمینه همکاری نداشته است.
در فهرست رشــته ها و مشاغلی که 
امکان دسترســی بــه برنامه تجربه 
کبکی را می دهد، دیپلم ارتباطات و 

روزنامه نگاری نیز مشاهده می شود.
در حالــی کــه ســالنهای تحریریه 
روزنامه ها در سالهای اخیر با کاهش 
یا حــذف بودجــه روبرو شــده اند، 
روزنامه نگاری در فهرســت مشاغلی 
نیست که وزارت کار کبک به دنبال 
آن بوده اســت. طبق گزارش وزارت 
کار، روزنامه نگاری از جمله مشاغلی 
است که در سرتاسر استان کبک در 

وضعیت »مازاد« قرار دارد.
عالوه بر این تناقضات دیگری نیز در 
فهرست های وزارت مهاجرت و وزارت 
کار کبک دیده می شــود. به عنوان 
مثال افرادی که به عنوان تکنســین 
حسابداری مشغول کار هستند امکان 
دسترســی به برنامــه تجربه کبکی 
را دارند اما این شــغل در فهرســت 
رشته های آموزشــی گنجانده نشده 

است.

با تغییرات  لوگو اعالم کرد  فرانسوا 
جدید مشکلی ندارد

در حالی که مسئوالن وزارت مهاجرت 
کبک به ســواالت رادیو کانادا پاسخ 
ندادند، وزیر اول کبک بعد از ظهر روز 
جمعه در سفر به نورد-دو-کبک اعالم 
کرد که ممکن است تغییرات جدیدی 
در اصالحیه مقررات مهاجرت ایجاد 
شــود. لوگو بدون اظهارنظــر درباره 
تناقضات و ابهاماتی که در فهرستهای 
ارائه شــده توســط وزارت مهاجرت 
مشاهده شده اســت، تاکید کرد: آن 
چه به نظر من اهمیت دارد این است 
که همــه مدارک و رشــته هایی که 
کمبود آنها در بازار کار کبک احساس 
می شود در فهرست مشاغل گنجانده 
شــوند. وی تصریح کــرد که ممکن 
است برخی مشاغل نیز از این فهرست 

حذف شوند.

مسئله عجیب این است که در این فهرستها رشته ها و مشاغلی دیده می شود 
که منحصر به دانشجویان کانادایی است و اساسا دانشجویان خارجی اجازه 

دسترسی و فراگیری آنها را ندارند. 
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پیش بینی افزایش قیمت مسکن در مترو ونکوور در سال 2020 و 2021
با اســتناد بــه جدیدترین  ایرونیا- 
گــزارش چشــم انداز بازار مســکن 
ســازمان وام مسکن و مسکن کانادا، 
بازار مسکن مترو ونکوور طی دو سال 
آینده »متعادل« باقی خواهد ماند و 
انتظار می رود قیمت ها در راســتای 

رشد جمعیت افزایش پیدا کنند.
فروش و قیمت مسکن اخیرا در نتیجه 
چند فاکتور از جمله افزایش نرخ بهره 
وام مســکن و مالیات هــای جدید 
کاهش پیدا کرده بود اما این سازمان 
پیش بینی می کند که از سال 2۰2۰ 
و تا ســال 2۰2۱ هم افزایش قیمت 
و هم رشــد فروش مسکن متوسط 

خواهد بود.
انتظــار می رود خانه های مســتقل، 
کاندوها و آپارتمان هایی که قیمت شان 
کمتر از 7۰۰ هزار دالر است بیشترین 
میــزان تقاضا را خلــق کنند چون 
»خانه هایی که در این بازه قیمتی قرار 
دارند در دسترس خریدارانی هستند 
کــه می خواهند بر پایه درآمدشــان 
خانــه بخرند و امالکی کــه نیازمند 
سهم چشمگیری برای پرداخت مبلغ 

مهاجران کم درآمد
 به مراتب کمتر از ثروتمندان »شهروند« کانادا می شوند

ایرونیا- تحقیقــات جدید مرکز آمار 
کانــادا نشــان می دهد در بــازه ۱۰ 
ساله ای که هم زمان با تغییرات دولت 
قبلی محافظه  کار به برنامه شهروندی 
بــود تعداد کمتــری از تــازه واردها 
به کشــور از کــم درآمدها تبدیل به 

شهروند کانادایی شدند.
این کاهش بخشــی از یک روند کلی 
کاهــش میزان شــهروندی در میان 
افرادی بــود که کمتر از ۱۰ ســال 
در کانــادا بوده اند. مرکــز آمار کانادا 
چهارشــنبه اعالم کرد این اتفاق در 
حالی افتاده که کانادا یکی از باالترین 
نرخ شــهروندی واقعــی را در میان 

کشورهای دنیای غرب دارد.
آمار نشــان می دهد بین ســال های 
۱۹۹۱ و 2۰۱۶ نرخ شــهروندی در 
کانادا که همان درصد مهاجرانی است 
که تبدیل به شهروند کشور می شوند، 
حــدود 5 درصد افزایش داشــت اما 
این افزایش تا حدود زیادی به خاطر 
افرادی بود کــه بیش از یک دهه در 

کانادا بودند.
اما از سال ۱۹۹۶ تا سال 2۰۱۶ نرخ 
شهروندی برای آن هایی که کمتر از 
۱۰ سال در کشــور بودند شروع به 

کاهش کرد. 

با استفاده از محاسبه میزان درآمدها 
با توجه به تــورم، مرکز آمار کانادا به 
این نتیجه رسید که برای افرادی که 
درآمد ساالنه آن ها کمتر از ۱۰ هزار 
دالر بود کاهش نرخ شهروندی معادل 
2۳.5 درصد بود و این در حالی است 
که این نرخ برای افرادی که درآمدی 
باالی ۱۰۰ هزار دالر در سال داشتند 
تنهــا ۳ درصد بــود. در همان دهه، 
نرخ شــهروندی افــرادی که درجه 

آموزش پایین تر از دبیرستان داشتند 
22.5 درصــد کاهش پیدا کرد و این 
در مقایســه بــا ۱۳.۸ درصد کاهش 
در میــان افرادی اســت که مدرک 

دانشگاهی داشتند.
هم در مورد درجــه درآمد و هم در 
مورد درجه آموزش، شــکاف ها بین 
ســال های 2۰۱۱ و 2۰۱۶ عمیق تر 
شد. بین ســال های 2۰۱۱ و 2۰۱5 
دولــت محافظــه کار وقــت برنامه 

شــهروندی را متحول کرد و کارمزد 
شــهروندی را از ۱۰۰ دالر بــه ۶۳۰ 
دالر افزایش داد. این دولت همچنین 
نیازمندی های سخت تری برای زبان 
و دانش در نظر گرفت و شرایط اخذ 

شهروندی را سخت تر کرد.
تحقیقــات مرکــز آمار کانــادا یک 
دلیل مشــخص بــرای کاهش نرخ 
شــهروندی ذکر نکرده است. الرنس 
بودوان-کوریوو یکی از ســخنگویان 
این سازمان در ایمیلی گفت: »چند 
بازه 2۰۰۶  تغییر سیاست گذاری در 
تا 2۰۱۶ داشــتیم. سخت می توان از 
طریق داده های سرشماری که هر پنج 
سال یک بار انجام می شود گفت اثر 
تغییر یک سیاســت خاص چه بوده 

است.«
لیبرال هــا در پلتفرم انتخابات فدرال 
اخیر رویکردی مخالف با محافظه کاران 
داشــتند و قول دادند از سال آینده 
کارمزدهای مهاجرت را حذف کنند. 
لیبرال ها گفتند »پروســه دادن حق 
شهروندی یک سرویس دولتی است، 
نه چیزی که باید پــول آن را با یک 
کارمــزد کاربری پرداخــت کرد« و 
گفتند هزینه حذف این کارمزد طی 
4 سال ۳۹۱ میلیون دالر خواهد بود.

در ســال 2۰۱7 لیبرال ها همچنین 
نیازمندی هــای دیگر شــهروندی را 
تســهیل کردند کــه از جمله آن ها 
می توان به تعهدهای شهروندی و بازه 
سنی عبور از تست های زبان و دانش 
اشاره کرد. با استناد به جدیدترین آمار 
ارایه شده توسط سازمان مهاجران و 
شــهروندی کانادا، در ســال 2۰۱۸ 
روی هم رفته ۱7۶47۳ نفر شهروند 
کانادایی شدند که نسبت به ۱۰۶۳7۳ 
نفر ســال قبل افزایش قابل توجهی 
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پیش پرداخت هستند کمتر مقرون به 
صرفه هستند.«

گزارش می گویــد انتظار می رود رقم 
پروژه های تازه کلید خورده مســکن، 
مخصوصا خانه هــای چندخانوار باال 
باقی بماند. این خانه ها در حال حاضر 
۸۸ درصد از تمــام واحدهای تازه را 

تشکیل می دهند.
 CMHC اریک باند متخصص ارشــد
ونکــوور می گویــد: »همینطور که 
تراکــم بــاال مــی رود و چالش های 
مقرون بــه صرفگی باقــی مانده اند، 
واحدهای چندخانوار مســئول اکثر 

ساخت و ســازهای خانه هــای جدید 
خواهند بود.«

انتظار می رود وضعیت اســتخدام در 
منطقه به بهبود وضعیت بازار مسکن 
نوســاز کمک کند چون نرخ بیکاری 
هنوز پایین و نرخ اشتغال موقعیت های 
کاری باال باقی مانده اســت. گزارش 
می گوید کارفرمایان این منطقه ممکن 
است مجبور شوند حداقل دستمزدها 
را افزایش دهند تا بتوانند کارمندان را 

حفظ و افراد جدید را جذب کنند.
در گزارش آمده: »اســتخدام کامل 
و افزایش حداقل دســتمزدها باعث 

می شــود وضعیت مالــی خانوارها و 
اعتماد مصرف کننده افزایش پیدا کند 
که در نتیجــه از خریدهای بزرگ از 

جمله مسکن حمایت می کند.«
احتماال اجاره نشــین ها شاهد بهبود 
قابل توجهی نخواهنــد بود. گزارش 
می گوید بازار سفت و ســخت اجاره با 
نیروی افزایش جمعیت در منطقه به 
همین منوال به کار خود ادامه خواهد 
داد و تقاضــا و مبلغ اجاره ها را باالتر 

خواهد برد.
ارشــد CMHC گفت  اقتصــاددان 
تنش های تجــارت جهانی به عنوان 
یکی از ریسک های منفی بازار مسکن 

کانادا دیده می شوند.
باب دوگان گفت: »نرخ های بهره وام 
مسکن خیلی پایین هستند و این چیز 
خیلی مثبتی است. اما درجه بدهی در 
کانادا بسیار باالست و به همین دلیل 
باید نوعی شــوک وجود داشته باشد 
که باعث شــود بیکاری بــاال برود یا 
درجه اســتخدام کاهش پیدا کند و 
این می تواند اثری واقعی روی عملکرد 

iroonia.ca .»وام ها داشته باشد

»دزدی از وزیر مهاجرت یک ضربه 
امنیتی است«

نورمان دروشر، کارشناس امنیت اعالم 
کرد دزدی از خودرو کاری ســیمون 
ژولن-بارت وزیر مهاجرت نباید دست 
کم گرفته شــود هر چند خود وزیر 
می گوید که »اسناد مهمی« به سرقت 

نرفته اند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
چهارشنبه شــب )۱۳ نوامبر 2۰۱۹( 
زمانی کــه دزدی اتفاق افتاد وزیر در 

دفتر وزارت مهاجرت به سر می برد.
خودرو او در فضایی پارک بود که در 
پارکینگ ســاختمان ماری-گویار به 
خودرو وزیر مهاجرت اختصاص داده 

شده است.
نورمان دروشر که خود سال ها محافظ 
شــخصی ژان شارســت و مسئول 
آموزش محافظان شخصی در فاصله 
ســال های 2۰۱4 تــا 2۰۱۶ بــود، 
می گوید آنچه که باید از وقایعی نظیر 
این به خاطر داشت این است که این 

گونه موارد ضعف امنیتی است.
نورمان دروشــر تعجــب می کند که 
یک نفر با توجه به گشت زنی دائمی 
مأمــوران امنیــت عمومــی اطراف 
ساختمان های دولتی، توانسته است 
به خودروی وزیر دسترسی پیدا کند 

و وارد آن شود.
وی همچنین بــه وجود دوربین های 
نظارتی اطراف این ساختمان  ها اشاره 

کرد. 
نرمان دروشر همچنین گفت از اینکه 
درهای خودرو باز گذاشته شده بودند 

نیز تعجب می کند.
وی افزود قفل کــردن خودرو قانون 
شماره یک است. قانون شماره دو این 
است که هرگز تجهیزات الکترونیک را 

در خودرو در معرض دید قرار نداد.
خودروهــای کاری معمــوال به جی 
پی اس مجهز هســتند. جی پی اس 
همچنین از جمله اشــیائی است که 

باید از آنها محافظت شود.
وی گفت حتی در خودروهای لوکس 
سیســتم های هشــدار وجود دارد و 
نخستین چیز وقتی یک نفر محافظ 
شخصی اســت این است که وقتی از 
خودرو پیاده می شود مطمئن شود که 

درهای خودرو قفل است.
دروشــر خاطر نشــان کرد که جی 
پی اس همچنین حاوی آدرس های 
حســاس اســت. حتی وقتی شــما 
برای بنزیــن زدن هم از خودرو پیاده 
می شوید باید جی پی اس را بردارید 
و آن را در جیــب خودتان بگذارید و 
هنگام بازگشــت به خودرو آن را سر 

جایش قرار دهید.
وی در عین حــال گفت که در حال 
حاضر نمی توان با قاطعیت گفت که 

محافظ شخصی مســئول این واقعه 
اســت. تحقیقات انجام خواهد شد. 
اکنون باید متوجه شد دستوراتی که 
وزیر به محافظ شخصی خود داده، چه 

دستوراتی بوده است؟
وی یــادآور شــد محافظ شــخصی 

مسئولیت های متعددی دارد.
یک محافظ شــخصی نــه تنها باید 
امنیــت فردی را کــه از او محافظت 
می کنــد تأمیــن کند بلکــه باید از 
خودرویی که می راند و عناصری که 
می تواند در آن وجود داشــته باشــد 
محافظت کند. حفاظت از اقالمی که 
به وزیر تعلــق دارند نیز در چارچوب 

وضایف محافظ شخصی است.
به گفته این پلیس ســابق، این واقعه 
می تواند به تغییر دســتورالعمل های 
امنیتی برای وزیران منجر شود. اداره 
پلیس کبک پنجشنبه تحقیقات خود 
را برای روشــن شدن این ماجرا آغاز 

کرد.
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اعالم قوانین جدید بریتیش کلمبیا برای مبارزه با سیگار الکتریکی
ایرونیا- دولت استانی بریتیش کلمبیا 
قرار اســت قوانین بازدارنــده ای در 
زمینه محصوالت مرتبط با سیگارهای 
الکتریکی تصویــب کند کند تا مانع 
از افزایش شدید استفاده آنها توسط 

جوانان شود.
انتظار می رود این جدی ترین برنامه 
موجود در کشور در این زمینه تا اینجا 
باشد. اعالنیه توسط سه وزیر کابینه 
یعنی وزیر ســالمت آدریان دیکس، 
وزیــر آمــوزش راب فلمینگ و وزیر 
اقتصاد کارول جیمز در ویکتوریا صادر 

خواهد شد.
ژان-مــارک پرووســت ســخنگوی 
وزارت ســالمت چند هفته پیش به 
سی بی سی گفته بود بریتیش کلمبیا 
به زودی دســت به عمل خواهد زد و 
این نخستین حرکت این چنینی در 

کانادا خواهد بود.
او گفته بود: »در پاسخ به استفاده از 
سیگارهای الکتریکی و مسائل رو به 
رشد ســالمت عمومی مرتبط با این 
مســئله، ما یک برنامــه عمل آماده 
کرده ایــم و آن را بــه زودی اعــالم 
خواهیم کرد. این برنامه دو سو خواهد 
داشت و از طریق برخورد و آموزش به 
مسئله استفاده از سیگارهای الکتریکی 
رسیدگی می کند. همچنین تغییراتی 
قانونی اعمال خواهد شد و دسترسی 
به محصوالت مرتبط با ســیگارهای 

الکتریکی محدود می شود.«
با وجــود اینکه قوانیــن فعلی کانادا 
جلوی فروش محصوالت سیگارهای 
الکتریکــی را بــه افراد ۱۹ ســال یا 
مسن تر محدود می کند، هزاران جوان 
آن هــا را می خرند و حتی در مدارس 
هم از آن ها استفاده می کنند و آن ها را 
می فروشند. چیزی که به عنوان ابزاری 
برای توقف ســیگار کشیدن طراحی 
شــده بود حاال دارد افراد را معتاد به 
نیکوتین می کند و به عنوان وسیله ای 

برای ماریجوانا استفاده می شود.
با اســتناد به اطالعات فراهم شــده 
توسط هیات مدارس ونکوور، استفاده 
از سیگارهای الکتریکی می تواند روی 
توســعه مغزی جوانان اثــر بگذارد و 
باعث اختالط های احساسی و افزایش 
اضطراب بشود. وقتی این محصوالت 
معروف می شــدند نکات منفی آن ها 

مشخص نبود.
آرت اســتاینمن مدیــر ترفیع نکات 
ســالمتی اســتفاده از مــواد مخدر 
در هیــات مــدارس ونکــوور گفت: 
»ســیگارهای الکتریکی به ســرعت 
جا افتادند و گســترش پیدا کردند و 
بخشــی از دلیل آن این بود که حتی 
سازمان های سالمتی بزرگ هم در آن 

روزهای اولیه اخطار نمی دادند.«
اما متخصصان حاال نگران هستند که 

خطرات استفاده از این محصوالت تا 
حدود زیادی ناشــناخته است و این 
در حالی اســت که بعد از چند دهه 
تحقیق، ریسک های سالمتی استفاده 
از ســیگارهای معمولی شناخته شده 

هستند.
دکتر میالن خارا یکی از پزشک های 
کلینیــک توقف ســیگار کشــیدن 
می گوید  ونکوور  عمومی  بیمارستان 
می توان با اطمینان گفت استفاده از 
اثرهایی منفی  الکتریکی  سیگارهای 
دارد. او گفت: »در حال حاضر گستره 
این اثرات منفی را درک نمی کنیم و 
به همین دلیل نیازمند انجام مطالعات 

طوالنی مدت هستیم.«
او اضافه کرد: »سیگارهای الکتریکی 

در بیشتر محصوالت حاوی نیکوتین 
هستند. وقتی نیکوتین با سرعت به 
مغز رسانده می شود پتانسیل شدیدا 
اعتیــادآور کردن محصــول را دارد. 
مغزهای جوان به طور بالقوه نســبت 
به اثرات منفی نیکوتین آســیب پذیر 
هســتند و این محصوالت می توانند 
روی تمرکز و حافظه و توسعه مغز اثر 

بگذارند.«
مواد ناشــناخته ای که در سیگارهای 
الکتریکی وجــود دارند هم باعث به 
وجود آمــدن نگرانی هایی شــده اند 
چون مشخص نیســت وقتی که در 
دستگاه ها گرم می شــوند دقیقا چه 
اتفاقی برای شان می افتد و چه اثراتی 

می توانند داشته باشند. 

طی چند مــاه گذشــته در ارتباط 
بــا THC موجــود در ســیگارهای 
الکتریکی که خود یکی از موادی است 
که در ماریجوانا پیدا می شود در ایاالت 
متحده بیش از 2 هزار مورد آســیب 

ریوی گزارش شده است. 
در سپتامبر، دکتر بانی هنری مامور 
ارشد سالمت استانی بریتیش کلمبیا 
اعالم کرد که دکترهــا حاال متعهد 
هســتند موارد بیماری های شــدید 
ریوی مرتبط با استفاده از سیگارهای 
الکتریکی را به مســئوالن ســالمت 
منطقه ای گزارش کنند. مرکز کنترل 
بیماری هــای بریتیــش کلمبیا هم 
در حال حاضر مشــغول جمع آوری 

داده های بیشتر در این زمینه است.

 تا سال 2050 
اپیدمی »سوپرباگ ها« بالغ بر ۴00 هزار کانادایی

 را به کام مرگ خواهد کشاند
ایرانیان کانادا- طی گزارشــی اعالم 
شده است در طی ۳۰ سال آینده ابر 
میکروب ها یا سوپر باگ ها به زندگی 
4۰۰.۰۰۰ کانادایــی پایــان خواهد 
داد که از لحــاظ اقتصادی به میزان 
حدود 4۰۰ میلیارد دالر بخش تولید 

ناخالص داخلی هزینه بردار است.
علــت فزونی این هزینــه، به میزان 
عفونت های باکتریایی مقاوم به درمان 
مربوط می شــود که از 2۶ درصد در 
ســال 2۰۱۸ به 4۰ درصد تا ســال 

2۰5۰ افزایش خواهد یافت.
از ســوی دیگر تغییرات آب و هوایی 
نیز از عوامل دخیل روی سالمت افراد 

است.
کانادا  عمومی  بهداشــت  ســازمان 
گزارشــی از تأثیــرات اجتماعــی- 
اقتصادی مقاومت ضد میکروبی منتشر 
 Council کرد و به این منظور شورای
را   of Canadian Academies

تشکیل داد.
مقاومت ضــد میکروبی هنگامی رخ 
می دهــد که میکروارگانیســم ها، از 
جمله باکتری ها ، ویروس ها و قارچ 

ها، در برابر داروها مقاومت کنند.
شــایع ترین ضد میکروبی ها آنتی 
بیوتیک ها هســتند که عفونت های 
ناشی از باکتری ها را درمان می کنند.
طبق یک پنل تخمین شــمار تلفات 
ساالنه کانادا، 2۶ درصد عفونت های 
مقاوم به دارو در سال 2۰۱۸ منجر به 
مرگ بیش از ۱4.۰۰۰ تن شده است 
که از این تعداد 5.4۰۰ تن منحصرا 
دچار مشــکل عفونتی بوده و برخی 

دیگر نیز دچار بیماری آلزایمر بودند.
عفونت های مقاوم به دارو باعث کاهش 
کیفیت زندگی می شوند و برخی از 
گروه های اقتصادی اجتماعی بیشتر 
در معرض خطر قرار می گیرند. این 
گروه ها شامل افراد بومی، کم درآمد 

و بی خانمان و همچنین افرادی که 
به کشورهای در حال توسعه سفر می 
کنند که میکروب های مقاوم در آنها 

رایج تر است.
ایــن نوع مقاومت در برابــر دارو می 
توانــد به حدی خطرناک باشــد که 
دیگر روش های درمانی پزشکی مانند 
دیالیز کلیه، شیمی درمانی و سزارین 
به سختی انجام شــود. چرا که برای 
درمان عفونت های این موارد معموالً 

آنتی بیوتیک تجویز می شود.
در نتیجه محدود کردن تأثیر مقاومت 
ضد میکروبی نیاز به ارزیابی مجدد و 
کامل مراقبت های بهداشــتی کانادا 

دارد.
این سونامی است که بر اثر تغییرات 
آب و هوایی کم و بیش در حال شیوع 
بوده و متاسفانه عواقبی همچون مرگ 

و میر دربر خواهد داشت.

اعمال محدودیت جدید در استفاده 
از خدمات دولتی »به زبان انگلیسی«

 در استان کبک
ایرونیا- فرانســوا لگو نخســت وزیر 
کبک اعالم کرد چه کســانی در این 
استان حق دریافت قبض برق، تمدید 
گواهینامه رانندگی یا دریافت کارت 
بیمه سالمت را به زبان انگلیسی دارد.

به گفته او تنها افرادی که تحت چارتر 
فرانسوی زبان کبک حق دریافت تعلیم 
در مدرســه به زبان انگلیسی را دارند 

می توانند از این خدمات بهره ببرند.
لگو سه شــنبه در هیات قانون گذاری 
ملی کبک به خبرنگاران گفت: »اگر 
والدین شما به مدرسه انگلیسی رفته 
باشند در کبک حق دارید و ما به آن 
حقوق احترام می گذاریم. اگر مهاجری 
نو هســتید باید با آن ها فرانســوی 
صحبت کنیم. فرقش این است. این 
مســئله در قوانین ذکر شده، ما فقط 

باید الیحه ۱۰۱ را اعمال کنیم«.
ژولن-برت  ســیمون  مهاجرت  وزیر 
کــه همچنین مســئول حفاظت از 
زبــان فرانســوی اســت گفت یک 
سیاســت جدید زبانی از این مسئله 
اطمینان حاصل خواهد کرد که تمام 
وزارت خانه ها و ســازمان ها خدمات 
عمومــی را تقریبا اختصاصی به زبان 
فرانسوی ارایه خواهند کرد. او گفت 
این سیاســت طی هفته های آینده 
نهایی خواهد شد و مشمول روابط با 

افراد و شرکت ها هم می شود.
او توضیــح داد که هیــچ چیز برای 
نخواهد  تغییر  انگلیسی زبانان  اقلیت 
کرد و »آن ها همیشه می توانند چنین 
خدماتی را به زبان خودشان دریافت 
اســتانی  دولت  کننــد«. همچنین 
اســتثناهایی برای افــراد بومی قائل 
خواهد شــد اما این شامل مهاجران 

تازه وارد به استان نمی شود.
ژولن-برت گفت: »کسی که عضوی 
از جامعه انگلیسی زبان باشد می تواند 
قبض هایش را به انگلیســی دریافت 
کند. اما اینطور نیســت که بگویید 
خدمــات را به انگلیســی می خواهم 
و آن را به انگلیســی دریافت کنید. 
بنابراین این مسئله بسیار مهم است 
که ارتباطات دولتی به زبان فرانسوی 

خواهند بود«.
کارلوس لیتائو منتقد فایننس لیبرال 
می پرسد که حاال آیا کارمندان دولتی 
باید از افراد بخواهند یک نشان دست 
مخفی داشته باشند که معموال کند 
چه کسی »انگلیســی زبان واقعی« 

است؟
او گفــت: »ژولن-بــرت هیچ ایده ای 
ندارد که واقعیت یک خانواده مهاجر 

قرن بیست و یکمی چطور است.«
گــرگ کلی عضو مجلــس لیبرال و 

اپوزیســیون رســمی روابط  منتقد 
کبکی های انگلیسی زبان گفت دولت 
می خواهــد بگوید موضعــش مورد 
حمایت بیشتر مردم است. او گفت: »با 
این حال این سیاست دارد به بقیه ما 
می گوید که شما بخشی از این استان 
نیســتید و این به هیچ وجه پیغامی 

مشمول کننده نیست.«
کلی گفت این سیاست بیش از اینکه 
پاسخ فراهم کند سوال مطرح می کند. 
گسترده ای  بسیار  بیانیه های  »وقتی 
مانند این مطرح می شــود وضعیت 
بسیار خطرناکی است. به طور مثال 
مشخص نیســت که چه کسی عضو 
این جامعه تاریخی اســت که ژولن-

برت می گوید.«
جولیوس گری وکیــل می گوید این 
سیاســت به مهاجران این سیگنال 
اشــتباه را می دهد که فرانسوی تنها 
زبان کبک است. او گفت: »این مسئله 
هم حقیقت دارد که مونترال شهری 
است که با دو زبان به خوبی کارش را 
انجام می دهد و نباید وانمود کنیم که 

اینطور نیست.«
او گفت بخــش »منزجرکننده« این 
سیاست این است که دولت می خواهد 
با خلق کردن ایــن »جامعه تاریخی 
انگلیســی زبان ها« مــردم را از هم 
جدا کند. به باور او این حرکت باعث 
می شــود مردم قابلیــت کامل درک 
کردن فعل و انفعال های خود با دولت 

را نداشته باشند.
گــری گفــت: »بــه نظــرم خلق 
دسته بندی های مختلف از شهروندان 
باعث می شود چالشی جدید در زمینه 
برابری به وجود بیاید و آزادی بیان هم 

به چالش کشیده بشود.«
او گفــت اطالعات آمــاری مختلفی 
را مطالعه کرده و نتایج به او نشــان 
می دهند که این حرکت نتایج مثبتی 
در بر نخواهد داشت. گری گفت: »اما 
در مورد این سیاست هیچ مطالعه ای 
وجود ندارد کــه از آن حمایت کند. 
وقتی می گوینــد ایــن کار را برای 
محاظــت از فرانســوی زبان ها انجام 
می دهند، دوســت دارم بدانم چطور 
عدم ارایه خدمات به زبان انگلیســی 
می خواهد به فرانسوی ها کمک کند.« 
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. تهیه لوازم پزشکى (مانند کرست کمر و.....)
. مشاور  جهت کاهش عوارض  بیمارى  دیابت

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

داروخانه سنت جورجز

تخفیف 20درصد  برای داروهای  بدون نسخه 
به افراد باالی 60 سال

Tel: 604-988-7199    www.stgeorgespharmacy.ca 
Address: 1309 St Georges Ave, North Vancouver, BC, V7L 3J2

برای جلوگیری از دیپورت شدن در مرز آمریکا 
چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟

ایرونیا- در ماه های اخیر شاهد بودیم 
که تعــدادی از کانادایی ها به هنگام 
ســفر به آمریکا در مرزهای زمینی 
دچار مشکل شــده و نه تنها امکان 
مســافرت به این کشور را پیدا نکرده 
اند بلکه در مواردی برای مدتی از سفر 
به این کشــور منع شده و به عبارت 
دیگر در فهرست سیاه قرار گرفته اند.

از این رو تمامی شهروندان کانادایی 
باید به هنگام ورود به آمریکا و مواجهه 
با مامورین مرزی این کشور مواردی را 
مــورد توجه قرار داده و با رعایت آنها 
ســفری بی دغدغه و موفق را تجربه 

کنند.
این مســئولیت مســافران است که 
ماموران مرزی را راضی کنند دلیلی 
که برای سفر به آمریکا بیان کرده اند 
درست اســت. اگر یک مسافر بگوید 
برای تعطیالت به این کشور می رود، 
امــا مامور مرزی رزومــه، لباس های 
کاری یا یک متن یا شــواهد دیگری 
پیدا کند که نشان دهنده هر چیزی در 
ارتباط با کار مثال یک پیشنهاد کاری 
باشــد، تمام این هــا می توانند موارد 

اخطاردهنده ای باشند.
افسران همچنین ممکن است اگر شما 
برای یک سفر کوتاه مقدار زیادی بار 
داشته باشید مشکوک بشوند. ماموران 
مرزی همچنین ممکن است نسبت 
به کانادایی هایی کــه می خواهند به 
ذوســت یا افراد فامیل در آمریکا سر 
بزنند مشکوک باشند به خاطر اینکه 
این نگرانی وجود دارد که آن ها ممکن 
است بخواهند در آمریکا بمانند، ازدواج 

کنند و همانجا ساکن بشوند.
اگر یک مامور مرزی درباره نیت یک 
مسافر نگرانی هایی داشته باشد )مثال 
اینکه مسافر شــواهد کافی ندارد که 
نشان دهنده ارتباطش با کانادا باشد(، 
می تواند مانع ورود این فرد به کشور 

بشود.
چالش اینجاســت که نمایش اشتباه 
اطالعات مسئله ای گسترده است که 
با استناد به آن می توان از ورود افراد 
جلوگیری کــرد. هر نوع دروغ گفتن 
در مرز، حتی دروغی که ممکن است 
بی ضرر به نظر برسد، می تواند تحت 
این دسته بندی قرار بگیرد. چیزی که 
افســران معموال می گویند این است 
که شما یک حرف به من زدید، حاال 
دارید حرف دیگری می زنید. مشکلی 
نــدارد، من اهمیتی نمی دهم، به من 
دروغ گفتید، بنابراین حذف می شوید 

و تا مدتی حق ورود ندارید.«
مســافرانی کــه از ورود بــه آمریکا 
منع شــده اند می توانند درخواســت 
تجدیدنظر بکننــد که به آن ها اجازه 
ورود دوبــاره داده بشــود، امــا این 
می تواند پروسه ای بسیار گران قیمت 

باشد و ماه ها به طول بیانجامد. 
هزینه های انجام این کار می تواند بسته 
به اینکه کجا فرم  تجدیدنظرتان را ثبت 

می کنید تا ۹۳۰ دالر آمریکا برســد 
و ممکن اســت درخواست دهندگان 
مشمول هزینه های بیشتری از جمله 
کارمزد وکیل و هزینه های مربوط به 

دریافت اسناد دادگاهی بشوند.
خود درخواست هم بســیار زمان بر 
است و درخواست کننده ممکن است 
نیاز به اثبات تصحیح رفتار خود داشته 

باشد.
 اگر فردی ســعی کنــد روز بعد از 
منع از ورود درخواســت تجدیدنظر 
کند، ریســک باالیی وجود دارد که 
درخواســت او رد شود چون به اندازه 
کافی زمان نگذشــته که اطمینان از 

پشیمانی وجود داشته باشد.
وکالی مهاجرتــی در هنــگام قصد 
سفر به آمریکا راهنمایی هایی به افراد 
می کنند و می گویند کارهایی هست 
که باید بکنید و کارهایی هســت که 

باید از انجام آن ها اجتناب کنید.
نکته اول این است که بدون توجه به 
اینکه هدف سفر شــما تفریح یا کار 
است، باید کامال اطالع داشته باشید 
که چه چیزهایــی می توانید همراه 
خود داشته باشــید و چه چیزهایی 

نمی توانید حمل کنید.
مسئله دیگر این است که نباید بیشتر 
از حد نیاز آنجا بمانید چون این مسئله 
می تواند در آینده برای شما مشکالتی 
ایجاد کند. ممکن اســت بدون اینکه 
هیچ نوع جرم یا اشتباه بزرگی انجام 

داده باشید از آمریکا حذف شوید.
وکالی مهاجرتــی می گویند که اگر 
در یک مرز از ورود شــما به کشــور 
جلوگیری شــد، به هیچ وجه شانس 
خــود را در یک مــرز دیگر امتحان 

نکنید.
 مامــوران مرزی خــود را به عنوان 

جبهه ای متحد می بینند و اطالعات 
مسافران به صورت الکترونیکی بین 

آن ها به اشتراک گذاشته می شود.
اگر برای چند ســال از ورود شما به 
آمریکا جلوگیری شده و سعی کنید 
بدون دریافــت حذف این ممنوعیت 
ورود داخل شــوید، مامــوران مرزی 
می توانند مدت ممنوعیت ورود شما 

را تمدید کنند. 
اگــر می خواهید یک ســفر طوالنی 
داشــته باشــید، حتما همراه خود 
مدارک و شواهدی داشته باشید که 
ارتباط شــما با کانادا را اثبات کنند. 
این ها می تواند شــامل مالیات ملک، 
اثبات شــغل، برنامه سفر تفریحی یا 
دیگر اسنادی در راستای برنامه های 
سفر شــما در آمریکا باشد. اگر شما 
خودشــاغل هستید، ســندی برای 
اثبات این که کار شما در کانادا انجام 
می شود، نشــان دهید. این می تواند 
شــامل قرارداد یا مالقاتی در آینده 
باشد که نشان دهد شما باید به خانه 

بازگردید. 
هر نشانی که شما »تسهیل کننده« 
تجارت مواد مخدر هســتید می تواند 
ریسکی باشــد. حتی اگر مشاور یک 
شرکت ماریجوانا هستید و می خواهید 
با مشــتریان آمریکایی خود مالقات 
کنید می تواند برای شــما مشــکل 

درست کند. 
خواســتار  می توانند  مرزی  ماموران 
دیدن دستگاه های الکترونیک شما و 

محتوای آن ها بشوند.
در نهایت باید بدانید که حتی بعد از 
اینکه ممنوعیت شما منقضی بشود، 
به صورت دائمی در پرونده شما باقی 

iroonia.ca .خواهد ماند

حمله اندرو شییر به بالنشه و ترودو: 
این دو نفر کانادا را دچار تفرقه می کنند

تفاهم ظاهری بین جاســتین ترودو 
نخست وزیر کانادا و ایو-فرانسوا بالنشه 
رئیس بلوک کبکوا به نظر می رســد 

خشم اندرو شییر را برانگیخته است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
شییر تالش کرد این دو نفر را که به 
گفته او با مخالفت با بخش نفتی غرب 
کانادا، کشور را تقسیم می کنند، با هم 

مقایسه کند.
رئیس حزب محافظه کار در بیانیه ای 
مطبوعاتی اعالم کرد مشــکل واقعی 
این است که جاستین ترودو از سال ها 
پیش مانند بالنشــه بــه لفاظی های 

حقیرانه می پردازد.
رئیس حزب بلوک کبکوا پیشترگفته 
بود که او نمی تواند با کســانی که با 
ارتقاء بخش نفت بــه دنبال جدایی 
غرب کانادا هســتند ابراز همدردی 

کند.
اظهارات او انتقادهای شدید جیسون 
کنی وزیر اول آلبرتا را در شبکه های 

اجتماعی برای او به همراه داشت.
شییر پنجشنبه هفته گذشته خواست 
در بحث مداخله کند و رئیس بلوک 
کبکوا را به بیان اظهارات توهین آمیز 

و تحریف شده متهم کرد.
اندرو شییر گفت در حالی که ترودو 
و بالنشــه به تقســیم کشــور ادامه 
می دهند، محافظــه کاران باور دارند 
که بخش انرژی می تواند کانادایی ها را 
متحد کند. بالنشــه اما با تمسخر در 
شــبکه های اجتماعی به حمله اندرو 

شییر پاسخ گفت.
در این فاصله، جاگمیت سینگ رئیس 
حزب نیودموکرات نیز خواست طوری 
وانمود کند کــه انگار بلوک کبکوا از 
همان میزان حزب او از تعداد نماینده 
در پارلمــان برخوردار اســت، وجود 
ندارد. وی پس از دیدار با جاســتین 
ترودو تالش کرد خود را به عنوان تنها 
گزینه ای که قادر اســت اندیشه های 
ترقی خواهانه پارلمان کانادا را پیش 

ببرد، معرفی کند.
سینگ در اظهاراتش هیچ اشاره ای به 

بلوک کبکوا نکرد. اما خبرنگاران از او 
در خصوص این حزب ســؤال کردند 
که او در پاســخ گفــت رئیس بلوک 
کبکوا همــان اولویت های حزب او را 
ندارد. وی گفت: »بالنشه به روشنی 
گفته است که عالقه ای به کار کردن 
روی برنامه های ملی که به نفع همه 
کانادایی ها باشد ندارد. این هدف او و 

حزب او نیست.«
ترودو هفته گذشــته با ســران همه 

احزاب مخالف دیدار کرد.

طی ۹ ماه گذشته
 قیمت مسکن کانادا بهبود پیدا کرده است

بانک ملی کانادا اعالم کرد در سه ماهه سوم امسال بازار مسکن کانادا رو 
به بهبود بوده و به این ترتیب طی نه ماه گذشته قیمت مسکن کانادا در 

مقایسه با درآمد مردم ارزان شده است.
به گزارش رســانه هدهد به نقــل از هافینگتون پســت، بنابر آخرین 
بررسی های این بانک در رابطه با خرید مسکن مقرون به صرفه، قیمت 

مسکن ملی به حدود 4۳ درصد از درآمد متوسط رسیده است.
متیو آرسنو و کیل دامس، از اقتصاددانان بانک ملی کانادا، در این رابطه 
گفتند: اما این ارزانی بدانی معنی نیســت که وضعیت مسکن در تمام 

مناطق کانادا به حالت عادی برگشته است.
این اقتصاددانان با تاکید بر وضعیت مســکن در تورنتو و ونکوور اظهار 
داشتند: با وجود اقدامات صورت گرفته در سه فصل گذشته، اما مشکالت 
بازرار مسکن دو بازار بزرگ امالک کانادا یعنی تورنتو و ونکوور همچنان 

تداوم دارد.
قیمت خانه در ونکوور تاحدی کاهش پیدا کرده است اما قیمت خانه و 
کاندو بطور متوسط در تورنتو همچنان باالست. البته کاندوهای ونکوور 
، جایی که قیمت مســکن طی دو سال گذشته کاهش یافته ، به سطح 
قیمت دو سال اخیر رسیده است ولی برای ونکوور قیمت همچنان رو به 
باالســت. با این وجود این وضعیت کوتاه مدت است و با کاهش نرخ وام 
در طول سال، فروش خانه نیز رونق یافته و قیمت مسکن کانادا دوباره از 

درآمدهای مردم باالتر می رود.
متیو آرسنو و کیل دامس، تاکید کردند: رشد روز افزون جمعیت بالغ در 
بزرگترین مناطق در کنار تسویه باالی وام مسکن موجب افزایش قیمت 

مسکن شده است.
اتحادیه مشاوران امالک کانادا نیز در همین رابطه اعالم کرده که در ماه 
سپتامبر فروش خانه ۱5/5 درصد افزایش داشته و میانگین قیمت خانه 
در ســطح کشــور نیز با افزایش 5/۳ درصدی به 5۱5۰۰۰ دالر رسیده 
است. این رقم بیشترین میزان افزایش قیمت طی سالیان اخیر بوده است.
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رشد سریع جذب مهاجر در استان های ساحل آتالنتیک کانادا
هفته- بین سال  های 2۰۱۱ تا 2۰۱۶، 
منطقــه آتالنتیک کانادا که شــامل 
استان  های نوااسکوشیا، نیوبرانزویک، 
نیوفونلند، البــرادور و جزیره پرنس 
ادوارد می شود به خاطر جذب اندک 
مهاجران کمترین رشــد جمعیت را 
داشته است. اما هم اکنون این استان ها 
در تالش بر افزایش جذب مهاجران 
بیشــتر به منظور دست یابی به رشد 
اقتصادی قوی تر هستند، به طوریکه 
هم اکنون نه تنها با کاهش جمعیت 
مواجه نیستند، بلکه یک روند صعودی 

رشد جمعیت را طی می کنند.
منطقه آتالنتیک کانــادا ۶.5 درصد 
جمعیت کانادا را دربردارد اما نتوانسته 
مهاجران را به اندازه ای که باید و شاید 
جذب کند. استان  های این منطقه از 
کانادا توانســته اند در اولین دهه قرن 
بیســت ویکم تنها ۱ درصد مهاجراِن 
تازه وارد را جــذب کند. اما همانطور 
که بیان شد، اوضاع رو به بهبود است 
و این استان ها در حال افزایش تعداد 
مهاجران خود هســتند و این رقم را 

به 5 درصد رسانده اند؛ به بیان دیگر، 
این استان ها از سال 2۰۰۰ تا 2۰۱۰ 
ساالنه تنها از ۳۰۰۰ مهاجر استقبال 
می کردند. در سال جاری این رقم به 

۱4۰۰۰ رسیده است.
اما رشــد جمیت این استان ها هنوز 
جای کار بســیار دارد. به اســتثنای 

پرنس ادوارد آیلند، ســه استان دیگر 
هنوز از لحاظ سرانه جذب مهاجر از 
دیگر استان  های کانادا عقب تر هستند. 
بــا وجود این شــواهد، قوانین از این 
حکایت دارند کــه منطقه آتالنتیک 
کانادا در دهه 2۰2۰ از تعداد بیشتری 
مهاجر که تناسب بیشتری با وسعت 

هشدار به کانادایی های دارای وام های قدیمی
بدهی های قدیمی ممکن است بدهکاران را 

گریبانگیرسازد

ایرانیان کانادا- به گفته کارشناسان، 
انتظــار مــی رود پرونــده وام های 
»زامبی«، حساب های قدیمی که در 
واقع »غیر قابل جمع آوری« خوانده 
شــده و زمان پرداخت آنان گذشته 
است، بنا بر ســطح باالی بدهی وام 
گیرنــده دوبــاره باز گشــته و مورد 

پیگیری قرار گیرد.
بنا بر اظهــارات ســرویس نظارتی 
Equifax، کاناداییــان از نــرخ بهره 
ارزان این کشــور سو استفاده نموده، 
به گونه ای کــه کل بدهی موجود به 
ازای هر بدهــکار، از 57 هزار دالر در 
پنج سال گذشــته، به 7۱.۹7۹ دالر 
در سه ماهه دوم سال جاری افزایش 

یافته است.
پیــش بینی گشــته ایــن تخلفات 
همچنان افزایش یافتــه و از توانایی 
پرداخت برخی وام گیرندگان پیشی 
گرفتــه و پس از انتقال حســاب به 
آژانس های جمع آوری بدهی و عدم 
عالقه طلبکار بــه جمع آوری بدهی 
نیز، بیش از پیش قدیمی و کهنه تر 
گردد. قوانین مربــوط به محدودیت 
های زمانی وام ها در سراســر کشور، 
در صورت عدم بازپرداخت بدهی های 
ناامن در مدت زمان مورد نظر، از وام 
گیرنده در برابر دادخواســت دادگاه 
محافظت نمــوده، که مدت زمان آن 
در انتاریو، آلبرتا، نیوفاندلند و البرادور، 
بریتیش کلمبیا، جزیره پرنس ادوارد 
و ساسکاچوان، دو سال، در کبک سه 

سال، و در اســتان ها و مناطق باقی 
مانده شش سال، و از نظر دولت فدرال 

نیز شش سال می باشد.
این محدودیــت زمانی در واقع بدین 
معناست که بستانکاران و آژانس های 
جمع آوری بدهــی نمی توانند پس 
از این مــدت به دادگاه رجوع کرده و 
بدهکاران را مجبور به پرداخت بدهی 

خود نمایند.
بــا این حال این امــر موجب ناپدید 
گشتن بدهی نگشته و این بدهی در 
پرونده شخص به مدت ۶ سال باقی 
مانده، و می تواند پس از فروش مجدد 
وام به آژانســی جدید دوباره از ســر 
گرفته شود، که تنها موفقیت در جمع 
آوری بدهی از چند بدهکار خرد نیز 
برای آن آژانس ســودآور خواهد بود، 
چرا که تنها پول اندکی بابت خرید آن 

وام پرداخته است.
وام هــای زامبی اشــکال مختلفی 
داشته، از جمله بدهی های قانونی که 
فراموش گشته یا نادیده گرفته شده 
اند، ســناریوهایی که طرفین بیگناه 
نامی مشابه با بدهکار داشته، یا موارد 

سرقت هویت یا خطای رایانه ای.
این امر شامل حساب های ناامن کارت 
های اعتباری، خطوط اعتباری، قبض 
های تلفن و موارد مشابه بوده، و وام 
های تضمینی نظیر وام مسکن و وام 
ها و بدهی های دولتی نظیر مالیات بر 
درآمد، مالیات بر دارایی، جریمه، حق 
بیمه سالمت و وام های دانشجویی را 

شامل نمی گردد.
در واقــع وام هــای قدیمی زمانی به 
وام های زامبی تبدیل می شــوند که 
بدهکار پس از گذشــت محدودیت 
زمانی به بدهی خــود اعتراف نماید 
که اصوال بایســتی به صورت کتبی 
اعالم گردد، نظیر تایید به بدهکاری از 

طریق پاسخ به ایمیلی مربوطه.
کارشناســان به بدهــکاران توصیه 
می کنند کــه بدهی خــود را تایید 
نکــرده و در صــورت تهدید دعوی، 
از تماس گیرنــده بخواهند اثباتی بر 
بدهی موجود برایشان ارسال نماید، 
که به احتمال بسیار نیز تماس گیرنده 
زحمت این کار را به خود نخواهد داد 
چرا که از محدودیت زمانی قانونی آن 

گذشته است.
لوری کمپبل، مدیر عامل ســازمان 
پرداخت  مخالف   ،Credit Canada
بدی های قدیمــی که از محدودیت 
زمانی آنان گذشته بوده، و نگران است 
که افراد از ترس شــکایت، بی جهت 
به دنبال متولی ورشکستگی برآیند، یا 
برخی وظیفه اخالقی خود دانسته که 
بدهی خود را پرداخت نمایند، که از 
نظر وی بــی مورد بوده چرا که قانونا 

مجبور به پرداخت آن نمی باشند.
وی به بدهکاران توصیه می کند پیش 
از به زانو درآمــدن و انجام هرکاری، 
ابتدا به مشــاورین معتمــد مراجعه 

نمایند.

جمعیت آن دارد، اســتقبال خواهد 
کرد.

منبع  استانی  منتخبین  برنامه  های   
مهاجرین  جذب  سیاســت  اصلی 

جدید

منطقــه آتالنتیک کانــادا نیز مانند 
ساسکاچوان  و  منیتوبا  اســتان  های 
برنامه  های مهاجرتی منتخبین استانی 
خود را مســتقال مدیریت می کنند. 
این برنامه در ســال ۱۹۹۹ رونمایی 
شد تا کمک حال استان ها و مناطق 
کوچک تر کانادا در راســتای جذب 
مهاجر باشــد. اولین اســتانی که از 
این برنامه استفاده کرد نیوبرانزویک 
بود که در همان ســال آن را به کار 
برد و استان نیوفاندلند والبرادور هم 
پــس از اندک زمانــی از آن تبعیت 
کردند. ســپس نوااسکوشیا و جزیره 
پرنس ادوارد به ترتیب در ســال  های 
2۰۰۱ و 2۰۰۳ بــه برنامه مهاجرت 
استانی پیوستند. اما در سال 2۰۱7 
بود که از پایلوت مهاجرت آتالنتیک 
رونمایی شد تا این منطقه از کانادا در 
جذب مهاجران کاری/ سرمایه گذاری 

موفقیت بیشتری داشته باشند.

 سرانجام اهداف برنامه  های مهاجرتی 
منطقه آتالنتیک

استان  های این منطقه از کانادا برای 
نیل به هدف خود می بایست ساالنه 
از 2۰۰۰۰ مهاجر تازه وارد اســتقبال 
کننــد. یکی دیگــر از اهــداف باید 
نگهداری تــازه واردان باشــد. گرچه 
این اســتان ها پیش از این چندان در 
نگه داشــتن مهاجران موفق نبوده اند 
اما شواهد اخیر حاکی از وارونه شدن 
این روند اســت و مهاجران بیشتری 
این منطقه از کانادا را برای ســکونت 

و اقامت انتخاب می کنند.
می توان امیدوار بود که روند نگه داری 
مهاجران و تازه واردان بهبود بیشتری 
یابد چرا کــه هدف پایلوت مهاجرت 
آتالنتیک و برنامه مهاجرت اســتانی 
تطبیق مهاجران با فرصت  های شغلی 
است و این دو برنامه مهاجرتی برای 
تســهیل اقامت دائم دانشــجویان و 
کارگــران خارجی که در حال حاضر 
در این منطقه سکونت دارند، طراحی 

شده اند.
نرخ بیکاری در شــهرهای بزرگ این 
منطقه از کانادا پایین اســت. امروزه 
تمام افراد و سازمان  های سراسر کانادا 
که از مهاجرت نفع می برند دو استان 
ساسکاچوان و منیتوبا را به خاطر به 
کار بســتن برنامه مهاجرت استانی 
طی دهه اخیر تحسین می کنند. اگر 
همه چیز مطابق بــا برنامه ها پیش 
برود به زودی شاهد آن خواهیم بود 
که منطقه آتالنتیک کانادا نیز از این 

تحسین برخوردار خواهد بود.

زندگی پردردسر 
در منطقه دورافتاده آمریکایی

 وسط خاک کانادا!

ایرونیا- جنــت مک اتی هنوز بخاطر 
دارد وقتی شــوهرش پیشنهاد کرد 
به منطقه نورت وست انگل ) یکی از 
دورافتاده تریــن مناطق آمریکا( نقل 
مکان کنند، چقدر وحشت کرده بود. 
او به هیچ وجه نمی خواست در جایی 
زندگی کند که فقط برای رفتن پیش 
دکتر مجبور باشد دو بار از مرز عبور 

کند.
بیست ســال بعد، او از روی صندلی 
چوبی مغــازه ای بلند می شــود که 
خــودش و شــوهرش در این جامعه 
دورفتاده ساخته اند. اما مدت هاست که 
زندگی  کردن در اینجا را دوست دارد. 
او با لبخندی می گوید: »خوشــحالم 
اینجا آمدیم. البته اول که آمدیم، اصال 

چنین حرفی نمی زدم.«
مغازه مک اتی در این سرزمین از نظر 
جغرافیایی عجیــب مثل یک ناجی 
است؛ این منطقه چیزی حدود ۳۰۰ 
کیلومتر مســاحت دارد و روی نقشه 
طوری به نظر می رسد که انگار ایاالت 
متحده انگشت شصتش را داخل شکم 
کانادا فرو کرده باشد. مغازه آن ها پر از 
ابزار مورد نیاز مثل ظرف های چوبی و 
وسایل خانه و همچنین مواد غذایی 
اولیه مثل شیر است. مغازه باید برای 
افراد منطقه همه چیز باشــد چون 
نزدیک تریــن مغازه های بعدی از هر 

جهت، ۱۰۰ کیلومتر دورتر است.
در این منطقه که محلی ها مختصرا 
آن را انــِگل می خوانند، وقتی شــما 
بســته تخم مرغ خود را جا بگذارید 
دیگر برنمی گردید تــا آن را بردارید. 
فراموشش می کنید. حدود ۱2۰ نفری 
کــه در این جامعــه کوچک زندگی 
می کنند جز چند جای ثابت از جمله 
یک رستوران، یک کلیسا و یک دفتر 

پست کوچک چیز دیگری ندارند. 
تنهــا ارتبــاط نورت وســت انگل با 
ســرزمین های اطراف از طریق مرز 
غربی آن با منیتوبا اســت. از سمت 
شــمال و شــرق، مرزهایی با انتاریو 
قرار دارد. این منطقه قانونا بخشی از 
مینه سوتا است، اما با توجه به اینکه 
دریاچه وودز را در جنوب خود دارد، 
هیچ ارتباط زمینی با بقیه این ایالت 

آمریکا ندارد.
از  یکــی  در  درخواســتی  اخیــرا 
وبســایت های دولتی ایاالت متحده 
به ثبت رســید که می خواســت این 
قسمت از مینه سوتا به کانادا واگذار 
شــود. این درخواســت باعث شــد 
دوباره توجه خیلی ها به این گوشــه 
دورافتاده معطوف شــود که به نظر 
می رسد شهروندانش در آن با وضعیت 

زندگی شان مشکلی نداشته باشند. 
نورت وست  نقشــه، موجودیت  روی 
انگل با عقــل جــور در نمی آید اما 
دلیلش این است که موجودیت خود 
به عنوان بخشــی از ایاالت متحده را 
مدیون چند اشــتباه و تالش عجیب 
برای شکل دهی به مرز آمریکا و کانادا 
در روزهای اولیه شــکل گیری ایاالت 

متحده است. این منطقه ابتدا اینطور 
به وجــود آمد که در ســده ۱7۰۰ 
در حین نقشه کشــی منبع رودخانه 
می سی سی پی اشتباه شناسایی شد. 
در اوایــل قرن نوزدهــم تالش هایی 
صورت گرفت تا این اشتباه تصحیح 
شــود. با این حال نتیجــه نهایی آن 
این شد که یک تکه از سرزمین های 
منطقه که حاال به عنوان نورست وست 

انگل شناخته می شود، بریده شد.
ســاکنان از توجهی که این مســئله 
معطــوف منطقه می کنــد ناراضی 
نیستند. در معرض توجه قرار گرفتن 
آن ها می تواند منجر به جذب توریست 
و کســب و کار جدید بشــود. اما سر 
زدن بــه این منطقه که بــه عنوان 
»ناودان مینســوتا« شناخته می شود 
بسیار سخت اســت. از طریق زمین، 
بازدیدکننــدگان بایــد از جاده های 
ناهمواری از جنوب مانیتوبا عبور کنند. 
آن ها حتی با یک دیوار یا یک مامور 
مرزبانی مواجه نخواهند شد. به جای 
آن، یک اتاق کوچک با سکویی پیدا 
می کنند که رویش یــک آی پد قرار 
داده شده که در آب و هوای یخ زده کار 
نمی کند. بازدیدکنندگان اینجا ورود 
خود به ایاالت متحده را ثبت می کنند. 
تنها راه جایگزین هم این است که با 
مســئوالن مرزی تماس بگیرند یا از 
یک اپلیکیشن موبایلی استفاده کنند 
که البتــه با توجه به اینکه آنتن دهی 
منطقه خوب نیست، هیچ یک از دو 

هم راه خوبی به نظر نمی رسد.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، شرایط زندگی با 
توجه به عبور مکرر از مرز کانادا برای 
کسب و کار تا حدی پیچیده شده بود 
که ساکنان منطقه به فکر ایده ملحق 
شدن به کانادا افتادند. وقتی انتاریو به 
آن ها گفت ماهی گیــری در آب های 
کانادا تنها در صورتی برای آن ها میسر 
خواهد بود که شــب را در محل های 
اقامت کانادایی بگذرانند، آن ها تهدید 

به جدایی از ایاالت متحده کردند.
به این منظور، آن ها کاری کردند در 
نهایت نماینده  مینســوتا در کنگره 
یعنی کالین پیترسون پیشنهاد اضافه 
شــدن متممی به قانون اساســی را 
بدهد که به شهروندان منطقه اجازه 
کانادایی شــدن می دهد. این متمم 

هرگز تصویب نشد.
اما نانســی و بیل ماگــون که دوران 
بازنشســتگی خود را در نورت وست 
انگل ســپری می کننــد، می گویند 
بهترین چیــز درباره این گوشــه از 
مناطق روســتایی ایاالت متحده این 
اســت که عمال هر کســی که آنجا 
زندگی می کند واقعا دوست دارد آنجا 

باشد.
او و همســرش هفته ای دو تا ســه 
بار مهمانی شــام برگزار می کنند و 
همسایه شان را دعوت می کنند. بیل 
می گوید: »چنین اتفاقــی هرگز در 

نیویورک نمی افتد.«
iroonia.ca
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

دولت بریتیش کلمبیا قصد دارد
برنامه تغییر ساعت  را لغو کند

ایرونیا- دولت بریتیش کلمبیا قصد 
دارد گامــی محکم برای از بین بردن 
رویه تغییر دو بار در ســال ســاعت 
بردارد تا استفاده بهتری از زمان روزانه 

در استان ببرد.
دادستان کل قرار است  قانون مرتبط 
را معرفی کند کــه راه را برای دولت 
باز می کند تا در زمانی در آینده این 
حرکت را انجــام بدهد. بنابراین، اگر 
بریتیش کلمبیا در تمام طول ســال 
از یک زمان اســتفاده کنــد و دیگر 
اســتان ها و منطقه ها ساعت شان را 
تغییر بدهند چــه اتفاقی از نظر بازه 

زمانی برای کشور خواهد افتاد؟
شورای تحقیق ملی کانادا، سازمانی 
که زمان رسمی کشــور را تعیین و 
ســازمان دهی می کند، توضیح هایی 

فراهم کرده است. 
شورا گفت اگر بریتیش کلمبیا زمان 
روزانه را دائمی کند، اســتان در تمام 
طول سال در بازه زمانی UTC-7 باقی 
می ماند و بین UTC-7 و UTC-8 در 
تابستان و زمستان حرکت نمی کند. 
به این ترتیب هر نوامبر اســتان یک 
ساعت عقب نمی رود و بیشتر کشور 
همچنان اینطور خواهد بود. بازه زمانی 
UTC یا زمان جهانی هماهنگ شده، 
استاندارد 24 ساعته جهانی است و در 
ترکیب با چرخش زمین، با استفاده 
از ســاعت های دقیق اتمی نگهداری 

می شود.
وقتی که زمان روزانه دائمی بشــود، 
همان  کلمبیا  بریتیش  تابستان های 
تفاوت های زمانی را خواهند داشــت 
که به مدت چند دهه شناخته ایم: سه 
ساعت عقب تر از انتاریو، یک ساعت 
عقب تر از آلبرتا، یک ساعت جلوتر از 
آالســکا و در همان بازه زمانی مشابه 

یوکان و ایالت واشنگتن.
اما در زمستان اوضاع متفاوت خواهد 
بود. بریتیش کلمبیا دو ساعت عقب تر 
از انتاریــو خواهد بود و در همان بازه 

زمانــی آلبرتا قرار خواهد داشــت. از 
طرف دیگر دو ساعت جلوتر از آالسکا 
خواهــد بود و یک ســاعت جلوتر از 

یوکان و ایالت واشنگتن می افتد.
اگر استان زمان روزانه را دائمی کند، 
طلوع خورشید در زمستان در بریتیش 
کلمبیا دیرتر خواهد بود. ممکن است 
هوا در ونکوور حتی تا ساعت ۹ صبح 
تاریک باقی بماند و در محله هایی مثل 
پرینس جورج که شمال تر قرار دارند 
iroonia.ca.تا ۹:۳۰ هوا تاریک باشد

کشف 3 میلیون دالر پول نقد در واحد مسکونی ویژه افراد کم درآمد
ایرونیا- بر مبنــای مدارک دادگاهی 
بیش از ۳ میلیــون دالر پول نقد در 
یورش مامــوران پلیس به یک واحد 
مســکونی درشــهر برنابی در استان 

بریتیش کلمبیا کشف شده است.
با استناد به این مدارک ، پلیس خانه 
مردی به نام روالندو انریک گوایاردو 
را بازرســی کرد و در سرتاسر منزل 
از جمله »زیر تشک، در ظرف چای، 
در چند چمــدان، دراور، زیر تخت ها 
و در چنــد کیف« پول نقد پیدا کرد. 
این اقدام پلیس سلطنتی در ارتباط 
با بزرگ ترین دستگیری مواد مخدر 

تاریخ استرالیا صورت گرفت.
مدارک ارائه شده در دادگاه نشان می 
دهد گوایاردو یک بازنشسته بوده که 
در یک واحد مسکونی در برنابی ویژه 
افــراد کم درآمد زندگــی می کرد. او 
هیچ سابقه جنایی در کانادا ندارد و با 

اتهامات جنایی مواجه نیست.
اما این فرد کــه در کانادا به ظاهر با 
حداقــل درآمد زندگی مــی کند و 
این طور وانمود مــی کند که بدون 
کمکهــای دولتی قادر بــه اداره امور 
روزمره ای نیســت، سال گذشته به 

شصت درصد اجاره نشین های ونکوور
 دست کم 2 ماه برای پیدا کردن خانه وقت گذاشته اند

ایرونیا- شکی وجود ندارد که بسیاری 
از اجاره نشــین های ونکوور طی پیدا 
کــردن خانه ای که با نیازهای شــان 
همخوانی دارد به مشکل خورده اند و 
این مسئله در نتایج نظرسنجی انجام 

شده توسط شهر هم دیده می شود.
نتایج نظرســنجی که به شهرداری 
ارایــه شــده اند چالش هــای بــازار 
مســکن اجاره ای را تحلیل می کنند 
و نشــان می دهند کــه ۳۹ درصد از 
پاسخ دهندگان گفته اند کرایه کردن 
یک خانه »سخت« است و 25 درصد 

گفتند »خیلی سخت« است.
در پاسخ به اینکه چند وقت پیش از 
پیدا کردن خانه اجاره ای فعلی شــان 
دنبال آن گشتند، 2۶ درصد گفتند 
دو ماه، ۱۶ درصد گفتند ســه ماه و 
۱۶ درصد دیگر هم گفتند چهار ماه 

یا بیشتر.
نزدیک به نیمی از پاســخ دهندگان 
گفتند در خانه اجاره ای شان یک اتاق 
خواب دارنــد و ۳۱ درصد گفتند در 
یک استودیو زندگی می کنند. این در 
حالی است که 2۰ درصد در واحدی 
با دو اتاق خواب و تنها یک درصد در 

واحدی با سه یا تعداد بیشتری اتاق 
خواب زندگی می کنند.

پنج دلیل اصلی ذکر شــده توســط 
پاسخ دهندگان برای انتخاب خانه شان 
بودجه، محله، نزدیک بودن به ترانزیت 
عمومی، مناســب بودن برای حیوان 
خانگــی و نزدیــک بــودن به محل 

کارشان بودند.
پنــج دلیل اصلــی بــرای تصمیم 

نقل مکان هم عالقه به داشتن فضای 
زندگی بیشتر، افزایش اجاره خانه در 
محل زندگی قبلی، مشکالت مدیریت 
ســاختمان، تغییر شغلی یا مکانی و 
عالقه به تغییر دادن محله بودند. 4۶ 
درصد گفتند حس ارتباط و نزدیکی با 

محله  فعلی شان نمی کنند.
4۹ درصد از پاســخ دهندگان گفتند 
برنامه ای برای نقل مکان حداقل برای 

یک ســال آینده ندارند و ۳5 درصد 
گفتند می خواهنــد در آینده نزدیک 
نقل مکان کنند. با توجه به اینکه نرخ 
خالی بودن خانه هــای اجاره ای تنها 
یک درصد اســت، تعجبی ندارد که 
بسیاری از اجاره کنندگان عالقه ای به 

گشتن دنبال خانه جدید نداشتند.
یکی از پاســخ دهندگان گفت: »کل 
عصر را صرف گشتن آنالین برای یک 
خانه اجــاره ای می کردم و وقتی فردا 
صبح زنگ می زدم آنجا گرفته شــده 
بود. تا جایی این مســئله پیش رفت 
که ترسیده بودم و درمانده شده بودم. 
پیدا کردن یــک آپارتمان در ونکوور 

یک کار تمام وقت است«.
پاســخ دهندگان در  از  4۶ درصــد 
ســال 2۰۱۸ وارد خانــه کرایــه ای 
جدیدشان شده بودند. نرخ میانه بین 
پاســخ دهندگان در هنگام نقل مکان 
۱۶25 دالر بــود و 2۹ درصد از آن ها 
بیــن ۱۰۰۰ دالر و ۱4۹۹ دالر، ۳5 
درصــد از آن ها بیــن ۱5۰۰ دالر و 
۱۹۹۹ دالر، ۱۸ درصــد بین 2۰۰۰ 
دالر و 24۹۹ دالر و 4 درصد 25۰۰ 

دالر یا بیشتر اجاره می دادند.
در رابطه با درصد درآمد خانوار پیش 
از مالیــات که بــرای پرداخت اجاره 
صرف می شود، 2۹ درصد گفتند 2۰ 
درصد تا ۳۰ درصد، 25 درصد گفتند 
۳۰ درصد تــا 4۰ درصد، ۱۸ درصد 
گفتنــد 4۰ درصد تا 5۰ درصد و ۱۶ 
درصد گفتند 5۰ درصد یا بیشتر از آن 
را خرج می کنند. پیش از مالیات، ۳4 
درصد از پاسخ دهندگان گفتند درآمد 
کل خانوارشان ۸۰ هزار دالر تا ۱5۰ 
هزار دالر، ۳۰ درصد گفتند 5۰ هزار 
دالر تا ۸۰ هزار دالر و ۱۳ گفتند ۳۰ 

هزار دالر تا 5۰ هزار دالر است.
iroonia.ca

استرالیا سفر کرد و آنجا در خانه ناصر 
ابو عبدو مدتی به ســر برد. عبدو در 
ظاهر رییس یک شــرکت تجهیزات 
صوتــی در کالیفرنیا بــود. در هنگام 
ترک اســترالیا، گوایاردو و یک مرد 
دیگر توســط ماموران مــرزی مورد 

سوال قرار گرفتند.
در مدارک دادگاهی آمده است: »طی 
بازرسی، ماموران نیروی مرزی استرالیا 
دو عکس از یک کیف وکیوم شده در 
تلفن همراه آقای گوایاردو پیدا کردند 
که حاوی بلوکی از پودر سفید بود که 

باور می رود کوکایین بوده باشد.« البته 
این مسئله مانع بازگشت گوایاردو به 

کانادا نشد و او به کشور بازگشت .
روز هفتــم ژانویــه 2۰۱۹، ابو عبدو 
مدرکی بــرای صادرات محموله ای از 
اسپیکر از کالیفرنیا به استرالیا به ثبت 

رساند.
این محموله توسط مسئوالن آمریکایی 
کشف شــد و آن ها توانستند ۱72۸ 
کیلوگــرم متامفتامین، 25 کیلوگرم 
کوکایین و 5 کیلوگرم هرویین داخل 

۸5۰ امپلیفایر پیدا کنند. 

روز هفتم فوریه ابو عبدو و همسرش 
لئونور فایاردو در اســترالیا دستگیر 
شدند و همان روز پلیس سلطنتی 
کانادا برای جستجوی محل سکونت 
گوایــاردو و دوســت دخترش روزا 
فایاردو از مســئولین قضایی مجوز 

گرفتند.
در مدارک دادگاه آمده است: »خانه 
بسیار کثیف و نامرتب بود. جعبه های 
ذخیره و لوازم مختلف همه جا پخش 
بودند«. پلیس سلطنتی کانادا در اتاق 
خواب اصلی چند سالح و دسته هایی 

از پول نقد کشف کرد.
گوایاردو  می گویــد  دادگاه  گزارش 
سال گذشــته »چهار سپرده نقدی 
مشکوک« داخل سه حساب بانکی 
واریز کرد. حاال دفتر مصادره مدنی 
چند پرونده باز کرده تا دارایی هایی 
کــه باور مــی رود درآمــد فعالیت 
غیرقانونی باشــد را ضبط کند، آن 
هم بدون توجه به اینکه مالک دارایی 
متهم یا محکوم شده یا حتی از جرم 

iroonia.ca .خود تبرئه شده باشد
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«کار را به کاردان بسپارید»

کاربران در خارج از کشور صدای خاموش شده معترضان شدند
بی بی سی- از روز اولی که اعتراضات 
سراسری به افزایش قیمت بنزین در 
ایران آغاز شد، شمار باالیی از کاربران 
در شبکه های اجتماعی شروع کردند 
به بازتاب آنچه که در ایران می گذرد.  

عده ای از کاربران از همان ابتدا اعالم 
کردند که باید صدای مردم ایران را به 
جهان برسانند و از هشتگ انگلیسی 
#Iranprotests اســتفاده کردنــد. 
  هماهنگی کاربران در استفاده از این 
هشــتگ، آن را به سرعت به یکی از 
داغ ترین موضوعات در توییتر جهانی 
تبدیل کرد که غیرایرانی ها هم به آن 
پیوســتند.  در 5 روز گذشته حدود 
۱2۰ هزار بار از این هشتگ استفاده 

شده است.    
بعــد از اینکه حکومت ایران اینترنت 
را شــنبه شــب یعنی 25 آبان قطع 
کرد، کاربــران از هشــتگ  دیگری 
بــرای اعتــراض به ایــن وضعیت و 
اطالع رسانی درباره آن استفاده کردند: 
#Internet4iran که تا کنون حدود 
۶5 هزار بار اســتفاده شده است. این 
هشتگ هم به یکی از ترندهای جهانی 
تبدیل شد که اوج استفاده از آن شب 

گذشته 2۸ آبان بود.
 هشتگ های گمراه کننده یا اشتباهی 

بدون منظور؟
اما از همان ابتدا هشتگ های دیگری 
 IranProtestsِ ،Iranportest ,
Internet4Iran# )با کسره یا دیکته  ِ
اشتباه( هم باب شد که تغییر نوشتاری 
کوچکی، آن را با هشتگ اولیه متفاوت 
می کرد. خیلی از کاربران متوجه این 
تفاوت ظریف نوشــتاری نشــدند و 
نتیجه این شد که عده ای از کاربران 
به اشتباه از آنها استفاده کردند. بعضی 
از کاربران معتقدند که این هشتگ ها 
به دســت طرفداران حکومت ایران 
باب شــده اســت برای جلوگیری از 
ترند شدن هشــتگ های اصلی. این 
دو هشتگ در 5 روز گذشته روی هم 

حدود ۱۸ هزار بار توییت شده است.         

خاموشی نزدیک به مطلق اینترنت 
در ایران 

 حســاب توییتر »نت بالکز«، سازمان 
غیردولتی ناظــر بر اینترنت، از هفته 
گذشته که اینترنت قطع شد، روزانه 
دربــاره وضعیت اینترنــت در ایران 
گزارش داده است و وضعیت اینترنت 
را نزدیک به خاموشی مطلق توصیف 
کرده اســت.  این شــبکه در یکی از 
توییت هایــش درباره قطعی اینترنت 

در ایران در صبح چهارشنبه 2۹  آبان 
نوشت: ارتباط اینترنتی ایران با جهان 
خارج از 5 درصــد به 4 درصد تنزل 

کرده است.
نت بالکــز افزوده اســت کــه »حق 
برخورداری از آزادی بیــان و آزادی 
اجتماعات خدشه ناپذیر است و باید 

حمایت شود.« 
روز یکشنبه صبح 2۶ آبان ماه، ریچارد 
گرنر، ســفیر آمریــکا در آلمان، در 
توییتی نوشت که آمریکا توانایی فنی 
الزم را دارد تا برای مردم ایران اینترنت 
فراهم کند.  همین باعث شد تا کاربران 

بســیاری با اشــاره به حســاب های 
کاربــری دولتمردان آمریکایی از آنها 
بخواهند که دسترسی به اینترنت را 
برای مردم در ایران میسر کنند، امری 
که بسیاری از کارشناسان معتقدند از 

نظر فنی عملی نیست.  
ریچــارد گرنر چهارشــنبه  صبح بار 
دیگــر توییتی به فارســی منتشــر 
کرده که در آن نوشــته: »ما صدای 
مردم ایران را می شــنویم. ما مشکل 
را می دانیم اگرچــه فعال نمی توانیم 
جزئیات بیشتری از آنچه تا حاال انجام 
دادیم منتشــر کنیم. امــا بدانید که 

صدا و خواسته شما را واضح و شفاف 
 می شنویم.« 

پاسخ های بسیاری به این توییت داده 
شد که در بیشــتر آن کاربران ایرانی 
باز هم بر نیاز مردم به دسترســی به 

اینترنت تاکید کردند.  

اطالع رسانی با پوستر و پیام گرافیکی

به نظر می رســد دسترسی نداشتن 
مــردم در ایران برای اطالع رســانی 
درباره آنچه در کشور می گذرد، باعث 
شد که کاربران بسیاری با گرایش های 
متفاوت هدف شان را بر اطالع رسانی 
درباره وضعیت ایران متمرکز کنند و از 
جامعه بین اللملی بخواهند کاری کند.

آنها با به اشــتراک گذاشتن تصویر و 
ویدئو از معترضان، پوستر و پیام های 
گرافیکی از قطعی اینترنت و سرکوب 
معترضان به دست نیروهای امنیتی 

گزارش می دهند.
در یکــی از این پیام های گرافیکی به 
انگلیسی نوشــته شده است: اس اُ اس 
)کمــک(، ۸۰ میلیون نفــر گروگان 

گرفته  شده اند، به ایران کمک کنید.
یاسین آیت قاسی، هنرمند الجزایری، 
هم طرحــی با شــخصیت معروف 
کارتونی اش، الیکس، درباره وضعیت 
ایران در اینستاگرامش منتشر کرده 
است.  او در اینســتاگرام خود نوشته 
است:  » الیکس خیلی غمگین است 
و در کنار ایرانیان می ایستد. خشونت 
هیچ توجیهی نــدارد.« الیکس یک 
نقاشی ساده اســت به شکل انسانی 
که نه زبان خاصی دارد، نه از فرهنگ 
خاصی می آید و نه جنســیتی دارد و 
همیشه خندان و مثبت است. اما در 
کنار پرچم ایران چشمانش اشک بار 

است.
 طرح های بسیاری از کارتونیست های 
ایرانی که مطرح ترین آنها مانا نیستانی 

است، نیز دست به دست می شود.       

نگرانی از وضعیت خویشاوندان

 در نبود اینترنت، بسیاری از کاربران 
ایرانــی که خــارج از ایــران زندگی 
می کنند از نگرانی های خود نوشته اند 
کــه چنــد روز اســت از وضعیــت 
خویشاوندان و دوستانشان بی خبرند. 
محمدجواد  قدیمی  توییت    بعضی ها 
ظریف را بازنشــر کرده اند که نوشته 
بــود به لطف تکنولوژی توانســته با 
دوست خود دیدار کند.  آقای ظریف 
زمانی این توییت را کرده بود که برای 
شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل 
در نیویورک به سر می برد اما به دلیل 
محدودیتی که دولت آمریکا برای عبور 
و مرور او وضع کرده بود، نتوانست به 
مجید تخت روانچی در بیمارستانی در 

نیویورک سر بزند.  

حمایــت سیاســتمداران، فعاالن 
سیاسی و چهره های مشهور

در این میان بسیاری از سیاستمداران 
و فعاالن سیاسی کشــورهای دیگر 
هم در شــبکه های اجتماعی از نوع 
برخورد دولت ایران با معترضان ایرانی 
ابراز تاســف کرده اند و خواهان وصل 
اینترنت در ایران و توقف خشونت ها 
شــده اند از جمله مایک پمپئو )وزیر 
خارجه آمریکا(، برنی سندرز )سناتور 
و نامزد ریاســت جمهوری آمریکا(، 
ان لینده )وزیر خارجه سوئد(، توکل 
کرمان )برنده یمنی جایزه صلح نوبل(.    
بسیاری از ایرانی های سرشناس خارج 
از کشور هم در شبکه های اجتماعی با 
پیام هایی حمایت شان را از معترضان 
ایرانی اعالم کردنــد از جمله نازنین 
بنیادی )بازیگــر ایرانی - آمریکایی(، 
انیسا امانی )کمدین ایرانی - آلمانی(، 
ســام اصغری )مدل و دوســت پسر 
بریتنــی اســپیرز(، رودی بختیــار 

)خبرنگار ایرانی- آمریکایی(  
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل براى صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

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

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

FLY FREE TO ASIA*

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

Book by August 31st, 2019

Contact your Transat Travel Professional to book your next vacation.

Majestic Mekong
13 days Ho Chi Minh City to Siem Reap

cruise from

$5095 CAD
per person1

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

صدای عدالت خواهی بلند است، چه باک که اینترنت خاموش است....
برای سپیده قلیان، سها مرتضایی و دیگر زنان شجاعی که در اول صف اعتراض هستند

چهارزانو برروی آسفالت یک خیابان 
جنوب شهرنشسته اســت. ساده، به 
ســادگی باقی تظاهر کنندگان بایک 
پالکارد کوچک در اعتراض به ســه 
برابرشدن قیمت بنزین. یکی دو نفر 
از پسران جوان انگار او را می شناسند 
به طرفــش می آینــد و برایش هورا 
میکشــند، ســوت میزننــد و کف 
می کوبند. او فروتنانه سر خم می کند 
و پالکاردش را بلند می کند. اما ابراز 
احساسات جوانان با دیدن چهره آشنا 
وصمیمیش بیشــتر می شــود. حاال 
نامش را به ضرباهنگ شعار های دیگر 
آواز می کنند: سپیده سپیده سپیده…. 
سپیده ی چهره آشنا، امروز کفش ها و 
شال ســرخش را نپوشــیده و اثری 
از ماتیک ســرخ روز آزادی از زندان 
قرچک برلبهای جوان و سخنگویش 
دیده نمی شــود. ســپیده سپیده… 
پســرهای جــوان آوازش می کنند. 
سپیده ی ســرخ پوش و خندان روز 
آزادی ازآن زنــدان، امــا امروز رنگ 
پریده و غمگین و خاکســتری است. 
پســرها می خوانند…سپیده سپیده 
ســپیده…الجرم بلند می شود و در 
حلقه به جــان آمدگان از بی عدالتی 
فریــاد دادخواهی ســر میدهد. حاال 
میــدان داری می کند، می چرخد و با 
صدای چٌپ کوک زنانه اش تک خوان 
میدان می شــود: »نه تهدید نه زندان 
دیگر اثر نــدارد…«. آنقدرمی خواند 
و می چرخد تا پسران جوان به جای 
تکرار نام او وادار به همراهی با شعار او 
می شوند. مردی با موهای جوگندمی 
به آرامی دستش را می گیرد و سعی 

در مهار او دارد که نمی شود!
ســاعتی پس از پخش این فیلم در 
شبکه های اجتماعی، ماموران اطالعات 
به خانــه پدرش حملــه می کنند و 
سپیده قلیان دوباره دستگیر می شود 

و به زندان می رود. درفیلم مشــخص 
نبود که مرد مو جو گندمی کیست؟ 
اما برخی از شاهدان گفتند که او پدر 

سپیده است.
******

برلب جدول خیابان مقابل کتابخانه 
مرکزی دانشگاه تهران نشسته است. 
با پای چپ، مراقب پالکاردی اســت 
که برزمین پهن کرده و با دســتانش 
پالکارد شرح حال مختصرخودش را 
به عنوان دانشجوی محروم از تحصیل 
نگه داشته است. دوماهی می شود که 
اینجا می نشیند اما در آن شنبه برفی، 
ســها مرتضایی در محل همیشگی 

تحصن دیده نشد.
انگار وقتی ماموران مرگ وخشونت، 
جدول کنار خیابان کتابخانه مرکزی 
را خالــی از حضــور او دیدند متوجه 
پیوستن صفوف دانشجویان به مردم 
معترض خیابان های جنوبی و مرکزی 
تهران شــدند. حاال دیگر دلیلی برای 
دستگیر نکردن او نداشتند. نیمه شب 
به خانه اش حمله کردند و به زندانش 

بردند. 
******

درست در شــامگاه پنجشنبه شب 
وقتی هنوز جوهر امضای ســران سه 
قوه بــر کاغذ حکــم افزایش قیمت 
بنزین خشک نشده بود اهوازی ها در 
ایستگاه های پمپ بنزین جمع شدند 
وخشم فروخورده این سالها را فریاد 
کردند. و بعد بهبان و خرمشهرو آبادان 
و ماهشهر. شهرهایی که پاالیشگاه های 
نفت وگازش درروزگاران پررونق مرکز 
اشتغال کارگرانی بوده است که سالها 
به شرافت و صبوری شرایط سخت و 

تنگدستی را تحمل کرده اند.
ســپیده دم جمعه بود که از اصفهان 

و یزد فریــاد اعتراض جــان به لب 
رسیدگانی از اقشــار متوسط کم در 
آمد و کاسبان خرده پا به گوش رسید 
و از روز شنبه به خیابان ریختن مردم 
محله های جنوبــی و مرکزی تهران 
علیرغم بارش ســنگین برف و اعالم 

تعطیلی جســته و گریخته از سوی 
سران دستپاچه نظام شروع شد. آنها 
که برف سنگین را همچون امداد های 
پیشــین غیبی فرض کــرده بودند 
مستاصل ازفهم این واقعیت که خشم 
آبدیده مردم دیگر آن کلوخی نیست 

که زیر برف و باران وعده های پوشالی 
آب شــود دســتور ســرکوب مردم 

معترض راصادر کردند.
 »توی اون برف و بارون و گل وشــل 
“بروبچ” قلعه حسن خان و جاده ساوه 
منصوره شجاعی )رادیو زمانه(تا خیابون های شــرق و مرکزشهر و 

سپیده قلیان

بچه های دانشگاه تهران ریخته بودند 
توی خیابون« )به نقل ازمکالمه تلفنی 
با یک شاهد عینی در تهران(. صدای 
فریاد زنان در اعتراض به خشــونت و 
کشــتار جوانان به گوش می رسید. 
این بار دســت های جوان ســپیده و 
ســها دو زن شــجاع و آرمان خواه 
یکی از جنبش کارگری و دیگری از 
جنبش دانشجویی در در دست های 
مردمی از اقشار متوسط و تهیدست 
سنگ زیرین آسیاب خشم ایران را به 
چرخش در آورده است. این بار سنگ 
زیرین آسباب خشــم مردم در میان 
برف و باران در خیابان ها و دانشگاه ها 
و مراکز تجاری و ایســتگاه های پمپ 
بنزین می چرخد و زمین و زمانه ظالم 

را به نبرد می خواند.
مقامات با قطــع ارتباطات اینترنتی 
راه اطالع رســانی و ارتباط مردمی را 
بسته اند و در سکوت خبری در حال 
ســرکوب مردمان معتــرض به بی 
عدالتی و فساد مالی حاکمان هستند. 
خانواده های پرتاب شده در آن سوی 
مرزهای وطن از حال کسان خویش 
بی خبرند. خیابان هنوز سنگر مردم 
بی دفاع است. تهیدستان به خانه ها 
برنمی گردند تــا» نواله ناگزیر« ی که 
حتی خرج کفن و دفن کشتگان این 
روزهای آنان هم نیســت سهمشان 

نشود.
از قضا، چه خبر برسد چه خبر نرسد، 
چه اینترنت وصل بشــود چه نشود، 
نشــانه ها حاکی از آن است که مردم 
معترض ایران علیرغم فشار و سرکوب 
وحشــیانه نیروی انتظامی، ماموران 
اطالعات، بسیج و ســپاه در خیابان 
مانده اند. به خانه هم که رانده شوند، نه 
در انتظار آنند تا »یارانه«های کشتار 
نصیبشان شود، بلکه مترصد آنند که 

در اولین فرصت به خیابان برگردند.
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شادى معینى نژاد

عرفان ملکوتى

ناکتا پهلوان

آرین ریسباف

در نقش

Online Ticket:www.nvrc.ca/centennial-theatre

Sunday January 5th, 2020

2300 Lonsdale Ave. North Vancouver
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»احتمال اندک«
 اقدام عملی سنای آمریکا در حمایت

 از اعتراضات در ایران
رادیو فردا- اگرچه برخی سناتورهای 
آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه 
و دموکرات حمایت خود از اعتراضات 
مردمــی در ایران را اعالم کرده اند، به 
گفته وب سایت خبری د هیل، انتظار 
نمی رود که حمایت سنای آمریکا با 

اقدامی عملی همراه شود.
ســناتور جیم ریــش، رئیس کمیته 
روابط خارجی ســنای آمریکا، به این 
وب سایت گفت که موضوعات زیادی 
هنوز در دستور کار سنا است که معوق 
مانده است، از اعتراضات هنگ کنگ تا 
تحریم ها علیه ترکیه، وضعیت عراق و 
لبنان و موارد دیگری که فعال تمرکز 

سناتورها بر روی آنهاست.
ســنای آمریکا روز چهارشــنبه، 2۹ 
آبان ماه، الیحه حمایــت از »حقوق 
بشر و دموکراسی« در هنگ کنگ را 

تصویب کرد.
بیش از شش ماه است که اعتراضات 
در هنگ هنــگ به حفظ اســتقالل 
قضایی، اقتصادی و سیاسی از چین 

ادامه دارد.
اعتراضات در ایران نیز طی چند روز 
گذشــته در ده ها شهر ادامه داشته و 
بنا بر گزارش گروه های حقوق بشری 
و رادیوفــردا، تاکنون بیــش از صد 
نفر در اعتراضات کشــته و هزار نفر 

بازداشتشده اند.
حــزب  دو  هــر  از  ســناتورهایی 
جمهوری خواه و دموکــرات تاکنون 
حمایت خود از معترضان ایرانی برای 
آزادی حق بیان و تجمعات اعتراضی 
را اعالم کرده و از جمهوری اســالمی 
خواســته اند به خفقان رســانه ای و 

ارتباطات پایان دهد.
طی چند روز گذشته اینترنت در ایران 
تقریبا به طور کامل مسدود بوده است.

با این حال آقای ریش گفته اســت 
اتخاذ تصمیمی از طرف همه اعضای 
سنا در رابطه با اعتراضات ایران فعال 

محتمل نیست.
سنای آمریکا همچنین هفته هاست 
که برای تصویــب الیحه ای پیرامون 
اعمال تحریم های تنبیهی علیه ترکیه 
در پی ورود ارتش این کشور به منطقه 
شــمال شرق ســوریه که در کنترل 
کردهای متفق آمریکا در سوریه است، 

به تفاهم نرسیده است.
ســناتور دیک دربین به نشریه هیل 

گفته اســت: »مــا هنــوز پیرامون 
موضوعاتی مانند ترکیه و هنگ کنگ 
مردد هستیم. نمی دانم کمیته روابط 
خارجی سنا منتظر چیست و بی تردید 
در موضوعات آتی نیز این تعلل ادامه 

خواهد داشت.«
همچنین هفته هاست که اعتراضات 
در عراق و لبنان ادامه دارد که طیف 
مطالبات معترضان از فساد تا وضعیت 
بد معیشــتی و نفوذ ایــران در این 

کشورها را در برمی گیرد.
ایران مهم ترین حامی حزب اهلل لبنان 
است و نفوذ زیادی در عراق، خصوصا 

دولت این کشور دارد.
ســناتور تد کــروز یکــی از اعضای 
کمیته روابط خارجی سنا می گوید: 
»اعتراضات ایران فرصتی برای تغییر و 
یک دوره پر قدرت اعتراضات مردمی 
است« و اظهار امیدواری کرده است 
ســنای آمریکا اقدامــی در رابطه با 

اعتراضات ایران بکند.
مراد قربــان رئیس اتحادیــه روابط 
عمومی آمریکایی های ایرانی تبار نیز 
به نشریه هیل گفته است اقدام قاطع 
قانونگذاران آمریکایی برای حمایت از 
حــق آزادی بیان و تجمعات اهمیت 
دارد، خصوصــا این که بخش بزرگی 
از مردم ایران خواهان روابط خوب با 

آمریکا هستند.
بر اســاس آمارها حدود یک میلیون 
ایرانــی در آمریــکا زندگی می کنند 
و آقای قربان گفته اســت ۹۰ درصد 
آنها بستگانی در ایران دارند که درباره 
چگونگی واکنش آمریکا به اعتراضات 

دغدغه دارند.
به گفته وی، آمریکا باید حساب دولت 
و مــردم ایران را از هــم جدا کند و 
اقداماتــی اتخاذ کند که حامی مردم 

و علیه رژیم جمهوری اسالمی باشد.
در سکوت مقامات ایران، عفو بین الملل 
گزارش داده اســت که حداقل ۱۰۶ 
معترض ایرانی در حوادث اخیر کشته 
شــده اند. برخی از گزارش ها شــمار 
کشته شده ها را حدود 2۰۰ نفر اعالم 

کرده اند.
دولت آمریکا حمایت خود از اعتراضات 
مردمی ایــران را اعالم کرده و برخی 
نهادهــای حقوق بشــری از برخورد 
خشــن جمهوری اســالمی با مردم 

اظهار نگرانی کرده اند.

گزارش پنتاگون:
 زرادخانه موشکی ایران بزرگ ترین در خاورمیانه

رادیــو فــردا-  بنا بــر پژوهش این 
نهاد وابســته به وزارت دفاع آمریکا، 
جمهوری اسالمی ایران طی 4۰ سال 
گذشته دســت به »توسعه گسترده 
برنامه موشــکی خود زده، و با وجود 
سال ها تالش در راستای جلوگیری از 
گسترش جنگ افزارها با هدف توقف 
]این برنامــه[، کمیت و کیفیت این 
موشک ها نیز همچنان رو به افزایش 

گذاشته است«.
این گزارش نشــان می دهد با وجود 
تحریم های ســالیان گذشته، برنامه 
گســترده موشــکی ایــران صاحب 
موشــک های بالیســتیکی شده، که 
برخــی از آن هــا دو هــزار کیلومتر 
برد دارند و می توانند عربســتان و یا 

اسرائیل را هدف قرار دهند.
بنــا بــر گــزارش نهــاد اطالعاتی 
»پنتاگــون«، وزارت دفــاع ایــاالت 
متحده، دو ســال پیــش جمهوری 
اسالمی ایران موشــکی را با دو هزار 
کلیومتر برد نشــان داد، که قادر به 
حمل کالهک های مختلف است. بنا 

بر این گزارش به نظر می رســد برای 
ساخت این موشــک از فناوری های 
موجــود در کره شــمالی اســتفاده 

شده است.
این گزارش می افزاید ایران »در نبود 
یک نیروهای هوایی پیشــرفته، برای 
دســتیابی به توانایی انجام حمالت 
با بُـــرد باال، به ســوی موشک های 

بالیســتیکی رفته کــه حریفان آن 
در منطقه -به طور مشــخص ایاالت 
متحده، اسرائیل و عربستان سعودی- 

را از حمله منصرف کنند«.
پژوهش پنتاگون تاکید دارد که تهران 
همچنان »شدیدا با ایاالت متحده و 
حضور آن در خاورمیانه ضدیت دارد«.
بنا بــر این گــزارش در کل افزایش 

آژانس اطالعــات دفاعی آمریکا در 
گزارش تازه ای که 2۸ آبان ماه منتشر 
کرده می گوید زرادخانه موشــکی 
ایران بزرگ ترین در خاورمیانه است 
و حتی از زرادخانه موشکی اسرائیل 

نیز انبوه تر است.

ماکتی از موشک شــهاب-۳ ایران در کنار تصویری از رهبر جمهوری اسالمی در میدان بهارستان تهران؛ گفته 
می شود این موشک تا دو هزار کلیومتر برد دارد.

توانایی هــای نظامی تهــران در این 
زمینه با دو هدف اصلی انجام می شود؛ 
»تضمین بقای حکومت و حفظ یک 

موقعیت برتر در منطقه«.
ژنرال رابرت اشــلی، مدیر ســازمان 
اطالعات دفاعی آمریــکا، در مقدمه 
این پژوهش نوشته است »ایران خود 
را به رســیدن به اهدافش نزدیک تر 
از هر زمان دیگــری می بیند. تهران 
با ورق هایی که به دســتش رسیده 
بازی کرده، با سقوط صدام ]حسین[، 
قیام ســوریه، صعود و افول داعش و 

کشمکش در یمن«.
این گزارش حاکی ست اگر تحریم های 
تسلیحاتی سازمان ملل علیه جمهوری 
اسالمی نبود، تهران با سرعت بیشتری 
به ظرفیت های دفاعی خود می افزود. 
تحریم هایی که البته بخش عمده ای 
از آن قرار اســت در سال 2۰2۰ رفع 

شوند.
یــک مقــام اطالعاتــی آمریــکا به 
خبرگزاری فرانسه گفته انتظار می رود 
که ایــران، با کمک روســیه و چین 
ادوات  تامین کنندگان  محتمل ترین 
نظامی اش، متمرکز بر دســتیابی به 

تانک و هواپیمای جنگنده شود.
برنامه موشکی ایران سال هاست هدف 
انتقادها و اعتراضات پی در پی آمریکا 
و همچنیــن متحــدان اروپایی اش 
اســت. این برنامه در عین حال یکی 
از محورهای مطالبات واشینگتن در 

مذاکرات تازه با تهران است.
جمهوری اسالمی البته تا کنون هیچ 
نشــانه خاصی از تمایل بــه مذاکره 
در مورد برنامه موشــکی  خود نشان 
نداده اســت. مقام هــای نظامی ایران 
می گویند برنامه موشــکی »دفاعی« 
و »طبیعی« اســت؛ در عین حال که 
اظهار کرده اند »موشــک های بسیار 
دقیــق« و »مخفی« نیــز در اختیار 

دارند.
کم تر از دو هفته پیش در 2۰ آبان ماه، 
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران 
گفته بود »اگر برجام را نگه داریم سال 
آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته 
می شود و ما می توانیم به راحتی هم 

سالح بخریم و هم بفروشیم«.
این اظهــارات خود بــا واکنش تند 
مایک پومپئو همراه شــد که گفته 
بود جمهوری اسالمی به این اهداف 
خواهد رســید »مگر اینکه شــورای 
امنیت سازمان ملل تحریم تسلیحاتی 
ایــران را پیــش از ۱۸ اکتبر 2۰2۰ 

تمدید کند«.

ترامپ: بخشی از نیروهای آمریکایی
 در عربستان مستقر شده اند

رادیو فردا- رئیس جمهوری آمریکا در نامه ای به مجلس نمایندگان از اســتقرار 
بخشی از نیروهای این کشور در عربستان خبر داد.

دونالد ترامپ در نامه خود نوشته اســت: همان طور که 22 ژوئیه )۳۱ تیرماه( 
اطالع داده بودم، آمریکا در نظر دارد برای حفاظت از منافع خود در خاورمیانه در 
مقابل اقدامات خصمانه ایران و گروه های نیابتی این کشور، نیروهای نظامی اش 
را در منطقه مســتقر کند. وی با اشــاره به »حمالت ایران به تاسیسات نفتی 
عربســتان« در 2۳ شهریورماه، گفت برای جلوگیری از اقدامات مخرب بیشتر 
ایران دستور استقرار دو گردان نظامی همراه با رادار و سیستم های موشکی در 

عربستان صادر شده است.
آقای ترامپ گفت اولین گروه تفنگداران در عربســتان مســتقر شده و با اعزام 
دومین گروه، شمار نظامیان آمریکایی در این کشور به سه هزار نفر خواهد رسید.
به گفته رئیس جمهوری آمریکا، مادامی که نیاز باشــد این نیروها در عربستان 

باقی خواهند ماند.
ناوگروه هواپیمابر آبراهام لینکلن آمریکا روز سه شنبه 2۸ آبان وارد تنگه هرمز 
شــد. پنتاگون گفته اســت این ناو به این دلیل وارد منطقه شــده تا »تعهد« 

واشنگتن برای تأمین آزادی رفت و آمد در تنگه هرمز را نشان دهد.
ایران کنترل بخش بزرگی از مســیر کشــتیرانی تنگه هرمز را در دست دارد. 
جمهوری اسالمی بارها تهدید کرده است، در صورتی که ایاالت متحده دست 
به اعمال خصمانه بزند، تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. یک مقام پنتاگون که 
نخواسته نامش فاش شــود، گفته ارتباط میان نیروهای نظامی آمریکا و گارد 

ساحلی ایران به صورت »امن و حرفه ای« صورت گرفته است.

خبرهایی از کشته شدن 1٦ عضو سپاه پاسداران
 توسط اسرائیل

رادیو بین المللی فرانســه - در پاسخ 
به حمالت راکتی که روز ســه شنبه 
نوزدهم نوامبر از خاک ســوریه علیه 
اسرائیل صورت گرفت، ارتش اسرائیل 
ســحرگاه روز چهارشــنبه بیســتم 
نوامبر »حمالت گســترده ای« را به 
پایگاه های نظامی در خاک ســوریه 
از جمله مهمترین ســاختمان سپاه 
قدس در فرودگاه دمشــق انجام داد 
که در نتیجۀ آن 2۳ جنگجو از جمله 
۱۶ جنگجوی خارجی که به احتمال 
بســیار زیاد از اعضای سپاه پاسداران 

بودند کشته شدند.
در پی این حمالت به مواضع ســپاه 
قدس و نیروهای رژیم سوریه، بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل، روز 
چهارشــنبه گفت : کســی که به ما 
حمله کند به او حمله می کنیم و این 
کاری اســت که دیشب علیه مواضع 
نیروهای نظامی سوریه و سپاه قدس 

در این کشور انجام دادیم.
در اظهاراتی مشابه وزیر دفاع اسرائیل، 
نفتالی بََنت، گفت : »قواعد عوض شده 
اند : هر کس به روی اســرائیل آتش 
بگشاید خواب راحت نخواهد داشت.« 
نفتالی بنت سپس گفت :»پیام ما به 
رهبران ایران ساده است : دیگر هیچ 
مصونیتی ندارید و بــازوان تان را هر 
کجا کــه دراز کنیــد، قطع خواهیم 

کرد.«
ارتش اســرائیل که مســئولیت این 
حمالت را برعهده گرفته گفته است 
که دفاع ضدموشــکی این کشور روز 
سه شنبه موفق شد چهار موشک را 
که توسط نیروهای ایرانی مستقر در 
سوریه به سوی اسرائیل پرتاب شده 

بود رهگیری کرده و نابود کند.
ارتش اســرائیل با انتشــار بیانیه ای 
اعالم کرد که روز چهارشنبه بیستم 
نوامبر حمــالت گســترده ای را به 
نیروهــای ســوری و نیروهای قدس 
سپاه پاسداران در خاک سوریه انجام 

داده است.
به گفتۀ ارتش اسرائیل، هواپیماهای 
جنگندۀ این کشــور حدود ده هدف 
نظامی در سوریه از جمله انبار مهمات 
سپاه قدس و مراکز فرماندهی نظامی 

در خاک سوریه را آماج قرار دادند.
رامی عبدالرحمن، رئیس سازمان دیده 
بان حقوق بشر سوریه، گفته است که 
در حمالت جنگنده های اســرائیلی 
2۳نظامی از جمله ۱۶ نظامی خارجی 
که احتماالً از اعضای سپاه پاسداران 

بودند کشته شدند.
سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است 
که حملۀ جنگنده های این کشــور 
»بسیار شدید و برق آسا« و مهمترین 
هدف آنها یک ســاختمان شیشه ای 

در شعاع نظامی فرودگاه بین المللی 
دمشق بوده است.

 همین منبع افزوده اســت که »این 
ساختمان مکان اصلی سپاه پاسداران 
بــرای هماهنگی انتقــال تجهیزات 
نظامی از ایران به سوریه و دیگر جاها 

بوده است.«
سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، حمالت 
جنگنده های اسرائیلی را »سنگین« 
توصیف کرده و افزوده است که پدافند 
سوریه توانسته شماری از موشک های 
اســرائیلی را هدف قرار داده و از بین 
ببرد. گزارشگر خبرگزاری فرانسه در 
محل از انفجارهای قــوی در اطراف 

دمشق خبر داده است.
معاون وزیــر امور خارجۀ روســیه، 
میکائیل بوگدانُف، ناخرسندی خود را 
از حمالت ارتش اسرائیل اعالم کرد و 
آنها را ناقض حقوق بین الملل خواند.

این نخســتین بار نیســت که ارتش 
اسرائیل مواضع ســپاه پاسداران در 
خاک ســوریه را مورد حملــه قرار 
می دهد. ارتش این کشور بارها دست 
به چنین حمالتی زده است و تاکنون 
چندین نفر از افراد سپاه پاسداران در 
این حمالت کشته شده اند. جمهوری 
اســالمی اما هیچ گاه از این حمالت 

سخنی نگفته است.

وزیر دفاع اسرائیل: »پیام ما به رهبران ایران ساده است، دیگر هیچ مصونیتی ندارید«
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالى 

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان  در پشت مغازه   
براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه هاى مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائى پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائى سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

حراج بی سابقه کتری قوری،
 استکان نعلبکی، چایی ساز،.....

پارکینگ رایگان در پشت مغازه  براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

کتاب تعلیم رانندگى
 چاپ جدید

  موجود مى باشد

بهترین شیرینی جات  از شهرهای مختلف ایران
گز، سوهان،  قطاب، کاك، نوقا، 
نان برنجی، شیرینی مخلوط، ....

کتاب های نفیس، صنایع دستی،  تخته نرد، 
انواع آالت موسیقی،  انواع ظروف مسی،.....
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دوباره موجهای اعتراضی در ایران به حرکت افتاده اســت. 
این بار خیزش علیه گرانی بنزین آغاز شــد ولی بیدرنگ 
ویژگی سیاســی خود را نشان داد. جنبش علیه جمهوری 
اسالمی سمت و سو گرفته و قوای رژیم تمام خشونت خود 
را علیه مردم بکارگرفته است. جدالی سرنوشت ساز بوجود 

آمده است.

اقتصاد و گرانی

زمینــه حرکت مبارزاتی کدام اســت؟ تحریم های آمریکا 
منجر به سقوط درآمد نفتی شده و دولت برای بودجه های 
خود، جز افزایش مالیات و حذف یارانه های مستقیم و غیر 
مســتقیم راه دیگری ندارد. بویژه آنکه هزینه های سنگین 
جنگ ســوریه و کمک های مالی و نظامی و ایدئولوژیکی 
به همه جریانهای سیاســی تروریستی و بنیادگرای شیعه 
درجهان ادامه دارد و پروژه خانمانســوز اتمی و هزینه های 
سنگین آن بر دوش ملت سنگینی میکند و حکومتگران 
ایــن طرح خطرناک و زیانبار را با تمام قوا و با تمام دروغ و 

نیرنگ ادامه می دهند.
بودجه ساالنه کشور 45۰ هزار میلیارد تومان است. برپایه 
ارزیابی دولت ۱5۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای 
مالیاتی است. شرکتهای دولتی و بنیادهای مذهبی مانند 
آستان قدس مالیات نمی پردازند. بنابراین بقیه بودجه کشور 
از طریــق ارزهای نفتی باید جبران گردد. بودجه تصویبی 
مجلس افزون بر جمع آوری مالیات ها، نیازمند ۳۰۰ هزار 
میلیارد تومان دیگر اســت. در حالــت عادی درآمد نفتی 
ســاالنه ایران ۶۰ میلیارد دالر معــادل ۶۰۰ هزار میلیارد 
تومان اســت. امروز این درآمد ناممکن اســت زیرا بخاطر 
تحریم ها صادرات نفت ایران به ۳۰۰۰۰۰ بشــکه کاهش 
یافته است. این حاکمان نه از فسادها و رانت بری های خود 
دست میکشند و نه به سیاست خانمان سوز منطقه ای خود 
پایان میدهند. بنابرای برای پول بودجه، رژیم فشار را علیه 
مردم تهیدست و طبقه متوســط تشدید میکند. افزایش 
سه برابری قیمت هر لتیر بنزین تصمیم مشترک حاکمان 
است تا با فشار بی سابقه علیه اقشار اجتماعی و در شرایط 
نبود منبع کافی ارز خارجی، از ســفره حقیر و ناچیز مردم 
بازهم بکاهند. بنزین برای اغلب مردم یک وسیله اقتصادی 
الزم برای زندگی است. این گرانی اغلب به کسانی تحمیل 

میشود که در فقر قرار دارند.
روحانی رئیس دولت بتازگی اعالم نمود از 25 میلیون خانوار 
ایرانی، ۱۸ میلیون خانوار شــرایط سخت و یا بسیار دشوار 
دارند. حکومت خواســتار افزایش فشار به همین الیه های 
اجتماعی است. در یک شرایط عادی میتوان به رایانه های 
نفتی و تاثیر آن روی محیط زیست انتقاد نوشت ولی اینجا 
خواست رژیم فقط چپاول بیشتر برای بودجه و هزینه دولتی 
است. جمهوری اسالمی نه به محیط زیست می اندیشد و 
نه به رفاه عمومی جامعه توجــه دارد. این رژیم، حکومت 
»غنائم« جنگی و غارت ثروت ملی است. از این رژیم هرگز 
انتظار عدالت و فرهنگ پروری و حفاظت محیط زیســت 
و نگهداری میراث باســتانی و تدبیر برای آینده را نداشته 
باشید. چهل سال سرکوب کارگران و طبقه متوسط شهری 
و دانشــجو و زنان و محرومیت روستائیان و تبعیض همه 
جانبه، نتیجه یک سلطه گری دینی و حریص است. بدین 
تریتب فشار اقتصادی و گرانی و دروغپردازی و سرکوبگری 

حکومتی، مردم را به خشم درآورده است.

احتمال سقوط رژیم

آیا رژیم ایران در آســتانه ســقوط قرار گرفته است؟ بنظر 
می رســد شــرایط داخلی آماده برای هل دادن حکومت 
اسالمی بسوی سقوط است. بی اعتمادی عمومی علیه رژیم 
والیت فقیهی فاسد، خشــمی بزرگ علیه نظام آخوندی 
دروغگو و شیعه گرا، تورم و گرانی همه جانبه و فقر بیسابقه، 
سرکوبگری دینی و ایدئولوژیکی و سیاسی حکومت علیه 
جامعه، بی آبروئی تمامی مسئوالن مهم مانند رئیس مجلس 
و رئیس دولت و رئیس قوه قضائیه و خامنه ای و خانواده اش 
بخاطر اختالس و چپاولگری، بیکاری و ناامیدی جوانان به 
آینده خود، بودجه کالن برای نهادهای مذهبی و مزدوری 
در ایران و جهان، هدر دادن ثروت کشــور برای پروژه های 

اتمی، گسترش شبکه های جاسوسی و تروریستی در جهان، 
کمک های ســنگین مالی و نظامی به رژیم ها و جریانات 
اسالمی و تروریستی خاورمیانه، بن بست فعالیت اقتصادی 
شــرکت های بخش خصوصی و رشــد بیکاری، زورگوئی 
نیروهای انتظامی و بسیجی در سرکوب زنان و اذیت و آزار 
برای حجاب اسالمی، تبعیض دینی در قبال اهل سنت و 
بهائیان، همه و همه، زمینه طرد قاطع رژیم را فراهم ساخته 
است. دیگر رژیم دینی استبدادی را نمی توان تحمل کرد. 

جامعه در پی پایان دادن به جمهوری اسالمی است.
البته رژیم دارای قوای سرکوب پاسدار و بسیجی است، رژیم 
دارای نیم میلیون آخوند و طلبه اســت، رژیم روی اعتقاد 
دینی شــیعه گری و امامزاده پرستی بخشی از جامعه اتکا 
می کند، رژیم منابع مالی کالن دارد، رژیم مزدوران زیادی 
در منطقه تربیت کرده اســت. علیرغم این قوای نظامی و 
ایدئولوژی و حوزوی و مالی، ضربه پذیری قطعی رژیم بسیار 
باالست. ساختار حکومت به پوسیدگی و شکنندگی گرفتار 
شــده است. پس از چهل ســال در میان روسای اسالمی 
انگیزه های انقالبی و حس همیاری از بین رفته اســت. هر 
یک از آنها در جهت منافع شخصی و مافیایی خود میکوشد 
و انها میان خود درگیری های پنهان دارند. روشــن است 
که برای منافع مشترک در لحظه حساسی که خطر همه 
آنها را تهدید میکند، »همبستگی« آنها »تقویت« میشود، 
ولی در همان زمان این »همبستگی« شکننده و مشروط 
است. شکســتن یکی از حلقه های زنجیره این مجموعه، 
کل نظام را گســیخته می ســازد. امروز حس می شــود 
که حاکمان علیه یکدیگر عصبانی هســتند، سلیقه های 
همدیگر را نمی پســندند، آنها در میــان خودی ها دنبال 
مجرم هستند، نسبت به خود پنهانکاری میکنند تا امتیاز 
خود را باال ببرند، شــماری از آنان در پی پناهگاه برای روز 
مبادا هستند، کیسه های خود را مخفیانه پرتر می کنند، گاه 
همدیگر را با زبان راز تهدید به افشا می کنند. این وضعیت، 
آشفتگی و شکنندگی و تردیدهای طبقه حاکمه را بنمایش 
می گذارد. حاکمان مانند گذشته راحت حکومت نمی کنند. 
یک چرخش عمومی بوقوع پیوسته و گسست باالیی ها و 
پائینی ها قطعیت پیداکرده است. اینچنین وضعی، این بار، 
در همه جنبه های خود پررنگتر است. درخت پوسیده رژیم 

با یک توفان خواهد شکست.

عوامل جهانی بحران حکومت

در تحلیل از احتمال ســقوط رژیم، باید شرایط خارجی را 
نیز در نظر داشت. دولت اوباما، با انتقال صد و پنجاه میلیارد 
دالر بــه رژیم آخوندی و قــرارداد برجام، کمک بزرگی به 
تازه نفس کردن حکومت دینی نمود. ولی سیاست ترامپ 
این وضــع را دگرگون کرد. رژیم بخش مهمی از امتیازات 
جهانــی را از دســت داد. فروش نفت در بن بســت قرار 
گرفت و ارزهای های نفتی ســقوط کرد. علیرغم تالشهای 
اروپا برای کمک به رژیم، سیاســت اروپا ناتوان باقی ماند. 
میدانیم در خاورمیانه جمهوری اسالمی امتیازهای بزرگی 
دارد. حضور در لبنان با اتــکا به حزب اهلل، حضور نظامی 
در ســوریه، نفوذ قاطع بردســتگاه دولتی عراق، همکاری 
تنگاتنگ با حوثی های یمن، شبکه های جاسوسی و سیاسی 
و مالی و نفوذی شیعه در بحرین و عربستان و افغانستان و 
سایر کشورها، امکان و ظرفیت مانور رژیم را تقویت نموده 
است. اما علیرغم همه این امتیازات استراتژیک، شورش های 
اخیر عراق علیه دولت عــادل عبدالمهدی و رژیم ایران و 
انحصارطلبی روسیه در سوریه برای محدود کردن عملکرد 
ایران و فشار آژانس بین المللی اتمی و سازمان ملل و فشار 
بیسابقه تحریم های آمریکا، جمهوری اسالمی را در شرایط 

تدافعی قرار داده است.
با توجه به همه عوامل برشــمرده رژیم خامنه ای در وضع 
شکننده ای قرار گرفته و خطر سقوط افزایش یافته است. 
امروز رژیم در داخل کشــور بطور جدی مورد تهدید قرار 
گرفته اســت. جنبش های اعتراضی شهری دهها شهر را 
بــه میدان جدال با حکومت کرده اســت. در این جدال ها 
خشونت پلیسی بطرز بیسابقه دامنه یافته است و رژیم با 
اتکا به احکام قرآنی به جنگ با مردم پرداخته اســت. باید 
به صراحت گفت که این خشونت دولتی برای خفه کردن 
سریع جنبش است. تیراندازی وسیع علیه تظاهرکنندگان و 

دستگیری گسترده اعتراض کنندگان و تخریب خودروهایی 
شــهروندان در خیابانها و قطع تمام شبکه های اینترنتی و 
ایجاد یک کارزار اسالمی قرآنی برای کشتار مردم و »اشرار« 
نامیدن تظاهرکنندگان، همه و همه بیانگر یک استراتژی 
جنگی علیه جامعه معترض است. بخش مهمی از تخریب 
ساختمان ها توسط عوامل خود رژیم صورت میگیرد و این 

توطئه در پی اغتشاش ذهنی جامعه است.
برخی از معترضین در این فضای شورشــی و احساسی و 
هیجانی و واکنشی، احتمال دارد به اقدام های خشن دست 
بزنند ولی روشــن اســت که در چنین حالتی اقدامهای 
خشــونت و آتش زدن ساختمانها به نفع کشور نیست. ما 
نمی توانیم مبلغ خشونت باشیم. ولی میدانیم که اغلب از 
سوی رژیم خشونت به جامعه تحمیل می شود. در شرایط 
کنونی ایران از یاد نبریم که منشــا اصلی خشــونت قوای 
حکومتی میباشد. چهل سال اســت که این رژیم اعدام و 
شــکنجه میکند و زندگی آرام مردم را تباه نموده اســت. 
ساختار قدرت سیاسی موجود خشونت فیزیکی و مستقیم 
و خشونت ســمبولیک و ایدئولوژیک و سیاسی را در خود 
جمع نموده است. در زمانی که قدرت سیاسی استبدادی 
خود را در خطر ســقوط می بیند تمامی نیروی تخریب را 
علیه جامعه بکار خواهد گرفت. بویژه آنکه طبقه آخوند یک 
طبقه حریص و زورگو و انحصارگر و قدرت طلب و تبهکار 
اســت و خود را وارٍث پیامبر اســالم و غزوات آن و بشارت 
دهنده ظهور امام مهدی می داند و بنابراین برای این طبقه 
حفظ قدرت سیاسی یک امر مقدس بشمار می آید. در این 
منطق، آدمکشی گسترده از تقدس برخوردار است. رژیم در 
پی حمام خون گسترده است و به فرمان اهلل خواهد کشت.

جنبش سیاسی متمایل به سکوالریسم

اگر جنبش ادامه یابد و سراســری بماند و شکاف در قوای 
نظامی خود را بنمایاند، فروریزی حکومت قطعی است. این 
جنبش با انگیزه مطالباتی علیه گرانی بنزین بپاخاست ولی 
بسرعت جنبه سیاسی خود را نشان داد. جنبش ۸۸ منطق 
درون نظامی داشت حال آنکه جنبش دیماه ۱۳۹۶ و بویژه 
جنبش کنونی منطق نفــی والیت فقیه و نفی جمهوری 
اســالمی دارد. جنبش کنونی علیه یک نظام اســتبدادی 
اســت، علیه فساد و بیدادگری اســت و علیه آخوندیسم 
است. از جمله شعارهایی که در خیابانها شنیده ایم: مرگ 
بر دیکتاتــور، روحانی حیا کن مملکت رها کن، جمهوری 
اســالمی نمی خوام نمی خوام، مرگ برخامنه ایی، مرگ بر 
دیکتاتور، نه پول داریم نه بنزین گوربابای فلسطین، دشمن 
ما همین جاست کی گفته که آمریکاست، هم غزه هم لبنان 
هر دو فدای ایران، ســپاه و شیخ و رهبر عامل فقر کشور، 
ملت گدایی میکند آقا خدایی میکند، نه اسالم نه قران جانم 
فدای ایران. این شــعارهای اعتراض به سیاست حکومت 
خامنه ای در خاورمیانه است، اعتراض علیه دیکتاتوری است، 
اعتراض علیه فقر است و اعتراض علیه حکومت دینی است. 
شهروندان معترض خواهان پایان دادن به حکومت موجود 
هستند زیرا راس نظام، خامنه ای را نشانه گرفته اند و ریاست 
جمهور و سپاه را به انتقاد می کشند و خواهان پایان دادن 
به حاکمیت قرآن و اسالم در عرصه حکومتداری هستند. 
این خواست یک رویداد زیباست و نوعی نگرش متمایل به 
سکوالریسم و الئیسیته را منعکس میکند. روشن است این 
شعار توسط همه ملت اعالم نشده ولی بیان یک شجاعت 
تاریخی و یک نوآوری اســت و از خواهشی عمیق حکایت 
میکند. ستمگری دینی در جامعه، خواست سکوالریسم و 
انتقاد به اسالم و قرآن در محیط روشنفکری و دانشگاهی، 

پایه های بروز شعار هستند.
جنبش های اجتماعی از علت یکسانی پیروی نمی کنند. آغاز 
و پایان جنبش های اجتماعی قابل پیشگوئی نیستند ولی 
هنگامی که این جنبش ها به حرکت می افتند و خواستار 
آزادی هســتند، همه آزادیخواهان باید بــا انرژی خود به 
حمایت از آنها بپردازند. در حال حاضر در جهان فصل مبارزه 
و اعتراض در بسیاری از کشورهاست. این فضای مبارزاتی 
برای ایرانیان نیز امیدبخش اســت. در شــرایط مقاومت 
جنبش، تجربه آموزی سامان دهنده و سیاسی و آموزشی 
یک روند متداوم اســت. امروز خیلی ها به مسئله رهبری 
جنبش فکر میکنند و امید دارند تا جنبش مردمی دارای 
نهاد هدایت کننده متکی بر عقل و هوشیاری جمعی باشد. 
بطور مسلم جنبش با تجربه و استعداد خود در روند حرکت، 
رهبری خود را پیدا میکند و تمام نخبگان دمکرات با توجه 
به مصالح و منافع ملی، باید خود را در خدمت این جنبش 
قراردهند تا با کمتریــن درد و رنج و خونریزی جمهوری 
اسالمی پایان یابد و همه مردمان ایران در پهنه جغرافیای 
کشورمان از رفاه و عدالت برخوردار گردند. پیدایش رهبری 
بارز، جمهوری اسالمی را ضربه پذیرتر خواهد نمود. رهبران 
جنبش باید به شعارهای کنونی که بیان خواسته های مردم 
میباشــد توجه کنند. جنبش مردمی برای طرد استبداد 
دینی و برای آزادی از ســتمگری و برای حکومتی متکی 
بر حقوق بشر و سکوالریسم به حرکت درآمده است. قدرت 

سیاسی آینده باید تجلی این خواست ها باشد.

جالل ایجادی

آیا رژیم اسالمی
 در آستانه سقوط است؟

آیا رژیم ایران در آســتانه سقوط قرار گرفته است؟ بنظر می رســد شرایط داخلی آماده برای هل دادن 
حکومت اسالمی به سوی سقوط است.

نگرانی سازمان ملل
 از ابعاد کشتار در ایران

دفتر کمیســاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 
متحد تأیید کرد که نیروهای سرکوبگر در مقابله با 
معترضان ایرانی از گلوله جنگی استفاده می کنند. 
در همان حال به دلیل قطعی تقریباً کامل اینترنت، 
ابعاد کشتار هنوز کامالً مشخص نشده. بر اساس 
گزارش ها، کشته شــدگان در اعتراضات، شبانه و 

بی سر و صدا دفن می شوند.

رادیو زمانه- یک مثال به عنوان شاخص اتفاقاتی که 
در حصر اینترنت و در ســکوت خبری در شهرهای 
ایران در جریان است: حمید اهلل قلی یکشنبه 27 آبان 
در درگیری با مأموران در شــهریار کشــته شد. روز 
گذشته جنازه را به خانواده تحویل دادند. او در سکوت 
کامــل و با حضور فقط ۱۰ نفر در روســتای بردآباد 
شهریار دفن شد. پدر اهلل قلی جانباز است و ۱۰۰ ماه 

در جبهه جنگ ایران و عراق خدمت کرده است.
بر اساس گزارش ها شامگاه سه شنبه جنازه عده ای از 
معترضان در مریوان در ســکوت و در خفا به خاک 
سپرده شــد. از تعداد کشته شدگان در شیراز، اهواز، 
اصفهان، زاهدان، تهران، ماهشــهر و کرمانشاه فعاًل 
اطالعی در دست نیست. عفو بین الملل روز سه شنبه 
به حدس و گمان تعداد کشته شــدگان را دست کم 

۱۰۶ نفر و در یک محدوده سه رقمی اعالم کرد.
راپرت کلویل، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق 
بشر سازمان ملل متحد از همین تعداد کشته شدگانی 
که در گزارش های رسمی به آن ها اشاره شده اظهار 
نگرانی کرد: »ما از خشونت ها در ایران که با مالک های 
جهانی تناسب ندارند، بی اندازه نگرانیم. به ویژه از به 
کارگیری گلوله های جنگی علیه معترضان در ایران.«

کلویل در ادامه ســخنانش به این نکته هم اشــاره 
می کند که افزایش قیمت بنزین هرچند سبب آغاز 
اعتراضات شــد، اما عامل اصلی آن نیست، بلکه به 
تعبیر او »دالیــل عمیق تری برای اعتراضات« وجود 
دارد.  سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر 
ســازمان ملل متحد اما با احتیاط تعداد شــهرهای 
درگیر را بیش از 4۰ شــهر تخمین زده است. راپرت 
کلویل گفت: »تعداد کشته شــدگان قطعاً از دو رقم 
فراتر رفته. بنابراین می بایست تصویر روشن تری ]از 
ابعاد کشتار[ ترسیم شــود. با وجود ابهامات ]درباره 
تعداد کشته شدگان[ وضعیت ایران بی اندازه خطرناک 

و هشدار دهنده است.«
حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در موسسه 
کیهان در یکی از ســرمقاله های خــود معترضان را 
غیــر ایرانی و »بغی« نامیــد و به نقل از مقامات قوه 
قضائیــه آن ها را به »اعدام با طناب دار« تهدید کرد. 
شریعتمداری در مقاله دیگری به ولی فقیه اطمینان 
داد که »قلع و قمع« معترضان به آسانی میسر است. 
شامگاه گذشته هم خامنه ای در سخنانی که در جمع 
گروهی از فعاالن اقتصادی ایراد کرد، معترضان را با 
دشمنی اشغالگر یکسان دانست و اعالم پیروزی کرد:

»دوســتان و هم دشمنان بدانند ما در عرصه  جنگ 
نظامی و سیاســی و امنیتی دشــمن را عقب زدیم؛ 
همین کارهای این چنــد روز کارهای امنیتی بود، 

مردمی که نبود.«
راپرت کلویل، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق 
بشــر ســازمان ملل متحد  از مقامات امنیتی ایران 
خواست در مقابله با معترضان از خشونت خودداری 
کنند و به مالک ها و معیارهای جهانی پایبند بمانند. 
کلویل همچنیــن از معترضان هم خواســت که از 
خشــونت های فیزیکی و آتش زدن و خسارت وارد 

آوردن به اموال عمومی بپرهیزند.

دفن بی سر و صدای معترضان در گورستان مریوان 
)عکس: توییتر معترضان مریوانی(
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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 
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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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شیرین عبادی به اتحادیه اروپا:  دست از حمایت از جمهوری اسالمی بردارید
برنده  و  حقوقدان  عبادی،  شیرین 
اتحادیه  از  نوبــل  صلــح  جایزه 
اروپا خواســت تا دست از حمایت 
جمهوری اســالمی بردارد و آن را 
موکول به برقراری اینترنت و توقف 

کشتار مردم کند.

رادیو زمانه- جمهوری اسالمی ارتباط 
اینترنتی داخل کشور را با خارج قطع 
کرده و همزمان با محاصره اینترنت، 
ماشــین کشــتار خود را با خشونت 
و بی رحمــی بی ســابقه ای به جان 

معترضان انداخته.
ســازمان عفو بین الملل می گوید تا 
روز 2۸ آبان ماه دســت کم ۱۰۶ نفر 
در جریان اعتراضاتی که جرقه آن با 
سه برابر شدن قیمت بنزین زده شد، 
کشته شده اند. برخی منابع اما شمار 
کشته شــدگان را بیــش از 2۰۰ نفر 
می دانند. شــاهد علوی، روزنامه نگار، 
بر اســاس اطالعات منبعی در وزارت 
کشور بر راســتی و درستی این آمار 

تاکید دارد.
اجساد کشته شــدگان ربوده می شود 
و به خانواده های آنــان تحویل داده 
نمی شود یا اگر هم تحویل داده شود، 
نهادهای امنیتی مانع از برگزار کردن 

مراسم تشییع و تدفین می شوند.
در یک روایت در شبکه های اجتماعی 

در مورد این شرایط آمده است:
حمید اهلل قلی یک شنبه 27 آبان در 
درگیری با مأموران در شهریار کشته 
شــد. روز گذشته جنازه را به خانواده 
تحویل دادند. او در سکوت کامل و با 
حضور تنها ۱۰ نفر در روستای بردآباد 
شهریار دفن شد. پدر اهلل قلی جانباز 
است و ۱۰۰ ماه در جبهه جنگ ایران 

و عراق خدمت کرده است.
رسانه های داخلی اما اخبار اعتراضات 
را با سانسور شدید و بر اساس نظر و 
صالح دید حکومت منتشر می کنند و 
بر آرام و تحت کنترل بودن شــرایط 
تاکید دارد. در شــامگاه پنجمین روز 
اعتراض های سراسری، علی خامنه ای، 
رهبر جمهوری اسالمی پیروزی نظام 
بر معترضان را اعالم کرد و معترضان 
را با »دشمنی اشغالگر« یکی دانست. 
با وجــود این اعــالم پیــروزی اما 
دسترسی به اینترنت جهانی از داخل 
ایران همچنان ناممکن است و فضا در 

شهرهای مختلف به شدت امنیتی.
در اعتراض به این وضعیت، شــیرین 
عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل 
دادخواستی منتشــر کرده است که 
بیــش از چهار هزار نفــر آن را امضا 
کرده اند. او در این دادخواست از آنتونیو 
گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد 
خواسته است به مقام های جمهوری 
اسالمی در باره قطع اینترنت و کشتار 

معترضان هشدار دهد تا فورا و بی قید 
و شرط دست از این اقدامات بردارند.

زمانه به بهانه انتشار این دادخواست با 
شیرین عبادی گفت و گو کرده است.

او در ایــن گفت وگو ضمن پرداختن 
سراســری،  اعتراض های  موضوع  به 
اتحادیه اروپا را خطــاب قرار داد و از 
این اتحادیه خواست دست از حمایت 
از جمهوری اســالمی بردارد و آن را 

مشروط به تغییر این شرایط کند: 
»اتحادیه اروپا بعد از اجرایی شــدن 
برجام، خــود را مدافع و پشــتیبان 
سیاســت های جمهوری اسالمی در 
مقابل آمریکا می بینــد. من اتحادیه 
اروپا را خطاب قرار می دهم و می گویم 
که حمایت از ایران را موکول بکنید به 
برقراری اینترنت و توقف کشتار مردم. 
هیچ علت و ضرورتی ندارد که بخواهید 
از ایران در برابر آمریکا حمایت کنید. 
از ایــن طرف هم حکومــت ایران با 
سوء استفاده از حمایت اروپا مردم را 

این چنین سرکوب می کند.«
شــیرین عبادی همچنین در بخش 
دیگری از صحبت هایــش از جامعه 
پزشکی خواســت تا به مجروحان و 
آســیب دیدگان اعتراض ها به شکلی 
ویژه کمک کننــد: »طبق اطالعات 
رســیده در برخی شــهرها ماموران 
امنیتی به بیمارســتان ها می روند و 
مجروحان را شناســایی و بعضا آنان 
را دســتگیر می کنند. درخواست من 
از کلیه پزشکان و افراد شاغل در این 
حوزه و همچنین دانشــجویان رشته 
پزشکی این اســت که اگر می بینید 
و می دانید در خانــواده ای مجروحی 
هســت، لطفــا به کمــک هموطن 
خودتان برویــد. االن زمانی اســت 

که پزشــکان بایســتی تعهد انسانی 
خودشــان را نشــان دهند و مسلم 
بدانند که آینــده همه ما به یگدیگر 
گره خــورده. ما همه ســوار بر یک 
کشتی هستیم. اگر کسی به خیابان 
می رود، فریاد می زند و آینده بهتری 
را طلب می کند، ما باید برای رسیدن 
به این خواسته به او کمک کنیم. این 
کمک ها بایستی انسان دوستانه باشد 
که مهم ترین وجه آن کمک رســانی 
پزشکی و دارویی است. از داروخانه ها 
درخواســت می کنم بــه مجروحان 
کمــک کنند و به آنــان رایگان دارو 
بدهند. این افراد هموطن ما هستند 
و برای آینده بهتری که همه ما در آن 

سهیم خواهیم بود تالش می کنند.«
ایــن برنده جایزه صلــح نوبل اما در 
پاسخ به این سوال که چرا اعتراض ها 
به گران شــدن بنزین به اعتراض به 
مجموعه حاکمیت تبدیل شده است، 

گفت:
»رویه اعتراضات مــردم اعتراض به 
گرانی بنزین بود یــا می توان به این 
شــکل گفت که گران شدن بنزین 
آخرین قطره ای بود که بر کاسه صبر 
و حوصله مــردم چکید. در حقیقت 
اعتراض مردم تنهــا به گرانی بنزین 
نیست بلکه اعتراض به سیاست هایی 
اســت که طی 4۰ ســال گذشــته 
باعث شــد مردم ایــران روز به روز 
فقیرتر شوند و ایران از نظر سیاسی، 
منزوی تر. مجموعه این شرایط باعث 
شد تا مردم برای چندمین بار در ۱۰ 
ســال اخیر به خیابان ها بیایند و من 
تصور نمی کنم سرکوب های شدیدی 
که حکومت اعمال می کند؛ از جمله بر 
اساس ویدئوهای منتشر شده، شلیک 

مستقیم به سر یا پرتاب گاز اشک آور 
به خانه های مردم و …، باعث فروکش 

کردن این اعتراضات بشود.«
به گفتــه شــیرین عبــادی حتی 
اگر جمهــوری اســالمی بتواند این 
اعتراضات را هم ســرکوب کند، باید 
مســلم دانست که چند ماه دیگر، باز 
از جــای دیگری صــدای اعتراض ها 
بلند خواهد شد: »سیاست جمهوری 
اسالمی در ســال های گذشته یعنی 
در واقع از همان ســال اولی که روی 
کار آمد، آن چنان اشتباه بوده که االن 
ایران را در یک بن بست سیاسی قرار 
گرفته اســت. از تبعات این بن بست 
سیاسی، همین وضعیت بد معیشتی 

مردم است.

صدور انقالب، عامل بحران

شــیرین عبادی اما در پاسخ به این 

سوال که چرا جمهوری اسالمی هیچ 
ســطح و نوعی از اعتراض را تحمل 
نمی کند گفت: »رژیمی که بر مبنای 
ایدئولوژی از پیش ســاخته تاسیس 
شــده و حرکت می کنــد، نمی تواند 
مخالف آن ایدئولوژی را تحمل کند. 
ایدئولوژی سیاسی حکومت که از روز 
اول هم از سوی خمینی اعالم شد و 
خامنه ای هم ادامه دهنده آن راه است، 
صدور انقالب است و اینکه ایران باید 
همیشه در تب و تاب انقالب باشد. نه 
تنها ایــران باید در تب و تاب انقالب 
باشــد، بلکه باید انقالب را به سراسر 
کشورهای اسالمی صادر کند. از این 
رو ما شاهد هستیم که اکثر کشورهای 
اسالمی با ایران یا قطع رابطه اند یا در 
حالتی غیر دوســتانه به سر می برند. 
این حالت و این ایدئولوژی که صدور 
انقــالب و یک حکومت اســتبدادی 
دینی است، باعث می شود هر آن چه 

مغایر این سیاســت و این طرز تفکر 
باشد، به شــدت سرکوب شود؛ برای 
اینکه اینها اگر بخواهند حرف مردم 
مخالف این سیاست ها را گوش کنند، 
در حقیقت کل رژیم باید بر باد برود.«
عبادی همچنین به موضوع دادخواهی 
از دبیر کل ســازمان ملل پرداخت و 
گفت: »به هر حال ســاز و کارهایی 
در حقوق بین الملــل عمومی وجود 
دارد تا حکومت هایی مثل ایران که به 
تعهدات بین المللی خودشان در زمینه 
حقوق بشــر بی اعتنا هســتند، وادار 
به رعایت ضوابط حقوق بشــر کند و 
فراموش نکنیم که استفاده از اینترنت 
و اطالع رسانی آزاد یکی از مهم ترین 
ضوابط مورد تایید و تاکید حقوق بشر 
است. بنابراین سازمان ملل و نهادهای 
وابسته همچون کمیســاریای عالی 
حقوق بشر می توانند از این مکانیزم ها 
برای اعمال فشار بر جمهوری اسالمی 
اســتفاده کنند اما فایده بزرگ تر این 
دادخواهی، آگاه سازی افکار عمومی در 
سطح بین المللی است که در ایران چه 

می گذرد؟«
به گفته شــیرین عبادی دولت ایران 
تلویزیون هــای متعــدد و رادیوهای 
زیادی به زبان های غیرفارسی تاسیس 
کرده تا جوانان مسلمان را فریب دهد 

و انقالبش را صادر کند:
»حــاال مــا با چنیــن حــرکات و 
دادخواســت هایی در حقیقت مقابله 
می کنیم با نفوذ شــیطانی حکومت 
ایران در افکار و اذهان جوانان مسلمان 
که فریب تبلیغات جمهوری اسالمی 

را نخورند.«
بناست تا دادخواســت منتشر شده 
توسط شیرین عبادی از سوی او برای 
دبیرکل ســازمان ملل ارســال شود. 
همچنین اگر وقت و زمان مناســبی 
برای آنتونیو گوترش و شیرین عبادی 
وجود داشته باشــد، این دادخواهی 
می تواند در جریــان یک دیدار رو در 

رو پیگیری شود.
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مقدمه

از مدت ها پیش کارشناسان اقتصادی 
پیش بینی می کردند که در اوائل سال 
اقتصادی در  2۰2۰ میالدی شرایط 
ایران با وخامت و تنیدگی بیشــتری 
با افزایش هزینه ها روبرو خواهد شد. 
هر چند که دولت و حکومت اسالمی 
ایران با تاکید بر اینکه تحریم ها فشاری 
کارساز بر آنها وارد نخواهد کرد و نوید 
مقاومت را به پشتوانه ی همت مردم 
میدادند اما اینک با نزدیک شدن به 
ماههای پایانی ســال میالدی همه 
چیز حکایت از درماندگی حکومت در 
پاسخ گویی به نیازهای مردم و فشار 

اقتصادی را دارد.
اکنــون در ایران چند روز اســت که 
اعتراضــات مردم در جریان اســت. 
اعتراضات بدنبال خبر افزایش قیمت 
بنزین شروع شدند. اخبار حکایت از 
این دارند که پنــج تن از معترضین 
کشته شــده اند. شــگردهای کثیف 
نیروهای سرکوب جمهوری اسالمی 
که آســیب رســاندن به اموال مردم 
و شهر اســت بکار گرفته شده است. 
سرکوب در ایران چهره های متفاوتی 
نــدارد. ســرکوب در همه جای ایران 
یک شــکل دارد. نخست قدری صبر 
می کنند تا مردم تهیج شوند، سپس 
تهدید می کنند و با موتورســوارها به 
جان مردم می افتند. پس باید منتظر 
قربانیان بیشتر و اقدام متقابل از سوی 

رژیم باشیم.

موریانه های کاخ قدرت

۱- اگر بگوییم کــه رژیم جمهوری 
اسالمی منتظر این روزها نبوده است 
خودمان را به ســوی تاالب ســاده 
اندیشی هل داده ایم. رژیم جمهوری 
اسالمی با نیروهای موتورسوار و لباس 
شــخصی و لبنانی و عراقی و حوثی 
خود در انتظار این روز هاســت. این 
رژیم ابدا قصد کوتاه آمدن هم ندارد. 
و بــا هر بحرانی که برایش پیش آید، 
برنامه اصلی اش خرید زمان اســت تا 
پای دموکرات ها باز به کاخ سفید باز 
شــود. اما باز هم در اشتباه است. این 
رژیم، ماندن اش بر سر قدرت، بسی پر 
هزینه و پر سنگالخ شده است. حفظ 
حکومت دیگر چون ســابق نیست و 
بهای سنگینی برای جمهوری اسالمی 
ایران دارد. فساد گسترده اقتصادی و 
گیر کردن اقتصاد در چنگال های سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، دو طاعونی 
هســتند که که از ســر و پــا دارند 
جمهوری اسالمی را می خورند. همه 
تعداد منتفعین از این فساد و هم ابعاد 
منفعت رســانی این فساد از کنترل 
جمهوری اسالمی زیر فرمان مالیان 
و علــی خامنه ای کامال خارج شــده 
اســت. محاکمات نمایشی و نمایش 
مجازات برای مفسدین اقتصادی هم 
ابدا کارساز نیســت و مردم را بیشتر 

خشمگین کرده است.

2- جایگاه رژیــم در خاورمیانه افول 
مستمری را از چند سال پیش شروع 
کرده اســت. نفرت از سیاســت های 
متحجرانه و نگاه عقب افتاده ی مالیان 
شــیعه ایران و عراق بــه زندگی و از 
زندگی، مردم دو کشور ایران و عراق 
را به ســرحد تنفر از اسالمیســت ها 
کشــانده اســت. بخش عظیم مردم 
ایران و عــراق حق خود می دانند که 
در آزادی و بدور از کد ها و شــرط و 
ضوابط خشک و پوسیده ی مذهبی و 
شیعی به زندگی خود مشغول باشند. 
نمی خواهند خواســت چند میلیون 
هموطن خودخــواه و جزمی آنها که 
باور به تسلط قوانین دینی در همه ی 
امور سیاســی و اجتماعــی دارند، بر 
کل کشور حاکم باشد. لبنان هم جز 
این نیست. موسیقی، رقص، نشاط و 
شــادی، و آزادی انسانگونه ی جنس 
زن، از نماد های بارز اعتراضات مردم 
در این ســه کشور است. می خواهند 
که سکوالرها و در دموکراسی بر آنها 

فرمانروایی کنند.
۳ – هــر چه جــواد ظریف لبخند و 
اخم اش را به رســانه های جهانی در 
دو ســال گدشــته تحویل داد و یک 
رو تهدید کــرد و یک رو از انتظار به 
همکاری اروپا حرف پراند، اما، اینک 
می بینیم که قدرت اقتصادی آمریکا، 
سیاســت های ترامپ )ترامپیسم( و 
رفتار سیاسی جدیدی که در عربستان 
رواج یافته است بیش از ادا و اطوارها 
و تهدید های نظامی جمهوری اسالمی 

کارکرد دارد.
4 شعارهای این چند روز مردم ایران 
کامال با دو کلمه آغشته هستند: بنزین 
و فلسطین. بنزین مسئله ی 4۸ ساعت 
پیش اســت. فلســطین هم آخرین 
فرمایشــات و اتمام حجت های رهبر 
مشوش نظام، خامنه ای را به یاد می 
آورد. پس اعتراضات خود جوش است. 
و مزخرفاتی از این دســت که دست 
بیگانه ها در کار است، بیشتر به دستی 
می برازد که در بیت رهبری می لولد. 
این قربانیان چهل ســال اعتراضات 
علیه جمهوری اســالمی، بی شــک 
از بیگناه تریــن و پاک ترین ایرانیانی 
هستند که در طول تاریخ ایران برای 
آب و خاکشــان از جان گدشته اند تا 
روزی دیواری بلند و طوالنی از نام های 
همه ی قربانیان مبارزه با دیو استبداد 

مذهبی در ایران ساخته شود.
از میان این فقر رو به رشد، گزاف های 
ولی فقیه، تشــر های تو خالی حسن 
حســن  عربده کشــی های  روحانی، 
عباسی و سران ســپاه، پوزخند های 
آقازاده ها، یاوه های ائمه جمعه، باید که 
از پس ابرهای تیره و دودها نور امیدی 
بر ایران بتابد. این امید از زمان جنبش 
سبز دیده شد.  نور امیدی از میان یک 
خیزش مردمــی همه گیر که بر بدن 
این رژیم داغ رسوایی ابدی بنشاند. اما 
این امید بیش از هر چیز دیگری نیاز 
به یک رهبری و ســازماندهی دارد تا 

راه خود را بیابد.

شبح رهبری

مقابله ی با رژیم جمهوری اســالمی 
ایران بدون رهبری ممکن نیســت. 
این رهبری یا در ایران یا در خارج از 
ایران، یــا با اتحاد با آمریکا و یا بدون 
اتکا به حمایــت آمریکا، هر گونه که 
باشــد از یک ویژگی نمی تواند دور و 
مجزا بمانــد؛ باید در بین مردم ایران 
محبوبیت داشته باشد. نوع شعارهای 
این دو روز حکایــت از این دارند که 
مردم خودجوشــند و از جایی فرمان 
و خط نمی گیرند. پس اگر در کسی 
و یــا جریانی تــوان و لیاقت ورود به 
صفوف معترضین و یکصدا ســاختن 
این اعتراضات هســت، باید آماده ی 

حرکت باشد.
در پس این سال ها که در اپوزیسیون 
زیســته ایم، ناتوانــی و کم توشــگی 
اپوزیســیون برونمــرز در ســاختن 
رهبریی بــرای هدایت مبارزات مردم 
ایران، کمبودی آشکار و علنی است. 
کتمان شدنی هم نیست. اما گدشته 
از این کمبود و نارسایی اپوزیسیون، 
آسیب دیگری نیز مدام در درون ایران 
رو به رشــد بوده اســت. آن آسیب، 
که زمــان پیروزی مردم بر جمهوری 
اسالمی بتاخیر افتاده است. این آسیب 
از جمله ناشــی از عدم مشــاهده ی 
اعتماد مردم ایران به نیروهای خارج از 
کشور  است. حاصل اینکه، مردم ایران 
اعتمــاد و فرمانبریی را به هیچ فرد و 
سازمان خارج از کشور نشان نداده اند 
که آن نیرو بتواند رو پای خود بیاستد 
و به سوی بسط و سازماندهی نیروی 
رهبریــت مردم همــت و کار منظم 

گمارد.
آســیب دیگری که به مبارزات مردم 
ما وارد شده این است که اگر نیرویی 
در این راســتا قدم برداشته، از جمله 
اقــدام اخیــر گروهی از کنشــگران 
سیاســی برای تشــکیل »شــورای 
مدیریت دوران گــذار«، بالفاصله با 
حجم بسیار زیاد اتهامات، طعنه ها و 
نقد های داغ روبرو شــده است. برایم 
بسیار جالب بود، همان روزی که این 
شــورا اعالم موجودیت کرد، از سوی 
فــردی )که مدتی پیش اســتعفای 
خود از فعالیت های سیاسی را اعالم 
نمود( مطلبی بلنــد در نقد تند این 
شورا انتشــار یافت. حجم و چینش 
مسائل در این مطلب کامال گواهی از 
آن داشت که یا چند نفر روی آن کار 
کرده اند و یا اینکه نویسنده دست کم 
چند هفته ای آنرا زیر کار داشته است 
و منتظر بوده تا شورای مذکور نامش 
علنی که شد بالفاصله بفرستد برای 
سایت های پر بیننده و آنها نیز بر حکم 
»آزادی بیان« آنرا چاپ نمایند. حرفی 
نیســت که آیا این فــرد و امثالهم از 
چینش افراد شورا خبر داشته اند یا نه، 
اما این مهم است که، امید بی امید!: 
چند دهه فعالیت کرده ایم که بتوانیم 

رسا بنویسیم که »این« هم نشد! 
از چه کســی کاری ساخته است؟ از 

هیچ کس!
ر  ضا پهلــوی هم نیز از قدرت مخرب 
این گرداب، مستثنی نبوده و نیست. 
او نیز باید همیشه با دقت تمام رفتار 
و گفته های خود را موشکافی می کرده 
اســت – تا مورد هتاکی و اتهام و نقد 
مخالف  سیاسی  کنشــگران  سوزان 
قرار نگیرد. از سویی هم همیشه باید 
منتظر می مانده تا ببیند آیا از سوی 
مردم ایران توجهی به او می شود یا نه! 
زیرا مردم ما نشان داده اند که در زمان 
کوتاه و بدون محاسبات سیاسی کهنه، 
راهکارها و شــگردهای خاص خود را 
برای مبارزه دارند. مثال ابدا نمی توان 
گفت مردم ایران درباره ی ترامپ، »سر 
جمع« چه می اندیشند! امکان  دارد 
فردای روز یک ســری شعارهای تند 
علیه ترامپ از ایران بشــنویم. آنوقت 
رســانه های در اختیــار چپ ها، که 
بحمداهلل کم هم نیستند، چنان سر 
تیترها و کالبد ها را به خود اختصاص 
می دهند که حتی عطااهلل مهاجرانی 
و مسعود بهنود هم جا می مانند! اگر 
مردم شعار به نفع ترامپ دهند، آنوقت 
قدم های افراد مطرح اپوزیســیون به 
خارجه ی  وزارت  راهروهای  ســمت 

آمریکا سمت و سو باید بگیرد.
امــا در پس همه ی ایــن احتماالت 
و بی ثباتی هــای مزمن، یک شــبح 
رهبری همیشه در حال حرکت است. 
این شــبح گاهی در ایــران و گاهی 
در برونمــرز خود را نشــان می دهد. 
نمی دانیم کیست! جمهوری اسالمی 
برای اینکه این شــبح به عیان نیاید، 
چه ها که نکرده است. چه پول ها که 
خرج نکــرده و چه نفوذ های قبیحی 
را کــه به میان اپوزیســیون برونمرز 
نفرستاده است. چه کسانی را موظف 
نساخته تا روزانه به جمهوری اسالمی 
بــد بگویند و در زمان مشــاهده  این 
شبح، به تشویش افکار مردم و ژله ای 

نمودن اتحاد مبارزین دامن بزنند.
شــاهزاده، همچنــان از قوی تریــن 
کاراکترهایی است که می تواند همان 
شبح ترسناک برای جمهوری اسالمی 
و امیدبخش برای مردم ایران باشــد. 
بسیار بجا و بدون کشتن وقت با پیامی 
همگام با اعتراضات مردم ایران اقدام 
نمود. این اقدام او نشــان از این دارد 
که او می داند و می خواهد و باور دارد؛ 
کندن این دیو ســیاه از سرزمین مان 
بدون مردم کاری درست نیست. او در 
سکوت بســر می برد. سکوت او را باز 
هم شکسته خواهیم دید. مشروط به 
اینکه شورش های مردمی نفسی کشد 
و جانی بیابد. شاید رضا پهلوی رهبر 
اصلی قیام مردم ایران علیه جمهوری 
اسالمی نباشد، اما آمادگی و تعهد او 
برای این مهم، از الزمات مبارزه است.

آنــروز که مردم ایران با صدای رســا 
کســی را صدا بزننــد، خواهیم دید 
چگونه به سرعت این شبح و این مردم 

در هم فرو خواهند رفت.

تحلیل سایت نقطه

اهمیت پیام شاهزاده 
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اعتراض مردم و گاندی های نابهنگام 
اما خوشبختانه بی تاثیر و بی پایگاه

گســتردگی اعتراض ها، )بیش از ۱۰۰ شهر(، حضور الیه های گوناگون 
جامعه از جمله الیه های فقیر و کم درآمد و الیه های میان درآمد در کنار 
هم، سرعت فراگیری، حرکت های نمادین و شعارهای سیاسی رادیکال 
ساختاری و... از شاخصه های اعتراض های اخیر است که با هر نتیجه ای، 
از جمله با عقب نشینی حکومت یا با سرکوب موقتی مردم، گامی است 
بلند در فرآیندی که از دی ماه ۹۶ آغاز شد و هر بار و در هرگام با بسامدی 
پرتوان تر و فراگیرتر به گره گاه یا نقطه عطف نهائی نزدیک تر می شود، اما 

این یادداشت نقدی است بر یک برخورد.
»از تظاهرکنندگان مصرانه درخواست می کنیم که از خشونت بپرهیزند و 

به مبارزات خود به شکل مدنی و مسالمت جویانه ادامه دهند«
از اعالمیه ی مشــترک »هیئت های سیاسیـ  اجرائی حزب چپ ایران 
)فدائیان خلق(، اتحاد جمهوریخواهان ایران، سازمان های جبهه ملی ایران 

در خارج از کشور، همبستگی جمهوری خواهان ایران.
خانم ها و آقایــان بدون هیچ پایگاه موثری در ایــران، از اروپا و آمریکا، 
برای مردم ایران دستور العمل صادر کرده، مردم را به »ادامه و گسترش 
اعتراضات خیابانی « »به شــکل مدنی و مسالمت جویانه« فراخوانده اما 
نفرموده اند که »شکل مدنی و مسالمت جویانه« ی مبارزه مردم معترض 
در خیابــان، در برابر نیروهای امنیتی که به آنان تیراندازی می کنند، در 
برابــر حکومتی که حتا به اعتصاب های صنفــی کارگران نیز با زندان و 

شکنجه و سرکوب خشن پاسخ می دهد و... چگونه باید باشد؟
انشا نوشــتن در باره خشــونت پرهیزی، که خشونت ســازمان یافته و 
برنامه ریزی شــده ی حکومــت و واکنش و مقابله مردمی با خشــونت 
حکومتی را »یک و همان چیز« می داند و هر دو را »خشونت« می نامد، 
البته بسیار آسان است. توصیه »شکل مدنی و مسالمت جویانه« از راه دور 
نیز. توصیه کنندگان محترم مردم را به »اعتراضات خیابانی« فرامی خوانند 
اما نمی گویند که »شــکل مدنی و مسالمت جویانه« در برابر گلوله چی  
است. برای کلی گوئی و انشانویسی نیازی به دقیق و روشن بودن توصیه 

نیست. همین که توصیه ظاهری موجه داشته باشد کافی است.
تا آن جا که دیده ایم و خوانده ایم در خیابان و در برابر ســرکوب خشن 
برهنــه و گلوله، یعنــی در برابر مرگ، جز فرار یا مقابله راهی نیســت. 
)اعتصاب عمومی که برخی می گویند البته خوب است اما شعاری است 
شــاید هنوز نابهنگام و البته شدنی و معقول در آینده و در گام های بعد. 

بحث من در باره موقعیت کنونی و در باره »اعتراض خیابانی« است(.
هیــچ کس از جمله من طالب خشــونت نیســت و همــه کس گذار 
مســالمت آمیز را بر هر شــیوه ای ترجیــح می دهد، اما شــورش های 
خودانگیخته و خودجوش مردم علیه نظام های استبدادی در همه جای 

جهان ترکیبی است از شیوه های گوناگون و متناسب با رفتار حکومت.
مردم معتــرض در خیابان، گاه که خشــونت حکومتی به مثل در حد 
تیراندازی نیروهای امنیتی و... به مردم شدید می شود، با حمله به نیروهای 
سرکوب، با حمله به برخی مراکز حکومتی و... واکنش نشان می دهند. حتا 
در دموکراسی های اروپای غربی نیز مردم معترض گاه در برابر خشونت 
پلیس مقاومت و با آن مقابله می کنند. درست است که این گونه واکنش 
جمعی مردم را در کنار خشونت سازمان یافته و برنامه ریزی شده حکومتی 
قرار دهیم و ندانیم که »میان مــاه من تا ماه گردون /تفاوت از زمین تا 

آسمان است«؟
وقتی مردم را به اعتراض خیابانی فرامی خوانید و می دانید که با گلوله داغ 
سربی رو به رو خواهند شد به این پرسش فکر کرده اید که مردم در برابر 
ـ یعنی همان که نیروهای  گلولــه چه باید بکنند؟ فرار و به خانه رفتنـ 

ـ یا مقابله یا چه؟ سرکوب گر می خواهندـ 
برخالف نظر این محفل ها حکومت جمهوری اســالمی برای »توجیه« 
خشونت خود نیازمند به حرکت های مردمی نیست. اگر خانم ها و آقایان 
صادرکننده این اطالعیه چهل سال گذشته را از یاد برده اند کافی است تا 

به رخدادهای دی ماه ۹۶ تاکنون نگاه کنند.
محفل های کوچکی که بدون هیــچ پایگاهی در جامعه خود را حزب و 
اتحاد و... می خوانند هنوز به بخشــی از اصالح طلبان حکومتی امیدوار 
هستند ورنه در اعالمیه خود نمی نوشتند »بخش مسلط اصالح طلبان 
بیش از پیش در وضعیت موجود هضم شــده اند«. فقط »بخش مسلط 
اصالح طلبــان« حکومتی و نه همه آن ها. بخش غیرمســلط!؟ هم در 
حکومت است و بهره مند از رانت ها و هم چون امام دوازده شیعیان مخفی.
این محفل ها هنوز هم از گذار از جمهوری اسالمی نمی گویند و به جای 
آن ترکیب مبهم »تغییرات سیاســی ساختاری« را در اطالعیه خود به 
کار برده و خواســتار »یافتن راهکارمناسبی« برای حل مشکل »کسری 
بودجه« دولت اسالمی هستند شــاید به قصد دلجوئی از همان بخش 

غیرمسلط اصالح طلبان حکومتی.
در پاسخ کسانی که با خواندن این متن مرا به تقدیس خشونت یا طرفداری 
از خشونت متهم می کنند همین حاال می نویسم: باشه. شما خوبی. شما 

گاندی و عیسی مسیح هستی و من شمربن ذی الجوشن. قبول؟«

 وقتی مردم را به اعتراض خیابانی فرامی خوانید و می دانید که 
با گلوله داغ ســربی رو به رو خواهند شد به این پرسش فکر 
کرده اید که مردم در برابر گلوله چه باید بکنند؟ فرار و به خانه 
ـ یا  ـ یعنی همان که نیروهای سرکوب گر می خواهندـ  رفتنـ 

مقابله یا چه؟

فرج سرکوهی
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کاوه موسوی: اگر پای آمران و عامالن سرکوب معترضان به اروپا برسد، بازداشت می شوند

 »کاوه موســوی«، حقوقدان و 
قاضی دیوان داوری الهه

»عامالن و آمران تیراندازی به مردم 
و کشــتن آنان که مدارک و شواهد 
زیادی علیه آنــان همین روزها در 
است  منتشرشــده  مجازی  فضای 
پایبند  به کشــورهای  پایشان  اگر 
به محــدوده قضایی اروپــا و البته 
قوانین جنایی  به  پایبند  کشورهای 
بین المللی برســد بــا حکم جلب 
و  مواجه خواهند شــد  بین المللی 
بازداشت می شوند. من این تضمین 
را به ملت ایــران می دهم که وقتی 
مدارک و شــواهد علیه آنان را در 
باشــیم، حکم جلب  دست داشته 
بین المللی آن ها را خواهیم گرفت و 
شک نداشته باشید آن ها را بازداشت 

خواهیم کرد.«

موســوی«،  »کاوه  این صحبت های 
حقوقدان و قاضی دیوان داوری الهه 
درباره امکان مجازات عامالن سرکوب 
مردم از بسیاری لحاظ حایز اهمیت 
است. در ســال های اخیر، عامالن و 
آمران سرکوب های سیاسی در ایران، 
بــا این باور کــه در چارچوب قوانین 
ایــران به وظایــف قانونی خود عمل 
کرده اند خود را مصون از هر مجازاتی 
دیده اند و در عمل به خاطر شــدت 
عمل تشــویق و پاداش هم دیده اند. 
اکنون به نظر می رسد با صحبت های 
کاوه موسوی که ســابقه قضاوت در 
دیوان داوری الهه و مجازات عامالن 
و آمران جنایت علیه بشریت را دارد 
و در روزهای اخیر نیز توانســته است 
برای نخستین بار در تاریخ ایران، حکم 
جلب یکی از دست اندرکاران کشتار 
۱۳۶7 در زندان گوهردشت را بگیرد، 

این حباب مصونیت ترکیده است.
عامالن و آمران سرکوب های سیاسی 
در ایــران هــرگاه در موقعیتی ناچار 
شــده اند در مقام اســتدالل از آنچه 
کرده اند دفاع کنند به دو دســت آویز 
مشخص توسل جسته اند. عامالن این 
سیاست ها عموما با گفتن این که آن ها 
مجری دستورات مقام مافوق بوده اند 
و بر اســاس قانون نمی توانســته اند 
از دســتور ســرپیچی کنند خود را 
از داشــتن مســوولیت در جنایــت 
زندانی شــدن افراد بی گناه، شکنجه 
و کشــتن آنان مبرا می کنند. آمران 
سرکوب ها دســت آویز دیگری برای 
از خود داشته اند.  سلب مســوولیت 
آن هــا می گویند برابــر قانون عمل 
کرده و وظیفه داشــته اند برای حفظ 
نظام یا اجرای قوانین و آیین نامه های 
موجود، دســتورات موردنظر را صادر 
کنند. اکنون کاوه موســوی می گوید 
هیچ کــدام از ایــن اســتدالل ها در 
دادگاه های جنایی بین المللی پذیرفته 
نمی شود و مسوولیت کیفری عامالن 

و آمران این جنایت ها رفع نمی کند.
آقای موسوی می گوید اصل 27 قانون 
اساسی جمهوری اسالمی به صراحت 
می گوید تظاهرات بدون حمل سالح 
آزاد است، به این ترتیب، حتی با قوانین 
این رژیــم هم تیراندازی به تظاهرات 
کنندگان بی سالح رفتاری غیرقانونی 
و جرم است: »البته ما می دانیم این ها 
برای قوانین خودشان احترامی قایل 
نیستند و اصال اهمیتی به این قوانین 
نمی دهند و نمی توان انتظار داشــت 
بر اســاس این قوانین بتوان آن ها را 
دادگاهی و مجازات کرد چون اصوال 
قانون مــداری در ایــران با حاکمیت 
اما  ندارد؛  سیستم فعلی موضوعیتی 
همین افراد را می توان با قانون جنایی 
بین المللی به پای میز قانون کشاند و 
این کاری است که ما انجام می دهیم.«

در دادگاه جنایــی بین المللــی هم 
دست آویز و یا استدالل انجام دستور 
مافوق یا عمل به قوانین کشور، محلی 

از اعراب ندارد. به گفته کاوه موسوی، 
این استدالل که من دستور اجرا کردم 
قبــال در دادگاه جنایــی بین المللی 
پاسخ روشنی گرفته است: »در دیوان 
نورنبرگ، مهم ترین دفاع و استدالل 
متهمان در تمام رده هــا از باالترین 
رده ها تــا رده های دون پایه حاضر در 
دادگاه داشــتن دســتور بود. دیوان 
نورنبرگ اما به روشنی و قاطع رای داد 
که اگر دســتور مقام مافوق با قوانین 
بین المللی مغایرت داشــته باشد این 
دســتور فارغ از اینکه قوانین داخلی 
چه می گویند، غیرقانونی اســت. این 
یعنی این که اگر قوانین یک کشور در 
موارد مرتبط با جنایت جنگی، جنایت 
علیه حقوق بشر و جنایت علیه کرامت 
انسان، مغایر قوانین بین المللی در این 
موارد باشــند، آن قانون فاقد اعتبار و 
ملغی است و در دادگاه های بین المللی 
مبنای قضاوت رفتار و تصمیمات افراد 

قرار نخواهند گرفت.«
به این ترتیب، دیگر نه مقامات مسوول 
در سطوح مختلف محلی و کشوری 
و نه ماموران عمل کننــده در مراکز 
انتظامی و امنیتــی نمی توانند برای 
دفاع از خود یا حتی توجیه رفتارشان 
نزد افکار عمومی یا وجدان خودشان 
ادعــا کنند که تنها بــه قانون عمل 
کرده اند یا مجری دستور بوده اند: »به 
افسران، درجه داران و سربازان نیروهای 
انتظامــی، فرمانده های کالنتری ها و 
ســایر ماموران عمل کننده در همه 
رده هــا که این روزهــا و یا بعدازاین، 
بــه روی تظاهرکننده ها و معترضان 
شــلیک می کنند و یــا در مقدمات 
دستگیری و شکنجه تظاهر کنند ه ها 
مسئولیت دارند باید به روشنی گفت 
که قانون منتظر آن هاست. آن ها باید 
در دادگاه های بین المللی باید پاسخگو 
باشــند و قطعا به خاطر اقداماتشان 
مجازات خواهند شد. آن ها باید بدانند 

که مصونیت نخواهند داشت.«
قوانین جنایی بین المللی آن چنان که 
کاوه موسوی می گوید به طور مشخص 
کســانی را هدف می گیرد که نتیجه 
اقداماتشان، شکنجه و یا کشتن افراد 
به خاطر استفاده آن ها از حق آزادی 
بیان  باشــد: »بر اســاس این قوانین، 
این استدالل که اجرای دستور کردم 
یا تابع قوانین مملکــت خودم بودم 
نمی تواند آن هــا را از مجازات برهاند. 
طبعا ادامه تیراندازی به مردم از سوی 
ماموران یعنی آن ها باید انتظار داشته 
باشد روزی در برابر دادگاه قرار بگیرند 

و پاسخگو شوند.«
اما مجازات آمران و عامالن کشتن و 
یا شکنجه افراد، به جمع آوری مدارکی 
نیاز دارد که نشــان دهد این افراد در 
انجام این جنایات نقش و یا مسوولیتی 
داشته اند و حکومت جمهوری اسالمی 
هم به صورت سازمان یافته در تالش 
اســت این مدارک را معــدوم و یا از 
دسترس افکار عمومی دور کند. آقای 
موســوی می گوید تجربه نشان داده 

است تالش های حکومت ایران در این 
زمینه تاکنون ناموفق بوده است: »این 
درست است که رژیم حاکم می کوشد 
اســناد و مدارک را مخفــی و از بین 
ببرد، اما طبعا همان قدر که در مخفی 
کردن اســناد کشتار ۶7 موفق بودند 
که دیدیم نبودنــد و »حمید نوری« 
اکنون بازداشت شده است، در موارد 

بعدی هم موفق خواهند بود.«
اکنــون  می گویــد  موســوی  کاوه 
شناســایی و تعقیب ناقضان حقوق 
بشر و عامالن جنایت علیه بشریت از 
گذشته به مراتب آسان تر شده است: 
»دسترســی های مردم بــه ابزارهای 
ثبت و ضبط رفتارهــای غیرقانونی 
بســیار بیشتر از گذشته شده است و 
سرکوب ها به آسانی از سوی شهروند 
و  می شوند  مستندسازی  خبرنگاران 
طبعا پنهــان کاری و انکار نمی توانند 
ماموران و مجریــان و آمران خاطی 
را از مجازات حفظ کنــد. االن نام و 
مشخصات و آدرس و رفت وآمدهای 
ماموران ســرکوب را می توان بسیار 
آسان به دست آورد و درنتیجه یافتن 
آنان و کشاندن آن ها پای میز مجازات 

خیلی آسان شده است.«
به این ترتیــب، با شــواهد و مدارکی 
که تاکنــون در مورد عامالن و آمران 
تظاهرات مســالمت آمیز  ســرکوب 
مردم و کشــتن تظاهرکنندگان در 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
منتشرشــده اســت اگر این افراد به 
محــدوده قضایــی اروپا برســند آیا 
امــکان بازداشــت و محاکمه آن ها 
وجود دارد. آقای موســوی می گوید 
ماموران ســرکوب نبایــد دراین باره 
هیچ تردید داشــته باشــند: »این ها 
اگر پایشــان به محدوده قضایی اروپا 
و البته کشــورهای پایبند به قوانین 
جنایی بین المللی برسد با حکم جلب 
بین المللی مواجه و بازداشت می شوند. 
شک نداشــته باشید وقتی مدارک و 
شــواهد علیه آنان در دست باشد، ما 
حکم جلب بین المللی آن ها را خواهیم 
گرفت. بعد از موفقیت ما در بازداشت 
نوری و تمدید قرار بازداشــت او، در 
دادستانی تمام کشورهایی که به قانون 
جنایی بین المللی، معاهده جهانی منع 
شکنجه و معاهدات متعدد حفاظت از 
حقوق بشر متعهد هستند به روی ما 
باز اســت. من این تضمین را به ملت 
ایران می دهم که این افراد را بازداشت 

خواهیم کرد.«
اما آیا بر اساس قانون جنایی بین المللی 
آیا می توان همه مقامات مسوول در 
جمهوری اسالمی را به اتهام ارتکاب 
جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی 
و موارد این چنینی مجازات کرد. کاوه 
موسوی می گوید قانون در این مورد 
صراحت دارد: »کســی که تیراندازی 
کرده یا شکنجه کرده است، کسی که 
دستور تیراندازی و یا شکنجه را صادر 
کرده اســت، کســی که در موقعیت 
ممانعت یا مخالفت با این جرایم بوده 
است اما کاری نکرده است، همه این ها 
مســوولیت کیفری دارنــد و باید در 

دادگاه پاسخگوی رفتارشان باشند.«
به گفته قاضی دیوان داوری الهه، این 
مسوولیت حتی شامل حال مسووالن 
سیاســی می شــود که ظاهرا به طور 
این جنایات  مستقیم مسوولیتی در 
ندارند. آقای موســوی می گوید مثال 
»محمد جواد ظریــف«، هرچند وزیر 
خارجه جمهوری اســالمی است اما 
در جنایاتــی که از ســوی حکومت 
و ماموران حکومتــی در ایران انجام 
می شود مسوولیت سیاســی دارد و 
با توجه به مســوولیتش، سکوت یا 

همراهــی او با حکومت ســرکوبگر 
مسوولیت زا است: »فرمانداری که در 
فالن شهر مســوولیت دارد حتی اگر 
خودش دســتور شلیک به معترضان 
را صادر نکرده باشد، بر اساس قانون، 
مســوولیت کیفــری دارد، چون بر 
اســاس اصل »مســوولیت فرمانده« 
می توانست مداخله کند، اما مداخله 
نکرده است. فرمانده اینجا یعنی کسی 
که مسوولیت دارد. همین که فرد در 
شورای تامین شهر مسوولیتی دارد و 
با فرمان تیراندازی به مردم مخالفت 
نمی کند یا در اعتراض به آن استعفا 
نمی دهد مســوولیت دارد و بابت آن 

باید به دادگاه پاسخ دهد.«
اما چه کسانی را می توان به عنوان آمران 
و عامالن اصلی سرکوب معترضان به 
افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران 
معرفی کرد. سرکوبی که درنتیجه آن 
بنا بر آمارهای غیررسمی تاکنون ده ها 
معترض با شــلیک نیروهای امنیتی 
کشته شده اند و درنتیجه، آن چنان که 
کاوه موســوی گفت می توان انتظار 
داشت اگر بدون مصونیت دیپلماتیک 
به محدوده قضایی اروپا ســفر کنند، 
آنان را بازداشــت و به دســت قانون 

سپرد.
باالترین مقام حکومتی ایران، »سید 
علی خامنــه ای«، رهبــر جمهوری 
اسالمی، روز یکشــنبه 2۶ آبان، در 
ابتدای جلســه درس  خارج خود در 
ســخنانی صریح، از تصمیم افزایش 
قیمت بنزین حمایت کرد و معترضان 
را اشــراری نامید که به کشور خود 
عالقه ای ندارند و از مسئولین کشور 
خواست به وظایفشان به طور جدی 

عمل کنند.
»حسن روحانی«، رئیس جمهور ایران، 
هم در جلســه عصر یکشنبه هیات 
دولــت خودروهایــی را که به صورت 
کامال مسالمت آمیز به عنوانی اعتراضی 
مدنی جاده ها را بنــد آورده بودند به 
شناســایی و مجازات متهــم کرد. او 
همچنین از قوه قضائیه خواســت با 
کسانی که راه بندان ایجاد کرده اند و 
کســانی که ایجاد ناامنی و اغتشاش 
کرده اند طبق قانــون عمل کند که 
به گفته ناظران اســم رمز ســرکوب 
منتقــدان و مخالفــان در جمهوری 
اسالمی اســت. روحانی همچنین از 
نیروهای انتظامی و نظامی که در سه 
روز اعتراضات ده ها نفر را کشته اند و 
صدها نفر را مجروح کرده اند قدردانی 

کرد و عملکرد آنان را ستود.
 »محمدجعفر منتظری«، دادســتان 
کل کشــور و »حســام الدین آشنا«، 
مشاور حسن روحانی، خارجی ها را به 
دخالت در اعتراض ها متهم کردند و 

معترضان را به برخورد تهدید کردند.
وزیر  فضلــی«،  رحمانی  »عبدالرضا 
کشــور، هم با این ادعا که تاکنون با 
معترضان »مدارا« شده تهدید کرد که 
اگر اعتراضات ادامه پیدا کند با »وجود 
خویشــتن داری نیروهای انتظامی و 
امنیتی طبعا این نیروها وظیفه خود 
را انجام دهند.« ادعای وزیر کشور دال 
بر مدارا در حالی اســت که بر اساس 
خبرهای منتشرشده تاکنون نزدیک 
به بیست نفر از معترضان در جریان 
ســرکوب نیروهای امنیتی کشــته 

شد ه اند.
وزارت اطالعات ایران هم به استقبال 
سخنان رهبر جمهوری اسالمی رفت و 
در بیانیه ای اعالم کرد که آن وزارتخانه 
»برخورد با اشرار را وظیفه خود می داند 
و با هرگونه عوامل ناامنی و برهم زدن 
امنیت و آرامش ملت شریف، برخورد 
قاطع می نماید« و مدعی شد عوامل 
اصلی »اغتشاشات« را شناسایی کرده 
است. طبعا مسئولیت وزارت اطالعات 
و اقداماتش به طور مستقیم و در درجه 

نخست با وزیر اطالعات است.
حســین اشــتری، فرمانــده نیروی 
انتظامــی، هم معترضــان را به خط 
گرفتــن از ســازمان های ضدانقالب 
متهم و تهدیــد کرد »ایــن افراد را 
شناســایی و در موعد مقرر به سزای 
اعمال خود خواهند رسید.« اشتری 
همچنین مدعی شــد پلیس در سه 
روز اعتراضات با »سعه صدر« ماموریت 

خود را انجام داده است.
آن چنان که کاوه موســوی، حقوقدان 
و قاضی دیــوان داوری الهه پیش تر 
گفت هر یک از مســئوالن و مقامات 
شاغل در جمهوری اسالمی در قبال 
آنچه این روزها ُرخ می دهد مسئولیت 
سیاســی دارند. اما به نظر می رســد 
مقاماتی که باالتر به آن ها اشاره شد با 
توجه به مواضعی که مشخصا در مورد 
ایــن اعتراضات اتخاذ کرده اند و تاثیر 
مستقیمی که این مواضع بر سرکوب 
و کشتن معترضان خواهد گذاشت، در 
این مورد مسئولیت جنایی مستقیم 

دارند.
اما در ســطح منطقه ای و محلی نیز 
به جز ماموران عمل کننده میدانی در 
دســتگاه های انتظامی و امنیتی که 
فرمان سرکوب معترضان را عملیاتی 
می کنند و به آنان شلیک می کنند یا 
برای شکنجه و آزار بازداشت می کنند، 
کسانی دیگر هم مسئولیت دارند. با  
توجه به شرح وظایف مقامات استانی 
و شهرستانی، می توان برای شناسایی 
مقامات محلــی ســرکوب، بر روی 
شورای تامین استان و شورای تامین 
شهرســتان و اعضای آن ها انگشــت 

گذاشت.
شورای تامین استان ها و شهرستان ها 
معمــوال 7 عضو دارند و در مورد امور 
حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی 
اســتان یا شهرســتان مشــورت و 
تصمیم گیری می کنند. در شــورای 
تامین استان، استاندار ریاست شورا را 
برعهده دارد و فرمانده سپاه پاسداران 
استان، فرمانده نیروی انتظامی استان، 
فرمانده لشکر ارتش مستقر در استان، 
رئیــس اداره کل اطالعات اســتان و 
دادستان انقالب و عمومی استان دیگر 

اعضای این شورا هستند.
در شــورای تامین شهرســتان هم 
فرماندار شــهر، ریاســت شــورا را 
برعهده دارد و فرمانده سپاه پاسداران 
شهرســتان، فرمانده نیروی انتظامی 
شهرســتان، فرمانده پادگان مستقر 
در شهرســتان، رئیس اداره اطالعات 
شهرســتان و دادســتان انقــالب و 
عمومی شهرستان دیگر اعضای این 

شورا هستند.
این مقامات به دلیل مســئولیت در 
آنچه تامین امنیت استان و شهرستان 
خوانــده می شــود طبعــا در قبال 
ســرکوب معترضان و کشتن آنان به 
دست ماموران عمل کننده مسئولیت 
مســتقیم جنایی دارند. آن چنان که 
خبرگزاری فارس، نزدیک به ســپاه 
پاسداران از قول »یک نهاد امنیتی« 
گزارش داد تنها در دو روز نخســت 
اعتراضات یعنی در روزهای جمعه و 
شنبه، 25 و 2۶ آبان، در ۱۰۰ نقطه از 
ایران »تجمعات کوچک و بزرگ« در 
مخالفت با افزایش نرخ بنزین برگزار 
شــد که به گفته همین خبرگزاری 
منجر به بازداشــت بیش از هزار نفر 
شده است. ویدیوهای منتشرشده در 
شبکه های اجتماعی نشان می دهد که 
در بسیاری از نقاط هم با خشونت با 

مردم برخورد شده است.
شــاید همین گســتردگی ســطح 
خشــونت باعث شــد در چنــد روز 
اخیــر هم زمان با اعتراضات، برخی از 
کاربران فضــای مجازی، نام و تصویر 
برخــی از مقامات عضو شــوراهای 
تامین شهرستان ها و استان های ایران 
را منتشــر کنند. اقدامی که به نظر 
می رسد به معنای شروع تالشی است 
برای مستندســازی عامالن سرکوب 
و کشــتار مــردم و آن چنان که کاوه 
موســوی می گوید گام نخست برای 
شناسایی عامالن ســرکوب مردم و 
تشــکیل پرونده قضایی برای صدور 
حکم جلب بین المللی بــرای آنان و 
درنهایت بازداشت، محاکمه و مجازات 

آنان و اجرای عدالت است.
شاهد علوی )ایران وایر(
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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

Certified Home Inspector
بازرس فنی ساختمان

Architect M.Arch

و بازرسی سیستم ھای  ساختمان
ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی ملک

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

CHI(P)

778-708-0520

مھندس مھدی صانعی

www.abchibc.comCPBC License # 76927
ASTTBC  PI0534

abchi.bc@gmail.com

پرسشی از دبیرکل سازمان ملل: 
آیا حکومِت اسالمِی ایران،

 شایسته عضویت در سازمان ملل است؟

آقای دبیر کل، براستی معناِی عضویت در سازماِن ملِل متحد چیست؟
آیا یک کشــور عضو سازماِن ملل، که شــوربختانه اینک به سازمان پنج 
دولت دارای حِق وتو تنزل یافته است، می تواند همه تعهدهاِی یک عضو 
این سازمان را زیر پا نهاده، به شکلی آشکار و رسمی، حکومتی خودکامه، 
تروریست، تروریست پرور، متجاوز به کشورهاِی منطقه، گرونگانگیر، راهزِن 
دریایی، قاچاقچی، آلوده به بزرگترین پول شویی ها در سطح جهان، پنهان 
کار و ریا کار و... باشــد و همچنان عضو این ســازمان شمرده شود؟ آیا 
حکومتی فاسدکه با هزینه کردن میلیاردها دالر از سرمایه های کشور خود 
به نادارِی مردم و نابســامانی هاِی درد آورِ اجتماعی در کشورِ خود دامن 
زده؛ اعتراض های مســالمت جویانه مردم را به خاک و خون می کشد؛ در 
سیاسِت کشورهاِی همجوار و در منطقه دخالت کرده و با تشکیل گروه های 
وابسته به خود و ایجاد آشوب و درگیری های نیابتی، شبیه آنچه که امروز 
در عراق و یمن شاهد هستیم، به نابسامانی و کشتار در این کشورها دست 
زده؛ برای پیش برد سیاست هاِی ویرانگر خود با پنهان کاری در راه تولید 
بمب اتم کوشش کرده است و... می تواند همچنان عضو سازمان ملل باشد؟

جناب دبیر کِل سازماِن ملل!
آیا پرســش های من، پرسش هایی دشوار اســت؟ آیا فهم این داده ها و 
پرسش ها پیچیده است؟ آیا به اندازه بسنده سنِد غیر قابل تردید در باره 
تبهکاری هاِی حکومت اسالمِی ایران در دست نیست؟ آیا من به عنوان 
شهروند در این جهاِن پهنآور و پُر آشوب، حق چنین پرسش هاِی ساده و 
گرفتِن پاسخ از شما را ندارم؟ آیا ایرانیان ستم کشیده نباید از سازمان ملل 

پرسش کنند: پس شما چکاره اید و وظیفه شما چیست؟
از شمابه عنواِن دبیر کِل ســازماِن ملل که مسئولیت پاسداری و اجراِی 
پیمان نامه هاِی ســازماِن ملل و بررسِی رفتارِ کشورهای گوناگوِن عضو 
در برابر تعهده های خود به این پیمان نامه ها را بر عهده دارید، درخواست 
پاســخ دارم. از شما پاسخ می خواهم که چرا حکومتی که حقوق انسانِی 
شهرونداِن خود و کشورهاِی همجوار و منطقه را به رسمیت نمی شناسد، 
علیه همه پیمان نامه هاِی سازماِن ملل رفتار کرده و همه اصول انسانی و 
تمدن را به سخره گرفته است، می باید عضو سازمان ملل باشد؟ آیا این لکه 
سیاهی در تاریِخ سازمان ملل نخواهد بود؟ از شما می پرسم که آیا عضویِت 
چنین حکومِت تبهکار، ضد تمدن و انســانیت در ســازمان ملل، آسیب 
فراوانی به اعتبارِسازماِن ملل وارد نیاورده است؟ آیا چشم پوشی سازمان 
ملل به رفتارهای ضد انســانِی حکومِت اسالمی ایران و عدم برخوردهاِی 
قاطعانه در برابر چنین حکومتی، زمینه وجود پیدایش »هیتلرهایی« دیگر 

و فاجعه جنگ جهانی دوم را فراهم نمی کند؟
من به عنوان یک شهروند ایرانی، خواستار اخراج حکومِت اسالمی ایران، 
که با ریا کاری خود را »جمهوری« نامیده و هیچ گونه همگونی با ساختاِر 
جمهوری ندارد، از سازمان ملل هستم تا درسی باشد برای همه رژیم های 
دیکتاتور و ضد انسانی که از مزایاِی عضویت در سازمان ملل نهایِت استفاده 
را برده ولی کوشش بسیار در بی اعتبار کردن و به تمسخر کشیدن پیمان 
نامه هاِی آن دارند. ســازمان ملل می باید خود را از این پیله حقارت آمیز 
بیرون کشــیده و با گرفتن تصمیمی روشن، استوار و تاریخی، حکومِت 

اسالمی ِایران را از سازماِن ملل اخراج کند.
ایــن حکومت به هیــچ روی مردم ایران را نمایندگی نکرده و شایســته 

عضویت در سازماِن ملل نیست.
با احترام

کوروش گلنام، سوئد

یاد آوری: این نوشته به آدرِس پُسِت الکترونیکی سازمان ملل فرستاده شد.
هم میهنانی که با متن این نوشته همخوان هستند، می توانند آنرا با امضاِی 

خود به آدرس الکترونیکی یا فاکس زیر بفرستند.

FN:s generalsekreterare António Guterres
info@unric.org
Tel.: +32 2 788 8484
Fax: 32 2 788 8485 

سخنی با عطااهلل مهاجرانی و توهین های او به ملت ایران

جناب آقای مهاجرانی
نیک مــی دانید که بنــده علیرغم 
اختالف نظر بنیادین همواره نسبت 
به جنابعالی رعایت ادب، نیک گفتاری 
و مدنیت رفتاری را داشــته ام؛ و به 
دلیــل نزاکت در کالم بــا جنابعالی 
حتی مورد حمالت تند و ســخیف 
برخی از دوآتشــه های مخالفان قرار 
گرفته ام. لهذا خیلی متاسف شدم از 
اینکه مرقوم فرموده اید “ اپوزسیون 
منحــوس برانداز، برای بــار چهارم، 
کوشید بر موج اعتراض مردمی سوار 
شــود و گاری شکسته بسته اش را  . 
. . . . .” و اینکــه با اشــاره به خیزش 
های  دانشــجویی و مردمی سالهای 
7۸، ۸۸، و۹۶ جمع مخالفان )یعنی 
اپوزیســیون که بخشی از ملت ایران 
است و قیام کنندگان درونمرزی آن 
سه دوره ( را “جمع شلخته چارلنگی 
مات و مبهوت” لقــب داده اید. باید 
اعتراف کنم این نوع ادبیات را در شان 
شخصیتی که نویسنده و سیاستمدار 
و عضو هئیت علمی دانشــگاه و وزیر 

فرهنگ و ارشاد بوده است نمی دانم.
درست است که ما اپوزیسیون برانداز 
و بخشی الیتجزا از ملت به پا خاسته 
ایران هستیم تا متحدانه خود را از این 
بختک دهشتناک منحوس و کابوس 
گونه چهل ساله رها سازیم، اما موج 
سواری نمی کنیم زیرا خودمان بخش 
الینفــک از امواج ســونامی انقالب 
رهایی بخش ملت ایران هستیم که 
پدیدار شده است. بقول اقبال الهوری 
موجیم که آســودگی ما عدم ماست.  
بنابراین ملتی موج وار هســتیم  و نه 
موج سوار؛ که تصمیم گرفته است نه 
“امت” باشد و نه “مقلد” ء بی عقل و 
چشــم و گوش؛  بلکه آزاد باشد، و نه 
گاو شیرده بیگانگانی چون بشار اسد، 
حزب اهلل، حماس، جهاد اســالمی، 
حوثی ها، حشد الشعبی ها، فاطمیون، 
زینبیون و دیگر “ریزه خواران” ریز و 
درشــتی در اقصاء نقاط جهان که از 
بیت المال همین ملت مظلوم و بتاراج 
رفته ارتزاق می کننــد.  اگرچه بیاد 
دارم در اوایــل انقالب جنابعالی جزو 

مسئولین و نویســندگان نشریه ای 
بنام والفجر )نشریه جنبش آزادیبخش 
مستضعفین جهان( بودید که قلبشان 
از همان روزهای آغازین انقالب برای 
آزادی مستضعفین جهان می طپید و 

نه برای رفاه مستضعفین ایران.

جناب آقای مهاجرانی
 سوال خیلی ساده اســت: چرا باید 
مردم مظلوم سیســتان و بلوچستان 
)مثل مردمان بقیه نقاط کشــور( در 
فقر مطلــق زندگی بکنند و پول آنها 
صرف فرصت طلبــان اجنبی تحت 
عنوان “محور مقاومت” بشود؟  بنده 
بعنوان مدیر شــرکت های پزشکی 
نظیر فایزر و ایــالی لیلی و غیره به 
کشورهای خاور میانه بارها سفر کرده 
ام. به لبنان و مناطق شــیعه نشین 
آن کشور نیز ســفر کرده ام. بنده با 
چشم خود امکانات رفاهی، بهداشتی 
آموزشــی، مسکن،  بیمارســتان،  و 
ورزشی و تفریحی درجه یک )در حد 
و استاندارد کشورهای پیشرفته غربی( 
را دیده ام که جمهوری اسالمی برای 
مردم شیعه لبنان ساخته است. بنده 
بینوایی اسفبار سوته دالن گورخواب 
و حاشیه نشین و نداری محض و فقر 
مطلق را نیز در بســیاری از مناطق 
کشور از جمله سیستان و بلوچستان 
نه تنها از نزدیک مشاهده کرده، بلکه 
تلخی آن را بــا وجود خویش لمس 
کــرده ام. مخالفت من بــا مظالم و 
بیدادگری غارتگونه جمهوری اسالمی 
به دلیل تحریکات وهابیت و استکبار و 
آمریکا و انگلیس و دیگران نیست. زیرا 
ماتم زده را به نوحه گر حاجت نیست!  
بلکه به دلیل تجربه های شــخصی، 
و فقر و فرقی اســت کــه جمهوری 
اســالمی با تزویر و تهدید خودی و 

تطمیع غیرخودی بوجود آورده.
در پزشــکی ضرب المثلی است که 
می گوید “هر کســی که یرقان دارد، 
همه دنیا را زرد می بیند”. یا بعبارت 
خودمان “کافر همه را به کیش خود 
پندارد”. رژیم جمهوری اسالمی عمال 
یک بیگانه پرســت مطلق است. به 
همین دلیل مردم خودی را در فقر نگه 
داشته و بیرحمانه سرکوب می کند. اما 

برای اجنبی ء غیر ایرانی نظیر بشــار 
اســد و حزب اهلل و جهاد اسالمی و 
حوثی ها جان و مال می دهد. شواهد 
انکارناپذیر نشان می دهد که باید به 
این رژیم گفت “بیگانه پرست و نوکر 
اجنبی”؛  و نه به تبعیدیان وطنپرستی 
که آنها نیز همانند جنابعالی نفی بلد 
شده اند و در دفاع از ملتی برخاسته 
اند که می خواهــد وطن خویش از 
“اجنبی پرستان” پس بگیرد. تعجب 
آور نیست که مسئولین حال و گذشته 
این نظام ء ضد ایرانی با دادن آدرس 
اشتباهی دیگران را “اجنبی پرست” 
می خوانند؛ تا بقول حافظ با اینگونه 
خرقه پوشــی های رندانه و تبلیغاتی 
پرده بر ســر صد عیب نهان و عیان 

خود بپوشانند.
هزار افســوس که جنابعالی بهترین 
فرزندان بپاخاسته این ملت شوریده و 
داغدیده ) از جمله بر طبق گزارش بی 
بی سی فارسی قریب به 2۰۰ شهید 
چهار روز گذشــته( را “جمع شلخته 
چارلنگی و مات و مبهوت” خوانده اید. 
اسفاء از استفاده از چنین ادبیاتی که 
بمصداق پاشیدن نمک بر روی زخم 
های یــک ملت داغدار می باشــد و 
االغیر! جنابعالی مــی توانید طرفدار 
پروپا قرص نظامی باشــید که حتی 
شما را برنتابید و دفع و نفی بلد کرد؛ و 
میر حسین موسوی را که شما زمانی 
معاون وی در دوران نخســت وزیری 
ایشــان بودید سالها به حصر خانگی 
گرفتــار آورد. از جنابعالی انتظار می 
رود از ادبیات متین و درخور شان یک 
انسان ساکن در یک کشور دمکراتیک 
نسبت به مخالفان نظام استفاده کنید. 
نمی دانم آیا این درخواست مودبانه و 
محترمانه بنده از وزیر سابق فرهنگ و 
ارشاد زیاده خواهی و به دور از انتظار 
است یا نه؟  حداقل بنده و جنابعالی 
که سالهاست در انگلیس زندگی می 
کنیــم باید این نکتــه بدیهی مولفه 
دمکراســی و مدنیت را تــا به امروز 

آموخته باشیم.
 به امید پیروزی ادب بر نفرت و حق 

بر باطل
سه شنبه 2۸ آبان ۱۳۹۸

عبدالستار دوشوکی

شورای مدیریت گذار: 
سفرای اروپائی را از ایران فرابخوانید

ایران امروز-  نماینده محترم پارلمــان اروپا، خانم دکتر نویمان، ما این 
نامه را در رابطه با جنبش اعتراضی اخیر ایرانیان به شــما می نویسیم، 
جنبشی که به دســت حکومت جمهوری اسالمی وحشیانه  سرکوب و 
معترضان با گلوله های هدفمند کشته می شوند. کشورهای اتحادیه اروپا 
تا کنون به این  بســنده کرده اند که از جمهوری اسالمی بخواهند تا حق 
اعتراض مردم را بپذیرد. تصدیق می کنید که این گفته، حمایت موثری 
از خواســت های دموکراتیک   و به حق مردم ایران نیســت. به نظر ما 
امکانات  کشــورهای اتحادیه اروپا بیش از این است. ما از فراکسیون شما 
می خواهیم که مصوبــه ای را به پارلمان اروپا ارائه نماید که با تصویب 
آن همه کشــورهای اروپا موظف شوند سفرای خود را به عنوان اعتراض 
کشورهای اروپا به کشتار مخالفان در ایران تا اطالع ثانوی به کشورهای 
مادر فراخوانند و ارتباط دیپلماتیک خود را با جمهوری اســالمی قطع 
کنند. ما متن این نامه را برای ریاســت پارلمان اروپا و رئیس کمیسیون 

اروپا نیز ارسال میداریم.
با احترام، از طرف هیئت  دبیران شورای مدیریت گذار

دکتر مهران  براتی، دبیر روابط بین الملل

خانم دکتر هنا نویمــان، نماینده پارلمان اروپا، هماهنگ کننده صلح و 
حقوق بشر  فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا،  معاون ریاست کمیسیون 

حقوق بشر و  عضو کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا می باشد.
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* نیویورک تایمز می گوید از طریق »اینترسپت« به اسناد محرمانه ای دست 
پیدا کرده که از برنامه های ایران در عراق و تالش برای حفظ موقعیت در این 
کشــور حکایت دارند. نیویورک تایمز از نفوذ ایران در عراق و نقش قاسم 

سلیمانی می نویسد.

* نکته  مورد توجه در این گزارش بخشــی  اســت که نشان می دهد یک 
»جاسوس« در میان شرکت کنندگان این نشست حضور داشته، شخصی 
از وزارت اطالعات جمهوری اســالمی که به نوعی رقیب سپاه پاسداران 
محسوب می شود. بنا به سند فاش شده نماینده وزارت اطالعات نه تنها در 
این نشست حضور داشته بلکه هماهنگ کننده آن بوده است. در این سند 
همچنین آمده است که ترکیه به دلیل نگرانی ها، اجازه ورود قاسم سلیمانی 

فرمانده نیروی قدس را نداده است.

* در این اســناد همچنین از جمله به »رابطــه خاص« عادل عبدالمهدی 
نخســت وزیر عراق به جمهوری اسالمی ایران اشــاره شده که این روزها 

معترضان خشمگین در خیابان های بغداد خواستار برکناری او هستند.

نشریه اینترنتی اینترسپت و روزنامه 
نیویورک تایمز با انتشــار گزارشــی 
مشترک، از دستیابی به حدود 7۰۰ 
صفحه اســناد و مکاتبــات محرمانه 
وزارت اطالعات ایران درباره اقدامات و 

نفوذ ایران در عراق خبر داده اند.
این اســناد بازه زمانی بین سال های 
2۰۱۳ تا 2۰۱5 را پوشــش می دهد 
و در آن بــه مســائل مختلفی چون 
عملکرد نیروی قدس سپاه پاسداران 
در عــراق، جنگ با گــروه حکومت 
اســالمی و مقابله با آمریکا پرداخته 

شده است.
نشریه اینترنتی »اینترسپت« در یک 
مطلب جداگانــه توضیح مختصری 
گزارش هــای  محتــوای  دربــاره 
اختصاصــی خــود داده و آورده که 
منبع حدود 7۰۰ صفحه گزارش های 
محرمانــه وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی شخصی است که با ارائه این 
اسناد گفته »می خواهد دنیا بداند که 
ایران در کشورش عراق چه می کند«.

اگرچه ایــن نهاد خبــری می گوید 
ارائه دهنــدگان این اســناد محرمانه 

هیچگاه هویت خود را فاش نکردند.
»اینترسپت« می نویسد که این اسناد 
از فارسی به انگلیسی ترجمه شده و 
برای تهیه یکــی از گزارش ها درباره 
دامنه نفوذ ایران در عراق، با همکاری 
مشترک با روزنامه نیویورک تایمز کار 
بر روی راســتی آزمایی اسناد را آغاز 
کــرده و دو نهاد خبــری به صورت 
مشترک گزارشی را همزمان در این 

زمینه منتشر کرده اند.
اگر چه »اینترسپت« یادآوری کرده 
که با توجه به جزئیات حساســی که 
در این اسناد آمده، خبرنگاران تنها به 
بررسی و انتشار بخش های محدودی 
از صدها صفحه اسناد وزارت اطالعات 
اکتفا کرده انــد و در نظر دارند که به 
مــرور گزارش های بیشــتری درباره 

محتوای این اسناد منتشر کنند.
در کنار گزارش مفصل در زمینه نفوذ 
جمهوری اســالمی در عراق، اسناد 
وزارت اطالعات همچنین به موضوعی 
چون پیشینه نبرد با گروه موسوم به 
حکومت اســالمی و منافع مشترک 

ایران و آمریکا در آن می پردازد.
نویسندگان اینترسپت می نویسند این 
اسناد نشــان می دهد »چگونه حمله 
آمریکا به عراق در سال 2۰۰۳ میالدی 
فرصتی طالیی برای ایران ایجاد کرد 
تا نظمی سیاسی و اجتماعی در عراق 
ایجاد کند که در راستای منافع تهران 

باشد«.
این خبرنــگاران همچنیــن نتیجه 

گرفته اند که اســناد نشــان می دهد 
ایران »با چالش های مشــابه ایاالت 
متحده برای در کنترل داشتن عراق 
روبه رو بوده است«. چالشی که تهران 
بنا بر این اســناد با استفاده از شبکه 
گسترده ای از مأموران و جاسوسان و 
با تأثیرگذاری بر رهبران سیاسی عراق 

با آن روبه رو شده است.
این اســناد در زمانی منتشر می شود 
که هفته هاســت تظاهراتی گسترده 
در عراق در جریان اســت و در کنار 
اعتراض به فساد اقتصادی مقام های 
عراقی و وضعیت معشیتی، به نقش 

ایران در عراق نیز معترض هستند.

شــبکه نفوذ جمهوری اسالمی در 
عراق

خبــری،  نهــاد  دو  نویســندگان 
»اینترسپت« و »نیویورک تایمز« در 
گزارشی با بررسی اسناد به نقش ایران 
در عراق پرداخته اند. نویسندگان این 
مقاله در سطور ابتدایی گزارش خود 
می نویسند که بسیاری از اسناد فاش 
شــده گویی صفحاتــی از یک رمان 
جاسوسی جذاب هستند؛ »دیدارهایی 
در پس کوچه هــا و مراکــز خرید، یا 
تحت پوشش ســفری برای شکار یا 

یک جشن تولد«.
نویسندگان گزارش می گویند گرچه 
آنچه در این اســناد از نفوذ تهران در 
بغداد نشان می دهد آنچنان موضوع 
جدیدی نیســت، اما از »ابعاد تازه ای 
از اســتفاده ایران و ایاالت متحده از 
عراق برای جاسوس بازی خود« پرده 
برمی دارد و در عین حال این اســناد 
»نشانه ای از پیچیدگی های سیاست 
داخلــی در ایــران« و رقابــت میان 

طیف ها و گروه های مختلف است.
در این اســناد همچنین از جمله به 
عبدالمهدی  عــادل  »رابطه خاص« 
نخســت وزیر عــراق بــه جمهوری 
اسالمی ایران اشاره شده که این روزها 
معترضان خشمگین در خیابان های 
بغداد خواســتار برکناری او هستند. 
عــادل عبدالمهدی گرچه ابتدا گفته 
شــد که از ســمت خود کناره گیری 
خواهد کرد، اما ســپس گزارش هایی 
منتشر شد که نشــان می داد در پی 
سفر قاســم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه به عراق، آقای عبدالمهدی 
همچنان در ســمت خود باقی مانده 

است.
اینترســپت و  گــزارش مشــترک 
نیویورک تایمز در توصیف اسناد آورده 
که تأیید صحت و سقم برخی از آنها 
دشوار اســت، اما برخی گزارش های 

نفود جمهوری اسالمی در عراق
 افشای اسناد محرمانه 
دستگاه امنیتی ایران

اطالعاتی اســت.  مأمور  یک  معمول 
برخــی از گزارش هــا حتــی جنبه 
طنزآمیــز دارد و از آن جملــه بــه 
ورود مخفیانه جاسوســان ایرانی به 
یک مرکز فرهنگی آلمــان در عراق 
اشــاره شده که پس از ورود، مأموران 
فهمیده اند کدهایشان برای بازکردن 
گاوصندوق ها اشتباه بوده و عملیات 

ناموفق به پایان رسیده است.
یکی از نکاتی که نویسندگان گزارش 
بر مبنای اســناد وزارت اطالعات بر 
آن تمرکز کرده اند اســتفاده ایران از 
افرادیســت که پیشــتر در استخدام 
ســی آی ای بوده و در حدود ســال 
2۰۱4 میالدی، تصمیم به همکاری 

با ایران گرفته اند.
یکی از این مأموران که آمریکایی ها او 
را با نام »دانی براسکو« می شناختند 
در اســناد وزارت اطالعات با عنوان 
»منبع ۱۳4۹۹2« شناسایی شده که 
در نوامبر ســال 2۰۱4 از بیم جانش 
به دلیل همکاری با آمریکا، تصمیم به 
تغییر خط گرفته و با نیروهای امنیتی 
ایران همــکاری می کند؛ همکاری ای 
که بنا بر این گزارش شــامل افشای 
اطالعات طــرف آمریکایی از جمله 
»مکان خانه های امن، نام هتل هایی 
که مأموران ســی آی ای بــا مأموران 
امنیتی دیدار می کردند، عراقی هایی 
که برای آمریکا جاسوسی می کردند و 
جزئیات سالح ها و آموزش های رصد 

شده است«.
در یکی از اســنادی کــه تاریخ آن 
مشخص نشده آمده که ایران اقدام به 
استخدام جاسوس در وزارت خارجه 
آمریکا کرده است که مشخص نیست 
این تالش به کجا منتهی شــده اما 
دیدارهایی با این شخص انجام شده 
بوده و پیشنهاد »حقوق، مزایا و سکه 

طال« به او داده شده بوده است.
اگرچه نــام کارمنــد وزارت خارجه 
آمریکا در این اسناد ذکر نشده اما او 
به عنوان کســی که »می تواند درباره 
طرح های دولت آمریکا در عراق -چه 
مذاکره با داعش و یا عملیات پنهان- 
اطالعات داشته باشد« معرفی شده و 
انگیزه او برای همکاری »اقتصادی« 

توصیف شده است.
یکی از مواردی که »اینترســپت« و 
»نیویورک تایمز« از میان اسناد وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی به دست 
آورده انــد تأثیر پیشــروی داعش در 
عراق و منافع مشترک آمریکا و ایران 
در مبارزه با این گروه اســت اگر چه 
بنا بر این گــزارش یک مأمور وزارت 
اطالعات ایــران درباره حضور نظامی 
نیروهای ائتــالف در مبارزه با داعش 

ابراز نگرانی کرده و نوشــته اســت 
»حضور ســنگین نیروهای ائتالف بر 
فراز آســمان عراق، تهدیــدی برای 
منافع جمهوری اسالمی است و این 

فعالیت باید جدی گرفته شود«.
این موضوع همزمان است با جایگزینی 
نوری المالکی که به حکومت تهران 
نزدیک بــود و جایگزیــن او حیدر 
العبادی این شــبهه را ایجاد کرد که 
شــاید نخســت وزیر جدید به غرب 
نزدیک باشــد اما در جلسه امنیتی، 
حســن دانایی فر سفیر وقت ایران در 
بغداد با برشمردن افراد متعددی در 
کابینه تازه دولت عــراق، از نزدیکی 
)کامل یا نسبی( دستکم هشت وزیر 
به جمهوری اســالمی ســخن گفته 

است.
یکی از اسنادی که مأموری از وزارت 
اطالعــات دربــاره بیان جبــر وزیر 
حمل ونقــل وقت در عراق نوشــته، 
درباره درخواســت قاســم سلیمانی 
برای صدور مجوز عبور هواپیماهای 
ایرانی به ســمت سوریه با استفاده از 
حریم هوایی عراق اســت. آقای جبر 
در این دیدار با مأمور اطالعاتی ایران، 
توضیح داده که چگونه درخواســت 
آقای سلیمانی را پذیرفته و »دستش 
را روی چشم هایش گذاشته و گفته 
چشم«. در ســند فاش شده به نقل 
از وزیر حمل و نقــل عراق آمده که 
»ایشان )قاسم سلیمانی( بلند شد و 

آمد پیشانی مرا بوسید«.
گزارش ایــن دو نشــریه آمریکایی 
همچنین آورده که اگرچه مقام های 
آمریکایی به طــور دائم با طرف های 
عراقی دیدار می کردند، اسناد وزارت 
اطالعات نشان می دهد که آنها مرتب 
درباره این دیدارها بــه طرف ایرانی 
گزارش می داده اند. یکــی از افرادی 
که در این زمینه به دستگاه اطالعاتی 
ایران گزارش می داده،  یکی از مشاوران 
سیاسی ارشــد رئیس وقت مجلس 
عراق بوده، اگر چه ســلیم الجبوری، 
در مصاحبه ای در این زمینه گفته او 
معتقد است هیچکدام از همکارانش 

مأمور ایران نبوده است.
تکذیب مشابهی از ســوی نچیروان 
بارزانی، نخســت وزیر وقت کردستان 
عراق، مطرح شده چرا که بنا بر یکی از 
اسناد او پس از دیدار با مقام های ارشد 
آمریکا و بریتانیا، بالفاصله با مقام های 

ایرانی دیدار کرده است.
اسناد فاش شده همچنین به تالش 
برای نزدیک شــدن  العبادی  حیدر 
بــه ایــران حکایت دارد. بنــا بر این 
اســناد چند ماه پست از احراز پست 
نخســت وزیری، آقای العبادی با یک 

مأمور اطالعاتی ایران به نام بروجردی 
دیداری محرمانه داشــته که در آن 
هیچ شــخص دیگــری حاضر نبوده 
اســت. دیداری که بنا بــر جزئیات 
گــزارش محرمانــه وزارت اطالعات، 
برای ســنجیدن  آقای »بروجردی« 
رویکرد العبادی، بر مســئله اختالف 
شــیعه ســنی تمرکز کرده و آقای 
العبادی نیز با همه گفته های موافق 

بوده است.
در بخشــی دیگــر، اینترســپت و 
نیویورک تایمــز به تأثیــر نفوذ ایران 
در اختالف میان ســنی ها و شیعیان 
می پردازنــد و از جمله با اشــاره به 
عملیات شبه نظامیان شیعه در جرف 
الصخر )که امــروز با نام جرف النصر 
شناخته می شود( اشاره می کنند که 
در سال 2۰۱4 برای مبارزه با داعش 
در آن منطقه، آن شــهر را تبدیل به 
»شهر ارواح« کردند و ده ها هزار نفر 

از سنی های این منطقه آواره شدند.
نویســنده گزارش محرمانــه وزارت 
اطالعات در سندی در این باره نوشته 
است که شیرینِی پیروزی بر داعش، 
با تخریب روســتاها و غــارت اموال 
سنی ها« به »تلخی« بدل شده است. 
در یک گــزارش کارشــناس وزارت 
اطالعات که باالی آن نوشــته شده 
که این گزارش توســط سپاه قدس 
رویت نشود، با انتقاد از شخص قاسم 
ســلیمانی در بخشــی آورده : »این 
سیاســت ایران در عراق باعث شده 
اســت که بار دیگــر آمریکایی ها با 
مشروعیت بیشتر به عراق بازگردند و 
افــراد و گروه هایی که از میان جامعه 
اهل سنت علیه آمریکا می جنگیدند 
االن می کنند که نــه آمریکا و حتی 
اســرائیل وارد عراق شــود و عراق را 
از دســت ایران نجات دهد« و افزوده 
که »ضرورت دارد که حد و حدودی 
برای جلوگیری از خشونت علیه افراد 
بی گناه اهل سنت در عراق و اقدامات 
آقای سلیمانی اندیشیده شود و اگرنه 
خشــونت و درگیری میان شــیعه و 

سنی همچنان ادامه پیدا می کند«.

نفــوذ ایــران در عــراق ؛ »نگاه 
اینترسپت«

یکی از مقاالت اینترســپت گزارشی 
تحلیلی درباره نفوذ ایــران در عراق 
اســت. در این مقاله آمده که اسناد 
اطالعاتی فاش شده نشان می دهد که 
اختالفات خونبــار میان اقوام و میان 
شیعیان و سنی ها که با حمله آمریکا 
آغاز شــد، پایان نیافته است. اسناد 
وزارت اطالعات جمهوری اســالمی 
تا پایان ســال 2۰۱4 میالدی نشان 

می دهد که این خشونت ها همچنان 
ادامه داشــته مأموران امنیتی ایران 
همچنین درباره پاکســازی مناطقی 
در اطراف بغداد از سنی ها که توسط 
شــبه نظامیان نزدیک به سپاه انجام 
می شده، گزارش محرمانه می نوشتند.

جرمی سکیهیل و مرتضی حسین در 
این گزارش همچنین می نویسد که 
رویکرد خشن ایران در قبال عراق باید 
با در نظر گرفتن تاریخ بررسی شود. 
چرا که به گفته آن ها »هر دولت-ملت 
عقل گرایی چنین مسیری را با توجه 

به تحوالت پی می گرفت«.
تحلیل این دو نویســنده این اســت 
که حمله ایــاالت متحده به عراق در 
ســال 2۰۰۳، بیم و نگرانی تهران از 
اینکه مقصد بعدی سربازان آمریکایی 
باشــد، رد »معامله بزرگ« از سوی 
واشــینگتن، همگی عواملی هستند 
که ایران را بر آن داشــت از از فرصت 
نفوذ در عراق استفاده کند و این اقدام 

تهران نباید شوک آور باشد.
این مقاله اینترســپت از نقش ایاالت 
متحده در خاورمیانه در شــش دهه 
اخیــر به شــدت انتقــاد می کند و 
می گوید هر انتقادی از نقش ایران در 
عراق، این پیشینه »زشت« آمریکا را 

پاک نمی کند.

عملیات مخفی علیه داعش

نشــریه »اینترســپت« در گزارشی 
جداگانــه همچنین به نحوه عملکرد 
ایران در نبرد با داعش بر مبنای اسناد 
فاش شده وزارت اطالعات می پردازد. 
از جمله نکات تازه درباره این اقدامات 
ایران بخش مخفیانــه این عملیات 
است که به گفته نویسنده اینترسپت 
در آن وزارت اطالعات نقش »پلیس 
خوب« را در مقابل سپاه قدس که با 
رویکردی خشن »پلیس بد« بوده، ایفا 

کرده است.
از جمله مسائلی که این اسناد بر مال 
کرده، نفــوذ اطالعاتی ایران در میان 
نیروهای گروه موســوم به حکومت 
اسالمی است. بنا بر این اسناد رخنه 
کــردن وزارت اطالعات به داعش، از 
یک سو با استفاده از مأموران مرتبط 
بــا وزارت اطالعات از جمله در اقلیم 
کردستان عراق مهیا شده و از سوی 
دیگر این نهاد امنیتی موفق به نفوذ 
اطالعاتی در میانــه رده های رهبری 

داعش شده بود.
یکی از ترفندهایی که وزارت اطالعات 
از آن در این راستا بهره برده، نزدیکی 
به افراد و گرو ه های مثالً بعثی توصیف 
شــده که در مقاطعی به رویکردهای 
داعش نزدیک شده بودند و تهران در 

قاسم سلیمانی )چپ( در کنار حسن پاُلَرک، از مدیران مورد اعتمادش در عراق و ابومهدی مهندس، از فرماندهان شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران
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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«

صدد جذب آنها با وعده نزدیک کردن 
آن ها بــه حکومت در بغــداد برآمد. 
اگرچه در همین اســناد فاش شده 
آمده که کارشناسان وزارت اطالعات 
به این افــراد اطمینان نداشــتند و 
همواره بیم آن داشــتند که آن ها با 

طرف مقابل همکاری کنند.
نگرانی دیگری که در اســناد وزارت 
اطالعــات مــورد توجه نویســنده 
»اینترســپت« قــرار گرفته، موضوع 
مناطــق  خودمختــاری  احتمــال 
سنی نشین بوده که از جمله در سال 
2۰۱4 یک جاسوس وزارت اطالعات 
در نشســتی در این زمینه در اربیل 
شرکت کرده اســت. در این نشست 
که اعضای ســابق حــزب بعث ) که 
در آن زمان ساکن آمریکا بودند( نیز 
شرکت کردند و بنا به سند به دست 
آمده »این نگرانی تقویت شده بود که 
آمریکا از ایــن خودمختاری حمایت 

 کند«.

ســال 2014؛ دیدار محرمانه سپاه 
قدس و اخوان المسلمین در ترکیه

در مقاله  دیگری که »اینترســپت« 
در روز 27 آبــان منتشــر کــرده، 
جیمز رایزن روزنامه نگار سرشــناس 
آمریکایی، با بررسی بخشی از اسناد 
وزارت اطالعات جمهوری اســالمی، 
پــرده از یک دیدار برداشــته که به 
گفته نویسنده در وضعیت ژئوپلیتیک 
خاورمیانه، نادر بوده اســت؛ نشستی 
در ســال 2۰۱4 در هتلی در ترکیه، 
با حضور نمایندگان ســپاه قدس و 
اخوان المسلمین. دو گروه قدرتمند، 
یکی نماینده پیشبرد تفکر شیعی در 
خاورمیانه و دیگری حزبی سیاسی با 
نفوذی گســترده در میان سنی های 

منطقه.
در دوران کوتــاه ریاســت جمهوری 
محمد  مرسی در مصر، ارتباطاتی میان 
مصر و ایران برقرار شد اما نشستی که 
حال در اســناد وزارت اطالعات از آن 
پرده برداشته شــده، یک سال پس 
از برکناری محمدمرســی و روی کار 
آمدن عبدالفتاح السیسی انجام شده 
اســت؛ نشســتی که »اینترسپت« 
می نویسد تالشی بوده تا نیروی قدس 
سپاه و اخوان المسلمین درباره نحوه 

ادامه همکاری رایزنی کنند.
جیمز رایزن می نویســد فاش شدن 
وجــود چنیــن ارتباطــی حاکی از 
پیچیدگی روابط در خاورمیانه است 
چــرا کــه در ظاهر ســپاه قدس و 
اخوان المسلمین باید دشمن یکدیگر 
باشــند. اما زمان برگزاری نشســت 
دوجانبه نیز مورد نظر نویسنده قرار 
گرفته اســت چرا که همزمان با این 
نشســت، گروه موســوم به حکومت 
اســالمی )داعش( در حال پیشروی 
گسترده در شــمال عراق بوده است. 

همچنین در همین سال هاســت که 
خیزش های جهان عرب، از جمله در 
سوریه تبدیل به جنگی تمام عیار شده 
و خود اخوان المســلمین هم قدرت 
را در مصر از دســت داده و بار دیگر 
غیرقانونی شده است، از همین رو هم 
شاید این گروه، همکاری با سپاه قدس 

را یک فرصت قلمداد کرده است.
اما نکته  مورد توجــه در این گزارش 
بخشی  اســت که نشان می دهد یک 
»جاسوس« در میان شرکت کنندگان 
این نشســت حضور داشته، شخصی 
از وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
که به نوعی رقیب ســپاه پاســداران 
محسوب می شــود. بنا به سند فاش 
شده نماینده وزارت اطالعات نه تنها 
در این نشســت حضور داشته بلکه 
هماهنگ کننده آن بوده است. در این 
سند همچنین آمده است که ترکیه 
به دلیل نگرانی ها، اجازه ورود قاســم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس را نداده 

است.
بنــا بر این ســند شــخصی بــا نام 
ابوحسین، از معاونان قاسم سلیمانی 
در این نشست شرکت کرده و از سوی 
اخوان المسلمین هم سه تن از رهبران 
شناخته شــده آنها در تبعید در این 
نشست شرکت کرده اند. اگرچه یکی 
از شرکت کنندگان مصری که در سند 
وزارت اطالعات به نامش اشاره شده، 
حضور در چنین نشســتی را تکذیب 

کرده است.
کارشناس وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی در توضیح نشست با اشاره به 
جزئیات مطرح شده از سوی دو طرف، 
آورده که نمایندگان اخوان المسلمین 
در کنار اشــاره به اختالف نظر ها به 
موضوع دشــمن مشــترک یا همان 
عربستان سعودی اشاره کرده  و یکی 
از مکان های مناسب برای این مبارزه 

را یمن ارزیابی کرده اند.
آنهــا همچنیــن ضمــن تأکید بر 
اهمیت همــکاری در زمینه کاهش 
اختالف شیعیان و سنی ها در عراق، 
اذعــان کرده اند که دو طرف فعالً کار 
خاصی در ســوریه نمی توانند بکنند، 
و در نهایت اینکه اخوان المسلمین، 
خواستار ورود ایران برای کمک به آنها 

در مصر نیست.
مقاله »اینترسپت« همچنین یادآوری 
می کند که ســند فاش شده وزارت 
نشان  اســالمی  جمهوری  اطالعات 
می دهد که نشســت در ترکیه، میان 
ســپاه قدس و اخوان المســلمین، 
خیلی زود نشــان داد کــه طرفین 
نقطه مشــترکی برای آغاز یک اتحاد 
پیدا نمی کنند. طرف ایرانی حتی بر 
نبود اختالف میان شیعیان و سنی ها 
تأکید می کند و طرف مقابل از »صبور 
بودن« خود در مقایسه با طرف ایرانی 

سخن گفته است.
هانا کاویانی )رادیو فردا(

آیا تصاویر تیراندازی به معترضان ارزش حقوقی دارد؟
بنیــاد حقوق بشــری »عبدالرحمن 
برومند«، در جزوه آموزشــی که در 
چند روز گذشــته منتشــر کرده، به 
حقوق خانواده های کشته شدگان این 

اعتراضات پرداخته است.
»رویــا برومند«، مدیــر اجرایی این 
بنیاد بــا تاکیــد بر حــق اعتراض 
حکومت  سیاست های  به  شهروندان 
»تیراندازی  می گوید:  »ایران وایر«  به 
نیروهای انتظامی به شهروندان از نظر 
بین المللی و داخلی تابع قواعد خاصی 
است که در حال حاضر مقامات تالش 
می کنند این تیراندازی هــا را دارای 
مشروعیت قانونی جلوه دهند. آن ها 
اعالم می کنند کسانی که هدف قرار 
گرفته انــد به نهادهایــی مثل پایگاه 

بسیج حمله کرده اند.«
او معتقد است شــکایت شهروندان 
و ارائه مســتندات فرصت توجیه را 
از جمهوری اســالمی می گیرد: »این 
خیلی مهم اســت که شــهروندان با 
مســتندات محکم ازجمله ویدیوی 
تیراندازی نیروهای نظامی شــکایات 
خود را هم در مجامع داخلی و هم در 
مجامع بین المللی طرح کنند. این کار 
فرصت توجیه خشونت به کاررفته از 
سوی نمایندگان جمهوری اسالمی را 
از میان خواهد برد. آن ها دیگر باوجود 
این مستندات نمی توانند ادعا کنند که 
تیراندازی ها به دلیل به خطر افتادن 

جان ماموران صورت گرفته است.«
بــه اعتقاد ایــن فعال حقوق بشــر 
با ثبت  باید  خانواده کشته شــدگان 
شکایت، مسووالن جمهوری اسالمی 
را مورد پرسش قرار دهند: »به دلیل 
تبلیغــات و توجیه های صورت گرفته 
از ســوی جمهــوری اســالمی الزم 
اســت که خانواده های کشته شدگان 
و زخمی های ایــن اعتراضات با ثبت 
شــکایت خود در نهادهای داخلی و 
بین  المللی، مقامــات را به خاطر این 

عملکرد مورد پرسش قرار دهند.«
رویــا برومنــد در ادامــه می گوید: 
»خانواده هــای ایــن قربانیان اگرچه 
احتماال امید چندانی برای احقاق حق 
خود در نهادهای قضایی داخلی ندارند، 
اما برای اعالم شــکایت در نهادهای 
بین المللی الزم است ابتدا شکایت در 
نهادهای داخلی صورت گرفته باشد. 
نهادهای قضایی بین المللی تا زمانی که 
شکایت شهروندان کشورهای مختلف 
در دادگاه های داخلی اعالم نشــده و 
بی نتیجه باقی نمانده باشــد، به این 

پرونده ها رسیدگی نمی کنند.«
به گفته رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد 
برومند، فایده شــکایت خانواده های 
کشته شدگان و مجروحان اعتراضات 
میالد پورعیسی )ایران وایر(جــاری در نهادهای قضایی داخلی را 

در زمان بازداشــت و احضار مقامات 
جمهوری اســالمی بــه دادگاه های 
بین المللــی می داند: »فایــده دیگر 
شــکایت در قوه قضاییــه جمهوری 
اسالمی زمانی مشخص می شود که 
دادگاه های بین المللی امکان محاکمه 
سران نظام را به خاطر این خشونت ها 
پیدا می کنند. در آن زمان، شاکی ها 
باید ثابت کنند این خشــونت ها نه 
اشتباه تعدادی از ماموران که سیاست 
کل جمهوری اســالمی بوده اســت. 
برای این کار شهروندان در شهرهای 
مختلــف باید شــکایت خــود را به 
دســتگاه قضایی اعالم کنند و وقتی 
این پرونده ها مــورد بی توجهی قوه 
قضاییه قرار گرفت، می تواند به معنای 
سیســتماتیک بودن خشونت علیه 

شهروندان معترض ارزیابی شود.«
 بعد از اعالم شــکایت شهروندان در 
نهادهای قضایــی بین المللی داخلی 
و بین المللی، چــه امکان هایی برای 
محاکمه مقامات مســوول در مورد 
خشونت علیه شهروندان معترض در 

ایران وجود دارد؟
رویا برومند، در پاســخ به این سوال 
می گوید: »اعالم این شــکایت بسته 
به نوع و میزان خشــونت اعمال شده 
می تواند از دو جنبه حقوقی و سیاسی 
بر رفتار مقامات جمهوری اســالمی 
با شــهروندان تاثیر بگذارد. از جنبه 
حقوقی سازمان ملل می تواند با تنظیم 
گزارش با موضوع »اعدام فراقضایی« یا 
خودسرانه توسط جمهوری اسالمی از 
مقامات این حکومت خواستار توضیح 

در این مورد شود.«
سازمان ملل همچنین به گفته رویا 
برومند، می تواند هیاتی ویژه را برای 
نظارت بر رفتار جمهوری اسالمی با 
معترضان ایرانی تشــکیل دهد و از 
طریــق این جمع به نظــارت بر این 

رفتارها بپردازد.
از جنبــه سیاســی، رویــا برومند 

معتقد است: »ثبت شکایت حقوقی 
شهروندان می تواند به باال رفتن صداها 
علیه خشــونت جمهوری اســالمی 
علیه شــهروندان منجر شود. وقتی 
رسانه ها و افکار عمومی در این مورد 
فشــار بیاورند، احتماال اراده دولت ها 
و نهادهای بین المللی هم برای تنبیه 
جمهوری اسالمی بیشتر خواهد شد.«

»موسی برزین خلیفه لو«، حقوق دان 
و مشاور »ایران وایر« در مورد قوانین 
اســتفاده از اسلحه از سوی نیروهای 
انتظامــی در جمهــوری اســالمی 
می گویــد: »قانــون در مــورد نحوه 
از اسلحه  انتظامی  نیروهای  استفاده 
به صراحت توضیح داده است. در این 
قانون تاکید شــده که تنها در حمله 
افراد به مراکز حساس، ماموران حق 
اســتفاده از قوه قهریه دارند. ماموران 
باید در این موارد ابتدا تذکر دهند، اگر 
توجه نشد به تیراندازی از ناحیه کمر 
به پایین اقدام کنند و تنها در مرحله 
آخر و زمانی که هیچ کدام از این موارد 
نتیجه نداد اجازه شلیک به نقاط دیگر 

بدن افراد را دارند.«
درصورتی که ماموران نیروی انتظامی 
از ایــن قانون تبعیــت نکردند، چه 
اتهامی متوجه آن ها خواهد شــد. به 
گفته موســی برزین، حقوقدان: »در 
این صورت هــم عامالن تیراندازی و 
هم فرماندهان آن ها باید به اتهام قتل 

عمد مورد پیگرد قرار بگیرند.«

چطور پیگیری کنیم؟

آیا غیر از بازماندگان کشته شــده ها، 
دیگر شــهروندان هم از نظر قانونی 
اجازه شــکایت از ماموران متخلف را 
دارند؟ موسی برزین در پاسخ به این 
سوال می گوید: »به دلیل مطرح بودن 
اتهام قتل عمــد، عالوه بر اولیای دم، 
شهروندان هم می توانند در دادستانی 

علیه متهمان اعالم جرم کنند.«

این حقــوق دان تاکیــد می کند که 
با  شــکایت شــهروندان حتما باید 
استفاده از مســتندات قوی صورت 

بگیرد.
 این مســتندات قانونی چه مواردی 
هســتند؟ آیا تنها ویدیوی تیراندازی 
ماموران می تواند از نظر حقوقی قابل 

استناد باشد؟
به گفته موســی برزین: »هرچند در 
اختیار داشتن ویدیوی این خشونت ها 
بسیار موثر اســت اما شهادت مردم 
هم می تواند کارکــرد خاص خود را 
داشــته باشــد. به هرحال با توجه به 
این که خشونت ماموران در تجمعات با 
حضور مردم صورت گرفته، حتما این 
صحنه ها را افراد متعددی مشــاهده 

کرده اند. 
جمع آوری استشــهاد از ایــن افراد 
می تواند مستند خوبی در این زمینه 
باشــد. در کنار آن با توجه به این که 
مغازه ها،  ازجمله  مکان های مختلف، 
اداره هــا و دیگر اماکــن عمومی به 
دوربین مداربســته مجهز هســتند، 
درخواســت از صاحبــان آن ها برای 
ارائــه تصویر و ضمیمه کردن تصاویر 
در پرونده ها کمــک زیادی می کند. 
انتشار عمومی این تصاویر هم می تواند 
به دستگاه قضایی برای رسیدگی به 
این دست از پرونده ها فشار وارد کند.«
به گفته موســی برزیــن، اعالم جرم 
از ســوی شــهروندان می توانــد در 
دادسراهای نظامی سراسر کشور ارائه 
شود. در اعالم جرم از سوی شهروندان 
برخالف شــکایت خصوصی، نیاز به 
طرح اســم طرف شــکایت نیست. 
اعالم جرم می تواند در یک برگه کاغذ 
عادی هم انجام شود و شهروندان در 
این اعالم جرم باید مشاهدات خود را 
اعالم و مســتندات را هم به پرونده 

ضمیمه کنند.
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$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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گزاره های واقعی و افسانه ای 
درباره جنبش های

 بدون خشونت
اعتراضات گســترده روزهای اخیر به افزایش قیمت بنزین در شــهرهای 
مختلف ایران، بار دیگر اختالف نظر درباره جایگاه خشونت و عدم خشونت 
در جنبش های اجتماعی را در میان روشنفکران، گروه های سیاسی و کاربران 

شبکه های اجتماعی، افزایش داده است.
با این حال خشونت واژه مبهمی است چرا که گسترده وسیعی از خشونت 
سیســتماتیک دولتی در سیاســتگذاری های نابرابرانه، خشونت پلیس 
علیه معترضان تــا رفتارهای معترضان از جمله آتــش زدن خودروها و 
موتورســیکلت های نیروهای امنیتی، آتش زدن بانک ها و ساختمان های 
دولتی تا دفاع از خود در برابر خشونت نیروهای امنیتی از جمله پرتاب سنگ 

و درگیری با پلیس را در بر می گیرد.

در افواه عمومی خشونت سیستماتیک 
به عنوان  اساسا کمتر  دولتی-پلیسی 
خشــونت فهمیده می شود چرا که از 
زمان ماکس وبر جامعه شناس آلمانی 
شدیدی  ناسیونالیســی  گرایش  که 
داشــت، خشــونت، انحصاری دولت 
شد و از نظر بسیاری اعمال خشونت 
دولتی کمتر به عنوان خشونت فهمیده 
می شــود و در همه دنیــا به ویژه در 
ایران کمتر با مجازات عامالن دولتی 

خشونت مواجه ایم.
اما در اختــالف نظر میــان فعاالن 
سیاسی و روشنفکران درباره خشونت 
و عدم خشــونت اساسا ســوژه مورد 
تاکیــد معترضان هســتند. در این 
اختالف نظــر دو دیدگاه روبروی هم 

قرار دارند.
دیدگاه نخســت، گفتمان رسمی و 
مسلط درباره مبارزات بدون خشونت 
است که هر نوع خشونت و درگیری 
بــا پلیس حتی بــا هدف دفــاع از 
خــود، آتش زدن یا آســیب زدن به 
ســاختمان های دولتی، بانک ها و یا 
فروشگاه های متعلق به سرمایه داران 
بزرگ را به عنوان نقض جنبش بدون 

خشونت در نظر می گیرند.
از نظر آنان جنبش بدون خشــونت 
یعنی جنبشــی عــاری از هر گونه 
درگیری با پلیس، عاری از وارد کردن 
خســارت، با چهره بــاز و آماده برای 
دســتگیری و پذیرفتــن تبعات این 

اقدامات، تعریف می شود.
دیدگاه دوم که دیدگاه اقلیت محسوب 
می شود واکنش  معترضان را در تناسب 
ارزیابی  دولتی-پلیســی  با خشونت 
می کنند و معتقدند که این خشونت 
دولتی-پلیســی اســت کــه تعیین 
می کند معترضان از چــه ابزارهایی 
اعتراض شــان  در جریان مقاومت و 
اســتفاده کنند. این دیــدگاه آنچه 
خشــونت معترضان نامیده می شود 
را هم وزن خشــونت دولتی-پلیسی 
ارزیابی نمی کند و مقاومت، اعتراض 
و خسارت به سیســتم دولتی را در 
وضعیتی که صدای معترضان شنیده 

نمی شود، مشروع تلقی می کند.

مبارزه بدون خشونت چیست؟  

مبارزات بدون خشونت بنا به تعریف 
به مبارزاتی گفته می شــود که برای 
رســیدن به اهدافش از جمله تغییر 
اجتماعــی یا سیاســی از اعتراضات 
عدم  مدنــی،  نافرمانی  ســمبلیک، 
همــکاری اقتصادی یا سیاســی یا 
آنچه گاندی »ساتیاگراها« )پافشاری 
بر حقیقت( نامید، اســتفاده می کند 
و اساســا مبارزاتی اصالح طلبانه و نه 

انقالبی محسوب می شوند.
با این حال جورج البیکا، فیلســوف 
فرانســوی می گوید: »مبــارزه بدون 
خشونت به معنای امتناع از درگیری 

نیست.«

اما این تعریف، دانــش زیادی درباره 
مبارزات بدون خشونت به ما نمی دهد 
و این گفتمان  ها هستند که مفاهیم 
موجود در جنبش های واقعی در تاریخ 
مبارزات سیاسی و اجتماعی را بطور 
گزینشی برای اهداف خود انتخاب و 
تبلیغ می کنند. بر این اساس گفتمان 
رسمی و مسلط جنبه های مسالمت 
آمیــز و مثبــت مبــارزات رهبران 
جنبش های موسوم به بدون خشونت 
را برجسته می کنند و دیدگاه اقلیت 
به جنبه های تعمدا فراموش شده این 

مبارزات تاکید دارند.

ابعاد حذف شــده تجربه مبارزات 
چهرهای اصلــی  جنبش های بدون 

خشونت

چهار چهره مشــهور مبارزات بدون 
خشــونت که در زمانه ما نیز به آنها 
بســیار ارجاع داده می شــود، یعنی: 
هنری دیوید تــورو، ماهاتما گاندی، 
مارتین لوترکینگ و نلســون ماندال 
هم در گفتمان رســمی و مســلط و 
هم در دیدگاه اقلیت مورد مثال قرار 

می گیرند.
با این حال تفسیری که گفتمان رسمی 
و مسلط از مبارزات بدون خشونت و 
کارایی مبارزات این چهره های مشهور 
می دهنــد، تمامی حقیقــت را بیان 
نمی کند و تفسیری تقلیل گرایانه و 

حاوی سوگیری ارزیابی شده است.
هنــری دیوید تــورو تئــوری پرداز 
آمریکایی کسی اســت که با انتشار 
کتــاب »نافرمانی مدنی« در ســال 
۱۸4۹ به پدر مبارزات بدون خشونت 
بدل شد. او از اهمیت مسئولیت فردی 
در مبارزه برای حقی که ضایع شــده 
است سخن گفت و معتقد بود که در 
هیچ شراطی انســان ها نباید تسلیم 
اقتدار دولتی شوند زیرا از نظر او قانون 
چیزی نیست جز شکلی از خشونت 

که می خواهد مشروع جلوه کند.
این جمله مشهور او است که می گوید: 
»در حاکمیتی که مــردم را ظالمانه 
زندانی می کند، جای انسان درستکار 
و عدالتخواه در زندان است.« با اینکه 
حامیان مبارزات بدون خشونت در او 
چهره پدر این نوع مبارزات را می بینند 
با این حال بخشــی از دیدگاه های او 
کنار گذاشته شده است. او در آنجایی 
که از جان براون، مبارز ضد برده داری 
کــه از روش ترور اســتفاده می کرد، 
دفاع می کند، خشونت انقالبی را رد 
نمی کند و درباره جان براون می نویسد: 
»هرگز هیچ فردی در آمریکا با چنین 
اســتقامتی و اثربخشی ایی برای شان 
و منزل انســان نجنگیده است. چرا 
که باور داشــت هر فرد با هر حاکمی 
برابر اســت. از این منظر او از همه ما 

آمریکایی تر بود.«
ماهاتما گاندی دومین چهره برجسته 
مبارزات بدون خشونت است. گفتمان 

خشــونت،  بدون  مبارزات  مســلط 
اســتقالل هند را نتیجــه مبارزات 
بدون خشونت ماهاتما گاندی ارزیابی 
بنابراین پیروزی هندی ها  می کند و 
را به مبارزات گاندی تقلیل می دهد،   
این در حالی است که »برهما شالنی« 
اســتاد مطالعات استراتژیک دانشگاه 
دهلی نو می گوید کــه این گفتمان 
بیشتر از ســوی »صاحب « هایی که 
به وسیله بریتانیا آموزش دیده بودند 
و با عنوان brown sahibs شناخته 
می شــوند تبلیغ شــد و هیچ گونه 
گفتمان واقعی از سال ۱۹47 در مورد 
عوامل چند گانه داخلی و خارجی در 
دستیابی هند به استقالل مورد توجه 
قرار نگرفته است. این استاد دانشگاه 
می گویــد که رومانتیســم هندی از 
مبارزات بــدون خشــونت به عنوان 
ابزار سیاســی اســتفاده کرده است. 
او می گوید که در رژه نظامی ســال 
جاری به مناســبت اســتقالل هند، 
شاهد تناقض عجیبی بودیم که چند 
کهنه سرباز ارتش ملی هند که با رژیم 
اســتعماری بریتانیا مبارزه مسلحانه 
می کردند در تناقضی آشکار در کنار 
عکس های گانــدی رژه می رفتند. او 
می گوید که تاریخ چگونگی دستیابی 
هند به استقالل، به کلی مورد تحریف 
قرار گرفته است و دولت های هند از 
طریق دروس مدارس نقش مهمی در 
این تحریف داشتند که استقالل هند 
را اساسا نتیجه جنبش بدون خشونت 
گاندی تفســیر کننــد در حالی که 
جنبش گاندی اهمیت زیادی داشت 

اما تنها عامل نبود.
با این حال خوانش گفتمان مســلط 
از گاندی نیز دســتکاری شده است، 
گاندی درباره مبارزات بدون خشونت 
می گوید: »ایده این نیست که موش 
موجود خوبی است زیرا اجازه می دهد 

که گربه او را ببلعد.«
مانوئل ســرورا مارزل، دکتری علوم 
نافرمانی مدنی  سیاسی و متخصص 
در فرانســه در مصاحبه ای می گوید: 
»گاندی هرگز خشونتی که از سوی 
سرکوبگر اعمال می شود را با خشونتی 
که از ســوی سرکوب شــده اعمال 
می شود در یک سطح قرار نمی داد.« 
به گفتــه او حتی گاندی می گوید در 
شرایطی که چاره ای نیست، استفاده 
از دفاع فیزیکی در مواجه با سرکوبگر 

قابل تمجید است.
مارتین لوتر کینگ، ســومین چهره 
مشــهوری است که هر دو دیدگاه به 
او ارجــاع می دهند. جنبش مبارزات 
حقوق مدنی ایــاالت متحده آمریکا 
بــه رهبری مارتیــن لوتر کینگ نیز 
دچــار این کژخوانی تاریخی اســت. 
در این مبــارزات نیز تنها لوترکینگ 
حضور نداشــت و مبــارزات مالکوم 

ایکس، قدرت ســیاهان و بلک پنتر 
و بســیاری دیگر نقش مهمی در این 
مبارزات داشت. با این حال از مارتین 
لوتر کینگ نیز چهره ای مالیم عرضه 
شده است و سخنرانی های تند و تیز 
او دربــاره نژاد پرســت بودن جامعه 
سفید پوســت آمریکا فراموش شده 
و ایده های او تنها به سخنان مشهور 
او در »مــن رویایی دارم« تقلیل داده 
شده است. لوترکینگی که می گفت: 
»متاسفم که بگویم که اکثریت مطلق 
آمریکایی های سفیدپوست، آگاهانه یا 

غیرآگاهانه، نژادپرست اند.«
گفتمان مسلط فراموش می کند که 
در تاریــخ آمریکا لوترکینگ را فردی 
افراطی، ضد آمریکایی و کمونیســت 
خطــاب می کردنــد. ایــن گفتمان 
فرامــوش می کند که او می دانســت 
که کســب حقوق مدنی تا زمانی که 
سیاهپوستان در فقر نگه داشته شده 
باشند چیزی جز »ویترین« نیست. او 
می گفت که آمریکایی های آفریقایی 
تبار به عدالت دســت نخواهند یافت 
مگــر اینکه مــدل اجتماعی جامعه 

آمریکا به شکلی رادیکال تغییر کند.
مارتیــن لوتر کینــگ در ۱4 مارس 
۱۹۶۸ و در پی شورش سیاهپوستان 
گفت: »امشب باید بگویم که شورش 
)همراه با خشــونت و آتش زدن و...( 
زبان آنهایی است که صدایشان شنیده 
نشده است.« او سپس گفت: »آنچه 
شــنیده نمی شود این اســت: وعده 
آزادی و عدالت محترم انگاشته نشده 

است.«
نلســون ماندال، ســومین شخصیت 
مشــهور در گفتمان مسلط مبارزات 
بدون خشــونت در مبارزه علیه رژیم 
آپارتایــد آفریقای جنوبی اســت. او 
در واقع در بخــش مهمی از زندگی 
بدون  مبــارزات  حامی  مبارزاتی اش 

خشونت نبود.
ماندال همانند جوانان عضو کنگره ملی 
آفریقا به روش مبارزه بدون خشونت 
بــرای مواجه با قــدرت حاکم تردید 
داشت و پس از کشتار »شارپ ویل« 
در ۱۹۶۰، اعضای کنگره ملی، مبارزات 
بدون خشــونت را کنار گذاشــتند و 
شاخه نظامی شان را راه اندازی کردند 
که ماندال از رهبران آن بود. او در آن 
سال ها نوشــت که »مقاومت منفعل 
بدون خشونت هنگامی اثربخش است 
که دشمن ما نیز به قواعد آن احترام 
بگذارد. اما گر اعتراضات صلح طلبانه 
تنها با خشونت طرف مقابل پاسخ داده 
شود، این نوع مبارزات اثربخشی اش را 
از دســت می دهد. برای من مبارزات 
بدون خشــونت یک اصــل اخالقی 
نیســت بلکه یک اســتراتژی است. 
هیج حسن اخالقی ایی در استفاده از 

سالحی ناکارآمد وجود ندارد.«

او معقتد بود که مبارزه بدون خشونت 
هنگامی اثربخش است که حاکمیت 
حداقلی از احترام برای قواعد قضایی 
در ارتباط با انسان ها به ویژه دستگیر 

شدگان و زندانیان قائل باشد.
ماندال در سال های زندان برای مدت ها 
تمام درخواست های دولت آپارتاید را 
برای کنار گذاشــتن روش خشونت 
آمیز در مقابــل آزادی اش رد کرد. او 
به طور ســمبلیک هنوز فرمانده یک 
مبارزه نظامی بود. ماندال تنها پس از 
فراهم شدن شرایط سیاسی از جمله 
در پی فشارها و تحریم های بین المللی 
علیه رژیم آپارتاید شرایط را مناسب 
گفتگو با دولت آفریقای جنوبی دید و 
پذیرفت که برای لغو آپارتاید و آشتی 

و مذاکره با دولت وارد عمل شود.

آیا مبارزه بدون خشونت موفق تر از 
مبارزات خشونت بار است؟

پرسش از اینکه کدام نوع از مبارزات 
سیاسی )خشونت آمیز با غیرخشونت 
انتزاعی  پرسشــی  موفق ترند،  آمیز( 
اســت چرا که بدون آنکه ســاختار 
سیاســی یک جامعه مشخص را مد 

نظر قرار داده باشد، پرسیده می شود.
همچنانکه در بررســی مختصر رفتار 
رهبران شــهره به رهبــران مبارزات 
بدون خشــونت دیدیــم، ترکیبی از 
شیوه های گوناگون مبارزات با لحاظ 
کردن شرایط سیاسی هر جامعه است 
که باعث شده این مبارزات تا حدودی 

به نتیجه برسند.
با ایــن حال مطالعات شــبه علمی 
زیادی صورت گرفته است تا گفتمان 
مســلطی را که از موفقیت مبارزات 
بدون خشــونت ســاخته شده است 
تاییــد کند. از جمله تــازه ترین این 
مطالعات پژوهشی است که دانشگاه 
کلمبیا با این عنــوان »چرا مقاومت 
مدنی موفق است« منتشر کرده است. 
مطالعه ای که به نظر می رســد حاوی 
اشتباهات روش شناختی است. این 
تحقیق مدعی اســت که اعتراضات 
غیر خشــونت آمیز دو برابر بیشتر به 

هدف شان می رسند.
با این حال نگاهی دقیق تر به معیاریی 
که بر اساس آن جنبش های خشونت 
آمیز و غیر خشــونت آمیز برای این 
مطالعه انتخاب شده اند بازگو کننده 
نکات جالبی اســت. ایــن محققان 
۳۰۰ کارزار خشــونت آمیــز و غیر 
خشــونت آمیز را برای مطالعه شان 
انتخاب کرده اند. در این پژوهش یک 
کارزار خشــونت آمیز را کارزاری در 
نظر گرفته اند که در فهرست مبارزه 
مسلحانه قرار می گیرد و کارزارهایی 
هســتند که بیش از ۱۰۰۰ کشــته 
از مبارزان شــان بر جای مانده باشد. 

همچنین کارزارهای بدون خشونت را 
از فهرست متخصصین مبارزات بدون 
خشونت انتخاب کرده اند که خصلت 

صلح آمیز داشته اند.
مقایســه ای کــه پیتــر گیلدرلوس 
نویسنده کتاب »چگونه جنبش های 
بــدون خشــونت از دولت محافظت 
می کنند« آنرا مقایســه بین سیب و 

پرتغال ارزیابی می کند.
همانطــور کــه ماندال در ســالهای 
مبارزه اش گفته است موفقیت مبارزات 
بدون خشونت بســتگی به ساختار 
سیاسی و نوع مواجه حاکمیت ها دارد. 
اگر یک سیستم سیاسی حداقلی از 
حقوق قضایی برای مشارکت کنندگان 
در مبارزات غیر خشــونت آمیز قائل 
باشــد آنوقت کارای این نوع مبارزات 
افزایش می یابد در غیر این صورت این 
تنها فعاالن مشــارکت کننده در این 
مبارزات هستند که قربانی خشونت 

حاکمیت ها می شوند.

آیا این خشــونت است که مشروعیت را 
تعین می کند تا دموکراتیک بودن و غیر 

دموکراتیک بودن مبارزه؟

اساسا معیار خشــونت آمیز بودن یا 
غیرخشــونت آمیز برای دسته بندی 
مبارزات و جنبش ها، قابل دفاع نیست 
و آنچه به قول استفن دارسی، فیلسوف 
و نویسنده کتاب »زبان بی صدایان«، 
کارآمدتر و دقیق تر است تقسیم بندی 
جنبش ها بر اساس دموکراتیک بودن 
یا غیردموکراتیک بودن آنهاســت. او 
معتقد است اگر از منظر دموکراتیک 
بودن یــا غیردموکراتیــک بودن به 
مبارزات و جنبش ها نگاه کنیم آنگاه 
در ایــن مســیر تمــام تصمیمات و 
اســتراتژی ها از جمله مبارزات بدون 
خشونت یا همراه با خشونت معنای 
دیگری پیدا می کند و قضاوت آنها نیز 

متفاوت خواهد شد.
بنابراین بر اساس گفته ها و تجربیات 
اجتماعی،  جنبش هــای  محققــان 
برای قضاوت درباره اینکه مبارزات یا 
جنبشی مشروع است یا خیر نخست 
باید به نوع رویکرد حاکمیت در برابر 
اعتراضات اجتماعــی توجه کرد که 
آیــا حاکمیت ها حداقلــی از حقوق 
قضایی و آزادی ها را برای شهروندان 
به رســمیت می شناســند یا خیر و 
دوم اینکه ایــن جنبش ها آیا در پی 
دموکراتیزه کردن حوزه سیاســی اند 
یا اهدافــی غیردموکراتیک را دنبال 
می کنند. با این دو معیار آنگاه می تواند 
درباره مشروعیت جنبش ها و مبارزات 

اجتماعی قضاوت کرد.

 بر اساس گفته ها و تجربیات محققان جنبش های اجتماعی، برای قضاوت درباره اینکه مبارزات یا جنبشی مشروع است یا خیر نخست باید به نوع رویکرد 
حاکمیت در برابر اعتراضات اجتماعی توجه کرد که آیا حاکمیت ها حداقلی از حقوق قضایی و آزادی ها را برای شهروندان به رسمیت می شناسند یا خیر 
و دوم اینکه این جنبش ها آیا در پی دموکراتیزه کردن حوزه سیاسی اند یا اهدافی غیردموکراتیک را دنبال می کنند. با این دو معیار آنگاه می تواند درباره 

مشروعیت جنبش ها و مبارزات اجتماعی قضاوت کرد.

سعید شفیعی
منبع: یورونیوز
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جمهوری اسالمی در چاهی که خود کنده است
میان آنچه این روزهــا در ایران و 
عراق و لبنان و باریکه غزه رخ داده و 
می دهد، اگر پیوند مستقیمی وجود 
نداشته باشــد، یک وجه اشتراک 
انکارناپذیر می یابیــم: همه آنها به 
نحوی با سیاست داخلی یا خارجی 
جمهوری اسالمی در ارتباط هستند.

جمهــوری اســالمی ایــران، از آغاز 
تاسیس، بخش عمده امکانات مردم 
ایــران را صــرف صــدور انقالب به 
کشــورهای همســایه ای کرد که یا 
بخشــی از جمعیت آن را شــیعیان 
تشکیل می دهند و یا اگر سنی نشین 
هســتند به دالیل تاریخی در جبهه 

مقابل اسرائیل قرار گرفته اند.
نیازی به تکرار نیست که امروز دوام 
حاکمیت بشار اسد در سوریه، قدرت 
یافتن حشدالشعبی در عراق، گسترش 
دایره نفوذ سیاسی و نظامی حزب اهلل 
در لبنان و حتی موشک اندازی های 
جهاد اسالمی از غزه به خاک اسرائیل، 
همه در سایه پشتیبانی مالی، سیاسی 

و اقتصادی تهران ممکن شده است.
همزمانــی و همســانی اعتراضــات 
گسترده مردم در عراق، لبنان و ایران، 
اکنون امــا جمهوری اســالمی را با 
چالش هایی روبهرو کرده است که اگر 
در ذات یکسان نباشند، به دلیل شکل 
و مطالبات، بسیار شبیه به هم هستند:
در ده ها شهر ایران، دست کم بخشی 
از مــردم در تظاهراتی که علیه گران 
شدن ناگهانی بنزین و سهمیه  بندی 
آن بــه راه انداخته اند، آشــکارا فریاد 
میزنند که از فساد مالی، رانت خواری 
طبقه حاکمه و آقازاده ها و همچنین از 
هدر دادن سرمایه های ملی در خارج 
از مرزهای کشــور به ستوه آمده اند و 
تغییری بنیادین را در حاکمیت کشور 

می خواهند.

انگیزه های مشترک در ایران، عراق 
و لبنان

درست نظیر همین مطالبات در لبنان 
و عراق نیز مطرح شــده است. با این 
تفاوت کــه در آنجا، مردم ضمن ابراز 
نفرت نسبت به فساد حاکمان، پایان 
نفوذ سیاســی و نظامــی جمهوری 
اسالمی بر کشــور خود را هم طلب 

می کنند.
امروز، ایرانی ها، لبنانی ها و عراقی های 
معترض، با یک انگیزه مشــترک در 
میدان مبارزه حضور دارند: سیاست 
خارجی جمهوری اسالمی، به عنوان 
منشاء همه مشکالت سه کشور باید 
از بنیاد تغییر کند. ایران، باید نیروهای 
خــود را از عراق بیرون بکشــد، حق 
تعیین سرنوشــت مردم این کشور را 
به رسمیت بشناســد و امکان بدهد 
که آنها در یک انتخابات آزاد، مجلس 
و دولتــی را برگزینند کــه به اتکای 
پشتیبانی ملت  قادر به تعیین تکلیف 
قانونی با شبه نظامیان تحت پشتیبانی 

تهران باشند.
در جریان اعتراضات یک ماه گذشته 
لبنانی  ها هم بارها شاهد درگیری میان 
معترضان و اعضا و هواداران حزب اهلل 

بوده  ایم.
حزباهلل در ســال ۱۹۸2 میالدی به 
وسیله جمهوری اســالمی در لبنان 
بنیــاد نهاده شــد و از همان زمان تا 
امروز به لحاظ تسلیحاتی، آموزشی، 
ایدئولوژیــک و مالی از پشــتیبانی 
جمهوری اسالمی ایران برخوردار بوده 

است.
این پشتیبانی  ها ســبب شده است 
که حزباهلل تــا حد دولــت و ارتش 
ســایه فرابروید و به دلیل نزدیکی به 

جمهوری اسالمی، لبنان را با مشکل 
اقتصــادی بزرگی روبــه  رو کند که 
می  رود تا بنیان این کشــور را از هم 

بگسلد.
دولت  های عربی در ســال های اخیر 
ضمن تحریم حزب  اهلل کمک  های خود 
را به لبنان قطع کرده  اند و جمهوری 
اســالمی هم زیر فشــار تحریم  های 
به  توان کمک  رســانی  بین  المللــی 

حزباهلل را ندارد.
در این شــرایط، بســیاری از ناظران 
لبنانی تنها راه نجات کشــور خود را 
بهبود مناســبات با کشورهای عربی 
نفت  خیــز و در صدر آنها عربســتان 
سعودی می  دانند. آنها می  گویند که 
بدون کمک همســایه  های ثروتمند 
و جامعه جهانی نجات لبنان ممکن 
نیســت. اما تا خطر حزب اللهاز ســر 
باشد، جذب  اسرائیل برداشته نشده 
چنین  کمک  هایــی ممکن به نظر 

نمی  رسد.

عراقی ها چه می  خواهند؟

کربال، در واقع کعبه شــیعیان جهان 
است. در اربعین امسال بنا به گزارش 
رسانه  ها نزدیک به ۱5 میلیون تن از 
شــیعیان، که بخش مهمی از آنها را 
ایرانیان تشکیل می دادند راهی کربال 
شدند. حرکتی که اگر در یک حالت 
عادی صورت می گرفت می توانســت 
نشــانه قدرت هالل شیعی مورد نظر 
رهبری جمهوری اسالمی ایران باشد، 
اما بــا اعتراضات پردوام و گســترده 

همراه شد.
در جریان همیــن اعتراض ها بود که 
روز ســوم نوامبر معترضــان پرچم 
جمهوری اسالمی را از بام کنسولگری 
ایــران پاییــن و عکس هــای بزرگ 
آیت اهلل خامنه ای را به آتش کشیدند. 
تماشاگران این صحنه فریاد می زدند: 

»عراق آزاد است، ایران برو بیرون«
می توان گفــت که این افــراد همه 
عراقی ها را نمایندگی نمی کردند و تنها 
بخشی از تظاهرکنندگان خشمگین 
بودند. اما انکار خشم انباشته شده در 
میان مردم عراق به خاطر دخالت های 
جمهوری اســالمی، درست به همان 
می ماند که گفته شود معترضانی که 
در ایــران پمپ های بنزین را به آتش 
کشیدند و فروشگاه ها را غارت کردند 
از خارج هدایت می شدند. حرفی که 
رهبر جمهوری اسالمی هم در مورد 
معترضان ایرانی بیــان کرد و هم در 

مورد عراقی ها.

باریکه غزه، جهاد اسالمی و ایران

جمهوری اسالمی تنها در ایران،عراق، 
لبنان، سوریه و یمن در چاهی که با 
سیاست خارجی توسعه طلبانه خود 
کنده فرو نرفته اســت. در فلسطین 
هم، حکومت مذهبی ایران با چالش 

کمتری روبه رو نیست.
ظرف ده روز گذشــته در باریکه غزه 
شــاهد اتفاقی بوده ایم که بی سابقه 
و بســیار پرمعنا اســت:  پس از قتل 
هدفمند بها عبدالعطا از رهبران نظامی 
جهاد اسالمی به وسیله اسرائیل، این 
گروه وابسته به ایران ظرف یک هفته 
نزدیک به دویســت موشک به خاک 
اســرائیل پرتاب کرد. اسرائیل هم در 
واکنش به این موشک پراکنی ها محل 
سکونت اعضا و مواضع مهم این گروه 

را به زیر آتش گرفت.
در جریــان این درگیری هــا، ارتش 
اســرائیل تــا روز شــنبه ۱۶ نوامبر 
هیچ یک از مراکز و مواضع حماس را 
مورد حمله قرار نداد. اسرائیل با این 
گزینش نشان داد که اکنون دیگر نه 
حماس، بلکه جهاد اسالمی را دشمن 
قســم خورده خــود در باریکه غزه 

می داند.
چرخش سیاست اســرائیل در واقع 
تــازه ای برای حماس  می تواند پیام 
ارزیابی شــود: اسرائیل همان طور که 
توانست در کرانه باختری رود اردن به 
یک صلح نیم بند با الفتح برســد، از 
کاهش تنش با حماس هم در باریکه 
غزه رویگردان نیســت، دست کم تا 
زمانــی که جهاد اســالمی را به انزوا 

نکشیده باشد.
جهاد اســالمی که تا ســال ۱۹۸۰ 
میالدی در واقع شــاخه فلسطینی 
اخوان المســلمین مصــر در باریکه 
غزه شناخته می شد، پس از پیروزی 
انقالب اســالمی در ایران به ســمت 
ایدئولوژی اسالمی آیت اهلل خمینی 
گرایش یافت و از یک سال بعد تحت 
پشتیبانی مستقیم ایران قرار گرفت.  

جهــاد اســالمی در واقــع دوقلوی 
حزب اهلل لبنــان بود که در چارچوب 
سیاســت »صدور انقــالب« آیت اهلل 

خمینی بنیاد نهاده شد.

برچیدن بساط توسعه طلبی، تنها راه 
نجات

رهبری جمهوری اسالمی ایران هنوز 
به این درک نرســیده است که بدون 
تجدیدنظر در سیاست صدور انقالب 

اکنون با نزدیک شدن اهداف جنبش مبارزه با فساد و استبداد در سراسر 
منطقه، بیرون خزیدن از چاه خود کنده برای جمهوری اســالمی آسان 
نیست. کارهای موازی زیادی هســت که باید انجام شود، اما جمهوری 
اسالمی همه توان خود را برای برخورد با این چالش های چندگانه از دست 

داده است.

هرگز قادر به حل مشــکالت داخلی، 
منطقه ای و بین المللی خود نخواهد 
بود. چشم پوشی از این سیاست و رها 
کردن ملت های همسایه، تنها اقدامی 
است که می تواند منابع مالی سرشار 
صرف شــده در خارج از مرزها را به 
داخل کشور روانه کند و در نهایت به 
تحریم های اقتصادی بین المللی نیز 
پایان بدهد، زیرا انگیزه نهایی آمریکا از 
این تحریم ها چیزی نیست جز جمع 
کردن بساط ایران در منطقه و تامین 
امنیت متحدانش، عربستان سعودی و 

اسرائیل.
از دیــد رهبران جمهوری اســالمی، 
به ویژه آیت اهلل خامنه ای و ســرداران 
سپاه، چنین رویکردی معنایی جز از 
هم پاشی جمهوری اسالمی نخواهد 

داشت.
 این سیســتم، تاکنون نــه تنها در 
داخل کشور، بلکه در سراسر منطقه 
با هراس افکنی دوام آورده اســت. اگر 
پشتیبانی مالی و نظامی تهران از بشار 
اسد نبود، بی گمان اوضاع این کشور 

روندی دیگر می داشت.
بدون مداخله جمهوری اسالمی، شاید 
تاکنون رویای تشــکیل یک کشور 
مستقل فلســطینی در کنار اسرائیل 
تحقق یافته بود و اگر حزباهلل به برکت 
دالرهــای نفتی تهران تــا بن دندان 
مسلح نمی شــد و در موقعیتی قرار 
نمی گرفت که بتواند حقوق ده ها هزار 
نیروی مسلح را بپردازد و صاحب یکی 
از بزرگ ترین زرادخانه های موشکی 
منطقه شود، چه بسا که لبنان امروز 
از ثبات سیاسی و اقتصادی پایداری 

برخوردار شده بود.
اما هدف رهبران جمهوری اسالمی، 
هرگز آسایش و رفاه ملت های منطقه 
نبوده، بلکــه آنها همچنــان رویای 
رهبری شــیعیان جهان را در ســر 
می پرورانند و ثابت کرده اند که در راه 
نزدیک شدن به این هدف، همه چیز 

را زیر پا می گذارند.
اکنون با نزدیک شدن اهداف جنبش 
مبارزه با فســاد و استبداد در سراسر 
منطقه، بیرون خزیــدن از چاه خود 
کنده برای جمهوری اســالمی آسان 
نیست. کارهای موازی زیادی هست 
که بایــد انجام شــود، اما جمهوری 
اســالمی همه تــوان خــود را برای 
برخورد با این چالش های چندگانه از 

دست داده است.
رهبری جمهوری اسالمی دیگر نه در 
داخل کشور از پشتیبانی واقعی مردم 
برخوردار است و نه در منطقه دارای 
نفوذ و قدرت چند سال پیش است تا 
بتواند بر سر میز مذاکره با رقبا دست 

باال را داشته باشد.
امروز، همــه رقبای تهران در منطقه 
و پشتیبانان آنان در جهان به اوضاع 
داخلی ایران نظر دوخته اند: پایه های 
حکومتی کــه در بیرون بــه اتکای 
گروه های شبه نظامی و زرادخانه های 
موشکی آشــکار و پنهانی که درباره 
ظرفیــت تخریب آنها بســیار اغراق 
می شود، تظاهر به ثبات می کند، در 
داخل کشور، در جریان اعتراض های 
مردمی دو سال اخیر به شدت لرزیده 

است.
این، به معترضان لبنانــی، عراقی و 
فلســطینی نیروی بیشتری می دهد 
تا برای پس نشاندن گروه های تحت 
رهبری ایران بیشتر فشار بیاورند. پس 
روز تعییــن تکلیف نهایی خیلی دور 

نمی تواند باشد.

جواد طالعی
منبع: دویچه وله

آیا حق حکومت هاست که
 به شهروندان معترض شلیک کنند؟

باوجود قطعی سراســری اینترنت در ایران، ویدیوهایی از اعتراضات اخیر 
شهروندان ایرانی منتشرشده که در آن نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران برای سرکوب معترضان مستقیما به سوی آنها تیراندازی می کنند. 
در یکی از تصاویر شــهروندان معترضی که در خیابان حضور دارد هدف 

مستقیم گلوله به سر قرار می گیرد.
آیا حکومت ها حق دارند علیه مردم خود از زور استفاده کنند؟ آیا دولت ها 

مجازند شهروندان معترض خود را هدف شلیک گلوله قرار دهند؟ 
نیروی انتظامی یا پلیس، کادر امنیتی شــامل کارکنان مســلح وزارت 
اطالعات، نفرات ارتش، اعضای ســپاه و شبه نظامیان بسیج که نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران را تشکیل می دهند مطابق قوانین داخلی 
ایران و مقررات بین المللی، به هیچ وجه مجاز به شلیک گلوله یا به کارگیری 
خشــونت مرگبار علیه جمعیت غیرنظامی ولو معترض به سیاست های 

حکومت نیستند.

شلیک به معترض ممنوع است

منع به کارگیری خشونت مرگبار و توسل به سالح کشنده علیه غیرنظامیان 
مختص به جمهوری اســالمی ایران نیســت و یک اصل پذیرفته شــده 
بین المللی ازجمله در کنوانسیون های چهارگانه ژنو در حقوق درگیری های 
مسلحانه است. دولت های مســوول در برابر تعهدات ملی و بین المللی و 
مسوولیت پذیر در برابر شهروندان، از توسل به زور و به کارگیری خشونت 
مرگبــار در برابر جمعیــت غیرنظامی معترض که از آن منع شــده اند، 
خودداری می کنند و بهانه های مختلفی همچون »جلوگیری از خرابکاری 

اشرار« برای اقدامات خود نمی سازند.
مطابق کنوانســیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و تفسیر کمیته 
حقوق بشــر ســازمان ملل )که بعدا نام آن به شورای حقوق بشر تغییر 
کرد( دولت ها موظف به رعایت حق حیات برای اتباع خود هستند و این 
حق بنیادین چنان اساسی است که حتی در شرایط جنگی استثنا نشده 
اســت. بر مبنای این کنوانسیون که ایران هم آن را امضا و تصویب کرده  
تفسیر »محروم کردن از حق حیات« به آسیب زدن یا واردکردن عمدی 
زخم است که قابل پیشگیری بوده باشد و آسیب رساندن عمدی به سالمت 
روحی و جسمی افراد تسری یافته است. شلیک گلوله به سمت شهروندان 
معترض غیرنظامی، از بی رحمانه ترین شــکل های محروم کردن مردم از 

حق حیات است.
نیروهای مسلح استثنائا در صورتی می توانند به سالح و خشونت مرگبار 
متوسل شوند که خود یا شهروند دیگری با تهدید مرگبار مواجه باشد یا 
جمعیتی از شهروندان در معرض آسیب و جراحت جدی قرارگرفته باشد 
که رفع آن نیازمند توســل به درجه ای از زور باشد. به این شیوه قانونی و 
پذیرفته شــده توسل به زور توسط نیروهای مسلح رسمی، »دفاع مشروع 

فردی یا جمعی« گفته می شود.
حتی در ایــن صورت تعهد اولیه نیروهای مســلح در به کارگیری زور و 
استفاده از خشونت، به حداقل رساندن توان خسارت زنی یا تهدید مرگبار 
طرف مقابل است. به این معنی نیروهای مسلح در صورت مواجه به خطر 
مرگبــار یا تهدید جدی حیات فردی یا جمعی شــهروندان، باید تا حد 
امکان از شلیک گلوله به سر و دیگر نواحی حساس و حیاتی بدن مهاجم 

خودداری کنند.
اولویت نیروهای مسلح در دفع خطر مرگبار، کشتن مهاجم احتمالی و به 
گلوله بستن غیرنظامیان نیست. درصورتی که استفاده از سالح در چنین 
موقعیتی ناگزیر باشد، شلیک گلوله های پالستیکی به نواحی غیرحساس 
مهاجم خطرناک یا مسلح، در اولویت است و باید از سلب حیات او به عنوان 

اولین راه حل خودداری شود.
مجاز بودن اســتفاده از ســالح در دفاع مشروع فردی و جمعی به معنی 
نامحدود بودن حق استفاده از سالح و شلیک آزادانه گلوله با هر کیفیتی 
نیست. دولت ها مجازند برای دفع خطر مرگبار از سالح و خشونت استفاده 
کنند اما به کارگیری تســلیحاتی که آســیب بیش ازحد وارد می کند یا 
بدون تفکیک بین خطر مرگبار و دیگر شهروندان غیرنظامی تلفات جانی 

می آفریند به کلی ممنوع است.
شلیک از داخل هلی کوپتر به جمعیت غیرنظامی یا استفاده از مسلسل که 
قابلیت دارد جمعیت قابل توجهی را هدف قرار دهد به کلی برای سرکوب یا 

آرام کردن اعتراضات شهری غیرنظامیان، ممنوع و غیرقانونی است.
اقدام دیگری که خشونت و توسل به زور توسط دولت ها محسوب می شود 
و غیرقانونی اســت، جلوگیری از کمک پزشــکی و فوریت های درمانی 
برای مجروحان اســت. ممانعت از حضور آمبوالنس در محل درگیری یا 
جلوگیری از بستری شــدن معترضان زخمی و تیرخورده و در مواردی 
خارج کردن آن ها از بیمارستان در زمان درمان و قطع فوریت های پزشکی، 

خالف مقررات بین المللی و عملی مجرمانه است.
به کارگیری خشونت مرگبار علیه جمعیت غیرنظامی، همچون شلیک از 
داخل هلی کوپتر یا شلیک مستقیم تیر به افراد، غیرقانونی و مجرمانه است 
و می تواند در ردیف جنایات بزرگ بین المللی باشد و افراد دخیل در این 
اقدامات ازجمله مقام های علی رتبه، فرماندهان و مجریان آن را در معرض 

تعقیب قضایی و کیفری ملی و بین المللی قرار دهد.

در پاسخ به این سوال که آیا حکومت ها حق دارند علیه مردم خود از 
زور استفاده کنند و شهروندان معترض خود را هدف شلیک مستقیم 
گلوله قرار دهنــد، باید گفت که نه تنها چنین حقی برای حکومت ها 
در برابر معترضان بی ســالح وجود ندارد که استفاده از گلوله جنگی 

و خشونت مرگبار با هر شیوه ای برای دفاع مشروع هم مجاز نیست.

فرامرز داور )ایران وایر(
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شورای امنیت کشور:
 اینترنت به شرط بازگشت آرامش

 برقرار می شود
11 نماینده مجلس به وزیر کشور برای تداوم قطع اینترنت تذکر داده اند.
عضو اتاق بازرگانی تهران می گوید نمی دانیم محموله هایمان کجاســت 
و معامالت  چگونه اند. عضو فراکسیون امید ادامه قطع اینترنت را واجد 

تبعات امنیتی دانست.

دویچه وله- محمدرضا تابش، نماینده 
اردکان و عضو فراکسیون امید اعالم 
کرده که اســتمرار قطعــی اینترنت 
مطلــوب نیســت و پیامدهای بدی 
به دنبال دارد. او با اشــاره به مختل 
شدن بســیاری از فعالیت ها از جمله 
فعالیت های دانشــگاهی گفته است: 
»از سوی دیگر وقتی در جامعه فضای 
مساعد برای تفریحات سالم از جمله 
فعالیت های موســیقیایی یا ورزشی 
فراهم نیســت، اینترنت و شبکه های 
اجتماعــی می تواند بســیاری از این 
خألها را پر کند، لذا محرومیت از آن 
می تواند تبعات روحی، روانی و حتی 

امنیتی به دنبال داشته باشد.«
تابش با توصیف اینترنت به اکسیژن 
برای جامعه، خواستار دسترسی هرچه 
زودتر مردم به فضای مجازی شــده 

است.
همزمــان طیبه سیاوشــی، نماینده 
تهران گفته است: »قرار بود اینترنت 
به مدت 24 ساعت قطع شود نه 72 
ساعت.« او افزوده که وزیر کشور باید 
پاسخگوی اختالل جاری در زندگی و 

کسب و کار مردم باشد.
خانم سیاوشــی از تذکر ۱۱ نماینده 
مجلس به وزیر کشــور در این زمینه 
خبر داده و ابــراز امیدواری کرده که 
اتصال مردم اینترنــت هرچه زودتر 
برقرار شــود. مصطفــی کواکبیان، 
زرآبادی،  حمیــده  صادقی،  محمود 
فاطمه ســعیدی، فاطمه حســینی، 
علیرضا محجوب و محمدعلی وکیلی 
از جمله نماینــدگان امضاکننده این 

تذکر هستند.

اختالل در صادرات

علی کالهی، عضو اتاق بازرگانی تهران 
نیز به خبرگــزاری ایلنا گفته که به 
خاطر قطعی اینترنت ضربه سختی به 
وجهه بین المللی کسب و کار کشور 
وارد شــده است: »وقتی یک شرکت 
نتواند یک ایمیل ســاده برای طرف 
مقابــل خود بفرســتد چه تضمینی 
برای کار کردن در عرصه بین المللی 
برای آن کمپانی وجود دارد زیرا طرف 
خارجی فکر می کند که فردا شــاید 
یک محدودیت جدید اعمال شــود و 

کل معامله به خطر بیفتد.«
او به نقل از مدیر بازرگانی شــرکت 
پتروشیمی گفته است: »در صادرات 
دچــار مشــکل شــدیم و االن خبر 
نداریم که محموله های ما کجاست؟ 
وضعیت کشتی ها چگونه است؟ اگر 
امروز و فردا اینترنت وصل شود شاید 
بتوان تا حدودی خسارتی که به وجه 
بین المللی وارد شده را جبران کرد اما 
اگر این وضعیت طوالنی شود به طور 

حتم دیر خواهد شد.«
علــی کالهی عنوان کــرده که پس 
از ماه ها دوندگی توانســته بودند در 
شــرایط تحریم، حســابی بانکی در 
کشــوری اروپایی باز کنند: »اما االن 
۳ روز اســت بانک منتظر مانده تا ما 
مدارک را ایمیل کنیم اما نمی توانیم. 
وقتی به آنها اعالم کردیم که اینترنت 

قطع است کامال شوکه شدند.«
قفل شدن کسب وکارهای اینترنتی

وزیر ارتباطات گفته که برخی از کسب 
و کارهای اینترنتی در روزهای اخیر 
داشته اند  تراکنش  کاهش  ۹۰درصد 
و دانشــگاهیان نیز در جست وجوی 
منابع درسی و تحقیقاتی دچار مشکل 
شــده اند: »دیروز خانمی با وزارتخانه 
تماس گرفته و گفته بود برای شرکت 
در آزمون یکی از کشورها 4۰۰۰ یورو 
هزینــه کرده و حاال بــرای پیگیری 
نتیجه آزمون نیازمند دسترســی به 
ایمیل است و زمان و زحمت و پولی 
که برای این کار صرف کرده، دارد از 

بین می رود.«
در همیــن زمینــه، علــی ربیعی، 
ســخنگوی دولت، چهارشــنبه 2۹ 
آبان در حاشــیه جلسه هیات دولت، 
تصمیم درباره اتصــال اینترنت را بر 
عهده شورایعالی امنیت ملی دانست: 
»مالحظاتی وجود دارد که با رعایت 
آنها اتصال اینترنت در اســتان ها به 
زودی آغاز می شود تا نگرانی شاغالن 

در اینترنت بر طرف شود.«
محمد جــواد آذری جهرمــی، وزیر 
ارتباطات اذعان کرده که درباره وصل 
شدن دوباره اینترنت، »برآورد زمانی« 
ندارد اما امیدوار اســت هر چه زودتر 

این اتصال صورت گیرد.
محمد جواد کولیوند، عضو شــورای 
امنیت کشور به خبرگزاری ایسنا گفته 
که برقراری سراسری اینترنت در ایران 
مستلزم بازگشــت آرامش به کشور 
اســت: »تصمیم قطع اینترنت یک 
تصمیم جمعی بــود و تصمیم گیری 
برای برقراری مجدد آن نیز به تصمیم 
جمع و وضعیت کشــور بر می گردد. 
قطعا به زودی با توجه به گزارش های 
واصله از نقاط مختلف در این زمینه 

تصمیم گیری خواهد شد.«

 درخواست یک سازمان حقوق بشری از اتحادیه اروپا:
تحریم وزارت ارتباطات و  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  

ایران وایــر- هم زمان بــا باال گرفتن 
ایران، سازمان »عدالت  اعتراض ها در 
برای ایران« از اتحادیه اروپا درخواست 
کرد نیروی انتظامی و وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات را تحریم کند.
عدالــت برای ایــران، یک ســازمان 
غیرانتفاعی اســت که درزمینه نقض 

حقوق بشر فعالیت می کند.
اعتراضات سراسری ایران از روز بیست 
و چهارم آبان و بعــد از اعالم افزایش 
سه برابری قیمت بنزین توسط دولت 
در شــهرهای مختلف ایران آغاز شد؛ 
اعتراضاتی که تاکنون منجر به کشته 
شــدن بیش از صد تن از معترضان و 
قطــع کامل ارتباط مجــازی ایران با 

دنیای بیرون شده است.
»محمد نیری«، مدیر حقوقی عدالت 
برای ایــران می گوید آن هــا مدارک 
مســتند زیادی از جریانات چندروزه 
اخیر ایــران گردآوری کــرده و برای 

مقامات اتحادیه اروپا ارسال کرده اند.
آن ها همچنین درخواست کرده  اند با 
استناد به این مدارک، دو نهاد نیروی 
انتظامی و وزارت ارتباطات و فن آوری 
اطالعات را که در سرکوب و بی خبری 
مردم مداخله داشــته  اند، به لیســت 

تحریم شدگان این اتحادیه بیفزایند.
محمد نیری، در پاســخ به این سوال 
که مدارک و مســتندات ارایه شده تا 
چه اندازه » راســتی آزمایی« شده اند؟ 
می گوید بخشی از این اطالعات به طور 
عمومی از طریق اظهارات رســمی و 
مصاحبه مقامات جمهوری اسالمی با 

رسانه ها اظهارشده است.
او تشریح می کند که مثال در خصوص 
قطع اینترنت، وزیــر ارتباطات، آقای 
»آذری جهرمی« مواردی را ذکر کرده 
یا »حسین اشــتری«، فرمانده نیروی 
انتظامی در مورد شــیوه برخورد ناجا 
با مردم توصیه هایــی مطرح کرده، یا 
در ســطوح پایین تر، افرادی همچون 
فرمانداران و بخشداران در مورد قطع 
اینترنت، سرکوب مردم یا نقش پلیس 
گزارش هایی منتشر کرده  اند که همه 

این ها بخشی از مستندات ماست.
او می گوید عدالت برای ایران همچون 
سایر نهادهای حقوق بشری در طول 
سال های گذشــته آموخته است که 
چطور اخبار کذب و درســت مرزهای 
کشــوری را که درگیــر محدودیت 
اطالع رســانی و در محاصــره ارتش 
سایبری است، از همدیگر متمایز کند.

آن ها بخشی از اطالعاتشان را از سوی 
منابع بیــرون و درون ایران گردآوری 
کرده اند: »بخشــی از اطالعاتمان را از 
کسانی دریافت می کنیم که در داخل 
کشور با آن ها همکاری مستقیم داریم، 
گروه دوم کسانی هستند که در خارج 
از ایران هستند ولی در طول سال های 
متوالی این اعتماد و یقین ایجادشده 
کــه روش آن هــا در مــورد دریافت 
اطالعات قابل اعتماد اســت. آن ها را 
بارها آزموده  ایم و می دانیم که این ها با 
منابع معتبر و بال واسطه در داخل ایران 
سروکار دارند و البته منابع سازمان های 
هم عرض دیگری که اطالعاتشــان را 
با ما به اشــتراک می گذارند نیز وجود 

دارد.«
به گفته این وکیل دادگستری، اعداد 
و ارقــام رو به افزایــش و قابل توجه 
کشته شدگان معترض، به حدی است 
که نیازمند واکنش فوری اتحادیه اروپا 

و جامعه جهانی است.
او در پاسخ به این سوال که آیا تحریم 
دو نهاد پلیس و وزارت ارتباطات اساسا 
وجه عملــی و موثــر دارد می گوید: 
»سابقه جمهوری اسالمی نشان داده 

است که هر نوع واکنش تحریمی از 
ســوی جامعه جهانی برایش مهم و 
قابل اعتناســت. بااینکه بخشی از این 
تحریم ها جنبه سمبلیک داشته، اما 
بازهم دایــره فعالیت های جمهوری 

اسالمی را محدود می کند.«
مدیر حقوقی عدالت بــرای ایران، از 
اروپا به خاطر سکوت در قبال اتفاقات 
دی  ۱۳۹۶ انتقاد می کند: »در مورد 
اتفاقات دی   ۱۳۹۶ شــاهد کم کاری 
و کوتاهی جامعــه بین المللی بودیم 
و در جریان بررســی ادواری پرونده 
حقوق بشری ایران که مدتی قبل در 
سازمان ملل مطرح شد، به طور خاص، 
واکنشی جدی  اروپایی  کشــورهای 
نشان ندادند. این در حالی است که در 
طول پنج سال گذشته اگر بخواهید 
از نظر وســعت و تعداد قربانیان، یک 
واقعه مهم حقوق بشری را مثال بزنید، 
بی تردید اعتراضات دی  ۱۳۹۶ خواهد 
بود. پیام ما به اتحادیه اروپا این است 
که عکس العمل مناسب شما می تواند 

مانع اتفاقات مشابه در آینده باشد.«
نیری با اشــاره به اینکــه این روزها 
»آدم ها را در خیابان ها می کشــند و 
کسی مسوولیت نمی پذیرد، از باالی 
ساختمان دولتی تیراندازی می کنند 
و اولین واکنش نیروهای انتظامی در 
مقابل مردم معترض، نه مدارا و هشدار 
بلکه این است که اسلحه گرم جنگی 
روبــروی مردم می گیرنــد«، وظیفه 
مکانیزمی بــه نام »اتحادیــه اروپا« 
را موضع گیری فــوری در قبال این 

اتفاقات می داند.
او با تشریح اینکه ناجا مردم را می کشد 
و وزارت ارتباطات هم مسوول بستن 
مسیرهای اطالع رسانی است، تحریم 
این دو نهاد را ضروری می داند حتی 
اگر این اقدام سمبلیک بوده و به یک 

هشدار و پیغام، محدود بشود.
او به تجربه مشــابه موثری دراین باره 
اشــاره می  کنــد: »در جریان تحریم 
مدیــران پرس تی وی، شــاهد تالش 
جمهوری اســالمی بودیــم. آن ها به 
دادگاه عدالت اروپا شــکایت کردند، 
بهترین وکال را استخدام کردند بیش 
از صد هزار دالر هزینه کردند تا تحریم 
پرس تی وی را بشکنند و نتوانستند. 
این تحریم ها برای جمهوری اسالمی 
حتــی در ســطح مدیــران میانی 
فوق العاده مهم اســت چــون آن ها 
نیازمند حضور در اروپا به عنوان یک 

پایگاه فرهنگی هستند.«
او البتــه وجــوه عملی تــری را هم 
متصور می دانــد: »وقتی نهادی مثل 
وزارت ارتباطــات از طــرف اتحادیه 
اروپا تحریم شــود، معامالت آن ها در 
محدوده اروپا هم محدود می شــود و 
دیگر کسی نمی تواند به پلیس ایران 
وسیله سرکوب یا تکنولوژی شنود و 
ماشین و خودروی زرهی بفروشد تا 
در ســرکوب و کنترل مردم از آن ها 

استفاده کنند. محدودیت های جدی 
در عملکرد و کارکرد و مبادالتشــان 

ایجاد خواهد شد.«
»شــادی امین«، دیگر مدیر سازمان 
عدالت برای ایران نیز در ادامه سخنان 
محمد نیری با اشــاره به اینکه آن ها 
یک سازمان خبری نیستند می گوید: 
»نتیجه تــالش و اطالعات ما بعد از 
راستی آزمایی، می بایست برای اتخاذ 
سیاست مناسب و همچنین تحلیل 

شرایط به کار گرفته شود.«
بــه گفته وی این ســازمان در طول 
هفته ای که گذشت نهایت تالشش را 
کرده است تا از طریق منابع موثق، چه 
از طریق مستقیم و چه غیرمستقیم 
اطالعــات الزم در مــورد وضعیــت 
اعتراضات در داخل ایران را کســب 
کند: »مــا درعین حال تمام اســناد 
مربوط به شرکت نیروی انتظامی در 
سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم 
و همچنین نقش وزیــر ارتباطات و 
فن آوری اطالعات جمهوری اسالمی، 
یعنی »محمدجــواد آذری جهرمی« 
را با خواســت قرار دادن این دو نهاد 
و فرد در لیســت تحریم های حقوق 

بشری به آن ها ارائه کرده  ایم و در کنار 
اسناد مرتبط با این درخواست، برخی 
اطالعات و مــدارک مرتبط در مورد 
اعتراضات اخیر را نیز برایشان ارسال 

شده است.«
او امیــدوار اســت کــه دولت های 
اروپایی و سازمان های حقوق بشری 
بین المللی در این شــرایط حساس، 
در عمل، بــه دفاع از اعتراضات مردم 
برخیزند و می گوید: »این موضوع تنها 
با فشار جامعه مدنی و تالش خود ما 

میسر خواهد شد.«
عدالت برای ایران، فروردین  امسال با 
انتشار کتاب »چهره جنایت« از پرونده 
حقوقی 5۰۰ نفر از ناقضان حقوق بشر 
در ایران پرده برداشــت. محمدجواد 
آذری جهرمی که با صفت وزیر جوان 
در کابینه »حسن روحانی« شناخته 
می شد و ســکان وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات ایران را در دســت 
دارد، یکی از آن  افراد است. فردی که 
حاال با قطع گسترده اینترنت در چند 
روز اخیر پرونده نقض حقوق بشر او 

سنگین تر شده است.

فحاشی در شورای عالی انقالب »فرهنگی« و قهر حسن روحانی

 حسن روحانی به رحیم پور ازغندی 
»خفه  است:  گفته  و  کرده  فحاشی 
شــو« و رحیم پور ازغدی هم به او 

گفته »خودت خفه شو مردک!«

کیهان لندن- با گسترش اعتراضات 
سراســری در ایــران، بــاال گرفتن 
اختالفات میان مقامات و جناح های 
مختلف جمهوری اسالمی نیز افزایش 

یافته است. 
یک عضو هیأت رئیســه کمیسیون 
آموزش مجلس شــورای اسالمی روز 
چهارشنبه 2۹ آبان ۱۳۹۸ گفته است 
که در جلســه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی که سه شنبه شب برگزار شده 
درگیری لفظی شدیدی میان حسن 
روحانی و حسن رحیم پور ازغدی روی 

داده است.
علیرضا ســلیمی عضو هیأت رئیسه 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی در گفتگو با خبرگزاری 
فارس گفته است که »رئیس جمهور 
در جلســه شــورای عالــی انقالب 
فرهنگی با آقــای رحیم پورازغدی با 
تندی صحبت کرده و بحث و جدلی 

بین آنها صورت گرفته است.«
ســلیمی توضیح داده که »مباحث 
مطرح شــده در جلسه شب گذشته 
شورای عالی انقالب فرهنگی مربوط 
به بنزین بوده و آقای رحیم پور ازغدی 
اعتراضاتی را نســبت به گران کردن 
نرخ بنزین و این اقدام دولت داشــته 

است.«
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
در ادامه گفته است: »آقای رحیم پور از 
رئیس جمهور که رئیس شورای عالی 
انقالب فرهنگی هم محسوب می شود، 
سؤال کرده است که با توجه به گران 
کردن بنزین از ســوی دولت و ایجاد 
التهاب در کشور، رئیس جمهور کمی 

در این باره توضیح دهد.«
سلیمی افزوده که »پس از این اظهار 
نظر آقای رحیم پور و درخواست برای 
پاســخگویی رئیس جمهور، مباحث 
تندی مطرح می شود که بعد از جدل 
تند صورت گرفته، حســن روحانی 

جلسه این شورا را ترک کرد.«
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش 
گفته »ادبیات آقای روحانی در جلسه 
شورای عالی انقالب فرهنگی غیرقابل 
دفاع بوده و گفتارهایی را در برابر یکی 
از اعضا به کار برده اســت که به هیچ 

وجه قابل قبول نیست.«
ســلیمی افزوده اســت که »اعضای 
فرهنگی  انقــالب  عالــی  شــورای 
فرهیختگان کشور محسوب می شوند 
نه گماشــته آقای روحانــی. رئیس 

جمهور باید در ادبیاتش تجدید نظر 
کند.«

کانال تلگرامی »قرارگاه سایبری عمار« 
نیز با انتشار خبر درگیری لفظی میان 
حســن روحانی و رحیم پــور ازغدی 
درباره جزییات این درگیری توضیح 
داده که »حسن روحانی در سرزنش 
مراجع می گوید که مواضع مراجع کار 
ما را خراب کرد و رحیم پور ازغدی در 
پاسخ او می گوید، شما باید بابت این 

نحوه از تصمیم گیری پاسخ دهید!«
روحانی در پاسخ او با اهانت می گوید: 
»خفه شو!« و رحیم پور هم می گوید 
: »خودت خفه شــو، مردک تو با این 
اخالقت همان رضاشــاه هستی که 

فقط عمامه گذاشته ای!«
گفتنی است رحیم پور ازغدی یکی از 
حزب الهی هایی است که تا کنون هر 
گونه گرایش به جریان و حزبی در نظام 
را رد کرده اما آشــکارا به اصولگرایان 
نزدیک اســت. او بــا اصالح طلبان و 
برخی از اصولگرایــان مانند خانواده 
الریجانی فاصله زیادی دارد و از جمله 
منتقدان دولت های اصالحات و دولت 

حسن روحانی است.



2۹29 Issue 1451 Friday November 22, 2019شماره ۱45۱ جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸

Perfect Shot Studio
  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

ادعای سفیر آمریکا برای تأمین 
اینترنت ایرانیان چقدر عملی است؟

ریچارد گرنل، سفیر آمریکا در آلمان می گوید آمریکا از نظر فنی این توانایی 
را دارد که مردم ایران را به اینترنت وصل کند و مطمئن شــود که حکومت 

نمی تواند آن را مسدود کند. این ادعا تا چه حد قابل اجراست؟

دویچــه وله- ریچارد گرنل، ســفیر 
آمریکا در آلمان، با انتشــار پیامی در 
شــبکه توییتر گفته است که آمریکا 
توانایی تأمین اینترنــت برای مردم 
ایــران را دارد. او از تولید کننــدگان 
گردانندگان  همراه،  تلفن های  بزرگ 
موتورهای جســتجو و رســانه های 
اجتماعی خواسته است برای اجرای 
چنین وعده ای نیروی خود را متحد 
کنند. آنچه گرنــل می گوید در نگاه 
نخست شبیه داســتان های علمی - 
تخیلــی به نظر می رســد. چون اگر 
حکومتی مسیرهای ارتباط با شبکه 
را قطع کند، دسترســی به اینترنت 
از طریــق کامپیوتــر و تلفن هــای 
همراه بــرای کاربران معمولی تقریبأ 

غیرممکن می شود.
شــبکه جهانی وب بــرای عملکرد 
صحیح به اتصال دائم با شــبکه نیاز 
دارد تا بتواند بسته های داده را ارسال و 
دریافت کند. اگر حکومتی این ارتباط 
را قطع کنــد، وب از کار می افتد. اما 
اوایل دهه ۹۰ میالدی پیش از اینکه 
شــبکه جهانی وب همه گیر شــود، 
بســیاری از اینترنت برای ارتباط با 
یکدیگــر اســتفاده می کردند آن هم 
بدون اینکه، به صــورت دائم آنالین 

باشند.
 CrossPoint آن زمان از برنامه های
اســتفاده می شــد. ایــن برنامه هــا 
نرم افزارهای بحث و گفتگو را با یک 
برنامه ایمیل همراه می کردند. سرور 
آن  ها هم رایانه های شخصی خانگی 
بودند که مجهز به یــک یا دو مودم 

تلفنی بودند.
این ســرورها با یک تماس تلفنی به 
هم متصل می شدند و داده ها را مبادله 

می کردند. این روش در حکومت های 
اســتبدادی هم پاســخگو بود. مثأل 
سال ۱۹۹۱ در جریان جنگ داخلی 
یوگسالوی شــبکه ای به نام »زمیر« 
فعــال بود. به محــض اینکه یکی از 
کامپیوترهای خانگی این شــبکه با 
یک خط تلفن در کشوری آزاد مرتبط 
می شد، ارتباط شبکه با اینترنت هم 

برقرار می  شد.
در چنین روشی ممکن است ، ارسال 
یک ایمیل از فرستنده به گیرنده چند 
روز طول بکشــد، اما این در هر حال 

سریعتر از نامه های پستی است.
روشن است، راه حلی که بتواند به مردم 
ایران و شهروندان سایر حکومت های 
مستبد امروزی کمک کند، باید بهتر 

باشد. سیستمی که سفیر آمریکا از آن 
صحبت می کند بر اصل ارتباط صدها 
هزار یا میلیون ها تلفن هوشمند استوار 
است. به این ترتیب که تمام کسانی 
که می خواهند به چنین سیســتمی 
بپیوندنــد، می توانند با نصب یک اپ 

به طور مستقیم با هم مرتبط شوند. 
در این وضعیت هر گوشی تلفن خود 
تبدیل به یک ســرور می شــود و با 
تلفن های دیگری که در مجاورت آن 

است مرتبط می شود.
چنین سیستمی یک اینترنت موازی 

ایجــاد می کند که برقــراری ارتباط 
با یکدیگــر را برای کاربــران فراهم 
می سازد. اگر حفر ه ای در این شبکه به 
وجود آید، پیام ارسال شده باید صبر 

کند تا به مسیر ارتباطی بعدی رسد.
چنین سیستمی پیشتر نمونه ای به 
برنامه Bridgefy داشــته است.  نام 
در این برنامه گوشی های هوشمند از 
طریق بلوتوث به هم متصل می شوند. 
تظاهرکنندگان در هنگ کنگ قبالً از 
این برنامه با موفقیت استفاده کرده اند. 
معترضان در لبنان هم از این سیستم 

استفاده می کنند.
 WiFi برقــراری ارتبــاط از طریــق
تلفن های همــراه می تواند به همین 
روش امکان پذیر باشــد. البته چنین 
آسان  برنامه نویسان  برای  سیستمی 

نخواهد بود.
فابین مارکواردت که در دانشگاه بن 
در زمینه شــبکه ها و امنیت فناوری 
اطالعات تحقیق می کند به دویچه  وله 
می گوید: »در چنین شبکه ای توزیع 
مؤثر پیام دشوار است. اگر همه پیام ها 
مرتب برای همه فرستاده شوند، این 
خطر وجــود دارد کــه در نهایت در 
گوشی های بسیاری داده های فراوانی 
بدون آنکه از آنها اســتفاده شود روی 

هم انبار شوند.«
مهمتــر این اســت که کاربــران در 
حکومت های سرکوبگر مانند چین یا 
ایران، باید نگران آن باشند که ردپایی 
از آنها برجای نماند. رد نخست سیم 

کارت تلفن هوشمند آنهاست.
چنیــن مشــکلی بــا یــک برنامه 
هوشــمندانه بلوتوث یا WiFi مطرح 
نیســت. چون کاربران نیازی به ثبت 
نام در یک شرکت مخابراتی ندارند و 
به راحتی قابل تشخیص نیستند. تنها 
شرط خرید یک تلفن همراه به صورت 
ناشناس است. نکته مهم دیگر استفاده 
از نرم افزارهای پیا م رســانی است که 

رمزگذاری شده باشند.
چنین نرم افزارهایــی در حال حاضر 
 Signal وجود دارد: برنامــه ای به نام
از سیستم Whisper که کارکرد آن 
مشابه واتس اپ است. البته بر خالف 
واتــس اپ، هیچ کس جــز گیرنده 
نمی تواند بفهمد چه کســی پیام را 
ارسال کرده یا محتوای پیام چیست 
حتی نیازی به دسترستی به شماره 
تلفن های ذخیره شده در تلفن کاربر 

هم ندارد.
یک راه دیگر ارتباط ماهواره ا ی است. 
اگر کشوری تمام کانال های ارتباطی 
با خارج از کشــور را قطع کند، تنها 
راه ماهــواره ای باقــی می مانــد. اما 
همه تلفن های همــراه نمی توانند با 
ماهواره ها ارتبــاط برقرار کنند چون 
تجهیزات فنی ارســال ســیگنال به 

سمت ماهواره را ندارد.
امــا تلفن هــای شــرکت ارتباطات 
این  ایریدیوم  آمریکایــی  ماهواره ای 
توانایــی را دارند. این شــرکت یک 
پیام رسان ویژه هم دارد. می توان چند 
صد دستگاه از این تلفن ها را به افراد 
قابل اعتماد در ایران رســاند تا آنها 
بتوانند با جهــان خارج ارتباط برقرار 
کنند. تنها مشکل اینجاست که این 
سیستم توان ارسال تصاویر با وضوح 
باال یا ارسال فیلم با حجم باال را ندارد 
و ابتدا تنها امکان ارتباط نوشــتاری 
به صورت متن های ســاده را فراهم 

می  کند.

قطعی اینترنت 
و تحمیل ۴00 میلیارد تومان هزینه روزانه بر اقتصاد ایران

فارســی- در اطالعاتی  ایندیپندنت 
که ســایت نت بالکز، نهــاد ناظر بر 
دسترســی کشــورها به اینترنت، بر 
خروجی خود قرار داده است، ایران از 
4۰ ساعت قبل دسترسی به اینترنت 

را قطع کرده است.
در این گزارش آمده اســت که سطح 
دسترسی اینترنت در ایران به زیر 5 
درصد رســیده  و این سایت میزان 
خسارت واردشده بر اقتصاد ایران، را 
روزانه ۳۶۹ میلیون دالر برآورد کرده 

است.
ایــن برآورد بر اســاس تخمین کلی 
این ســایت از فعالیت های اقتصادی 
در ایران، میزان اســتفاده شهروندان 

از اینترنت و کســب و کارهایی که به 
اینترنت وابسته اســت، مقایسه این 
فعالیت ها در میان دیگر کشــورها و 
جمع بندی ایــن فعالیت ها در فضای 
مجازی به دست می آید و به صورت 

آنالین در دسترس قرار دارد.
بر اســاس گزارش شبکه ناظران نت 
بالکــز، اینترنت در ایران از ســاعت 
۱۸ روز شــنبه 25 آبان  قطع شده 
است. این قطعی طبق مصوبه شورای 
امنیت کشور انجام گرفت و قرار بود 
تنها 24 ســاعت ادامه داشته باشد، 
اما هنوز قطعی اینترنت ادامه دارد و 
پیش بینی ها از گســترش اعتراضات 
نیز، آینده امیدبخشــی را برای وصل 

شدن اینترنت نوید نمی دهد.
سایت بسیاری از روزنامه ها بروز نشده 
و نیز شــبکه های تلفن همــراه اول، 
رایتل و ایرانســل نیز از ساعت شش 
عصر روز یادشــده قطع و دسترسی 
کاربران به این شــبکه ها غیر ممکن 
شده اســت.  این در حالی است که 
برخی سایت های وابسته به جریانات 
هسته ســخت قدرت  و اصولگرایان 
هماننــد فــارس، مهر و تســنیم و 
خبرگزاری جوان در دسترس هستند. 
سایت روزنامه های کیهان، همشهری، 
رســالت و ایران در دسترس و بروزند 
و ســایت روزنامه های مستقلی چون 
شرق و اعتماد همچنان بروز نشده اند.
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محاکمه حمید نوری در سوئد
 آیا اسناد و مدارک بیشتری در راه است؟

»درخواست برای بازداشت »جالِد دست نشانده خمینی«

این تیتری اســت که روزنامه »آفتون بالدت«، چاپ سوئد در مورد بازداشت 
حمید نوری از آن استفاده کرده است. مقامات قضایی سوئد حمید نوری با نام 
مســتعار حمید عباسی، از دادیاران قضایی سابق در ایران را که نقش مهمی 
در قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۶۷ داشت، روز شنبه ۹ نوامبر 
)۱۸ آبان( به محض ورود به خاک کشــور بازداشت کردند. وب سایت رسمی 
دادستانی کل سوئد، اتهام حمید نوری را »نقض قوانین بین المللی از طریق 

جنایت علیه بشریت و قتل« عنوان کرده است.

در اطالعیه ای که از سوی دادستانی 
ســوئد منتشر شــد، گفته شده که 
بازداشت حمید نوری پس از تشکیل 
اولین جلسه دادگاه در روز چهارشنبه 
۱۳ نوامبر )۲۲ آبــان( به مدت یک 
ماه تمدید شــده اســت. بــه گفته 
دادستانی سوئد، پرونده حمید نوری 
از ســوی واحد مبارزه با جرایم بین 
المللی و سازمان یافته این دادستانی 
در حال رسیدگی اســت. آنطور که 
وب سایت رســمی دادستانی سوئد 
نوشته، دادستان های این پرونده تنها 
تا یازدهم ماه آینده )دسامبر( فرصت 
دارند تا تحقیقــات تکمیلی خود را 
انجام داده و پرونده را برای رسیدگی 

قضایی تکمیل کنند.
تصمیم به تمدید بازداشــت نوری از 
سوی دادگاه بدوی استکلهم در حالی 
اســت که مدت قانونی بازداشت وی 
از سوی دادستانی روز چهارشنبه به 
پایان رســید و شاکیان وی به همراه 
دادستان اعالم کننده جرم، توانستند 
دادگاه را قانــع کنند کــه مدارک و 
مســتندات آنها برای صــدور حکم 
بازداشت چهار هفته ای حمید نوری 
کافی است. اقدامی که در دادگاه های 
سوئد با توجه به تفسیر مضیق قانون 
به نفع متهم در سیستم قضایی این 
کشور معمول نبوده و در موارد جرایم 

جدی و خشن اتفاق می افتد.
اگرچه خــالف نظام قضایی ایران که 
در آن بازداشــت افراد خود مقدمه ای 
روشــن و واضح از محکومیت قطعی 
در بســیاری از موارد اســت و صدور 
حکم بازداشــت یک ماهه به راحتی 
پر کردن یک فرم اســتخدام اســت؛ 
در سوئد بازداشت افراد به هیچ وجه 
تضمینی برای محکومیت آنها نیست. 
با این وجود با توجــه به قوانین این 
کشور در زمینه آیین دادرسی کیفری 
و شرایط بازداشــت و تحدید آزادی 
افراد، می توان پی برد که بازداشــت 
حمید نوری تا چه حد مهم و مستند 
به دالیل قوی و محکمه پسند است؛ 
به ویژه اینکه حکم تمدید بازداشت از 

سوی دادگاه صادر شده نه دادستان.

بازداشــت در ســوئد؛ کشوری که 
مخالف بازداشت است

سوئد را می توان از معدود کشورهایی 
دانست که در آن اختیار بازداشت افراد 
توسط نظام قضایی آن تابع ساز و کار 
ســختی اســت که با قدرت از سوی 
قوانین این کشــور محافظت شده و 
دست پلیس، دادستانی و دادگاه را تا 
پیش از احراز کامل مجرمیت افراد به 

شدت محدود کرده است.
این محدودیت به مقداری اســت که 
صرف شــروع رســیدگی قضایی از 
سوی دادســتان و آغاز روند دادرسی 
مقدماتی یک پرونده کیفری نیز تنها 
در صورتی مجاز اســت که دالیل و 
مســتندات کافی برای انتساب جرم 
احتمالی ارتکابی به متهم وجود داشته 
باشد. این دالیل و مستندات باید به 

حدی قوی باشــند که جای شــکی 
در امکان انتساب جرم به متهم باقی 
نگذارند. مستنداتی که در بسیاری از 
کشورها از جمله ایران در صورت ارائه 
در دادگاه به طور قطع به محکومیت 
متهم منجر خواهد شد. حال آنکه در 
ســوئد این دالیل صرفا برای صدور 
حکم بازداشت متهم از سوی دادگاه 
کافی بــوده و برای محکومیت متهم 
نیاز به مدارکی فراتر از امکان انتساب 

جرم است.
برای درک بهتر این روند کافی است 
بدانیم که هشت ماه پیش، زمانی که 
آخرین پایگاه های داعش در ســوریه 
و عراق نیز ســقوط کرد و صحبت از 
بازگشت شــهروندان اروپایی داعش 
به کشورهای خود شد، نظام قضایی 
و سیاسی سوئد با یک بحران قانونی 
– امنیتــی در بازداشــت و محاکمه 
این افراد روبه رو شــد. چرا که از یک 
طرف دســتگاه امنیتی این کشــور 
خواستار بازداشــت این افراد در بدو 
ورود به کشــور بــود و از طرف دیگر 
قوانین داخلی ســوئد اجــازه صدور 
حکم بازداشــت این افراد را صرفا به 
دلیل عضویت در یک گروه تروریستی 
نمی داد. این مساله به قدری برای نظام 
قضایی سوئد مشکل زا بود که استفان 
لووِن، نخست وزیر این کشور را بر آن 
داشت تا پیشنهادی مبنی بر تشکیل 
یک دادگاه بین المللی برای محاکمه 

اعضای اروپایی داعش ارائه کند.
مشــکل اصلی در این زمینه آن بود 
که دادســتان های ســوئدی با توجه 
به قوانین ســختگیرانه این کشور در 
بازداشت و محاکمه افراد، اعالم کرده 
بودند که از آنجا که توان اثبات ارتکاب 
اعمال مجرمانه تروریستی را نسبت به 
این افراد ندارند، نمی توانند بیش از سه 
روز آنها را در بازداشت نگه داشته و در 
نتیجه امکان پیگرد قضایی آنها و آغاز 
یک رســیدگی کیفری را ندارند. چرا 
که به موجب قوانین آیین دادرســی 
کیفری در سوئد دادستانی این کشور 

تنها مجاز است حکم بازداشت افراد را 
برای ۷۲ ساعت صادر کند و هرگونه 
بازداشــت اضافی پــس از آن نیاز به 
تشــمیل دادگاه، آغاز روند رسیدگی 
قضایی و صدور تمدید حکم بازداشت 
در صورت نیاز از سوی دادگاه را دارد. 
حتــی اکنون نیز با وجود بازگشــت 
بیش از ۷۰ نفر از اتباع سوئدی عضو 
داعش، تنها تعداد انگشــت شماری 
از آنها بازداشت و محاکمه شده اند و 
باقی آزاد هستند و صرفا تحت نظر و 
مراقبت پلیس امنیت این کشور قرار 

دارند.
با این تفاسیر روشن است که دالیل و 
مستندات ارائه شده از سوی شاکیان 
پرونده حمید نــوری )ایرج مصداقی 
و وکیلش کاوه موســوی( تا چه حد 
برای نظــام قضایی ســوئد و دادگاه 
بدوی اســتکلهم قانع کننده بوده که 
دادگاه در اولین جلسه رسیدگی پس 
از پایان مدت بازداشت متهم توسط 
دادستانی، تقاضای بازداشت بیشتر را 
پذیرفته و حکم به بازداشت یک ماهه 

متهم داده است.
این مساله آنجا اهمیت خود را بیشتر 
نشــان می دهد که بدانیم معموال در 
پرونده هــای کیفری، پــس از اقناع 
دادگاه توسط دادستان به در بازداشت 
نگه داشــتن متهم، حکم بازداشــت 
برای دو هفته صادر می شود و تنها در 
پرونده های ســنگین و جدی تر است 
که حکم چهار هفته ای بازداشــت از 

سوی دادگاه صادر می شود.
در همیــن زمینــه، یــک وکیــل 
دادگستری ساکن سوئد و نزدیک به 
پرونده در گفت وگو با زمانه در پاسخ به 
استدالالت و دالیل ارائه شده از سوی 
دادستانی و شاکیان برای اقناع دادگاه 

گفته: »اینکــه دادگاه تنها در هفت 
دقیقه به بازداشت چهار هفته ای متهم 
رضایت داده خود نشــان از استحکام 
این دالیــل و مســتندات دارد.« به 
گفته این وکیل دادگســتری، »یکی 
از روندهای مشــکل قضایی در سوئد 
قانع کردن قضات و دادگاه ها از سوی 
دادستان ها اســت؛ چرا که همیشه 
دادستان ها به عنوان مدعی العموم با 
به طرفیت شــکات خواهان بازداشت 
افرادی هستند؛ اما دادگاه ها به عنوان 
یک عضو بی طرف واقعی موظفند که 
از حق آزادی همه مردم حتی افرادی 
که احتمال می رود مجرم باشند نیز 

دفاع کنند.«
ایرج مصداقی نویسنده و فعال حقوق 
بشــر که خود از جان بــه دربردگان 
اعدام های ســال ۶۷ در ایران است و 
نقشــی کلیدی در بازداشت حمید 
نوری داشته، در تایید این موضوع به 
زمانه می گوید: »دادگاهِ روز چهارشنبه 
کال ســه ســاعت طول کشــید، اما 
تصمیم گیری در مورد آن تنها هفت 
دقیقه زمان برد، که زمان خیلی کمی 

است.«
کاوه موســوی وکیــل مدافــع ایرج 
مصداقی و فردی که توانست دادستانی 
سوئد را به بازداشت نوری قانع کند نیز 
در ایــن مورد به زمانه گفته: »همین 
صدور قرار بازداشــت یک ماهه برای 
نوری از ســوی دادگاه موید قدرت و 
کافی بودن مدارکی اســت که من به 
دادستانی ارائه دادم. اگر من مطئمن 
نبــودم به عنوان یــک حقوقدان که 
مدارک پرونده به ســطحی رســیده 
که دادستانی سوئد به عنوان یکی از 
مستقل ترین دادگستری ها در جهان 
اســت مدارک ما را نخواهد پذیرفت 

به طــور قطع این کار ]درخواســت 
بازداشت نوری[ را نمی کردم.«

از این رو به نظر می رســد حتی اگر 
در بدترین حالت تمدید بازداشــت 
حمید نوری از ســوی نظام قضایی 
سوئد را اقدامی نمایشی بدانیم که به 
حکم منجر نخواهد شــد و نتیجه ای 
جــز آزادی او پــس از مهلت مقرر 
نخواهد داشت؛ صدور حکم یک ماهه 
بازداشت او از ســوی دادگاه نشان از 
مستندات قوی و قابل اعتمادی دارد 
که دستکم دادگاه بدوی استکهلم را 
برای مجرم انــگاری احتمالی او قانع 

کرده است.

احتمال محکومیــت نوری؛ مدارک 
بیشتر و بهتری در راه است

با وجود قوی بودن دالیل ارائه شــده 
از ســوی شــاکیان پرونده به منظور 
جلب نظــر دادگاه بر صــدور حکم 
بازداشــت یک ماهه حمید نوری، اما 
هنوز مشخص نیست این مستندات تا 
چه میزان توان اقناع دادگاه در صدور 
حکم محکومیت بــرای او را خواهند 
داشت. چرا که در صورت کافی نبودن 
مستندات مبنی بر احتمال مجرمیت 
قطعی متهم و در نتیجه عدم تمایل 
دادســتان به ادامه پرونده، او نهایتا با 
صدور قرار برائت مبنی بر کافی نبودن 
مســتندات برای ادامه رسیدگی آزاد 

خواهد شد.
در همین زمینه یک وکیل دادگستری 
در سوئد به زمانه می گوید: »با توجه 
بــه اینکه این اولین باری اســت که 
چنین پرونده ای در دســتگاه قضایی 
سوئد باز شده، سرنوشت این پرونده 
و تصمیمات قضایی گرفته شــده در 
مورد آن بسیار مهم است. چرا که خود 
سبب ایجاد یک رویه جدید در سوئد 

و شاید حتی دیگر کشورها شود.«
به گفته این وکیل دادگستری، »آنچه 
مسلم اســت این اســت که پرونده 
برای رسیدگی قضایی باز شده و قرار 
بازداشت متهم هم صادر شده است. از 
اینجا به بعد اما اثبات مجرمیت متهم 

است که مهم است.«
گرچه بازداشت یک تبعه غیرسوئدی 
به اتهام جنایت علیه بشریت، آن هم 
در مکانی خارج از سوئد اولین بار است 
که تبدیل بــه یک پرونده قضایی در 
این کشــور می شود؛ اما نظام قضایی 
ســوئد پیش تر یک تبعــه خود را به 

همین اتهام محاکمه کرده است.
در ایــن محاکمه جکی آرکلوو متهم 
بود که در زمان شــرکتش در جنگ 
بوسنی و هرزه گوین در سال ۱۹۹۳ 
و زمانی که تنها ۱۹ ســال داشت، به 
جنایت علیه بشریت و انجام اقدامات 
مجرمانه از جمله قتل عام و شکنجه 

دست زده است. او که پیش تر به اتهام 
دیگری به حبس ابد محکوم شده بود 
در این دادگاه مجددا مجرم تشخیص 
داده شد و به حبس و پرداخت جریمه 
نقدی به دست کم ۱۱ نفر از قربانیان 

یا خانواده های آنان محکوم شد.
ایرج مصداقی نیز در پاســخ به اینکه 
چقــدر احتمــال محکومیت حمید 
نوری در نظام قضایی ســوئد وجود 
دارد بــه زمانه می گویــد: »ما تالش 
خود را خواهیم کرد؛ حاال نتیجه هر 
چه می خواهد باشــد. ولی ما خیلی 
امیدواریم و احتمال محکوم شــدن 
نوری را هم زیــاد می دانیم. چرا که 
پرونده اسناد، مدارک و شواهد کافی 

برای محکومیت ]نوری[ دارد.«
به گفتــه مصداقی »این شــواهد و 
مدارک بیشتر از آن چیزی است که 
بیرونی ها حتی فکرش را هم بکنند. 
حتی ما اســناد بیشــتری برای ارائه 
داریم که هنوز ارائه نشده اند و مطمئن 
باشــید که اسناد بسیار قوی تری در 

راه است.«
به گفته این نویسنده و فعال حقوق 
بشر در صورت اثبات مجرمیت نوری 
در دادگاه، او ممکن است دست کم به 

۲۵ سال زندان محکوم شود.
کاوه موســوی، وکیل ایرج مصداقی 
در ایــن پرونده نیز بــا تایید وجود 
اسناد، شــواهد و مدارک کافی برای 
محکومیت نوری به زمانه گفت: »من 
اگــر از وجود اســناد و مدارک کافی 
برای ارائه بــه دادگاه آن هم در یک 
پرونده جنایی نه مدنــی، که در آن 
ریسک برای اثبات یک موضوع باالتر 
است، مطمئن نبودم؛ هرگز پرونده را 
باز نمی کردم. تردیدی ندارم که حمید 
نوری در دادگاه محکوم خواهد شــد؛ 
چرا که بدون جای شــک و تردید ما 

سند و مدرک در اختیار داریم.«
بر این اســاس به نظر می رســد که 
می توان بــه محکومیت حمید نوری 
در ســوئد امیدوار بــود. محکومیتی 
که اگر به واقع صــورت بگیرد، تنها 
متوجه حمید نوری نبوده و سرآغازی 
بــرای محاکمه نظامی اســت که در 
آن جنایت علیه بشــریت در دستگاه 

قضایی اش نهادینه شده است.
این بدین معنی اســت که در صورت 
تشکیل یک دادگاه بین المللی برای 
محاکمه همــه عامالن اعدام گروهی 
زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ در ایران 
و دیگــر عامالن نقض حقوق بشــر 
از جملــه عوامل شــکنجه و قتل در 
زندان کهریزک در ســال ۸۸، آنقدر 
مستندات محکمه پسند وجود دارد، 
که محکومیت آنهــا قطعی و فوری 

خواهد بود.

معین خزائلی )رادیو زمانه(

در صورت تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه همه عامالن اعدام گروهی زندانیان سیاسی در دهه ۶0 در ایران و دیگر عامالن نقض حقوق بشر 
از جمله عوامل شکنجه و قتل در زندان کهریزک در سال ۸۸، آنقدر مستندات محکمه پسند وجود دارد، که محکومیت آنها قطعی و فوری خواهد بود.
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ایران در پر افتخارترین
 روزهای تاریخ خود به سر می برد

ایران در پر افتخارترین روزهای تاریخ 
خود بســر می برد. ملت ما بار دیگر 
نشان داد که یکباره به کوچه می زند، 
وام و حسابش را کنار جام می گذارد. 
این جوانان و کسانیکه در این روزها 
در صف اعتراضات کشــته می شوند، 
از جانبازان جنگ ایــران و عراق نیز 
مقام واالتــری دارند. در ادامه خواهم 
نوشــت که چرا! اما این اعتراضات به 
کجا خواهد رفت؟ این، پرسشی بزرگ 
و درگیر کننده ی ذهن و احساســات 
اســت تا حدی که نگرانی از شکست 
اعتراضــات را می خواهیــم از جلوی 

چشم ها کنار بزنیم.

تفاوت این دوران با جنبش سبز 

در دوران جنبش سبز، »پاسخ ها« یا 
یاوه ها و سرزنش ها از دهان خامنه ای 
و احمدی نژاد و سپاه و سرکوبگران به 
سوی مردم در جریان بود؛ انتخاباتی 
شــده بود و می گفتند ما بر حقیم و 
تقلب هم نشــده اســت. می گفتند 
»خش و خاشاک« هستید! زیرا به ۶ 
الی ۸ میلیون رای طرفدار خود دلگرم 

بودند.
اکنــون چه؟ مــردم در مقابل مردم 
نیســتند. مردم از فســاد، جنایت، 
سیاست های غلط به جان آمده اند و 
برای لبریز شدن صبرشان کافی بوده 
اســت که جرقه ای بخورد، و خورد! 
اکنون یاوه گویان چه باید بگویند؟ در 
طول دوران ریاست جمهوری روحانی 
همه به جــان هم افتادند، یکدیگر را 
لو دادند، از فساد اقیانوس وار مالی شان 
گفتند، »استخر و خفگی رفسنجانی« 
را به رییس جمهور چند بار یادآوری 
کردند. بی حرمت شده اند. و در برابر 

خواست های ملت درمانده اند.
امروز دیگر حرفی برای گفتن ندارند. 
جز اینکه بگویند: »مردم حق دارید! 
اما در بین شما چند ده میلیون اشرار 

هست«:
- بیش از ده میلیون حاشیه نشــین 

محروم
- بیش از نیمی از مملکت در زیر خط 

فقر
- بیــش از هزاران کارگر دســتمزد 

دریافت نکرده ی داغ و درفش دیده
بیش از هــزاران معلم  محــروم و - 

تنگدست و ده ها در حبس
- بیش از صد ها دانشــجوی محروم 

شده از تحصیل
- بیش از چند میلیون »سیستانی و 

بلوچستانی« فقیر و دردمند
- بیش از، بیش از، میلیون ها زن که 

از بی حرمتی به زن، به فغان آمده اند

این قربانیان واالتر از جانبازان جنگ 
هشت ساله هستند

ادعای کوچکی نیست. اما استداللش 

هم سخت نیست؛ بسیاری از جانبازان 
جنگ، براستی نمی دانستند چطور در 
راستای افکار متوهمانه و بی سر و ته 
روح اهلل خمینی دارند جان می بازند. 
بسیاری نمی دانستند که جهان تابع 
حرف مشــتی مالی مجنون شیعه 
نخواهد شد. بسیاری نمیدانستند که 
امام زمان در جبهه ها اسب نمی تازد. 
امکان  نمی دانســتند که  بســیاری 
صلح با صدام بــود و صلح بعد از دو 
سال بسی به از جنگ هشت ساله با 
شکست است. نمی دانستند، خواسته 
و نخواســته جان باختنــد. در درون 
صدای تبل ها و ســرود ها و شعار های 
انقالبی و ایدئولوژیکی، فریب خورده، 
جبهه ها را پر کردند. بســیاری از آنها 

امروز پشیمانند.
امــا این جوانانی که با دســت خالی 
و بدون ســالح و بدون برنامه ریزی 
قبلی، به خیابان آمده و در برابر یکی 
از مخوف ترین و جانی ترین رژیم های 
نه تنها تاریخ ایران، که تاریخ بشریت، 
سینه سپر کرده اند و »آتش به اختیار 
خود« برای جانبازی هستند، می دانند 
چه می خواهنــد و میدانند چه راهی 
ســختی در پیش است. می دانند که 
یا باید خود، کشورشــان، ایران را از 
دســت این دیو خون آشام و سیاه دل 
برهانند یا اینکــه هیچ کس دیگری 
را توان این  کار نیســت. اینان شهید 
راستین هستند؛ شاهد بر مرگ خود، 
خداحافظی با شیرین زندگی، تا فرهاد 
تاریــخ آزادگی ایران بمانــی. روزی، 
دیوارهایی بلند را در تمام شــهرها از 

نامشان خواهیم ساخت.

خودجوشی اعتراضات 

خامنــه ای ایــن اعتراضــات را بــه 
خانــواده ی پهلوی نســبت داد. رضا 
پهلوی هم پاســخی مناســب به او 
داد که: »حرص می خوری، مشــکل 
خودت هســت«! ولی همانگونه که 
پهلوی هــا گفته اند این اعتراضات که 
اکنون چهره ی یک »جنبش مردمی« 
بزرگ را بخــود می گیرد، خودجوش 
بودنــد. اما خامنــه ای بهانه جو و فرا 
افکن باز هم دشمن و هجمه و فتنه 
را ســپر خود ساخته و پشت آن رجز 
درایت  اینقدر  خامنــه ای  می خواند. 
و هوش سیاســی ندارد که حتی اگر 
نوه خردسالش از او بپرسد: »بابابزرگ 
آیا جنبش ســبز و دیمــاه ۹۶ را هم 
پهلوی ها دامن زدنــد؟«، یک جوان 
درســت و حســابی برای این طفل 
داشته باشد، چه رسد به مردم شریف 
ایران که سال هاست نکبت فرمانروایی 

این آخوند را بر خود آهیخته اند.
مردم خودجوشانه به خیابان ها آمدند. 
هیچ کس نه خبر داشت و نه فکرش را 
می کرد. بسیاری با توجه به تراز های 
اقتصــادی جهان در گردش ســال 
میالدی قدیم به نو، منتظر بحران های 
مالی ســخت برای ایران بودند. خود 
رژیم هم ابــدا فکرش را نمی کرد که  

اکنون اینگونه شود. اما شد.
خودجوشــی ایــن اعتراضــات یک 
ویژه گی دیگر هم داشت. نه تنها رژیم 
و حتی مردم ایران را شگفت زده کرد، 
بلکه کشورهای خارجی را هم در برابر 
یک عمل ناگهانی قرار داد. بزنین در 
ایران مدت ها قیمت اش به نبســبت 

دیگر اجناس پایین تر مانده بود. ولی 
محزنی بود، پر از دردها و شکایت های 
مردم شــریف ایران، تا با جرقه های 

خشم مردم منفجر گردد.
روند جنبش های مردمی تا به نتیجه 
برسند تقریبا مسیر همانندی را پیش 
روی می گــذارد. ایــن اعتراضات – 
جنبش دیگر پایانی نــدارد. می توان 
شاهد وقفه در آن بود، می توان شاهد 
افت و خیز در آن بود، اما پایانی ندارد. 
زیــرا، رژیم در حل مشــکالت دیگر 
راهی جلوی پایش نیســت. کشتن 
هر یک نفر بیشــتر، از امروز به بعد، 
کینه ی مردم از رژیم را چندین برابر 
دوران جنبش سبز خواهد کرد. این 
نفرت و کینــه، دیگر رژیم را، مالیان 
را، مافیای اقتصــادی را رها نخواهد 
کرد. اکنون که کار به جنبشی در این 
وسعت رسیده و یا این حد بیشرمانه 
از مردم کشته اند، دیگر حتی مذاکرات 
با آمریکا هم مردم ما را آرام نمی سازد.

چه خواهد شد؟

۱ - رژیم خشــونت بیشــتری را در 
پیش می گیرد و با بیرحمی و جنون 
بیشتری خواهد کشت. تا هم کانون 
رقم قربانیان مردمی در این اعتراضات 
به بیش از چند صد نفر رسیده است. 
وقتی بر اســاس ویدئوها و فیلم  های 
موجوه از بیش از پنجاه نفر ســخن 
می رانیم، یقین بدانیم که بسیاری از 
قربانیان در اطــراف محل اعتراضات 
خود از کسانی که به اینترنت دسترسی 
داشته باشند برخوردار نبوده اند. اما این 
رقم رشد خواهد کرد. رژیم شاه که آرام 

بود، دستش به خون معترضین آلوده 
شد. آیت اهلل های شــیعه و سپاهیان 
انقــالب که بــه گفته ی خودشــان 
نیروهای قهری و بیرحم هستند. ملت 
ما باید خود را برای تعداد بسی بیش از 
این کشته و قربانی، آماده سازد. کندن 
رژیم های دیکتاتوری خونریز در هیچ 
جای جهــان و تاریخ بدون خونریزی 

ممکن نشده است.

۲ -حمایت های صنفی از معترضین 
آغاز گشته و رو به افزایش خواهند بود. 
بیگناهی هموطنانی که حرف حق و 
آزادی را میزنند، سر انجام پزشکان، 
کاســبان، تاجران، هنرمندان، وکال، 
دانشگاهیان، بخشــی از نیروی های 
انتظامی، کنشــگران سیاسی را بدور 
هــم خواهــد آورد و از این جنبش 
حمایت و در جهت تضعیف حکومت 

اقدام های مدنی خواهند نمود.

۳ - معترضیــن در البــالی روزهــا 
و شــب های فــداکاری و رشــادت 
تاریخی شــان – که به نجــات ایران 
از ســخت ترین تنگنای خود خواهد 
انجامید – به روش ها و خط مشی های 
مشــترکی می رســند و هسته های 
مبازره شان متشکل تر و با شعار های 
ادامه خواهند  دقیق تر و هماهنگ تر 
داد تا اینکــه در میان این همهمه و 
فضای دود آلــود، رهبریی یا رهبری 
برای خود برگزینند: کسی که بتواند 
از سوی آنها حرف بزند و خواست های 
آنها را بازگو نماید. امروز اگر می گویند 
»آخوند باید گم بشه«، چند ماه دیگر 
خواهند گفت یــک جمهوری ایرانی 

دموکرات و سکوالر می خواهیم.

۴ - اپوزیســیون خــارج از کشــور 
فشــار زیادی خواهــد آورد و توجه 
جهانیان را به تنهایی و حقانیت مردم 
معترض جلب خواهد کرد. فشار این 
اپوزیسیون بر سازمان های غیر دولتی 
بیشتر خواهد شد تا بر دولت ها وظیفه 
نهند که مواضع ضد حکومت ایران را 

برگزینند.

۵ - کشور به سمت یک فلج اقتصادی 
خواهد رفت. ریزش نیروهای مافیای 
اقتصادی که »برای دین و آیین اش« 
مال گرد نیاورده و تازه جانماز را هم 
حاضر است بسوزاند که جان خالص 
بدر برد، آغاز خواهد شــد. بســرعت 
سرمایه اندوزان و سیاه کاران اقتصادی 

کشور را ترک خواهند گفت.

۶ - ریــزش نیروهای امنیتی خرد و 
آنهاییکه حرفی برای گفتن در دادگاه 
در دفاع از خود دارند، همچون موریانه 
به جان ارگان های حکومتی و دولتی 
و سمت های پایین تر سیاسی خواهد 
افتاد. اینها شبانه و با نام جعلی کشور 
با سابقه هایشــان  را ترک می کنند. 
راهی مسکو و کره شمالی خواهند شد.

۷ - چنانچه فروپاشــی رژیم تا اوائل 
ســال ۱۳۹۹ روی ندهد، به احتمال 
زیاد، چند شــهر کشــور را بصورت 
و  مالیــان  از  محافظــت  دژ هــای 
وابستگان حکومتی ها تبدیل خواهند 
کرد. بخشــی از مشهد، قم و احتماال 
شــهرهایی نزدیک مــرز آذربایجان 
و ترکیــه را برای اســکان مالیان و 
وابستگان و خویشــاوندان آنها آماده 
خواهند ساخت و از این مناطق بشدت 
محافظت خواهند کرد. به احتمال زیاد 
نوار منطقه ای که از مشهد شروع گردد 
و به سمت شرق کشــور تا مرزهای 
آذربایجان و ارمنستان و ترکیه ادامه 
یابــد، در برنامه ریــزی مقاومت بلند 

مدت خود خواهند داشت.

۸ - در این میان نقش کشــورهای 
خارجی و بویژه آمریکا کامال ناشناخته 
است. دونالد ترامپ چندین بار سخن 
پرانده است که این رژیم قابلیت اصالح 
و خوب بودن برای مردم ایران را دارد. 
شاید او بخاطر منافع دراز مدت آمریکا 
خواهان رژیم چنج در ایران نیست. اما 
بدون شک با خواست و مبازره مردم 
ایران، ترامپ دقیقا به دیدگاه های جان 
بولتون خواهد رســید و ناچار است 
بازدیدی در نگاهش داشته باشد. ایران 
از سوی عربستان و اسراییل نیز کامال 
نگران است. از سوی این دو کشور هم 
امکان تنش هایــی که رژیم را درگیر 

سازد کم نیستند.
تحلیل سایت نقطه

این جوانانی که با دست خالی و بدون سالح و بدون برنامه ریزی قبلی، 
به خیابان آمده و در برابر یکی از مخوف ترین و جانی ترین رژیم های 
نه تنها تاریخ ایران، که تاریخ بشریت، سینه سپر کرده اند و »آتش به 
اختیار خود« برای جانبازی هستند، می دانند چه می خواهند و میدانند 

چه راهی سختی در پیش است. 
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از جانب جنبش سکوالر دموکراسی ایران 

پیامی چاره اندیشانه  به ملت رزمنده ایران
هموطنان شجاع و شرافتمند ایران

 اگرچه خیزش کنونی شما علیه گران 
شدن قیمت بنزین جنبهء اعتراضی 
دارد اما همه می دانیم که مشــکل 
اصلی کشور ماهیتی سیاسی دارد و تا 
این مشکل حل نشود دیگر مشکالت 
ملت ایران نه تنها حل نمی شود بلکه 
هــر دم بر صدمات وارده به شــما از 
جانب این حکومت سفاک اما ترسیده 

و آمادهء فرار بیشتر خواهد شد.
 شما چهل سال اســت علیه فریب 
بزرگی که زندگی شما را به دردناک 
ترین شــکل ممکن تبدیل به جهنم 
کرده جنگیده اید و خیزش امروز شما 
نیز قطعاً در تاریخ معاصر ایران بعنوان 
یک نقطهء عطف مهم در راستای یک 
آزادی خواهی واقعی ثبت خواهد شد 
اما پرسش اصلی آن است که چگونه 
می توان نگذاشــت که پایــان این 
خیزش نیز به همان جائی برسد که 
خیزش های قبلی شما رسیده است؟

 اینکــه حرکت شــما خودجوش و 
اعتراضی است نباید باعث عدم توجه 
به این واقعیت شود که شما زمانی به 
پیروزی خواهید رســید که با آگاهی 
تمام پا بــه میدان مبارزه سیاســی 
بگذاریــد و این مبارزه را نه تنها برای 
براندازی این حکومت ننگین، که برای 
تعیین سرنوشت کشور خود در فردای 
نابودی این حکومت، ســامان دهید. 
تنها شــما هستید که می توانید این 
آینده را از میان خون و آتش به آزادی 
و رفاه همگانی تبدیل کنید. تنها شما 
هستید که می توانید با سر دادن شعار 
»آزادی، استقالل، حکومت سکوالر« 

آماج سیاســی خــود را تعیین کرده 
و بــه برآمدن یک رهبری منســجم 

دموکراسی خواه کمک کنید.
 در عین حال، تجربه نشان داده است 
کــه حکومت با تمام توان از پیدایش 
چهره های رهبری در داخل کشــور 
جلوگیری مــی کند و شــما بدون 
داشــتن نمایندگانی در خارج کشور 
نمی توانید صدای خــود را به مردم 
جهان برسانید، از مردمان جهان آزاد 
و متمدن کمک بخواهید و به انسجام 
تشــکیالتی یک آلترناتیو باورمند به 

دموکراسی سکوالر همت گمارید.
 اکنون شما در لحظه ای تاریخی قرار 
دارید که عقب نشینی از آن شما را به 
مهلکه و عسرتی بیشتر دچار خواهد 
کرد و پا فشــاری تان برای یافتن راه 
حلی سیاسی می تواند آینده ای رها 
شده از این بدبختی را تضمین کند. 
اکنون فرصت آن اســت که جهانیان 
بدانند شما از میان گزینه های موجود 
در طیف مخالفان حکومت اسالمی )از 
پادشاهی خواهان پیرو شاهزاده رضا 
پهلوی گرفته تا ســازمان مجاهدین، 
از ســازمان های کمونیستی گرفته 
تا شــورای گذار، و از ملی - مذهبی 
ها گرفته تا سلطنت طلبان( کدام را 
برای جانشینی این حکومت انتخاب 
مــی کنید و به چه کس و کســانی 
مأموریت نمایندگی می دهید. هر آن 
گروه و سازمان و حزبی را که فکر می 
کنید فردای شــما را از این وضعیت 
فالکت بار رها خواهنــد کرد، فریاد 
کنید تا جهانیان بدانند خواست شما 
چیســت. و اگر فکر می کنید که در 

میان اپوزیسیون خارج کشور شخص 
یا گروه و یا سازمانی می تواند چنین 
نماینده ای باشد مصرانه بخواهید که 
پا به میدان بگــذارد، کنگرهء ملی را 
سامان دهد و اعضاء دولت در تبعید را 
از میان معتمدین آن کنگره برگزیند. 
چرا که مشــکل اپوزیســیون خارج 
اثبات  برای  کشور نداشتن شواهدی 
اعتماد مردم ایران و فقدان نمایندگی 
از جانب آنها است. شما از این موقعیت 
استثنائی به نفع آیندهء خود و فرزندان 
تان استفاده کرده و قطار این خیزش 
نوین را روی ریل سیاســی و تعیین 

نمایندگی قرار دهید.
این حکومت می خواهد نشــان دهد 
که از شــما نمی ترســد و به راحتی 
می تواند شــما را سرکوب کند چرا 
که می داند شــما هنوز پا به میدان 
سیاسی نگذاشــته اید و نماینده ای 
که ســخنگوی شما باشــد و در زیر 
ســقف جهان متمدن اعالم کند که 
شما در پی چه هستید هنوز تعیین 
نشده است. مقاومت شما در برابر این 
»جسارت ترسیده« تنها زمانی به بار 
می نشیند که رهبران واقعی خود را 
وادار کنید که به میدان درآیند و این 
تنها با نشــان دادن اعتماد و اعطای 

نمایندگی ممکن است.
ما دورافتادگان از وطن برایتان پیروزی 
و شادمانی و سرافرازی آرزو می کنیم 
و امکانــات اندک خــود را در غیاب 
داشــتن مأموریت از جانب شما در 

طبق اخالص می گذاریم.
جنبش ســکوالر دموکراسی ایران و 

مهستان آن

ارتش کجا خواهد ایستاد؟
 در کنار مردم یا با علی خامنه  ای؟

سه  شنبه ۲۸ آبان، ارتش در واکنش 
به اعتراضات سراســری در بیانیه  ای 
آنچه را »اغتشــاش« و »دسیســه و 
توطئه دشمنان« خواند محکوم نمود 
و بر ضــرورت ارتقــاء آمادگی برای 
مقابله با هرگونه توطئه ای که »امنیت 
مرزهای« ایران اسالمی را تهدید کند 

تاکید کرد.
با این حال در این بیانیه هیچ اشاره  ای 
مســتقیم یا حتی غیرمســتقیم به 
آمادگی ارتش برای همکاری با سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و بسیج 
برای مقابلــه با اعتراضات نشــده و 
چه بسا زیرکانه ضمن تملّق  گویی و 
جمالت پرطمطراق برای خوشــایند 
علی خامنه  ای به عنوان فرمانده کل 
قوا تاکید شــده اســت که »یکی از 
مهمترین ضروریات امروز مراقبت از 
توطئه هایی است که امنیت مرزهای 
زمینی، هوایی و دریایی را تحت تأثیر 

قرار  دهد.«
در بخشــی از بیانیه ارتش جمهوری 
اســالمی آمده »فرزنــدان ملت در 
ارتــش ضمن محکومیــت حرکات 
مذبوحانه دشــمنان در حوادث اخیر 
و ابراز خشــنودی از اهتمام مردم و 
رهنمودهــای حکیمانه رهبر معظم 
انقالب اسالمی )مد ظله  العالی( و تالش 
دســتگاه های حاکمیتی و نهادهای 
انتظامی و امنیتی در فرو نشاندن این 
توطئه، آمادگی و هوشــیاری کامل 
دفاع از اســتقالل، تمامیت ارضی و 
نظام جمهوری اســالمی ایــران را با 
حفظ و ارتقــای آمادگی های دفاعی، 
اصلــی اجتناب ناپذیر بــرای همگان 
دانسته و یادآور می شود در این راه و 
برای صیانت از مردم شریف و حفظ 
دستاوردهای نظام در مقابل هرگونه 
تعدی و تجاوز دشمنان با تمام قدرت 

ایستاده است.«
ارتــش در این بخــش از بیانیه »از 
و  حاکمیتی  دستگاه های  تالش  های 
نهادهای انتظامــی و امنیتی در فرو 
نشاندن توطئه« تشکر کرده و در ادامه 
وظیفه خود را آمادگی و هوشــیاری 
کامل برای دفاع از استقالل، تمامیت 
ارضی و نظام جمهوری اسالمی ایران 
با حفظ و ارتقای آمادگی های دفاعی 

دانسته است.

ارتش  بیانیــه  محتــوای  اهمیت 
جمهوری اسالمی در کجاست؟

با آغــاز تظاهرات سراســری دی  ماه 
۱۳۹۶، گرچه در نهایت مثل همیشه 
به قیمت ســرکوب   بی امان حکومت 
توانســت موقتاً اعتراضات را کنترل 
کند اما سرکوب نتوانست مانع شود 
که رژیم با بحرانی تازه روبرو نشــود. 
۱۴ دی  ماه ۹۶، عبدالرحیم موســوی 
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
در پیامی خطاب به حســین اشتری 
فرمانده نیــروی انتظامی اعتراض ها 
را »فتنــه  حقیر« نامیــد و از نیروی 
انتظامی و بسیج برای آنچه »در نطفه 
خفه« کردن آن خواند قدردانی کرد و 
گفت »اگر الزم می شد« ارتش نیز این 

نیروها را همراهی می کرد.
موســوی در این پیــام اعتراض های 
خیابانی را به »دشــمن« نسبت داد 
اما به وجود برخی »کاســتی ها« در 
داخل کشور اشاره کرد و گفت آمریکا 
و اســرائیل »پیاده نظام روسیاه خود، 
منافقین جنایتــکار را به میدانی که 
خالی تصور می کردند فرســتادند تا 

با سوء اســتفاده از برخی کاستی ها، 
امنیت مثال زدنی« ایــران را مختل 

کنند.
این موضع  گیری موسوی گرچه ُمهر 
تایید بر چاپلوسی باالترین مقام ارتش 
جمهوری اســالمی از علی خامنه  ای 
می زند اما در نهایت امضای یک فرد 
پای آن بوده است و نه سازمان ارتش.

موســوی بعدها در چنــد مصاحبه 
دیگر تاکید کرد کــه در ارتش برای 
هر ســطحی از تهدید که دشــمن 
طراحی کرده باشد، آماده ایم و مقابله 
می کنیم. اشاره او به »تغییر ساختار 
قدیمی یگان  های نیروی زمینی ارتش 
به نیروهای واکنش سریع و متحرک 
هجومی« بود که سرعت عمل آنها را 
افزایش می  داد و برخی تحلیلگران بر 
این بــاور بودند که یکی از اهداف آن 
مربوط به رزم  های شــهری در مواقع 

ضروری است.
آن زمان نیز هیچ گزارشــی مبنی بر 
دخالت ارتش در سرکوب اعتراضات 
در هیچ نقطه  ای از ایران منتشر نشد.

ارتش پس از اعتراضات ۸۸

در جریــان اعتراضات ســال ۸۸ نیز 
وضعیــت به همین صــورت بود. آن 
زمان عطاء  اهلل صالحی فرمانده ارتش 
جمهــوری اســالمی بــود. ۱۴ آذر 
ســال ۱۳۸۹ تقریبا یک ســال بعد 
از ســرکوب اعتراضــات به نتیجه ی 
صالحی  ریاست جمهوری،  انتخابات 

در نخســتین گردهمایی مسئوالن 
واحدهای امر به معروف و نهی از منکر 
تاکید کرد، »باید راه هایی را پیدا کنید 
که دشمن نسبت به ارتش طمع نکند 
زیرا دشــمن همواره نسبت به ارتش 
طمع دارد و به اصطالح یک حساب 

خودمانی در مورد ارتش دارد.«
صالحی در سخنانی با اشاره اعتراضات 
مردم گفت، »زمانی که بر باالی پشت 
بام اهلل اکبر می گفتنــد دل فرزندان 
ما در خانه می لرزیــد« و »وقتی در 
پادگان هــا می رفتیم و می دیدیم که 
به عنوان مثال عکس سران فتنه در 
اتاق های برخی از سربازان است به آنها 
نمی گفتیم که آن عکس را پاره کنند، 
بلکه به مســئول عقیدتی- سیاسی 

می گفتیم که سعی کنید از دل های 
آنها این موضوع را بیرون کنید تا خود 

عکس ها را پایین آورند!«

اجرای طــرح مصباح برای مقابله با 
براندازی در ارتش

با توجه به این پیشینه ی نقش ارتش 
در دوران اعتراضــات علیه جمهوری 
اســالمی، می توان دید کــه از اولین 
با  بــرای مقابله  اقدامــات حکومت 
براندازی در شهرک  ها و مجتمع  های 
مسکونی ارتشی  نشین از تیرماه ۱۳۹۷ 
تحمیل همکاری ارتش با بسیج بود 
که با استقرار پایگاه های مقاومت بسیج 
در شهرک های ارتشیان »برای مقابله 
فتنه«، پای سپاه به این شهرک  ها باز 

شد.
در دی  مــاه ۱۳۹۷ گردهمایی امرای 
ارتــش جمهوری اســالمی با هدف 
مقابلــه با برانــدازی و تغییر نظام از 
طریق فضای مجازی برگزار شــد و 
عبدالرحیم موسوی در سخنانی گفت 
دشــمن به دنبال تغییر نظام اســت 
در عرصه فضای مجازی، ســومارها، 
خرمشهر ها و مهران ها در محاصره اند 

و حتی بیم سقوط می رود.
حاال، پس از تقریبا گذشت دو سال، 
این پرسش مطرح است که آیا امکان 
دخالت ارتش در سرکوب معترضان 
که کل نظام را به پرســش کشیده و 
با صدای رسا فریاد می زنند که آن را 

نمی خواهند، وجود دارد؟
بر اســاس ماده ۴۰ قانــون مجازات 
جرائــم نیروهای مســلح »مداخله، 
شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای 
مسلح در دسته بندی ها، مناقشه های 
سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع 
بوده و جرم تلقی می شود و مرتکبین 
به ۶ ماه تا ســه سال حبس محکوم 
می گردند«. اما در عین حال اساسنامه 
ارتــش جمهوری اســالمی دســت 
فرماندهان و آمران را برای سرکوب باز 

گذاشته است.
مــاده هفت قانــون ارتش جمهوری 
اسالمی مربوط به »مأموریت و وظایف 

ارتش« است:
بند »الف«: آمادگی و مقابله در برابر 
هر گونه تجاوز نظامی علیه استقالل، 
تمامیــت ارضــی، نظــام جمهوری 

اسالمی ایران و منافع کشور.
بند »ب«: همکاری با نیروهای انتظامی 
ســپاه پاســداران در مقابله با اشرار، 
یاغیان، قاچاقچیــان، تجزیه طلبان و 
جریانات برانــدازی در مواقع ضروری 

بنا به دستور.
بند »ج«: آمادگــی جهت همکاری 
با سپاه پاســداران در کمک به ملل 
مسلمان و مستضعف غیرمعارض، با 
اسالم جهان، در دفاع از خود در برابر 
تهدید و تجاوز نظامی بنا به درخواست 

آنان و بنا به دستور.
آنچــه ارتش جمهوری اســالمی در 
بیانیــه ی اخیر خــود در واکنش به 
اعتراضــات تاکید کــرده بند »الف« 
اســت و آنچه عبدالرحیم موســوی 
فرمانده ارتش بر اســاس آن در سال 
۱۳۹۶ به اشــتری فرمانــده نیروی 
انتظامی پیام همکاری دارد مربوط به 

ماموریت  های بند »ب« است.
خامنــه  ای در اولیــن واکنــش به 
اعتراضات سراســری،  معترضان را 
»اشرار« خواند و از مسئوالن امنیتی 
خواست با آنها »بطور جدی« برخورد 
کنــد. درواقع خامنه ای با »اشــرار« 

خوانــدن معترضان بــه امنیتی ها و 
انتظامی ها خط داد که آنها »اشرار« 
هســتند و باید سرکوب شوند. اینکه 
ارتــش در این مقطع حســاس روی 
ماموریت  های بند »الف« تاکید کرده 
و اشاره    ای به ماموریت  های بند »ب« 
نکرده و آن را بــه تالش  های نیروی 
انتظامی و ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی حواله کرده و خود را مدافع 
»استقالل و تمامیت ارضی« معرفی 
نموده، نمی  تواند پیام دلگرم کننده  ای 

برای علی خامنه  ای باشد.
گرچه قانون دســت رهبر جمهوری 
اســالمی را به عنوان فرمانده کل قوا 
بــرای به میدان کشــاندن ارتش باز 
گذاشــته اما آنچه او را در چنین پیچ 
دشــوار تاریخی دلگرم می  کند فقط 
تکیه گاه هایی مانند ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی است که در بیانیه   ی 
خود پــس از اعتراضات سراســری 
آشــکارا اعالم کرد »قاطعانه برخورد 

خواهیم کرد«.
تردیــدی نیســت کــه عبدالرحیم 
موسوی در چاکرمآبی زبانزد است و 
ایــن احتمال که وی در این مقطع با 
توجه به گستردگی کشتار معترضان 
نخواسته ارتش را به دردسر اندازد کم 
اســت اما این بیانیه نه چندان قاطع 
ارتش در واکنش به اعتراضات حاکی 
از عدم آمادگی اغلب فرماندهان و بدنه 
پرسنل برای همکاری در جنایت علیه 

مردم دارد.

ترس جمهوری اسالمی از ارتشی ها

یــک ارتش ملّی و پرورش افســران 
متخصــص که ســمت و ســوهای 
سیاسی  و عقیدتی آنها بر باورهای ملّی 
و میهن دوستانه سایه نیاندازد، عالوه بر 
محیط آموزشی و تربیتی، نیازمند رفاه 
مناسب، اعتماد متقابل بین فرماندهان 
و بدنه، و رضایت پرسنل است. اما در 
چهل سال گذشــته این مجموعه ی 
شرایط نه تنها در ارتش بلکه در هیچ 
نهاد مدرن و متعارف دیگر لشــکری 
و کشــوری نیز وجود نداشته است! 
جمهوری اسالمی یک نظام دینی و 
ایدئولوژیِک قرون وسطایی است که 
هرگز نمی تواند با تکیه بر آموزش ها 
و ساختارهای مدرن و متعارف برقرار 
بمانــد و خود را حفظ کند. از همین 
رو نیز انواع و اقســام نهادهای موازی 
را در کنار ارگان های متعارف به وجود 
آورد و هیچ قصدی هم ندارد آنها را که 
ظاهرا برای حفظ انقالب شکل گرفته 
بودند، پس از چهل ســال منحل و یا 
در نهادهــای متعارف ادغام کند. این 
اســت که ارتش، با وجود فرماندهان 
سرسپرده، هنوز و هرگز مورد اعتماد 

سران جمهوری اسالمی نیست.

بیهوده نیست که این تصور که ارتش 
در مقابل مردم قرار نمی گیرد در عمل 
وجود دارد و به واقعیت نزدیک است 
اگرچــه تضمینی برای آن نیســت. 
بدنه ی ارتش دارای پتانســیل بالقوه  
برای پیوســتن به مردم است چون 
خودش از مــردم اســت و با وجود 
بمبــاران تبلیغاتــی و تزریق عقاید 
سیاســی و ایدئولوژیک به آن، اما در 
نهایت مانند نهادهای موازی با اهداف 
سیاســی- ایدئولوژیک شکل نگرفته 
اســت. اگر در عمل و بطــور واقعی 
می بینیم که ایــن ظرفیت در میان 
بسیجی ها و سپاهیان و دیگر نهادهای 
رژیم وجود دارد کــه در هر حرکت 
اعتراضی شــماری از آنهــا به مردم 
می پیوندند، در ارتــش این ظرفیت 
بسی بیشتر اســت. علی خامنه ای و 
نظام اش از این ظرفیت وحشــت زده 

هستند.
حمد محمدی )کیهان لندن(
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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.

 محکومیت از ۱۰ تا ۶ سال حبس
حکم شش فعال محیط زیست 

صادر شد
 مراد طاهباز و نیلوفر بیانی هر کدام به ۱0 ســال حبس، طاهر قدیریان و 
هومن جوکار هر کدام به هشــت سال حبس، امیرحسین خالقی و فریبا 

کاشانی هر کدام به شش سال حبس محکوم شدند.

ایران وایر- حکم شــش نفر از هشت 
فعال محیط زیست زندانی در قطعی 
اینترنت به آنهــا در زندان اوین ابالغ 

شده است.
وکیــل  آقاســی،  محمدحســین 
دادگستری و وکیل سابق سام رجبی 
با تایید ابالغ حکم شش فعال محیط 
زیســت به ایران وایــر گفت: »حکم 
به خودشــان در زندان ابالغ شده اما 
هنوز به وکالی آنها ابالغ نشده است و 
خبری از جزییات این احکام سنگین 

هنوز نداریم.«
آقاسی از مصادیق و محتوای پرونده 
که به چنین حکم های سنگینی ختم 
شده اظهار بی اطالعی کرد و گفت: »تا 
زمانی که وکالیشــان حکم صادره را 

نخوانند نمی توان چیزی گفت.«
براساس این خبر، احکام شش نفر از 
هشت فعال محیط زیست بازداشت 
شــده که تاکنون صــادر و به انها در 
زندان اوین ابالغ شــده است به این 
ترتیب اســت: مراد طاهباز و نیلوفر 
بیانی هر کدام به ۱۰ ســال حبس، 
طاهر قدیریان و هومن جوکار هر کدام 
به هشت ســال حبس، امیرحسین 
خالقی و فریبا کاشــانی هر کدام به 

شش سال حبس محکوم شدند.
هنوز حکم ســام رجبی و عبدالرضا 
کوهپایه مشخص نیست. همگی این 
هشت نفر مجبور به انتخاب وکالی از 
لیست تایید شده قوه قضاییه شدند.  
وکالی که تمایلی بــرای صحبت با 

رســانه ها ندارند و به گفته برخی از 
اعضای خانواده ایــن فعاالن محیط 
زیســت به ایران وایر، این وکال  حتی 
از ارائــه اطالعات دربــاره  جزییات 
دادگاه و محتوای پرونده عزیرانشان به 

خانواده ها امتناع می کردند.
بــه دلیل قطعی گســترده  اینترنت 
در ایران ایران وایر هنوز نتوانســته  با 
اعضــای خانواده محکومــان ارتباط 
برقرار کنــد و از آن ها درباره جزئیات 
حکمی که در زندان به عزیزانشان ارائه 

شده اطالعات بیشتری کسب کند.
نیلوفر بیانی در حالی به حکم سنگین 
۱۰ سال حبس محکوم شده است که 
در دومین جلسه دادگاهش در بهمن 
ماه ۱۳۹۷ اعالم کرده بود بارها توسط 
ماموران مورد ضرب و شــتم و فشار 
به اعتراف اجباری قرار گرفته اســت. 
خانم بیانی در دادگاه خود گفته بود: 
»او در دادگاه رو بــه دیگران کرده و 
فریاد زده »اگر شما رو هم مثل من به 
آمپول زدن تهدید می کردند، اعتراف 
می کردیــد! مردم این چند ماه من را 
انفرادی نگه داشتند، کلی زدنم و به 
زور اعتراف گرفتن، دارن منو میبرن 

پیش صلواتی اعدامم کنن«
کاووس   ۱۳۹۶ بهمــن  اوایــل  در 
ســیدامامی مدیر موسســه »میراث 
حیات وحش پارســیان«  به همراه 
هشــت نفر از کارمندانش از ســوی 
مامــوران حفاظت اطالعات ســپاه 
بازداشت شــدند. در تاریخ ۱۹ بهمن 

ماه طی تمــاس تلفنی به همســر 
ســیدامامی اطالع داده شد که او در 
ســلولش فوت کرده، ماموران زندان 
علــت مــرگ را خودکشــی عنوان 
کردند اما هیچگاه جزییات این مرگ 
مشخص نشد. خانواده و نزدیکان سید 

امامی خودکشی او را باور ندارند.
هشت فعال محیط زیست همچنان 
در ســلول های چند نفره زندان اوین 
وابسته به ســپاه پاســداران به سر 
می برنــد در حالی کــه حق مالقات 
و تمــاس تلفنی محــدود با اعضای 
خانواده هایشــان دارند. به گفته یک 
منبع مطلــع دادگاه همگی آنها ۳۰ 
مهر در شــعبه ۱۵ دادگاه انقالب به 

ریاست ابوالقاسم صلواتی پایان یافت.
پیش از این اتهام مراد طاهباز، نیلوفر 

بیانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان 
»فســاد فی االرض« عنوان شده بود 
اما چندی بعد اتهام انها به »همکاری 
با دول متخاصم« تغییر کرد. تاکنون  
از ســوی مقامات قوه قضائیه عنوان 
نشده که اساس این اتهامات چیست 
و فعاالن محیط زیست به چه دلیل با 
این عناوین سنگین اتهامی رو به رو 

هستند.
بر اســاس ماده ۲۸۶ قانون مجازات 
اســالمی مصوب سال ۹۲ هرکس به 
طور گســترده، مرتکب جنایت علیه 
تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه 
امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر 
اکاذیــب، اخالل در نظــام اقتصادی 
کشــور، احــراق و تخریــب، پخش 
مواد ســمی و میکروبی و خطرناک 

یا دایر کردن مراکز فســاد و فحشا یا 
معاونت در آن ها شود، به گونه ای که 
موجب اخالل شدید در نظم عمومی 
کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده 
به تمامیت جســمانی افراد یا اموال 
عمومی و خصوصی، یا ســبب اشاعه 
فساد یا فحشــا در حد وسیع شود، 
مفسد فی االرض محسوب میشود و 
مجازات افساد فی االرض اعدام عنوان 

شده است.
طبــق مــاده ۵۰۸ قانــون مجازات 
اســالمی، مجازات »همکاری با دول 
متخاصم« بین یک تا ۱۰ سال حبس 
اســت: »هرکس یا گروهــی با دول 
خارجی متخاصم به هــر نحو علیه 
جمهوری اسالمی ایران همکاری کند، 
در صورتی که محارب شناخته نشود، 

بــه یک تا ۱۰ ســال حبس محکوم 
می شود.«

اتهــام دو نفــر دیگر از آنهــا دقیقا 
مشخص نیســت، پیش از این گفته 
شده بود که اتهام سام رجبی »اجتماع 
و تبانی علیه امنیت ملی« اســت. اما 
تاکنون هیچ ســندی برای اتهام های 
همکاری با دول متخاصم، جاسوسی 
و تبانی علیه امنیت ملی از سوی قوه 
قضاییه و سازمان اطالعات سپاه برای 

آنها ارائه نشده است.
در طی این مــدت هیات چهار نفره 
برای  ویژه ریاســت جمهوری کــه 
تحقیــق درباره پرونــده این فعاالن 
محیط زیست تشکیل شده بود اعالم 
کرد هیچ سندی مبنی بر جاسوسی 
آنها وجود ندارد از سوی دیگر عیسی 
رییس ســازمان حفاظت  کالنتری، 
محیط زیســت نیز چندین بار اعالم 
کرد آنها جرمی مرتکب نشده و باید 

آزاد شوند.
با این حال عباس جعفری دولت آبادی، 
ســخنگوی ســابق قوه قضاییه در 
اعتــراض به این گفته هــا اعالم کرد 
که نه رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست و نه هیچ کس دیگر نمی تواند 

نظری درباره این پرونده بدهد.
در طی این مــدت خانواده های آنها 
نامه هــای بــه رییس قــوه قضاییه، 
نمایندگان مجلــس، رییس مجلس 
و رهبری نوشــته و خواستار تشکیل 

دادگاه منصف و آزادی آنها شدند.
پیــش از پایان دادگاه های آنها، اعالم 
شــد که پرونده ها به دســتور رهبر 
از دست حفاظت  جمهوری اسالمی 
اطالعات سپاه پاسداران خارج و برای 
رسیدگی به شورای عالی امنیت ملی 
واگذار شــده است. همین خبر باعث 
امیــدواری برای آزادی آنها و بســته 
شــدن این پرونده شد. با این حال با 
حکم های صادره از شعبه ۱۵ دادگاه 
انقــالب حاال شــش نفــر از آنها به 
احکامی  بین ۱۰ تا شش سال زندان 

مواجه هستند.
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احسان حدادی،
 قهرمانی، تجاوز، دوستی با آقازاده ها 

و حمله به معترضین

می خواهم از اولین مالقاتم با »احسان 
حــدادی« برای شــما بگویــم. در 
این روزهــای بی حوصلگی، کمی با 
خاطره نگاری هــای من از حقیرترین 
مدال آور تاریخ ورزش ایران در المپیک 

هم قدم شوید.
سال ۱۳۹۱ همراه با یکی از همکارانم 
در روزنامه »ایران ورزشــی« به دیدار 
احسان حدادی رفتم. دختری محجبه 
به چادر که دبیر ســرویس »منهای 
فوتبال« روزنامه ما بود. ســاختمانی 
مجلل در خیابان جردن که به عبارتی 
دفتر شخصی قهرمان پرتاب دیسک 

ایران هم محسوب می شد.
همکارم آشــنایی قدیمی با احسان 
حدادی داشــت. قاعدتا این آشنایی 
می توانســت برای من توقع و انتظار 
برخوردی گرم، صمیمانه و البته توام 
با احترام را هم از احســان با او همراه 
بیاورد. از لحظه نخست که وارد یکی 
از اتاق های دفتر کاری احسان حدادی 
شــدیم، هجوگویی های احسان فضا 
برایم ســنگین کرد؛ شوخی های  را 
جنسیتی در مورد »محمود« و »عباس 
صمیمی« برادران رشته پرتاب دیسک 
که رقبای او هم محســوب می شوند. 
متلک های آزاردهنده اش در مورد نوع 
پوشش و باالخص چادری که بر سر 
همکارم بود و صمیمیتی بیش ازحد با 

خودم که در نخستین برخورد درکش 
نمی کردم.

ســال ها بود که برای مصاحبه هایم 
می گفت  قاعده ام  داشــتم.  قاعده ای 
هرچند نفر که برای مصاحبه رفته ایم 
مهم نیست، گفت وگو باید قائم به فرد 
باشد؛ مثال سال ۱۳۸۵ که »مصطفی 
دنیزلی« ما را به خانه  اش دعوت کرد، 
در حضور »اردشیر الرودی« که استاد 
بالمنازعم بود، بیش از یک ســاعت 
سکوت کردم. گفت وگوی محترمانه 
دنیزلــی و الرودی کــه تمام شــد، 
سواالتم را یک به یک پرسیدم. دستگاه 
ضبط صدا، کنار دست دنیزلی بود و 
یکی دیگر از همکارانم، هم زمان سوال 
و جواب ها را می نوشت؛ این یک تقلید 
بود از ســبک مصاحبه های »اوریانا 

فاالچی«.
برای گفت وگو با احســان حدادی اما 
یک مشکل وجود داشــت. دستگاه 
ضبــط صــدا را از کجا باید روشــن 
می کردم؟ چند بار پرســیدم: »خب 
بــرای مصاحبــه آماده هســتید؟« 
قهقهه مــی زد، روی صندلی اش تاب 
می خورد و عقب می رفت، دست های 
عضالنــی اش را روی میــز مــی زد: 
»مصاحبه است دیگر. مصاحبه یعنی 
چی؟« بعــد به همکارم نگاه می کرد: 

»رفتی آقا باالسرت را آوردی؟«

از احسان حدادی در زنجان تصویری منتشر شده است؛ با پیراهن مردانه و پولیوری روی آن. کتی پوشیده و مقابل 
دوربین صداوسیما و در محاصره ماموران درجه دار نیروی انتظامی، اعتراضات مردم را سرکوب می کند.

می خندید؛ کج خنده می زدم. حس 
می کردم یک بازی را شروع کرده برای 
فرار کردن و پاسخ ندادن خودش، گم 
شدن و سرگیجه گرفتن من. ساعت 
روی دیوار را نگاه می کرد: »خب خب، 

وقت هم نداریم.«
رفتم سراغ آخرین سوال. گفت وگو را 
با مهم ترین سوالی که داشتم شروع 
کردم. شــاید کنترلش کنــم: »چرا 
همیشه هوادار علی کفاشیان هستی؟ 
کفاشــیان رییس فدراسیون فوتبال 
است، تو ورزشکار رشته دوومیدانی. 

چرا از کفاشیان دفاع می کنی؟«
انتظار هر جوابی را داشــتم به جز آن 
پاسخی که می خواستم بعدتر او را با 
همان گرفتار کنم: »چون با پسرش 
رفیقم. دوستم، شریکم. خودش را هم 

دوست دارم. اشکالی دارد؟«
او هیچ ابایــی از این که اعتراف کند 
رابطه ای حتی فراتر از یک دوســتی 
صمیمانه با فرزندان مدیران ورزشی 
ایران دارد نداشــت. به راحتی گفت 
کــه نه تنها »احســان کفاشــیان« 
دوســت صمیمی اوست که حتی با 
»محســن علی آبادی« پسر »محمد 
علی آبادی« رییس ســابق ســازمان 
وقــت تربیت بدنی هــم فعالیت های 
تجاری می کند. محســن علی آبادی 
ســال ۱۳۸۸ به دلیل دست بردن در 
بودجه ۱۵ میلیارد تومانی عمرانی که 
به بازی های »همبســتگی اسالمی« 
اختصاص داشت، در دادسرای تهران 

بازجویی شده بود.
دستگاه  »می خواهی  گفتم:  به طعنه 
ضبط را قطع کنم؟« خندید و تصمیم 
را به عهده خودم گذاشت. بعد سرش 
را پایین انداخت و گفت: »من متولد 
ســال ۱۳۶۴ هستم. وقتی بچه بودم 
مردم نان برای خوردن نداشتند، ولی 
ما دوربین فیلم برداری داشتیم. وقتی 
چهار سالم بود مادرم از جشن تولدم 
فیلم می گرفت. ما از این دســتگاه ها 

زیاد دیدیم آقا.«
حاال پسری را روبروی خودم می دیدم 
به غایت وقیح. جایی به خودم تحمیل 
کردم که این مرزبندی جنســیتی را 
بردار، مهم نیست که یک همکار زن 
کنارت نشسته است: »من شنیدم تو 
به مسوولین فدراســیون دوومیدانی 
گفتی هزینه شــش ماه اردوی تو را 
در آفریقــای جنوبی بدهند، تضمین 
می کنی که مدال المپیک بگیری. اوال 
چرا آفریقای جنوبی؟ ثانیا چرا تاکید 
کردی بدون حضور مامور حراست یا 
نماینده فدراســیون؟ ثالثا چرا شش 

ماه؟«
حتی مکث نکرد جمله ام تمام شود: 

»به فدراســیون نگفتم. این صحبتی 
بود کــه در وزارت ورزش داشــتیم. 
گفتم کاری به کارم نداشــته باشید، 

مدال می گیرم.«
شنیده بودم حراســت وزارت ورزش 
دولت »محمــود احمدی نژاد«، روی 
برخــی از رفتارهایــش در خارج از 
ایران حســاس شده است. با تمسخر 
جواب داد: »خواهرمون اینجا نشسته 
نمی تونم جواب بدم.« گفتم بدون در 
نظر گرفتن این که چه کسی در اتاق 
نشســته، جواب بدهد. شــانه ای باال 
انداخت: »به هرحال ما تمرین روح هم 

الزم داریم.«
می دانســتم از جایی به بعد مصاحبه 
اما می خواستم  قابل انتشار نیســت، 
وقاحتــش را وزن کنم. پس در مورد 
اعتقاداتــش و این که خــود را خادم 
اهل بیــت می داند پرســیدم: »هیچ 
ربطی ندارد. من همان طور که هیات 
می روم، به دیسکو هم نیاز دارم.« آیا 
ممکن بود چنین تیتری را در روزنامه 

دولت جای داد؟
احسان حدادی دقیقا در همین تضاد 

مطلق زندگی می کند.
اربعیــن می رود،  او بــه راهپیمایی 
عکسی همراه با »مجید بنی فاطمه« 
مداح مشهور نزدیک به بیت رهبری 
منتشــر می کند و زیر آن می نویسد: 
»رفاقت بار سنگینی  است. کسی بر 
دوش می گیرد که یک دنیا وفا و مرام 

دارد.«
درعین حال احســان حدادی ســال 
۱۳۹۵ بــه دلیل اثبــات »فریب« و 
»تجاوز« به دختری در ایران محکوم 
به ۱۰۰ ضربه شالق و تحمل حبس 

می شود.
شاکی گفته بود: »او به من قول ازدواج 
می داد؛ اما بعد ناپدید شد و گفت قرار 
ازدواج کنســل است. یک روز به من 
زنــگ زد و گفت به خانــه ام بیا باید 
صحبت کنیــم. من رفتم و دیدم جز 
من، احســان و دوست احسان کسی 
پیام یونسی پور )ایران وایر(نیســت. او به من آبمیوه داد. بعد از 

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران: باید رئیس فیفا می شدم!

کیهــان لندن- محمــد مایلی کهن 
از دســت اندرکاران جنجالی، پر سر 
و صدا و دائم معتــرض فوتبال ایران 
است. او هیچگاه با سرمربیان خارجی 
تیم ملی ایران میانه خوبی نداشته  و 
منتقد همه آنها بوده اســت و حتی 
دربــاره کارلوس کیروش ســرمربی 
مشــهور اهل پرتغال که در ۸ ســال 
دوران مربیگــری اش فوتبال ایران را 
متحول نمود، همیشه نظرات منفی 

ابراز کرده است.
مایلــی کهــن روز دوشــنبه گفت: 
ویلموتس ســرمربی کنونی تیم ملی 
کاری کــرده که مردم دلشــان برای 
کیروش تنگ شده است و می گویند 
ای کاش او همچنان ســرمربی تیم 
ملی بود. ولی باید بگویم حتی همین 
کیروش هم خدمتی به فوتبال ایران 
نکرد. کیروش اگر بیل زن بود، باغچه 

کلمبیا را بیل می زد.
اشــاره مایلی کهن به کلمبیا به این 
دلیل است که کیروش در حال حاضر 

سرمربی تیم ملی آن کشور است.

او افزود: کیروش در این مملکت تبدیل 
به رئیس جمهوری و رئیس فدراسیون 
فوتبال شــده بود و واژه »سرمربی« 
برایش کم بود. درواقع باید بگویم ایراد 
از مربی خارجی نیست، اشکال از رأس 

هرم فدراسیون فوتبال است، ایراد از 
مهدی تاج و ساکت است که از سوی 

دولتی ها حمایت می شوند.
مایلی کهن اضافه کرد: فوتبال نمونه 
کوچکــی از وضــع خراب ماســت. 
امثال تاج و ســاکت چگونه سر کار 
آمده اند؟ تنها رابطــه بوده که باعث 
شده این دو نفر در فدراسیون فوتبال 
ســمت بگیرند. اصال چگونه می شود 
محمدرضا ســاکت کــه راننده یک 
اتومبیل شخصی بوده، ناگهان دبیرکل 
فدراسیون فوتبال شود؟ و آنقدر به او 
بها داده اند که هیچکس را قبول ندارد. 
اصال نمی دانم چرا مربی داخلی برای 
تیم ایران استخدام نمی کنند؟ البته 
این فدراســیون آنقدر ایراد دارد که 
به مربی ایرانی هــم البد ماهی پنج 

میلیارد تومان خواهد پرداخت.
مایلــی کهــن گفتــه، مــن مانند 

سیب زمینی بی رگ نیستم ، مشکالت 
مردم را احســاس می کنم. مسئوالن 
درکــی از وضع اقتصــادی ندارند و 
نمی دانند یک خانــواده چهار نفری 
اگر بخواهد ســه وعده نان خالی هم 
بخورد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
در ماه هزینه دارد آنهم برای کارمندی 
که حقوق ماهانه اش فقط دو میلیون 
تومان است. شرایط کنونی در کشور 
موجب می شــود که فقــرا فقیرتر و 
پولدارتر شــوند. وضع  ثروتمنــدان 
فوتبال ایران در حال حاضر هم نمونه 

کوچکی از جامعه ماست.
او ادامه داده، ایــن حرف ها را به این 
دلیل نمی زنم که جــای تاج رئیس 
فدراسیون را بگیرم. اگر قرار بود من 
بر حسب تجربه و دانشم سمت بگیرم 
اکنون باید رئیس فدراسیون جهانی 

فوتبال »فیفا« می شدم.

به زشتی »تف سر باال«
به گزارش ایســنا، رســول بهروش، روزنامه نگار در روزنامه همشــهری 
نوشــت: »حاال که ۲ باخت پشت ســر هم به بحرین و عراق داده ایم و 
صدای اعتراض هــا باال رفته، برخی بازیکنان تیم ملی به صرافت توجیه 
عملکردشان افتاده اند. در این میان به  طور جسته و گریخته اخباری از اردو 
بیرون می آید مبنی بر این که برخی ملی پوشان اصال ویلموتس را قبول 
ندارند و او را بر خالف کارلوس کی روش، چهره ای مقتدر و کاریزماتیک 

نمی دانند.
 آنها می گویند مرد پرتغالی با جنگجویی هایش به بازیکنان انگیزه می داد 
اما خونسردی مارک ویلموتس باعث شده نوعی بی تفاوتی در تیم رخنه 

کند.
شاید بیان این حرف از زبان منتقدان و روزنامه نگاران اشکالی نداشته باشد 
اما این که خود بازیکنان هم اعتراف کنند برای جنگندگی در تیم ملی 
نیاز به تحریک و داد و فریاد دارند، واقعا غم انگیز اســت. سؤال اینجاست 
که آیا پرچم سه رنگ ایران و نام بزرگ این سرزمین هشتادوچند میلیون 
نفری کافی نیســت تا برخی از این حضرات تکانی به خودشان بدهند و 

جانانه مبارزه کنند؟ 
آیا حتما یک نفر باید بیرون از زمین یا داخل رختکن آنها را به سمت جلو 

هل بدهد تا زحمت بکشند و برای این سرزمین عرق بریزند؟ 
مگر عراقی هــا که آن طور جانانه در زمین جنگیدنــد، مربی دعوایی و 

هیجانی دارند؟ 
کاتانچ نه تنها ماه هاست حقوق نگرفته، بلکه صراحتا از سوی فدراسیون 
فوتبال عراق تهدید به اخراج شده و قاعدتا باید از کف اعتبار نزد شاگردانش 
برخوردار باشد، اما دیدیم عراقی ها چطور برای کشورشان مبارزه کردند 
و شاید اگر بازی با ایران ۹۰دقیقه دیگر هم ادامه داشت، آنها همین طور 

به تقال ادامه می دادند.
عاجزانه از ملی پوشــان گرامی تقاضا می کنیم ایــن قدر در خفا و عیان 
از بی عرضگی ویلموتس حــرف نزنند و جای خالی کی روش را یادآوری 

نکنند. اینها عذر بدتر از گناه است، تف سر باالست. 
گر چه تأثیر خلق وخوی مربی روی روحیه تیمی را نفی نمی کنیم اما در 
عین حال از فوتبالیست های گرامی ممکلت مان انتظار داریم همان قدر که 
برای یک مربی خارجی مایه می گذاشتند و حاال رفتنش را عامل رخوت 
تیم می دانند، برای نام و پرچم کشور هم احترام قائل باشند و الاقل حاال 

که کار بیخ پیدا کرده با همه وجود بجنگند. 
قدیم ترها حتی بازی با برچسب »تیم محل« هم انگیزه حیرت آوری به 
بازیکنان می داد؛ طوری که بچه ها در زمین خاکی یا روی آسفالت خودشان 
را تکه و پاره می کردند که نشان بدهند پرچم محل شان جلوی غریبه ها 
باالست، حاال چه کنیم با تعصب و خوش غیرتی بعضی از فوتبالیست های 
میلیاردی که بهانه باخت های اخیرشان، غیبت کی روش و داد و فریادهای 

اوست؟ ما را به چه می فروشید رفقا؟«

نوشیدن آبمیوه بی هوش شدم و او به 
من تجاوز کرد.«

»صمد خرمشــاهی«، وکیل شاکی 
پرونده احســان حدادی همان زمان 
خبر داده بود که این ورزشکار از کشور 
گریخته و اگر به ایران بازنگردد، وثیقه 

او به اجرا گذاشته خواهد شد.
ولی چندی بعد کمیته ملی المپیک 
خبــر داد که با پیگیــری »نهادهای 
ذی ربــط« پرونده احســان حدادی 
مختومه شــده اســت. چرا؟ از سوی 
کدام نهاد قضایی یا امنیتی؟ چگونه 
پرونده قهرمانی که به دختری داروی 
بیهوشی داد و تجاوز کرد، بسته شد؟

به یاد تصویر احســان حــدادی در 
ســاختمان جردن می افتم. شــلوار 
استرج تنگ و بدن نما، پیراهن رکابی 
و یک گرم کن با زیپی باز که روی آن 
بر تن داشت. حاال از احسان حدادی 
در زنجان تصویری منتشر شده است؛ 
با پیراهــن مردانه و پولیــوری روی 
آن. کتی پوشــیده و مقابل دوربین 
صداوســیما و در محاصــره ماموران 
اعتراضات  انتظامی،  نیروی  درجه دار 

مردم را سرکوب می کند.
چرا احســان حدادی نباید اعتراض 
مردمی را ســرکوب کنــد؟ او اگر در 
آلمــان متولد می شــد، آیــا بودجه 
اختصاصی ماهیانه ۱۰ هزار دالر برای 
تمرینات بدون نظارت و بدون مربی را 
داشت؟ احسان حدادی در ورزشی که 
پول برای مربیان و ورزشکارانش ندارد، 
به صورت جداگانه در ماه بودجه ای ده 
هزار دالری دریافــت می کند. مجاز 
اســت در هرکجای دنیا و با هر مربی 
که خودش صالح دید، بدون دخالت 

فدراسیون دوومیدانی تمرین کند.
احســان حدادی اگر متولد فرانســه 
بود، می توانست با پیگیری نهادهای 
»ذی ربط« از اتهام تجاوز به دختری 
جوان بگریزد؟ آیــا پرونده خوراندن 

داروی بیهوشی اش بسته می شد؟
احسان حدادی اگر در هر نقطه از کره 
زمین متولد می شد، آیا می توانست با 
افتخــار از روابطش با آقازاده ها حرف 

بزند؟ بدون نگرانی از عواقبش؟
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طی همان ساعاتی که در پرانتز زمانی 
میان افزایــش ناگهانی قیمت بنزین 
و قطع شــدن سراسری اینترنت قرار 
گرفته بود، برخی از ورزشکاران ایران 
نسبت به این طرح دولت، پیامدهای 
البته اعتراضات گسترده  اقتصادی و 
مردمــی واکنش هایی نشــان دادند. 
واکنش هایی که به مراتب از موارد قبل 

محدود تر بود.
اگر »وریا غفــوری«، »علی کریمی« 
و »مســعود شــجاعی« را نمادهای 
اعتراضی فوتبالیســت های ایرانی به  
تمامی اتفاقات مدنی ایران بدانیم، این 
بار فقط علی کریمی بود که بازهم با 

تندگویی و رک نویسی اش وارد شد.
کریمی ساعاتی پس از افزایش قیمت 
بنزین در صفحه اینســتاگرامی خود 
نوشــت: »سفره ها با بوی بنزین جان 

گرفت.«
علی کریمی یکی از مهم ترین حامیان 
»حسن روحانی« در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال ۱۳۹۶ بود. او بدون 
آن که در ســتاد انتخاباتــی روحانی 
حاضر شود، در صفحات اجتماعی اش 
از این کاندیدای ریاســت جمهوری 

دفاع کرد.
اما حاال مانند همه روزهایی که پا به 
توپ می شد و دیوانه وار به قلب دفاع 
حریفان می زد، به خودش حمله کرده 
است. او نوشت: »چرا فحشش رو من 
بخورم که از شما حمایت کردم، همه 
رو حوالــه می کنم به خودتون. من از 

همه طلب حاللیت می کنم.«
 کریمی پیش ازاین، حمله ای تند به 
»محمدجواد ظریف« داشــت. زمانی 
که ظریف ادعا کــرد که »تحریم ها 
تاثیری روی مردم ایران نداشته است« 
در اینستاگرام خود به او واکنش نشان 
داد و نوشت: »کدوم ما؟ مای ما یا مای 

شما؟«
کریمــی در پســت خود حــاال به 
همان دولت حســن روحانی و وزیر 
خارجــه اش هم زمان کنایــه زده و 
نوشته است: »این نشد که هر جا کم 
میارید، دست کنید توی جیب مردم، 
روا نیست به خدا! این مردم رو با )ما( 

خودتون مقایسه نکنید.«
اما چرا »وریا غفوری« ســکوت کرد 
و علی کریمی به وزیر خارجه دوباره 
کنایه زد؟ به یاد داریم که وقتی علی 
کریمی و وریا غفوری ستاره های سابق 
و کنونی فوتبــال ایران به گفته های 
وزیر خارجــه تاختند، آیت اهلل »علی 

خامنه ای« به آن ها حمله کرد.
علی خامنه ای در سخنرانی خود گفته 
بود: »به یاد داشته باشید امنیت خود 
را از کجــا آورده اید.« رهبر جمهوری 
اسالمی طی ماه های اخیر، بارها خط 
و مشــی ورزش و ورزشکاران ایران را 
تدوین کرده است. از خاموش کردن 
بازیکنــان در قبال اتفاقات اجتماعی 
تا استفاده نکردن از مربیان خارجی 
و البته ممنوعیت قطعــی مبارزه با 

ورزشکاران اسراییلی.
سخنرانی تند رهبر جمهوری اسالمی، 
با احضار بازیکنانی که در شبکه های 
اجتماعی خود، فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی داشتند همراه شد. حراست 
وزارت ورزش و جوانــان و همین طور 
کمیته اخــالق فدراســیون فوتبال 
ایــران از مهــدی مهدوی کیا، وحید 
هاشمیان، علی کریمی، وریا غفوری و 
سایر بازیکنانی که نسبت به وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی ایران گالیه هایی 
داشتند دعوت کرد. برخی مانند وریا 

ورزشکارانی که یادشان رفت امنیت خود را 
از کجا آورده اند

کنونی اش  اشتغال  به واسطه  غفوری 
در فوتبال برای پاســخگویی رفتند و 
برخی هم ماننــد مهدی مهدوی کیا 
و علی کریمی حاضر به پاســخگویی 

رودررو نشدند.
اما نتیجه تقریبا همانی بود که رهبر 
جمهــوری اســالمی می خواســت. 
بازیکنان فوتبال ایران تا حدودی »به 
یــاد آوردند که امنیت خود را از کجا 

آورده اند.«
»مسعود شجاعی«، کاپیتان تیم ملی 
ایران اما نتوانست سکوت کامل اختیار 
کند. او در پست استوری خود نوشت: 
»حرف بزنیم متهم می شیم به دخالت 
در سیاســت نظام. اونی که نداره و با 
ماشین و موتورش امرارمعاش می کنه 

هم آب بریزه توی باکش.«
شــجاعی به عنوان کاپیتان تیم ملی 
فوتبال ایران وقتی پس از صعود تیم 
ملی ایران به جام جهانی روســیه به 
دیدار حســن روحانی رفت فقط یک 
جمله به او گفــت: »چرا زن ها نباید 
وارد ورزشگاه شوند؟ چرا خانواده من 
روزی که به جام جهانی صعود کردیم 

در آزادی نبودند؟«
او البتــه تنها بازیکن ایــران طی ۴ 
دهه اخیر اســت که مقابل یک تیم 
اسراییلی به زمین رفت و برابر مکابی 
اسراییل در لیگ قهرمانان اروپا بازی 
کرد. پس ازآن، رســانه های تندرو و 
داورزنی«،  »محمدرضــا  همین طور 
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و 
جوانان خواهان حذف او از فوتبال ملی 
ایران شدند؛ اما فیفا تاکید کرده بود 
که در صورت اثبات دخالت سیاست 
در فوتبال ایــران، برخوردی جدی با 

فدراسیون ایران خواهد کرد.
»فرشید اسماعیلی«، بازیکن استقالل 
هم واکنشی خاص به افزایش قیمت 

بنزیــن و تصمیم دولت داشــت. او 
فقط قطعه ای از سریال »قهوه تلخ« 
بــه کارگردانی »مهــران مدیری« را 
در اســتوری خود قرار داد. جایی که 
پادشــاه می گوید: »مالیات را از قشر 
مســتضعف جامعه می گیــرد، نه از 
قدرت  متمولین. چون سرمایه دارها، 

مقابله دارند.«
»حســین حســینی«، دروازه بــان 
اســتقالل هم با انتشــار تصویری از 
دختر خردسالش نوشــت: »دخترم 
جوانی ما ســوخت. ببینیم با جوانی 
نسل شــما چه می کنند.« اما برخی 
کاربران در اینستاگرام به قرارداد شش 
میلیارد تومانی او کنایه زدند و نوشتند 
که اگر جوانی او سوخته، زندگی آن ها 
به باد رفته اســت. بااین حال به نظر 
می رســد منظور حسینی نه شخص 

خودش که نسل او باشد.
میان ســایر ورزشــکاران اما واکنش 
»زینب موســوی« دختر صخره نورد 
و قهرمــان ایران نیز قابل توجه بود. او 
در اســتوری خود با انتشار تصاویری 
از مسیرهای مســدود شده، خطاب 
به مدیران نوشت: »می دونم نشستید 
پشت میزاتون و به وضعیتی که درست 
کردید می خندیــد.« او در جمله  ای 
دیگر هم نوشته است: »آخرین زنگ 
خطر حکومت. مردم تحمل این همه 

فشار رو ندارند. کمی بفهمید.«
هرچند که فشارهای فدراسیون های 
ورزشــی و حراســت وزارت ورزش و 
جوانان در نرم شدن ورزشکاران ایران 
تاثیر گذاشته، اما هنوز هم بازیکنانی 
هستند که فراموش می کنند »امنیت 
خود را از کجــا آورده اند« و کمی به 
نشان  واکنش  اقتصادی  فشــارهای 

می دهند.
پیام یونسی پور )ایران وایر(

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: 
»بعد از رفتن کی روش بسیاری عقیده 
داشــتند تیم ملی با نظارت صحیح 
فدراسیون فوتبال می تواند مربی ای را 
استخدام کند که نه تنها حواشی دوران 
کی روش را نداشــته باشد بلکه نتایج 
خوب کی روش را نیز بهبود ببخشد. 
ویلموتــس پــس از کش وقوس های 
فراوان به عنوان سرمربی تیم ملی ایران 
معرفی شد و با توجه به بودجه ای که 
در اختیار بود، بسیاری از این انتخاب 
راضی بودند. تمرینات تیم ملی تحت 
هدایت معمار بلژیکی آغاز شد و ایران 
ابتدا در دیــداری پرگل و جذاب با ۵ 
گل از سد ســوریه گذشت و سپس 
مقابل کره  جنوبی در ســئول دیدار 
قابل  قبولی انجام داد که بســیاری را 
نســبت به فوتبال تهاجمی این تیم 
در دوران پســاکی روش امیدوار کرد. 
دیدارهای انتخابی جام جهانی هم آغاز 
شد و ایران در دو دیدار ابتدایی مقابل 
هنگ کنگ و کامبوج توانست این دو 
تیم را راحت ببرد. ویلموتس سرمست 
از کســب این نتایج در نشست های 
خبری بارها از اعتقادش به »فوتبال 
تهاجمی« می گفت و این طور وانمود 
می شــد که هر چه از این واژه بیشتر 
اســتفاده کند، می تواند دل مخالفان 
کی روش را به دست بیاورد؛ البته که 
شــاید پیش خودش حق هم داشت؛ 
چراکــه در دوران کــی روش در هر 
صورت با وجود اســتحکام فوق العاده 
خــط دفاع، میانگیــن گلزنی باالیی 

وجود نداشت.
دیدار با بحرین فرارســید و تیم ملی 
ایران با وجود خلق چند موقعیت گل 
نتوانست دروازه رقیب سنتی خود را 
باز کند و با دریافت یک گل در منامه 
شکست خورد تا اولین سنگ محک 
جدی ســرمربی بلژیکی در دیداری 
رسمی همراه با شکست باشد. بعد از 
این شکست بود که ویلموتس به جای 
حضور در ایران، کشور را ترک کرد و 
حتی شایعه ای جدی مطرح شد که او 
دیگر به ایران نخواهد آمد؛ علت؟ عدم 
دریافت مطالبات خود از فدراســیون 

فوتبال.
اوضاع بحرانی به نظر می رسید؛ چراکه 
با شناختی که همگان از  فدراسیون 
تحت امر تاج داشتند، می دانستند او 
توانایی برطرف کردن بحران را ندارد. 
به فاصله چهــار روز به بازی با عراق 
لیســت تیم ملی ایران اعالم شــد و 
هنوز هم بسیاری شک دارند که این 
لیســت واقعا توسط ویلموتس اعالم 
شده یا نزدیکان فدراسیون فوتبال! در 
هر صورت با یکی، دو جلســه تمرین 
نصفه و نیمه ایران راهی امان شد تا در 
کشور اردن دیدار حساس با عراق را 
برگزار کند. از همان ابتدا که ترکیب 
اعالم شــد، یک جای کار می لنگید 
و مشــخص بود که بار کج به مقصد 
نمی رســد. نتیجه؟ دومین شکست 

پیاپی تاریخ فوتبال بعد از پنج ســال 
رقم خورد و حاال شــرایط صعود به 

اماواگر کشیده است.
آن طور که سایت ۹۰ نوشته، جلسه ای 
بین رئیس فدراسیون فوتبال و وزیر 
ورزش در خصــوص قطع همکاری 
بــا کادر فنی فعلی برگزار شــده، اما 
نرســیده اند؛  نتیجه ای  بــه  طرفین 
چراکــه رقم قــرارداد ویلموتس، در 
حدود دو میلیون دالر، چیزی نیست 
که به راحتی بتوان آن را فسخ کرد و 
غرامتش را پرداخت. با توجه به این که 
اولین بازی تیم ملی در فروردین سال 
۹۹ برگزار می شود، اتفاقا فدراسیون 
فوتبال با همین فرضیه تصمیم دارد 
روی گزینه جدیــد بعد از ویلموتس 
تمرکز کند اما بسیاری عقیده دارند 

نباید دوباره دست به تغییرات زد.
بیژن ذوالفقارنسب، کارشناس و مربی 
سابق تیم ملی ایران، در گفت وگو با 
»شرق« عقیده دارد تغییر سرمربی، 
آن هم در این مقطع با توجه به هزینه 
گزافی که روی دســت فدراســیون 
می گذارد، تصمیم درســتی نیست: 
»باید به این نکته اشــاره کنم که در 
وهله نخســت بعید می دانم با توجه 
به بحران مالی فدراســیون فوتبال و 
البته بحــث تحریم ها، ما بتوانیم بعد 
از اخراج ویلموتس غرامت قرارداد او 
را پرداخت کنیم، همچنین در حال  
حاضر مربی کارآمدی نیز وجود ندارد 
که بعد از اخراج ویلموتس بتوانیم او را 
استخدام کنیم. ضمن این که عقیده 
دارم هنوز شرایط صعود ایران به دور 
دوم مسابقات انتخابی جام جهانی در 
دست خودمان است و ایران با کسب ۴ 
پیروزی در ۴ دیدار آتی حتی می تواند 

به عنوان سرگروه صعود کند.«
یکی دیگر از دالیلی که فدراســیون 
فوتبال را به شــک انداختــه که آیا 
به عنوان  ویلموتــس  بــا  ادامه دادن 
ســرمربی تیم ملی امری درســت 
است یا خیر، شکست مقابل تیم های 
آسیایی است که حداقل در چند سال 
اخیر ایران مقابل آنها سربلند از زمین 
خارج شده است. ذوالفقارنسب اما نظر 
دیگری دارد و به عقیده او ویلموتس 
می تواند راه کی روش را بعد از این دو 
شکست در پیش بگیرد: »اگر خاطرتان 
باشد، کی روش هم در ابتدای راه خود 
دو شکســت متوالــی مقابل لبنان و 
ازبکســتان را تجربه کرد و حتی در 
آســتانه حــذف از دور دوم مرحله 
انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ بودیم ولی 
به او فرصت دادیم تا با کســب نتایج 
دلخواه، ما را به جام جهانی ببرد. االن 
هم شرایط مشابه گذشته رخ داده و 
تیم ملی در مرحله نخســت انتخابی 
دو شکست پیاپی کسب کرده، با این 
تفاوت که صعود مستقیم همچنان در 

اختیار خودمان است.«
درخصــوص قهر ویلموتــس و عدم 
حضــور او در ایران هــم قیاس های 

جالبــی نســبت بــه او و کی روش 
مطرح می شــود و بســیاری عقیده 
دارند کی روش با وجود عدم دریافت 
مطالباتش اما تعهد معنوی بیشتری 
نســبت به تیم ملی ایران داشت؛ هر 
چند تعداد روزهای حضور کی روش 
هم در ایــران آ ن  قدر کم بود که اگر 
کمی وقت صــرف می شــد، تعداد 
روزهــای دقیق حضــور او در ایران 
به صورت دقیق شــمارش می شــد. 
فوتبال،  پیشکســوت  این  دراین باره 
فدراسیون را مقصر می داند: »ببینید 
وقتی فدراســیون فوتبال نسبت به 
تعهد مالی ای که به ســرمربیان تیم 
ملی دارد پایبند نیست، آنها هم قهر 
می کنند و می روند. امثال ویلموتس 
خارجی هستند و وقتی پولشان سر 
وقت آماده نباشــد، می روند و البته 
حق هم دارند. هر کارمند یا کارگری 
دستمزدش را ســر وقت نگیرد، کار 
نمی کند. ما باید اول حق وحقوق کادر 
فنی را بدهیم، بعد از او انتظار داشته 
باشیم تا تمرینات تیم ملی را سر وقت 
و موعد مقرر آغاز کند. نمی شود جاده 
یک طرفه بین فدراســیون فوتبال و 

مارک ویلموتس برقرار شود.«
درخصوص شکســت ناباورانه مقابل 
از کارشناسان صف  عراق بســیاری 
طویلی از مقصران را مطرح کردند؛ از 
مارک ویلموتس و مسعود شجاعی تا 
فدراسیون فوتبال. سرمربی سابق سایپا 
اما در کنار ضعف فنی و ســاختاری 
در مســابقه مذکور، نقش فدراسیون 
فوتبال را هــم در این ناکامی پررنگ 
می داند: »بازی ایران مقابل عراق را به 
صورت زنده تماشــا کردم و از همان 
ابتدا مشــخص بود که ترکیب و ارنج 
بازیکنان در زمین اشکال اساسی دارد 
و ایــن موضوع نشــات گرفته از عدم 
شناخت کافی ســرمربی تیم ملی از 
بازیکنانش بود. در این دیدار بازیکنانی 
به کار گرفته شــدند کــه به عقیده 
من اصال نباید دعوت می شدند، چه 
برســد به این که ۹۰ دقیقه در زمین 
حضور داشته باشــند. ضمن این که 
حتی دقایق تعویض های بازیکنان نیز 
مناسب نبود. وقتی تیم ملی با یکی، 
دو جلسه تمرینی نصفه ونیمه راهی 
امان شد، نتیجه ای بهتر از این نباید 
کسب می کردیم وگرنه حق و ناحق 
در زمین مسابقه رعایت نمی شد. من 
به وضوح می دیدم که اطالعات کادر 
فنی از لحاظ آنالیز حریف هم آن  قدر 
ناقص بــود که با جابه جایی های فنی 
عراق، تیم ملی هیچ تدبیری نسبت 
به خنثی کردن برنامه آنها نداشت. در 
پایان باید عرض کنم اگر ویلموتس را 
حفظ کنیم و فدراسیون فوتبال هم 
برای یک  بار که شــده به تعهداتش 
عمل کند و نظــارت بر ویلموتس را 
افزایش دهند می توانیم به راحتی به 
دور دوم و جــام جهانــی قطر صعود 

کنیم.«

اخراج ویلموتس آری، نه؟
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
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شـما خواهد گرفت. 
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»من مطمئن هستم 
این دیکتاتوری از ایران
 رخت برخواهد بست«

گفتگو با هوشنگ توزیع

کارگــردان،  توزیــع،  هوشــنگ 
نمایشنامه نویس و بازیگر سینما و تئاتر.

آقای توزیع که در آســتانه انقالب ۲۸ 
ســال داشــت، حدود یک ماه پیش 
از بهمن ۵۷ از ایران خارج شــد و به 
نیویورک رفت. او اکنون در لس آنجلس 

زندگی می کند.
در این گفت وگوی ویژه با هوشــنگ 
توزیــع از او درباره کارهای هنری اش 
پیش از انقالب در ایران و نیز در چهل 
سال گذشــته در آمریکا پرسیده ایم. 
همچنین درباره آخریــن نمایش او، 
شــاعر نقره ای، که نگاهی اســت به 
بخش هایی از زندگی فریدون فرخزاد 

نیز صحبت کرده ایم.

آقای توزیع، ابتــدا از روزهایی آغاز 
کنیم که شما کارهای هنری خودتان 
را در کارگاه نمایش تهران شــروع 
کردید. چه طور شد که اصوالً به این 
مرکز تئاتــری راه پیدا کردید در آن 

دوران جوانی؟
بســیار تصادفی. گرچه در خانواده ای 
بودم ]فرهنگی،[ که پدرم در کنار شغل 
معمولــی اش در یکی از این اداره ها یا 
وزارتخانه ها، شــاعر و نویسنده بود و 
عموی من ســناریو می نوشت. خواهر 
بزرگم و برادرانــم خیلی اهل ادبیات 
و ســینما بودند. من هم که خیلی از 
آن ها کوچک تر بودم، مثالً هفت هشت 
ده سال، به آن ها فقط نگاه می کردم، 
کتاب هایــی را که آن هــا می آوردند 
می خواندم، راجع به فیلم ها که بحث 
می کردند من گــوش می کردم؛ ولی 
ورودم به کار تئاتر و بازیگری بســیار 
تصادفــی بود. واقعــاً می گویم؛ یعنی 
اگر پنج دقیقه از یک محلی دیرتر رد 
می شدم و دوستی را نمی دیدم که از او 
بپرسم کجا داری می روی و او بگوید 
دارم می روم خانــه جوانان، تئاتر کار 

کنم، شاید االن من تئاتری نبودم.
بعد هم که شــروع کردم به کار تئاتر، 
باز به صورت بسیار تصادفی به کارگاه 
نمایش رفتم که البته آن جا زندگی مرا 
دگرگون کرد. من توانستم چیزهایی 
را در آن جا یاد بگیرم که معموالً یک 
بازیگــر در گروه ها یــاد نمی گیرد. ما 
می بایست تئاتر را از ابتدا، از الف تا ی 
یاد می گرفتیم؛ از طراحی نور، اجرای 
نور و صدا، صحنــه، مدیریت صحنه، 
بازیگری، نوشتن، کارگردانی و... به هر 
حال من هر چه دارم، فکر می کنم از 

آن مرکز دارم.

آقای توزیــع، در کارگاه نمایش چه 
نوع کارهایی انجام می شد و می شود 
بگوییــد پیش از انقــالب در چند 
نمایش شرکت داشتید؟ ظاهراً عباس 
نعلبندیان هم در زندگی کاری شما 

نقش موثری داشته.
بلــه. من چندین و چنــد نمایش در 
کارگاه نمایــش کار کردم، به خصوص 
من و رضا ژیان از اولین کسانی بودیم 

که بــه کارگاه نمایش رفتیم و فرض 
کنید هنوز پنجره هــای آن جا هنوز 
پرده نداشت. یعنی هیچی نبود، میز و 
صندلی هم نبود. شروع کردیم آن جا 
به کار کردن، با آقــای ایرج انور، که 
یادشــان به خیر. بعد دیگر اسماعیل 
خلج به کارگاه نمایش پیوست، بعد 
آقای نعلبندیان آمد که مدیر کارگاه 
نمایش شد و من هم طبعاً نقش اول 
نمایش های اســماعیل خلج را بازی 

می کردم، من و رضا ژیان.
به هرحال مدتی گذشــت تا این که 
عباس نعلبندیان، که به نظر من یکی 
ایران  از بهترین نمایشنامه نویســان 
و شاید آســیا بود، نمایشی را دست 
گرفت به نــام صندلی را کنار پنجره 
بگذاریم و بنشینیم و به شب سرد و 
دراز بیابان نگاه کنیم، که من در آن 
بازی می کردم. این نمایش در رپرتوار 
کارگاه نمایش قرار گرفت. ]نعلبندیان[ 
بعد نمایش دیگری کار کرد که حدود 
دو سه ماه وقت گذاشتیم و متأسفانه 
دیگر آن نمایش روی صحنه نرفت. اما 
آن جا من با عباس نعلبندیان که بسیار 
دوســتش می داشــتم رابطه نزدیک 
دوستی داشــتم. نعلبندیان البته با 
خیلی ها دوست بود اما با همین گروه 
ما به نام گروه کوچه سنخیت بیشتری 
احساس می کرد، خیلی با هم دوست 

بودیم و من از او بسیار آموختم.

به  این جا می رسیم  توزیع، در  آقای 
ســال 5۷ و روزهای پر سر و صدا و 
اعتراض ها. کارگاه نمایش به هرحال 
تعطیل شــد، اما چه زمانی؟ آیا به 
اختیار گردانندگانش تعطیل شد یا 

اجباری در کار بود؟

قصه تعطیل شــدن کارگاه نمایش 
یا یــک مرکز تئاتری پیشــرو به نام 
کارگاه نمایش مثل لکه ننگی اســت 
که تا ابد بر پیشــانی این حکومت یا 
سیســتم ]می ماند.[ چون آن موقع 
اصالً حکومتی وجود نداشت، بلبشوی 
عجیب و غریبی بود. به هرحال کسانی 
که این سیستم را شروع کردند و بنا 
نهادند، این لکه ننگ بر پیشانی آن ها 

خواهد ماند.
بالفاصله بعد از انقالب -البته من در 
ایران نبودم ولی این ها را از کســانی 
شنیده ام که می دانم راست می گویند، 
خیلی ها ایــن را می داننــد-، آمدند 
کارگاه نمایش، عبــاس نعلبندیان و 
معاونش را دســتگیر کردند و بردند 
و درِ کارگاه نمایش را نبســتند، ِگل 
گرفتند، برای توهین کردن. بنابراین 
این تعطیلی خواسته مدیرانش نبود و 
مشتی جوان بسیار عقده ای و حسود 
که آتش انقالب در وجودشان دمیده 
بــود و این ها نمی دانســتند چه کار 
بکنند، ریختند به کارگاه نمایش و دِر 

کارگاه نمایش را ِگل گرفتند.

آقای توزیــع، گفتید در آن موقعی 
که دِر کارگاه نمایش را ِگل گرفتند، 
نبودید. چه مسائل و  ایران  شما در 
تصمیم  شما  شد  موجب  مشکالتی 
بگیریــد ایران را تــرک کنید و به 
آمریکا مهاجــرت کنید و اصالً چه 

موقعی این کار را کردید؟
من در شــروع گفتم کــه به صورت 
تصادفی وارد کار نمایش و تئاتر شدم. 
االن هم می گویم که تصادفی از ایران 
خارج شدم؛ برای این که سال ها قبل 
من آرزوی رفتن به شهر نیویورک را 
داشتم که بروم دانشــگاه اِن.وای.یو، 

سینما تحصیل کنم و برگردم. عالقه 
زیادی به سینما داشتم. دلیلش هم 
آمدن یک دوســت ایرانی بود که در 
اِن.وای.یو درس خوانده بود، آن موقع 
معموالً از نمایش ها عکس می گرفتند، 
]کســی[ آمده بــود و عکس هایی از 
نمایش ها گرفتــه بود که من حیرت 
کردم. گفتم چه عجیب اســت، این 
عکس ها چه خارق العاده است، تو که 
هستی و چه کار کردی؟ گفت من در 

اِن. وای. یو سینما خواندم.
از آن جــا گویا عشــق فرخ لقا در دل 
امیرارسالن نهادینه شد و من گفتم 
باید بروم نیویورک و ســینما بخوانم، 
ســال ها قبل از انقالب. ولی نمی شد 
و این اتفاق نمی افتاد. تا این که حدود 
شــش ماه قبل از انقالب توانســتم 
مدارکم را جور کنم و فکر می کنم یک 
ماه قبل از انقالب، - دقیقش را یادم 
نیست برای این که آن شرایط قبل از 
انقالب خیلی خیلی خیلی بر ذهنم 

فشــار می آورد و می توانم بگویم که 
در مقطع انقالب - من از ایران آمدم 
بیرون و البته هرگز آن آرزوی رفتن به 
اِن.وای.یو یا دانشگاه نیویورک برآورده 
نشد، چون همان هفته اول فهمیدم 
من مثل یک قطره گیج، ســرگردان 
در یک اقیانوسی دارم غوطه می خورم 
که اصالً نه ساحلی متصور است و نه 
امیدی حتی به بقا، نه به عنوان یک 
هنرمند، حتی به عنوان یک انســان 
نمی دانســتم در آن دریا باید چه کار 

کنم به هرحال...

آقای توزیع، در همین شهر نیویورک 
بود که پرویز صیاد از شما دعوت کرد 
که در فیلم سینمایی فرستاده بازی 
کنید. از آشنایی با آقای صیاد و بازی 

در این فیلم هم برای ما بگویید.
یک سال بعد از این که وارد نیویورک 
شــدم... یک سال طول کشید تا من 
کمــی  به خــودم آمدم و توانســتم 

تشخیص بدهم که چه کار باید بکنم. 
چون بسیار دلشکســته و غمگین و 
دور از خانواده، دور از وطن ]بودم، با[ 
خبرهایی که می شنیدم از ایران... منی 
که آرزو داشتم برگردم به ایران، ولی 
احساس کردم ایران دیگر جای نفس 
کشیدن نیســت. تازه در بهار آزادی 
بود ولی خبرهایی که می شنیدم در 
اخبار و از دوســتان می شنیدم... تازه 
بعد از یک سال موفق شدم دوباره به 
دامن پر مهر و محبت تئاتر پناه ببرم 
و همین باعث شــد که من از دست 
نروم، روانی نشوم یا نمیرم، نمی دانم 

چه بگویم.
اما قبل از این که با آقای پرویز صیاد 
آشنا بشوم، شروع کردم به کار تئاتر 
و آرزو داشــتم یک روزی به برادوِی 
بــروم و در یک کار آف بــرادوی به 
قول معروف، در مرکز الماما که این ها 
قبال... به جشن هنر شیراز آمده بودند 
و من این ها را می شــناختم، در یک 
نمایشی کست cast شدم به نام کتاب 
 Tibetan Book of the( تبتی مرگ
Dead( نوشــته آقای ژان-کلود ون 
ایتالی، و در آن بازی می کردم. هفت 
بازیگر داشت از نقاط مختلف جهان و 

زبان عجیب و غریبی داشت.
به هرحال در آن نمایش بازی کردم 
و در آن جــا بود که پرویــز صیاد به 
دیدن نمایش آمد. یادم هست دوست 
عزیزمان آقای بهــروز وثوقی آمد به 
]دیدن[ نمایش، همچنین آقای بهنام 
ناطقی آمد و من آن جا داشــتم کار 
می کردم. ولی فکر می کنم در ۱۹۸۲ 
آقای صیاد می خواست نمایشی به نام 
جان نثار اثر زنده یاد بیژن مفید را روی 
صحنه ببرد که از من دعوت کرد بروم 
در این نمایش بازی کنم و این شروع 
یک رابطه ای شد و بعد منجر شد به 
فیلم فرستاده و من آن فیلم را بازی 
کــردم. در ۱۹۸۴، ۱۹۸۵ یک روز به 
لس آنجلس آمدم برای افتتاح آن فیلم 
و افتادم در دیگ قورمه سبزی. یعنی 
آن قدر این دوستان و ایرانیان به من 

محبت می کردند، 
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فرهنگ قویمی )رادیو فردا(

مــِن آواره در یــک کفــش کتانی 
نیویورک...  سرگردان در خیابان های 
البته روزهای بســیار شیرینی بود و 
همیشه دلم می خواهد برگردم به آن 
روزها، ولی آمدم و افتادم در سیستمی 
که اسمش لس آنجلس است یا شهر 
فرشتگان، و تا امروز این جا گیر کرده ام 

و شده ام ته دیِگ این دیگ.

آقای توزیــع، در این جا از شــما 
می خواهم کــه دو ترانه مورد عالقه 

خودتان را نام ببرید.
خواننده مورد عالقه من فرهاد مهراد 
اســت، می توانید آهنگ تو هم با ما 
نبــودی را بگذارید. و یــک ترانه ای 
هست به نام خاکستری با صدای ابی 
که به آن عالقه شــدیدی دارم ولی 
یک خرده غمگین اســت. کار ما در 
واقع یک نوعی سرحال آوردن مردم 
و به نشاط آوردن شــان است. این ها 
یک چیزهای شخصی است که از من 

پرسیدید...

فیلم  بر  توزیع، شــما عالوه  آقای 
»فرستاده« در چند فیلم دیگر مثل 
مهمانان هتل آســتوریا، آمریکای 
زیبا، و شماری فیلم ها و سریال های 
آمریکایی هم نقش هایی اجرا کرده اید 
و ظاهــراً در ۱۹۸5 به لس آنجلس 
با خانم شــهره آغداشلو  و  رفتید 
ازدواج کردید. اما ظاهراً در چند سال 
اخیر کارهای ســینمایی آمریکایی 
را کنار گذاشــتید و تمرکزتان را بر 
کارهای نمایشی ایرانی گذاشتید. چرا 

از سینمای هالیوود فاصله گرفتید؟
به دلیل این که در این فیلم ها که ابتدا 
کنجکاوی آدم را می کشــاند به این 
مرتع - چون یک چیزی است که آن 
طرفش احتمال سقوط وجود دارد-، 
با این که داشتم خوب پیش می رفتم 
و از نقش های کوچک رســیده بودم 
به نقش های کمی متوسط یا گاهی 
ستاره مهمان، که نقش اصلی مهمان 
یک ســریال را بازی کردم، مثل بونز 
 ،NCIS اســتخوان ها(، یا هوم لند یا(
اما احســاس کردم این ها حرف های 
من نیست. حرف هایی نیست که من 
دلم می خواهد در هنر بزنم. من به این 
دلیل نمایشنامه نویس یا بازیگر نشدم. 
این ها حرف های دیگران است و غالباً 
در آن تعصب وجود دارد، تعصب رایج. 
مسئله خودی و ناخودی. ما باألخره 
این جا خودی نیستیم، بنابراین نگاه به 
ما یک نگاه انسانی نیست. ما شهروند 
هســتیم و نیستیم. به هرحال این ها 
مرا ارضا نمی کرد به هیچ وجه. البته 
نمی خواهم به شما بگویم که این کار 
را رها کردم، بلکه تمرکزم را برگرداندم 
به تئاتــر ایرانی و نمایــش به زبان 
فارسی. آن کارها را هم اگر موقعیت 
بیایــد، هم چنان  خوبی برایم پیش 
ادامه می دهم، برای این که به هرحال 
حسابی باز شده با این دستگاه عظیم 
هالیوود که مــن نمی خواهم آن را از 
دســت بدهم. االن هم یک کارهایی 

دارم می کنم.

آقای توزیع، شــما تمــام کارهای 
نمایشــی خودتــان را شــخصًا 
و  می کنید  کارگردانی  می نویسید، 
نقش اصلی را هم بازی می کنید. در 
واقع شما کار سه نفر را همزمان انجام 
می دهید. علتش آیا تنها مسائل مالی 

است یا دالیل دیگری دارد؟
نخیر، علتش مالی نیســت. یکی این 
که ما اصوالً نمایشنامه نویس نداریم. 
یک نفر مثل غالمحســین ساعدی 
که نمایشــنامه نویس بود، کار دیگر 
نمی کرد. نمایش می نوشــت، آن را 
می داد به دست هنرمندان دیگر که 
ببرند روی صحنه. ما نمایشنامه نویس 
نداریم. کسانی که کار تئاتر می کنند، 
مثل آقــای پرویز صیاد و آقای پرویز 

کاردان، برای خودشان می نویسند. ما 
حتی یک کارگردان نداریم که شغلش 
فقط کارگردانی باشد. او فقط کارهای 
خودش را کارگردانی می کند. اصوال 
در خارج از کشور شغل یا حرفه ای به 
نام تئاتر وجود ندارد. دو سه نفر معدود 
هستند که دارند کار تئاتر می کنند، به 
اضافه ]کار[ تلویزیون و سینما. بقیه 
اگــر موقعیتی پیش بیاید، می آیند و 
در تئاتر بــازی می کنند یا تئاتری را 
می برند روی صحنه. بقیه شغل های 
دیگری دارند. متاسفانه ما حرفه تئاتر 

و حرفه نقد نداریم.
مــن کارهایی که کــرده ام، همه اش 
کارهای مورد عالقــه ام بوده. در واقع 
من قبل از این که دلم بخواهد بازیگر 
شوم، عالقه ام به نویسندگی بود. بعد 
وارد بازیگری شدم و بعد کارگردانی 
را یاد گرفتم، بعد نمایشــی نوشتم و 
روی صحنه بردم، در ایران، در کارگاه 
نمایش، درســت یک ســال قبل از 
انقالب که رضا ژیان، دوســت عزیزم، 
در آن بازی می کرد و من خودم بازی 
نمی کردم. من فقط نوشــته بودم و 
کارگردانی کرده بودم. ولی در خارج از 
کشور، باألخره وقتی من این نمایش ها 
را می نوشــتم بایــد کســی را پیدا 
می کردم که مناسب آن نقش ها باشد. 
من پیدا نکردم کسی را. یا کارگردانی 
را پیدا می کــردم و می گفتم تو بیا و 
این نمایش مــرا کارگردانی کن، که 
چنین کسی وجود نداشت. اگر یکی 
دو نفر بودنــد و با من تئاتری بودند، 
خب سرگرم کارهای خودشان بودند 
و نمی آمدند کار مرا کارگردانی کنند.

حاال شــما ســه تا را فرمودید، من 
می خواهــم بگویم تهیه کنندگی هم 
جزو آن است و می شود چهارتا. خیلی 
مسائل دیگر هم هست... لَلـۀ بازیگران 
شــدن هم می شــود پنجمی. حتی 
بازیگرانی با سنین باال، وقتی می آیند، 
به بچه ها می ماننــد، قهر می کنند، 
بغض می کنند، حسادت می کنند به 
همدیگر، و شما یک جوری باید همه 
این ها را تر و خشــک کنید، و در واقع 
یک للگی است سرپرست گروه بودن.

اشــاره کوتاه و ظریفــی کردید به 
مسائل روحی ایرانی ها.

ایرانی ها در ابتــدا بگویم، هر چه که 
هســتند هموطن من اند. هر چه که 
هســتند من به بقیه مــردم جهان 
ترجیح شان می دهم. پدر و مادر من 
ایرانی اند، خانواده من ایرانی هستند، اما 
ویژگی های خاصی دارند که مهم ترین 
آن زخم خوردگی این جماعت است 
در طــول تاریخ. زخم خوردگی و یک 
جور فریب خوردن و رها شــدن. یک 

جوری هم از خودشان ناراحت اند.
من خودم به دلیل این که در ۱۳۵۷ 

فریب آن حرف ها را خوردم از خودم 
ناراحتم. از طرفی ایرانی ها از کسانی 
که این زخــم را به ما زدند متنفرند. 
حاال تنفر کلمه خیلی پررنگی است، 
این دلگیری، از کسانی که این زخم ها 
را به ما زدند، عواقب بســیار بدی در 
روح و روان آدم ها دارد. شما به راحتی 
نمی توانید بروید یک نمایش کمدی 
ببینیــد و آن ]زخم هــا[ را فراموش 
کنید، یا مثالً به یــک تعطیالت در  
هاوایی بروید و آن را فراموش کنید. 
این ها زخم هایی اســت که جایش تا 
ابد بر پیکر ملت ایران می ماند. اتفاق 
ســاده ای نبوده این اتفــاق ۱۳۵۷، 
قرار نبود این طوری بشــود. به شکل 
عجیب و غریبی درآمد. خیلی ها امید 
و آرزوهایی داشتند برای این انقالب یا 
هر چه اسمش را بگذاریم. اما خب به 
هرحال دلشکستگی و زخم خوردگی 
و... توجه هم نشــده به این ملت. به 
فرهنگ نرفته، به هنر نرفته، به مردم 
نرفته. برای سالمتی روانی مردم هیچ 
تالشی نشده، هیچ بودجه ای برای این 

کار گذاشته نشده. بنابراین...

به همان  کردید  اشاره  توزیع،  آقای 
روزهای انقالبــی. می خواهم این جا 
بپرســم که در آن روزها شما چه 
احساسی داشــتید؟ آیا از این که 
احتمال داشت حکومت شاه سقوط 
کند خوشحال بودید و آیا با انقالبیون 
احساس همدلی و همدردی داشتید؟

من هیچ وقت سیاســی نبودم. این را 
آقای حسین ســماکار -که از یاران 
گلسرخی بودند- در کتابی نوشته اند. 
]آورده اند[ که به کارگاه نمایش رفتم و 

با هوشنگ توزیع و فریبرز سمندرپور 
طرح آشنایی ریختم، - خب می آمدند 
که یارگیری کنند و جمع کنند، و بعد 
دیدم که این دو تــا اصالً در این باغ 
نیستند. این خب مکتوب است دیگر 
در کتاب آقای ســماکار. بنابراین من 
هیچ وقت سیاســی نبودم. گرچه من 
هم ســن هایمان  و  همکالس هایم  و 
دوست داشتیم بگویند آره، فالنی هم 
سیاسی است. ولی واقعاً بر می گردم 
و می گویم نبودیم، هیچ وقت. االن هم 
به هیچ وجه سیاســی نیستم، فعال 

سیاسی نیستم.
اما در آن موقع هر روشــنفکری، هر 
کســی که چهارتا کتاب خوانده بود، 
می توانســت فریب ایــن حرف ها را 
بخــورد. آخر حرف های بــدی نبود: 
آزادی، استقالل، برابری، نه شرقی نه 
غربی... این ها همه حرف های زیبایی 
بودنــد که هیچ کدام به حقیقت و به 
واقعیت نپیوست. در آن موقع بسیاری 
از آدم هــا... اوالً کســی یــا من فکر 
نمی کردیم حکومتی سقوط می کند. 
پادشاه ایران از مملکت فرار بکند و بعد 
مورد تعقیب قرار بگیرد و... آخر یعنی 
چه؟ باالخره آن شخص اگر صدتا ایراد 
داشت، هزارتا امتیاز داشت. از نظر من، 
حاال که فکر می کنم و مقایسه می کنم 
با این حکومت، اگر مملکت ما چهار 
تا سوراخ در سقفش بود ولی گنبدی 
بود برای خودش. ما باید آن سوراخ ها 
را ترمیم می کردیم نه این که ســقف 
را بشکنیم، آتش بزنیم، نشانه هایش را 
از بین ببریم. این ها همه از یک بخل 
و حسد و ناآگاهی و کم فهمی  برآمد 

هوشنگ توزیع در نقش فریدون فرخزاد
 در نمایش »شاعر نقره ای«

وگرنه قرار نبود این طوری بشــود. ما 
فکر می کردیم این طوری نمی شود.

و وقتی این طوری شد، به قول آن ها 
فرار کردیم ولی کدام فرار؟ آدم از خانه 
خودش که فرار نمی کند مگر این که 
آتش گرفته باشد و باید بیرون برود، 
نه این که با گردن کلفتی بایســتی و 
بسوزی. چون باید بیایی بیرون و یک 
جا خانه ای بسازی و یک روزی بتوانی 
به وطنت کمک کنی. بنابراین حس 
من آن موقع این بود، ولی واقعاً روی 
هم رفته من نه آن موقع سیاسی بودم 
و نه االن سیاســی هستم. به واسطه 
کارم، به هرحال هنر یک شاخک های 
حســی دارد که به این مسئله توجه 
می کنــد وگرنــه دی اِن ای من اصاًل 
سیاسی نیست. از سیاست هم خوشم 
نمی آید، سیاستمداران را هم دوست 

ندارم راستش.

پیش  از چهل ســال  توزیع،  آقای 
و سال جاری.  امروز  به  برمی گردیم 
شــما به تازگــی نمایش تــازه ای 
عنوان  با  می کنید  اجرا  و  نوشته اید 
شاعر نقره ای که در واقع نگاهی است 
از زندگی فریدون  به بخش هایــی 
فرخزاد. چه شــد که این سوژه را و 
شخصیتی چون فریدون فرخزاد را 

برای کار انتخاب کردید؟
فریدون فرخزاد برای من یک بهانه بود 
که تظلم خواهی کنم از مشتی آقایان 
که با شعار آزادی و برابری و انسانیت 
و این ها آمدند و... انسانیت که قربانش 
بروم. حتی خودشــان با خودشــان 
انسان نبودند به دلیل این که در ابتدا 
شروع کردند خودشان را، آن هایی که 
به این انقــالب کمک کردند -ما که 
فعال نبودیم اصــالً- آن ها را تارومار 
کردند. بعد این نگاه خشــمگینانه و 
انتقام جویانه چرخید و متوجه مردم 
عادی شــد که به خاطرشــان اصاًل 
انقالب شده بود. این ها شعارشان این 
بود که ما به خاطر پابرهنه ها و مردم 
داریم انقالب می کنیم. پابرهنه ها که 
وضع شــان صدبرابر بدتر شد، منهای 
یک مشت آدم زرنگ که وارد سیستم 
شــدند و بعد هم می گفتند برابری، 

برابری، کدام برابری؟
اختالف طبقاتی بیشــرمانه ای که در 
ایران وجود دارد بین بسازوبفروش ها 
با کــودکان کار، بچه هایی که ســر 
چهارراه ها می ایستند، کارتن خواب ها. 

این از برابری.
استقالل هم از شرم وحیا شد در واقع. 
دیگر قبح شرم و حیا ریخته در جامعه 
ایران. نه فقط در سیستم و حکومت، 
در خــود مردم، خود دوســتان من، 
می گویند مردم در ایران نســبت به 
همدیگر خشمگین اند، با هم مهربان 
نیستند، اســتقالل هم دیگر هیچی. 
نه شــرقی نه غربی هم که شــد هم 

شرقی هم غربی. غربی ها که با چشم 
حقارت آمیز به ما نگاه می کنند و از باال، 
و شرقی ها هم دارند جیب ملت ایران 
را خالی می کننــد با این جنس های 
بنجــل چینی که ریختــه در ]بازار[ 
ایران. گردن کلفتی های روســیه، به 
بهانه این که ما از شما حمایت نظامی 
می کنیم. بنابراین بحر خزر را هورت 
کشیدند، تکنیک های چگونه یک نفر 
را دستگیر کنید و چگونه یک نفر را 
زیر شکنجه به اعتراف وادارید و از این 

چیزهایی که از قدیم روسیه بود.

آقای توزیــع، به لحظات پایانی این 
نهایی  ســؤال  رسیدیم.  گفت وگو 
من این اســت که با در نظر گرفتن 
واقعیت های امروِز ایران، شما اگر یک 
سناریوی فیلم یا نمایشی را بنویسید 
در  را  ایــران  وضعیت  این که  برای 
چندسال آینده پیش بینی کنید، این 
سناریو به چه شکل و صورتی خواهد 

بود؟
ببینید، واقعاً من که پیشگو نیستم. 
اما آن جــوری که می بینــم، اجازه 
می خواهم یک دیالوگ را، یک گفتار 
کوتاه را از زبان فریدون فرخزاد در این 
نمایش ]بگویم[. البته من نوشته ام و 
کالم ایشان نبوده. شاید پنج درصد، 
چهار درصــد از گفتار یا دیالوگ های 
این نمایش از فریدون فرخزاد بوده و 
بقیه را من به عنوان نمایشنامه نویس 
نوشــته ام، به خصــوص حرف هــای 

مشترکی که از تمام مردم داریم.
می خواهم آن نوشــته را اشاره کنم 
که می گوید ســرمایۀ مترســک جز 
حماقِت کالغ نیست. من این طوری 
این را نوشــته ام که سرمایه مترسک 
جز ســاده لوحی پرندگان نیست. اگر 
پرندگان از مترسک نترسند، مترسک 
جز مشــتی پارچه و چوب نیســت. 
دیکتاتورها می ترســانند و حکومت 
می کنند. اما اگر ایــن ترس روزی از 
بیــن برود، دیکتاتــور جز یک کلمه 
توخالی نیســت. یعنی اگــر ترس از 
دیکتاتور از بین برود، دیکتاتور زودتر 
از همه فرو می ریزد و بنابراین، باز به 
گفته این شــخصیت یعنی فریدون 
فرخزاد در نمایش شاعر نقره ای، من 
به وضوح روزی را می بینم - تازه این 
را مثالً ســی ســال پیش گفته- که 
مردم باألخره به تنگ می آیند از این 
سیستم، به خیابان ها می ریزند و مرگ 
بر دیکتاتور را سر می دهند -که این 

اتفاق افتاده االن.
می گوید من مرده و شما زنده، آن روز 
دور نیست و بنابراین اگر من چیزی را 
در آینده ببینم، مطمئنم ملت ایران 
در طول تاریخ خاکسترنشــین شده، 
مثل االن، اما مثل ققنوس از دل این 
خاکستر رستاخیز کرده و به پروازش 
ادامه داده. به همین دلیل شاید پنج 
کشور در جهان هستند که این همه 
قدمت دارند و پرژیا یا ایران یکی اش 

است.
بنابراین آن روز را من می بینم، که اصال 
شروع شده به نظر من. هرآینه ممکن 
است خبری بشــنویم. من منظورم 
یک انقالب دیگر نیست، االن به شما 
بگویم. شاید مردم یک خرده باهوش تر 
شده اند یا از انقالب ترسیده اند، برای 
این که خیلی چیزها را در این انقالب 
از دســت داده اند. اما من مطمئن ام 
به همین شــکل نخواهم ماند و این 
دیکتاتوری از ایــران رخت برخواهد 
بســت. ِکــی؟ نمی دانم. ولــی آرزو 
می کنم و امیدوارم هر چه زودتر، که 
من شخصاً دارم این جا از دوری وطنم 
دق می کنم. گرچــه ظاهراً موفق ام و 
دارم کار می کنم، سالم ام و این ها، ولی 
دارم دق می کنم. بنابراین امیدوارم هر 

چه زودتر این اتفاق بیفتد.

هوشنگ توزیع در کنار همسرش شهره آغداشلو
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

فلــج بل بیماری اســت کــه در آن 
عضالت یک ســمت صورت ضعیف 
یا فلج می شــوند. این بیماری تنها 
یک سمت از صورت را در یک زمان 
تحت تاثیر می دهد و موجب سستی 
یا سفت شــدن آن سمت می شود. 
هالیوودی،  هنرپیشه  آنجلینا جولی، 
یکی از چهره های سرشناســی است 
که به تازگی ابتالی خود به فلج بل را 

افشا کرده است.
 فلــج بل به واســطه آســیب وارده 
به عصب جمجمه ای هفتم شــکل 
می گیرد. ایــن عصب به نام »عصب 
صورت« نیز شــناخته می شود. هر 
فردی می تواند به فلج بل مبتال شود. 
اما به نظر می رسد این بیماری بیشتر 
در افراد مبتال به دیابت یا آنهایی که 
بهبودی از عفونت های ویروســی را 

تجربه می کنند، رخ می دهد.
 بیشــتر مواقع، عالئم فلج بل موقتی 
هستند. اگر این شــرایط برای شما 
رخ دهد، ممکن اســت دچار هراس 
شوید که یک ســکته مغزی داشته 
اید، اما احتماال این گونه نیست. سکته 
مغزی که بر عضالت صورت تاثیر می 
گذارد، موجب ضعف عضالنی در دیگر 
بخش های بدن نیز می شود و تنها به 

صورت محدود نیست.

 دلیل فلج بل چیست؟

 بیشتر پزشکان بر این باورند که فلج 
بل به واسطه آسیب به عصب صورت، 
که موجب تورم آن می شــود، شکل 
می گیرد. این عصــب از یک ناحیه 
باریک اســتخوانی در جمجمه عبور 
می کند. هنگامــی که عصب متورم 
می شود - حتی به میزان اندک - به 
سطح سخت جمجمه فشار وارد می 
کند. این شــرایط بر کارکرد عصب 

تاثیرگذار است. 
که  معتقدند  پژوهشگران  همچنین، 
عفونت های ویروسی ممکن است در 
ابتال به فلج بل نقش داشته باشند. آنها 
شواهدی را کشف کرده اند که نشان 
می دهند ویروس هرپس سیمپلکس 
۱ )دلیل شــایع تاول های تبخالی( 
ممکن است مسئول تعداد زیادی از 

موارد فلج بل باشد.

 عالئم فلج بل چه چیزهای هستند؟

 عالئم فلج بل معموال به طور ناگهانی 
پدیدار می شــوند. ممکن است شب 
در شرایطی که حالتان خوب است به 
خواب بروید، اما صبح روز بعد هنگامی 
که در آینه نگاه می کنید با افتادگی و 
سستی بخشی از صورت خود مواجه 

شده باشید. 
برخی افراد یک یا دو روز پیش از آغاز 
فلج بل، پشت گوش خود احساس درد 
دارند. برخی دیگر به این نکته اشاره 
دارند که چند روز پیش از مشــاهده 
عالئم این بیمــاری صداها بلندتر از 

حالت عادی به نظر می رسند.

همچنین، ممکن است مواردی که در 
ادامه به آنها اشــاره می شود را پیش 
از شــکل گیری فلج بل تجربه کنید 
)به خاطر داشته باشید که این عالئم 

هر آن چه باید درباره
»فلج بل« بدانید

احتماال تنها در یک سمت از صورت 
رخ خواهند داد(:

ناتوانی در بستن پلک یا چشمک زدن
 بیشــتر یا کمتر از حد معمول بودن 

میزان آب چشم
 آبریزش دهان

 دشواری در جویدن
 افت حس چشایی

 پرش عضله های صورت
 احســاس درد یا بی حسی در پشت 

گوش
ضعف صــورت و افتادگــی به طور 
معمــول طی یک یــا دو روز به اوج 
خود می رســند. بیشــتر مردم طی 
چند هفته روند بهبودی را احســاس 
می کنند. آنها بــه طور معمول طی 
ســه ماه بهبودی کامل را تجربه می 
کنند. برخی افــراد مبتال به فلج بل 
دوران ریــکاوری طوالنی تر دارند. در 
موارد نادر، افراد مبتال به این بیماری 
ممکن اســت برخی عالئم دائمی را 

داشته باشند.

 تشخیص و درمان فلج بل

 آزمایشــی برای این که با اطمینان 
گفته شود به فلج بل مبتال هستید، 
وجود ندارد. در حقیقت، پزشکان به 
طور معمول این بیمــاری را پس از 
حذف احتمــال ابتال به بیماری های 

دیگر تشخیص می دهند.
پزشک با انجام معاینه کامل و دقیق 
کار خــود را آغاز خواهد کرد. اگر وی 
به فلج بل مشکوک باشد، تالش می 
کند پلک چشم در ناحیه تحت تاثیر 
قرار گرفته صورت بیمار را ببندد. اگر 
پلک بســته نشود، نشــانه ای از آن 
چیزی است که پزشکان »پدیده بل« 
می نامند. در این شرایط، هنگامی که 
پزشک تالش می کند چشم بیمار را 
ببندد، چشم به ســمت باال و خارج 

حرکت می کند.
 ســپس پزشــک رد کردن ابتال به 
بیمــاری دیگــر را دنبــال می کند. 

وی احتماال قدرت شــنوایی و حس 
تعادل بیمــار را آزمایش خواهد کرد. 
همچنین، ممکن اســت انجام چند 
آزمایش مانند تصویربرداری پرتو اکس 
از جمجمه، سی تی اسکن، یا ام آر آی 
را تجویز کند. انجام آزمایش الکتریکی 

ممکن است به تشخیص کمک کند.

 روش های درمانی فلج بل

 هیــچ چیزی نمی توانــد فلج بل را 
متوقف کند. اگر مشــخص شود فلج 
بل در نتیجه ویروس تبخال )هرپس 
سیمپلکس ۱( یا زونا )هرپس زوستر( 
شکل گرفته، پزشــک ممکن است 
داروی ضد ویروس، مانند آسیکلوویر، 
تجویز کند. اما پژوهشی که نشان دهد 
ایــن داروها در کاهش عالئم فلج بل 

موثر هستند، صورت نگرفته است.
همچنیــن، پزشــک ممکن اســت 
از  اســتفاده  کوتــاه  دوره  یــک 
کورتیکواستروئیدها، مانند پردنیزون، 
را تجویز کند. هدف از این کار کاهش 
تورم عصب صورت است. این کار می 
تواند مدت زمان عالئم فلج بل را کوتاه 

کند.
در همین حال، پزشک مراقبت اضافی 
از چشــم در بخش تحت تاثیر قرار 
گرفتــه را توصیه خواهد کرد. ممکن 
اســت استفاده از چشم بند پیشنهاد 
شــود زیرا بیمار قادر به پلک زدن و 
بستن پلک خود نیســت. اگر اشک 
چشــم ها کمتر از حد معمول باشد، 
بیمار ممکن است مجبور به استفاده از 
قطره های چشمی برای جلوگیری از 

خشک شدن چشم باشد.
در نهایت، پزشک ممکن است ماساژ 
عضالت صورت را پیشــنهاد دهد. در 
موارد بســیار نادر - زمانی که عالئم 
پس از گذشــت مدتی بهبود نیابند 
- ممکن اســت انجام عمل جراحی 
برای کاهش فشار روی عصب صورت 

پیشنهاد شود.

عادت مکیدن انگشت در کودکان
عوارض و راه های درمان

رفتار مکیدن در ســنین نــوزادی پدیده ای طبیعی 
است که هم برخاسته از نیازهای روانی و هم نیازهای 

فیزیولوژیک نوزاد برای تغذیه است.
در مورد اینکه چرا بعد از ســن نــوزادی این رفتار در 
برخی کودکان ادامه می یابد، نظریه های مختلفی وجود 
دارند. نظریه روانکاوی، ادامه یافتن این عادت بصورت 
مکیدن غیرتغذیه ای )پســتانک یا انگشت( را ناشی 
از یک مشــکل روانی درعدم توانایی کنترل اضطراب 
توسط کودک می داند. در حالیکه نظریه یادگیری، آن 
را یک عادت آموخته شده می داند که لزوما بیانگر یک 
مشکل روانی نیست، اما معتقد است ادامه یافتن آن در 
برخی کودکان بعد از سن شش سالگی می تواند نشانه 

یک مشکل روانی باشد.
به دلیل شیوع باالی عادت مکیدن، قصد داریم در این 
نوشتار به برخی سواالت رایج در مورد تاثیر این عادت 
بر سالمت دهان و دندان کودک و نیز روش های درمان 

آن پاسخ دهیم.

عوارض مکیدن انگشــت بر سالمت دهان و دندان 
کودک

مکیدن انگشت می تواند منجر به ایجاد برخی تغییرات 
دندانی و فکی شود. میزان تغییرات ایجاد شده می تواند 
بسته به طول مدت، شدت، میزان تکررعادت در شبانه 
روز و نیز حالتی که انگشــت در دهان قرار می گیرد، 
متفاوت باشــد. مهم ترین تغییراتی که در اثر مکیدن 

انگشت ایجاد می شود عبارتند از:
اپن بایت قدامی )فقدان همپوشانی عمودی دندانهای 
جلو(: به این معناست که وقتی کودک دندان هایش را 
رویهم جفت می کند، دندانهای جلو به هم نمی رسند. 
در نتیجه کودک مثال در گاز زدن ســیب یا ساندویچ 

مشکل خواهد داشت.
افزایش اورجت دندانی و پروتروژن دندانهای قدامی باال: 
افزایش فاصله افقی دندانهای جلوی فک باال نسبت به 
دندانهای جلوی فک پایین و ایجاد شیب بیش از حد 

دندانهای جلوی فک باال به بیرون
کراس بایت خلفی: تنگ شدن قوس دندانی فک باال 

و جفت شدن نادرست دندانهای آسیای باال و پایین
این تغییــرات در مجموع منجر بــه کاهش کارایی 
دندان ها در جویدن غذا، نازیبا شدن دندان ها و چهره 
کودک و و نیز برخی بیماری ها و مشکالت مفصل فکی 

در بلند مدت می شود.

برای درمان عادت مکیدن انگشت چه باید کرد؟ 

قبل از هر اقدامی، کــودک و والدینش باید بخواهند 
که درمان صورت گیرد وگرنه هرگونه تالشی بی فایده 
اســت. برخی کودکان با ورود به مهد کودک یا پیش 
دبســتانی به دلیل فشــار دوســتان، عادت را کنار 
می گذارند. قبل از تالش برای ترک عادت، تنش های 
روحی کودک باید توســط دندانپزشک معالج ارزیابی 
گردد. بهتر اســت درمان بچه هایی که اخیرا تغییرات 
مهمی در زندگیشان داشته اند، مثال به شهر یا کشور 
جدیدی مهاجرت کرده اند، مدرسه شان را تغییر داده اند، 

یا والدینشان از هم جدا شده اند، به تعویق بیفتد.
بطور کلی چهار روش برای توقف عادت توصیه شده 

است:
- مشاوره با بیمار

شــامل صحبت کردن با کودک در مورد عواقب ادامه 

دادن عادت مکیدن و بویژه تاثیر آن بر نازیبا شــدن 
دندان هــا و چهره اوســت. بــرای درک بهترکودک، 
می توان عکسی از اثر نامطلوب عادت مکیدن انگشت بر 
دندان ها و فک را تهیه کرد و به کودک نشان داد. دیده 
شده که تاثیر روش مشاوره، بر روی کودکان بزرگ تر 
و آنهایی که فشار جامعه را برای ترک عادت احساس 

می کنند، بیشتر است.

یادآوری

برای کودکانی مناسب است که خودشان مایل به توقف 
عادت هستند ولی به مقداری کمک نیاز دارند. در این 
روش بایــد ابتدا هدف درمان را خــوب برای کودک 
توضیح داد. ســپس از برخی بانداژهای چسبنده ضد 
آب، دستکش های یک انگشــتی یا جوراب، بویژه در 
طول ســاعات خواب بر روی انگشت یا دست کودک 
استفاده کرد. همچنین برخی محلول های تلخ )شبیه 
الک ناخن( برای این منظور در داروخانه ها وجود دارند 
که می توان بر اســاس نیاز در طول روز یا قبل خواب 
بر روی ناخن انگشــت کودک بکار برد. نکته مهم این 
است که کودک باید درک کند هدف همه این روش ها، 
یادآوری این موضوع به کودک اســت که انگشتش را 
در دهانش قرار ندهد. در صورتی که کودک احساس 
کنــد این روش ها جنبه تنبیهی دارند، کارایی الزم را 

نخواهند داشت.
- سیستم پاداش

در این روش قراردادی بین کودک و والدین یا کودک 
و دندانپزشک بسته می شود. در این قرارداد به سادگی 
بیان می شــود که کودک برای مدت خاصی، عادت را 
ترک می کند و در مقابل جایزه ای دریافت خواهد کرد. 
به عنــوان مثال می توان جدولی ماهانه تنظیم کرد و 
بر روی کمد اتــاق خواب کودک نصب کرد و به ازای 
هر روز که کودک عادت را ترک کرد، یک ســتاره در 
محل مربوطه بر روی جدول چســبانید و به ازای هر 
پنج ســتاره، یک جایزه ویژه برای وی در نظر گرفت 
و همزمــان با این کار، کــودک را بصورت کالمی هم 
تشــویق کرد. روش پاداش در صورتــی که با درمان 

یادآوری تلفیق شود، تاثیر مفید بیشتری دارد.
- پالک های عادت شکن:

درصورتی که عادت، پس از کاربرد درمانهای یادآوری و 
پاداش، همچنان ترک نشده ولی کودک واقعا مایل به 
ترک آن است، می توان از این درمان استفاده کرد. در 
این روش وسیله ای ثابت در دهان کودک قرار می گیرد 
که هم بطور فیزیکی مانع انجام عادت شــده و لذت 
مکیدن را از بین می برد و هم به عنوان یک یادآور عمل 
می کند. جهت ترک کامل عادت، معموال این وسایل 

باید حداقل بمدت شش ماه استفاده شوند.

از چه سنی باید سعی کرد عادت مکیدن کودک را 
متوقف کرد؟

توصیه شده برای پیشگیری از عوارض ناشی از مکیدن، 
بعد از سن دو ســالگی، از انجام عادت توسط کودک 
ممانعت بــه عمل آید. از آنجاکــه روش های درمانی 
ذکرشــده برای کودکان باالی چهار ســال مناسب تر 
است، پیشنهاد شــده برای کودکان ۴-۲ ساله ای که 
عادت مکیدن انگشت دارند، پستانک جایگزین شود; 
چرا که مکیدن پســتانک در مقایسه با انگشت، هم 

عوارض کمتری دارد و هم ترک آن راحت تر است.
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تغذیه

دسری ساده که سرو آن با بستنی فوق العاده می شود. 

مواد الزم: 

قالبی به ابعاد ۲۲ در ۳۳ سانت
ده فنجان سیب، بدون پوست و هسته، خردشده

یک فنجان شکر سفید
یک قاشق سوپ خوری آرد سفید

یک قاشق چای خوری پودر دارچین
یک دوم فنجان آب

یک فنجان جوی پرک
یک فنجان آرد

یک فنجان شکر قهوه ای، بسته بندی
یک چهارم  قاشق چای خوری بیکینگ پودر
یک چهارم  قاشق چای خوری جوش شیرین

یک دوم  فنجان کره ، آب شده

طرز تهیه:

 فر را از قبل در دمای ۳۵۰ درجه ی فارنهایت) ۱۷۵ درجه ی سانتی گراد( 
گرم نمائید.

برش های ســیب را در ظرف مورد نظر بریزید. شــکر سفید، یک قاشق 
ســوپ خوری آرد و پودر دارچین را با هم مخلوط نمائید و روی سیب ها 

بپاشید. سپس آب را روی همه مواد بریزید.
جوی پرک، یک فنجان آرد، شکر قهوه ای، بیکینگ پودر، جوش شیرین و 
کره ی آب شده را با هم مخلوط کنید. روی مخلوط سیب و مواد دیگر که 

در ظرف آماده کرده بودید، بریزید.
بــه مدت ۴۵ دقیقــه در فری که از قبل گرم نموده ایــد با حرارت ۳۵۰ 

درجه ی فارنهایت) ۱۷۵ درجه ی سانتی گراد( بپزید.

ارزش غذایی

کالری : ۳۱۶ 
 چربی : ۸.۶ گرم

 پروتئین : ۲.۴ گرم
 کربوهیدرات : ۶۰.۵ گرم

دسر سیب برشته

شما تقریباً هر روز مقداری سم وارد 
بدنتان می کنید، تا جایی که به حدی 
می رسد که مشکلی ایجاد می کند. اگر 
هر روز قدمی برای سم زدایی از بدن 
بردارید، احتمال اینکه بعداً به مشکل 
بزرگــی برخورد کنید بســیار کمتر 
خواهد شد، چون میزان سمی بودن 

بدنتان بسیار پایین است.
این باور میان عمــوم وجود دارد که 
ســم زدایی به یکباره انجام می شود، 
یا از ۲۴ ســاعت تا چند هفته، طول 
می کشــد. اما دلیلی وجود ندارد که 
ثابت کنــد شــما نمی توانید عمل 
سم زدایی از بدن خود را قدم به قدم و 

طی یک روند همیشگی انجام دهید.
 البته این منطقی تر هم هست، چون 
شما تقریباً هر روز مقداری سم وارد 
بدنتان می کنید، تا جایی که به حدی 
می رسد که مشکلی ایجاد می کند. اگر 
هر روز قدمی برای سم زدایی از بدن 
بردارید، احتمال اینکه بعداً به مشکل 
بزرگــی برخورد کنید بســیار کمتر 
خواهد شد، چون میزان سمی بودن 

بدنتان بسیار پایین است.

به مقدار کافی آب بنوشید

 این را حتماً بارها و بارها شنیده اید، 
اما آن قدر مهم است که ارزش دوباره 
گوشزد کردن را دارد. اندام های اصلی 
بدن با داشــتن آب کافی می توانند 
ســموم را از بدن شــما دفع کنند. 
نوشــیدن آب فراوان به بیرون راندن 
مدفوع از بدن هم کمک می کند، که 
خودش حاوی ســموم بسیار زیادی 

است.

بدنتان را برس بکشید

 یک اسفنج نرم تهیه کنید و بدنتان 
را با آن ماســاژ بدهید. صبح قبل از 
دوش گرفتــن این کار را انجام دهید 
تا ســلول های مرده ی پوستتان جدا 
شده و الیه ای جدید ظاهر شود. این 
کار باعث دفع سموم از بدن می شود. 
پوست شما، بزرگ ترین ارگان بدنتان 
است و شما باید همیشه کاری کنید 
که منافذ آن برای دفع سموم باز باشد.

هر روز چای سم زدا بنوشید

چای هایی سم زدای زیادی وجود دارند 
که هرکدام فواید خاص خودشــان را 
دارند، که معروف تریــن آن ها، چای 
سبز است. اما اگر چای سبز، دلتان را 
زده می توانید سراغ انواع گیاهان دیگر 
بروید که خواص ســم زدایی از بدن 
دارند. مثالً دم نوش هایی که به خواب 
بهتر کمک می کنند، به شــما انرژی 
می دهند یا کبد و کلیه ها را پاکسازی 
می کنند و همچنین دم نوش هایی که 
آرام بخش بوده و حس بهتری به شما 

می دهند.

در هر وعده یک سوپر فود بخورید

سعی کنید در وعده ی غذایی تان، یک 
سوپرفود بخورید، یعنی می توانید با 
خــوردن میوه برای صبحانه شــروع 
کنید و بــه بدنتان آنتی اکســیدان 
برســانید، برای ناهار ساالد اسفناج 
تا فیتونوترینــت به بدنتان  بخورید 
برســانید و برای شام هم یک غذای 

تند بخورید تا سرعت متابولیسمتان 
را باال ببرید.

هر روز ورزش کنید

 الزم نیســت هر روز ورزش شــدید 
انجام دهید؛ اما روزی را بدون تحرک 
هم به پایان نبرید. سیســتم لنفاوی 
شما مثل سیســتم گردش خونتان، 
پمپ ندارد بنابراین این کار شماست 
که از جا بلند شــوید و تحرک کنید 
تا مایعات سیستم لنفاوی تان جریان 

خوبی داشته باشند.

پروبیوتیک های طبیعی مصرف کنید

 کمک به بدن بــرای گوارش غذایی 

که می خوریــد می تواند تأثیر زیادی 
روی بیشــتر مانــدن غــذا در بدن 
داشــته و محیطی سمی ایجاد کند. 
قرص هایی وجــود دارد که می توانید 
سطح پروبیوتیک و آنزیم های گوارشی 
بدنتــان را با آن هــا افزایش دهید تا 
غذایی که می خوریــد، بهتر گوارش 
شود. اما یک راه خوب دیگر این است 
که از راه غذاهــای طبیعی، این کار 
را انجام دهید. می توانید کلم تخمیر 
شــده مانند کیمچی یا ســاورکرات 

آلمانی یا ماست پروبیوتیک بخورید.

خوب بخوابید

 بدن شما وقتی که در خواب هستید 
خودش را پاکســازی می کند، کبد 

هم بســیاری از فعالیت های خود را 
صبح زود انجــام می دهد. تا دیروقت 
بیدار ماندن، شما را در شرایطی قرار 
می دهد که چرخه ی عمیق و باکیفیت 
خواب را از دست می دهید، یعنی آن 
بخشی از خواب که طبیعتاً باید قبل از 
نیمه شب روی دهد. صبح ها هم زود 
از خواب بیدار شوید تا مجبور نشوید 
ســاعت هایی که بدن شــما به طور 
طبیعی می خواهد خودش را از شــر 
ســموم خالص کند، بخوابید. ماندن 
مدفوع در بدن یا نگه داشتن ادرار تا 
ساعات دیروقت صبح می تواند منجر 

به بازجذب سموم در بدن شود.

کمتر تلویزیــون ببینید و به اخبار 
گوش دهید

شــاید ارتباط تماشــای تلویزیون و 
گوش دادن به اخبار را با تجمع سموم 
در بدن درک نکنید. اما اگر وضعیت 
فکری و روحی تان در شــرایط خوب 
و خوشــایندی نباشد، احتمال اینکه 
کارهایی انجام دهید و احساســاتی 
داشته باشید که منجر به جمع سموم 
در بدن شــود، بیشــتر خواهد شد. 
تمام تبلیغاتی که شما بین برنامه ها 
می بینید، سعی دارند حسی به شما 
بدهند که باور کنید برای کامل بودن 
به چیزی نیاز دارید. اخبار هم معموالً 
در مــورد حوادث بد و منفی در تمام 
دنیاســت. اگر فکرتان را با صداها و 
تصاویری پر کنید کــه پیام مثبتی 
ندارند و ذاتاً ناخوشایند هستند، سطح 
سمی بودن بدنتان را باال خواهید برد.

زبانتان را تمیز کنید

 سال هاست که دندانپزشکان توصیه 
می کنند قبل از مســواک زدن، روی 
زبانتان هم مســواک بکشید، چون 
زبان مرکز تجمع میکروب ها و سایر 

آلودگی هاست.

غذاهای ارگانیک مصرف کنید

 غذاهــای ارگانیک به این دلیل مهم 
نیســتند که ویتامین یا مواد مغذی 
بیشتری نسبت به غذاهای معمولی 
دارند، بلکه چون از مواد شیمیایی و 
ســموم و مواد مصنوعی ساخت بشر 
مانند فروکتوز و شــیره ی ذرت، مبرا 
هســتند، خوب و مفیدند. با ترجیح 
دادن غذاهای ارگانیــک به غذاهای 
معمولی، به تغذیه ای نزدیک می شوید 
که ۵۰ ســال پیش یــا قبل تر از آن 

وجود داشته است.

کارهایی که می توانید برای
سم زدایی از بدن

انجام دهید

خواص جالب و عجیب کرفس

کرفس اگرچه تلخ اســت ولی نوشیدن آن هزاران خاصیت دارد که از آن 
با عنوان نوش دارویی برای درمان امراض بدن یاد می شود و این امکان را 

فراهم می کند تا سموم هرچه سریع تر از بدن خارج شوند.
کرفس یکی از مواد غذایی شفادهنده شناخته شده است و برای بهره مندی 
از فوایــد آن می توانید مصرف آب کرفس را مدنظــر قرار دهید. اگرچه 
می توانید کرفس را به صورت کامل نیز مصرف کنید، اما بدون تردید این 

کاری چالش برانگیز و دشوار خواهد بود.
 آب کرفــس از ویژگی ضدالتهابی باال ســود می بــرد و از این رو، برای 
افرادی که از بیماری های خودایمنی مانند فیبرومیالژیا، سندرم خستگی 
مزمن، میگرن، ســرگیجه، سندرم روده تحریک پذیر، آرتریت روماتوئید، 

پسوریازیس، اگزما، آکنه، لوپوس، و نقرس رنج می برند، مفید است.
 کرفس یک ادرارآور طبیعی است و این امکان را فراهم می کند تا سموم 
هرچه ســریع تر از بدن خارج شوند. این اثر ادرارآور موجب خروج سدیم 
اضافی از بدن نیز می شود که به طور قابل توجهی در کاهش فشار خون 
مؤثر اســت. افزون بر این، کرفس حاوی مواد شــیمیایی گیاهی به نام 
فتالیدها است که بافت دیواره سرخرگ ها را آرام می سازند تا جریان خون 

افزایش یافته و فشار خون کاهش یابد.
همچنین، فتالیدهای موجود در کرفس به کاهش کلسترول بد )LDL( از 
طریق افزایش ترشح اسیدهای صفراوی در کبد کمک می کنند. اسیدهای 
صفراوی بیشــتر جریان صفراوی بیشــتر را به همراه دارد، که به بهبود 

گوارش و جذب چربی و کلسترول غذایی منجر می شود.
کرفس سرشار از نمک های ارگانیک است که سدیم طبیعی را برای بدن 
انسان تأمین می کند )مشابه ســدیم دریافتی از نمک طعام نیست( که 
توانایی تخلیه رسوبات کلســیم از مفاصل و محلول نگه داشتن آن ها تا 

زمانی که به طور مؤثر توسط کلیه ها دفع شوند را دارد.
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فروردین: ممکن است شما دوست داشته باشید که رویه خود را تغییر داده و از 
زندگی تان لذت ببرید، اما به نظر می رسد دیگران نسبت به شما تصور دیگری در 
ذهن دارند. اگرچه شما باید سعی کنید که با توجه به برنامه هایتان پیش بروید، 
اما اگر به نقطه ای رســیدید که فکر کردید نباید تا اینجا پیش روی می کردید 

نگرانی به خود راه ندهید.

اردیبهشت:با وجود اینکه شما می دانید پیروی کردن از قوانین اهمیت ویژه ای 
دارد، اما شما کارهایتان را بر مبنای منطق خودتان انجام می دهید. حتی اگر این 
رفتار شما باعث شود که احساس کامل بودن بکنید، توجیه کردن آن کار سختی 
اســت. برخی از قابلیتهای تان را باید به خاطر پذیرفته شدن توسط اجتماع زیر 

پا بگذارید. 

خرداد : حوادث غیر مترقبه اخیراً شما ر ا شوکه کرده است و اکنون زمان از نو 
سازمان دهی کردن، استراحت و تجدید قوا کردن فرا رسیده است. تا زمانی که 
از تصمیمی اطمینان صد در صد پیدا نکرده اید در آن مســیر گام نگذارید زیرا  
اگر در رابطه با کاری اطالع حتمی نداشــته باشید تا پایان مسیر دچار استرس 

خواهید بود.
 

تیر:   افکار آرمانی تان ممکن است که مورد آزمایش قرار گیرند. فکر نکنید که 
هیچ کاری را درست انجام نداده اید. این ممکن است به خاطر این باشد که شما 
تصمیمات تان را فقط و فقط براساس ارزش های خودتان می گیرید. نیازی به این 
نیست که بخواهید باورهایتان را تغییر دهید. فقط روش تان را برای رسیدن به 

اهداف تان تغییر دهید.

مرداد :شما برای دست یابی به جواب حاضر نیستید خیلی به خودتان زحمت 
بدهید. اگرچه شما امید دارید که به جوابی قطعی برسید، اما هنوز خاکستری های 
زیادی بین رنگ سفید و سیاه وجود دارد! دست یابی به نتیجه ای روشن و واضح 

نیازمند زمان است. برای رسیدن به موفقیت نباید عجله کنید.

شهریور : احتماال این روزها  با خودتان در کشمکش و ستیز هستید چرا که 
ممکن است خودانگیختگی شما بوسیله وظایف قبلی تان تحت تاثیر قرار گرفته 
باشــد. شما درباره کاری که باید انجام دهید هیچ گونه شک و تردیدی ندارید. 

عملگرا بودن درست ترین کاری است که می توانید اکنون انجام دهید.

مهر : درحالیکه شما سعی می کنید توجه تان را روی چیزهایی که برایتان از همه 
چیز مهم ترند متمرکز کنید، با ضد و نقیض هایی روبرو می شوید. اتفاقات زیادی 
رخ می دهند که شما را از مسیر اصلی تان دور می کنند. شما نسبت به زمانی که 
در اختیار دارید می خواهید کارهای بیشتری انجام بدهید. سعی نکنید که که 

همه مردم را راضی کنید! 

آبان : شما به تازگی احســاس فوق العاده قوی و مستحکمی را در خود بیدار 
ساخته اید. با کمک این انرژی می توانید به سادگی بر نیازهای خود غلبه کنید.

بهتر است از پیله سکوت خود خارج شوید زیرا انرژی زیاد شما با سکوت دارای 
مغایرت خواهند بود ســکوت و انزوای شــما اجازه پیشرفت های سریعی را به 

انرژی های مثبت درونی تان نمی دهد.

آذر :  شــما از انجام دادن کارهایی که وظیفه افراد دیگر است خسته شده اید. 
شما حتی بعضی وقت ها فکر می کنید که تنها کسی هستید که به قول هایی که 
داده عمل می کند! اما نباید به سرعت در صدد رفع اشتباهات افراد دیگر بربیایید. 
شما  باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشید که بتوانید کمک و همکاری افراد 

دیگر را قبول کنید.

دی : تقاضاهایی که از شــما می شود زمان شما را محدود کرده و بهتان اجازه 
نمی دهند آنگونه که دوســت دارید زندگی کنید. شاید شما مسئولیت مالی را 
قبول کرده اید و این موضوع اکنون زندگیتان را آشفته کرده است. هرقدر مشکل 
هم که جلوی راهتان باشد شما فقط باید با آنها روبرو شده و یکی یکی به آنها 

بپردازید تا بهترین کاری را که می توانید انجام دهید. 

بهمن : شما مدام در فکر این موضوع به سر می برید که زندگی تان را متحول 
کنید. این که شما به صدای قلب تان گوش می دهید بسیار اثر مثبتی را ایجاد 
می کند اما به شــرط این که قدرت اجرای آنها را داشــته باشــید تا بتوانید از 
استراتژی هایی که در سابق از آنها پیروی می کردید دیگر تبعیتی نداشته باشید 

و استراتژی جدیدی را شروع کنید.

اسفند : بلندپروازی شما بسادگی می تواند شما را از راه تان منحرف کند ولی 
شما قادرید که با تغییر مقداری از عوامل جایگزین شرایط خود را تغییر دهید. 
طبیعتا زندگی بسیار پیچیده است بنابراین سعی نکنید تا خود را حتی در جزیی 
ترین امور استاد بدانید و بخواهید که به تنهایی گلیم خود را از آب بیرون بکشید. 

فقط روی بخش های مهم تمرکز کنید.
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هر چه کني بخــود کني گر همه نیک و بد 
کني

هر چه که پیدا میکنه خرج اتینا میکنه 
هر چه مار از پونه بدش میاد بیشتر در لونه اش 

سبز میشه
هر چه میگم نره، بازم میگه بدوش 

هر چه نصیب است نه کم میدهند،  ور نستاني 
به ستم میدهند

هر چیز که خوار آید یکروز به کار آید
هر خري را به یک چوب نمیرونند

هر دودي از کباب نیست
هر رفتي، آمدي داره 

هر سخن جائي و هر نکته مقامي دارد
هر سرازیري یک سر باالئي داره

هر سرکه اي از آب، ترش تره 
هر سگ در خونه صاحبش شیره 

هر شب شب قدر است اگر قدر بداني 
هر کس از هر جا رونده اســت بــا ما برادر 

خونده است 

ضرب المثل های ایرانی

فروردین: شاید شما فکر می کنید که اگر طرز فکرتان را تغییر دهید، همه 
چیز نیز عوض خواهد شــد. اما ترک کردن عادتهایی که تبدیل به بخشی 
از زندگی روزانه شــما شده اند کار آسانی نیســت و به استقامت نیاز دارد. 
برداشتن یک قدم کوچک در مسیر درست از تالش کردن برای یک شبه 

به هدف رسدن مؤثرتر است.

اردیبهشت: به جای  نقشه کشــیدن برای فــرار کردن از زیر بار وظایفتان 
د، از قوه تخیل خود استفاده کنید تا راهی را بیابید که به واسطه آن بتوانید 
به هدفهایتان برسید. در این صورت وقتی که تحت فشار قرار گرفتید قادر 
خواهید بود از موقعیت جدیدی که اتخاذ کرده اید بیشتر لذت ببرید. برای 

این که کاری را آغاز کنید باید خودتان آن را در خود بیدار کنید.

خرداد :  شــما ایده های جدیدی برای اینکه کارهایتان را ســریعتر انجام 
دهید دارید، اما شــما نمی دانید که بین نوآوری و ابتکار و کارهای روزمره 
همیشــگی کدام را برگزینید. باوجود اینکه شما دوست دارید به خودتان 
برسید، ولی اکنون وظایف کاریتان در اولویت قرار دارند. اهمیت دادن به 

این اولویت ها به شما کمک می کند فرد موفق تری باشید.
 

تیر:   شما بسیار مصمم هستید که به اهداف خود برسید و اجازه نمی دهید 
حتی کوچکترین چیزی خلل به برنامه تان وارد کند. اما اگر بتوانید مسائل را 
از نقطه نظر دیگران نیز ببینید موفق تر خواهید بود.  همه چیز آن طور که شما 
می خواهید نیست. آرام باشید و به جای اینکه در رویای موفقیت     های آینده 

سیر کنید در لحظه حال زندگی کنید.

مرداد :شما دوســت دارید که دیگران احساسات صادقانه تان را بفهمند، 
اما نشان دادن آسیب پذیریتان کاری پرخطر است. گوش کردن به سخنان 
دیگران می تواند شــما را از ترسهایی که به دردسرتان می اندازند رها کند. 
صحبت کردن در مورد احساسات امری دو طرفه است ، به همان اندازه که 

به دیگران اطالعات داده اید، از آنها اطالعات بگیرید.

شهریور : شما در این رویا به سر می برید که برای دست یافتن به آرزوهای 
بزرگ باید از گذشــته و از زمان هایی خیلی دورتر تالش می کردید و در 
حال حاضر برای این کار بســیار دیر اســت، اما الزم است بدانید هیچ گاه 
دیر نیست، شما حتی امروز نیز می توانید کارهایتان را آغاز کنید.  در مورد 

تمایالت و خواسته های درونی تان با ا طرافیان تان صحبت کنید.

مهر : هر چقدر کسی با شما بهتر رفتار کند احساس ناامیدی و ناامنی شما 
هم بیشــتر خواهد شد. اگر فکر می کنید دیگران در پیشرفت شما دخالت 
می کنند به غریزه تان اعتماد کنید. اما اکنون با یک با یک دشــمن فرضی 
جنگ نکنید؛ به حریف خیالی مشت زدن سیاست موثری نخواهد بود. قبل 

از اینکه حرکت بعدی را آغاز کنید صبر کنید تا اطالعات تان کامل شود.

آبان : شما افکار بزرگی را در سر می پرورانید و برای اجرای آنها می خواهید 
اقدام کنید، اما بهتر است مدتی را صبر کنید تا اوضاع بیشتر بر وفق مرادتان 
شود زیرا در آن صورت موفقیت شما صد درصد خواهد بود. شما قدرت 
تخیل بسیار زیادی دارید، این قدرت بسیار مثبت می باشد اما فراموش نکنید 

که شما در دنیای واقعی در حال زندگی کردن هستید .

آذر :  برداشــتن یک گام محکم و اســتوار باعث می شود بیشتر از آن که 
فکرش را بکنید بهره وری و کارایی داشته باشید. اما بیشتر از توان تان کاری 
را نپذیرید، به خاطر اینکه فشار و استرسی که شما بر خودتان وارد می کنید 
نیروی تان را گرفته وبرای تان مخرب است. توانایی شما برای واقع بین بودن 

چیزی است که دیگران بیش از هر چیز دیگری از شما یاد می گیرند.

دی :تمرکز کردن بر روی مقصد و هدف اغلب اوقات ساده ترین و منطقی 
ترین راه برای تبدیل کردن افکارتان به واقعیت اســت. اما این کار راحت 
نیســت، حتی اگر راه و مقصد شما روشــن و واضح باشد. شما احتماال در 
مسیر درست قرار گرفته اید. عملکردهای بی فکر خیلی زود برایتان دردسر 

درست می کند، پس قبل از اینکه دست به عمل بزنید خوب فکر کنید.

بهمن : زمانیکه شما راجع به اهداف بلند مدت خود فکر می کنید می توانید 
کامال درســت و واضح برنامه ریزی کنید. مشــکل این جاست که سخت 
است تمام جزییات این تصورات را به عمل تبدیل کنید. عنان کنترل را رها 
کنید و به سادگی با امواجی که بوجود می آیند گردش کنید چرا که این کار 

می تواند یک حرکت موثر باشد.

اسفند : شما بر سر دوراهی قرار گرفته اید. شاید دلتان بخواهد که با عجله از 
این دوراهی بگذرید.آن راهی که شما در زندگی تان برمی گزینید تاثیرات 
طوالنی مدتی خواهد داشت. بنابراین چیزی که ابتدا بر اساس حس و غریزه 
آغاز می کنید تا مدتها می تواند تاثیرات خود را داشته باشد. نباید عجله کنید. 

همه چیز را به حال خود بگذارید، زمان آن را حل می کند.

فال هفته
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فروردین : شــما ایــن روزها اعتماد به نفس زیادی پیدا کــرده اید و این 
موضوع همان قدر که می تواند خوب باشــد می تواند شــما به دردسر نیز 
بیندازد. شما وسوسه شده اید که کاری جدید را شروع کنید وخیلی سریع 
آن را تمام کنید. فراموش نکنید که کمی احتیاط هم شرط عقل خواهد بود.

بیش از اندازه به خودتان اعتماد نکنید.

اردیبهشــت :  شــما افکار منفی زیادی را در این روزهــا در ذهن خود 
می پرورانید این عادت را از ذهن خود دور کنید. بهتر اســت هر روز با این 
فکر از خواب بیدار شوید که امروز بزرگترین و مهم تر ین روز در زندگی 
شــما می باشــد پس باید بهترین نقش خود را ایفا کنید. علی رغم تجارب 

زیادی که دارید، اما نمی دانید که چطور باید از آنها استفاده کنید .

خرداد :  ممکن است شما  قادر نباشید که ذهن تان را سرو سامان دهید. یا 
اگر بتوانید تصمیم بگیرید که چه چیزی برای شما درست است آماده هستید 
تا تصمیم قبلی خود را دوباره بررسی کرده و مدت دیگری را به اندیشیدن 
درباره آن بپردازید. نگران نباشید که دیگران چه فکری می کنند. فقط به یاد 

داشته باشید که هر کس دیگری نیز می تواند افکار خود را تغییر دهد.

تیر: شــما در رابطه باآینــده خود ذهنی خالی از هر گونــه پیش داوری و 
قضاوت دارید با این حال نمی دانید جریان باد شما را به کجا می برد. دیدگاه 
شما در رابطه با گذشته کامال برعکس آینده است و آن قدرها در رابطه با آن 
آسان گیر نیستید. نگاه کردن به گذشته یک تمرین رها سازی است تالش 

نکنید تا حقایق را دوباره بنویسید تا تصورات تان را تقویت کند.

مرداد : ممکن است بر این باور باشید که تمام عادات احساسی قابل تغییر 
هســتند مخصوصا اگر شما مایل باشید که در ذهن خود خیال کنید که در 
موقعیت کنونی به نتیجه و هدف خود رسیده اید بدون اینکه واقعا در واقعیت 
به آن دســت پیدا کرده باشید. به خودتان قول دهید که از لحظه حال لذت 

ببرید؛ مهم نیست در آینده چه پیش می آید!

شهریور : گرچه  رویاهای شما کامالً غیرواقعی هستند، ولی شما دوست 
ندارید از آن ها دست بکشید. درحقیقت شما خیلی هیجان زده شده اید. شما 
خودتان فکر می کنید که رویاهایتان کامالً واضح و روشند، اما در حیقیت از 
تاثیراتی که دیگران بر شما گذاشته اند اطالع ندارید.کمی به اطراف خودتان 

توجه کنید.

مهر : شما باید مباحث و گفتگوهای جدیدی را با افراد تازه ای آغاز کنید 
زیرا این گفتگوها شما را در راهی که به تازگی در آن قدم گذاشته اید یاری 
می دهــد. در مورد رفتارهای دیگران زود قضاوت نکنید اجازه دهید، فقط 
رفتارها و گفته های دیگــران را در ذهن تان نگه دارید و بعد راجع به آنها 

نتیجه گیری کنید. 

آبان : شــما در این اواخر به این مساله فکر می کنید که زندگی برای شما 
ارزشی قائل نشده است. ارزش وجودی شما به پیشرفت های هر روزه شما 
نیست بلکه کارهایی است که در مجموع انجام می دهید مهم هستند نه فقط 
یک کار . مقایسه خود با دیگری و کارهایی که دیگران انجام می دهند کار 

درستی نیست.خود را با دیگران مقایسه نکنید.

آذر :  اگر این روزها کسی به شما فرمانی دهد باعث ناراحتی شما می شود 
و سریعا به دفاع از خود بر می خیزید اما بهتر است این حالت عصبانیت و بر 
آشفتگی تان را کنار بگذارید تا بتوانید دید بهتری نسبت به مسائل مختلفی 
که برای تان پیش می آید داشته باشید. این تفکر غلط را به دور بیاندازید. با 

ادامه ی این کار ممکن است آسیب های جدی را به خود وارد سازید.

دی : انرژی شــما اکنون در ســطح باالیی قرار دارد و بسیار مهم است که 
در رابطــه با ایــن انرژی و زنده دلی تازه یافته خود مثبت بیندیشــید. برنامه 
ریزی برای هفته های آینده بســیار مهم است زیرا این کار کیفیت زندگی 
شما را افزایش خواهد داد. صبر نکنید، اکنون بهترین زمان برای رسیدن به 

هدف هایتان است.

بهمن : شما اکنون دارای انرژی فوق العاده مثبتی هستید اما از آن استفاده 
نمی کنید، این انرژی در درون شــما به حالت ســکون و غیر فعال موجود 
می باشد بهتر است هر چه زود تر نیروهای مثبت تان را از خواب بیدار نمایید 
تا شما را در مسیر زندگی و طی نمودن قله های سعادت و خوشبختی یاری 

دهند. به صداهایی که از درونتان می آید گوش فرا دهید.

اسفند : شما این روزها  ممکن است در تفکر و تامل عمیقی غرق شوید، 
که به آسانی از چشم دیگران پوشیده می ماند. اما توجه کنید که االن زمانی 
برای خیال پردازی نیست. شمابر طبق سناریوهایی که در ذهن دارید بازی 
می کنید پس می توانید در مقابل مبارزه ها و رقابت هایی که در ســر راه تان 

پدیدار می شوند به خوبی واکنش نشان داده و تصمیم بگیرید.

فال هفته
�نتشا� يك تمبر بحث بر�نگيز

�نتشا� يك تمبر پ�ستى �� عر�� �� �گوست 1923 � 
�ماني كه �ين س���ر�مين هنو� كامال �� كنتر� �نگلستا� 
خا�� نشد� بو� به صو�� يك بحث جهاني ���مد كه 
�شا�� كوتاهي به ��� تا حد� �يشه � پيچيدگي مسئله �� 

سر�مين پ�رغوغا �� به �ست مي �هد.
 نما� طا� ك�سر� �� تيس���فو� بر �ين تمبر چا� 
ش���د� بو� � همين تصوير بو� كه تفسيرها� گوناگو� 
به �نبا� ��شت. �ير�نيا� عهد ساسانيا� طا� كسر�� 54

متر ��27 متر� �� «شاهيگا� سپيد به معنا� كا� سپيد» 
مي خو�ندند. تيس���فو� (مد�ئن � �ينك سلما� پا� 
Salman Pak) ��قع �� 35 كيلومتر� جنو� شرقي 
بغد�� به مد� هشت قر� پايتخت �ير�� بو� كه عال�� 
بر پايتختي �ير��� به صو�� مركز ��س���تا� خا������ 
(خا������� � خا����) �ي���ر�� هم عمل مي كر� � �ين 
��ستا� �ير�� �� �� عصر� كويت� سو�حل شرقي كشو� 
ر    سعو�� �مر�� كه «گا�هائه» ناميد� مى شد� بحرين � ق�ط�
حاشيه جنوبي خليج فا�� � همه عر�� جلگه �� �مر�� 

(به �ستثنا� �قليم كر�ستا�) �� شامل مي شد .
همين جغر�فيا�� تا�يخي عامل بحث س���ا� 1923

بو�. �ير�نيا� به �ين تمبر �� �ين لحا� �عتر�� ��شتند 
كه معتقد بو�ند �نگلستا� با تأييد �نتشا� �� مي خو�هد 
بحرين (ميش ماهيگ) � ميشا� (�شت ميشا�) �� هم 
به بلع�د� � عر�قي ها مدع���ي بو�ند كه با چا� تصوير 
تيسفو� بر تمبر� �نگليسي ها مي خو�هند ماهي�ت عر�� �� 
تغيير �هند � همانند عهد ساسانيا�� ك�ر�ستا� �� �� �� 

جد� سا�ند � ....
برنامه لشكركشي به تهر��

26  مر��� 1332 � �� ��� فعاليت �نگلستا� � �مريكا 
بر�� بر�ند��� حكومت �كت���ر مصد�� تما� هايي
 با فرماندها� لشكرها� �س���تا� ها بر�� لشكركشي 
�حتمالي به تهر�� � �� صو�� شكس���ت طر� كو�تا �

برقر�� ش���د� بو�. �� �صفها�� ���شير ��هد� �� جانب 
پد�� با پا�� �� �� �فسر�� لشكر �صفها� تما� گرفته 
� معا�� لش���كر به �� �عد� �عز�� نير� به تهر�� ���� بو�. 
�� كرمانشا� نيز سرهنگ بختيا� (بعد� سپهبد) فرماند� 
تيپ محل �عو� ��هد� بر�� لشكركشي به تهر�� �� 

پذيرفته � به ��حدها� �ين تيپ �ما�� با� ���� بو�.

سه شنبه 26 مر���  1395 �  سا� نو� �يكم �  شما�� 26513
�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...
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بانك �طالعا� مربو� به �نحر�� خانو���ها تشكيل شد
يك بانك �طالعاتي بز�� بر�� بر�سي � تعيين 
علل مر� � مير ناش���ي �� بيما��ها� �نتيك � علل 
طال� � جد�ئي� فر�� �� محيط خانو�����ند�ني شد� � 
علل ��تكا� جر�ئم �� تهر�� ��ير شد. �ين بانك كليه 
�طالعا� خو� �� بطو� ��يگا� �� �ختيا� �ستگا�ها� 

�فاهي � برنامه�يز�� �جتماعي قر�� ميدهد.
هز���� نفر �� مد�كا� �جتماعي كه عو�مل �جر�� 
�ين بانك هستند با مر�جعه به بيما�ستا�ها� خانو���ها� 
كانونها� معلولين � �ند��ها� �� سر�س���ر كشو� به 

جمع���� �ما� � �طالعا� ميپر���ند.
�توبا� كر� 6 باند� ميشو�

عر� �توبا� تهر�� � كر� �� 4 باند به 6 باند �فز�يش 
مييابد � بز��� عمليا� س���اختماني تعريض �ين 
�توبا� شر�� ميشو�.�� �توبا� كر� � قز�ين نيز �� سا� 
�يند� به بهر�بر���� خو�هد ش���د � �ين �توبا� ����� 
33 متر عر� �ست � بصو�� 6 باند� �� �متد�� �توبا� 

تهر�� � كر� ساخته ميشو�.
بانك تهر�� به �ستا��� ��نشگا� ��� ميدهد

بانك تهر�� به �ستا��� جديد�الستخد�� ��نشگا� 
تهر�� ��� ضر��� ميپ���ر����. حد�كثر �ين ��� يك 
ميليو� �يا� � يا معا�� �� ما� حقو� خو�هد بو�. بهر� 
�ين ��� �� حد بهر� معمولي بانكي �س���ت � مد� 

با�پر��خت �� 3 سا� ميباشد.
160 سپاهي �ختر تر�فيك تهر�� �� كنتر� ميكنند

�� بامد�� چها�شنبه (پسفر��) 160 سپاهي �ختر� 
بر�� بهبو� بخشيد� به �ضع تر�فيك شهر تهر�� � كمك 
به پليس ��هنمايي � ��نندگي�به خيابانها� پايتخت 
مي�يند � به �ضع عبو� � مر�� �تومبيلها نظا�� ميكنند.
شهر��� پايتخت� �� جلسه �ين هفته �نجمن شهر كه به 
�ياست تيمسا� نا��خاني تشكيل شد� بو�� ضمن �عال� 
�ين خبر �� فعاليتها � �قد�ما� مأمو��� �تشنشاني كه �� 
�تشسو�� �خير جلفا � حريق ناشي �� ���گو� شد� 
تانكر عظيم بنزين �� ميد�� پاستو��به موقع ���� عمل 

شد� بو�ند قد���ني كر�ند.
توطئه تر�� �هبر�� كشو�ها� غيرمتعهد

كلمبو� خبرگز���ها� �مر�� فا� ش���د كه قر�� بو� 
گر�هي �� سر�� كشو�ها� غيرمتعهد كه بر�� شركت �� 
كنفر�نس سر�� كشو�ها� غيرمتعهد ���� كلمبو پايتخت 
«سر�النكا» شد��ند بقتل برسند� �ير�� 23 نفر �� �تبا� ليبي 
كه بد�� �جا�� ���� كلمبو شد� بو�ند �� �ين كشو� �خر�� 
ش���دند. طبق گز��� خبرگز��� مصر� خا��ميانه 
�� ساكها� خو� حامل مسلس���لها� خو�كا� � مو�� 
منفجر� بو�ند.گز���ها� منتشر� حاكي �ست كه 23 نفر 
مذكو� كه �� عو�مل قذ�في بو�ند قصد ��شتند �� مرحله 
��� 6 تن �� سر�� كشو�ها� غيرمتعهد �� بقتل برسانند. 
�ين عد� ش���امل پر�يدنت سا���� ما�شا� تيتو� حافظ 
�سد �ئيس جمهو�� سو�يه� بانو گاند� نخست��ير 
هند� بانو «باند�� نايكه» نخست��ير سر�النكا � بومدين 

�ئيس جمهو�� �لجز�ير بو�ند.
�مريكائيها ميز�� �لو�گي هو�� تهر�� ��

 �ند���گير� ميكنند
كا�شناس���ا� عاليمقا� حفاظت محيط �يس���ت 
�مريكا�طي پر���� با يك هو�پيما� «��تاكسي» بر فر�� 
تهر��� ميز�� �لو�گي هو�� پايتخت � ميز�� قش���ر �ين 
�لو�گي �� مو�� بر�سي قر�� ميدهند.�كتر �ستريلو معا�� 
سا�ما� حفاظت محيط �يست �مريكا كه �� ��� چند 
تن �� متخصصا� برجس���ته محيط �يست �� كشو� به 
�ير�� �مد��ند� �يد��هائي �� مناطق مختلف كشو� خو�هند 
��شت با توجه به تقسيمبند� تهر�� �� لحا� �لو�گي هو� 
به چها� منطقه� بر�سيها� تا���� �� �� �ين با�� �نجا� 

خو�هند ���.
40 كشو� ميتو�نند بمب �تمي بسا�ند

�� گز��� محرمانه�� كه �خير�� بر�� كنگر� �مريكا 
تهيه شد�� �مد� �ست كه تا سا� 1985 نز�يك به 40 كشو� 
با �ستفا�� �� پلوتونيو� حاصله �� ��كتو�ها� �تمي خو� 
قا�� به ساختن سال� �تمي خو�هند بو�. �ين گز��� كه 
شايد يكي �� علل �صلي توجه جد� جديد ��شنگن 
به كنتر� ��كتو�ها� �مريكائي فر�خته ش����د� به ساير 
كشو�ها �س����ت� �ضافه ميكند كه هم�كنو� 20 كشو� 
����� مو�� ��ليه � ��نش ال�� جهت تهيه س����الحها� 
�تمي هس����تند كه 6تا� �نها: �مريكا� شو���� فر�نسه� 

�نگلستا�� چين� هند� �ين كا� �� كر���ند.

تمامي مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� سهشنبه 26 مر���ما� 1355
(بر�بر با 20 شعبا� 1396� 17 ��� 1976) نقل شد� �ست.

منطقه �� تو�يستى �� �يالت ��يومينگ  - نشنا� جئوگر�فيك
سر�يه

ص���د ��� ب���ا�� فد�� ��� ب���ى ��ما� ما
���� ���� نو� كن گر مى بر� فرما� ما

ما حي���ا� جا���نى يافتيم �� عش���ق ��
همد� �ند� �ال� ش���و ت���ا بد�نى جا� ما

خانه خالى كر���يم � خو� نشسته بر ���
غير �� �� نيس���ت با�� �� سر�بس���تا� ما

ج���ا� م���ا �ئينه ��� حض���ر� جانا� بو�
عش���ق �� گنجى �ست �� كنج �� �ير�� ما

غر� ��ياييم � خو� خو� �ست � پايى مى �نيم
��� �گ���ر ���� ��� �� بح���ر بى پايا� ما

خو� �� �� جا� �يد� پيش مر�� مى نهيم
�� خي���ا� �نكه بنش���يند �مى بر خو�� ما
شا� نعمت �هللا �لى

�نتشا� يك تمبر بحث بر�نگيز
�نتشا� يك تمبر پ�ستى �� عر�� �� �گوست 1923 � 
�ماني كه �ين س���ر�مين هنو� كامال �� كنتر� �نگلستا� 
خا�� نشد� بو� به صو�� يك بحث جهاني ���مد كه 
�شا�� كوتاهي به ��� تا حد� �يشه � پيچيدگي مسئله �� 

سر�مين پ�رغوغا �� به �ست مي �هد.
 نما� طا� ك�سر� �� تيس���فو� بر �ين تمبر چا� 
ش���د� بو� � همين تصوير بو� كه تفسيرها� گوناگو� 
به �نبا� ��شت. �ير�نيا� عهد ساسانيا� طا� كسر�� 54
متر ��27 متر� �� «شاهيگا� سپيد به معنا� كا� سپيد» 
مي خو�ندند. تيس���فو� (مد�ئن � �ينك سلما� پا� 
Salman Pak) ��قع �� 35 كيلومتر� جنو� شرقي 
بغد�� به مد� هشت قر� پايتخت �ير�� بو� كه عال�� 
بر پايتختي �ير��� به صو�� مركز ��س���تا� خا������ 
(خا������� � خا����) �ي���ر�� هم عمل مي كر� � �ين 
��ستا� �ير�� �� �� عصر� كويت� سو�حل شرقي كشو� 
ر    سعو�� �مر�� كه «گا�هائه» ناميد� مى شد� بحرين � ق�ط�
حاشيه جنوبي خليج فا�� � همه عر�� جلگه �� �مر�� 

(به �ستثنا� �قليم كر�ستا�) �� شامل مي شد .
همين جغر�فيا�� تا�يخي عامل بحث س���ا� 1923

بو�. �ير�نيا� به �ين تمبر �� �ين لحا� �عتر�� ��شتند 
كه معتقد بو�ند �نگلستا� با تأييد �نتشا� �� مي خو�هد 
بحرين (ميش ماهيگ) � ميشا� (�شت ميشا�) �� هم 
به بلع�د� � عر�قي ها مدع���ي بو�ند كه با چا� تصوير 
تيسفو� بر تمبر� �نگليسي ها مي خو�هند ماهي�ت عر�� �� 
تغيير �هند � همانند عهد ساسانيا�� ك�ر�ستا� �� �� �� 

جد� سا�ند � ....
برنامه لشكركشي به تهر��

26  مر��� 1332 � �� ��� فعاليت �نگلستا� � �مريكا 
بر�� بر�ند��� حكومت �كت���ر مصد�� تما� هايي
 با فرماندها� لشكرها� �س���تا� ها بر�� لشكركشي 
�حتمالي به تهر�� � �� صو�� شكس���ت طر� كو�تا �

برقر�� ش���د� بو�. �� �صفها�� ���شير ��هد� �� جانب 
پد�� با پا�� �� �� �فسر�� لشكر �صفها� تما� گرفته 
� معا�� لش���كر به �� �عد� �عز�� نير� به تهر�� ���� بو�. 
�� كرمانشا� نيز سرهنگ بختيا� (بعد� سپهبد) فرماند� 
تيپ محل �عو� ��هد� بر�� لشكركشي به تهر�� �� 

پذيرفته � به ��حدها� �ين تيپ �ما�� با� ���� بو�.

سه شنبه 26 مر���  1395 �  سا� نو� �يكم �  شما�� 26513
�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...
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بانك �طالعا� مربو� به �نحر�� خانو���ها تشكيل شد
يك بانك �طالعاتي بز�� بر�� بر�سي � تعيين 
علل مر� � مير ناش���ي �� بيما��ها� �نتيك � علل 
طال� � جد�ئي� فر�� �� محيط خانو�����ند�ني شد� � 
علل ��تكا� جر�ئم �� تهر�� ��ير شد. �ين بانك كليه 
�طالعا� خو� �� بطو� ��يگا� �� �ختيا� �ستگا�ها� 

�فاهي � برنامه�يز�� �جتماعي قر�� ميدهد.
هز���� نفر �� مد�كا� �جتماعي كه عو�مل �جر�� 
�ين بانك هستند با مر�جعه به بيما�ستا�ها� خانو���ها� 
كانونها� معلولين � �ند��ها� �� سر�س���ر كشو� به 

جمع���� �ما� � �طالعا� ميپر���ند.
�توبا� كر� 6 باند� ميشو�

عر� �توبا� تهر�� � كر� �� 4 باند به 6 باند �فز�يش 
مييابد � بز��� عمليا� س���اختماني تعريض �ين 
�توبا� شر�� ميشو�.�� �توبا� كر� � قز�ين نيز �� سا� 
�يند� به بهر�بر���� خو�هد ش���د � �ين �توبا� ����� 
33 متر عر� �ست � بصو�� 6 باند� �� �متد�� �توبا� 

تهر�� � كر� ساخته ميشو�.
بانك تهر�� به �ستا��� ��نشگا� ��� ميدهد

بانك تهر�� به �ستا��� جديد�الستخد�� ��نشگا� 
تهر�� ��� ضر��� ميپ���ر����. حد�كثر �ين ��� يك 
ميليو� �يا� � يا معا�� �� ما� حقو� خو�هد بو�. بهر� 
�ين ��� �� حد بهر� معمولي بانكي �س���ت � مد� 

با�پر��خت �� 3 سا� ميباشد.
160 سپاهي �ختر تر�فيك تهر�� �� كنتر� ميكنند

�� بامد�� چها�شنبه (پسفر��) 160 سپاهي �ختر� 
بر�� بهبو� بخشيد� به �ضع تر�فيك شهر تهر�� � كمك 
به پليس ��هنمايي � ��نندگي�به خيابانها� پايتخت 
مي�يند � به �ضع عبو� � مر�� �تومبيلها نظا�� ميكنند.
شهر��� پايتخت� �� جلسه �ين هفته �نجمن شهر كه به 
�ياست تيمسا� نا��خاني تشكيل شد� بو�� ضمن �عال� 
�ين خبر �� فعاليتها � �قد�ما� مأمو��� �تشنشاني كه �� 
�تشسو�� �خير جلفا � حريق ناشي �� ���گو� شد� 
تانكر عظيم بنزين �� ميد�� پاستو��به موقع ���� عمل 

شد� بو�ند قد���ني كر�ند.
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كلمبو� خبرگز���ها� �مر�� فا� ش���د كه قر�� بو� 
گر�هي �� سر�� كشو�ها� غيرمتعهد كه بر�� شركت �� 
كنفر�نس سر�� كشو�ها� غيرمتعهد ���� كلمبو پايتخت 
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��� 6 تن �� سر�� كشو�ها� غيرمتعهد �� بقتل برسانند. 
�ين عد� ش���امل پر�يدنت سا���� ما�شا� تيتو� حافظ 
�سد �ئيس جمهو�� سو�يه� بانو گاند� نخست��ير 
هند� بانو «باند�� نايكه» نخست��ير سر�النكا � بومدين 

�ئيس جمهو�� �لجز�ير بو�ند.
�مريكائيها ميز�� �لو�گي هو�� تهر�� ��

 �ند���گير� ميكنند
كا�شناس���ا� عاليمقا� حفاظت محيط �يس���ت 
�مريكا�طي پر���� با يك هو�پيما� «��تاكسي» بر فر�� 
تهر��� ميز�� �لو�گي هو�� پايتخت � ميز�� قش���ر �ين 
�لو�گي �� مو�� بر�سي قر�� ميدهند.�كتر �ستريلو معا�� 
سا�ما� حفاظت محيط �يست �مريكا كه �� ��� چند 
تن �� متخصصا� برجس���ته محيط �يست �� كشو� به 
�ير�� �مد��ند� �يد��هائي �� مناطق مختلف كشو� خو�هند 
��شت با توجه به تقسيمبند� تهر�� �� لحا� �لو�گي هو� 
به چها� منطقه� بر�سيها� تا���� �� �� �ين با�� �نجا� 

خو�هند ���.
40 كشو� ميتو�نند بمب �تمي بسا�ند

�� گز��� محرمانه�� كه �خير�� بر�� كنگر� �مريكا 
تهيه شد�� �مد� �ست كه تا سا� 1985 نز�يك به 40 كشو� 
با �ستفا�� �� پلوتونيو� حاصله �� ��كتو�ها� �تمي خو� 
قا�� به ساختن سال� �تمي خو�هند بو�. �ين گز��� كه 
شايد يكي �� علل �صلي توجه جد� جديد ��شنگن 
به كنتر� ��كتو�ها� �مريكائي فر�خته ش����د� به ساير 
كشو�ها �س����ت� �ضافه ميكند كه هم�كنو� 20 كشو� 
����� مو�� ��ليه � ��نش ال�� جهت تهيه س����الحها� 
�تمي هس����تند كه 6تا� �نها: �مريكا� شو���� فر�نسه� 

�نگلستا�� چين� هند� �ين كا� �� كر���ند.

تمامي مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� سهشنبه 26 مر���ما� 1355
(بر�بر با 20 شعبا� 1396� 17 ��� 1976) نقل شد� �ست.

منطقه �� تو�يستى �� �يالت ��يومينگ  - نشنا� جئوگر�فيك
سر�يه

ص���د ��� ب���ا�� فد�� ��� ب���ى ��ما� ما
���� ���� نو� كن گر مى بر� فرما� ما

ما حي���ا� جا���نى يافتيم �� عش���ق ��
همد� �ند� �ال� ش���و ت���ا بد�نى جا� ما

خانه خالى كر���يم � خو� نشسته بر ���
غير �� �� نيس���ت با�� �� سر�بس���تا� ما

ج���ا� م���ا �ئينه ��� حض���ر� جانا� بو�
عش���ق �� گنجى �ست �� كنج �� �ير�� ما

غر� ��ياييم � خو� خو� �ست � پايى مى �نيم
��� �گ���ر ���� ��� �� بح���ر بى پايا� ما

خو� �� �� جا� �يد� پيش مر�� مى نهيم
�� خي���ا� �نكه بنش���يند �مى بر خو�� ما
شا� نعمت �هللا �لى

جدول سودوکو

* نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه 
شود؟

*  شــیارهای کف دست کمکی برای بهتر 
گرفتن اشیاء است؟

*  الشــخورها قــادر به دیــدن یک موش 
کوچک از ارتفاع ۴ کیلومتری میباشند؟

* مورچه ها هم شمردن بلدند و قدم هایشان 
را برای مسیر یابی میشمارند؟

* خورشــید در مدار کهکشــان شــیری با 
سرعت 9۰۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت 

میکند؟

*  نام قدیم یونان، هالس برگرفته از هلیوس 
خدای خورشید بوده است؟

*  فقط قورباغه های نر قور قور می کنند؟

* خــرس با تمام ســنگینی خــود میتواند با 
سرعت ۵۰ کیلومتر در ساعت بدود؟

آیا می دانید....
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اسامی برندگان جدول 3744
  1ـ هاجر علیجانیـ  مسجد سلیمان

2ـ ناصر کریم زادهـ  بجنورد
3ـ عاطفه محسنیـ  تهران
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افقي
ــتمديدهـ  ناسپاسـ  فيل ماقبل  1ـ  س
ــورهـ  ازت3ـ  از  ــت ك ــخ2ـ  نف تاري
ــمان  ــاـ  بار ديگرـ  چراغ آس ويتامينه
ــتان  ــلـ  عدد فوتبالي4ـ  شهرس ـ عق
ــذر نابجا ــريانيـ  ع ــم س ــاه هفت  ـ م
 5ـ  دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد

6ـ  گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  
ــي7ـ  فلز سرخـ  خراسان  عدد ورزش
ــيـ  پايتخت  ــي هندس ــمـ  حجم قدي
ــيانـ  يادداشت ــتاني هخامنش  زمس

ــراوتـ  غربالـ  صورت فلكي  8ـ  باط
ــله  ــگيـ  سلس ماه مهر9ـ  بيماري س
ــر  ــگ10ـ  ام ــانـ  بافرهن مقدوني
ــته  ــطرنجـ  انباش ضروريـ  بازنده ش
ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س

ــاه خارجـ   ــمـ  م 13ـ  بلدرچين، وش
ــرا  ــگـ  ويرگول14ـ  سرس ــار كلن ي
ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف

ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
1ـ  مورد شكـ  حيرانـ  ورزشي گروهي2ـ  كربن 
ــانه  ــي در رياضي3ـ  قلق كارـ  نش ــاـ  مبحث گرانبه
ــودال عميقـ   ــدنـ  گ ــريك قايل ش ـ براي خدا ش
ــيريني پزيـ  نااميدـ  آستان ــما4ـ  عطر ش  من و ش
ــهري ــش ش ــدهـ  بارك ــجـ  لغزن ــريـ  رن  5ـ  برت

ــتيـ  آزادـ   ــهـ  گياهي خورش 6ـ  طنين مگس و پش
ــيقيـ   ــيقیـ  مقامي در موس آب بند7ـ  الفبای موس
قايق، كرجيـ  ساز جاريـ  مادر8ـ  شهر بين راهيـ  
قرضـ  دستگاه مبدل الكتريسيته9ـ  آشناـ  ماشين 
زراعتـ  بخشنده10ـ  جهان، دنياـ  مربوط به ملت 
ــتينـ  رود مشهور مصري  ـ نيزه كوچك11ـ  پوس
ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط

12ـ  مهره اي شطرنجيـ  محاسنـ  طبيعيـ  نشان 
مفعولي13ـ  كج، خميدهـ  كوير مشهور ايرانـ  خو 

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
از دهانش آتش بيرون مي جهدـ  انبازيـ  تيزهوشي، 
زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان
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3755 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3744
  1ـ هاجر علیجانیـ  مسجد سلیمان

2ـ ناصر کریم زادهـ  بجنورد
3ـ عاطفه محسنیـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي
ــتمديدهـ  ناسپاسـ  فيل ماقبل  1ـ  س
ــورهـ  ازت3ـ  از  ــت ك ــخ2ـ  نف تاري
ــمان  ــاـ  بار ديگرـ  چراغ آس ويتامينه
ــتان  ــلـ  عدد فوتبالي4ـ  شهرس ـ عق
ــذر نابجا ــريانيـ  ع ــم س ــاه هفت  ـ م
 5ـ  دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد

6ـ  گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  
ــي7ـ  فلز سرخـ  خراسان  عدد ورزش
ــيـ  پايتخت  ــي هندس ــمـ  حجم قدي
ــيانـ  يادداشت ــتاني هخامنش  زمس

ــراوتـ  غربالـ  صورت فلكي  8ـ  باط
ــله  ــگيـ  سلس ماه مهر9ـ  بيماري س
ــر  ــگ10ـ  ام ــانـ  بافرهن مقدوني
ــته  ــطرنجـ  انباش ضروريـ  بازنده ش
ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س
ــاه خارجـ   ــمـ  م 13ـ  بلدرچين، وش
ــرا  ــگـ  ويرگول14ـ  سرس ــار كلن ي
ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف
ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
1ـ  مورد شكـ  حيرانـ  ورزشي گروهي2ـ  كربن 
ــانه  ــي در رياضي3ـ  قلق كارـ  نش ــاـ  مبحث گرانبه
ــودال عميقـ   ــدنـ  گ ــريك قايل ش ـ براي خدا ش
ــيريني پزيـ  نااميدـ  آستان ــما4ـ  عطر ش  من و ش
ــهري ــش ش ــدهـ  بارك ــجـ  لغزن ــريـ  رن  5ـ  برت

ــتيـ  آزادـ   ــهـ  گياهي خورش 6ـ  طنين مگس و پش
ــيقيـ   ــيقیـ  مقامي در موس آب بند7ـ  الفبای موس
قايق، كرجيـ  ساز جاريـ  مادر8ـ  شهر بين راهيـ  
قرضـ  دستگاه مبدل الكتريسيته9ـ  آشناـ  ماشين 
زراعتـ  بخشنده10ـ  جهان، دنياـ  مربوط به ملت 
ــتينـ  رود مشهور مصري  ـ نيزه كوچك11ـ  پوس
ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط

12ـ  مهره اي شطرنجيـ  محاسنـ  طبيعيـ  نشان 
مفعولي13ـ  كج، خميدهـ  كوير مشهور ايرانـ  خو 

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
از دهانش آتش بيرون مي جهدـ  انبازيـ  تيزهوشي، 
زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان
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اسامی برندگان جدول 3744
  1ـ هاجر علیجانیـ  مسجد سلیمان

2ـ ناصر کریم زادهـ  بجنورد
3ـ عاطفه محسنیـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي
ــتمديدهـ  ناسپاسـ  فيل ماقبل  1ـ  س
ــورهـ  ازت3ـ  از  ــت ك ــخ2ـ  نف تاري
ــمان  ــاـ  بار ديگرـ  چراغ آس ويتامينه
ــتان  ــلـ  عدد فوتبالي4ـ  شهرس ـ عق
ــذر نابجا ــريانيـ  ع ــم س ــاه هفت  ـ م
 5ـ  دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد
6ـ  گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  
ــي7ـ  فلز سرخـ  خراسان  عدد ورزش
ــيـ  پايتخت  ــي هندس ــمـ  حجم قدي
ــيانـ  يادداشت ــتاني هخامنش  زمس
ــراوتـ  غربالـ  صورت فلكي  8ـ  باط
ــله  ــگيـ  سلس ماه مهر9ـ  بيماري س
ــر  ــگ10ـ  ام ــانـ  بافرهن مقدوني
ــته  ــطرنجـ  انباش ضروريـ  بازنده ش
ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س
ــاه خارجـ   ــمـ  م 13ـ  بلدرچين، وش
ــرا  ــگـ  ويرگول14ـ  سرس ــار كلن ي
ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف

ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
1ـ  مورد شكـ  حيرانـ  ورزشي گروهي2ـ  كربن 
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ــتينـ  رود مشهور مصري  ـ نيزه كوچك11ـ  پوس
ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط
12ـ  مهره اي شطرنجيـ  محاسنـ  طبيعيـ  نشان 
مفعولي13ـ  كج، خميدهـ  كوير مشهور ايرانـ  خو 

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
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برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3744
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هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 
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3755 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3744
  1ـ هاجر علیجانیـ  مسجد سلیمان

2ـ ناصر کریم زادهـ  بجنورد
3ـ عاطفه محسنیـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي
ــتمديدهـ  ناسپاسـ  فيل ماقبل  1ـ  س
ــورهـ  ازت3ـ  از  ــت ك ــخ2ـ  نف تاري
ــمان  ــاـ  بار ديگرـ  چراغ آس ويتامينه
ــتان  ــلـ  عدد فوتبالي4ـ  شهرس ـ عق
ــذر نابجا ــريانيـ  ع ــم س ــاه هفت  ـ م
 5ـ  دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد
6ـ  گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  
ــي7ـ  فلز سرخـ  خراسان  عدد ورزش
ــيـ  پايتخت  ــي هندس ــمـ  حجم قدي
ــيانـ  يادداشت ــتاني هخامنش  زمس
ــراوتـ  غربالـ  صورت فلكي  8ـ  باط
ــله  ــگيـ  سلس ماه مهر9ـ  بيماري س
ــر  ــگ10ـ  ام ــانـ  بافرهن مقدوني
ــته  ــطرنجـ  انباش ضروريـ  بازنده ش
ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س
ــاه خارجـ   ــمـ  م 13ـ  بلدرچين، وش
ــرا  ــگـ  ويرگول14ـ  سرس ــار كلن ي
ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف

ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
1ـ  مورد شكـ  حيرانـ  ورزشي گروهي2ـ  كربن 
ــانه  ــي در رياضي3ـ  قلق كارـ  نش ــاـ  مبحث گرانبه
ــودال عميقـ   ــدنـ  گ ــريك قايل ش ـ براي خدا ش
ــيريني پزيـ  نااميدـ  آستان ــما4ـ  عطر ش  من و ش
ــهري ــش ش ــدهـ  بارك ــجـ  لغزن ــريـ  رن  5ـ  برت

ــتيـ  آزادـ   ــهـ  گياهي خورش 6ـ  طنين مگس و پش
ــيقيـ   ــيقیـ  مقامي در موس آب بند7ـ  الفبای موس
قايق، كرجيـ  ساز جاريـ  مادر8ـ  شهر بين راهيـ  
قرضـ  دستگاه مبدل الكتريسيته9ـ  آشناـ  ماشين 
زراعتـ  بخشنده10ـ  جهان، دنياـ  مربوط به ملت 
ــتينـ  رود مشهور مصري  ـ نيزه كوچك11ـ  پوس
ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط

12ـ  مهره اي شطرنجيـ  محاسنـ  طبيعيـ  نشان 
مفعولي13ـ  كج، خميدهـ  كوير مشهور ايرانـ  خو 

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
از دهانش آتش بيرون مي جهدـ  انبازيـ  تيزهوشي، 
زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحيح حل کرده و به دفتر مجله يا ايميل درج 
شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن 
همراه باال پيامك نمايند، يک نفر و برای جداول سودوکو و، کاکورو      و هيداتو  نيز 1 نفر به قيد قرعه انتخاب 
و به هر يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می گردد. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني و نام نويسنده 

با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم نيست پست سفارشي شود.

آن دس�ته از خوانندگان�ی ک�ه نس�بت ب�ه 
جدول ه�ای اي�ن صفح�ه پيش�نهاد و ي�ا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
از س�اعت 18/30 الی 20/30 به شماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك نمايند.
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اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار 

د  هيد   كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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3755 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3744
  1ـ هاجر علیجانیـ  مسجد سلیمان

2ـ ناصر کریم زادهـ  بجنورد
3ـ عاطفه محسنیـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي
ــتمديدهـ  ناسپاسـ  فيل ماقبل  1ـ  س
ــورهـ  ازت3ـ  از  ــت ك ــخ2ـ  نف تاري
ــمان  ــاـ  بار ديگرـ  چراغ آس ويتامينه
ــتان  ــلـ  عدد فوتبالي4ـ  شهرس ـ عق
ــذر نابجا ــريانيـ  ع ــم س ــاه هفت  ـ م
 5ـ  دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد

6ـ  گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  
ــي7ـ  فلز سرخـ  خراسان  عدد ورزش
ــيـ  پايتخت  ــي هندس ــمـ  حجم قدي
ــيانـ  يادداشت ــتاني هخامنش  زمس
ــراوتـ  غربالـ  صورت فلكي  8ـ  باط
ــله  ــگيـ  سلس ماه مهر9ـ  بيماري س
ــر  ــگ10ـ  ام ــانـ  بافرهن مقدوني
ــته  ــطرنجـ  انباش ضروريـ  بازنده ش
ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س

ــاه خارجـ   ــمـ  م 13ـ  بلدرچين، وش
ــرا  ــگـ  ويرگول14ـ  سرس ــار كلن ي
ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف
ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
1ـ  مورد شكـ  حيرانـ  ورزشي گروهي2ـ  كربن 
ــانه  ــي در رياضي3ـ  قلق كارـ  نش ــاـ  مبحث گرانبه
ــودال عميقـ   ــدنـ  گ ــريك قايل ش ـ براي خدا ش
ــيريني پزيـ  نااميدـ  آستان ــما4ـ  عطر ش  من و ش
ــهري ــش ش ــدهـ  بارك ــجـ  لغزن ــريـ  رن  5ـ  برت
ــتيـ  آزادـ   ــهـ  گياهي خورش 6ـ  طنين مگس و پش
ــيقيـ   ــيقیـ  مقامي در موس آب بند7ـ  الفبای موس
قايق، كرجيـ  ساز جاريـ  مادر8ـ  شهر بين راهيـ  
قرضـ  دستگاه مبدل الكتريسيته9ـ  آشناـ  ماشين 
زراعتـ  بخشنده10ـ  جهان، دنياـ  مربوط به ملت 
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ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط
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ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س
ــاه خارجـ   ــمـ  م 13ـ  بلدرچين، وش
ــرا  ــگـ  ويرگول14ـ  سرس ــار كلن ي
ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف

ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
1ـ  مورد شكـ  حيرانـ  ورزشي گروهي2ـ  كربن 
ــانه  ــي در رياضي3ـ  قلق كارـ  نش ــاـ  مبحث گرانبه
ــودال عميقـ   ــدنـ  گ ــريك قايل ش ـ براي خدا ش
ــيريني پزيـ  نااميدـ  آستان ــما4ـ  عطر ش  من و ش
ــهري ــش ش ــدهـ  بارك ــجـ  لغزن ــريـ  رن  5ـ  برت
ــتيـ  آزادـ   ــهـ  گياهي خورش 6ـ  طنين مگس و پش
ــيقيـ   ــيقیـ  مقامي در موس آب بند7ـ  الفبای موس
قايق، كرجيـ  ساز جاريـ  مادر8ـ  شهر بين راهيـ  
قرضـ  دستگاه مبدل الكتريسيته9ـ  آشناـ  ماشين 
زراعتـ  بخشنده10ـ  جهان، دنياـ  مربوط به ملت 
ــتينـ  رود مشهور مصري  ـ نيزه كوچك11ـ  پوس
ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط

12ـ  مهره اي شطرنجيـ  محاسنـ  طبيعيـ  نشان 
مفعولي13ـ  كج، خميدهـ  كوير مشهور ايرانـ  خو 

حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 

همراه 09355010776 پيامك كنند.
ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
مجله، اسم شهر، نام و نام خانوادگي  به تلفن همراه باال پيامك كنند، يک نفر و 
برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
از دهانش آتش بيرون مي جهدـ  انبازيـ  تيزهوشي، 
زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان
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3755 45اطالعات هفتگی        شماره

اسامی برندگان جدول 3744
  1ـ هاجر علیجانیـ  مسجد سلیمان

2ـ ناصر کریم زادهـ  بجنورد
3ـ عاطفه محسنیـ  تهران

BAZKHOO @ yahoo.com

افقي
ــتمديدهـ  ناسپاسـ  فيل ماقبل  1ـ  س
ــورهـ  ازت3ـ  از  ــت ك ــخ2ـ  نف تاري
ــمان  ــاـ  بار ديگرـ  چراغ آس ويتامينه
ــتان  ــلـ  عدد فوتبالي4ـ  شهرس ـ عق
ــذر نابجا ــريانيـ  ع ــم س ــاه هفت  ـ م
 5ـ  دعاي معروفـ  جايزـ  روشنـ  جاويد

6ـ  گوشت آذريـ  دينداريـ  شبـ  
ــي7ـ  فلز سرخـ  خراسان  عدد ورزش
ــيـ  پايتخت  ــي هندس ــمـ  حجم قدي
ــيانـ  يادداشت ــتاني هخامنش  زمس

ــراوتـ  غربالـ  صورت فلكي  8ـ  باط
ــله  ــگيـ  سلس ماه مهر9ـ  بيماري س
ــر  ــگ10ـ  ام ــانـ  بافرهن مقدوني
ــته  ــطرنجـ  انباش ضروريـ  بازنده ش
ــی دمـ  بی خبر از  ــتر ب ــدن11ـ  ش ش
گرسنهـ  ميوه اي استواييـ  براي آشتي 
ــندـ  عدد منفي12ـ  از مصالح  مي كش
ــوند مانند ــمـ  رنگي گياهيـ  پس  ـ س
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ــوان مبارك ــدرـ  حي ــي، قلن  ـ صوف

ــز  ــديـ  فل ــوانـ  گل نومي 15ـ  پهل
ــي، تظاهرـ  رده،  ــرفـ  دوروي پرمص
ــوروش كبيرـ   ــادر ك ــف16ـ  م ردي
ــه17ـ  اتحاديه اي  شهري در فرانس
ــه، داراي سابقه  مركب از چند موسس

ـ توكل كردن

عمودي:
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قايق، كرجيـ  ساز جاريـ  مادر8ـ  شهر بين راهيـ  
قرضـ  دستگاه مبدل الكتريسيته9ـ  آشناـ  ماشين 
زراعتـ  بخشنده10ـ  جهان، دنياـ  مربوط به ملت 
ــتينـ  رود مشهور مصري  ـ نيزه كوچك11ـ  پوس
ــدنـ  بهانه جويي ــيله گزي ــينماييـ  وس ــع س  ـ قط

12ـ  مهره اي شطرنجيـ  محاسنـ  طبيعيـ  نشان 
مفعولي13ـ  كج، خميدهـ  كوير مشهور ايرانـ  خو 

حرف )ا( چه تعداد است؟
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برای جداول سودوکو، کاکورو و هيداتو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر 
يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
از دهانش آتش بيرون مي جهدـ  انبازيـ  تيزهوشي، 
زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان
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حرف )ا( چه تعداد است؟

آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های اين صفحه پيشنهاد و يا انتقادی 
دارند می توانند فقط پنجش�نبه ها از س�اعت 18/30 الی 20/30 به ش�ماره تلفن 
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ازبين عزيزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحيح حل کرده و به دفتر 
مجله يا ايميل درج شده ارسال يا تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره 
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يک هديه ای به رسم يادبود تقديم می شود. البته به شرطي كه كدپستي،نشاني 
و نام نويسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت 2 ماهه، الزم 

جوایز برندگان به نشاني آنها ارسال خواهد شدنيست پست سفارشي شود.

جدول متقاطع
جدولها زير نظر: د اود  بازخو

حل جدولهای 
شماره3744

گرفتنـ  اليه بيروني دندان14ـ  ماري افسانه اي كه 
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زيركي15ـ  ضمير وزنيـ  نوعي زندانـ  همسر حوا 
ـ اوالد ارشد نوح)ع(ـ  طاليه دار اعداد16ـ  كشور 
هزار جزيرهـ  معروف17ـ  نابوديـ  كيسه خوراك 

چهارپاـ  كتاب مقدس مسيحيان



44 Issue 1451 Friday November 22, 2019شماره ۱45۱ جمعه ۱ آذر  44۱۳۹۸

Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

این مکان  برای آگهی شما604-773-6374
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
۶04-۹2۱-4۷2۶

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

تـدریـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتى
با 20 سال تجربه آموزشى در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

کالس نقاشی
زیر نظر: 
 مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط 20 دالر 
تلفن تماس: ۶04-۹2۱-4۷2۶

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

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

بند و ابرو 20 دالر

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

604-219-6202 «نورت ونکوور»

تاتو ابرو 150 دالر، تاتو چشم 150 دالر،
TATTOO تاتو لب 120 دالر

اجاره همخانه

IMPROVE 
YOUR 

GRADES

Since 2002موسسه آموزشى کپیالنو

از هم اکنون به فکرتقویت پایه درسى فرزندان خود باشید
Private Lessons for 

Elementary & High School
Math, English, Scince, .....

#106-2419 Bellevue Avenue, West Vancouver

604-839-0244  
604-281-0244

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

604-817-9933
forouzan.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

براى لیست امالك موجود براى اجاره به 
وب سایت زیر مراجعه کنید

 Iranian School (Farsi)

مدرسه ايرانيان (فارسی)
شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابی، پورت مودی، یو بی سی و ریچموند

  	www.iranianschool-farsi.com      (604) 551-9593 تلفن
                    		Iranianschool@hotmail.com

www.iranianschool-farsi.com 
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3 

E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953

 مدرسه ایرانیان (فارسى)
Iranian School (Farsi)

  شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابى، 
پورت مودى، یو.بى.سى و ریچموند

www.iranianschool-farsi.com     
Iranianschool@hotmail.com                     

604-551-9593
604-261-6564

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

یک واحد ۱۲ متری مبله، با  اتاق انتظار و منظره عالی،
 فقط برای کارهای اداری، واقع در قلب شهر کوکیتالم )لینکلن سنتر(، 

نزدیک به ایستگاه اتوبوس و قطار اجاره داده می شود.
۵۷۸۰-۸۰۵- ۶۰۴ سعید

۱۴۵۲
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه
حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938
باوند زنجانى           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ادونسد                   604-971-6575
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474
توران ایزدى یار       604-734-2114

رادیو

فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
مهرناز کاووسى      604-779-4146
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
الهام معظمى         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایى            604-356-6032
باوند زنجانى           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعى     778-708-0520

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745

«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

عضو 5 ستاره

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)500-7361

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا ۶ بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  ۶04-۹44-۹۶۷۷

 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

تابلوهای زرد  2

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.

معنی این تابلوها چیست؟

این تابلوها در محل ورودی یا پیوند دو تا جاده نصب می 
شوند و فرقی نمیکند که جاده فرعی به اصلی به پیوندند 
و یــا دو تا جاده اصلی بهم بــه پیوندند. وقتی این تابلوها 
را دیدید باید انتظار قرار گرفتن وســایط نقلیه دیگر را در 

مســیرتان را داشته باشید. اگر در مسیری هستید که دو 
تا باند بیشتر دارد. در حد امکان باید تغییر مسیر به دست 
راســت  با چپ بدهید و اجازه بدهید که وســایط نقلیه 
دیگری در جاده ای که به جاده شــما می پیوندند بتواند 
براحتی در مســیر ترافیک قرار گرفته و به راه خود ادامه 

دهد. معموال تابلو دیگری به اسم مرج نصب می شود.

معنی این تابلو ها چیست؟

همه این تابلوها یک معنی مهم دارند که در مسیر حرکت 
شان یک عامل تقسیم کننده در جاده وجود دارد و یا عامل 
تقسیم کننده به انتها رسیده اســت.) مانع،  جدول، پل، 

تونل، گل کاری، بلوار یا میدان کوچک( 

جواب درست D  است.

شاعر می میرد،
 شاعر نقره ای

در خوانش هوشنگ توزیع از زندگی 
و مرگ فریــدون فرخزاد که نمایش 
»شــاعر نقره ای« نام گرفته اســت، 
فرخــزاد چــه در تک گویی ها و چه 
هنگام سخن گفتنش با دیگران، بیش 
از هر چیز بر شــاعر بودن خود تاکید 

می کند.
توزیع در به تصویر کشیدن فریدوِن 
شــاعر، به ســروده های او متوســل 
نمی شــود، بلکه شــاعری را نمایش 
می دهد که او خود از »شــاعر بودن« 
می شناخته است: صراحت، شجاعت، 
اســتقالل و تعهد ویژگی هایی است 
که وقتی یک جا در او جمع می شوند، 
از او یک »دیگری« می ســازند؛ یک 
»غیرخودِی« محکوم به طرد شدن، 
فرو رفتن در انزوا و در نهایت، حذف 

شدن.
از همان ابتدای نمایش، وقتی فرخزاد 
)در کالبد هوشنگ توزیع( برای اجرای 
یکی از شــوهای خــود در اروپا روی 
صحنه می رود، این همرنگ نشدن او 
با جماعت است که بیش از هر یک از 
ویژگی های دیگرش به چشم می آید و 
به تدریج که با نمایش پیش می رویم 
و شخصیت او را بیشتر می شناسیم، 
پُــر رنگ و پُر رنگ تر می شــود. او از 
خانمی ایرانی که در همســایگی اش 
زندگی می کند نقــل قولی می آورد 
کــه در آن از ایران به عنوان »خراب 
شده« یاد می شود؛ صفتی که از بس 
در توصیف هــای ایرانیان از ایران، آن 
را شنیده ایم به گوش ما عادی جلوه 
می کند اما به گوش فرخزادی که آن 
»دیگرِی« متفاوت و متعهد اســت، 
شــوکه کننده است و با تاسف از این 
نقل قول یاد و آن را شماتت می کند. 
در صحنــه ی دیگــری، هنگامی که 
فرخزاد شــروع به انتقاد از بی تفاوتی 
ایرانیان خارج نشین نسبت به وضعیت 
ایران می کند، عده ای از تماشاچیان با 
فریاد »فِری باید برقصه« مانع سخن 
گفتــن او می شــوند و در واقع به او 
گوشزد می کنند که به تماشای رقص 
و آواز آمده اند، نه برای شنیدن سخنان 
و انتقادهایش. و او معترض می شــود 
که: »کار من فقط رقص و آواز نیست، 

من شاعرم«.
اینجاست که می فهمیم اجر و قربی 
که فریــدون فرخزاد بــرای جایگاه 
شاعر قائل است، صرفا به شعر گفتن 
شــاعران برنمی گردد. شاعری که او 
خــود را در قالب آن تعریف می کند، 
ســخنوری ُرک گو است با زبانی تلخ 
و زهرآگیــن که هر کســی را تاب و 
تحمل آن نیست. دوستان واقعی اش 
انگشت شــمارند و به وفور دشــمن 
دارد؛ چه میان خارج نشــین ها، چه 
بین حکومتی ها. نتیجه ، کوهِ نامه های 
تهدید به قتل است که بر سرش آوار 
می شود. این اســت که اروپای ناامن 
را رهــا می کند و مأمن خــود را در 
لس آنجلس می جوید؛ شهری که خود 
او در آخرین مصاحبه  ی زندگی اش که 
در مجله ی »جوانان« به چاپ رسیده 
است، از آن با این القاب یاد می کند: 
»لس آنجلس شــهر سیاسی نیست؛ 

شهر استراحت و تفریح است.«
اما برای شــاعری که اوســت، تبعید 

با تفریح و اســتراحت نسبتی ندارد؛ 
برعکس، یک سره با اندوه، حسرت و 
دلتنگی عجین شــده است. بالطبع، 
همچنان ساز مخالف می زند و دشمن 
بر دشمنان خود می افزاید، تا جایی که 
چشم باز می کند و می بیند هنرمندانی 
که زمانی روی زانوی خود بزرگ و به 
مردم معرفی شــان کرده بود، »دیگر 
جواب سالمش را نمی دهند که هیچ، 
چشم دیدنش را نیز ندارند« )نقل به 
مضمون یکی از دیالوگ های نمایش(.

اگر فرخزاِد نمایش »شــاعر نقره ای« 
بیش از هــر چیز بر شــاعر بودنش 
تاکید می کند، خود نمایش اما بیش 
از هر چیز، بر نمایِش اســتیصال این 
شــاعر متمرکز شده است. در »شاعر 
نقــره ای«، از فرخــزاد ســرخوش و 
بانشاِط شوهای »میخک نقره ای«]۱[ 
اثری نیســت؛ برعکس، با انسانی به 
شدت مستأصل مواجه ایم که دمادم 
به خشم می آید، فریاد می زند و برای 
خالصــی از دامی کــه در آن گرفتار 
آمده است، به در و دیوار می کوبد. اما 
افسوس که تمام راه های نجات بسته 
است: جماعتی که هیچ نسبتی با او 
ندارند گرداگردش را فراگرفته اند و با 
این حال، هر یک )اعم از اپوزیسیون 
و هنرمند( به نوعی استفاده شان را از 

او می برند.
کمدی ســیاه »شاعر نقره ای« زمانی 
در نشــان دادِن ایــن اســتیصال به 
نقطــه ی اوج خود می رســد که به 
هجو گروه های اپوزیسیوِن بی برنامه و 
بی عمل رو می آورد. شاعر نقره اِی ما 
در لس آنجلس قرار است با تلویزیونی 
همــکاری کند که حتــی بودجه ی 
تامین تجهیــزات فیلمبرداری را نیز 
ندارد. تلویزیون برای تأمین بودجه اش 
دست به دامن گروه های اپوزیسیون 
می شود. آنها نیز در عوض، خواستار 
معرفی و تبلیغ گروه خود در تلویزیون 
می شوند. فرخزاد ابتدا نمی پذیرد و بر 
سر مدیر تلویزیون فریاد می زند که: 
این یک جور رشــوه گرفتن است. اما 
مدیر با ذکر این که اعضای کادر فنی 
تلویزیــون ماه ها اســت که حقوقی 
دریافت نکرده اند و اجاره خانه هایشان 
عقب افتاده است، سرانجام او را راضی 

می کند.]۲[
فرخزاد میزگــردی برگزار می کند تا 
به واســطه ی آن، گروه اپوزیسیونی را 
که حامی مالی تلویزیون شده است، 
به بیننــدگان برنامه اش معرفی کند. 
در برنامــه لو می رود که اعضای گروه 
در میتینگ هــای خــود درباره تنها 
چیزی که صحبت می کنند، کیفیت 
غذایی ست که در میتینگ ِسرو شده 
است. و هنگامی که فرخزاد از مردی 
که از اعضای گروه اســت می خواهد 
که راهکار خــود را بــرای براندازی 
حکومت ایران شرح دهد، او می گوید 
که هر شب به پنج نفر در ایران تلفن 
می زنــد و از اکثریت آنها می شــنود 
کــه از حکومت ناراضی اند. ســپس 
بــه آنها توصیه می کند کــه هر روز 
در خیابان های مســیر خانه به محل 
کارشــان، روی زمین میخ بریزند تا 
ماشین هایی که از آن خیابان ها عبور 
می کنند پنچر شوند، راه بندان ایجاد 

شود و به این ترتیب، مردم عصبانی 
شوند و به خیابان ها بریزند تا حکومت 

سرنگون شود.
فرخزاد، سرانجام، دلزده از تمام این ها، 
چــاره ای نمی بیند جز این که به اروپا 
بازگردد؛ بــه همان جایی که به جای 
کوهِ نامه های تهدیــد به قتل، این بار 
خــود قاتالن در انتظارش هســتند. 
نمایش با صحنه ی نمادیِن برخاستِن 
ده هــا فریدون فرخــزاد از قتل گاه او 
به پایان می رسد. این صحنه نه تنها 
می تواند نماِد تداوم یافتِن صراحت ها، 
شجاعت ها، استقالل ها و تعهدها باشد، 
که استیصال انسانی را نیز که درست 
به دلیل همان ویژگی ها، چه در وطن 
و چه در تبعید، »غیرخودی« شمرده 

می شود، ابدی می کند.
دوســت دارم این متــن را با ترانه ای 
فریدون  از ســروده های  درخشــان 
فرخــزاد به پایان ببــرم که احتمال 
می دهم کمتر کسی از میان شما آن 

را شنیده باشد:

»دریچه«

شــب اگر دریچه ای داشت، به سوی 
تو باز می شد

ز پِس هزار پرده ش، ســخن تو ساز 
می شد

تو سالِم صبح زودی
تو عطوفِت درودی

تو صدای پای خورشید
آبشارِ هر چه رودی

الِف هزار اول، کمری شکسته دارد
قِد تو چو سرو بیند، لِب خویش بسته 

دارد
من اگر شکسته بالم
قلمی شکسته دارم

نگه تو نور راه و
سخن تو کوله بارم

همه اش به فکِر حرفت که نشسته بر 
زبانم

به که گویم این ســخن گر نرسد به 
استخوانم

واسه خشکِی زمین، آب
واسه وسعتش حصاری

واسه حاتم، مثل بخشش
واسه من یه جان نثاری

تو سالِم صبح زودی
تو عطوفِت درودی

تو صدای پای خورشید
آبشارِ هرچه رودی

]۱[ نام شــوهای تلویزیونی فریدون 
فرخزاد، پیش از انقالب، که به واسطه ی 
آن تعداد زیادی از هنرمندان مشهور 

کنونی را به مردم معرفی کرد.
]۲[ فریدون فرخزاد در گفت وگویی 
با تلویزیون »میدنایت شو« درباره ی 
عملکرد این نوع تلویزیون ها می گوید: 
»نمی  توانم بگویم رسانه های گروهی 
لس آنجلس خائن هستند ولی دست 
کم ایــن را می توانــم بگویم که من 
خدمتی از آنها ندیدم... این رســانه ها 
برای من اگر اینجا باشم خوب اند اما 
اگر در ایران باشــم، کاری برای من 

نکرده اند. هیچ.«
سپیده جدیری )رادیو فردا(

جواب درست C  است.

جواب درست B  است.



47 Issue 1451 Friday November 22, 2019شماره ۱45۱ جمعه ۱ آذر  4۷۱۳۹۸

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

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

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.

کانون فارغ التحصیالن
 دانشکده فنی دانشگاه تهران مقیم بریتیش کلمبیا    

گردهمایی ماهانه کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی دانشگاه 
تهران، مقیم بریتیش کلمبیا، در تاریخ چهارشنبه ۲۷ نوامبر از 
ساعت ۷ تا ۹ بعد از ظهر در آدرس زیر تشکیل خواهد شد: 

Delbrook Community Centre / Fir Room
851 West Queens Road, North Vancouver, BC
دراین جلسه آقای سینا زنوزی  به ایراد سخنرانی در زمینه  
»نابرابری اقتصادی در جهان« و نگاهی به کتاب پر فروش 

توماس پیکتی »سرمایه در قرن بیست و یکم «
 خواهند پرداخت.

از کلیه اعضاء کانون و عالقمندان دعوت میشود در این جلسه 
حضور بهمرسانند. ورود برای عموم آزاد می باشد.
هیئت مدیره کانون فارغ التحصیالن دانشکده فنی

 دانشگاه تهران مقیم بریتیش کلمبیا
www.fannibc.org

بنیاد کانادا و ایران

 از کلیه عالقمندان به داشتن اطالعات در مورد
 پیوند اعضای بدن دعوت می نماید که در این برنامه

 بسیار جالب حضور بهم رسانند.
خانم مارگارت بنسون که خود دریافت کننده ریه و کلیه 

می باشد داستان زندگی خود و اهمیت اهدا کردن عضو را با 
مدعوین در میان خواهند گذاشت.

 خانم دکتر زهره انصاری در مورد چگونگی اهدا عضو در استان 
بی سی اطالعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار خواهند داد.
 زمان : یکشنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۹ ، ساعت ۲ تا ۳ بعد از ظهر

لطفا جهت رزرو با شماره۱۹۷۷-۸۰۰-۶۰۴ و یا ایمیل 
admin@cif-bc.com  تماس حاصل فرمایید 

ورود برای عموم رایگان می باشد.
 Welsh room-West Vancouver Memorial Library 

1950 Marine Drive
West Vancouver, B.C.V7V 1J8

دیده بان ایران

اهمیت دستگیری حمید نوری برای جنبش دادخواهی در ایران

 حمید نوری ملقب به حمید عباسی اواخر سال پنجاه و هشت، در سن هجده سالگی، به دستگاه سرکوب،
 شکنجه و اعدام جمهوری اسالمی در زندان اوین پیوست. او در آن مقطع، در دفتر داستانی اوین مشغول

 به کار بود و بعد از انتصاب الجوردی به عنوان داستان زندان اوین، زیرنظر او آموزش دید و بتدریج شخصیت و 
افکار او  به عنوان یک عامل امنیتی، یک دادیار، یک بازجو و یک شکنجه گر شکل گرفت.

 او سال های بعد به گوهردشت منتقل شد و به تیم مرتضوی، ناصریان )محمد مقیسه ای( و لشکری  پیوست. 
بنابر اسناد دادگاه ایران تریبونال و شهادت زندانیان سیاسی سابق، او به اتفاق ناصریان و داود لشکری،

 یک پای قتل عام زندانیان سیاسی در ماه های مرداد و شهریور شصت وهفت در زندان گوهردشت بودند. 

 محاکمه چنین عنصری که در جریان مستقیم قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت بوده است، 
می تواند به افشای رازهای درونی حاکمیت در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی، بیانجامد.

 گشودن این رازها، نخستین گامی خواهد بود برای گشودن پرونده قضائی علیه رهبران جمهوری اسالمی، 
دستوردهنده گان و پیش برنده گان قتل عام زندانیان سیاسی، به ویژه اعضای »هیت مرگ«؛ حسینعلی نیری، 

مصطفی پورمحمدی، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی،  محمداسماعیل شوشتری علی مبشری و.... 
به این دلیل نیز، دستگیری و محاکمه او برای روشن شدن زاویای ناپیدا و پنهان قتل عام زندانیان سیاسی

 و برای جنبش دادخواهی در ایران اهمیت بسیار دارد. 

»دیده بان ایران« که نهادی حقوقی زیرمجموعه ایران تریبونال است، از مقطع تاسیس آن 
در سال ۱۳۹۲ شمسی برابر با ۲۰۱۳ میالدی، اقدام به تشکیل پرونده برای صاحب منصبان جمهوری اسالمی 

کرده است، که براساس حکم و قضاوت قاضی های بین المللی دادگاه ایران تریبونال به جنایت علیه بشریت 
محکوم شده اند.  این پرونده ها به ما کمک کرد، که به سرعت و تنها به فاصله چند روز علیه شاهرودی، 

رئیس سابق قوه قضائیه جمهوری اسالمی و علیرضا آوایی، عضو هیت مرگ زندان یونسکو  دزفول 
و وزیر دادگستری دولت روحانی، اقدام کنیم. 

دیده بان ایران، بالفاصله بعد از اطالع از بازداشت حمید نوری در روز نهم نوامبر ۲۰۱۹، از دو طریق شاکیان 
خصوصی و کمک به پروسه کارشناسی دادگاه، علیه حمید نوری پرونده جداگانه ای تشکیل داد. 

»دیده بان ایران« از کسانی که اطالعات و اسنادی در باره حمید نوری دارند، درخواست می کند هرچه سریع تر 
از طریق نشانی  زیر با ما تماس حاصل نمایند. هم چنین، از  زندانیانی که در مقطع قتل عام زندانیان سیاسی،  
قبل یا بعد از آن در زندان گوهردشت بوده و عالقه مند هستند علیه او شکایت کنند، با ما سریعا تماس حاصل 

نمایند. آن دسته از خانواده هایی که عزیزانشان در سال شصت وهفت در گوهردشت اعدام شده و
 یا در گوهردشت زندانی بوده و از حمید نوری اطالعاتی دارند و یا او را می شناسند، با ما تماس بگیرند.   

iranwatch@irantribunal.com

۱۹ نوامبر ۲۰۱۲ برابر با ۲۸ آبان ۱۳۹۸

در حمایت از مبارزات مردم ایران گرد هم می آییم

شنبه 23 نوامبر ساعت 3 تا 4 بعدازظهر
مقابل آرت گالری در داون تاون ونکوور

دشمنان آزادی و عدالت اجتماعی بدانند که مردم متحد هرگز شکست نمیخورند.  ما بیشماریم
همانگونه که همگی مطلع هستید یک روز پس از اعالم افزایش نرخ بنزین در ایران، موجی از 

اعتراضات صلح آمیز مردمی تاکنون بیش از صد شهر را در ایران در بر گرفته است. پلیس سرکوب 
رژیم، لجام گسیخته به جان مردم معترض افتاده، دهها نفر کشته و صدها نفر مجروح و بیش از 
هزار تن دستگیرشده اند. شمار جانباختگان اعتراضات سراسری و دستگیری ها رو به افزایش 
است. رژیم جمهوری اسالمی در کنار این سرکوب، به قطع اینترنت نیز اقدام نموده، تا در یک 
سکوت خبری محض، سبعانه به اعتراضات بحق مردم خاتمه دهد. و بسیاری از ما نگران جان 
عزیزان معترضمان هستیم. بیائید متحد و یک پارچه گرد هم آییم تا ضمن حمایت از مبارزات 

مردم ایران، صدای مطالبات آنها در ونکوور باشیم.

کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران - ونکوور

فعالین سازمان فدائیان)اقلیت( ونکوور -کانادا

ایرانیان آزاده و مبارز!                                                                                       
خشم توفنده توده های زحمتکش ایران چند روزی است که 

زمین زیر پای جنایتکاران و آدمکشان جمهوری اسالمی را داغ 
کرده است.مردم بجان آمده در ایران از زن و مرد، پیر و جوان 
خیابانها و میادین  سراسر کشور را بدست گرفته اند، با دستان 
خالی اما با قدرتی توفنده مزدوران و آدمکشان رژیم را به عقب 
رانده و مراکز خون و جنایت را به آتش میکشند.تا این لحظه 

دهها کشته و صد هاتن مجروح و هزاران نفر از جوانان دستگیر 
شده اند ، اما پر توان تر از روز قبل چون آتشفشانی توفنده،

توان و نیروی سرکوبگران را میسوزانند.                                                                     
 کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران در ونکوور اکسیونی را 
در روز شنبه ۲۳ نوامبر در داون تاون، آرت گالری) تقاطع 

خیابانهای جورجیا و هورن بی( تدارک دیده است.                                                                                                          
 فعالین سازمان فدائیان)اقلیت( در ونکوور ، ضمن شرکت در 

این اکسیون اعتراضی و حمایتی، از همه ایرانیان آزاده و مترقی 
درخواست میکند که در دفاع از خواستها و مطالبات و نیز در 
حمایت از مبارزات  زحمتکشان ایران که سرنگونی و فروپاشی 

جمهوری اسالمی  را در دستور کار خویش قرار داده اند، 
شرکت فعالی داشته باشند.                                
زنده باد آزادی-زنده باد سوسیالیسم                                                                                                  
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی                                                                                                  
برقرار باد حکومت شورایی                      
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وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1451

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

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

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید

آموزشگاه رانندگى آریا
تخفیف ویژه براى تازه واردین و دانش آموزان

Aria Driving Academy

778-723-7373
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