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»شمار ثبت شده جان باختگان اعتراض ها 
تاکنون ۳۶۶ نفر است«

کانــال تلگرام وبســایت کلمــه، روز 
پنجشنبه ۶ آذر )2۸ آبان( نوشت: »یک 
منبع آگاه در تماس با کلمه، شمار جان 
باختگان ثبت شــده حــوادث اخیر را 

تاکنون ۳۶۶ نفر اعالم کرد.«
»کلمه« نوشته »در حال تحقیق بیش تر 
در این باره است« و »با توجه به شدت 
بی سابقه اعمال خشونت علیه معترضان 

و دســتور شلیک مستقیم به جمعیت 
تظاهرکننده، احتمال صحت این خبر 

بسیار زیاد است«.
ســازمان عفو بین الملــل در آخرین 
گزارش خــود از جان باختن ۱4۳ نفر 
در جریــان اعتراضات اخیــر در ایران 
خبــر داده بود، ولی تاکید داشــت که 
شمار واقعی کشته شــدگان به مراتب 

بیشتر از این رقم است. حکومت ایران 
همچنان در باره شــمار کشته شدگان 
و بازداشت شــدگان اعتراض های اخیر 
ســکوت کرده و حاضر به اطالع رسانی 
نیست.گفته می شود بیش از ۷۰۰۰ نفر 

در طی این روزها دستگیر شده اند.
دیده بان حقوق بشــر روز چهارشنبه 
در بیانیه ای بــا اعالم این که »مقامات 

ایران به عمد میزان سرکوب سراسری 
علیه اعتراضــات را مخفی می کنند« 
از دولت ایران خواســت »فــوراً تعداد 
افــراد کشته شــده، دستگیرشــده، و 
بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را اعالم 
کند و اجازه تحقیقی مســتقل درباره 
نقض های حقوق بشــری احتمالی را 

صادر کند«.
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هر جمعه منتشر می شود

کورش عرفانی

جنبش اعتراضی
 می داند چه نمی خواهد،

 اما نمی داند چه می خواهد

جنبش های اجتماعی ده ســال اخیر در ایــران ظاهری 
محدود و موردی داشته اند، اما باطن آنها برانداز بوده است. 
بهانه ها متفاوت است: در ســال ۸۸ انتخابات بود، در دی 
۹۶ گرانی بود و در آبــان ۹۸ افزایش قیمت بنزین. اما به 
فاصله ی کوتاهی مسیرحرکت و شعارهای آن آشکار کرده 
که انتخابات و گرانی و بنزین بهانه است و کل نظام نشانه 
اســت. این امر ما را به درک این واقعیت فرا می خواند که 
حرکت هــای اعتراضی در ایران از حیــث ماهیت، برانداز 

هستند.
هرجنبشی، در مســیر براندازی، باید دو موضوع را به طور 
مشــخص برای خود روشن ســازد: ۱( چه نمی خواهد 2( 
چه می خواهد. مورد اول را وجه سلبی جنبش می گویند، 
یعنی آن چه قرار اســت دفع و رفع و طرد شود. مورد دوم 
وجه ایجابی جنبش اســت، یعنی آن چه مطلوب و مورد 
تقاضاست تا بیاید و مستقر شود. پس، فعاالن جنبش برانداز 
باید آن چه را که می خواهند پایین بکشند و از بین ببرند 
تعییــن کنند و نیز، آن چه را که می خواهند جایگزین امر 
طرد شده کنند بگویند. هر چند که می دانیم به طور معمول 
مورد اول آسان تر است و می تواند سریع تر تعیین تکلیف 
شــود تا دومی. مورد ایجابی زمان بر است و سبب تطویل 
جنبش می شود، هر چه برخورد با آن فعال تر و هوشمندانه 

تر باشد شانس تعیین و تحقق آن بیشتر خواهد شد.

تجربه  انقالب

شعارها اســتراتژی نیســتند، اما نماد استراتژی جنبش 
هستند. در زمان انقالب شعارهای زیادی در سراسر کشور 
مطرح می شــد. برخی از آنها به سرعت آمدند و فراموش 
شدند، اما بعضی ماندند و هویت بخش آن حرکت گشتند. 
دو شعار محوری دو وجه مورد بحث را پوشش می داد: وجه 
سلبی جنبش را شعار »مرگ بر شاه« نمایندگی می کرد. 
این شعار مشخص می ســاخت که مردم شاه را به عنوان 
نماد نظام شاهنشاهی نمی خواهند و به واسطه ی آن، نظام 
پادشــاهی را نفی می کنند. امری که آن قدر بارز شد که 
حکومت جدید موفق شد با یک شبه رفراندم آن را به تایید 
اکثریت مطلق رای دهندگان برساند. دلیل این موفقیت در 
رفراندم فروردین ۱۳5۸ این بود که این شعار در طول یک 
سال در کشور توانسته بود در میان تظاهر کنندگان جای 
بــاز کند و زمینه ی فکری و عینی را برای تحقق آن آماده 
سازد. ازآن ســوی، وجه ایجابی با شعار »استقالل، آزادی، 
جمهوری اسالمی« تامین می شد. آن شعار بیان می کرد که 
جامعه چه می خواهد. استقالل نماد نفی خصلت وابسته ی 
رژیم شــاه بود که علیرغم غیر واقعی بودن کامل آن، برای 
افکار اکثریت مردم ایران در آن زمان امری مسلم و مسجل 
محسوب می شد. آزادی، نفی اختناق و سرکوب و ساواک 
بود و عطشــی که جامعه برای رهایــی از قید و بند ترس 
و وحشت دستگاه ســرکوبگر رژیم شاه داشت. جمهوری 
اســالمی، با وجود آن که یک نقض غرض آشــکار بود، به 
روشنی از یک سوی نوع نظام جایگزین را ترسیم می کرد و 
از سوی دیگر ماهیت مذهبی حرکت را که زیر رهبری یک 
شخصیت مذهبی و شبکه ی مخوف آخوندها قرار داشت به 
نمایش می کشید. به همین دلیل نیز بعد از انقالب فاصله ی 
آشکاری میان خواست و آرزوی مردم و واقعیت رژیم سیاه 

و تباه آخوندی به وجود آمد.
با این همه منظور ما از طرح مورد انقالب ارائه ی یک مثال 
ملموس از ضرورت وجود دو وجه مکمل ســلبی و ایجابی 
برای موثر ســاختن یک جنبش برانداز اســت. مردم باید 
بدانند چه چیزی را می خواهند پایین بکشند و چه چیزی 
را می خواهند به جای آن باال ببرند. یکی کافی نیســت و 

جواب نمی دهد.

جنبش فعلی

به نظر می رسد که یکی از مشکالت اصلی جنبش کنونی 
این است که به طور روشن و مکرر اعالم داشته که می داند 
چه نمی خواهد، اما هنوز مبهم و ناشناس است که به جای 
آن چه می خواهد. این یک کمبود جدی و آســیب رسان 
است که سبب می شــود هربار کار در میانه ی راه از نفس 
بیافتد و مجبور شــود باز دوباره راه رفته را از نو طی کند. 
براین اســاس، مکانیزم عدم موفقیت جنبش های اخیر تا 

حدی این گونه است:
- حرکت از ســوی بخشی از کسانی که دیگر نمی خواهند 

شرایط نابسامان را پذیرا باشند کلید می خورد.
-  این بخش از جامعه به خیابان می آید و با پرداخت بهایی 

سنگین آن چه را نمی خواهد مطرح می کند.
- در این مرحله الزم است که بخش های دیگر جامعه نیز 

به این نیروی پیشاهنگ بپیوندند و جنبش گسترده شود.
- امــا اکثریت خامــوش می داند که بــرای اعالم آن چه 
نمی خواهد باید هزینه ای سنگین بدهد، پس تردید می کند.

- در این بین، نیروی پیشــاهنگ در حــال دادن تلفاتی 
سنگین اســت و بدون پشتیبانی و ورود اکثریت خاموش 

دوام نمی آورد.
- در نهایــت، جنبش فراگیر نمی شــود و مجبور به عقب 

نشینی است تا فرصت بعدی.
تا موقعی که این مکانیزم، یا چیزی شبیه به آن تکرار شود، 
جنبش برانداز به هدف خود یعنی پایین کشــیدن نظام 
دست پیدا نمی کند. در این جاست که پرسش چه باید کرد 
ظهور می کند. پاسخ آن این است که باید راهی پیدا کرد تا 
پس از آغاز حرکت، نیروی بیشتری به صحنه آید و حرکت 
فراگیر شده به سوی تعیین سرنوشت نظام فاسد حاکم به 
پیش رود. اما چگونه؟ در حالی که می دانیم وجه ســلبی 
جنبش بخشی از نیروهای اجتماعی را به میدان می آورد، 
نبود وجه ایجابی مانع از آمدن بخش دیگر می شود. این ها 
الیه های محاســبه گر جامعه هستند و از خود می پرسند: 
پس از طرد رژیم، چه به دســت خواهد آمد؟ آنها چشــم 
انــداز و جایگزین را نمی بینند و به همین دلیل در ابهام و 
تردید به ســر می برند. این شک و تردید است که اکثریت 
معترض اما خاموش را زمین گیر می کند. آنها نیاز دارند تا 
هر دو وجه بازی را ببینند، چه قرار اســت برود و چه قرار 
اســت بیاید. پس، در یک جایی باید این مشکل را برطرف 
کرد. یعنی جنبش باید وجه ایجابی خود را روشن و تعریف 
کرده و سپس آن را به طور گسترده مطرح کند. این نکته 
می تواند یکی از کمبودهای اصلی جنبش را برطرف کند و 

نشان دهد که در انتهای تونل مبارزه چه در انتظار است.
در حال حاضر یک شعار بسیار خوب، وجه سلبی جنبش را 
به روشنی آشکار می سازد. شعار »مرگ بر دیکتاتور« بیانگر 
نفی بارز و مشخص استبداد و دیکتاتوری است، از هر نوع 
که باشد. در این شــعار بلوغی خوابیده است که در شعار 
»مرگ بر شاه« نبود. در حالی که شعار مرگ بر شاه به فرد 
می پرداخت، به این نکته توجه نمی کرد که ممکن است شاه 
برود و فرد دیگری مثل او یا بدتر از او بیاید، که آمد؛ شعار 
»مرگ بر دیکتاتور« اما نفی هر شخص و جریانی است که 
سودای استقرار اســتبداد در ایران داشته و دارد و خواهد 
داشت. این شــعاری است هوشمندانه که به فراتر از شعار 
»مرگ بر خامنه ای« می رود و یک نوع نگرش و سیســتم 
حکومتی را هدف قرار می دهد. پس، وجه ســلبی جنبش 
می تواند با محوریت شعار »مرگ بر دیکتاتور« تامین شود، 
چه خامنه ای باشد چه هر کس دیگری که در رویای کسب 
و انحصار قدرت در تالش اســت. می ماند شعاری مناسب 

برای وجه ایجابی جنبش برانداز.
در این میان، یکی از شعارهای مطرح شده در جنبش های 
اخیر، از سال ۸۸ به این سو، جلب توجه می کند. این شعار 

از خصوصیــات الزم برای تامیــن خصلت ایجابی جنبش 
برانداز کنونی برخوردار است. این شعار شباهت زیادی به 
همان شعار ایجابی انقالب دارد اما با یک تفاوت مهم. شعار 
»استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی« در جنبش ۸۸ مطرح 
شد و پس از آن در خیزش دی ماه ۹۶ و قیام آبان ۹۸ تکرار 

شد. این شعار چند عنصر مهم و کلیدی را در خود دارد:
۱( اســتقالل در این شــعار به معنای نفی وابســتگی به 
بیگانگان است، امری که با تعامل سالم با جهان در راستای 

تامین منافع ملی مردم ایران هیچ تضادی ندارد.
2( آزادی: پادزهر اســتبداد اســت و این که باید در قالب 
آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی اندیشه، آزادی سیاسی و 

آزادی های مدنی تامین و تضمین شود.
۳( جمهوری: نظام چرخشــی قدرت با رای و اراده ی مردم 
از طریق انتخابات آزاد است. نظامی که با محدود و موقت 
کردن زمان حفظ قدرت، امکان برپایی استبدادی نو را-که 
در ژنتیک تاریخی قدرت سیاســی در ایران نهفته است- 

خنثی می کند.
4( ایرانی: تکیه بر ضــرورت بهره بردن از غنای فرهنگی، 

پیشینیه ی کهن تاریخی وحدت ملی بی مانند ایرانیان.
بنابراین می توان، با تکیه بر این شــعار، به سوی معرفی و 
ســاماندهی ایده  جایگزین مطلــوب جنبش برویم؛ یعنی 
مشــخص کنیم که آن چه می خواهیم چیست. بر اساس 
این شــعار، آن چه می خواهیم، از یک سو استقالل است. 
این یعنی ما نوکرهیچ کس نیســتیم و برای کسب آزادی 
خود به تبعیت ازهیچ قدرت بیگانه ای نیاز نداریم. ما با اتکاء 
بــه خود به عنوان یک ملت آزادیخــواه و به به کار گیری 
توان گسترده ی خویش، استبداد را دفن و دمکراسی را بنا 
می کنیم و ســپس، ایرانی پیشرفته و قدرتمند را خواهیم 
ساخت. آزادی می خواهیم، در وسیع ترین شکل خود، در 
تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، سیاســی و فرهنگی. انسان 
ایرانی باید طعم شــیرین آزاد زیستن را بچشد و بتواند به 
شکل نهادینه از تمامی آزادی های الزم برای خودشکوفایی 
فردی و جمعی خویش بهره برد. جمهوری را می خواهیم تا 
مدعیان خدمت و قدرت را براساس شایستگی، چهار سال 
یا حداکثر هشت سال، با رای اکثریت مردم، در راس هرم 
قدرت قرار دهیم و از طریق سازوکارهای مشخص قانونی 
و شهروندی بر کار او نظارت کنیم. چه بهترین باشند چه 
بدترین، همین مدت زمان را بیشــتر نخواهند داشت. در 
این میان هم اگر صاحب قدرتی دســت از پا خطا کرد او 
را براساس قانون اساســی حتی زودتر از این موعد پایین 
می کشیم. ما دیگر کمترین خطری برای پذیرش یک نظام 
مبتنی بر قدرت همیشــگی و موروثی و »موهبت الهی« و 
امثال این هجویات را نمی پذیریــم: نه قدرت واقعی را به 
طور همیشگی به کســی می دهیم نه قدرت نمادین را. از 
نگاه جامعه شناختی، نظام پادشاهی برای جامعه ی استبداد 
زده ی ایرانی معادل زهر مطلق اســت چرا که حامل خطر 
حتمی بازتولید استبداد است. و سرانجام، واژه ی ایرانی نشان 
می دهد که ما دارای یک هویت فرهنگی مشخص هستیم. 
هویتی که به همت زندگی همبســته ی چند هزارساله ی 
اقوام ایرانی در کنار هم شکل یافته و در بناسازی آن همان 
قدر کرد و ترک و بلوچ نقش دارند که خوزستانی و فارس و 
خراسانی. واژه ی ایرانی در این شعار تودهنی محکمی است 
بــه همه نیروهای وطن فروش تجزیه طلب که فکر نکنند 
می توانند وحدت ملی ایران زمین، این میراث ارزشــمند 
تاریخی بشــر را، که نماد همزیســتی انســان ها در عین 
تنوعشان است، به همت سازمان های اطالعاتی عربستان و 
ترکیه و اسرائیل از چنگ ما درآورند. این میراثی است برای 

بشریت و باید که حفظ شود.
به این ترتیب می بینیم، در کنار شعار »مرگ بر دیکتاتور«، 
که نماد نفی هر گونه استبداد، اعم از تاج دار و عمامه به سر 
اســت، شعار »استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی« می تواند 
زمینــه را برای تکمیل دو وجه مــورد نیاز جنبش فراهم 
سازد. تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور و تشکل های 
سیاسی آزادیخواه می توانند با طرح این دو شعار، به عنوان 
محورهای اصلی جنبــش، در تکمیل یکی از کمبودهای 

اصلی حرکت های اجتماعی تغییر طلب یاری رسانند:
- وجه سلبی با شعار »مرگ بر دیکتاتور«

- وجه ایجابی با شعار »استقالل، آزادی، جمهوری ایرانی«.
اگر این دو شــعار به صورت گسترده در تبلیغات سیاسی 
مد نظر قرار گیرد به دو ستون اصلی هویتی برای جنبش 
تبدیل می شوند و نقص کنونی جنبش برطرف می شود. در 
کنار بیان آن چه جنبش نمی خواهد، در سایه  روشن شدن 
آن چه جنبش می خواهد، الیه های وسیع تری از مردم به 
آن می پیوندند و راه برای ورود اکثریت معترض و خاموش 

به صحنه  اعتراضات باز می شود.

به نظر می رسد که یکی از مشکالت اصلی جنبش کنونی این است که به طور روشن و مکرر اعالم 
داشته که می داند چه نمی خواهد، اما هنوز مبهم و ناشناس است که به جای آن چه می خواهد.

اعالم جنگ 
»سردار« شکم برآمده 

به گرسنگان

آنکه عربده کشان از »جنگ« در خیابانهای ایران، 
»تسویه حساب« و »زدن تیر خالص« دم می زند، 
نه آقای نتانیاهو است، نه شاهزاده خالد بن سلمان 
و نه مستر ترامپ؛ او کسی نیست ُجز سرکرده سپاه 
پاســداران که از یکی از میدانهای شهر تهران در 
بوق جنگ علیه مرُدم ایران می دمد و برای ُکشتار 
بیشــتر آنها خط و نشان می کشد. پاسدار کف به 
دهان با این هدف گیری به گونه ناخواسته، دقیق و 
هوشمندانه بودن مرزبندی جامعه ُمعترض را نشان 
داده که در هر ُفرصتی تکرار می کند: »ُدشمن ما 

همینجاست.«
بی پروایی باالترین مقام نظامی رژیم والیت فقیه در 
تاکید بر سرکوب جامعه، رفتن به جنگ آن و نشان 
دادن دســتهای خونین خود در نوع خود کم نظیر 
است. با این حال این شفافیت عجیب را نمی توان 
فقط محصول شهوت حرافی آقای حسین سالمی 
دانســت که اغلب به گونه رقت آوری می کوشد 
ُمهمالتش آکادمیک به گوش برســد و اغلب نیز 
ُدچار لغزش کالمی است. بسا بیشتر، ُسخنان وی 
بیان موقعیت ُمشخصی است که خیزش آبان، نظام 

حاکم را به درون آن رانده است.
خیزش جامعه سهمگین و پُرقدرت از سد تدبیرهای 
اختناق زا و سرکوبگرانه ُگذر کرده دستکم در 2۸ 
اُســتان، 54 شــهر و 2۰۰ نُقطه )به ُگفته پایوران 
ُحکومتی( دســتگاه حاکم را درهم کوبیده است. 
آقــای ســالمی و اربابش امروز بر زمیــن ناآرامی 
ایســتاده اند که تکانه هایش در چارگوشه کشور 

برای فرو بردن آنها دهان ُگشوده است.
ســرکرده نظامی – امنیتی با نــگاه خیره به این 
واقعیت بدون آرایش اســت که ُسخن می گوید. 
از این رو هدف گردهمایی فرمایشــی دوشنبه - 
برخالف موارد ُمشابه – این بار نمایش مشروعیت 
یا خرید آن نبود. در شرایط اضطراری که »نظام« 
در آن بســر می برد، تعیین چنین آماجی اقدامی 
لوکس به ُشمار می آید. از همین رو نیز ُسخنگوی 
حاکمیت، پاســدار ســالمی، ماســک ریاکاری و 
تبلیغاتــی »نظام« را به کنار می نهد تا تیر آخر را 
شــلیک کند. او می خواهد مرُدم را از طریق اعالم 
جنگ بترساند، وحشت بپراکند و حرکت آنها را به 

وسیله تهدید به انتقام گیری ُمتوقف کند.
آقای سالمی اما دیر رسیده؛ مرُدم ایران ُمدتهاست 
که در جنگ اعالم نشــده رژیم والیت فقیه علیه 
خود بسر می برند، اعالم علنی آن نه آنها را غافلگیر 
می کند و نه تغییری در صف بندی موجود اجتماعی 
می دهد. »نظام« سالهاست که یک جنگ طبقاتی 
بیرحمانه را علیه جامعه پیش مــی برد، مرُدم را 
غارت می کند، به ُگرســنگی می کشاند، نان را از 

ُسفره و کار را از کارورز می ُدزدد.
از دیروز و امروز نیست که اشراف حاکم، سرداران، 
روحانیون، ُمدیران، رووسا، آقازاده ها و دامادها در 
خونی که از تن جامعه می ریزد، دست می شویند 
و از اشک ناتوانی فرودستان سیراب می شوند. آبان 
۹۸ هم نُقطه آغاز ارتکاب به قتل و شکنجه از سوی 
دسته ی اشرار آقای سالمی برای پاسداری از این 
ُمناسبات نیست. رجزخوانی جنگی »سردار« شکم 
برآمده علیه لشکر ُگرسنگان فقط چهره »نظام« را 
ُعریان تر و صف بندی جامعه در برابر آن را صیقل 

بیشتری می زند.
طوفان در راه است! یک انفجار بزرگ اجتماعی در 
کمین است. ارتش گرسنگان آمادة قیام است! برای 
هر اقدامی فردا خیلی دیر اســت چون دیگر وقت 

برای چاره اندیشی باقی نمانده است.

طوفان در راه اســت! یک انفجار بزرگ اجتماعی 
در کمین است. ارتش گرسنگان آمادة قیام است! 
برای هر اقدامی فردا خیلی دیر است چون دیگر 

وقت برای چاره اندیشی باقی نمانده است.

منصور امان
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HIGHER DESIGN
LOWER LONSDALE

NOW SELLING
A rare collection of luxurious 
move-in ready concrete residences

REGISTER TODAY

2 BED TO 3 BED + DEN

PRESENTATION CENTRE

#107 175 3rd Street West 

North Vancouver, BC

604-449-2228

  WestThirdByAnthem.com
This is not an offering for sale. Such offering can only be made by way of disclosure statement. E&O.E.
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Tel: 604.569.2080

عضو رسمى كانون مشاوران مهاجرت كاناداداود قوامى
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

آیا فریلند می تواند اختالفات کانادا وآمریکا را حل کند؟
دفتر نخست وزیری کانادا اعالم کرد 
کریستیا فریلند معاون نخست وزیر به 
منظور انجام مذاکرات تجاری جدید 
با مقامــات آمریکایی بعد از ظهر روز 
چهارشنبه بیســت و هفتم نوامبر به 

واشنگتن سفر کرد.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
طبق اعالم دفتر نخست وزیری کانادا، 
فریلنــد برای حل برخی مشــکالت 
مربوط بــه توافقنامه تجــارت آزاد 
آمریکای شمالی )نفتا( به واشنگتن 
سفر کرده و قرار است در مدت اقامت 
در واشنگتن با رابرت الیتیزر نماینده 
تجارت خارجــی آمریکا و همچنین 
جسوس ســیاده معاون وزیر خارجه 
مکزیــک در امور آمریکای شــمالی 

گفتگو و تبادل نظر کند.
هدف از سفر کریستیا فریلند به آمریکا 
که در آستانه تعطیالت نسبتا طوالنی 
جشن شکرگذاری صورت گرفته است، 
تــالش برای حل پــاره ای اختالفات 
مربوط به توافقنامــه جدید تجارت 
آزاد میان ســه کشور کانادا، آمریکا و 
مکزیک است. یکی از موضوعاتی که 
در این سفر مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت امکان ایجاد برخی اصالحات 
در توافقنامه یادشده به منظور راضی 
کردن دموکرات های کنگره و تسریع 

روند تصویب این سند تجاری است.
کریستیا فریلند تاکید کرد: »از نظر 
کانادا حقــوق کارگــران از اهمیت 
فراوانــی برخوردار اســت. این برای 
دولت کانادا یک موضع اصولی است. 
توافقنامه جدید تجارت آزاد آمریکای 
شــمالی سندی اســت که در آن بر 
ضرورت دفاع از حقوق کارگران تاکید 
شده است و این موضوع برای کارگران 
کانادا و همچنین مکزیک خبر خوبی 

است.«
نماینــدگان دولت کانــادا و مکزیک 
صبح روز چهارشنبه در نشستی درباره 
راهکارها و مصالحه های پیشنهادی دو 
کشور گفتگو و تبادل نظر کردند. در 
این نشســت اســتیو ورهول مذاکره 
کننده ارشد کانادا در توافقنامه تجارت 
آزاد آمریــکای شــمالی و همچنین 
کرستن هیلمن سفیر موقت کانادا در 
واشنگتن شرکت کردند چرا که در آن 
هنگام کریستیا فریلند برای شرکت در 
نشست هفتگی شورای وزیران در اتاوا 

حضور داشت.
مکزیــک تنها کشــوری اســت که 
توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی 
را که سی ام نوامبر سال 2۰۱۸ منعقد 
شد، تصویب کرده است. کانادا برای 
ارائه این سند به پارلمان خود منتظر 
است ببیند کنگره آمریکا در این باره 

چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

بســیاری از تحلیلگران بر این عقیده 
هســتند که جشن شــگرگذاری در 
آمریــکا آخرین فرصتی اســت که 
نمایندگان کنگــره می توانند در این 
باره تصمیم گیری کنند چرا که پس 
از آن کنگره آمریکا به شــدت درگیر 
روند استیضاح احتمالی دونالد ترامپ 
رئیس جمهور این کشور خواهد شد 
و طولی نخواهد کشــید کــه کارزار 
ریاســت  انتخابات  بــرای  تبلیغاتی 
جمهــوری 2۰2۰ این کشــور از راه 

خواهد رسید.
جسوس ســیاده معاون وزیر خارجه 
مکزیک ضمن ابراز خوشبینی درباره 
روند مذاکــرات مربوط به نفتا تاکید 
کرد: »برخی مســایل مطرح شدند 
که ما آن ها را بررســی خواهیم کرد. 
طرح ها و ایده هــای خالقانه ای برای 
حل و فصل مشــکالت موجود ارائه 

شده است.«
از چند ماه پیش دموکرات های آمریکا 
که کنترل مجلــس نمایندگان را در 
دســت دارند با طرح ها و برنامه های 
ترامپ بــه ویژه برخــی جنبه های 
توافقنامــه نفتا مخالفــت می کنند. 
دموکرات هــای آمریکا مشــخصا با 
معیارهای جدید کار که در این سند 

ذکر شده است، مخالف هستند.
چهاردهــم نوامبر نانســی پلوســی 
رئیــس مجلس نماینــدگان آمریکا 
اعالم کرد نفتا احتماال تا پایان ســال 
تصویب خواهد شد. وی در آن زمان 
ابــراز امیدواری کرد که کاخ ســفید 
و دموکرات هــای کنگره به ســرعت 
اختالفــات خود را در ایــن باره حل 
کنند. به گفته پلوســی، دموکرات ها 
خواستار آن هســتند که به منظور 

جاستین ترودو نخست وزیر لیبرال کانادا در دولت جدید خود مسئولیت های مهمی بر عهده کریستیا فریلند قرار 
داده است.

حفاظت از محیط زیســت ،حمایت 
از صنایــع آمریکا و همچنین دفاع از 

حقوق کارگران پاره ای اصالحات در 
نفتا ایجاد شود.

رهبر حزب محافظه کار کانادا دو همکار مهم خود را اخراج کرد
اندرو شییر رهبر حزب محافظه کار 
کانادا رئیس دفتــر و مدیر ارتباطات 

خود را برکنار کرد.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا،در شرایطی که حزب محافظه 
کار کانادا در حال بررسی علل و عوامل 
شکســت خود در انتخابات پارلمانی 
فدرال اکتبر امســال اســت، رئیس 
حزب محافظه کار کانادا عذر دو تن از 

مشاوران خود را خواسته است.
منابع آگاه روز شــنبه بیست و سوم 
نوامبر اعــالم کردند با تصمیمی که 
رهبر حزب محافظه کار کانادا گرفته 
اســت، مارک-آندره لوکلرک رئیس 
دفتر و همچنین بروک هریسون مدیر 
ارتباطات اندرو شییر دیگر عضو تیم 

وی نیستند.
اندرو شــییر با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد: »با توجــه به نتایجی که حزب 
محافظه کار در انتخابات فدرال کسب 
کرد و در حالی که ما آماده می شویم 
از جاستین ترودو نخست وزیر لیبرال 
در پارلمان اقلیتی جدید حساب پس 
بگیریم، من به این نتیجه رســیدم 
که الزم اســت تغییراتــی در دفتر 

اپوزیسیون رسمی ایجاد شود.«
به این ترتیب مارتن بالنژه به عنوان 
رئیس موقــت دفتر اندرو شــییر و 
ســایمون جفریــز به عنــوان مدیر 
ارتباطات موقت رهبر حزب محافظه 

کار منصوب شدند.
رئیس حــزب محافظــه کار کانادا 
همچنین اعالم کرد مسئوالن حزب 
تالش می کنند افراد مناســبی را به 
عنوان جانشین دایم در این دو سمت 

پیدا کنند.
چند منبع وابسته به حزب محافظه 
کار کانــادا که خواســتند نامشــان 
فاش نشود در گفتگو با سی.بی.سی 
نیوز اعالم کردنــد آقایان لوکلرک و 
هریسون پنجشــنبه شب از تصمیم 
رئیس حزب محافظه کار اطالع پیدا 
کرده و خودشان به آنها اعالم کرده اند 
که اندرو شــییر شخصا به آنها اطالع 
داده کــه از سمت هایشــان برکنار 

شده اند.
این اولین نشانه تغییرات در دفتر اندرو 
شیر از انتخابات فدرال اخیر است. دو 
هفته پس از انتشــار نتایج رســمی 
انتخابات فــدرال کانادا، رئیس حزب 
محافظه کار در کنفرانسی مطبوعاتی 
ناکامی محافظه کاران در این انتخابات 
را ناشــی از مشــکالت ارتباطــی و 
هماهنگی دانست. اندرو شییر اذعان 
کرد: »در مبــارزات انتخاباتی حتی 
لحظاتی وجود داشت که پیام من به 
گوش شهروندان کانادا نمی رسید، این 

برای من امری محرز است.«
برخی منابع نیز اعالم کردند اعضای 
کنگره حزب محافظه کار فهرســتی 

از افرادی که باید از ســمت های خود 
در حزب محافظه کار برکنار شــوند، 
به اندرو شییر تسلیم کرده اند. برخی 
منابع دیگر نیز اعالم کردند که اندرو 
شییر با توجه به آنچه حزب محافظه 
کار بــرای حرکت به جلــو نیاز دارد، 
شخصا تصمیم به برکناری رئیس دفتر 

و مدیر ارتباطات خود گرفته است.
یک مسئول بلند پایه حزب محافظه 
کار نیز تاکید کرد ما نمی توانیم همان 
کارزار انتخاباتی را که تجربه کرده ایم 

دوباره تکرار کنیم.

مارک-آندره لوکلرک با انتشار مطلبی 
در صفحه توئیتر خــود ضمن اعالم 
کناره گیری خود از عرصه سیاســت 
فدرال از اندرو شییر به خاطر اعتماد 
و فرصتی که به او برای ایفای نقش در 
باالترین سطح حزب محافظه کار داده 

بود، قدردانی کرد.
بــروک هریســون نیز بــا تاکید بر 
تالش هایــی که صادقانــه در کارزار 
است،  کرده  محافظه کاران  انتخاباتی 
برای جانشــین خود آرزوی موفقیت 

کرد.

اندرو شــییر درباره برکناری رئیس دفتر و مدیر ارتباطات خود گفت: 
»اتخاذ چنین تصمیم هایی هیچ وقت آسان نیست.«

سفیر چین خواستار موضع گیری کانادا 
علیه معترضان هنگ  کنگی شد

ایرانیان کانادا- سفیر جدید چین در 
اوتاوا روز جمعه گفت: کانادایی ها باید 
با صــدای بلند علیه معترضان هنگ 
کنگی موضع گیری کنند.به گزارش 
تارنمای اوتاوا متــرز، »کونگ پیوو« 
در مصاحبه خبری گفــت: آنچه در 
هنگ کنگ در حال اتفاق است هیچ 
ارتباطی با دموکراسی یا حقوق بشر 

ندارد.
پیــوو که به تازگی به عنوان ســفیر 
جدید چین در کانادا مشغول به کار 
شده است افزود: امیدواریم که طرف 
کانادایی با ارســال پیام واضح از این 
آشوبگران بخواهد خشونت را متوقف 

کنند.
وی همچنین قوانین امریکا با هدف 
تحریم مقامات چینی و هنگ کنگ 
که از حقوق بشر ســوء استفاده می 

کنند را محکوم کرد.
پیوو در مورد پیروی از رفتار مشــابه 
آمریــکا )تحریم ها( هشــدا داد که 
این امر می توانــد به روابط دوجانبه 

»صدمه بســیار بد« وارد کند »و این 
به نفع کانادا نیست. « 

وی با بیان اینکه ما مصمم هستیم از 
استقالل ملی، منافع اصلی و امنیت 
خود محافظت کنیم گفت، با هر گونه 

مداخله خارجی مخالف هستیم.
روابط کانادا و چین از زمانی که اوتاوا 
»منــگ وانژو« مدیر مالی شــرکت 
هوآووی را با استناد به اتهامات آمریکا 
مبنی بر نقــض تحریم ها علیه ایران 
بازداشت کرد، دچار چالش شده است.
چیــن در برابر اقدام دولــت کانادا تا 
کنون چندین شــهروند این کشور را 

بازداشت کرده است.
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حمله شدید آمریکا به کانادا به خاطر اینترنت »۵جی«
آمریکایی ها معتقدند کانادا با همکاری 
تجاری خود با شرکت چینی هواوی، 
امنیت برخی از متحــدان خود را به 

خطر خواهد انداخت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در مجمع بین المللی امنیتی هالیفکس 
بحث هــای داغ و مشــاجرات تندی 
شکل گرفت. نمایندگان آمریکا چه از 
حزب دموکرات و چه جمهوری خواه 
اتاوا را تهدید کردند در صورتی که به 
شرکت بزرگ هواوی چین اجازه دهد 
در شبکه ارتباطات نسل پنجم کانادا 
مشارکت داشــته باشد، این کشور را 
از اطالعات راهبردی محروم خواهند 

کرد.
ایالت  آنگس کینگ سناتور مستقل 
مین ضمن تاکیــد بر این که مقامات 
آمریکایــی همگی نگــران خطرات 
جاسوســی از طرف شــرکت هواوی 
هستند، تاکید کرد بدون تردید تبادل 
و تقسیم کامل اطالعات با شریکی که 
یک خط ارتباطی مســتقیم با پکن 

دارد، کار بسیار دشواری است.
مشــارکت شــرکت هواوی در روند 
توسعه شــبکه ارتباطی نسل پنجم 
کانادا حتی می توانــد جایگاه کانادا 
را در ائتالف »پنج چشم« زیر سوال 
ببرد. ائتالف »پنج چشــم« که از آن 
به عنوان گروه 5 نیز یاد می شــود، 
یک شــبکه تبادل اطالعات است که  
از جنگ جهانی دوم ســرویس های 

نیوزلند،  کانادا،  اســترالیا،  اطالعاتی 
انگلیس و آمریکا را به یکدیگر متصل 

کرده است.
آمریکا و اســترالیا تصمیم گرفته اند 

شرکت چینی هواوی را به طور کامل 
از شبکه نســل پنجم ارتباطات خود 
کنار بگذارند. کشــورهای نیوزیلند و 
انگلیس نیز ترجیح داده اند مشارکت 

در مجمع بین المللی امنیتی هالیفکس، سناتور آنگس کینگ به نمایندگی 
از طرف کمیسیون اطالعات سنای آمریکا سخنرانی کرد

این شــرکت را در پروژه توسعه نسل 
پنجم ارتباطــات خود محدود کنند؛ 
اما این دو کشــور اعالم کرده اند که 
اگر اسناد و مدارک قانع کننده ای در 
خصوص خطرات همکاری با شرکت 
هواوی در اختیار آنها قرار داده شود، 
برای محدود کردن هر چه بیشــتر 
همکاری خود با این شرکت تصمیمات 

جدی تری اتخاذ خواهند کرد.
رالــف گودیل وزیــر امنیت عمومی 
پیشین کانادا در واکنش نشان دادن 
به فشارهای آمریکا در این پرونده که 
از ماه ها پیش آغاز شده است، تردید 
داشت. وی اواخر ژوئیه اعالم کرد اتاوا 
منتظر روشن شدن موضع آمریکا و 
دریافت اســناد و اطالعاتی است که 
خطر جاسوســی از طرف هواوی را 
ثابت کند. اما بیل بلر جانشین رالف 
گودیل که به تازگــی به عنوان وزیر 
امنیت عمومی کانادا منصوب شــده 
اســت، حل و فصل این پرونده را در 
اولویت قرار داده است هر چند او نیز 
هیچ جدول زمانی برای این کار تعیین 

نکرده است.
جیم ریش سناتور جمهوری خواه که 
ریاســت کمیســیون روابط خارجی 
سنای آمریکا را بر عهده دارد، تاکید 
کرد : »من امیدوار هســتم که دولت 
کانادا – مثل هــر دولت دیگری – از 
طریق دســتگاه های اطالعاتی خود 
از خطرات ناشــی از همکاری با یک 
شــرکت تحت کنتــرل کامل حزب 
کمونیست چین مطلع گردد. وقتی 
اطالعــات در اختیــار هــواوی قرار 
می گیرد یا از طریق این شرکت منتقل 
می شود، حزب کمونیست چین نیز به 
آن دسترسی خواهد داشت. ما مخالف 
این نوع همکاری هستیم و امیدواریم 
کــه دولت کانادا نیز به همین نتیجه 

برسد.«
رابــرت اوبراین مشــاور امنیت ملی 
دونالد ترامپ نیز دیدگاه سناتور جیم 
ریــش  را تایید کرد و کانادا را تهدید 
کــرد در صورت همــکاری با هواوی 
این کشور را از گروه 5 اخراج خواهد 
کرد. وی تاکید کرد اطمینان دارد که 
هواوی قصد دارد با استفاده از شبکه 
نسل پنجم کانادا اطالعات شهروندان 
این کشــور را برای پکن جمع آوری 
کند تا در آینــده از آنها برای اعمال 
نفوذ بر انتخابات و روند دموکراسی در 

کانادا بهره برداری نماید.
مجمع بین المللی امنیتی هالیفکس 
یک رویداد ســاالنه است که سیصد 
نفر به ویژه سیاستمداران، نظامیان و 
دانشگاهیان نزدیک به نود کشور در 

آن شرکت می کنند.

چرا آلبرتا به مراتب بیش از کبک 
نگران شرایط اقتصادی است؟

ایرونیا- تفاوت های ناحیه ای در کانادا 
حائز اهمیت بوده و در حال رشد می 
باشد. بر اســاس یک تحقیق جدید، 
احســاس عدم امنیت شغلی و جدا 
افتادگی در آلبرتا رو به رشــد است 
در حالی که ساکنان کبک از اقتصاد 
بهینه بهره مند بوده و تغییرات اقلیم را 
به عنوان با اهمیت ترین موضوع توجه 

شان مطرح می کنند.
نظر سنجی انستیتوی اینوایرونیکس، 
که نتایج آن در اختیار گلوب اند میل 
گذاشــته شد، در اکتبر طی دو هفته 
آخر کمپین انتخابات فدرال به منظور 
شناخت اولویت های مردم کانادایی 
انجام شد. در سراسر کانادا، 24 درصد 
از پاســخ دهندگان محیط زیست و 
تغییرات اقلیــم را مهمترین موضوع 
عنوان کردند، در حالی که ۱4 درصد 
اقتصاد و عدم اشــتغال را در اولویت 

قرار دادند.
تفاوت نگــرش بین کبــک و آلبرتا 
مشــخص تر از بقیه اســتان ها بود، 
بر اســاس گفته اندرو پارکین مدیر 
اینوایرونیکس. در  انســتیتو  اجرایی 
بسیاری از سرفصل های این تحقیق 
این دو استان دیدگاه متفاوتی داشتند. 
حدود ۳۷ درصد کبکی ها گفتند که 
تغییرات اقلیم نگرانی اصلی آنهاست، 
در حالی که 2۹ درصد از مردم آلبرتا 
اقتصاد را به عنوان بیشــترین عامل 

فشار اعالم کردند.
به گفته پارکیــن، از آنجا که اقتصاد 
کوبک در سال های اخیر رشد کرده، 
جمعیت استان نسبت به جهت گیری 
کانادا احساس رضایت دارند و نگرانی 
های اقتصادی را کنار گذاشته اند که 
منجر به تمرکز ملــی آنها بر نگرانی 
های زیســت محیطی شده است. در 
مقابل احســاس ناامنی و نارضایتی 
درمردم آلبرتا به دلیل رکود اقتصادی 

طوالنی شکل گرفته است. 
تحقیقی که توســط بانــک تورنتو 

دومینون صــورت گرفت پیش بینی 
می کند که اقتصاد آلبرتا در ســال 
2۰2۰، ۱/۷ درصد رشد خواهد داشت 
و این بعد از رشد ۰/۷ درصدی اقتصاد 
در ســال جاری است. این بانک نرخ 
رشد کبک در ســال 2۰۱۹  را 2/5 
درصد پیش بینی کــرد و گفت که 
این نرخ رشد در سال 2۰2۰ به ۱/۷ 
درصد کاهــش خواهد یافت. پارکین 
اضافه کرد این در حالی است که در 
چهار دهه گذشــته بیشترین سطح 
بهینه سازی اقتصادی تقریبا همیشه 
در آلبرتا، تورنتو و بریتیش کلمیبا بوده 

است.
بعــد از افول اقتصادی که در ســال 
2۰۱۶ به پایان رســد، اقتصاد آلبرتا 
هنوزکامال بهبود نیافته اســت. عدم 
اشــتغال در کلگری هنوز به وضوح 
بیشــتر از تورنتو و مونترال است. به 
همراه کاهش شــدید فــروش خانه، 
مرکز پایین شهر کلگری مملو از دفاتر 
خالی است. در کبک شاغالن برای پر 
کردن ده ها هزار شغل با مشکل روبرو 
هستند. تنها 25 درصد از کوبکی ها 
در نظر سنجی گفتند که آنها کمی تا 
بسیار نگران پیدا کردن یا نگه داشتن 
یک کار تمام وقت هستند، به هر حال 
این کمترین سطح را در برمی گیرد. 
در آلبرتا 5۸  درصــد بر این عقیده 
بودند. تقریبا در دو دهه قبل تحقیقات 
حاکی از این بودند که کبکی ها یکی 
از باالترین ســطوح نگرانی شغلی را 
داشتند. امروز این عنوان به آلبرتا تعلق 
می گیرد. بحث بر سر جداافتادگی و 
تهدید یک حرکــت جدایی طلبانه 
غربی از زمانی مطرح شد که لیبرال 
های طرف جاستین ترودیو دوباره بر 
سر کار آمدند. آقای پارکین اعالم کرد 
که این داده ها از استفاده گسترده از 
واژه “وگزیت” به معنای جدایی استان 
های غرب آنتاریو حمایت نمی کنند.
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 ۸ تریلیون دالر خسارت برای اقتصاد جهان تا سال ۲۰۵۰ 
کانادا با کمترین آسیب تغییرات اقلیمی در جهان

هدهد- واحد اطالعات اکونومیست در 
گزارش تازه خود از تغییرات اقلیمی 
هشــدار داده است که با افزایش گرم 
شــدن کــره زمین رشــد اقتصادی 
کشــورها تحت تاثیر قــرار گرفته و 
نابودی زیرســاخت ها بر اثر سیل و 
طوفان باعث تحمیل خســارت های 
سنگینی به کشورهای مختلف شده 

است.
اکونومیســت با بررســی متغیرهای 
کالن اقتصــادی ۸2 کشــور جهان 
دریافته است که تا پایان سال 2۰5۰ 
در نتیجه تغییرات اقلیمی حدود سه 
درصد از رشد تولید ناخالص داخلی 

جهان کاهش خواهد یافت.
در بین مناطــق مختلف جهان، قاره 
بیشــترین آســیب پذیری و  آفریقا 
آمریکای شــمالی کمترین آســیب 
پذیری را از تغییرات اقلیمی متحمل 
خواهند شــد؛ به گونه ای که رشــد 
اقتصــادی آفریقا تحــت تاثیر این 

تغییرات تا ســال 2۰5۰ حدود 4.۷ 
درصد کمتر خواهد شد.

جان فرگوســن ، مدیر تحلیل داده 
در اکونومیســت ، با اشاره به این که 
کشــورهای فقیر بیش از کشورهای 
ثروتمند تحت تاثیر این تغییرات جوی 
قرار خواهند گرفت، افزود: کشورهای 
ثروتمند مــی توانند تا حد زیادی در 
برابر تغییرات اقلیمی مقاومت کنند 
اما این مساله واقعا یک ریسک بزرگ 
برای کشــورهای در حال توســعه و 
کمتر توسعه یافته است. در شرایطی 
که کار ســختی در مبارزه با نابرابری 
داریم این مشــکل هم به مشکالت 

قبلی افزوده شده است.
در بین کشــورهای مختلف، آنگوال 
بیشترین اثرپذیری از تغییرات اقلیمی 
در جهان را داشــته است؛ به گونه ای 
که طبق پیش بینــی واحد اطالعات 
اکونومیست، رشد اقتصادی این کشور 
تحت تاثیر این وقایع تا ســال 2۰5۰ 

حدود ۶.۱ درصد کاهش پیدا خواهد 
کرد. نیجریه بــا 5.۹ درصد، مصر با 
5.5 درصد، بنگالدش با 5.4 درصد و 
ونزوئال با 5.۱ درصد دیگر کشورهایی 
هستند که بیشترین آسیب پذیری را 

از تغییرات اقلیمی خواهند دید.
اکونومیســت در بخــش دیگری از 
گزارش خود پیش بینی کرده اســت 
که حجم تولید ناخالص داخلی جهان 
تا سال 2۰5۰ به 25۰ تریلیون دالر 
برسد. در بین کشــورهای مختلف، 
آمریــکا و کانادا کمتریــن تاثیر را از 

تغییرات اقلیمی خواهند دید.
طبق اعالم فرگوســن، کاهش رشد 
اقتصادی جهان در اثر اینگونه تغییرات 
اکنون از حرف گذشــته و به مرحله 
عمل رسیده است. کشورهای در حال 
توسعه نمی توانند به تنهایی از پس 
این ریسک بر بیابند و نیاز به کمک 

فوری دارند.
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استثمار شدید کارگران مهاجر در صنعت انبارداری کانادا
یک گزارش افشــاگرانه حاکی از آن 
است که بســیاری از کارگران مهاجر 
در انبارها به شدت مورد استثمار قرار 
می گیرند. نتایــج یک تحقیق درباره 
کارگــران انبارها نشــان می دهد که 
بســیاری از کارگران مهاجر فعال در 
این بخش به طرز شدیدی مورد بهره 

برداری قرار می گیرند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانــادا، زخم های متعدد و رایج، نبود 
آموزش های الزم و تجهیزات مناسب 
و حقوق حداقلی از جمله مشــکالت 
کارگران فعــال در انبارهای منطقه 
مونترال اســت که توسط آژانس های 
کاریابی در منطقه استخدام می شوند 
و اکثرشــان نیز مهاجران تــازه وارد 

هستند.
این گزارش افشــاگرانه که روز شنبه 
توســط مرکز کارگران مهاجر CTI و 
کاریابی  آژانس های  کارگران  انجمن 
ATTAP منتشر شد، تابلویی تاریک 
و نگران کننده از وضعیــت انبارها و 
مراکز توزیع کاال در مونترال ترســیم 
کرده اســت. بخش قابــل توجهی از 
کاالها و محصوالتــی که در تجارت 
اینترنتی ارائه می شوند از این انبارها 

عبور می کنند.
با نزدیک شدن به جمعه سیاه و جنون 
و التهــاب خرید در ایام عید، دو نهاد 
فــوق الذکر در گــزارش خود تاکید 
کردند فشــارهای ناشــی از سهولت 

دسترسی به کاال و همچنین افزایش 
سرعت تحویل کاال به مشتریان، عمدتا 
بر دوش نیروهای کار ارزان و موقتی 
ســنگینی می کند که بیشترشــان 
مهاجران هائیتی، آفریقایی و آمریکای 

التین هستند.
ایــن کار به معنای بهره بــرداری از 
وضعیت شــکننده و ناامن مهاجران 
جدیــدی اســت کــه وارد منطقه 

می شوند.
تحقیق یادشده که با همکاری کارگران 
بخش ذخیره ســازی و توزیع کاال در 

منطقه مونترال صورت گرفته است، 
نشان می دهد که حقوق کارگران این 
بخش و به ویژه آن دسته از مهاجران 
جدید که از  وضعیت باثبات و امنی 
برخوردار نیســتند، به راحتی نقض 
می شــود و آژانس هــای کاریابی و 
شرکت های کارفرمایی مسئولیت این 

کار را به گردن یکدیگر می اندازند.
از حدود چهل کارگر که در این تحقیق 
مشارکت داشتند، نزدیک به نیمی از 
آنها اعالم کردند در محل کارشــان 
آموزش های بهداشــتی و ایمنی الزم 

انتظار می رود تقریبا 
نیمی از کانادایی ها تا سن ۶۶ سالگی

 به طور تمام وقت کار کنند
ایرونیا- چه آماده باشید ،چه نباشید، بازنشستگی از راه خواهد رسید، اما بسیاری 
از کانادایی ها ممکن است برای آنچه آینده برایشان در نظر گرفته ، آماده نباشند.

تحقیق جدیدی از ســان الیف فایننشال عنوان می کند که نیمی از کانادایی 
هایی که امروز شــاغل هستند )4۷ درصد( نگران این هستند که ممکن است 
بعد ازاتمام پس انداز بازنشستگی شان زندگی کنند. نتایجی که اخیرااعالم شد 
همچنین نشان می دهد که از هر چهار نفر کانادایی شاغل، سه نفر فاقد برنامه 
مالی هستند و انتظار می رود که 44 درصد از کانادایی ها در سن ۶۶ سالگی به 

طور تمام وقت کار کنند. 
این نظر سنجی که اوایل امسال به صورت آن الین توسط ایپسوس انجام شد 
منعکس کننده نظر 2۹۰۱ پاســخ دهنده است. این تحقیق نشان داد که ۶5 
درصد از کسانی که بعد از سن ۶۶ سالگی شاغل هستند به دلیل نیاز به درآمد 
کار مــی کننــد و فقط ۳5 درصد از آنان گفتند که می خواســتند کار کنند. 
سالهاست که ۶5 سالگی سن بازنشستگی در کانادا بوده است. در این سن افراد 
می توانند برای برخورداری از منافع بازنشستگی مثل برنامه حقوق بازنشستگی 
کانادا و ایمنی سن باال درخواست دهند. بر طبق اداره آمار کانادا، در دو دهه اخیر 
متوسط سن بازنشستگی در کانادا افزایش یافته است. متوسط سن بازنشستگی 
در ســال 2۰۱۷، ۶4 سال و در اواخر دهه ۱۹۹۰، ۶۱ سال بوده است . در حال 
حاضر، درصد شاغالن با سن ۶۰ به باال تقریبا در این زمان دو برابر شده است، 

iroonia.ca . از ۱4درصد به 2۶ درصد رسیده است

کاهش شکاف درآمدی مردان و زنان در کانادا
ایرونیا- با استناد به مطالعه ای جدید 
توسط مرکز آمار کانادا،  زنان در سنین 
اصلــی کاری خود به طور متوســط 
۱۳.۳ درصد کمتر از مردان در سال 
2۰۱۸ در هر ســاعت درآمد داشتند 
کــه این رقم نشــان از بهبــود 5.5 
درصدی نسبت به 2۰ سال قبل دارد.
این مطالعه نشــان می دهــد که در 
ســال 2۰۱۸ کارکنان زن بین 25 تا 
54 سال به طور متوسط 2۶.۹2 دالر 
به ازای هر ساعت کار دریافت کردند 
که 4.۱۳ دالر نسبت به ۳۱.۰5 دالر 
مردها کمتر بود. این یعنی زنان تقریبا 
به ازای هر دالری که مردان درآوردند 

۸۷ سنت درآمد داشتند.
در ســال ۱۹۹۸ آمار این مرکز نشان 
مــی داد کــه کارکنــان زن به طور 
متوسط در هر ســاعت 22.۳4 دالر 
دریافت می کنند کــه 5.۱۷ دالر یا 
۱۸.۸ درصد نسبت به کارکنان مرد 
کمتر و معادل با ۸۱.2 سنت به ازای 

هر دالر مردان است.
در سال های مورد بررسی و مخصوصا 
در سال 2۰۱۸ ســهم بزرگ تری از 

را ندیده انــد و از ابزارهــای ایمنی و 
تجهیزات حفاظتی مناسب برخوردار 
نیستند. طبق نتایج این تحقیق یک 
چهارم از سوال شوندگان اذعان کردند 
که دست کم یک بار حین انجام کار 

زخمی یا مصدوم شده اند.
محمد بــاری که یک مهاجر گینه ای 
فعال در بخش ذخیره ســازی کاال در 
مونترال است شش سال پیش حین 
انجام کار با لیفتراک دچار سانحه شد 
و هنــوز هم با عصــا راه می رود. وی 
که از ناامنی کارگران مهاجر شکایت 
دارد، می گوید کارفرمایان هیچ گاه به 
مشکالت کارگران اهمیت نمی دهند و 
تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، 

پول است.
اوالویل اوگوندیپ نیجریه ای نیز یکی 
دیگر از کارگران آســیب دیده است 
که می گوید مهاجران جدید که وارد 
بازار کار می شوند، با حقوق خود آشنا 
نیســتند و راه های احقاق حق خود 
را نمی دانند. ایــن مهاجر نیجریه ای 
هنگام انجــام کار از ناحیه قوزک پا 
دچار مصدومیت شده اما کارفرمایش 
به جای این که به مشکلش رسیدگی 
کند او را به حــال خودش رها کرده 
اســت. وی از این مســئله به شدت 
ناراضی است که حقوق مهاجرانی که 
توسط بنگاه های کاریابی به کار گرفته 
می شوند، روشــن نیست و وضعیت 
شــکننده و ناامن کارگــران مهاجر 
شــرایط را برای نقــض حقوق آنها و 

بهره کشی از آنها تسهیل می کند.
اوالویــل اوگوندیپ می گوید: »بنگاه 
کاریابی ما را بــه خدمت می گیرد و 
ما را برای کار کردن به یک شــرکت 
می فرســتد این در حالی است که ما 
نه پرســنل بنگاه کاریابی هستیم نه 
پرسنل شــرکت. واقعا در این شرایط 

بالتکلیف هستیم.«

زنان در ســن اصلی کار در مشــاغل 
حرفه ای در سه حوزه خدمات قانونی، 
اجتماعی، دولتــی و محلی، خدمات 
آموزشی و کســب و کارها و فایننس 
مشــغول کار بودند که روی کاهش 

شکاف درآمدی اثرگذار بود.
با این حال، توزیــع زنان و مردان در 
صنایع مختلف در عمل باعث افزایش 
شکاف شــد که دلیل اصلی آن هم 
»بخش ساخت و ســاز با درآمد باال و 
تحت هدایت مــردان« بود که در آن 
اشــتغال طی بازه 2۰ ساله به شدت 
افزایــش یافت. کاهش اشــتغال در 
بخش تولید ایــن اثر را خنثی کرد و 
تعداد مردان در سنین اوج کاری این 

بخش از 25.2 درصد در سال ۱۹۹۸ 
به ۱5.5 درصد در سال 2۰۱۸ کاهش 

یافت.
افزایش ســطح آموزش زنان دومین 
دلیل مهم پشــت کاهش شــکاف 
درآمدی بود. در ســال ۱۹۹۸ تعداد 
مــردان و زنانی که مدرک دانشــگاه 
در درجه لیسانس یا باالتر داشتند با 
2۱.۶ درصــد و 2۱.5 درصد، تقریبا 
برابر بود. اما 2۰ سال بعد، درصد زنانی 
که حداقل مدرک لیســانس داشتند 
با افزایشــی ۱۹.۶ درصدی به 4۱.2 
درصد رسید، در حالی که این میزان 
در میان مردان ۳2.۳ درصد اســت. 

iroonia.ca

بیشترین رشد ساالنه نرخ اجاره در کانادا

ایرانیان کانادا- طبق گزارش سازمان آمار کانادا، متوسط نرخ اجاره در سراسر 
کشور در ماه اکتبر ۳.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، در حالی 
که نرخ تورم کانادا همچنان ثابت و نزدیک به 2 درصد دلخواه سیاســتگذاران 
می باشــد. با این حال، گرچه هزینه بنزین به شدت کاهش یافته، اما هزینه 
خانه و سرپناه شدیدا افزایش یافته، به گونه ای که به گفته داگ پورتر، رئیس 
بانک مونترال، بیشترین رشد ساالنه نرخ اجاره از سال ۱۹۹۱ تاکنون را شاهد 

بوده است.
رویس مندس، اقتصاددان بانک سی.آی.بی.سی، پرداخت بهره وام را بزرگترین 
عامــل افزایش قیمت مصرف کننده در این ماه عنوان نموده، چرا که در واقع 
طی ۱2 ماه اخیر، میزان پرداختی سود وام مسکن ۷ درصد افزایش یافته است، 
اما با این حال به گفته وی، بنا بر افت نرخ بهره در اوایل سال جاری، به احتمال 

بسیار ثبوت و تسکینی در این زمینه مشاهده خواهد گشت.
در عین حال، به لطف کاهش قیمت در ســایر دســته ها- به ویژه بنزین، که 
نسبت به سال گذشته ۶.۷ درصد ارزان تر گشته - نرخ تورم کلی کانادا چندان 

تغییری ننموده و قیمت ها ۱.۹ درصد بیشتر از سال گذشته گشته است.
البته ناگفته نماند که حتی با ۱.۹ درصد، کانادا همچنان یکی از باالترین نرخ 
های تورم در بین جوامع اقتصادی پیشرفته و در نتیجه باالترین نرخ بهره در 
بین جوامع توسعه یافته را در بر داشته، که به عقیده کارشناسان با وجود چنین 

تورم پر قدرتی، تغییر در وضعیت آن اساسا بعید به نظر می رسد.
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تبدیل ویزاى توریستى به S/P و W/P بعد اقامت دائم
دریافت اجازه کار 2 ساله و بعد اقامت دائم
پذیرش + ویزاى تحصیلى دبستان تا دانشگاه

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

. تحویل رایگان دارو درب منزل
. ساخت  داروهاى  ترکیبى 

. تزریق  رایگان  واکسن آنفوالنزا  
. تهیه  رایگان بلیستر پک

. تهیه و تجویز  جوراب واریس
. داروهاى ترك سیگار رایگان

. دریافت  داروهاى  مصرف گذشته

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

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

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

داروخانه سنت جورجز

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

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

افزایش ۲۰۰ درصدی دانشجویان خارجی در کانادا
در سالهای اخیر جمعیت دانشجویان 
خارجی در کانادا  به سه برابر در دهه 
اخیر رسیده است و هم اکنون بالغ بر 
۶۰۰ هزار دانشجوی خارجی در کانادا 

مشغول به تحصیل هستند. 
کانــادا هم اکنــون، پــس از ایاالت 
انگلستان و استرالیا،  متحده آمریکا، 
به عنوان چهارمین کشور جهان برای 
پذیرش دانشجویان خارجی محسوب 
می گــردد. قابل ذکر اســت یکی از 
دالیل افزایش در پذیرش دانشجویان 
خارجــی توســط کانادا گســترش 
درخواســت ادامه تحصیل در سطح 
جهانی می باشــد. بر اساس آمارهای 
بدست آمده روند ازدیاد طبقه متوسط 
جوامع در کشــورهای جهان موجب 
افزایش درخواست ادامه تحصیل در 

دنیا است.
از طرفــی ضعیف بــودن دالر کانادا 
موجــب جــذب متقاضیــان ادامه 
تحصیل در تمامی نقاط جهان شده 
اســت. با وجود اینکه هزینه تحصیل 
دانشجویان خارجی بســیار باالتر از 
هزینه تحصیلی است که مهاجرین و 

شهروندان پرداخت می کنند ولی هنوز 
هزینه تحصیــل و زندگی در کانادا با 
کشــور های دیگر هماننــد آمریکا و 
انگلیس و استرالیا  قابلیت رقابت دارد.

مهم ترین دلیلی کــه موجب جذب 
دانش جویــان خارجی بــرای ادامه 
تحصیل در کانادا می شود، سطح باالی 
آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی این 
کشور نسبت به استانداردهای جهانی 
بر اساس گزارش دفتر امور دانشجویان 

خارجی  می باشد.                  
دومیــن دلیل جذابیت کانــادا برای 
دانشــجویان خارجی مســئله چند 
فرهنگی و برخورد مثبت شهروندان 
کانادا در پذیــرش خارجیان به این 
کشور است که کانادا را از کشورهای 
اروپایی و ایاالت متحده مســتثنی و 

شاخص می سازد.
امتیاز دیگر کانادا برای دانشــجویان 
خارجی اســتفاده از امکان اخذ اجازه 
کار پس از تحصیل و نهایتاً امکان اخذ 
اقامت دائم کانادا پس از تحصیل است. 
برخالف کشــور های دیگر کانادا به 
دانشــجویان خارجی اجازه می دهد 
تا در طــی دوران تحصیل به صورت 
نیمه وقت کار کنند و این کمک هزینه 
در حیــن تحصیل برای بســیاری از 
دانشجویان خارجی بسیار پراهمیت 

است .
در حال حاضر 54 درصد دانشجویان 
خارجی کانادا از کشــورهای هند و 
چین هستند. بر اساس برآورد دولت 
فدرال دانشجویان خارجی حدوداً در 
ســال 2۰۱۸، به میزان  22 میلیارد 
دالر به چرخه اقتصادی کانادا کمک 
کرده اند و باعث بوجود آمدن بالغ بر 
۱۷۰ هزار شــغل در کانادا شــده اند. 
روند ورود دانشجویان خارجی همواره 
رو به افزایش است جذب دانشجویان 
خارجی نه تنها به اقتصاد این کشور 
کمک می کند، بلکه  باعث مستحکم تر 
شدن ارتباطات اجتماعی کانادا با سایر 

نقاط دنیا می گردد.
اســتان های انتاریو، کبک و بریتیش 
کلمبیــا به عنــوان پرجمعیت ترین 
اســتان های کانادا دارای دانشجویان 
خارجی بســیار بیشــتری نسبت به 
دیگر استان های این کشور می باشند. 
با وجود اینکه هر یک از اســتان های 
کانــادا تســهیالت زیــادی را برای 
دانشجویان خارجی برای درخواست 
اقامت پس از اتمام دوره تحصیل در 
کانادا دارند اما اســتان کبک به علت 
پایین بودن هزینه هــای تحصیل و 
زندگی، نسبت به دو استان پرجمعیت 
دیگــر از محبوبیت بیشــتری برای 

دانشجویان خارجی است.

اداره مهاجرت کبک با تغییر قوانین 
درخواست اقامت پس از تحصیل در 
اول نوامبــر 2۰۱۹ ایــن پیش زمینه 
ذهنی را برای بسیاری از دانشجویانی 
که در این اســتان مشغول تحصیل 
هستند به وجود آورد که دیگر کبک 
با وجود داشــتن هزینه های پایین تر 
تحصیل و زندگی مقصد مناسبی برای 
ادامه تحصیل و اخذ اقامت نیست. اما 
به دنبال اعتراضات زیاد موسســات 
آموزشــی این اســتان و دانشجویان 
خارجی وزیر مهاجرت استان در تاریخ 
۱4 نوامبــر 2۰۱4 قوانین برنامه پی 
ایی کیو را بــه حالت قبل بازگرداند. 
این موجب خواهد شــد تــا همواره 
کبک به عنوان محبوب ترین استان در 
میان دانشجویان خارجی قرار گیرد. 
برنامه پی ای کیو استان کبک یکی 
از سریع ترین راه های اخذ اقامت دائم 
پس از اتمام دوره تحصیل محسوب 

می گردد.
منبع: نشریه هفته

پس انداز کردن برای پیش پرداخت یک خانه در وست ونکوور 
می تواند ۲17 سال طول بکشد

ایرونیا- بر کســی مخفی نیست که 
رویای خانه دار شدن در مترو ونکوور 
بسیار گران قیمت است و حاال گزارشی 
جدید از زوکاسا به این نتیجه رسیده 
که حتی پس انــداز کردن برای دادن 
پیش پرداخت خانه هم می تواند برای 
بسیاری از افرادی که درآمد متوسط 
دارند یک رویا باقی بماند، البته مگر 
اینکه بتوانند بیش از یک ســده عمر 

کنند.
این گزارش گفته در سه محله لوکس 
و گران قیمــت ایــن منطقــه یعنی 
ریچموند، ونکوور وست ساید و وست 
ونکوور که قیمت معیار خانه چیزی 
بین ۱.5 میلیون دالر تا 2.۹ میلیون 
دالر اســت، »جمــع آوری پول مورد 
نیاز بیش از ۱۰۰ ســال طول خواهد 

کشید.«
این مطالعه بعد میزان بیشــینه وام 
مسکنی را حساب کرده که یک خانوار 
با درآمد میانه در این شــهر می تواند 
در صــورت خرید یک خانه با قیمت 
معیار در این منطقه دریافت کند. در 
ادامه میزان پیش پرداخت باقی مانده 
و همچنین مدت زمان مورد نیاز برای 
جمع آوری آن سرمایه حساب شده، با 
این پیش فرض که خانوار 2۰ درصد 
از درآمد خود را هر سال پس انداز کند. 

حتی در مناطق شهری مترو ونکوور 
که مدت هاست به عنوان انتخاب های 
مقرون به صرفه شــناخته می شوند، 
خریداران بالقوه که درآمد میانه دارند 
باید حداقل به مدت دو دهه پس انداز 
کنند تا بتواننــد پیش پرداخت الزم 
برای یک خانه مســتقل را به دست 
بیاورند. به طور مثال، در میپل ریج، 
نــورث دلتا و پیت مــدوز که قیمت 
معیار خانه چیزی بین ۸۰42۰۰ دالر 
تا ۸۸۱۹۰۰ دالر است، خریداران باید 
چیزی بین 2۷ تا ۳2 ســال پس انداز 

کنند تا پول الزم را به دست بیاورند.
هنوز خبرهای خوبــی در این میان 
برای افرادی که دنبال خانه می گردند 
وجــود دارد اما این مرتبط به افرادی 

می شود که دنبال مالکیت یک خانه 
مستقل نیستند. 

زوکاســا در گــزارش خود همچنین 
اعــالم کرده کــه هنوز تعــدادی از 
مناطق شــهری واقع در مترو ونکوور 
هستند که مسکن ورودی مقرون به 
صرفه برای افــرادی دارند که درآمد 
میانه کســب می کنند. آن هایی که 
کنند  خریــداری  کاندو  می خواهند 
می توانند امیدوار باشــند که امکان 
انجام چنین کاری با بــازه پس انداز 
کمتر از پنج سال در نورث دلتا، میپل 
ریج و پــورت کوکوئیتلم وجود دارد. 
در این مناطــق قیمت معیار چیزی 
بین ۳۷2۱۰۰ دالر تا 4۳۷4۰۰ دالر 
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بانک کانادایی ۸۰۰ هزار دالر
 پس انداز فرد بازنشسته را به حساب 

کالهبرداران ریخت

ایرونیا- یــک مرد بازنشســته اهل 
کلگــری می گوید بانکــش بیش از 
۸۰۰ هزار دالر پــول پس اندازش را 
با وجود اخطارهای امنیتی به حساب 

کالهبرداران واریز کرده است.
راد مک لئود ۷5 ساله مدت ها مشتری 
Cidel Bank بود کــه یکی از ده ها 
بانک خصوصی در کاناداست که برای 
افراد بــا درآمدهای باال یا دارایی های 
قابل توجــه کار مدیریت ثروت انجام 

می دهند. 
بازنشســته  مک لئود که یک وکیل 
است می گوید: »این حرکت زندگی 
مــن را زیر و رو کرده اســت. انتظار 
داشتم آن ها از من حفاظت کنند«. او 

از بانک شکایت کرده است.
به گفته مســئوالن، این تنها یکی از 
پرونده هایی است که حاال تبدیل به 
بخشــی از یک مشکل چند میلیارد 
دالری در کانادا و آمریکا شــده است. 
دان ویلفــر بــازرس و مامور ســابق 
اف بی آی می گوید کالهبرداری بانکی 
مشــکلی بزرگ و بسیار رایج است و 
نیاز به قوانین بیشتری برای حفاظت 

از مشتریان حس می شود.
او گفــت: »قوانین هم در کانادا و هم 
در ایــاالت متحده از نظــر اینکه از 
بخواهند گام هایی  مالی  موسســات 
برای جلوگیری از به وقوع پیوســتن 
چنین چیزهایی بر دارند بسیار عقب 

هستند.«
در ســپتامبر 2۰۱۸ مک لئــود بــا 
خوشحالی پیشنهادی برای خرید یک 
کاندو در رنچو میراژ کالیفرنیا داد. او به 
بانکش گفت سپرده ای به یک حساب 
بانکی در کالیفرنیا واریز کند و منتظر 
دستورهای بعدی برای دریافت مبلغ 
۶۱۹ هزار دالر آمریکا )۸2۰ هزار دالر 
کانادا( شد. چند هفته بعد ایمیلی که 
ظاهرا از نماینده امالکی فرستاده شده 
بود که مسئول فروش بود گفت این 
 Chase پول باید به بانکی دیگر یعنی

Bank واقع در کلورادو واریز بشود.
حتی با وجود اینکه قبال به مک لئود 
دربــاره هرگونه تغییر ناگهانی اخطار 
داده شــده بود، او گفت فروشــنده 
میلیاردر بــود و بنابراین منطقی بود 
که چند حســاب بانکی داشته باشد. 
اما ایمیل از آدرسی جدید متعلق به 
کالهبردارانی ارسال شده بود که دو 
نامــه آخر او به نماینــده امالکش را 

جعل کرده بودند.
وقتی ایمیل به بانک رســید ســرور 
ایمیــل آن یــک اخطــار »پیغــام 
مشــکوک« رویش قــرار داد. اما با 

وجود این اخطار یکــی از کارمندان 
بانک بــه کالهبردار ایمیل زد و یکی 
از کارمندان ارشد بانک و مک لئود را 
به ایمیل اضافه کرد. مک لئود می گوید 
هیجانش باعث شد به آدرس ایمیل 
اشــتباه دقت نکنــد و قبال هم هیچ 
تجربه ای در ارســال پول به کشوری 

دیگر نداشته است.
پــول بــه کلــورادو رفــت و آنجا 
کالهبرداران به ســرعت بیشتر آن را 
به بانک چین واقــع در هنک گنک 
ارسال کردند. چند روز بعد مک لئود با 
بانک تماس گرفت و معلوم شد قربانی 

کالهبرداری بوده است.
حاال مک لئــود می داند شــکایتش 
از بانــک می تواند ســال ها به طول 
بینجامد. او می گوید: »اگر برنده این 
پرونده نشوم دارم پول خوب را دنبال 
بد می ریــزم. و آن ها می توانند از من 
بیشتر دوام بیاورند چون من ۷5 ساله 
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ماحصل انتخابات در زمینه امالک:
مالیات بیشتر برای خریداران خارجی و تغییرات اندک وام مسکن

ایرونیا- تثبیت جاســتین ترودو به 
عنوان نخســت وزیر کانــادا احتماال 
به معنــای موانــع جدیــدی برای 
ســرمایه گذاران خارجی مســکن و 
کمک به خانه اولی ها خواهد بود. اما در 
عین حال تغییرات چشمگیری پیش 
نخواهد آمد که احزاب رقیب قول داده 

بودند.
قول هــای لیبرال هــا بــرای بخش 
مسکن شامل گسترش برنامه کمک 
به خانه اولی هــا و اعمال یک مالیات 
خانه های خالی یــک درصدی برای 

غیرکانادایی ها می شود. 
جــان پاســالیس رییس شــرکت 
در  واقــع   Realosophy Realty
اقلیتی  پیــروزی  می گوید  تورنتــو 
لیبرال هــا بــه این معنی اســت که 
تهاجمی تری  انگیزشــی  برنامه های 
که احزاب رقیب قــول داده بودند تا 
به منظور تسهیل قوانین وام مسکن 
اجرایی کنند که این کار احتماال منجر 
به افزایش قیمت مســکن می شــد، 

عملی نخواهد شد.
وی گفته است: »مسئله بزرگ مسلما 
این است که شــاهد انگیزش بخش 
تقاضــا نخواهیم بود که هم توســط 
حــزب دموکــرات نو و هم توســط 
محافظــه کاران در قالــب دوره های 
بازپرداخت طوالنی تر وام های مسکن 
و تســهیل احتمالی قوانین استرس 
تســت وام مســکن قول داده شده 
بود. این چیز خوبی اســت چون آن 
سیاست ها احتماال قیمت ها را حتی 

باالتر می بردند.«
او گفت مالیات خانه های خالی که بر 
اســاس برنامه ای طراحی شده که در 
حــال حاضر در بریتیش کلمبیا اجرا 
می شــود می تواند به محدود کردن 

افزایش قیمت مسکن کمک کند.
پاسالیس افزود: »آن سیاست می تواند 
در نهایت اثری چشمگیر روی بازار هم 
در تورنتو و هم در مناطق دیگر داشته 
باشــد و تقاضای سرمایه گذاران را در 
مونترال و اتاوا بــاال ببرد. این چیزی 
اســت که االن به آن احتیاج داریم تا 
به جای داغ کردن اوضاع بتوانیم همه 

چیز را خنک کنیم.«
برایان دوپراتو اقتصاددان ارشد بانک 
تی دی در یادداشــتی نوشت با وجود 
اینکه مالیــات جدید می تواند اثراتی 
داشته باشد، روی هم رفته نمی تواند 
کمک بســیاری به مقرون به صرفه 

بودن مسکن بکند.
او گفــت: »مقرون بــه صرفه بودن 
مسکن هنوز یکی از نگرانی های بزرگ 
کانادایی ها در بازارهای تورنتو و ونکوور 
از جمله دیگر بازارهاست. با این حال، 
حرکت های پلتفــرم لیبرال احتماال 
تنها سوخت بیشــتری به قیمت ها 
می افزاینــد آن هم در زمانی که بازار 
از قبل مشــغول قدرت گرفتن بوده 

است.«
او گفــت ســقف قیمتــی باالتــر 
بــرای شــهرهای بــزرگ در برنامه 
خانه اولی هــای لیبرال ها می تواند در 
کوتاه مدت به خریداران کمک کند 
اما تحلیل ها نشــان می دهند که در 
کنار برنامه های موجــود، این برنامه 
باعث افزایش قیمت مسکن به ازای 2 
یا ۳ درصد باالتر از حالت معمول طی 

چند سال آینده خواهد شد.
برنامه خانه اولی های لیبرال ها تا سقف 
۱۰ درصد از ارزش یک خانه را فراهم 
می کند. مقدار بازپرداخت شده بر پایه 
ارزش خانه در زمان بازپرداخت خواهد 

بود. 

فیل ســوپر رییس رویال لوپژ گفت 
برای کاهش  برنامه محافظه کاران  از 
قوانین اســترس تســت وام مسکن 
حمایت نمی کرد چون پیش از اینکه 
دولت بخواهد تقاضای بیشتری خلق 
کند باید به عرضه توجه بشــود. اما 
در عیــن حال او فکر می کند مالیات 
خانه های خالــی اثر چندانی نخواهد 

داشت.
او فکر می کند لیبرال ها باید استراتژی 
مسکن ملی خود را تقویت کنند که در 
دوره اول مطرح کرده بودند. او گفت: 
»به نظرم حــاال آن ها بخواهند روی 

آوردن مســکن بیشتر به بزرگ ترین 
شهرهای مان تمرکز کنند.«

یــک  لیبرال هــا  در ســال 2۰۱۷ 
استراتژی مسکن 55 میلیارد دالری 
۱۰ ســاله معرفی کردند که هدفش 
ســاخت ۱25 هزار واحد وبد. حزب 
دموکرات نــو در انتخابات فعلی قول 
داده بود طی ۱۰ سال 5۰۰ هزار واحد 

مسکونی مقرون به صرفه می سازد
در همین حال امیر حمزه علی مشاور 
امالک فعال ونکــوور گفت باور دارد 
دولت فــدرال بایــد از اثرگذاری اش 
در زمینه تامین ســرمایه در درجات 

دیگر دولت استفاده کند تا هزینه های 
توسعه مسکن را پایین بیاورند و زمان 
ساخت تمام انواع مسکن را کمتر کند
او گفت: »به نظرم این مسئله موضوع 
بزرگی برای دولت جدید خواهد بود 
و بر خالف انرژی و محیط زیســت، 
موضوعــی خواهد بود که رســیدن 
بــه اجماع در ارتباط بــا آن راحت تر 
می شــود. بنابرایــن می تــوان از آن 
چیزهایی باشد که توجه تعجب آوری 
می گیرد تا دولت بتواند کمی پیروزی 
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برای نخستین بار در آمریکای شمالی
 دو سایت اینترنتی به حکم

 دادگاه کانادایی مسدود شدند

ایرونیا- برای نخستین بار در آمریکای 
شــمالی یــک دادگاه کانادایــی به 
اینترنتی  خدمــات  تامین کنندگان 
دســتور مســدود شــدن دو سایت 
اینترنتی را صادر کرد. این مســئله 
باعث بــروز نگرانی هایــی در میان 
حامیان حقوق مصرف کننده شده و 
به این ترتیب شاید کشور وارد عصری 

جدید از سانسور وب می شود.
اواخر هفته گذشــته دادگاه فدرال به 
درخواستی از گروهی از شرکت های 
مخابراتی برای بلوکه کردن دسترسی 
 GoldTV.biz و   GoldTV.ca بــه 
چراغ ســبز نشــان داد. این وبسایت 
متهم به ارایه دسترســی غیرقانونی 
به برنامه هــای تلویزیونی دارای کپی 
رایت شــده اســت. با وجــود اینکه 
دستورمسدود شــدن وبسایت ها در 
بعضی کشــورها از جمله اســترالیا، 
روسیه و بریتانیا تبدیل به مسئله ای 
رایج شــده اســت، باور می رود این 
نخستین باری است که یک دادگاه در 
کل آمریکای شمالی چنین دستوری 

صادر می کند.
ســه شــرکت بل، راجرز و تی وی ای 
کبک این شــکایت را مطرح کردند. 
بیشتر دیگر شــرکت های مخابراتی 
بزرگ دیگر به عنوان »پاســخ گویان 
شــخص ثالث« نام برده شدند چون 
این رای بر آن ها هم اثر می گذارد. از 
این تامین کنندگان خدمات اینترنتی 
تنها شرکت تک سوی واقع در انتاریو 
با این رای مخالفت بود. این شــرکت 
گفت دستور بلوکه کردن دسترسی 
به ســایت گلد تــی وی می تواند آغاز 
یک رژیم سانسور وب جدید در کانادا 

باشد.

اندی کپلن-مرث معاون قانون گذاری 
و روابط اینترنت شــرکت تک سوی 
گفت: »دستور مســدود کردن یک 
تخطی عظیم از اصول بی طرفی نت 
و تغییری بنیادین در کار ما به عنوان 
اینترنتی  خدمــات  تامین کنندگان 
اســت«. دادگاه فدرال با این مسئله 
موافق نبود و به این نکته اشــاره کرد 
کــه دادگاه های بریتانیا در گذشــته 
تامین کننــدگان را در صــورت عدم 
آسیب رسیدن به عموم مردم مجبور 
به بلوکه کردن وبسایت هایی کرده اند.

بل، راجرز و تی وی ای در بیانیه ای که 
از طریق شرکت وکالت نماینده شان 
منتشر شــد گفتند ســرقت محتوا 
»یکی از تهدیدهای حیاتی نسبت به 
بخش خالق کاناداست و بر دارندگان 
حقوق و خالقان در سراســر صنایع 
اثر می گذارد و باعث می شــود صدها 
میلیون دالر آسیب وارد شود و هزاران 

شغل از دست برود.«
ایــن رای دادگاه در حالــی صــادر 
شــده که دولت اقلیت لیبرال فدرال 
می خواهــد قوانیــن کپــی رایت و 
اینترنت کانادا را متحول کند. بعضی ها 
می گویند این برنامه تا حدودی شبیه 
به سیاست های بحث برانگیزی است 
که تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا 

اجرایی کرده اند.
از جمله پیشنهادهای لیبرال ها قانونی 
قرار دارد کــه از آلمان قرض گرفته 
شــده و از شــرکت های رسانه های 
اجتماعی می خواهد محتوای قانونی 
از جمله ســخنان ترویج کننده نفرت 
و حمایت از تروریســم را ظرف 24 
ساعت از پلتفرم های خود حذف کنند 
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تقریبا نیمی از مردم کانادا فکر می کنند 
تا پایان عمر بدهکار خواهند بود

ایرانیــان کانادا- ســر و کلــه زدن 
بــا بدهی هــا امری دشــوار اســت. 
جدیدترین تحقیقات نشان می دهد 
از هر 5 کانادایی که که وام گرفته اند، 
دو نفر انتظار دارند پیش از پرداخت 
کامل بدهی فوت کنند. این گزارش 
نشان می دهد کانادایی هایی که پول 
قرض گرفته اند خیلی ســریع تر از 
درآمد، پــول خود را خرج می کنند، 
این درحالیست که جوانان سعی دارند 
با استفاده از تکنولوژی های روز این 

وضعیت را مدیریت کنند.
تحقیقات پاییزه در مورد وام نشــان 
می دهد تقریبا همه مردم کانادا )٪۹4 
افراد( فکر می کنند میانگین هزینه 

خانوار بدهی زیادی به بار می آورد.
همچنین بیش از نیمی از شــرکت 
کنندگان در این مطالعه )55٪ افراد( 
به طور قابل توجهی بدهی غیر از وام 
مسکن دارند، که این میزان نسبت به 

بهار ۹٪ افزایش داشته است.
عالوه بر این ۶۰٪ افراد گفته اند کارت 
های اعتباری متوازن اســتفاده می 
کنند، که این میزان در سال گذشته 

4۸٪ بود.
مــردم کانادا عموما بیــش از درآمد 
خود خرج می کنند، و تنها ۱2٪ افراد 

اذعان داشته اند که درآمدشان سریع 
تر از مخارجشان باال می رود.

این وضعیت به عنوان »بحران مالی« 
شــناخته می شــود که بــر تمامی 

جمعیت کانادا تاثیر می گذارد.
درحالی که 4۰٪ جامعه بزرگســال 
کانادا فکر می کنند پیش از پرداخت 
همه بدهی ها فوت می کنند، جامعه 
جوان کانادا با استفاده از نرم افزارهای 
روز مدیریت مالی سعی دارند درآمد و 

مخارج خود را مدیریت کنند.
این گزارش نشان می دهد اکثر جوانان 
بین 2۰ تا ۳۰ ساله از این نرم افزارها 
اســتفاده می کنند و به طرز شگفت 
انگیزی جواب هم می گیرند. از هر 4 
جوان کانادایی، ۳ نفر از این نرم افزارها 
استفاده می کنند. و بیش از نیمی از 
جوانان بیان کردند تکنولوژی در مورد 
کنترل وضعیــت مالی به آنان کمک 

شایانی کرده است.
توســط  که  مشــابهی  تحقیقــات 
بانک سی.آی.بی.ســی  انجام شــده 
اســت نشــان می دهد بیش از ٪55 
بزرگساالن در کانادا تمامی آرزوهای 
خود را کنار گذاشته و هدف اصلی را 
پرداخت تمامی قرض ها گذاشته اند.

بحران مسکن در کانادا
 چرا به راه حل موجود بی توجهی می شود؟

هفته- اجاره خانه های باال، کمبود خانه 
چه در کالنشــهرها و چه در مناطق 
به تدریج به یک مشــکل حاد تبدیل 
شده است. آیا زمان آن نرسیده است 
که برای حل این مشــکل امتیازات 
خانه های اجتماعــی را مد نظر قرار 

دهیم؟
در همــه شــهرها و مناطــق کانادا 
درصد خانه های خالی بســیار پائین 
اســت این در حالی است که میزان 
اجاره خانه هایی هم که به متقاضیان 
پیشنهاد می شــود، به شدت افزایش 

یافته است.
چگونــه چنین شــرایطی در بخش 
مسکن ایجاد شده است؟ برای کمک 
به شهروندانی که نمی توانند خانه های 
مناســب با اجاره های مناســب پیدا 

کنند، چه راهکاری باید بیندیشیم؟
وضعیت کارگرانی که حداقل حقوق 
ماهانه را دریافت می کنند، تصویری 
از بحران موجود در بخش مسکن را 
برای ما نمایان می سازد. مطالعه ای که 
جایگزین  سیاست های  مرکز  توسط 
کانادا در ســی و شش شهر مختلف 
کشور درباره این معضل انجام شده، 

گویای خیلی چیزهاست.
به عنــوان مثال نتایــج این مطالعه 
نشان می دهد که یک مادر سرپرست 
خانواده که در جستجوی یک خانه دو 
اتاقه برای خود و فرزندانش است توان 
پرداخت اجاره چنین خانه ای را تنها 
در سه درصد از محله های کشور دارد.
قیمت متوســط اجاره بها برای یک 

آپارتمان دوخوابه در شهرهای کانادا:
مونترال ۸۰۹ دالر

مونکتون ۸۳۱ دالر
شارلوت تاون ۹2۱ دالر
سینت جانز ۹۶۱ دالر

رجاینا ۱۱۳۰ دالر

هلیفکس ۱۱5۶ دالر
وینیپگ ۱۱۷۹ دالر
کلگری ۱2۷2 دالر
تورنتو ۱4۶۷ دالر
ونکوور ۱۶4۹ دالر

فیلیپ هورتو از مســئوالن موسسه 
تحقیقــات و اطالعــات اجتماعــی 
اقتصادی IRIS می گوید اجاره نشینان 
در کانادا هم به لحاظ دسترسی و هم 
به لحاظ اجاره بهای مناسب با بحران 

روبرو هستند.
این محقــق افزود مردم بــرای پیدا 
کردن یک خانه اجاره ای در شــکل و 
اندازه های مناســب و در محله ای که 
آنها باشد،  مناسب شرایط اجتماعی 
واقعا مشــکل دارند. عــالوه بر این، 
مسئله تاســف بار دیگر این است که 
اجاره خانه ها هر سال سریعتر و بیشتر 
از نرخ تــورم و فراتر از آن چیزی که 
اداره مسکن پیشــنهاد کرده است، 
افزایش می یابد. مسلما در نهایت آن 
چه موجب باالرفتــن میزان اجاره ها 
می شود، افزایش میزان تقاضا در این 

بخش است.
با توجه به نســبت پائیــن خانه های 
خالی در دسترس متقاضیان )متوسط 
2/4 درصد در کشور(، هیچ تضمینی 
وجود ندارد که فرد متقاضی مسکن 
بتواند، خانه مناســب خودش را پیدا 
کند. نتیجه کار این می شود که غالب 
اوقات اجاره نشینان در نهایت و پس 
از جستجوهای فراوان مجبور می شوند 
خانه هایی را اجاره کنند که مناسب 

حال و شرایط آنها نیست.
فرانسوا دروزیه استاد دانشکده علوم 
اداری در دانشــگاه الوال می گویــد: 
»وقتی شما از مرکز شهر مونترال دور 
می شوید و به عنوان مثال به ساحل 
جنوبی می رود، می توانید خانه های با 
اجاره 45۰ تــا 5۰۰ دالر پیدا کنید. 
امــا این خانه ها در حومه شــهر قرار 
دارند و ســاکنان آنها که غالبا وسایل 
نقلیه شخصی هم ندارند، برای رفتن 
به محل کار و دسترســی به خدمات 
عمومی نســبه به دیگران مشکالت 

بیشتری دارند.«



۹9 Issue 1452 Friday November 29, 2019شماره ۱452 جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸

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

778-2۳۳-79۳9

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

ونکوور، نیویورک و لندن
 خریداران خانه های لوکس را به سرعت از دست می دهند

ایرونیــا- خریداران خانه های لوکس 
بیش از پیش ســرمایه گــذاری در 
شهرهای بزرگ جهان را خطری برای 

سرمایه خود می بینند.
 Knight با استناد به گزارشی جدید از
Frank، قیمت امالک لوکس در 45 
شــهر بزرگ در فصل ســوم امسال 
نســبت به یک ســال قبل تنها ۱.۱ 
درصد افزایش داشت که ضعیف ترین 
افزایش قیمت ســاالنه از پایان سال 

2۰۰۹ تا به حال بود. 
قیمت ها در نیویورک 4.4 در کاهش 
داشتند و در لندن و ونکوور به ترتیب 
۳.۹ درصد و ۱۰ درصد پایین آمدند. 
از جنگ های تجاری گرفته تا برگزیت، 
اعتراض های حامی دموکراسی هنگ 
کنــگ و اعتراض هــای مردمی در 
تعدادی از بزرگ ترین و ثروتمندترین 
شــهرهای جهان که باعــث اعمال 
مالیات های جدید بر ثروتمندان شده، 

همه جا عدم اطمینان بارز است.
دن کان مدیر اجرایی مسکن بین الملل 
کریســتیز می گوید: »شهرهای امن 
دارند اعتبار خود را برای سرمایه داران 
از دست می دهند. پیدا کردن جایی 
با کیفیت برای استفاده سرمایه بسیار 

چالش برانگیزتر می شود«.
شــهرهای جهانی مانند لندن، هنگ 
کنگ و نیویورک کــه بعد از بحران 
مالی که برای مدتی به نظر می رسید 
ســالی پس از سال دیگر چرخه های 
عادی بازار مسکن در افزایش قیمت 
را نقض می کنند و شاهد رشد قیمت 
منازل لوکس بودند، حاال دارند جایگاه 
خود به عنــوان مکان هایی امن برای 
پارک کردن سرمایه های نقد توسط 
خریداران ثروتمنــد بین المللی را از 
دســت می دهند. این معکوس شدن 
روند تا حدودی به خاطر موانعی است 

که دولت ها برای افزایش قیمت شدید 
مســکن در نظر گرفته اند کرده اند و 
در این میان سرمایه گذاران میلیاردر 
بخشی از مشکل مسکن این شهرها 

معرفی شده اند.
در آن سوی بازار برنده  شهرهایی مانند 
مسکو بودند چون انتخاب روس های 
ثروتمند این بوده که خانه شان را در 
زادگاه خود خریــداری کنند. تایوان 
هم به هنگ کنگ که گران ترین بازار 
مســکن جهان را دارد، ترجیح داده 

می شود. 
جاناتان میلر رییس شــرکت تعیین 

ارزش خانه میلر ســاموئل گفت: »ما 
حرکتی بی ســابقه در بــازار امالک 
لوکس داشتیم و حاال بسیاری از آن 
بازارها در حال تقــال با عرضه بیش 
از حد یا عدم اطمینان هستند. عدم 
اطمینان در حال حاضر بیشــترین 
کلمه مورد استفاده در بازارهای امالک 

است که دلیل خوبی هم دارد.«
تومــاس وراگوث رییس اســتراتژی 
جهانی مسکن برای شرکت مدیریت 
ثروت یو بی اس می گوید قیمت ها بیش 
از حد باال رفته و شــرایط اقتصادی 
تغییر کرده اســت؛ به طــور مثال، 
امواجی از خریداران اهل خاورمیانه و 
روســیه بعد از سقوط قیمت نفت در 

سال 2۰۱4 عقب کشیدند.
وراگــوث گفت: »حالتــی از رخوت 
در بــازار پیــش آمده اســت. حتی 
ثروتمندترین هــا هم می گویند دیگر 
حاضر نیســتند بــا آن قیمت خانه 

بخرند.«
کیت اورت-آلن از شرکای نایت فرنک 
در لندن می گوید بــازار دارد بر پایه 
شرایط موقعیتی تغییر می کند؛ مثال 
انتخابات آمریکا ممکن اســت باعث 
شــود خریداران در نیویورک دست 

نگه دارند.
خارجی  خریدهای  چینی  خریداران 
خود را کاهش داده اند که تا حدودی 
دلیل ایــن امر اعمال محدودیت های 
دولتی برای خارج کردن پول از کشور 
اســت. خریداران در همه جا دارند از 
ریسک امتناع می کنند که باعث شده 
هنگ کنگ را کنار بگذارند و به سمت 
تایوان که در فصل سوم امسال شاهد 
یک افزایش قیمت ۸.۹ درصدی بود، 

حرکت کنند.
در حالیکــه برگزیــت و مالیات های 
اعمال شده بر خریدارانی که دومین 
خانه شــان را می خرند باعث شده  اند 
لندن ریسکی و گران قیمت تر بشود، 
ورود خریــداران باعــث افزایش ۱۰ 
درصدی قیمتی در فرانکفورت شد که 
یک پایتخت بانکداری با قیمت های 

نسبتا مقرون به صرفه است.
وقتی که اوضاع در سراسر دنیا تغییر 
می کند و بدتر می شــود، تــا اینجا 
معموال آمریکا به عنــوان جزیره ای 
از امنیــت و ایمنــی مخصوصا برای 
ثروتمندترین های دنیــا عمل کرده 
است. آمریکا از همین حاال تبدیل به 
خانه تعداد بیشتری از هنگ کنگی ها 
در هر کشــوری خارج از خود چین 
است و داده های اخیر نشان می دهند 
تعداد بیشــتری از هنــگ کنگی ها 

می خواهند این کشور را ترک کنند.

پیشنهاد افزایش ۸ درصدی
 مالیات مسکن در بودجه ۲۰۲۰ 

شهرداری ونکوور
ایرونیا- اگر در ونکوور صاحب ملک 
هستید ممکن است مالیات تان به 
طور چشــمگیری در سال 2۰2۰ 

افزایش پیدا کند.
شــهرداری ونکوور دوشنبه نسخه 
اولیه بودجه خود را منتشــر کرد 
که شامل پیشنهادی برای افزایش 
۸.2 درصــدی مالیات امالک برای 
سال آینده می شــود که با فاصله 
بزرگ ترین افزایش در بیش از یک 

دهه اخیر است.
ایــن مالیات عــالوه بــر افزایش 
مالیات های منطقــه ای خواهد بود 
که از همیــن حاال توســط مترو 
ونکوور برای خدماتی از جمله آب 

و فاضالب تایید شده است.
اگر شورای شهر بودجه پیشنهادی 
را همینطور که هست قبول کند، 
به طورمتوسط مالیات امالک خانه 
تک خانــوار ۳54 دالر افزایش پیدا 
می کنــد و از ۳۸۰۹ دالر به 4۱۶۳ 

دالر می رسد.
انتظار می رود شورای شهر تا پایان 
ســال در مورد بودجه رای بدهد و 
ممکن است متمم هایی برای کاهش 
میزان این افزایش مالیات پیشنهاد 
بدهد. سال گذشته هم همین اتفاق 
افتاد و در نهایت پیشنهاد افزایش 
4.۹ درصدی مالیات به 4.5 درصد 
تقلیل پیدا کرد. قرار اســت ســوم 
دســامبر اعضای شورای شهر یک 
مالقات ویژه داشته باشند تا درباره 

بودجه صحبت کنند.
روی هم رفته پیشنهاد شده بودجه 
عملیاتی ونکوور ســال آینده ۷.۳ 
درصد افزایش پیدا کند و از تقریبا 
۱.5 میلیــارد دالر به ۱.۶ میلیارد 

دالر در مخارج برسد.
بــه گفته اعضــا، حــدود نیمی از 
این افزایش بــه خاطر هزینه های 
حفــظ درجــات خدماتــی فعلی 
از جملــه حداقــل دســتمزدها و 
هزینه های انرژی اســت. اما نیمی 
از افزایش مخــارج هم به خاطر یا 
ســرمایه گذاری های جدید اســت 
که شــهر می گوید برای »پر کردن 
شــکاف های موجــود در خدمات 
و رســیدگی به ریســک ها« مورد 
نیاز اســت یا به خاطر رسیدگی به 
پروژه های جدیدی است که شورای 
شهر سال گذشته به آن ها رای داد.

از جمله این مخارج می توان به ۸.2 
میلیون دالر برای اداره های پلیس و 
آتش نشانی از جمله 25 افسر پلیس 
بیشتر و ۳۰ آتش نشان بیشتر؛ ۶.۸ 

میلیون دالر برای »تســریع عمل در 
زمینــه تغییرات اقلیمــی« از جمله 
کاشت درخت و تامین سرمایه بیشتر 
برای راه اندازی ساختمان های بیشتر با 
انتشــار صفر گازهای گلخانه ای؛ 4.۱ 
میلیون دالر برای سیاست های مسکن 
مقرون به صرفه و فعالیت های شهر در 
زمینه رســیدگی به افراد بی خانمان؛ 
و 2.5 میلیــون دالر بــرای افزایش 
خدمات تمیز کردن خیابان ها و بهبود 

خدمات پارک ها اشاره کرد.
اگر اعضای شــورای شــهر پیش از 
تصویــب بودجه به نفــع متمم رای 
بدهند، میزان مالیات امالک می تواند 
باالتر یا پایین تر از حد پیشــنهادی 

فعلی باشد. 
اما آدریان کار عضو شــورای شــهر 
می گوید بــاور دارد میــزان افزایش 
منطقی اســت چون بیشــتر آن بر 
پایه هزینه های ثابــت یا برنامه هایی 
است که شورای شهر طی یک سال 
قبل به آن ها رای داده است. او گفت: 
»اولویت هــای جدیدی برای شــورا 
وجود دارد. از نظر من بودجه ها کامال 
درباره تحویل خدماتی هســتند که 
مردم می خواهند. و اگر این خدمات 
ارایه بشوند مردم خوشحال هستند«.

بدون توجه به هر گونه متمم احتمالی، 
به نظر محتمل می رســد که بودجه 
امسال نمایانگر چهارمین سال متوالی 
خواهد بود که افزایش میانگین مالیات 
امالک ونکوور باالتر از سال قبل است.
اما کار گفت این کار ضروری است و 
به این نکته اشاره کرد که شورای شهر 
قبلی نتوانســت در حالیکه در قدرت 
بود سرمایه گذاری های کافی در زمینه 
تغییرات اقلیمی و مسکن مقرون به 

صرفه انجام بدهد. 
او گفت: »اگر ایــن کارها را طی ۱۰ 
ســال گذشــته انجام می دادیم فکر 
نمی کنیم ایــن افزایش به هیچ وجه 
امســال به این انــدازه می بود. داریم 

عقب ماندگی ها را جبران می کنیم«.
iroonia.ca

اتاوا بهترین شهر آمریکای شمالی از نظر»رفاه عمومی«
 شناخته شد

ایرونیــا- مطالعه ای که ســعی کرده 
نشــان بدهد شهرها چطور ثروت شان 
را تقســیم کرده اند اتــاوا را در میان 
بهترین ها در دنیا قــرار داده، اما دیگر 
شهرهای کانادا عملکردی خیلی خوب 

نداشته اند.
پایتخت کانادا در رده بندی ۱۱۳ شهر 
در سراسر دنیا در زمینه »رفاه فراگیر« 
در رتبه هشــتم قرار گرفته است. این 
مفهومی جدید اســت کــه به نوعی 
بــه درک بهتر نابرابــری اقتصادی و 
اجتماعی کمک می کند. اتاوا باالترین 
رده بندی را در میان تمام شــهرهای 

آمریکای شمالی داشته است.
»شاخص رفاه و شــمول« که توسط 
نهادهــا و دولت های محلی در منطقه 
باسک اســپانیا تامین مالی می شود، 
شهرها را بر پایه تعدادی فاکتور فراتر 
از اندازه اقتصاد رده بندی می کند که از 
جمله آن ها می توان به مقرون به صرفه 
بودن مســکن، دسترسی به آموزش و 
اینترنت، ایمنی فردی، کیفیت محیط 
زیســت و »تراکم دکترها« به عنوان 
معیاری برای دسترســی به خدمات 

مراقبت اشاره کرد.
برونو لنوین موســس شرکت مشاوره 

کــه   D&L Partners کســب و کار 
داده هــای این گــزارش را جمع آوری 
کرده می گوید: »شــمول اقتصادی و 
اجتماعــی هرگز تحت ایــن درجه از 
موشــکافی نبوده و رده بندی ها نشان 
می دهند که شــاخص های اصلی اتاوا 
محیط زیســت پاک و کیفیت باالی 

زندگی به صورت کلی هستند«.
او اضافــه کرد که ایــن عناصر »کلید 
اطمینان حاصل کردن از این هستند 
که تمام جمعیت یک شهر می تواند از 
مزایــای یک جامعه حقیقتا برابر بهره 

ببرد«.
مونترال در میان شــهرهای کانادایی 
دومیــن رده بندی خوب را داشــت و 
در رتبه بیست و ششــم قرار گرفت. در 
میان شــهرهای آمریکایی، واشنگتن 
)یازدهــم(، ســیاتل )چهاردهــم( و 
بوستون )شــانزدهم( وضعیت بهتری 
داشتند. اما نظرسنجی به این نتیجه 
رسید که مونترال که بزرگ ترین شهر 
در آمریکای شمالی است و شهردار آن 
زن است، در زمینه شمول جنسیتی در 

رده اول قرار دارد. 
تورنتــو در رتبــه ســی و پنجم قرار 
گرفــت و از نظر شــمول نزدیک به 

لندن )سی  و ســوم( و نیویورک سیتی 
)سی  و هشــتم( قرار داشت. هیچ شهر 
دیگــری از کانادا مــورد مطالعه قرار 

نگرفت.
رده بندی نســبتا ضعیف تورنتو نشان 
می دهد که شهرهای ثروتمند ضرورتا 
در تامیــن کردن شــرایط بهتر برای 
حاشیه ای ترین شــهروندان خود بهتر 
نیستند. مطالعه به این نکته اشاره کرد 
که هیچ نوع هم پوشانی بین ۱۰ شهر 
ثروتمند دنیا و ۱۰ شهر دارای شمول 
اقتصادی و اجتماعی دنیا وجود نداشت.

محققان اخطار دادند که شکســت در 
رسیدگی به نابرابری ها می تواند عواقب 

اجتماعی بسیار جدی داشته باشد.
لنوین گفت: »ناآرامی هــای اخیر در 
شــهرهایی مانند پاریس، هنگ کنگ 
و سانتیاگو همگی خاستگاه های بسیار 
متفاوتی دارند. با این حال، آن ها نشان 
می دهند که تنش های جدید ممکن 
است حتی در شهرهایی شکل بگیرند 
که نسبتا ثروتمند هستند. نابرابری ها 
– چه واقعی و چه انگاشته شــده – به 
عنوان یک ماشــه عمــل می کنند و 

نیروی پشت بی ثباتی ها هستند«.
iroonia.ca
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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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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
Box Office: 604-984-4484

Ticket Info: 778-709-3432

7 PM

باله ملى پارس ونکوور  برگزار مى کند
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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

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

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience)
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

1105 Robson Street, 
Vancouver 

      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی

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

info@marinedentalclinic.ca

کلینیک  دندانپزشکی مارین با کادر مجرب و ارائه سرویس هاي متناسب با استانداردهاي بین المللی 
آماده انجام کامل ترین خدمات دندانپزشکی براي تمام سنین می باشد.

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

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

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

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

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

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

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

پارکینگ رایگان

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.
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1۰ حقیقت جالب درباره 
اقتصاد کانادا

ایرانیان کانادا- نشریه “دیلی هیو” از 
اقتصاد کانادا حقایق جالبی را منتشر 
کرده است که خالصه آن را در ادامه 

می خوانید:
فرانســوی ها و بریتانیایی ها در قرن 
پانزدهم میــالدی کانادای امروزی را 
شــکل دادند و حاال کانادا به یکی از 
قدرتمندترین اقتصادهای دنیا تبدیل 
شده  اســت. کانادا دارای یک صنعت 
رو به رشد در زمینه غذاهای دریایی 
اســت و به عنوان یکی از قطب های 
اصلــی تولیــد این نــوع خوراکی ها 
شناخته می شود.*منابع طبیعی کانادا 

۳۳.2 تریلیون دالر ارزش دارند
کشــور کانادا از نظــر منابع طبیعی 
در جایــگاه ســوم دنیا جــای دارد. 
بعالوه این کشــور یکی از بزرگترین 
تولیدکنندگان نفت دنیا است و دارای 
منابع معدنی گوناگونی همچون سنگ 
نمک، ذغال سنگ و اورانیوم می باشد 
که هم اکنون تقاضای زیادی در بازار 

بین المللی برای آن ها وجود دارد.

شهروندان کانادایی بیش از ساکنین 
امریکا برای خرید از فروشــگاه ها 

هزینه می کنند

دارند  عالقــه  کانادایی  شــهروندان 
همچون ســاکنین ســایر نقاط دنیا 
خریــد کنند. بر اســاس آمــار ۸۹ 
درصد از ساکنین این کشور حداقل 
دارای یک کارت اعتباری هســتند! 
احتماال ایــن بدان دلیل اســت که 
اعتباری  از شرکت های کارت   برخی 
کانادا پیشــنهادات فریبنــده ای به 
مشــتریان خود می دهند. با اینحال 
شــاید بســیاری از افراد ندانند که 
همچون  محصــوالت  برخی  قیمت 
بنزین، تایر، کتاب و غیره در همسایه 

جنوبی یعنی آمریکا بیشــتر از کانادا 
است. نکته جالب دیگری که گزارش 
Huffpost می افزایــد آن اســت که 
بسیاری از ساکنین کانادا بدون هیچ 
دلیل قانع کننــده ای و بر خالف آمار 
موجود تصور می کنند قیمت اجناس 

در کشورشان بیشتر از آمریکا است.

ثروتمندتریــن مالکیــن کانادایی 
در اســتان بریتیش کلمبیا زندگی 

می کنند

سکونت گاه  بریتیش کلمبیا  اســتان 
برخــی از ثروتمندترین خانواده های 
کانادایی است. پس از بریتیش کلمبیا 
نیز استان اونتاریو در جایگاه دوم جای 
دارد. یک مطالعه در سال 2۰۱۶ نشان 
داد که شــهر ونکوور دارای بیشترین 
تعداد میلیونرها در کشــور است. به 
طور میانگین مالکین این شهر دارای 
سرمایه ای به ارزش ۱،۰۳۶،2۰2 دالر 

هستند.

ضمانتی  چک های  تعداد  بیشترین 
وارد  ســال 2004  در  کانادا  تقلبی 

چرخه اقتصاد شدند

در سال 2۰۰4 میزان موارد جعل در 
سیستم مالی کانادا به شدت افزایش 
یافت. به همین دلیل در این ســال 
تعداد چک های ضمانتی تقلبی درون 
اقتصاد در گــردش کانادا به باالترین 
میزان در طول تاریخ رسید. بر اساس 
آمــار به ازای هر یــک میلیون چک 
ضمانتی اصل تعداد 5۰۰ چک تقلبی 
نیز در سیســتم مالی وجود داشــته 
اســت. در مجموع تعداد 55۳،۰۰۰ 
چک ضمانتی تقلبی در آن ســال به 

اقتصاد کانادا وارد شد.

دو زبانــه بودن کانادا ســاالنه 2.4 
برای کشــور  آمریکا  دالر  میلیارد 

هزینه دارد

احتماال شــما اطالع دارید که کانادا 
کشــوری دوزبانه اســت و زبان های 
انگلیسی و فرانسوی در آن به رسمیت 
شناخته شده اند. اما جالب است این 
را هم بدانید کــه دوزبانه بودن کانادا 
هر سال هزینه ای 2.4 میلیارد دالری 
برای آن ها به همراه دارد. این هزینه 
از آن جا ایجاد می شود که خدمات در 
کشــور کانادا باید به هر دو زبان ارائه 
شوند. به عنوان مثال فرم ها، تبلیغات، 
عالئم جاده ای و غیره در کشور کانادا 
به هر دو زبان انگلیســی و فرانسوی 

نوشته می شوند.

در کانادا سنتی عجیب برای وزرای 
مالی وجود دارد

در کانادا بر اســاس ســنت وزیران 
مالی باید در روزی که بودجه کشور 
را ارائه می دهند یک جفت کفش نو 

خریداری کرده و بپوشند. دلیل اصلی 
این سنت کامال روشن نیست اما برای 
اولین بار در یک مقاله روزنامه متعلق 
به دهه ۶۰ میــالدی به این موضوع 

اشاره شده است.

را  کانادایی  مشاغل  صاحبان  قانون 
مجبور به دریافت چک های ضمانتی 

و یا سکه های پول نمی کند

صاحبان مشــاغل در کانــادا از نظر 
قانونی موظــف به پذیرش چک های 
ضمانتی و یا ســکه واحدهای پولی 
گوناگون نیستند. از اینرو بسیاری از 
سرمایه داران از این قانون بهره می برند 
و از پذیرش پرداخت های انجام شده 
با اســکناس های ۱۰۰ و 5۰ دالری 
جلوگیری می کنند تا گرفتار پول های 
جعلی نشوند. بر این اساس حتی آن ها 
می توانند از دریافت سکه های کانادایی 
نیز صرفنظر کنند و هیچ منع قانونی 

برای این کار وجود ندارد.

بانکی  سیســتم  یک  دارای  کانادا 
استثنایی و بسیار قدرتمند است

بخــش بانکــی کانــادا به نســبت 
ایاالت متحــده بســیار قدرتمندتر و 
انطباق پذیرتر اســت. به عنوان مثال 
در زمان رکود اقتصادی بزرگ حدود 
۹،۰۰۰ بانک آمریکایی ورشکســت 
شــدند، اما تمام بانک های کانادایی 
توانستند از این دوره به سالمت گذر 
کننــد. به طور کلی از ســال ۱۹2۳ 
به این ســو تنها دو بانــک کانادایی 
نتوانسته اند به حیات خودشان ادامه 
دهند. در سوی دیگر حدود ۱۷،۰۰۰ 
بانک آمریکایــی از آن زمان تاکنون 

برای همیشه ورشکست شده اند.
بانک های کانادایــی دارای بیش از ۱ 
میلیون ارتباط تجاری با SME ها در 

داخل کشور هستند
تا آخر ماه دســامبر 2۰۱۷ بانک های 
کانادایی بیــش از 225 میلیارد دالر 
اعتبار را به SME ها در داخل کشور 
کانادا اختصاص داده انــد. این مبلغ 
به نســبت ســال 2۰۱2 رشدی 22 

درصدی را نشان می دهد.
۹۱ درصد کانادایی هــا اعتقاد دارند 
که تکنولوژی های جدید بانکداری را 

بسیار راحت تر کرده اند
تکنولوژی در مجموع موجب شده تا 
بخش بانکداری کانادا بازسازی گردد. 
امروزه حدود ۷۶ درصد از کانادایی ها 
از اینترنت و اپلیکیشــن های موبایل 
برای انجام کارهای بانکی خود استفاده 
می کنند. عالوه بر این بیش از نیمی از 
کانادایی ها، یعنی 5۳ درصد از آن ها 
اصلی ترین  آنالین  بانکداری  گفته اند 

روشی است که استفاده می کنند.
اقتصاد کانادا قدرتمند بوده و با توجه 

به موارد باال مطمئنــا جذابیت های 
خاص خودش را نیز دارا اســت. اگر 
شما نیز نکته ای جالب درباره اقتصاد 
کانادا می دانید حتما درباره آن به ما 

بگویید.

افزایش رشد اقتصادی کانادا در سال 
2019

براســاس آخرین نظرسنجی شرکت 
بلومبرگ کشور کانادا بیشترین رشد 
اقتصادی را نســبت به کشــورهای 
توسعه یافته جهان کسب کرده است.

در صورتــی کــه اقتصــاد خیلی از 
کشورهای ابرقدرت جهان دچار افت 
شده، کانادا بیشترین رشد اقتصادی را 

درمیان آن ها کسب کرده است.
طبق آخرین گزارشی که در صندوق 
 International Monetary Fund
رسیده است. رشد اقتصادی کانادا در 
سال 2۰۱۹ معادل ۱/5 درصد و حتی 
پیش بینی میشــود در سال2۰2۰ 

معادل ۱/۹ درصد باشد.
اقتصاد کانادا برخــالف تصورات در 
ســال 2۰۱۸ دچار افت بی سابقه ای 
در 2.5 سال اخیر شده بود. که طبق 
این آمار رشــد اقتصادی در سه ماه 
پایانی ســال 2۰۱۸ فقط معادل ۰/4 
درصد بوده اســت. اما با شروع سال 

جدید ورق یکباره برگشته و شرایط 
اقتصاد کانادا بسیار تغییر کرد و رشد 
چشمگیری نسبت به کشورهای دیگر 

داشته است.

دالیل اصلی رشد اقتصادی کانادا

افزایش مخارج خانوارها و ســرمایه 
گذاری های ثابــت مهم ترین عامل 
محرک رشــد اقتصادی کانــادا بوده 
است. میانگین این نتایج در بازه زمانی 
۹۶۱ تا 2۰۱۹ معــادل ۰.۷۸ درصد 
بوده اســت که باالترین آمار مربوط 
به سه ماهه پایانی سال ۱۹۶۳ با ۳.۱ 
درصد و کمترین آمار فصلی مربوط به 
سه ماهه نخست سال 2۰۰۹ با منفی 

2.۳ درصد بوده است.
صندوق بین المللی پول با اشــاره به 
بازگشت نسبی ثبات به بازار مسکن 
در کانادا اعالم کــرد قیمت خانه در 
شــهرهای بزرگ این کشــور نظیر 
ونکوور، تورنتو و همیلتون 2.5 درصد 
کمتــر از قیمت اوج آن ها در ســال 
2۰۱۸ است اما کماکان حباب مسکن 
در این کشــور جزء یکی از مشکالت 
اساسی است. ولی با این حال نتوانسته 
تاثیر زیادی در رشــد اقتصاد کانادا 

بگذارد.

رشد اقتصادی کانادا

صندوق بین المللی پــول بر اجرای 
سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. 
صنــدوق بین المللی پــول، یکی از 
معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی 
وضعیت اقتصادی جهان محسوب می 
شود. و ۱۸۷ کشور از جمله ایران عضو 

این صندوق هستند.
به عبارتی دیگر میتوان گفت صندوق 
بین المللــی پول، یک نهــاد پولی 
مســتقل جهانی اســت که در سال 
۱۹45 بوجــود آمد و هیــچ ارتباط 

تشکیالتی با سازمان ملل ندارد.
با توجه به رشد چشمگیر اقتصاد کانادا، 
این نهاد ضمن استقبال از برنامه های 
دولت برای تقویت زیرســاخت ها، به 
کانادا توصیه کرده اســت که نوآوری 
های علمی و جذب نیروی کار ماهر 

را افزایش دهد.
پیدا  شدن سرنگ استفاده شده در زمین بازی بچه ها 

در ونکوور
ایرونیا- مادری اهــل ونکوور در آخر 
هفتــه ای کــه گذشــت در یکی از 
زمین های بــازی نزدیک به خانه اش 
چند سرنگ استفاده شده پیدا کرد و 
حاال نگرانی های خود را مطرح کرده 

است.
کیت لوییس بیش از یک دهه است 
که در محله استراتکونا ونکوور زندگی 
کرده است. او تقریبا هر روز دوقلوهای 
چهار ســاله خود را به پارک مک لین 
می برد اما از روز شنبه به بعد مجبور 
شــد تصمیم بگیرد که دیگر به این 

پارک نرود.
لوییــس با اشــاره به ناحیــه ای زیر 
سرســره ها گفت: »متوجه شــد که 

پارک پر از سرنگ و سوزن است«.
عکس هایــی کــه او گرفته نشــان 
می دهند کــه ابزار اســتفاده از مواد 
مخدر، زباله و تعدادی سرنگ استفاده 
شــده در شن های زمین بازی پخش 

شده اند.
لوییــس گفت: »شــوهرم بــا ۳۱۱ 
تماس گرفت و آن ها به او گفتند که 
این خدمــات را از طریق پیمانکاران 
انجام می دهند و بنابراین حدود یک 
روز کاری طول می کشــد تا بیایند و 
ســرنگ هایی را بر دارند که در تمام 

زمین بازی کودکان پخش شده اند.«
به این ترتیب او تصمیم گرفت دست 
بکار شــود و خودش با اســتفاده از 
دستکش سرنگ ها را بردارد. او گفت: 

»فکر نمی کنم این قابل قبول باشد. 
این بســته بندی آب نبات نیست که 
روی زمیــن افتاده باشــد. این برای 

کودکان خطرناک است.«
بعضی از همسایه ها هم در نگرانی او 
سهیم هستند. متیو مکرت در حالیکه 
داشت نوزادش را روی تاب های پارک 
مک لین هل می داد گفت: »مسلما باید 

واکنش شان سریع تر از این باشد.«
بعضی ها نگران تصویر منفی معتادان به 
مواد مخدر هستند. کارتر دومانفسکی 
کــه نزدیک پــارک زندگی می کند 
گفت: »خطر اینکه اگر یک ســوزن 
به شــما برخوردی کوچک داشــته 
باشــد و بخواهید بیمــاری واگیردار 
بگیرید بسیار کم است. مسلما مردم 
حفاظت  کودکان شان  از  می خواهند 

کنند.«

ونکوور  سازمان ســالمت ســاحلی 
می گوید نگرانی اعضای جامعه محلی 

را درک می کند.
ایــن ســازمان در بیانیــه ای گفت: 
»ریســکی که در معرض عموم مردم 
قرار دارد بسیار پایین است. هیچ کس 
تا به حال از مجروح شدن توسط یک 
ســوزن دور انداخته شده در پارک یا 
هر جای عمومــی دیگری در ونکوور 

اچ  آی وی نگرفته است.«
کودکانی که در پارک بازی می کردند 
گفتند تعجب نکردند که سوزن پیدا 
شده است. آن ها گفتند این بخشی از 
بزرگ شدن در این محله است. یکی 
از نوجوانان گفت به او یاد داده شــده 
است در کپه برگ ها نپرد چون ممکن 

است چیزی زیر آن ها باشد.

سانحه برای هواپیمای ایر کانادا

پرژن میرور- روز شنبه یک هواپیمای بوئینگ ۷۸۷ هواپیمایی ایر کانادا 
که بر فراز اقیانوس اطلس در مســیر لندن به تورنتو در حال پرواز بود، 
پس از ایجاد ترک خوردگی در شیشــه پنجره سمت خلبان، مجبور به 

فرود اضطراری در فرودگاه دوبلین در ایرلند شد.
ایر کانادا در گفتگو با نشریه اینترنتی »بیزنس اینسایدر« تایید کرد که 
پرواز شماره ۸5۷ این هواپیمایی به دلیل ترک خوردگی در شیشه کابین 
خلبان در حالی که 254 مسافر در این پرواز حضور داشتند، مجبور به 

تغییر مسیر به سمت دوبلین شد.
وب سایت خبری هوانوردی Simple Flying گزارش کرده است که این 
هواپیما یک ساعت پس از پرواز و هنگامی که از کشور ایرلند عبور کرده 
بود و بر فراز اقیانوس اطلس بود به سمت فرودگاه دوبلین بازگشته است.
  C-GHQY ایر کانادا اعالم کرده است که هواپیمای یاد شده، با شماره

تعمیر شده و مجدداً وارد چرخه خدمات پروازی شده است.
در ماه سپتامبر نیز یکی دیگر از هواپیماهای بوئینگ ۸–۷۸۷  متعلق به 
خطوط هوایی جت استار که پروازهای ارزان قیمت در استرالیا را انجام 
می دهد نیز به دلیل ترک خوردگی شیشه کابین خلبان در مسیر پرواز 
به سمت اندونزی مجبور به تغییر مسیر و فرود در فرودگاه شهر ملبورن 

شده بود.
شــرکت هواپیماســازی بوئینگ، درخواســت اظهار نظر درباره ترک 
خوردگی شیشه کابین خلبان در ناوگان هواپیماهای ۷۸۷ خود از سوی 

نشریه بیزنس اینسایدر را بدون پاسخ گذاشته است.
حادثه ای مشابه نیز در ماه سپتامبر در پروازی دیگر از سمت شانگهای به 
ونکوور و در شرکت هواپیمایی ایر کانادا به دلیل مشابه اتفاق افتاده بود 
که این پرواز در فرودگاه توکیو فرود اضطراری داشت. پس از این حادثه، 
برخی از خطوط هوایی، همچون »رایان ایر« پس از انجام بازرسی و پیدا 
کردن ترک خوردگی در شیشــه کابین خلبان تعدادی از هواپیماهای 

خود را زمین گیر کردند و اجازه پرواز به آنها ندادند.
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالى 

شعار ماست

شماره 14۳ خیابان شانزدهم (النزدل)
تلفن: ۶04-988-۳515

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

2۶ دالر

18 دالر

۳2 دالر۳0 دالر

42 دالر40 دالر۳8 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر2۶ دالر

۳۶ دالر۳4 دالر۳2 دالر

۳8 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائى پلوپز  
 در 5 مدل و ۶ سایز

حراج استثنائى سماور  
در 4 مدل و ۳ 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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یک گزارش حساس از سی.بی.سی و پاسخ دولت 
آیا در سیستم مهاجرت تحصیلی در کبک کالهبرداری وجود دارد؟ 

وضعیت مشــکل آفرین کنونی باید 
دولت محلــی کبک را بر آن دارد که 
برای حفاظت از »تمامیت« برنامه های 
خود هر چه زودتر تدابیری موثر اتخاذ 

نماید.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
ژولن-بــارت تاکید کرد حزب لیبرال 
که در جریان این قضیه بوده اســت، 
برای حل مشــکل و اصالح شــرایط 

تدبیری اتخاذ نکرده است.
وزیــر مهاجــرت کبــک در واقع به 
ادعاهای مطرح شــده دربــاره وقوع 
احتمالی تقلب در سیستم مهاجرتی 
کبک که برخــی کارکنــان وزارت 
مهاجرت، فرانسوی سازی و ادغام خبر 
داده و رادیو کانادا گزارش آن را منتشر 

کرده است، اشاره می کرد.
از سال 2۰۱۶ واحد دائمی ضدفساد 
UPAC متوجــه شــواهد و قراینی 
دال بر وجود اسناد احتماال جعلی یا 
فریبنده در دولت شده که متقاضیان 

مهاجرت ارائه کرده اند.
گفته می شود بین تایید میزان تسلط 
متقاضیان مهاجرت بر زبان فرانسه و 
سطح واقعی شناخت زبانی آن ها در 
برنامه تجربه کبکی PEQ شــکافی 

فاحش مشاهده شده است.
سیمون ژولن-بارت تاکید کرد: »من 
بــه محض این که از وجود مشــکل 
مربوط به گواهی تســلط متقاضیان 
مهاجرت از زبان فرانسه مطلع شدم، 
برای برطرف کردن مشکل اقداماتی 

انجام دادم.«
در واقع اواخر اکتبر امسال رهبر دولت 
در پارلمــان، در چارچوب تغییراتی 
کــه در رابطه با مقررات دسترســی 
متقاضیان پناهندگی به برنامه تجربه 
کبکی در نظر داشت، به گفته خودش 
پس از رایزنی هــای الزم امکان ارائه 

گواهی قبولی در دوره زبان فرانسه را 
لغو کرد. ادعاهایی که در حال حاضر 
در خصوص تقلب احتمالی در سیستم 
مهاجرت مطرح شده است، به همین 

مسئله مربوط می شود.
وزیر مهاجرت کبک با اشــاره به این 
که از طریق مســئوالن واحد دایمی 
ضدفساد از وجود مشکل مطلع شده 
اســت، تصریح کــرد: »دولت کبک 
برای حفظ تمامیت برنامه های خود 
دغدغه های جدی دارد و برای همین 
است که ما در این زمینه اقدام کردیم. 
دولت های قبلی هرگز در این سطح 
وارد عمل نشــدند اما مــا این کار را 

می کنیم.«
اما سوال اینجاست که آیا واقعا تقلب یا 
تقلب هایی در سیستم مهاجرت استان 
کبک اتفاق افتاده است؟ واحد دایمی 
ضدفســاد که همچنان به تحقیقات 
خود در این باره ادامه می دهد، از دادن 
پاسخ های صریح در این باره به رادیو 

کانادا خودداری کرد.

با این حال مطرح شــدن این ادعاها 
وزارت مهاجــرت کبــک را بــر آن 
داشته اســت تا تحقیقات و راستی 
آزمایی هایــی در این خصوص انجام 
دهد و برای این کار به آزمون شفاهی 
زبان از اتباع خارجی که گواهی قبولی 
خــود در زبان فرانســه را ارائه کرده 

بودند، اقدام کرده است.
اما این اقدام نیز برای وزارت مهاجرت 
مشــکل آفرین شده اســت چرا که 
گروهی شامل حدود پنجاه متقاضی 
مهاجرت بابت این مسئله به دستگاه 

قضایی شکایت کرده اند.
دیوید چالک یکی از وکالی مدافع این 
پرونده به رادیو کانادا گفت: »موکالن 
من بابت مشکالتی که پیش آمده واقعا 
سرخورده هستند و احساس می کنند 
که در این قضیه متضرر شده اند. الزم 
است که با اتخاذ تدابیر مناسب اجازه 
ندهیم که کسی با زندگی آدم ها بازی 

کند.«
دوری ژد رئیــس انجمن مشــاوران 
 ACCPI حرفه ای در امــر مهاجرت
نیز از عدم اطالع رسانی کافی در این 
پرونده به شدت ابراز تاسف کرد. وی 
تاکید کرد دولت اســتانی کبک باید 
تدابیر مقتضی را اتخاذ کند و به عنوان 
مثال اجازه ندهد واســطه ها در روند 
مهاجرت زیاد شوند و با وعده اقامت 
دایم بــه داوطلبان مهاجرت به آن ها 
امیدهای واهی دهند. مســلما پشت 
همه این مســایل منافع مادی و پول 
است اما نباید اجازه دهیم که فرد یا 

افرادی این گونه کانادا را بفروشند.

حزب لیبرال: تقصیری نداریم

حزب لیبرال کــه در ادعاهای مطرح 
شــده در خصوص تقلب در سیستم 
مهاجرت کبک زیر سوال رفته است، 
از خود دفــاع کرد. کاتلین ویل، وزیر 
پیشین مهاجرت تاکید کرد : »بهترین 
کار این است که منتظر صدور حکم 

دستگاه قضایی باشیم.«
کاتلین ویل، نماینــده حزب لیبرال 
که در دولت فیلیپ کوییار در فاصله 
ســال های 2۰۱4 تــا 2۰۱۷ وزیــر 
مهاجرت بود، از همان ابتدا در جریان 
افشــاگری واحد دایمی ضدفســاد 
UPAC مبنی بــر احتمال تقلب در 

سیستم مهاجرت بوده است.
یــک روز پس از آن کــه رادیو کانادا 
با انتشار گزارشــی از آغاز تحقیقات 
واحد دایمی ضدفساد UPAC درباره 
ادعاهای تقلب در سیستم مهاجرت 
و وجود اسناد جعلی و فریبنده خبر 
داد، کاتلین ویل روز سه شنبه بیست 
 UPAC  و ششم نوامبر تاکید کرد این
بود که ما را در جریان این تقلب قرار 

داد.

شــک و ظن هــای مطرح شــده در 
ایــن قضیه به صــدور گواهی قبولی 
دوره آموزش زبان فرانســه در سطح 
متوسطه پیشرفته مربوط می شد. این 
گواهی یکی از شواهد دال بر شناخت 
زبان فرانســه اســت که متقاضیان 
مهاجرت برای برخــورداری از برنامه 

تجربه کبکی باید ارائه کنند.
خانم ویل که از سال 2۰۱4 تا 2۰۱۷ 
وزیر مهاجرت کبک بود، ابراز اطمینان 
کرد که پس از دریافت اطالعات واحد 
دایمی ضدفساد به سرعت در جهت 
حفظ تمامیــت این برنامه مهاجرتی 

ویژه وارد عمل شده است.
ویــل تاکید کــرد: »مــن بالفاصله 
خواستار آن شــدم که یک تحقیق 
اداری دقیق در این باره صورت گیرد.«
در واقــع وزارت مهاجــرت کبک از 
همان اواخر ســال 2۰۱۶ صدها تن 
از متقاضیــان مهاجــرت به کبک را 
که پرونده هایشــان شک برانگیز بود، 
احضــار و با آن هــا مصاحبه کرد. در 
ایــن مصاحبه ها، مســئوالن وزارت 
مهاجــرت متوجه شــدند که به طور 
متوســط نزدیک به هفتاد درصد از 
سوال شوندگان میزان تسلط الزم بر 
زبان فرانسه را که از جمله شروط الزم 
برای استفاده از برنامه تجربه کبکی 
بود، نداشــتند؛ این در حالی بود که 
گواهی هایی که درباره سطح آشنایی 
خود با زبان فرانسه ارائه کرده بودند، 

چیز دیگری می گفت.
کاتلین ویل نماینده حزب لیبرال در 
منطقه نتردام دو گراس همچنین در 
دفاع از خود در این قضیه تاکید کرد 
که برای برطرف کردن این مشکل به 
عمل  تحقیقاتی اش  تیم  توصیه های 
کرده اســت. با این حــال در برخی 
یادداشت هایی که رادیو کانادا به آن ها 
دست یافته است، اعالم شده بود که 
این گواهی آشنایی با زبان فرانسه باید 
کنار گذاشته شود اما دولت پیشین به 

این توصیه عمل نکرده است.
خانم کاتلین ویــل می گوید ترجیح 
دادیم کــه کارها را به ترتیب اولویت 
انجام دهیم و منتظر نتیجه تحقیق 
بمانیم تا بتوانیم ماهیت مشــکلی را 
که باید برطرف سازیم، عمیق تر درک 

کنیم.
ژان-فرانسوآ روبرژ وزیر آموزش کنونی 
کبک به نوبه خود اعالم کرد که از این 

مشکل اطالعی نداشته است.
طبق یادداشــت هایی که رادیو کانادا 
به آن ها دســت یافته اســت نشان 
می دهد کــه متقاضیــان مهاجرت 
که درخواستشــان پس از تحقیقات 
وزارت مهاجرت رد شده است، عمدتا 
از  کمیسیون های تحصیلی انگلیسی 

زبان مونترال بودند.

اعتراض کشاورزان کانادایی
 به نخست وزیر

پرژن میرور- روز دوشنبه کشاورزان 
خشــمگین اســتان کبک در کانادا، 
کیســه های حاوی دانه های ذرت را 
جلوی دفتر نخست وزیری کانادا در 
شهر مونترال به نشانه اعتراض بر روی 
زمین ریختند، و از دولت خواستند تا 
اقدامی قاطع و سریع برای پایان دادن 
به اعتصاب راه  آهن سراســری کانادا 

انجام دهد.
یک صف طوالنی از تراکتورها و حدود 
۳۰۰ کشــاورز عصبانی از کمبود گاز 
پروپان، جلوی دفتر جاســتین ترودو 
نخســت وزیر کانادا در شهر مونترال 
اعتراض زدند. کشاورزان  دســت به 
کیســه های ذرت خود را در هوا برده 
و به زبان فرانســوی شعار می دادند: 
محصوالت مان  بگذاریم  »نمی توانیم 

فاسد شود«.
اعتصــاب راه آهن سراســری کانادا 
همزمان شده است با فصل برداشت 
ذرت و دانه های ســویا. پیش از آنکه 
دانه های ذرت انبار شــوند، باید ابتدا 
خشک شوند. دســتگاه های خشک 
کننده از گاز پروپان استفاده می کنند، 
اما حمل این گاز به دلیل اعتصاب راه 
آهن کانادا بــه طور قابل مالحظه ای 

کاهش یافته است.
هفته گذشــته اتحادیه کشــاورزان 
غالت انتاریو در بیانیه ای توضیح داده 

بود: »فصل برداشــت بارانی همراه با 
زمستان زودرس و سرد به این معنی 
است که کشاورزان بیش از گذشته به 
دستگاه های خشک کن که از پروپان 
استفاده می کند، نیاز خواهند داشت تا 
محصوالت خود را آماده ارایه به بازار 

کنند.«
نزدیــک به ۸5 درصد از پروپان مورد 
نیاز کشاورزان استان کبک از طریق 
سیســتم حمل و نقل ریلی جا بجا 

می شود.
حــدود یک هفته از زمانی که ۳2۰۰ 
نفــر از کارکنان راه آهن سراســری 
کانادا به دلیل ســاعت های طوالنی و 
شرایط خطرناک شغلی خود دست به 

اعتصاب زده اند می گذرد.
مدیران راه آهن سراسری کانادا، جیمز 
ِکرنز و کیث ریِردان در بیانیه ای اعالم 
کرده اند: » متأسفانه مجبور شده ایم تا 
عملیــات ریلی خود را متوقف کنیم، 
چراکه مدیران با صالحیت کانادایی 
به اندازه کافی برای برقراری عملیات 

باری خود به صورت امن را نداریم.«
کشاورزان سراسر کانادا از وزیر حمل 
و نقل، مارک گارنیو و وزیر کار، پَتی 
هایدو درخواســت کرده اند تا هر چه 
سریعتر برای بازگرداندن کارکنان راه 
آهن سراســری به سر کار خود اقدام 

کنند.

قانون الئیسیته دوباره در دادگاه
 شورای مسلمانان کانادا شکایت خود را به دادگاه فرجام برد

کانادا  مســلمانان  شــورای  اعضای 
معتقدند که قانون الئیسیته در کبک 
که به قانون 2۱ نیز معروف است نقض 
آشکار حقوق بشر محسوب می شود 
بر همین اســاس این نهاد اســالمی 
کانادایی از این قانون به دادگاه تجدید 

نظر کبک شکایت کرده است.
 TVA به گــزارش هفته به نقــل از
nouvelles، نمایندگان شورای ملی 
مسلمانان کانادا روز سه شنبه بیست 
و ششم نوامبر در برابر دادگاه تجدید 
نظــر کبک تجمع کردنــد. آن ها در 
جمع روزنامه نگاران مخالفت خود را 
با قانون الئیسیته حکومت در کبک 
اعالم و تاکید کردند این قانون “نقض 

فاحش حقوق بشر” است.
یا همان  قانون الئیســیته حکومت 
قانــون 2۱ که ســیمون ژولن-بارت 
وزیر مهاجــرت، فرانسوی ســازی و 
ادغام اجتماعی کبک پیشنهاد کرده 
بود ژوئن گذشــته در مجمع ملی به 
تصویب رســید. هــدف از این قانون 
تاکیــد بر ضــرورت رعایــت اصول 
الئیســیته در مناصــب و مشــاغل 
دولتی اســتان کبک اســت. طبق 
ایــن قانون مامــوران پلیس، قضات، 
معلمان مدارس عمومــی ابتدایی و 
متوسطه و دیگر افرادی که شغلشان 
به نوعی با اعمال قدرت همراه است، 
در زمان انجام وظیفــه اجازه حمل 

عالیم و نشانه های مذهبی را ندارند. 
این قانون بحث برانگیز به رغم همه 
مخالفت هایی که با آن شــده بود از 
ژوئن گذشته در استان کبک به اجرا 
درآمد اما هنــوز هم موضوع موضوع 
اعتــراض و منبع برخی اختالفات در 

استان است.
چند ماه پیش نیز شورای مسلمانان 
کانادا تعلیــق اجرای ایــن قانون را 
خواستار شــده بود. در آن زمان نیز 
نمایندگان این شــورا با مســئوالن 
دادگاه تجدید نظــر گفتگو کردند و 
این نهاد قضایی قول داد وضعیت آن 
دسته از زنان و دختران کانادایی را که 
تحت تاثیر قانون 2۱ قرار می گیرند، 

بررســی کند اما در نهایت خواسته 
شورای مسلمانان فرانسه محقق نشد.

سخنگوی شورای مســلمانان کانادا 
تاکیــد کرد وقتی دولت بــا ورود به 
مسائل شخصی شما درباره آنچه شما 
می توانید بپوشید یا نپوشید تصمیم 
گیری می کند، نهادهــا و گروه هایی 
مثل شــورای مســلمانان کانادا باید 
نماینده مردم کانادا باشند و برای دفاع 

از حقوق آن ها وارد عمل شوند.
یکــی از زنان مشــاور زن شــورای 
مسلمانان کانادا تصریح کرد: »بدون 
تردید اجرای قانون 2۱ موجب ایجاد 
برخــی نابرابری ها و بــی عدالتی ها 
می شــود. این قانــون موجب حذف 

برخی مشــاغل می شــود. قانون 2۱ 
قانونی ناعادالنه است بنابراین در برابر 
آن خواهیم ایســتاد و تــا آخر با آن 

خواهیم جنگید.«
اســپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
دوشنبه گذشته بیست و پنجم نوامبر 
نیز نمایندگان استان انتاریو از قانون 
الئیسیته حکومت به دیوان عالی کانادا 

شکایت کردند.
آنــدره آ هــوروات رئیــس حــزب 
نیودموکرات در اســتان انتاریو تاکید 
کرد قانون 2۱ ناعادالنه و تبعض آمیز 
اســت و اجرای آن با حقوق مدنی و 
انتاریو و  آزادی های بنیادین مــردم 

کانادا مغایرت دارد.
اما دولت محلی کبک در دفاع از قانون 
الئیســیته حکومت تاکید کرد این 
قانون به طور مشروع توسط نمایندگان 
مجمع ملی کبک به تصویب رسیده 
اســت. وابســته مطبوعاتی وزیر اول 
کبک نیــز در گفتگو با رادیو کانادا از 
احزاب و گروه های سیاســی انتاریو 
خواســت به اراده مجمع ملی کبک 

احترام بگذارند.
متیو بوک-کوتــه وقایع نگار کبکی 
 TVA در گفتگو با شــبکه تلویزیونی
Nouvelles تاکید کرد استان کبک 
نبایــد دنباله رو یک الگــوی آنگلو-

ساکسون باشد.



۱۷17 Issue 1452 Friday November 29, 2019شماره ۱452 جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸

سال بیست ودوم. شماره 1311 جمعه 27 اسفند  139۵  7PAIVAND Vol. 22 Issue 1311  Friday March 17, 20177

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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فروش غیرقانونی»پیشنهاد کاری«به متقاضیان بی تجربه رانندگی کامیون
 و افزایش سوانح مرگبار در جاده های کانادا

ایرونیا- ماهان سینگ به یاد می آورد 
که به شدت می ترسید کنترل خود را 
در یک بزرگراه یخ زده از دست بدهد و 

کسی را بکشد.
کارفرمای جدید او ایــن راننده تازه 
کار 2۶ ســاله را فرستاده بود تا یک 
شــبه تریلــری را در گذرگاه هــای 
خطرناک کوهســتانی براند. سینگ 
که اهل آمریتسار واقع در شمال غرب 
هندوســتان است هرگز یخ یا برف را 
تجربه نکرده بود. در عین حال هرگز 
در نظــر نگرفته بــود راننده کامیون 
بشود اما مشاوران مهاجرتی کانادایی 
به او گفتند کسب تجربه در این شغل 
می تواند به او کمک کند شــهروندی 

دائمی دریافت کند.
او  پیــش  ســال  یــک  بنابرایــن 
گواهینامه اش را گرفت و شــرکتی را 
در ســاری واقع در بریتیش کلمبیا 
بــرای کار کردن پیدا کرد. ســینگ 
می گوید فقط برای اســتخدام شدن 
باید ۱۰ هزار دالر پول نقد به شرکت 
و  مــی داد   GLT Transportation
بعد هفته ها در شرایط خطرناک کار 
می کرد. او گفت: »همه چیز در کانادا 
قرار اســت بر اساس قوانین باشد. اما 

بعد شــروع به کار کردم و دیدم هیچ 
قانونی وجود ندارد.«

افراد خارجی جوان مانند سینگ به 
طور روتین توسط تعدادی از مشاوران 
مهاجرتی که با چند شــرکت خاص 
به  می کنند  همــکاری  کامیون رانی 
سمت این شــغل هدایت می شوند. 
هر دو از این افراد در ازای شغل پول 
نقــد دریافت می کنند کــه این کار 

غیرقانونی است.
این باعث شــکل گیری یــک برنامه 
مهاجرتــی جاافتــاده، ســودمند و 
خطرناک واقع در ساری شده که دارد 
از تازه واردها سوء استفاده می کند و 
جان افراد را در سراسر کشور به خطر 

می اندازد.
در فایل های صوتی که توسط »گلوب 
اند میل« گردآوری شــده، مشاوران 
به یک دانشجوی بین المللی گفتند 
که هزینه کسب یک شغل در عرصه 
کامیون رانی بین ۳5 هزار دالر تا 55 
هزار دالر است. این رقمی خارق العاده 
برای مهاجرانی اســت که اغلب برای 
پرداخت آن مجبور به قرض گرفتن 

می شوند.

راننده های تــازه وارد پیش از اینکه 
راه بیفتند اغلب نمی توانند تابلوهای 
جاده ای کانادا را درست درک کنند یا 
کامیون شان را درست مدیریت کنند. 
با استناد به موارد مستند و مصاحبه 
با بیش از 2۰ نفر از جمله راننده های 
کامیون و نمایندگان این صنعت، این 
عدم تجربه باعــث وقوع تصادف ها و 

سانحه های خطرناکی شده است.
دلیل اینکــه این برنامــه خطرناک 
توانســته رشــد کند تا حــدودی 
این اســت که هیچ یکپارچه ســازی 
سیستمیکی بین قانون گذاران استانی 
برای صنعت کامیون رانی و افرادی که 
مسئولیت نظارت بر سیستم مهاجرت 
را در درجه فدرال دارند، وجود ندارد. 
تحقیقات نشــان داده که مسئوالن 
مهاجرتی اجازه می دهند شرکت های 
کامیون رانی تــازه واردها را از طریق 
»برنامــه کارگــر خارجــی موقت« 
استخدام کنند، حتی با وجود اینکه در 
گذشته سانحه ها، تخطی های ایمنی و 
رویه های سوء اســتفاده از کارگر در 

میان آن ها بسیار دیده شده است.
همچنیــن تحقیقــات نشــان داده 

کــه تعــداد راننده هــای خارجــی 
استخدام شده بسیار بیشتر از تعداد 
کامیون هاست و این مسئله این سوال 
را مطــرح می کند که آیــا واقعا این 
شــرکت ها به این تعــداد نیروی کار 
احتیاج دارند یا خیر. چند نفر در این 
صنعت گفتند شــرکت های کوچک 
می تواننــد از پول نقدی که این افراد 
پرداخت می کنند سود بسیار بیشتری 
از حمــل بار توســط آن ها کســب 
کنند. بســیاری از آن کسب و کارها از 
فعالیت  خانه های شخصی خودشان 
می کنند و بعضی مواقــع از بیش از 
یک اسم هم استفاده می کنند. اسناد 
دولتی نشان می دهند که اغلب آن ها 

تنها یک کامیون دارند.
جسکیرات سیدو که به عنوان دانشجو 
بــه کانادا آمــد دقیقا بــرای چنین 
کارفرمایی کار می کرد. او سال گذشته 
با کامیونش از یک نشان توقف رد شد 
و با تصادف با یک اتوبوس ۱۶ بازیکن 
هاکی اهل هامبولت ساســکچوان را 
کشت. او حاال در حال گذراندن یک 
حکم زندان هشت ساله است و بعد از 
آن به هندوستان دیپورت خواهد شد.

رونق مجدد  در بازار مسکن
 استان بریتیش کلمبیا

پرژن میــرور- به گــزارش کندین 
پرس، گزارش تازه منتشــر شده در 
روز دوشــنبه توسط )ســنترال وان 
کردیــت یونیون( می گویــد، پس از 
یــک دوره رکود، فروش مســکن در 
اســتان بریتیش کلمبیا ســریعتر از 
پیش بینی ها در حال افزایش است، اما 
این بازگشت به اندازه التهاب فروش 

مسکن در دو سال پیش نیست.
برایان یو، اقتصاددان و معاون سنترال 
وان کردیــت یونیون گفته اســت، 
کاهش قیمت خانه ها، سقوط نرخ بهره 
وام های مســکن، افزایش جمعیت و 
تداوم رشد اقتصادی از دالیل بازگشت 
خریداران به بازار مسکن، بخصوص در 

شهر ونکوور بوده است.
وی در یک مصاحبه گفته اســت: » 
میزان تقاضای کلی یــا بازار فروش 
مســکن به طور چشمگیری افزایش 
یافته اســت و آنچه که اکنون شاهد 
آن هستیم ثبات قیمت ها و مقداری 
ساختمان سازی رو به رشد است، در 
حالی که بازار مسکن در حال حاضر 
در ســطح اســتان در حال انقباض 

است.«
آقای یو گفته است: »اما بازگشت به 
سطح بازار در سال 2۰۱۷، جایی که 
فروش مســکن نزدیک به ۱۰۰ هزار 

واحد بود را پیش بینی نمی کنیم.«
به گفتــه برایان یو: »فــروش کلی 
همچنان پایین تر از اواخر سال 2۰۱۷ 
و آغاز ســال 2۰۱۸ است، اما کاهش 
نرخ بهره وام مسکن را شاهد بوده ایم. 
اکنون شــما می توانید وامی به مدت 
پنج ساله در حدود 2،5 درصد دریافت 
کنید، در حالی که سال گذشته کمی 
بیش از سه درصد باید می پرداختید.«

او اضافه کرده اســت، متوسط ارزش 
یک خانه در بریتیش کلمبیا در سال 
2۰۱۹، حــدود 2،4 درصد افت کرده 
و به 522 هزار دالر رسیده است، اما 
انتظار مــی رود ارزش همان خانه در 
ســال آینده ۳،۸ درصد، و در ســال 
2۰2۱ چهار درصد دیگر افزایش یابد.

آقای یو گفته است: »متوسط قیمت 
یک خانه در شــهر ونکوور از ســال 
گذشــته حــدود ۱۰ درصد کاهش 
داشته اســت و در حال حاضر حدود 
۶۹۰ هــزار دالر اســت. در منطقه 
ویکتوریا قیمت متوســط خانه ۶۰۰ 
هزار دالر اســت. انتظــار می رود که 
اجاره بها برای مستأجرانی که به دنبال 
خانه های جدید هستند تا 4،5 درصد 

افزایش یابد«.
گزارش مالی ســه ماهه اخیر دولت 
بریتیش کلمبیا که در ماه ســپتامبر 

منتشــر شــد، اعالم کرده است که 
فروش مســکن از ماه ژانویه تا ژوئیه 
2۰۱۹ نسبت به دوره مشابه در سال 
2۰۱۸، بیــش از ۱۶ درصد کاهش 

داشته است.
در همین گزارش آمده است، فروش 
مسکن در شهر ونکوور در همین بازه 
زمانی در سال جاری نسبت به سال 
2۰۱۸، حــدود 2۱،5 درصد کاهش 

نشان داده است.
آقای یو می گویــد، در ماه های پیش 
رو، شاهد بازسازی مجدد بازار مسکن 
خواهیم بود، اما افزایش چندان زیادی 

را انتظار نداریم.
وی در پایان یادآور شــده است: »به 
نظــر من مشــکالت و ضعف زیادی 
در این زمینــه وجود ندارد. همانطور 
که شاهد جریان ورودی مهاجران به 
این اســتان، افزایش تعداد جمعیت 
و بازار کار ســخت و بسته هستیم، 
همگی این عوامــل برای ارایه برخی 
از محرک ها برای بازار می توانند کافی 
باشند. این افزایش به سطح پیشین 
خود بر نخواهد گشــت، اما از دیدگاه 
ما قیمت ها در حــال افزایش مجدد 

هستند«.

به زودی محدودیت سرعت
 در بسیاری از خیابان  های تورنتو 

به 4۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید
ایرانیان کانادا- خیابان های تورنتو برای افراد پیاده و دوچرخه ســواران 

بسیار خطرناک است، و آسیب ها و تلفات شاهدی بر این ادعا می باشد.
شــهرداری تورنتو با معرفی طرح Vision Zero قصد دارد میزان تلفات 
جانی عابران پیاده و دوچرخه سواران در اثر تصادفات خیابانی را به صفر 
برساند، و بسیاری از جاده های تورنتو به زودی شاهد محدودیت سرعت 

خواهند بود.
سرعت باال سبب کاهش زمان واکنش راننده، افزایش زمان ایست ماشین، 
و افزایش صدمات به قربانی می شود. کاهش سرعت مجاز در استراتژی 
مدیریت سرعت شهری ابزاری برای کاهش تعداد تصادفات در ترافیک و 

صدمات جدی و مرگ بر اثر سرعت باالی ماشین ها می باشد.
گزارش جدید Vision Zero پیشنهاد می کند سرعت مجاز در جاده های 
مواصالتی تورنتو از 5۰ کیلومتر بر ساعت به 4۰ کیلومتر در ساعت برسد.

این گزارش بیان می دارد که تنها کاهش ســرعت مجاز سبب حل این 
مشکل نمی شود، بلکه نیاز به کمپین های آگاه سازی مردمی و همکاری 

پلیس شهری برای اجرای این قوانین دارد.
پیش بینی می شود برنامه کاهش سرعت مجاز در راه های مواصالتی و 
شاهراه ها به صورت سیستماتیک و منطقه به منطقه تا پایان سال 2۰2۰ 

تکمیل شود.
این طرح در خیابان های نزدیک مدارس که عابر پیاده و دوچرخه سوار 
بسیاری دارد، اماکنی با سابقه تصادفات شدید، یا اماکنی با پیاده رو باریک 
اجرا خواهد شد. بودجه نصب تابلوهای سرعت مجاز حدودا 5۹.۰۰۰ دالر 

پیش بینی شده است.
اطالعات مرکز آمار کانادا نشــان می دهد سال گذشته ۳۱ عابر پیاده در 

شهر و 4۱ نفر در جاده های تورنتو جان خود را از دست داده اند.
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بر پایه گزارش رویترز حسین سالمی و یحیی رحیم صفوی از حاضران در جلسات تصمیم گیری در مورد حمله به تأسیسات نفتی عربستان بوده اند و یکی 
از جلسات در حضور خامنه ای برگزار شده است.

رادیو فردا- چهار ماه قبل از حمالت 
گســترده موشــکی و پهپــادی که 
بزرگترین تأسیســات فرآوری نفتی 
جهان در عربســتان سعودی را فلج 
کرد، فرماندهان امنیتی ایران در یکی 
از مجموعه به شدت محافظت شده 

جلسه تشکیل دادند.
کســانی که در این جلســه شرکت 
کردنــد عبارت بودنــد از فرماندهان 
ارشد سپاه پاســداران، بخش ویژه ای 
از نیروهای مســلح ایــران که حوزه 
وظایف آن، توسعه برنامه های موشکی 

و عملیات های پنهانی است.
موضوع اصلی گفت وگوهای این جلسه 
کــه در ماه مه برگزار شــد، مجازات 
آمریکا به خاطر خروج آن کشــور از 
برجام و ازسرگیری تحریم ها بود که 

به شدت به ایران لطمه زده است.
به گفته چهــار فرد مطلع از جزئیات 
این جلسه زیر نظارت سردار حسین 
سالمی، فرمانده سپاه پاسداران، یکی 
از فرماندهان ارشــد حاضــر در این 
نشســت گفت: »زمان آن فرا رسیده 
که شمشیرمان را بکشیم و آنها را ادب 

کنیم«.
فرماندهان ارشــد در این جلسه در 
مورد حمله به اهداف مهم آمریکایی، 
از جمله پایگاه هــای آمریکا صحبت 

کردند.
ولی در نهایت نتیجه جلســه حمله 
مستقیم که می تواند با واکنش شدید 
آمریکا مواجه شــود نبــود. به جای 
چنین حمله ای، ایران تصمیم گرفت 
به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، 
متحد آمریکا حمله کند. این طرح در 
جلسه فرماندهان نظامی ارشد ایران 
در ماه مه و در چهار جلسه بعدی آنها 

به بحث گذاشته شد.
این گزارش که براســاس گفته های 
سه مقام آگاه از این جلسات و منبع 
چهارمی کــه به مراکز تصمیم گیری 
ایران نزدیک اســت تنظیم شــده، 
بــرای اولین بار نقــش رهبران ایران 
در برنامه ریزی برای حمالت روز ۱4 
سپتامبر به تأسیسات آرامکو، شرکت 
نفت دولتی عربســتان سعودی را با 

جزئیات برمال می کند.
این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند 
آیــت اهلل خامنه ای رهبر ایــران این 
عملیات را تأیید کرده است، البته به 
این شرط که نیروهای ایران از حمله 
به اهداف غیرنظامــی و یا آمریکایی 

پرهیز کنند.
خبرگزری رویترز نتوانســه اطالعات 
این افــراد را در گفت وگو با رهبران 
یک  کنــد.  راســتی آزمایی  ایــران 
سخنگوی سپاه پاسداران ایران حاضر 
نشــد اظهار نظر کند. حکومت ایران 
دخالت در این حمالت را قاطعانه رد 

کرده است.
علیرضــا میریوســفی، ســخنگوی 
نمایندگــی ایران در ســازمان ملل 
متحد در نیویــورک توضیحات این 
چهار منبع به خبرگزراری رویترز را 
رد کرد. او گفت ایران در این حمالت 
هیچ نقشی نداشته، هیچ جلسه ای با 
شرکت فرماندهان نظامی ارشد برای 
برنامه ریزی چنیــن عملیاتی برگزار 
نشده و علی خامنه ای، رهبر جمهوری 
اسالمی نیز چنین حمله ای را تأیید 

نکرده است.
آقای میریوسفی در پاسخ به سؤاالت 
دقیق خبرگزاری رویترز در مورد این 
جلسه و نقش ادعایی آیت اهلل خامنه ای 

گفت: »نه، نه، نه، نه، نه و نه«.
اداره روابط عمومی دولت عربســتان 
سعودی نیز به درخواست های رویترز 

برای اظهار نظر پاسخ نداد.
رویترز یــادآوری می کند ســازمان 
اطالعات مرکزی و وزارت دفاع آمریکا 
حاضر نشدند، اظهار نظر کنند. یک 

مقام ارشــد دولت آمریکا مستقیماً 
در مــورد یافته های رویتــرز اظهار 
نظر نکرد ولی گفت: »دلیل وخامت 
اوضاع اقتصادی ایران رفتار حکومت 
و چندیــن دهه حمــالت ویرانگر و 

حمایت آن از تروریسم است«.
شورشــیان حوثی که بــا نیروهای 
دولتــی یمــن و ائتــالف نظامی به 
رهبری عربستان سعودی می جنگند، 
مسئولیت حمالت به تأسیسات نفتی 
عربستان ســعودی را پذیرفتند. ولی 
دولت های آمریکا و عربستان سعودی 
این ادعا را رد کرده و گفتند به دلیلی 
پیچیدگی های عملیات و سالح هایی 
کــه در آن به کار رفته این حمله کار 

ایران است.

هدف  یک  ســعودی  عربســتان 
راهبردی بود

منطقه ای  رقیب  عربستان  پادشاهی 
بزرگتریــن  از  و  ایــران  اصلــی 
تولیدکنندگان نفت جهان است که 
تولیــد آن در اقتصــاد حهانی نقش 
بســیار مهمی دارد و در عین حال از 
نظر امنیتی یکــی از همکاران مهم 
آمریکا در منطقه است. اما جنگ این 
کشــور در یمن که تاکنون بر اثر آن 
هزاران غیرنظامی کشته شده و قتل 
روزنامه نگار  فجیع جمال خاشقچی، 
ســاکن واشینگتن توســط مأموران 
سعودی که سال گذشــته روی داد، 
مناسبات ریاض با قانونگذاران آمریکا 
را تیره کرده اســت. پــس از حمله 
ســپتامبر در کنگره آمریکا حمایت 
چشــمگیری برای دخالــت نظامی 
در دفاع از عربســتان سعودی وجود 

نداشت.
حملــه ۱۸ دقیقه ای به تأسیســات 
شــرکت آرامکو توســط ۱۸ پهپاد و 
سه موشــک که در ارتفاع کم پرواز 
می کردند، آسیب پذیری شرکت نفت 
دولتی عربســتان سعودی را با وجود 
میلیاردهــا دالر هزینه در زمینه های 
امنیتی نشــان داد. تأسیسات میدان 
نفتی خریص و تأسیســات در بقیق 
که بزرگترین تأسیسات فرآوری نفت 

جهان است، دچار حریق شدند.
در پــی این حمالت، میــزان تولید 
نفت عربستان سعودی موقتاً به نصف 

کاهش یافت که معادل کاهش پنج 
درصــد از کل تولید نفت جهان بود. 
همزمان بهای نفت خام یکباره افزایش 

یافت.
به دنبال این حملــه، مایک پومپئو 
وزیــر خارجــه آمریکا، ایــران را به 
»اعالم جنگ« متهم کرد. واشینگتن 
تحریم هــای ایران را تشــدید کرد و 
مقامات آمریکایــی به رویترز گفتند 
واشــینگتن ایــران را هدف حمالت 

سایبری قرار داده است.
به گفته مقامات نزدیک به نهادهای 
تصمیم گیر طراحی حمله به اهداف 
نفتی عربســان ســعودی توســط 
ایران چندین ماه  فرماندهان نظامی 
طول کشید. یکی از مقامات به رویترز 
گفت: »جزئیات این عملیات حداقل 
در پنج جلسه مورد بحث قرار گرفت 
و آیت اهلل خامنه ای دستور نهایی برای 

حمله را صادر کرد«.
ســه تن از این منابع به خبرگزاری 
رویترز گفتند که تمامی این جلسات 
در مجموعــه ای حکومتی در جنوب 
شــهر تهران برگزار شد. به گفته آنها 
آیت اهلل خامنــه ای در یکــی از این 
جلسات که در محل اقامت او برگزار 

شد شرکت داشت.
به گفته این ســه منبع مطلع، سایر 
شــرکت کنندگان در برخــی از این 
جلسات عبارت بودند از یحیی رحیم 
صفوی مشــاور ارشد نظامی آیت اهلل 
خامنــه ای، و یکی از معاونان قاســم 
سلیمانی، فرمانده نیروی قدس بودند 
که نیــروی برون مرزی و مســئول 
عملیات های پنهانی ســپاه پاسداران 

است.

یــک مقــام نزدیــک بــه نهادهای 
تصمیم گیر در ایران، به رویترز گفت از 
جمله اهدافی که ابتدا در این جلسات 
پیشــنهاد شــده بود یک بنــدر در 
عربستان سعودی، یک فرودگاه و یک 
پایگاه نظامی آمریکا بود. او اطالعات 
بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.
هر چهار منبع به رویترز گفتند که این 
اهداف به دلیل نگرانی از بروز تلفات 
زیاد که ممکن اســت واکنش شدید 
آمریکا و جسارت بیشتر اسرائیل را در 
پی داشته باشد و منطقه را به سمت 
جنگ سوق دهد، کنار گذاشته شدند.

منبع نزدیک به نهادهای تصمیم گیر 
در ایــران گفت در نهایت فرماندهان 
نظامی ایران به این نتیجه رسیدند که 
تأسیسات نفتی عربستان سعودی را 
هدف بگیرند چون به خوبی خبرساز 
خواهد شد، به دشمن ضربه اقتصادی 
خواهــد زد و در عین حال یک پیام 

قاطع به دولت آمریکا خواهد بود.
این منبع به خبرگزاری رویترز گفت: 
»تقریباً همه در مورد حمله به آرامکو 
توافق داشتند. ایده اصلی به نمایش 
گذاشــتن عمق بُــرد ســالح ها، و 

توانایی های نظامی ایران بود.«
حمله به تأسیسات عربستان سعودی 
بزرگترین حمله نفتی در خاورمیانه 
از ســال ۱۹۹۱ بود، زماني که ارتش 
صدام حســین در جنگ اول خلیج 
فارس چاه های نفتی کویت را به آتش 

کشید.
مارتا مک سلی، از پرسنل سابق نیروی 
هوایی و ســناتور جمهوری خواه که 
اطالعات مربوط بــه این حمالت از 
ســوی دولت های آمریکا و عربستان 
ســعودی در اختیار او قرار گرفت و 
چند روز پس از حمله از تأسیســات 
نفتی بقیق دیدن کرد، معتقد اســت 
که مهاجمان دقیقاً می دانســتند به 
چه نقطه ای حمله کنند که بیشترین 

خسارت را بزند.
او بــه خبرگــزاری رویتــرز گفت: 
»]نحوه وقوع حمله[ نشــان می دهد 
که مهاجمان از نحوه کار تأسیساتی 
نظیر این اطالعات دقیقی داشته اند و 
حمله صرفاً براساس تصاویر ماهواره ای 
انجام نشده است«. او افزود پهپادها و 
موشک ها »از خاک ایران، از پایگاه های 

ایرانی ارسال شده اند«.
یــک منبــع در خاورمیانــه که از 
تحقیقات یکی از کشــورها در مورد 
این حمله اطــالع دارد، گفت محل 
شلیک موشــک ها و ارسال پهپادها 
پایگاه هوایی اهــواز در جنوب ایران 
بوده است. ســه مقام آمریکایی، یک 
مقام امنیتی غربی و یک منبع غربی 
مستقر در خاورمیانه نیز در گفت وگو 
با رویترز این موضوع را تأیید کرده اند.

این افــراد گفته اند که موشــک ها و 
پهپادها بــه جای طی کــردن یک 
مســیر مســتقیم از جنوب ایران به 
سوی عربستان بر فراز خلیج فارس، 

مسیر متفاوتی را طی کرده اند و به این 
طریق ایران قصد داشته دخالت خود 
در این حمله را پنهان کند. به گفته 
منابع امنیتی غربی برخی از موشک ها 
و پهپادها قبل از رســیدن به اهداف 
خود در عربستان سعودی از آسمان 
عراق و کویت عبور کرده اند و این به 
ایران امــکان داده که نقش خود در 

حمالت را کتمان کند.
یکی از این منابع به خبرگزاری رویترز 
گفته است: »اگر پهپادها و موشک ها 
هنگام عبــور بر فــراز خلیج فارس 
به ســوی عربستان ســعودی رصد 
کتمان  نمی توانست  ایران  می شدند، 

کند.«
رویترز می نویســد به گفته یک مقام 
ایرانــی که به نهادهــای تصمیم گیر 
نزدیــک اســت، فرماندهان ســپاه 
پاســداران چند ساعت پس از حمله 
موفقیت آن را بــه آیت اهلل خامنه ای 

اطالع داده اند.
تصاویر حریق گسترده در تأسیسات 
نفتی عربستان ســعودی در سراسر 
جهان پخش شد. نرخ سهام در بازار 
بورس کشور به شدت کاهش یافت. 
بهای نفــت در روزهای پس از حمله 
2۰ درصــد افزایش یافــت. مدیران 
شــرکت آرامکو در دفتــر اصلی این 
شــرکت یک »جلســه اضطراری« 

تشکیل دادند.
یکی از مدیران آرامکو به خبرگزاری 
رویترز گفت ایران از نتایج این عملیات 
بسیار خشنود بود، ایران به عربستان 
ســعودی ضربه دردناکی زده و برای 

آمریکا شاخ شانه کشیده بود.
سپاه پاسداران و سایر نیروهای نظامی 
ایران زیــر نظر مســتقیم رهبر که 
فرمانده کل قواست فعالیت می کنند. 
رهبر ایران در واکنش به خروج آمریکا 
از برجام و ازسرگیری تحریم ها علیه 
ایران موضع آشتی ناپذیری اتخاذ کرده 

است.
در نتیجه توافق هســته ای موسوم به 
برجام که در ســال 2۰۱5 بین ایران 
و قدرت های جهانی امضا شد، بخش 
اعظم تحریم های بین المللی در قبال 
محدود شــدن فعالیت های هسته ای 

ایران لغو شد.
حکومت ایــران در واکنش به خروج 
آمریــکا از برجام یک اســتراتژی دو 

اختصاصی رویترز:
 اطالعات پشت پرده

 از طراحی حمله ایران به عربستان

سویه در پیش گرفته است که هدف 
آن کسب نوعی معافیت از تحریم های 
شدید آمریکا در زمینه صادرات نفتی 
و شبکه بانکی ایران است. تحت تأثیر 
این تحریم ها صادرات نفت و گاز ایران 
به شــدت کاهش یافته و بانک های 
ایرانی با هیچیک از بانک های بزرگ 

بین المللی امکان معامله ندارند.
حســن روحانی، رئیس جمهور ایران، 
اعالم کرده که به شــرط لغو تمامی 
تحریم ها حاضر اســت بــا مقامات 
آمریکا دیــدار و مذاکــره کند. ولی 
همزمان ایران در حال به رخ کشیدن 
توانایی هــای نظامــی و قابلیت های 

فناوری خویش است.
در ماه هــای اخیر ایــران یک پهپاد 
تجسســی آمریکا را سرنگون و یک 
نفتکــش بریتانیایی را در تنگه هرمز 
توقیف کرد. ایران در عین حال اعالم 
کرده کــه با کاهش تعهــدات خود 
در قبــال برجام بر حجــم و غلظت 

غنی سازی اورانیوم افزوده است.
حمله به تأسیســات نفتی عربستان 
ســعودی در شــرایطی روی داد که 
دونالد ترامپ در حال اجرای سیاست 
خارج کردن نیروهــای آمریکایی از 
خاورمیانه است. اما درست چند روز 
پس از خــروج بخش اعظم نظامیان 
آمریکا از شمال سوریه دولت آمریکا 
روز ۱۱ اکتبــر اعالم کــرد که برای 
تقویــت دفاع عربســتان ســعودی 
جنگنده ها، سامانه های دفاع موشکی 
و بیش از دو هزار و ۸۰۰ نظامی دیگر 

به آن کشور اعزام خواهد کرد.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا، در یک 
نشست خبری ضمن هشدار به ایران 
گفت: »به هیچ کشور دیگری حمله 
نکنید، منافع آمریــکا و یا نیروهای 
آمریکایی را تهدید نکنید چون در این 

صورت ما مقابله خواهیم کرد.«
علی واعظ، مســئول برنامه ایران در 
پژوهشکده »گروه بین المللی بحران« 
معتقد اســت کــه با وجــود تمامی 
اقدامات حکومت ایران به نظر می رسد 
دولت دونالد ترامپ حاضر نیست به 
خاطر دفاع از نفت عربستان سعودی 
واکنشی نشان دهد که تمام منطقه را 

به بی ثباتی بکشاند.
او می گوید: »تندروهای ایران به این 
نتیجه رسیده اند که دونالد ترامپ فقط 
توئیت می کنــد و در نتیجه اقدامات 
آنها هزینه های دیپلماتیک و نظامی 

چندانی در بر نخواهد داشت.«
البته به نوشته رویترز، یک مقام ارشد 
دولــت دونالد ترامپ این نظریه را رد 
کرد کــه عملیات ایران موضع ایاالت 
متحده را برای رسیدن به نوعی توافق 
بــرای معافیــت از تحریم های نفتی 
آمریکا تقویت کرده اســت. او افزود: 
»ایــران دقیقاً می دانــد که برای لغو 

تحریم ها چه باید بکند«.
دولــت آمریکا اعالم کــرده که ایران 
باید ضمن توقف حمایت از گروه های 
تروریســتی در خاورمیانه، شــروط 
جدیدی را بپذیرد که بلندپروازی های 
هســته ای تهران را برای همیشــه 
متوقف خواهد کــرد. حکومت ایران 
مدعی است که با گروه های تروریستی 
ارتباط ندارد و مشــخص نیست که 

ایران شروط آمریکا را بپذیرد.
رویترز می نویســد به گفته یک مقام 
ایرانی مطلع از جلســات فرماندهان 
نظامی ایران، در جلســه نهایی قبل 
از حمله به تأسیسات نفتی عربستان 
ســعودی، یکی از فرماندهان ســپاه 
پاســداران به ادامه ایــن حمالت در 
آینده اشاره کرده و خطاب به مقامات 
ارشد امنیتی گفت: »مطمئن باشید 
که خداوند بزرگ با ماســت. طراحی 

برای موارد بعدی را شروع کنید«.
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هشدار فرانسه به ایران 
درباره استفاده از »مکانیسم ماشه« 

در برجام

رادیو فردا- ژان ایو لودریان، وزیر امور 
خارجه فرانسه، روز چهارشنبه ششم 
آذر ماه به ایران هشدار داده است که 
پاریس به طور جدی در حال بررسی 
اســتفاده از مکانیسم ماشه در توافق 

هسته ای موسوم به برجام است.
رویتــرز مــی گوید، در حالــی وزیر 
امور خارجه فرانســه ایــن اظهارات 
را مطرح کرده اســت که اختالفات 
بین ایران و کشورهای غربی تشدید 
شده اســت. به دنبال خروج آمریکا 
از توافق هسته ای موسوم به »برنامه 
اقدام جامع مشترک«، برجام، در سال 
گذشته ایران نیز گام به گام از برخی از 
تعهدات خود در چارچوب این توافق 

عدول کرده است.
ژان ایو لودریان در پارلمان این کشور 
گفته است: هر دو ماه یکبار لطمه ای 
)به توافق هسته ای توسط ایران( وارد 
می شود، تا امروز که از خودمان سؤال 
می کنیم و من این را خیلی واضح می 
گویم که مکانیســم حل اختالف در 

توافق را اجرا کنیم.
در ســال 2۰۱5 شش قدرت جهانی 
برای پایان دادن مناقشه هسته ای با 
ایران با این کشــور به توافق موسوم 
به برجام دست یافتند. بعد از خروج 
آمریکا از این توافق، واشینگتن تحریم 
های تعلیق شــده خود علیه ایران را 
بازگرداند. اما تالشهای فرانسه، آلمان 
و بریتانیا برای نجــات برجام و ادامه 
همکاری اقتصادی بــا ایران به دلیل 
تحریم های آمریکا نتیجه ملموسی 

در بر نداشت.
تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران 
باعث شده است که این کشور بخشی 
قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود 

را از دست داده است.
پنج کشور باقی مانده در توافق برجام 
یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه 
و چین قرار اســت که هفته آینده در 
خصوص راهکارهای پیش رو نشستی 

برگزار کنند.
اروپــا می گوید، جلســه  اتحادیــه 
کمیسیون مشــترک ناظر بر برجام 

۱5 آذر در وین برگزار خواهد شد.این 
جلســه به ریاست هلگا ماریا اشمید، 
رئیس دفتر سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا و با شرکت نمایندگان سه کشور 
اروپایی به عالوه روسیه و چین برگزار 

می شود.
براساس »مکانیسم ماشه« که در بند 
۳۷ برجام آمــده در صورت اختالف 
و نقض پایبندی این توافق توســط 
امضا کنندگان این توافق کمیسیون 
مشترک تشــکیل می شود. چنانچه 
در این کمیســیون اختــالف حل و 
فصل نشود، موضوع به شورای امنیت 

سازمان ملل ارجاع خواهد شد.
رویترز می گوید در صورتی که شورای 
امنیت سازمان ملل ظرف ۳۰ روز به 
تعلیق تحریم هــا رای ندهد، تحریم 
ها در چارچــوب قطعنامه های قبلی 
شــورای امنیت خود به خود به اجرا 

گذاشته خواهند شد.
در پاســخ به هشــدار جدی فرانسه 
درباره توســل اروپایی ها به مکانیسم 
ماشــه، عباس موســوی، سخنگوی 
وزارت امورخارجه ایران، روز پنج شنبه 
اظهــارات وزیــر خارجه فرانســه را 
»غیرمسئوالنه« و توسل به این اقدام 

تنبیهی را غیرممکن دانست.
آذرمــاه،  هفتــم  پنج شــنبه،  روز 
عباس موســوی، ســخنگوی وزارت 
خارجه ایــران، در واکنش گفت که 
ســخنان وزیر امور خارجه فرانســه 
»غیرمسئوالنه و غیرســازنده بوده و 
شــدیدا، کارآمدی ابتکارات سیاسی 
برای اجرای کامل برجام توسط کلیه 

طرف ها... را مخدوش می سازد«.
وی اقدامات اخیر جمهوری اسالمی 
را »اجــرای حق خــود در ماده ۳۶« 
عنــوان کرد و افــزود: »برجــام در 
شرایط کنونی اساســا به طرف های 
اروپایی اجــازه نمی دهد که در قبال 
اعمال حق مشروع جمهوری اسالمی 
ایران در پاسخ به اقدامات غیرقانونی 
و یک جانبه ایــاالت متحده و نقض 
اساسی تعهدات طرف های اروپایی، به 

این مکانیسم استناد ورزند.«.

ادامه افزایش تدریجی قیمت دالر
 در کانال 1۲ هزار تومان

رادیو فردا- رسانه ها در ایران از افزایش تدریجی نرخ دالر در بازار ارز ایران 
در کانال ۱2 هزار تومان خبر می دهند.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز پنج شنبه، هفتم آذر، خود نوشته امروز 
دالر برخالف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد.

بر اســاس این گزارش، این رشد قیمت به صورتی بود که نرخ دالر که روز 
چهارشنبه تا ۱2 هزار و 24۶ تومان رسیده بود، روز پنج شنبه با رشد ۱.25 

درصدی به ۱2 هزار و 4۰2 تومان رسید.
این در حالی است که خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه نوشته بود نرخ دالر 
با »افت حدود ۱۰۰ تومانی، نسبت به دیروز به رقم ۱2 هزار و 25۰ تومان 

کاهش یافت«.
خبرگزاری تسنیم نیز روز پنج شنبه گزارش کرده که هم اکنون قیمت دالر 
در بــازار آزاد ۱2 هزار و 4۰۰ تومان، قیمــت درهم امارات ۳ هزار و 4۸2 
تومان و قیمت پوند انگلیس ۱۶ هزار و ۳۷۹ تومان تعیین شده و به  فروش 

می رسد.
بر اســاس این گزارش، صرافی های بانک ها امروز پنج شنبه قیمت دالر را 
برای فروش، ۱2 هــزار و 4۰۰ تومان اعالم کرده اند و دالر را با قیمت ۱2 

هزار و 2۰۰ تومان خریداری می کنند.
در همین حال چند وب سایت و منبع غیررسمی که قیمت ارزهای خارجی 
در ایران را رصد می کنند برای دالر آمریکا قیمت های ۱25۳۰ و ۱2۶۰۰ 

تومان را نیز نشان می دهند.

فرمانده کل سابق سپاه خواستار برخورد قضایی با دولت روحانی شد

پاسداران  سپاه  سابق  کل  فرمانده 
اعتراضــات اخیــر را ناشــی از 
»بی توجهی« دولت به مردم دانست 
و خواستار برخورد قضایی با دولت 
روحانی بــه خاطر »اجرای بد طرح 

بنزینی« شد.

دویچــه وله- محمدعلــی جعفری، 
فرمانده قرارگاه بقیه اهلل سپاه پاسداران، 
»تصمیم بنزینــی« دولت روحانی را 
زمینه ســاز اعتراض های وسیع اخیر 
دانست و خواستار برخورد قوه قضائیه 

با »مسببین ناامنی ها« شد.
فرماند کل سابق سپاه پاسداران گفت: 
»مردم می بینند و متوجه می شوند که 
مسئولین، برای مذاکره با خارجی ها 
چقــدر وقت می گذارنــد؛ اگر درصد 
کمی از این زمانی که برای گفت وگو 
و اقنــاع خارجی هــا و راضی کردن 
آن ها  گذاشــتند و می گذارند را برای 
گفت وگو با مردم صــرف می کردند 
مردم اقناع می شــدند و شاید با این 

طرح همراهی می کردند.«
جعفری در مصاحبه اش با خبرگزاری 
تسنیم که متن آن دیروز چهارشنبه 
ششم آذر )2۷ نوامبر( منتشر شد، با 
اشاره به شیوه اجرای سهمیه بندی و 
افزایش قیمت بنزین افزود: »ناراحتی 
امروز مردم به این دلیل است که چرا 
دولت به آنها بها نداده و برای اجرای 
این طرح مردم را به حساب نیاورده. 
این مســئله در متن شعارهای مردم 

تهران و بســیاری از شهرســتان ها 
برجسته بود.«

این مقام ارشد سپاه برخورد قضایی 
با به گفته خود »آشوبگران، غارتگران 
بیت المال و تروریست های مردم نما« 
را»یک امــر طبیعی« دانســت، اما 
در عین حال اظهار داشــت: »سوال 
اساسی این است که چرا با مسببین 
و زمینه ســازان چنین فضایی که با 
بی تدبیــری و بی توجهی بــه مردم، 
تصمیمی را بد اجرا می کنند و زمینه 
را بــرای ناامنی ها ایجــاد می کنند، 

برخورد نمی شود؟«
فرمانده کل ســابق سپاه همچنین با 
اشاره به شعار »تدبیر و امید« دولت 
روحانی گفــت: »در انجام مســائل 
اجرایــی، چه امیدی برای مردم باقی 

گذاشته اند؟«
محمدعلی جعفری ســپس با اشاره 

بــه »وظیفه مهم« دســتگاه  قضایی 
ایران، خواســتار »برخــورد قانونی« 
بــا »ســوءتدبیرها، بی توجهی هــا و 
ســوءمدیریت ها« و بــاز شــدن راه 
پاســخگویی مســئوالن در مــورد 
تصمیمــات خود در برابــر »محاکم 

مربوطه« شد.

سلب مسئولیت از خامنه ای

این فرمانده سپاه در عین حال رهبر 
جمهــوری اســالمی را از هــر گونه 
پاسخگویی مبرا دانست و مدعی شد 
که ورود علــی خامنه ای به »ماجرا« 
تنها برای »جلوگیری از گســترش 

ناامنی ها« بوده است.
این در حالی است که منتقدان رهبر 
جمهوری اســالمی همــواره او را به 
گریز از پاسخگویی متهم می کنند و 
می گویند که او حتی در مسایلی مانند 
مذاکرات برجام نیز، با آنکه لحظه به 
لحظه در جریان آن بوده، ســپس با 
خروج آمریکا از این توافق، مسئولیت 

را به دوش دولت انداخته است.
محمدعلی جعفری همچنین دولت 
هاشمی  به »ســازندگی«  موســوم 
رفسنجانی و »تدبیر و امید« روحانی 
را دولت هایی خواند که »نســبت به 
خواست و مشــکالت مردم بی توجه 
بودند و هستند و شرایط مردمی که 
تحت فشار اقتصادی هستند را درک 
نمی کنند«. او همچنین افزود: »اتخاذ 
تصمیمات بــدون در نظــر گرفتن 
شــرایط اقتصادی مــردم، منجر به 

اعتراض می شود.«

»تنزل جایگاه مجلس«

این مقام سپاه پاســداران در بخش 
دیگری از ســخنان خــود از »تنزل 
جایگاه مجلــس« به دلیــل »عدم 
شــفافیت آرای نماینــدگان« نیــز 
ســخن گفته و انتقادهای شدیدی را 
نیز متوجــه نمایندگانی کرده که در 
اعتراض به افزایش قیمت بنزین، به 

گفته او »تهدید به استعفا کردند و یا 
استعفای نمایشی دادند«. جعفری در 
عین حال این نمایندگان را »از جریان 
سیاسی حامی دولت« معرفی کرد که 
به گفته او »مرد این کار ]استعفا[ هم 

نبودند«.
تصمیم سهمیه بندی و افزایش قیمت 
بنزین در ایران، بدون اطالع مجلس 
شورای اسالمی، توسط سران سه قوه 
گرفته شد. این تصمیم که اعتراضات 
سراســری مردم را به دنبال داشت، 
در ابتدا بــا مقاومت هایی در مجلس 
نیز مواجه شد و برخی نمایندگان از 
»طرح فوریتی بازگشت قیمت بنزین 
به قیمت قبل« خبر دادند. سپس اما 
محمود صادقی، نماینــده تهران، از 
»ارسال یادداشتی« از رهبر جمهوری 
اسالمی به رئیس مجلس خبر داد که 
در آن از نمایندگان خواسته شده بوده 
تا از مخالفت با افزایش قیمت بنزین 

خودداری کنند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران 
نیز که به خاطر اجرای این طرح زیر 
فشار شــدید از جمله از سوی رقبای 
خود قــرار دارد، دیروز چهارشــنبه 
مدعی شد که خود او نیز مانند بقیه 
مردم تا لحظه آخــر از زمان افزایش 
قیمت بنزیــن مطلع نبــوده و این 
موضوع را به شورای عالی امنیت ملی 

واگذار کرده بوده است.

»عذر بدتر از گناه« روحانی

این اظهارات روحانی نیز با انتقادهای 
فراوانــی مواجه شــد. از جمله علی 
مطهــری، نماینده تهران در مجلس، 
روز پنجشــنبه در یادداشت کوتاهی 
زیر عنــوان »عذر بدتــر از گناه« به 
ســخنان روحانی نوشت: »نمی توان 
این عــذر را برای تقصیر ایشــان در 
نحوه اجرای تصمیم مذکور پذیرفت. 
رئیس جمهور مقام اول اجرایی کشور 
اســت و باید برای اجرای آن تصمیم 
در جزئیات آن دخالت می کرد و قبل 
از همــه با مردم صحبــت می کرد و 
ضرورت اصل ایــن کار را ـ نه با این 
شیب تندی که انجام شدـ  برای مردم 
بیان می کرد و در واقع به شــخصیت 
مردم احترام می گذاشت نه اینکه آنها 

را غافلگیر کند.«
مطهری افــزود: »قبــول داریم که 
مسئولیت اجرا به وزیر کشور و شورای 
امنیت کشــور و صدا و سیما واگذار 
شده بود و به همین جهت استیضاح 
وزیر کشور در دستور کار مجلس است 
ولی رئیس جمهور نباید این امر خطیر 
را رها می کرد. باید گفت این ســخن 
رئیس جمهور عذر بدتر از گناه است.«
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گزارش میدانی

 مردم یا اشرار؟ 

گزارش یک قتل

»تا همیــن یک هفته پیش معمولی 
زندگی می کــردم. آدم وقتی از خانه 
بیرون می آید فکر این را نمی کند قرار 
است یک غریبه در بغلش جان بدهد. 
چند دفعه دیده ام که جنازه برای کفن 
و دفن ببرند ولی اینکه از نزدیک ببینم 
یک نفر کشته می شود را ندیده بودم. 
تا حاال گلوله نخورده ام و کســی را از 
نزدیک ندیده بودم که گلوله خورده 
باشد. در فیلم های تلویزیون زیاد دیده 
بودم که یک نفر با گلوله زخمی بشود 
یا کشته بشــود اما چیزی که دیدم 
مثل فیلم هــای تلویزیون نبود. همه 
جا آتش، دود و جمعیت بود و مغزم 
از داد و فریاد خودم و دیگران داشت 
می ترکید. چراغ های روشنایی شهری 
یا خاموش شــده بودنــد و یا مردم 
آنها را شکســته بودند. صورت کسی 
که گلوله خورده بود را در روشــنایی 
آتــش بانکی که می ســوخت دیدم. 
بیشتر از هفده یا هجده سال نداشت؛ 
شاید کمتر. نمی دانم وقتی توی بغلم 
بود هنــوز زنده بود یا تمام کرده بود. 
مــردم می خواســتند او را ببرند اما 
دیدم فایــده ندارد. وضعیتش طوری 
بود که به بیمارستان نمی رسید. یک 
دستم را گذاشتم روی جای گلوله و 
فشار می دادم و با دست دیگرم سعی 
می کردم به او ماساژ قلبی بدهم تازه 
اگر زنده اســت، زنــده بماند. نبض 
نداشــت. یکی این دستش، یکی آن 
دستش، یکی دست گذاشته بود روی 
گردنــش ولی از هیــچ جایش نبض 

نداشت.
چند روز است نمی توانم غذا بخورم. 
خیلی بد بود. هر فشاری که به قلبش 
می دادم احســاس می کردم که خون 
بدنش از سوراخ گلوله پمپ می شود 
به بیرون. هرچه بیشتر محل گلوله را 
فشار می دادم فایده نداشت. زیرپوش 
او غرق خون بود و دستم لیز می خورد. 
خون روی لباســش سرد بود و شاید 
به خاطر هوا بود که شــده بود مثل 
نشاسته. چند حرکت خفیف که شبیه 
رعشه بود در بدنش احساس کردم اما 

بیشتر شبیه مرده ها بود تا زنده ها.
 مــردم جمع شــده بودند که کمک 
کنند یــا ببینند چه خبر اســت. از 
زانوهایشان به کمرم ضربه می خورد. 
فشــار جمعیت چند بار باعث شــد 
بیافتــم روی آن بیچاره. لباس خودم 
خونی شده بود. هر کس حرفی می زد. 
از ســر و صدا دیوانه شــده بودم. داد 
می زدم تا بقیه را ساکت کنم اما خودم 
صدای خودم را نمی شنیدم. شاید به 
قدری حالــم بد بود که نمی فهمیدم 
دارد چــه می گــذرد. در حال خودم 
نبودم. فکر کنم صدایم بیرون نمی آمد 
و الل شده بودم. فکر می کردم که دارم 
داد می زنم ولی می فهمیدم که صدایم 
می پیچید توی خودم. از پشت سر یقه 
مرا گرفتند و با خودشان می کشیدند. 
می خواســتم بگویم بگذارید کنارش 
بمانم اما نمی توانستم. یک گروه لباس 
شخصی با اســلحه کمری به سمت 
جنازه و مردم که جمع شــده بودند 
حمله کردند. تیر هوایی زده بودند و 
مردم فرار می کردند ولی من متوجه 
صدای تیرهای هوایی نشــده بودم. 
وقتی مرا می کشــیدند تازه به خودم 

آمدم و صدای تیر هوایی را شنیدم.
اول بطــری آب معدنی آوردند ولی با 
بطری نمی شد. مرا بردند داخل حیاط 
خانه یکی از همشهری ها و لباسهای 
باال تنــه ام را در آوردنــد. خون های 
روی دســت و ســینه ام را شستند. 
گفتند خونــی بروی بیــرون حتماً 
لباس شخصی ها دستگیرت می کنند 
یا با تیر می زنند. شــلوارم خونی بود 

اما شــلوار را کاری نمی شد کرد. یک 
تیشــرت و یک کاپشن تنم کردند و 
از خانه بیــرون آمدیم. همراهانی که 
نمی شناختم دســتهایم را کشیدند 
و وســط جمعیت بردند. یکی از آن 
همراهان چندبار پشــت شــانه ام زد 
و داد کشــید »برو، برو. برو وســط 
جمعیــت.« یک دقیقه یا شــاید دو 
دقیقه بین جمعیت راه رفتم اما دلم 
راضی نشد. برگشتم طرف آن جوانی 
که تیر خورده بود. زمین خونی بود اما 
از او خبری نبود. مردم گفتند که او را 
با خودشان برده اند؛ نمی دانم زنده یا 
مرده. بی شرف ها مثل گوسفند کشیده 

بودند و روی زمین خط خون بود.«
بیشتر ماجرایی که در باال شرح داده 
شده است را با چشم های خودم دیده ام 
]اطالعات زمــان و مکان محفوظ در 
نزد تحریریه زمانه[ اما بهتر دانستم که 
این ماجرا از زبان کسی نقل شود که 
تا لحظه  آخر زندگی یکی از معترضان 
کشته شــده او را در آغوش داشت و 
سعی می کرد به او کمک کند. فقط 
ایــن نکته را اضافــه می کنم که این 
جوان معتــرض در همان دقایق اول 
جان باخته بــود. در تمام مدتی که 
ســعی می کردنــد او را بــه زندگی 
برگردانند نبضش را کنترل می کردم 
و ضربانی احساس نمی کردم.. سعی 
کردم که با جســت وجوی لباس های 
این هموطن کشته شده نام و نشان 
او را بفهمم اما گوشی موبایل نداشت و 
در جیب هایش جز مقدار اندکی پول 
و یک دسته کلید چیز دیگری نبود. 
وقتی که پرس و جــو کردم یکی از 
اهالی گفت: »لباس شخصی ها مثل 
الشــه قصابی انداختند ترک موتور. 
دستهایش آویزان بود و پاهایش روی 
زمین کشــیده می شــد. یکی عقب 
موتور می دوید و نگه اش داشــته بود. 
تا سر چهار راه بردند و آنجا انداختند 

داخل یک سمند و بردند.«

مردم یا بیگانگان؟

مردم معترضی کــه به دلیل افزایش 
قیمت بنزین به خیابان ها آمده بودند 
و خیلی زود شعار “مرگ بر خامنه ای” 

سر دادند چه کسانی بودند؟
مسئوالن جمهوری اسالمی معترضان 

را اشــرار، عامل کشــورهای آمریکا 
و عربستان و اغتشاشــگر نامیده اند. 
نمی دانم عوامل کشورهای دیگر چه 
شکلی هستند، اما چهره مردم کوچه 
و بازار را خوب می شناســم. آنها که 
در خیابان اعتــراض می کردند مثل 
آدم هایی بودند که هر روز در خیابان ها 
می بینیم. هیچ فرقی با مردم معمولی 
نداشتند. برخی از آنها را می شناختم. 
چند چهره  دیدم که گرچه آنها را به 
نام نمی شناختم اما بارها در طول عمر 
خودم در خیابان های شهر آنها دیده 
بودم. آنهایی که آمده بودند به گرانی 
بنزین و همه چیزهای دیگر اعتراض 
داشــتند. پولی در جیــب آنها نبود 
که علیه گرانی و مســببان آن فریاد 
می کشیدند. اگر از کشورهای خارجی 
پول گرفته بودنــد وقتی که معرکه 
تنگ می شد از مهلکه می گریختند اما 
مردم در خیابان ها ماندند و حرفی که 
بیشــتر از همه تکرار می شد این بود 
که »اگر دو روز دیگــر ادامه بدهیم 
مجبور خواهند شد قیمت بنزین را به 
حالت قبل باز گردانند.« مردم اشتباه 
می کردنــد. حکومت قیمت بنزین را 
به حالت قبل بــاز نگردادند و صدها 

معترض را به قتل رساند.

ایران کشــوری بزرگ و پر جمعیت 
اســت. از آنجا که دامنه ی اعتراضات 
بسیار وسیع بوده در هر کجای ایران 
ممکن است اتفاق های مختلفی افتاده 
باشد. در یک فیلم از صدها فیلمی که 
از اعتراضاتی در بیش از صد شهر ایران 
منتشر شده، یک نفر با یک دستگاه 
برش مشغول بریدن نرده های محافظ 
یک شــعبه بانک اســت. به استناد 
این فیلم گفته می شــود که تیم های 
تروریستی در میان مردم وجود داشته 
است. این توهین به مردم ایران است. 
مردمی که بیش از چهل سال زندگی 
دشوار در سایه حکومت روحانیان را 
تحمل کرده اند و روحانی ارشد نظام 
آنها را اشرار می خواند. سپاه پاسداران 
که از نظر بیشــتر مردم ایران عامل 
اصلی فساد و بی نظمی در ایران است 
مردمی را که زیر فشار آنها به اعتراض 
دست زده اند تروریست و عامل دشمن 

می خوانند.
یک نفر از مردمــی که در اعتراضات 

شرکت داشــته می گوید: »کشور ما 
بــا زحمت و تالش همیــن مردمی 
ساخته شده اســت که خامنه ای به 
آنها می گوید دشمن. دشمن خود تو 

هستی نه مردم.«
و این سخن یک معترض دیگر است: 
»بعد از اینکه مــردم ایران موفق به 
شکست نظام بشوند روحانی ها برای 
همیشه از حکومت کنار خواهند رفت 
و مردم دیگر به آنها اجازه نخواهند داد 
که مثل گذشته بیکار و سربار جامعه 

باشند.«
نشــانه های طرد آخوندهــا را از هم 
اکنــون می شــود دید. در ســه روز 
اول اعتراضــات هیچ فــرد معممی 
در شــهر دیده نمی شــد و مردم با 
خنــده می گفتند کــه آخوندها فرار 
کرده اند. هنوز هم به ندرت می شــود 
در این شــهر یک روحانــی را دید. 
آنها می ترســند در میان مردم ظاهر 
شوند و احتماالً وضعیت آنها در همه 
شهرهایی که کانون اعتراضات بوده اند 

به همین شکل است.

چرا اعتراضات فروکش کرد؟

 بعد از گذشــت چهار روز اعتراضات 
فروکش کرد. اخبار و شایعاتی که در 
می شد  پخش  ماهواره ای  شبکه های 
گرچه مردم را امیــدوار کرده بود اما 
مقداری باعث ترس شــده بود. بین 
مردم شایع شده بود که سپاه با دوشکا 
قرار اســت به معترضان حمله کند. 
هرچه پرس وجو کردم متوجه نشدم 
که این شــایعه از کجا یا توسط چه 

شبکه ای پخش شده است.
قطعی اینترنت ســهم بیشــتری در 
فروکش کردن اعتراضات داشت زیرا 
باعث ترس و وحشت شده بود. از روز 
دوم به بعد تعداد بسیجی ها و لباس 
شخصی های مســلح به سالح گرم و  
سرد زیاد شد. آشــکار بود که آزادی 
دارند که هر چه می خواهند با مردم 
بکنند. در ســال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ 
ندیده بودم که لباس شــخصی ها در 
جایــی که مردم فقط ایســتاده اند و 
درگیری وجود ندارد تیراندازی کنند، 
اما امســال خیلی راحت تیر هوایی 
شلیک می کردند و وقتی که اعتراضات 
زیاد می شد شدیدتر از سالهای قبل به 

طرف مردم تیراندازی می کردند.
مطلــب دیگــری کــه در فروکش 
اثر زیادی داشــت  کردن اعتراضات 
نیمه های  کــه  بود  بازداشــت هایی 
شب و ســاعات ابتدایی صبح انجام 
شده اســت. به خانه های زیادی رفته 
بودنــد و فرزندان آنها را بازداشــت 
کرده بودند. این بازداشــت ها توأم با 
ایجاد وحشت بوده است. جوانان زیر 
بیست سال سهم زیادی در اعتراضات 
در  دبیرستانی  دانش آموزان  داشتند. 
بین جمعیت زیاد دیده می شــد که 
متاسفانه تجربه سال های ۸۸ و  ۹۶ را 
نداشتند. مردم به آنها تذکر می دادند 
که ماسک بزنند و کاله بگذارند ولی 
دیر شده بود. مردم می گویند »از روی 
می کنند.«  بازداشت  دوربین ها  فیلم  
خانواده یکی از بازداشت شدگان چند 
نفر از مغازه داران را متهم می کنند که 
در شناســایی معترضان به نیروهای 

امنیتی کمک کرده اند.
ترکیب کســانی کــه در اعتراضات 
شــرکت داشــتند شــامل جوانان، 
کارگران، بیکاران و کسانی بود که از 
ســتم حکومت به تنگ آمده بودند. 
در طول روز زنان بین جمعیت بودند 
و اعتــراض می کردند امــا وقتی هوا 
تاریک می شــد از تعداد زنها کاسته 
می شد اما صدای شــعارهای زنان از 
پشت بام و پنجره ها شنیده  می شد. در 
روز اول اعتراضات با اینکه اعتراضات 
خیلی شــدید بود مردان مراقب زنها 
بودند که آسیب نبینند و رفتار میان 
مردم بسیار همدالنه بود. در روز دوم 
اعتراضات وقتی نیروهای ضد شورش 
به ســمت مردم هجوم آوردند مردها 
جلوی زنها زنجیره انســانی درست 
کردند اما وقتی پلیــس یا نیروهای 
لباس شــخصی کســی را بازداشت 
می کردند زنها جلو می رفتند و سعی 
می کردنــد با گفت وگــو، خواهش و 
التماس آنها را نجات بدهند. برخی از 
پلیس ها به این حرفها گوش می دادند 
و به شکلی وانمود می کردند که فرد 
بازداشت شده در یک لحظه فرار کرده 
است ولی بیشتر نیروهای پلیش بسیار 

وحشیانه رفتار می کردند.
یکی از دالیل بیشتر شدن خشونت 
اعتراضات این بود که پلیس و لباس 
شــخصی ها نوجوانــان و جوانان را 

به قدری وحشــیانه می زدند و روی 
زمین می کشیدند که مردم و ناظرین 
نمی توانست خودشان را کنترل کند. 
در چند مورد وقتی که نیروهای پلیس 
و بســیج زنان را کتک زدند مردم با 
ســنگ و آجر به ســمت آنها حمله 
کردند و به خصــوص زنان حاضر در 
اعتراضات به سمت آنها هجوم بردند. 
در یکی از این موارد یک بسیجی به 
پشت کمر زنی که روی زمین افتاده 
بود لگد محکمی زد و باعث درگیری 
بسیار شدیدی بین مردم و نیروهای 
حکومت شد. به این نیروهای لباس 
شخصی که مسلح به سالح کمری یا 
باتوم بودند و روابط گرمی با نیروهای 
پلیس داشــتند بیشــتر می آمد که 
عوامل کشــورهای بیگانــه با عوض 

گروه های تروریستی باشند.

بانک ها و پاسگاه ها

مردم بانک های زیادی را آتش زدند. 
از یکی شــنیدم کــه می گفت: »آن 
بانک هایی که سالم هستند برای این 
است که در آن محله ها اعتراض نبوده 
است وگرنه مردم همه بانک ها را آتش 

می زدند.«
مردم زیادی هستند که هیچ کدام از 
بانک ها را اموال خصوصی نمی دانند 
و از دست بانک ها به شدت عصبانی 
هستند. بعضی از معترضان می گفتند 
در طول عمرشــان نتوانسته اند حتی 
یک میلیــون تومــان از بانک ها وام 
بگیرند و بعضی دیگر از اینکه مجبور 
هستند سودهای زیادی برای وامهای 
کوچــک به بانک هــا پرداخت کنند 
عصبانــی بودنــد. افــرادی در میان 
معترضان بودند که بــه مردم تذکر 
می دادند بانک هــا را آتش نزنند ولی 
معترضان پاسخ می دادند که »بانک ها 
جزء نظام هســتند« و »برای آنهایی 
که برای مردم دل نمی ســوزانند دل 

نسوزانید.«
در روز اول اعتراضــات پلیس دخالت 
زیادی انجــام نداد، زیرا تعداد آنها در 
برابر معترضان بسیار اندک بود. شب 
اول که معترضــان در خیابان آتش 
روشــن کردند و چند بانک آتش زده 
شد هیچ نیروی پلیسی در خیابان ها 
نبود. همه مامــوران کالنتری داخل 
کالنتری ها موضع گرفته و درها را قفل 
کرده بودند. چون در طول روز اول هیچ 
مسئولی خودش را به معترضان نشان 
داد بعد از غروب آفتاب مردم در مقابل 
تیراندازی  کردند.  تجمع  کالنتری ها 
هوایی از پشــت بام کالنتری ها باعث 
تحریک جمعیت شد و در حالی که 
تنــش و هیجان جمعیــت باال رفته 
بود تیرانــدازی از داخل کالنتری ها 
به ســمت مردم باعث شعله ور شدن 
اعتراضات شد. بسیاری از بانک ها بعد 
از تیراندازی به ســمت مردم به آتش 

کشیده شدند.

بسیج نظامی

در روز و شب اول اعتراضات نیروهای 
ضد شــورش بــه دلیــل راهبندان 
نمی توانســتند اعزام شوند. چند نفر 
از مردم گفتند که تالش فرماندهان 
پلیس ضد شــورش برای اعزام نیرو 
به صورت پیاده، خیلی زود با مقاوت 
مردم مواجه شده و آنها عقب نشینی 
کرده اند. از روز دوم پلیس ضد شورش 
و نیروهایی با لباسهای متنوع در شهر 

مستقر شده بودند.
از ظهــر روز اول اعتراضات نیروهای 
لباس شــخصی با موتور یا به صورت 
پیــاده در حاشــیه تجمعــات دیده 
می شدند. آنها سراسیمه و بدون برنامه 
بودند اما قدرت نمایی آنها با ســالح 
باعــث ایجاد عصبانیت شــدید بین 

یکی از جوانان شرکت کننده در اعتراضات می گفت: »به خدا فرقی ندارد اینها با ترامپ مذاکره بکنند یا نکنند. برای مردم فرقی ندارد. اگر مذاکره بکنند 
برای نفع خودشان مذاکره می کنند. هیچ چیزی به ما مردم نمی رسد. برجام نبود همین بود، برجام شد همین بود. حقوق کارگر اندازه یک برج کرایه خانه 
است. آخوند برایش این چیزها مهم نیست. آخوند می گوید همه چیز مال من باشد. همه مردم ایران اگر از گرسنگی بمیرند برای این مفت خورها اهمیت 

ندارد. این رژیم باید برود.«
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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«

مردم شد. آنها از دور به مردم فحاشی 
می کردند تا افرادی که به آنها نزدیک 
می شوند را با دام بیاندازند. این عمل 
سبب جابجایی یکباره مردم می شد 
و آنها که تعدادشــان در روز و شــب 
اعتراضات کم بود می گریختند.  اول 
از صبــح روز دوم اعتراضــات تعداد 
نیروهای بســیجی و لباس شخصی 

مسلح افزایش یافت.
خشــونت نیروهای لباس شــخصی 
و ضد شورش در ســالهای ۱۳۸۸ و 
۱۳۹۶ باعث وحشت مردم و پراکنده 
شدن آنها می شد اما امسال خشونت 
شدید آنها به جای آنکه باعث پراکنده 
شدن مردم شــود مانند بنزین روی 
آتش بود و خشــم مردم را بیشــتر 
می کــرد. در شــب اول اعتراضــات 
صــدای تیراندازی هــای زیــادی به 
گوش می رســید که مربوط به سالح 
کالشــینکف و کلتهای کمری بود و 
از سمت کالنتری ها، پشت بام اماکن 
دولتی و از طرف نیروهای بسیجی و 
لباس شخصی بود اما از ظهر روز دوم 
اعتراضات صدای شلیک های متفاوتی 
شنیده  می شد که مردم معتقد بودند 
مربوط به سالح های تک تیرانداز است.

اعتراض معیشتی یا جنبش سیاسی؟

اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در اعتراض به 
افزایش قیمت بنزین و با شــعارهای 
معیشتی آغاز گشــت اما خیلی زود 
همان مردمی که اعتراضشان  به فقر، 
تنگ دستی و دستمزدهای پائین بود، 
آغاز به دادن شعارهای سیاسی کردند. 
در ابتدا شعارها همراه با احتیاط بود. 
هرچــه جمعیت معترضــان افزوده 
می شد شــعارهای سیاسی بیشتر از 
وقتی  می شد.  معیشــتی  شعارهای 
خیابان ها بسته شد شعارها ولی فقیه 

و اصل نظام را نشانه گرفت.
گرایش عمده ای که در میان معترضان 
محسوس بود و  خود را در شعارها و 
گفت وگوها نشان می داد این بود که 
»تا وقتی که جمهوری اسالمی روی 
کار باشــد ایرانی جماعت روز خوش 

نمی بیند«.
یکــی از جوانان شــرکت کننده در 
اعتراضات می گفــت: »به خدا فرقی 
ندارد اینها با ترامپ مذاکره بکنند یا 
نکنند. برای مردم فرقــی ندارد. اگر 
مذاکــره بکنند برای نفع خودشــان 
مذاکره می کننــد. هیچ چیزی به ما 
مردم نمی رسد. برجام نبود همین بود، 
برجام شــد همین بود. حقوق کارگر 
اندازه یک برج کرایه خانه است. آخوند 
برایش این چیزها مهم نیست. آخوند 
می گوید همه چیز مال من باشد. همه 
مردم ایران اگر از گرســنگی بمیرند 
برای این مفت خورها اهمیت ندارد. 

این رژیم باید برود.«
هوشیار دهقانی )رادیو زمانه(

جامعه شناس مقیم ایران: 
به زودی سیل ده ها میلیون گرسنۀ ایرانی همه چیز را ویران می کند

رادیو بین المللی فرانســه - ســعید 
معیدفر، جامعه شــناس مقیم ایران 
در گفتگو با خبرگــزاری ایلنا دربارة 
اعتراض های جاری در کشــور گفته 
اســت که این رویدادها در قیاس با 
»جنبش ســبز« و حتا اعتراض های 
دی ماه ۹۶ تغییر ماهیت داده و عالوه 
بر جنس سیاسی آنها عامالن شرکت 
کننده در اعتراض ها نیز کامالً تغییر 

یافته اند.
ســعید معیدفــر، گفته اســت که 
ویژگی مهم جنبش اعتراضی جاری 
این اســت که ثمرة اقدام میلیون ها 
گرسنۀ حاشــیه نشینی است که در 
دروازه های شــهرهای بزرگ کشور 
کمین کرده اند و ســرخوردگی آنان 
نتیجۀ چهل سال سیاست های غلط 
مقامات حکومت اسالمی ایران است. 
این جامعه شناس سپس افزوده است 
که گرایش موســوم به اصالح طلب 
حکومت اسالمی نیز چنان بی اعتبار 

شده که توانایی هرگونه تاثیرگذاری بر 
اعتراض های جاری و مهار و هدایت 

آنها را از دست داده است.
سعید معیدفر گفته است : »امروز ما 
مانده ایم با یک اقتصاد ورشکســته، 
فســادها، تبعیض ها و سیاست های 
غلطی که طــی ۳۰ الی 4۰ ســال 
باعث تخلیه روستاها شد. در حاشیه 
کالن شــهرهایی که در آنها ثروت و 
منابع اقتصادی متمرکز شــده لشگر 
گرسنگانی شکل گرفته است که هر 
روز برای هجوم به کالنشهرها آماده تر 

و با انگیزه تر هستند.«
سعید معیدفر ســپس ابراز اطمینان 
کرده که این »لشگر گرسنگان« که به 
گفتۀ کارشناسان به زودی جمعیتی 
بالغ بر 24 میلیون نفر را تشکیل می 
دهد به کالنشهرها هجوم خواهند آورد 
و »باید هر چه زودتر برای آن چاره ای 
اندیشید« هر چند خود سعید معیدفر 
اعتراف کرده که دیگر وقت برای چاره 

اندیشــی باقی نمانده، زیرا، به گفتۀ 
او »نظم و بنیاد اقتصاد و سیاســت و 
فرهنگ و اخالقیات در کشور از بین 
رفته اســت« و همۀ اصالح طلبان به 
اتهام های دزدی و فســاد »بی اعتبار 

شده اند.«
ســعید معیدفر هشدار داده است که 
ایران جمعیت »گرسنگان چنان  در 
قدرتی خواهد داشــت که هیچ کس 
جلودار آنها نیســت« و خالصه اینکه 
»کشور و جامعه در مسیر تندبادهای 

شدید« قرار گرفته است.
در چنین شــرایطی به گفتۀ سعید 
معیدفر معترضان و گرسنگان »مانند 
یک سیل همه چیز را ویران خواهند 

کرد.«
در اظهاراتی جداگانه، فرشاد مؤمنی، 
اســتاد اقتصاد در دانشــگاه صنعتی 
شــریف، روز یکشنبه سوم آذرماه در 
یک ســخنرانی به استناد به گزارش 
های رســمی حکومت اسالمی ایران 

گفته اســت که جمعیت حاشــیه 
نشین کشــور از مرز ۱۹ میلیون نفر 
گذشته و تا سال ۱4۰۰ دست کم به 
2۳ میلیون نفر خواهد رسید. فرشاد 
مؤمنی سپس گفته است که یک سوم 
جمعیت کل کشور و دو سوم جمعیت 
زندان های کشور را حاشیه نشینان 

تشکیل می دهند.
فرشاد مؤمنی برای نشان دادن درجۀ 
فقر در ایران امروز گفته است که در 
سال ۱۳۶۷ سرانۀ مصرف گوشت هر 
ایرانی در سال ۱22 کیلوگرم بود در 
حالی که این رقم در سال ۱۳۹۰ یعنی 
در اوج درآمدهای نفتی دولت احمدی 
نژاد به زیر 4۰ کیلوگرم کاهش یافت. 
فرشاد مؤمنی نگفته است که سرانۀ 
مصرف گوشــت در وضعیت کنونی 
کشــور یعنی در شــرایطی که رشد 
اقتصادی به منفــی ۱۰ درصد نزول 

کرده چند کیلو گرم است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه: در آذرماه یارانه معیشتی پرداخت نخواهد شد

در شرایطی که همچنان میلیون ها 
نفر از 60 میلیون واجد شرایط یارانه 
معیشتی در دور نخست پرداخت این 
یارانه آن را دریافت نکرده اند، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه اعالم کرده 
که در آذرماه یارانه معیشتی پرداخت 

نخواهد شد!

کیهان لنــدن- محمدباقر نوبخت با 
محاسباتی عجیب اعالم کرده مبلغی 
که به عنوان یارانه معیشتی در آبان ماه 
پرداخت شد باید در آذرماه پرداخت 
می شــد ولــی دولــت آن را آبان به 
حســاب مردم واریز کرد! در نتیجه 
آذرماه یارانه معیشتی در کار نیست 
و موعد پرداخت بعــدی 24 دی ماه 

خواهد بود.
محمدباقر نوبخت گفته است که پایان 
ماهی که درآمد حاصل از گران شدن 
بنزین به جیب دولت می رود 24 آذر 
و یک ماه پس از اجرای قانون قیمت 
جدید بنزین است و چون دولت یارانه 
معیشــتی را »زودتر از موعد« و »از 
محل تنخــواه« در 24 آبان پرداخت 
کرده بنابراین آذرماه یارانه معیشتی 
در کار نخواهد بود و یارانه بعدی 24 

دی ماه پرداخت می شود.
جمهوری اســالمی در حالی در ابتدا 
با یک شبه گران کردن ۳۰۰درصدی 
قیمت بنزین زیر نظــر و با حمایت 
علی خامنه ای و ســران قوا  به جیب 
مردم شبیخون زد که حاال دقیقا در 

نخستین ماه این گرانی تحمل ناپذیر، 
به آنها یارانه معیشتی را که وعده داده 

بود نیز پرداخت نمی کند!
یادآوری می شــود که پرداخت یارانه 
معیشتی آبان هم مانند دیگر اقدامات 
جمهوری اســالمی با نابســامانی و 
بی نظمی زیادی روبرو بود و اعتراضات 
مردم به این شــیوه پرداخت در ماه 

گذشته همچنان ادامه دارد.
بر اســاس مصوبــه دولت قــرار بود 
۶۰ میلیــون نفر از جمعیت کشــور 
کمک هزینه دولتی به صورت ماهانه 
دریافت کنند. پرداخت یارانه نقدی از 
روز 2۸ آبان آغاز شــد و دولت اعالم 
کرد ایــن پرداخت در ســه مرحله 
انجام می شود و هر بار به حساب 2۰ 
میلیون نفر واریز خواهد شــد. دولت 

مدعی است یارانه نقدی در تاریخ های 
2۸ آبــان و ۳۰ آبان و دوم آذر هر بار 
به حساب 2۰ میلیون نفر واریز شده و 
در مجموع ۶۰ میلیون نفر این کمک 

نقدی را دریافت کرده اند.
مقامات دولتی مدعی هستند که برای 
۶۰ میلیون کم درآمد، که در مقایسه 
با جمعیت هشــتاد و اندی میلیون 
نفر ایران رقم بســیار وحشــتناکی 
است، کمک معیشــتی 55 تا 2۰5 
هزار تومانی واریز شــده ولی با وجود 
این، گزارش ها حاکی از آنســت که 
میلیون ها نفر از افراد واجد شــرایط 
این مبلــغ را دریافت نکرده اند. تعداد 
این افراد آنقدر زیاد اســت که برخی 
جمله  از  داخلــی  خبرگزاری هــای 
خبرگزاری مهر گزارش هایی در این 

مورد منتشر کرده اند.
طبق گفته مسئوالن دولت، روستاییان 
و عشایر، مستمری بگیران، مددجویان 
امــداد،  کارگــران، معلمان،  کمیته 
مددجویان بهزیستی، کارمندان، زنان 
سرپرست خانوار، قشرهای کم درآمد 
و بازنشســتگان مشمول طرح دولت 
می شوند که ۱۸ میلیون خانوار را در 

بر می گیرد.
قابل توجــه آنکه گزارش های فعاالن 
کارگری نیــز حاکی از آنســت که 
بخش زیــادی از افرادی که همچنان 
یارانه معیشــتی هستند،  انتظار  در 

کارگران هستند.
گزارش ها از نمونه های دیگری چون 
رانندگان تاکســی، زنان سرپرســت 
خانوار و بازنشستگان نیز نام می برند 

که با وجود اقدام برای دریافت یارانه، 
این مبلغ ناچیز به حســاب آنها نیز 

واریز نشده است.
دولت در توجیه ایــن موضوع گفته 
اســت که افرادی کــه یارانه نقدی 
دریافــت نکردنــد بایــد کــد ملی 
سرپرست خانوار را به سامانه پیامکی 
۶۳۶۹ ارسال کنند تا طی 24 ساعت 
کد رهگیری برای آنها ارسال شود و 
با این کــد رهگیری جویای وضعیت 
یارانــه خــود و زمــان پرداخت آن 
شــوند. با وجود این، بخش زیادی از 
معترضانی که کد ملی خود را به این 
سامانه ارسال کرده اند، تا کنون حتی 

کد رهگیری را هم دریافت نکرده اند.
هادی ابــوی دبیرکل کانــون عالی 
انجمن های صنفی کارگران با انتقاد 
از روند پرداخت یارانه معیشــتی از 
سوی دولت گفته است: »در حالی که 
کمک معیشتی باید به قشر محروم و 
کم درآمد جامعه اختصاص داده شود 
ولــی این مبلغ به بخــش اعظمی از 
خانوارهای کارگری که زیر خط فقر 

هستند تعلق نگرفته است.«
ایــن در حالیســت کــه محمــد 
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفته است که ضریب خطای 
دولت در پرداخت یارانه معیشتی تنها 
چهار درصد اســت: »نزدیک به ۶۰ 
میلیون نفر کمک دریافت کرده اند و 
تردیدی در آن نیست. در اینکه دولت 
حتی یک ریال از افزایش قیمت بنزین 
را در بودجه عمومی مصرف نمی کند، 
نیز تردیدی وجود ندارد. ضریب خطا 
در طرح هــای اجتماعی وجود دارد و 
این میزان همانند تمام کشــورهای 

جهان حدود 4 درصد است.«
این ســخنان شــریعتمداری نشان 
می دهد که دولت پرداخت نشــدن 
یارانه معیشتی دو میلیون و 4۰۰هزار 
نفر را که معادل چهار درصد جمعیت 
۶۰ میلیــون یارانه بگیر اســت، جزو 
»ضریــب خطــا« و عــادی ارزیابی 
می کند اما چنانکه گزارش ها نشــان 
می دهد، تعــداد افرادی کــه یارانه 
معیشــتی آنها پرداخت نشده خیلی 

بیش از این رقم است.
حســین میرزایی ســخنگوی ستاد 
شناســایی طرح حمایت معیشــتی 
از اعتــراض 5.4 میلیون سرپرســت 
خانوار به دریافت نکردن یارانه بنزین 
خبر داده است. اگر بطور متوسط هر 
خانواده را ســه تا چهــار نفر در نظر 
بگیریم، ۱۶ تا 2۱ میلیون نفر یعنی 
حدود یک سوم از جمعیتی که قرار 
بود یارانه معیشتی دریافت کنند، آن 

را دریافت نکرده اند.

حضور مردم در سازمان هدفمندسازی یارانه ها در اعتراض به عدم دریافت یارانه معیشتی آبان ماه
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عبدالستار دوشوکی

نقدی بر رادیو فردا : 
حیاط خلوت اصالح طلبان

 و ملی مذهبی ها

در طی ده روز گذشته اکثر رسانه های فارسی زبان برونمرزی 
رسالت ژورنالیســتی خود را به نحو احسن انجام دادند. با 
کمی ارفاق. این جمله را شاید بتوان تا حدی در مورد رادیو 
فردا نیز به کار برد. اما بر خالف بقیه رســانه ها. زاویه نگاه 
اصالح طلبی و بعد ملی مذهبی گزارشــات و تحلیل های 
رادیو فردا و بخصوص باندبازی جناحی و فرقه گرایی شیب 
دار این رسانه بسوی مفســرین و به اصطالح کارشناسان 
تحلیلگر عمدتا اصالح طلب و ملی مذهبی که عقبه روزنامه 
نگاری در نشریه های رسمی جمهوری اسالمی داشتند. آن 
را از بقیه رسانه های فارسی زبان متمایز می سازد. اگرچه 
در مورد نقدناپذیری و نابردباری نسبت به منتقدین شاید 
بتــوان آن را در لیگ ناروادارتلویزیون من و تو. و تلویزیون 

مذهبی و تکفیری کلمه قرار داد.
 نگارنده شــخصا هیچگونه مشکلی با رادیو فردا نداشته و 
انتصــاب مدیر محترم فعلی این رســانه را صمیمانه به او 
تبریک گفتم. زیرا او را بمدت سالهای مدیدی در لندن می 
شناختم و بارها میهمان برنامه های او در بی بی سی فارسی 
بوده ام. لهذا مشکل و معضل اساسی فرد و یا افراد. حتی در 
سطح مدیریت باال نیست. بلکه گرفتاری رفتاری در ساختار 
معیوب و جهت دار رادیو فردا اســت که بیش از ۱۷ سال 
پیش بعنوان بخش فارسی رادیوی رسمی دولت آمریکا با 
بکارگیری طیف بخصوصی از خبرنگاران درونمرزی اصالح 
طلب کار خود را آغاز کرد. و اینجاست که می گویند خشت 

اول چون نهد معمار کج. تا ثریا می رود دیوار کج!
 بر اســاس دانشنامه آزاد ویکی پدیا رادیو فردا در سالهای 
آغازین کار خویش توسط رژیم جمهوری اسالمی تحمل 
می شد و این رادیو با سیاستمداران ایرانی آزادانه مصاحبه 
می کرد. تا اینکه در ۷ فوریه سال 2۰۱۰ میالدی این رابطه 
شکر آب شــد. اما علیرغم تامین بودجه این رادیو توسط 
مالیات دهندگان آمریکا. دولت اوباما که در صدد مماشات و 
مذاکره با جمهوری اسالمی بود. هیچگونه اقدامی در جهت 
تغییر رویه اصالح طلبی رادیو فــردا نکرد. تا اینکه بعد از 
انتخاب دونالد ترامپ بعنوان رئیس جمهور جدید آمریکا 
بتدریج کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و کشتی بی لنگر 
رادیو فردا را ســکانداری دیگر. اما شوربختانه همانگونه که 
ذکر شد. مشکل سرشــتی و نهادینه رادیو فردا در سکان 
شکسته و ســکاندار نیســت. بلکه تاریخی. بوروکراتیک 
)دیوان ساالری( و بنیادین است که در آن نه تنها تبعیض 
بیداد می کند؛ بلکه به پاتوق سیاســی و یا بعبارتی حیاط 
خلوت اصالح طلبان و طیف وسیعی از ملی مذهبی هایی 
کــه تا به اکنون ناف خــود را از رحم »مادری« جمهوری 
اســالمی نبریده اند می باشــد. طیف هایی که اگرچه به 
ظاهر مخالف جناح اصولگرای جمهوری اسالمی و سیاست 
سرکوبگرانه آن در مقابل معترضین می باشند. اما با استفاده 
از »اما« و »اگرها« در تحلیل های خود تالش می کنند نه 

سیخ بسوزد و نه کباب.
 تا آنجایی که نگارنده مطلع اســت. در طی سالیان متعدد 
شــکایت های فراوانی بر علیه رادیو فردا توســط ایرانیان 
برونمرزی نزد دولت آمریکا شــده است. تغییر مدیر رادیو 
فردا یکی از پیامدهای آن شــکایت های بیشمار است. اما 
ظاهرا در تغییر رویه این رسانه کارساز نبوده و درب ء زنگ 
زده رادیو فردا بر روی همان پاشنه سابق می چرخد. حتی 
خبرنگاران متعددی که در رادیو فردا کار می کرده اند. پس 
از ترک یا اخراج شــدن شــاهد این ادعا هستند که رادیو 
فردا گرایشــات اصالح طلبــی دارد. محمدرضا یزدان پناه 
از روزنامه نگاران فعال در بخش فارســی رادیو اروپای آزاد 
موسوم به “رادیوفردا” به دلیل انتقاد از عملکرد این رادیو، 
که به گفته وی به تریبونــی برای تبلیغات اصالح طلبان 
حکومتی ایران تیدیل شــده اســت، از این رسانه متعلق 
بــه دولت ایاالت متحده اخراج شــد. او می گوید »من در 
نهایت، تاوان اعتراضات فراوان سال های اخیرم به سانسور 
گسترده و هوشمندانه، حذف مخالفان جمهوری اسالمی از 
پوشش خبری، فاصله گرفتن از ماموریت  و فلسفه وجودی، 
دست کاری کردن اخبار به نفع جمهوری اسالمی، فساد و 
رانت خواری گستره در رادیوفردا را دادم و از این رسانه اخراج 
شدم«. اخراج بسیاری از خبرنگاران رادیو فردا از جمله جواد 
کوروشی همواره با حاشیه های خبرساز و جنجالی همراه 
بوده است.  اغلب نوشــته های جواد کوروشی شدیدا ضد 

جمهوری اسالمی است.
 در اواسط سال 2۰۱۷ میالدی نشریه معروف وال استریت 
ژورنال در مقاله ای تحت عنوان »در ایران، رادیو آزادی )رادیو 

فردا( نتوانسته در حد و انتظار نام خود عمل کند« نوشت: 
»این رادیو اغلب اوقات، حرف های رسانه های حکومتی ایران 
را طوطی  وار تکرار می کند«. مجید محمدی جامعه شناس 
و تحلیلگر و نویسنده توانای سابق سایت رادیو فردا ظاهرا 
به دلیل نوشــته های تند بر علیه جمهوری اسالمی کنار 
گذاشته شد. او در کتاب خود بنام »چرا و چگونه ماموریت 
خود را وانهادند؟ ارزیابی رســانه های دولتی فارســی زبان 
خارج از کشور« می نویسد: » رادیو فردا به یک خانه  تکانی 
جدی نیاز دارد )صفحه ۱52(«. محمدی در صفحه ۱5۸ 
کتاب خود می نویسد: »اکثر نویسندگان سایت رادیو فردا 
از نیروهای اصالح طلب مذهبی و چپ ضد آمریکایی و ضد 
اســرائیلی هستند«. البته تجربه خود نگارنده که وقتی در 
گوگل »دوشــوکی + رادیو فردا« را جستجو )سرچ( کردم. 
موید این واقعیت تلخ است که مسئولین سایت رادیو فردا 
اکثر مطلق مقاله های بنده را مناســب انتشار ندانستند و 
فقط ســه مقاله نســبتا بی یال و دم را منتشر کردند. که 
قابل امتنان است. نیک بیاد دارم اکثر مقاالت انتقادی بنده 
نسبت به رژیم که حتی اختصاصی برای رادیو فردا فرستاده 
شده بودند اجازه انتشار نیافتند. در صورتی که بعنوان مثال 
سایت بی بی سی فارسی بسیاری از مقاالت انتقادی بنده 

را منتشر کرده است.
 نمونــه دیگری از این رویه تبعیض آمیز دیروز اتفاق افتاد. 
غروب یکشــنبه ۳ آذر ماه یکی از خبرنگاران رادیو فردا به 
نگارنده زنگ زد و گفته که مشــغول تدوین گزارشــی در 
مورد تعداد بازداشــت شدگان در استانهای مختلف کشور 
است. بعد از گفتگوی نســبتا طوالنی به وی گفتم که در 
آن لحظه اخبار کشته شــدن دو نفر در تظاهرات زاهدان 
را نمی توانم تائید کنم. اما بازداشــت بین 5۰ تا ۷۰ نفر از 
معترضین را می توانم تائید کنم. و شــما عالوه بر استناد 
به بقیه منابع بلوچستان و فعالین بلوچ. می توانید حداقل 
رقم دستگیر شدگان را 5۰ نفر در شهرهای مختلف استان 
سیستان و بلوچســتان ذکر کنید؛ که ظاهرا موافقت شد.  
اما با کمال حیرت و شگفتی روز بعد گزارش مفصلی بقلم 
احســان مهرابی تحت عنوان » برآورد رادیو فردا؛ بازداشت 
4۸۰۰ معترض در ۱۸ استان ایران« را در سایت رادیو فردا 
مشاهده کردم. که آمار بازداشتی های استان های مختلف 
نظیر آذربایجان شرقی )۳۰ بازداشتی(. یزد )4۳ بازداشتی(. 
و زنجان )۳۰ بازداشتی( و خراسان جنوبی با 2۹ بازداشتی 
را منتشر کرده بود. اما خبری از بازداشتی های بلوچستان 
نبــود.  حقیقتا از این همه بی مهری و غیر حرفه ای بودن 
سخت آزرده شدم که برای اینان نه کالم ما بلوچها ارزشی 
دارد و نه تعداد دســتگیر شــدگان در محرومترین استان 
کشور. در صورتی که ویدئوهای تظاهرات در چابهار. سرباز. 
زاهدان و دیگر شهرها در طی هفته گذشته منتشر شده اند. 
این یعنی چی؟ یعنی جمهوری اســالمی بر طبق گزارش 
رادیو فردا  4۸۰۰ معترض را در اســتانهای مختلف کشور 
بازداشت کرده. اما نسبت به بلوچها آنقدر مهربان بوده. که 
حتی یک نفر هم بازداشت نشده؟ به این می گویند ظلم و 
ستم مضاعف از نوع روزنامه نگاری رادیو فردایی! رادیویی که 

متعلق به دولت آمریکا است.
 در مرامنامه رادیو فردا  آمده اســت: »کارکنان و همکاران 
رادیــو اروپای آزاد - رادیــو آزادی، باید عالی ترین موازین 
اخالقی را در رفتار و کار حرفه ای خود رعایت کنند. آنها باید 
در مناســبات خود با گروه های سیاسی و اقتصادی یا افراد 
چه در داخل و چه در خارج از حریم کار خود، به ویژه اصل 
پرهیز از تداخل منافع شــخصی با کار حرفه ای را محترم 
بشمارند«.  باید گفت نه تنها تجربه دیگران آنگونه که در 
این نوشتار ذکر شد. بلکه تجربه دیروز نگارنده ثابت می کند 
که درب رادیو فردا هنوز هم بر همان پاشنه می چرخد. زیرا 

از »حرف« تا  »عمل« زمین تا آسمان فاصله است.

»وضعیت اینترنت در ایران
 می تواند بدتراز چین و کره شمالی شود«

به گفته اکثر کارشناسان، قطع یک هفته ای 
اینترنت در ایران، تقریبا بی سابقه بوده و مورد 
مشابهی در دنیا نداشته است. ایران به سوی 

کدام الگو پیش می رود: کره شمالی یا چین؟

دویچه ولــه- تنها یــک روز پس از 
شروع اعتراضات مردمی در ایران که با 
افزایش ناگهانی و شبانه قیمت بنزین 
در روز جمعه 24 آبان آغاز شد، اتصال 
ایران به شبکه جهانی اینترنت از شنبه 

شب 25 آبان تا ۹5 درصد قطع شد.
وصل مجدد اینترنت از روز پنج شنبه 
۳۰ آبان با ســرعتی اندک آغاز شد 
و روز شــنبه دوم آذر اینترنت ثابت 
و خانگی در اکثر اســتان های ایران 

مجددا وصل شد، هرچند با اختالل.
تا زمان تنظیم این گزارش )بعدازظهر 
اینترنــت  آذر(   ۶ چهارشــنبه  روز 
موبایل هــا در اکثــر مناطــق ایران 
همچنان قطع است. در جلسه ای که 
در شــورای امنیت کشور در همین 
ســاعات برگزار شــد، اعالم شد که 
اینترنت موبایل در اســتان تهران و 

هشت استان دیگر وصل شده است.
آنچه که اما  این روزها بسیار موجب 
نگرانی مردم داخل ایران و نیز ایرانیان 
خارج از کشور است، زمزمه هایی در 
این باره است که حکومت ایران قصد 
دارد قطع اینترنــت ایران را به نوعی 

دائمی کند.
صحبت از تهیه »لیست سفید« است 
بدین معنــا که ادارات، دانشــگاه ها، 

رسانه ها، موسسات و نهادها لیستی از 
سایت های مورد نیازشان را به دولت 
اعالم می کنند. پس از بررسی، ارتباط 
با برخی از این سایت ها ممکن و بقیه 

سایت ها قطع خواهد شد.
چقدر این امکان وجود دارد؟ حکومت 
ایران تا چه اندازه حاضر اســت برای 
این کار ســرمایه گذاری کند؟ در این 
صورت وضعیت اینترنت ایران شبیه 
چه کشوری خواهد شد؛ چین یا کره 

شمالی؟
امیر رشــیدی کارشناس اینترنت در 
کمپین بین المللی حقوق بشر می گوید 
چهار فاکتور در مورد ایران وجود دارد 
که این کشور را از تمامی کشورهای 
دیگر متمایز می کند: »فاکتور اول این 
است که ایران جزو معدود کشورهایی 
در دنیاست که در آن فقط و فقط یک 
درگاه اینترنــت وجود دارد که دولت 
آن را کنتــرل می کنــد. فاکتور دوم 
زیر ساخت اینترنت ملی است که به 
وجود آورده اند. فاکتور سوم مجموعه 
قوانین و سیاست هایی است که برای 
این زیرســاخت به وجود آورده اند و 
فاکتور چهارم تحریم های تکنولوژی 
است که آمریکا اعمال کرده و باعث 
می شــود افراد مجبور  شوند علیرغم 

از این زیرساخت  میل باطنی شــان 
داخلی استفاده کنند.«

با توجه بــه این چهــار فاکتور امیر 
در  می      داند«کشوری  »بعید  رشیدی 
دنیا در حال حاضر وضعیتی مشــابه 

ایران از نظر اینترنت داشته باشد.
این کارشناس که از اصطالح »کشیدن 
دیوار« به دور اینترنت ایران استفاده 
می کند، می گوید: »این ایده از زمان 
احمدی نژاد مطرح شد اما احمدی نژاد 
از نظــر تکنیکــی آن را عملی نکرد. 
حسن روحانی اما با نگاه امنیتی ای که 
به اینترنت داشت این دیوار را به وجود 
آورده است و تنها برخی درگاه ها را باز 
گذاشته که آنها هم به شدت کنترل 

می شوند.«
امیر رشیدی در پاسخ به این پرسش 
که آیا ایــران از نظر دسترســی به 
اینترنت به ســمت مدل کره شمالی 
می رود یا چین، می گوید: »تا پیش از 
این الگوی ایران یک الگوی چینی بود 
یعنی ســعی می کردند سرویس های 
ایرانی به وجود بیاورند مثل چین که 
مثال پیام رسان وی چت را دارد که به 
شدت از سوی دولت کنترل و سانسور 
می شود... ایران هنوز هم تالش دارد 
که چنین ســرویس هایی را به وجود 
بیاورد اما فاکتورهایی را که گفتم در 
کمتر کشــوری می توانیم ببینیم. در 
مجموع با این شــرایطی که االن به 
وجود آورده اند من می توانم بگویم یک 
چیزی بین مدل کره شمالی و چین 
است، شــاید به نوعی بدتر از این دو 

کشور هم بشود در نظر گفت.«

»قطع اینترنت موبایل از نظر امنیتی 
بسیار مهم است«

هرچند شورای امنیت کشور )شاک( 
اعالم کرده که اینترنــت موبایل در 
استان تهران و هشــت استان دیگر 
وصل شــده اما همچنان در ســایر 
استان ها اینترنت موبایل ها قطع است.

امیر رشــیدی می گوید بــا توجه به 
پرتابل بودن موبایل، قطعی اینترنت 
موبایل از نظر امنیتی برای حکومت 
ایران بسیار مهم اســت چرا که اوال 
بســیار پرسرعت تر  موبایل  اینترنت 
از اینترنت خانگی اســت و از سوی 
دیگر تنها با اینترنت پرتابل است که 
می توان فوری و حتــی زنده فیلم و 

عکس از وقایع ارسال کرد.
این کارشناس اینترنت می گوید حتی 
وجود اختالل در اینترنت های خانگی 
نیز ناشــی از نگاه امنیتی حاکمیت 
است و نه مشکل فنی و تکنیکی. در 
حقیقت به عقیده امیر رشیدی شورای 
امنیت کشور در حال تصمیم گیری 
برای این است که چه زمانی اینترنت 

به طور کامل وصل شود.

مایک پمپئو تحریم های بیشتری علیه 
مقامات جمهوری اسالمی در راه است

صدای آمریکا- مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت متحده بار دیگر بر حمایت 
از معترضان ایرانی و مقابله با اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسالمی تاکید 
کرد. وی با انتشــار ویدئویی از اعتراضات اخیر مردم ایران و بخش هایی از 
ســخنان خود در کنفرانس خبری روز سه شنبه 5 آذر در توئیتر، نوشت: 
»هفته گذشته از مردم شــجاع ایران خواستم که شواهد سرکوب خشن 
اعتراضات ایران را برایمان بفرســتند. ما تاکنون نزدیک به 2۰ هزار پیام 

دریافت کردیم.«
وزیر خارجه آمریکا با اشــاره به تحریم محمدجــواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات ایران از ســوی آمریکا او را وزیر اطالعات نادرست)پروپاگاندای 

رژیم( نامیده و خبر داده است: »تحریم های بیشتری در راه است.«
وزیر خارجه آمریکا در آغاز این کنفرانس خبری گفت: »به ملت شــجاع 
ایران می گویم دولت آمریکا صدای شما را می شنود و در کنار شما ایستاده 
است.« او افزود: »من و پرزیدنت ترامپ اوضاع را در ایران دنبال می کنیم. 
مردم ایران دنبال خواسته هایشان هستند که به دلیل سوء مدیریت حکومت 
ایران از آن ها گرفته شده است. ولی رژیم ایران به جای حل مشکالت مردم، 

اینترنت را قطع کرده و دست به سرکوب مردم می زند.«
پمپئو  سپس به ارتباط دستگاه زیر نظر خود با ایران و دریافت هزاران پیام 
از داخل کشور اشاره کرد و گفت: »ما از راه های مختلف، از جمله از طریق 

کانال خود در تلگرام، بیست هزار پیام از درون ایران دریافت کرده ایم.«
او اضافه کرد »از طریق این پیام ها ان دســته مقام هــای ایرانی را که در 
سرکوب ها دست دارند شناســایی کرده و  مانند وزیر ارتباطات که هفته 

پیش تحریم شد، به آن واکنش نشان می دهیم.«
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: »ما می خواهیم این رفتارهای حکومت ایران 
را متوقف کنیم. ما خواهان تغییر در داخل رژیم جمهوری اسالمی هستیم. 
ما خواهان تغییر رفتار  حکومت ایران هستیم و می خواهیم این حکومت 
رفتاری عادی داشته باشــد، به دنبال دادوستد با جهان باشد،  به زندگی 

مردم خود برسد و رسانه ها را آزاد بگذارد.«
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سپاس به آن ها که
 عطر آزادی خواهی را

دوباره در وطن مان پراکندند

یکبار دیگر خروش حق طلبانه ی صدها هزار تن از مردمان هوشیار و شجاِع 
سرزمین مان، باورمندان به حقوق بشر جهان را به تحسین واداشته است. 
می گویم مردمان هوشیار و شجاع، زیرا در جوامع دیکتاتوری فقط بخش 
کوچکی از مردمان هوشیار و شجاع هستند، بخش بزرگتر به دالیل شناخته 

شده ای به مرور از هوشیاری و شجاعت تهی می شوند.
این دالیل از جاه طلبی، خودپرســتی، منفعت طلبی و سودجویی گرفته 
تا فقر و بدبختی و ناآگاهــی جوامع زیادی را در طول تاریخ گرفتار عقب 
ماندگی کرده، و حتی گاه نام ســرزمین هایی را از نقشــه ی جهان پاک 

کرده است.
در واقع می شود گفت تنها سرزمین هایی توانسته اند از بحران های ویرانگر 
و نابود کننده بگذرند و زنده بمانند که قهرمانانی از خود گذشته داشته اند، 
قهرمانانی با نام و بی نام که با هوشیاری و شجاعت درست در لحظه های 
حســاس سرزمین شان به پا خاسته و با حق طلبی یاد گمشده ی آزادی 
را زنده کرده اند. یادی که بازتاب اش چون معجزه ای عظیم بیدادگران را 
هراســان، خواب آلودگان را بیدار، دردمندان و رنج دیدگان را هوشیار،  و 
عاشــقان را به حرکت در می آورد و سرزمینی را که در لبه ی سقوط قرار 

دارد، دوباره در ریل های زنده بودن و  به فردا اندیشیدن می اندازد.
 ایران در طول تاریخ اش از این زمان ها کم نداشته است، زمان هایی که به 
لحظه ی ایستایی و یا حتی سقوط  رسیده و بخش کوچکی از هوشیاران و 

شجاعان بوده اند که نجاتش داده اند.
 چهره های روشنی از این هوشیاران شجاع را ما در چهل سال گذشته بارها 
دیده ایم. آن ها همیشه وقتی پیدایشان شده، که حکومت اسالمی نفس ها 
را بریده، اموال مردمان را به تاراج برده، درها را به روی استثمارگران خارجی 
گشوده، و با خیال راحت چنان بر صندلی قدرت تکیه زده که گویی هیچ 

کسی توان رویارویی با او را نخواهد داشت.
با این حال، می بینیم برخی از مردمان ساده نگر، یا وابستگان آشکار و نهان 
حکومت که همیشــه به بهانه های مختلف با اعتراضات مردمی مخالفت 
کرده اند، می گویند: »دیدید چند روز شلوغ شد و این ها دوباره سرکوب 
کردند و مردم دوباره رفتند به خانه هایشــان؟«، گویی نمی بینند که در 
چهل سال گذشته همین »چند روز«ها بوده که تابوی حکومت اسالمی را 
شکسته، همین »چند روز«ها بوده که این هیوالی قرون وسطایی را زخمی 
و تکه تکه کرده، همین »چند روز«ها بوده که خواب خوش وابستگان اش 
را بــه کابوس تبدیل کرده، همین »چند روز« ها بوده که ترس ها، ضعف 
ها، دروغ ها و فســادهایش را در مقابل مردمان بی خبر و ناآگاه به نمایش 
درآورده و قدرت پوشــالی اش را به ســخره گرفته، و همین »چندروز«ها 
بوده که عاشقان ایران امید و انرژی تازه ای برای رویارویی با این حکومت 

را پیدا کرده اند.
می دانیم که این بار نیز چون دفعات گذشــته، و احتماال بیش از گذشته 
لطمه های جانی و مالی بسیار داده ایم، می دانیم که خانواده های بسیاری 
داغدار شــده اند، جوان های بیشــتری زندان های حکومت اسالمی را پر 
کرده اند، بخش هایی از ثروت های مردمان ایران ســوخته یا ویران شده 
اند، اما این بار حکومت اسالمی در وضعیتی قرار گرفته که می توان پیش 
بینی کرد که دیگر بعید است بتواند تکه هایش را جمع و جور کند و دوباره 

برخیزد و مردمانی ناآگاه را مجذوب قدرت خویش کند.
این تکه تکه شدِن، یکی از هراس انگیزترین دیکتاتوری های زمانه ی ما، را 
باید مدیون انسان های هوشیار و شجاعی باشیم که هر چند سال یک بار 

به پا خاستند و صدهاشان کشته و زخمی و هزارهاشان به زندان افتادند.
 این انسان های به جان رسیده ی از خود گذشته ثابت کردند که می توان 
چهل ســال مردمان را رنج داد، چهل سال گرسنه شان نگاهداشت، چهل 
سال ثروت هایشان را به بیگانگان بخشید، چهل سال تاریخ و فرهنگ شان 
را ویــران کرد، حتی می توان آن ها را شــکنجه کرد، به زندان انداخت و 
عزیزشان را مقابل چشمان شان کشت، و صدایشان را به روی دنیا بست؛  
اما نمی توان  عشق به آزادی را از آن ها گرفت. زیرا عشق به آزادی در  دی. 
ان. ای فرهنگ آنهاست، فرهنگی که از »مهر« و »روشنایی« تغذیه کرده 
و طبیعی ست که فرهنگ نفرت و  تاریکِی حکومت اسالمی را برنمی تابد.

سالم و سپاس و تحسین برای تک تک هوشیاران و شجاعانی که دیگر در 
میان ما نیســتند، به آن ها که در زندان ها به سر می برند و به آن ها که 
گوشه ای گرفته اند تا فرصتی دیگر دوباره برخیزند و دوباره آزادی و زنده 

بودنی شرافتمندانه را فریاد کنند.
شکوه میرزادگی

می بینیم برخی از مردمان ساده نگر، یا وابستگان آشکار و نهان 
حکومت که همیشه به بهانه های مختلف با اعتراضات مردمی 
مخالفت کرده اند، می گویند: »دیدید چند روز شلوغ شد و این 
ها دوباره سرکوب کردند و مردم دوباره رفتند به خانه هایشان؟«، 
گویی نمی بینند که در چهل سال گذشته همین »چند روز«ها 
بوده که تابوی حکومت اسالمی را شکسته، همین »چند روز«ها 
بوده که این هیوالی قرون وسطایی را زخمی و تکه تکه کرده، 
همین »چند روز«ها بوده که خواب خوش وابستگان اش را به 
کابوس تبدیل کرده، همین »چنــد روز« ها بوده که ترس ها، 
ضعف ها، دروغ ها و فسادهایش را در مقابل مردمان بی خبر و 
ناآگاه به نمایش درآورده و قدرت پوشالی اش را به سخره گرفته، 
و همین »چندروز«ها بوده که عاشقان ایران امید و انرژی تازه ای 

برای رویارویی با این حکومت را پیدا کرده اند.

در فشافویه و زندان های گمنام چه می گذرد
جمهوری اسالمی سال ها است که به 
منظور بســط اقتدار خود، زندان های 
ویژه ای را در سرتاسر ایران راه انداخته  
است. این زندان های ویژه و اختصاصی 
توان آن را دارند که بدون کم و کاست 
هزاران نفر را در فضای خود جا بدهند. 
با همین رویکرد است که زندان های 
دهه ی شــصت را در شهرستان های 
کشور برچیده اند تا تمامی بازداشتی ها 
و زندانیان هر استانی را در محلی ویژه 
و اختصاصی گــرد آورند. ولی اینک 
اکثر افرادی که در شــهرها از سوی 
پلیس امنیت یا گروه های منتســب 
به سپاه پاســداران دستگیر شده اند 
در بیغوله هایی بی نام و نشــان به سر 
می برند. بیغوله هایی کــه همواره از 
دیدرس مردم عادی مخفی و پنهان 
می مانند تا در کار بازجویی متهمان 

تسهیلگری به عمل آورند.
بازجوها در نقش شکنجه گران حرفه ای 
تا اعتراف گیری به  ظاهر می شــوند 
انجام برسد. آنان همگی در شکنجه 
و آزار متهمان “آتش به اختیار” عمل 
می کنند تا شگردهایی نو و جدید از 
شــکنجه را مجاز بشمارند. با همین 
ترفند است که غربالگری از متهمان 
آغاز می گردد تا بازجویان طعمه های 
مورد عالقــه ی خویش را بیابند. این 
طعمه ها به تمامی افرادی هستند که 
در فضایی از شکنجه و اعترافگیری به 
جرم های کرده یــا ناکرده ی خویش 
اعتــراف می کنند. ســرانجام همین 
گروه هــای زندانی را بــه زندان ها و 
بازداشتگاه های رسمی می سپارند که 

برایشان حکم صادر شود.
شمار بازداشت شدگان اعتراضات آبان 
ماه بــه گفته یک نماینده مجلس به 
حدود هفت هزار نفر می رســد. ولی 
نیروهــای امنیتی به ایــن میزان از 
دســتگیری قناعت نمی ورزند. چون 
نیروهای امنیتی تا دیروز طعمه های 
خود را فقط از کف خیابان های شهر 
می جســتند ولی اینک شبانه روز به 
خانه ی کنشــگران سیاســی یورش 

شماری از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در زندان فشافویه

می برند و آنان را به زندان می سپارند. 
پدیده ای نامردمــی که همچنان در 
تمامی شهرهای کشــور به نمایش 
گذاشته می شــود. تا آنجا که همراه 
بــا اعمال سانســورهای شــدید بر 
رسانه های داخلی اخبار آن کم تر در 
جایی از داخل و خارج کشور انعکاس 

نمی یابد.
  در طول این مدت اکثر خانواده ها از 
محل زندان دستگیرشدگان بی اطالع 
باقــی مانده اند. به عمد آنان را ســر 
می دواننــد و از آزار و اذیت خانواده ها 
چیــزی کم نمی گذارنــد. خانواده ی 
زندانی نیز به همراه او شــکنجه های 
دیگری را در بیرون از زندان متحمل 
به  کارگــزاران حکومت  می گــردد. 
طبع ســِر آن دارند تا همه را از خود 
بترسانند. گویا همین ترساندن مردم 
اســت که می تواند از مخالفت آنان با 

جمهوری اسالمی بکاهد.
 در ضمن، این روزها نام شــماری از 
زندان های جدید از ســوی جمهوری 
اسالمی رسانه ای می شود. در این بین 
نام فشافویه بیش از زندان های دیگر 
بــه گوش می رســد. چنانکه چندی 

پیش دادستان کل کشور را به بازدید 
از این زندان بردند تا زندانیان رضایت 
کامل خود را از زندان و زندانی شدن 
اعالم نمایند. پدیــده ای که تنها در 
تبلیغات جمهوری اسالمی می توان به 
نمونه هایی ساختگی و تصنعی از آن 
دست یافت. آخر کجای دنیا را سراغ 
داریم که زندانی از محل زندان خود 

رضایت داشته باشد؟
ســاخت زندان فشافویه در زمینی به 
مســاحت صد و پانزده هکتار از سال 
۱۳۷۹ آغاز شــد. ساختمان و فضای 
عمومــی این زنــدان را در الگویی از 
اسارتگاه های آلمان نازی ساخته اند. در 
همین راستا گفتنی است که حدود 
چهل ســوله ی بزرگ را در فضای آن 
ســامان بخشــیده اند که ده سوله  از 
آن ها به کادر اداری زندان تخصیص 
می یابد. ســوله ها هرکدام به تنهایی 
گنجایش حدود چهار صد نفر زندانی 
را دارند. ولی در صورت لزوم می توانند 
گنجایش آن را به بیــش از این هم 
افزایش بدهنــد. توضیح اینکه زندان 
فشــافویه در شرایط حاضر از فضایی 
حدود هفتاد و پنج هــزار متر مربع 

ســود می برد که به راحتی می تواند 
حدود بیست و دو هزار نفر زندانی را 
در خود جای بدهد. حکومت مدعی 
اســت که این زندان را برای معتادان 
ساخته است، ولی همواره گروه هایی 
از زندانیان سیاســی را در آن سکنا 
داده اند. چنانکه علی رضا شیرمحمدی 
را دانســته و آگاهانه به همین زندان 
تبعید کردند و ســرآخر زمینه های 
کافی و وافی فراهم دیدند تا بزهکاران 
حرفــه ای درون زنــدان او را به قتل 

برسانند.
 در عظمــت زندان فشــافویه الزم 
اســت یادآوری گردد که این زندان 
در شــرایط حاضر بیــش از دو هزار 
نفر پرســنل دارد. اکنون از ســپاه و 
پلیس امنیت نیروی انتظامی گرفته 
تا دادستانی و قوه ی قضاییه و وزارت 
اطالعات هرکدام بخش هایی از زندان 
را در اختیــار گرفته اند. تا آنجا که در 
اداره ی مســتقیم آن همواره مدیران 
ســازمان زندان ها را در حاشیه قرار 

می دهند.
 مســاحت زمین زندان فشافویه در 
مقایســه از مجموع زمین های پارک 
ملت، پارک شــهر و بوستان الله ی 
تهران هــم فزونی می گیرد و فضایی 
حدود سه برابر زندان اوین تهران در 
بر دارد. بــا این همه الزم به یادآوری 
اســت که هر چند مجموعه ی اوین 
را بــرای زندانی کــردن دو هزار نفر 
ســاخته اند، ولی بنا به تجربه ای که 
جمهوری اسالمی از خود به دست داد 
می توان تا پنج هزار نفر زندانی را در 
آن جا داد. اما داستان فشافویه داستان 
دیگری است. چون در فشافویه از هم 
اکنون شهری بیست و دو هزار نفری 

از زندانیان را سامان داده اند.

تداوم آزار

  آمار کشته شدگان و بازداشتی های 
اعتراضــات آبان ماه بــرای آن اعالم 
نمی گــردد که کارگــزاران حکومت 
بنا ندارند که خودشان را پاسخگوی 
خانواده هــا، مــردم و مجامع حقوق 
بشــری بدانند. آنان به همراه کشتار 
و بازداشــت گروه هایــی از مــردم 
خانواده های ایــن زندانیان را هم آزار 
می دهند. چون ایــن خانواده ها باید 
از بام تا شــام پی گیر عزیزان کشته 
شده یا زندانی خود باشند. همچنان 
که جنازه  ی کشته شدگان را به همین 
آســانی تحویل خانواذه ها نمی دهند 
و مالقات زندانیان هــم به آینده  ای 

نامعلوم موکول می گردد.

س. اقبال )رادیو زمانه(

 کارشناس قرآن صداوسیما 
خواهان زجرکش کردن و قطع دست و پای معترضان شد

ایران اینترنشــنال - یک کارشناس 
علوم قرآنی ســازمان صدا و سیمای 
جمهوری اســالمی طی سخنانی در 
یک برنامه تلویزیونــی، معترضان را 
»محارب« خواند و خواستار زجرُکش 
کردن، قطع دســت و پا و همچنین 

اعدام خشونت بار معترضان شد.
ابوالفضــل بهرام پور در ایــن برنامه 
تلویزیونی که پنجم آذر ماه از شبکه 
یــک تلویزیون جمهوری اســالمی 
پخش شد، تاکید کرد که »به استناد 
آیات قــرآن، معترضــان نباید فقط 
کشته شوند بلکه باید زجرکش شوند.«
صداوسیمای  قرآنی  علوم  کارشناس 
اما بــا هرگونه  جمهوری اســالمی 
اعتراضات  بازداشت شــدگان  آزادی 
سراســری در ایران مخالفت کرد و با 
تاکید بر اینکه »این درســت نیست 
کــه می گویند معترضــان یک عده 
جوان هســتند، احساســاتی شدند، 
مرخص شــان کنیم«، گفت: »آن ها 
اگر احساساتی شدند چرا به نفع نظام 

احساساتی نشدند.«
وی در این برنامــه تلویزیونی عنوان 
کرد کــه »همین جوانــان، در چند 
روز گذشته اگر پیروز می شدند ما را 
می کشتند« و خواســتار »زجرکش 
کــردن، اعدام بــا طنــاب دار، قطع 

دســت راست و پای چپ و نفی بلد« 
معترضان شد و گفت: »در این صورت 
برنامه هایی را که در پیاز خوابانده اند 
]برای اعتراضات بعدی[ دیگر کسی 

جرات نخواهد کرد به خیابان بیاید.«
بهرام پور که به عنوان کارشناس علوم 
قرآنی صدا و ســیما خواستار اجرای 
معترضان  علیه  مجازات هایی  چنین 
شــده اســت متولد ۱۳2۰ در شهر 
زنجان و دارای مدرک کارشناســی 
ارشد ادبیات و علوم قرآنی از دانشکده 
الهیات دانشــگاه تهران و از کارکنان 
ســازمان تبلیغات اســالمی تهران، 
از جمله ســازمان های زیر نظر علی 
خامنه ای است. برنامه »آفتاب شرقی« 
کــه در آن کارشــناس ایــن برنامه 
خواســتار زجرکش کردن معترضان 
شــد از تولیدات گروه معارف شبکه 
یک ســیما صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی اســت که با تهیه کنندگی 
سعید عباســی و اجرای هادی صلح 
جو، علیرضا قوامی و ندا ملکی، پخش 

می شود.
ابوالفضل بهرام پور، کارشــناس علوم 
قرآنی صداوسیما روز سه شنبه در این 
برنامه همچنین با قرائت آیه هایی از 
قرآن، مجازات هایی را برای معترضان 
درخواســت کرد و گفت: »باید چهار 

انگشت دست راست و پای چپ شان 
را قطع کرد.«

این کارشناس علوم قرآنی صداوسیما 
»نفی بلد« را ســومین مجازات برای 
معترضان خواند اما گفت نفی بلد به 
معنای تبعید معمولی مثال به شــهر 
خــوش و آب و هوایی مثل شــیراز 
نیست، بلکه باید معترضان را به عنوان 
»نفــی بلد« به »یک کشــتی کهنه 
در وســط دریا بفرستند، تا همان جا 
زندگی کنند و زجر بکشند تا بمیرند.«

»زجرکش« کردن در معنای لغوی، 
با شکنجه کشــتن و با آزار فراوان به 
قتل رساندن است. در قانون مجازات 
اسالمی که در حال حاضر در جمهوری 
اســالمی اجرا می شــود مجازاتی با 
عنوان زجرکش کردن تعیین نشده 
است اما در خصوص »محاربه و افساد 
فــی االرض مجازات هایی چون قتل، 
آویختن به دار، اول قطع دست راست 
و سپس پای چپ و نفی بلد« تعیین 

شده است.
خشونت بار  مجازات هایی  درخواست 
و از جمله اعــدام و تیربــاران برای 
معترضان در شــبکه های تلویزیونی 
صدا و ســیمای جمهوری اســالمی 

سابقه فراوان دارد.
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2018

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

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

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

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

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

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی و مراکز خرید

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

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

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

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

953 E. 13th St.,
North Vancouver

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

MAJID TALEBI

Edgemont Village

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

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

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

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

در یکی از مناطق بسیار زیبای نورت ونکوور

4640 Highland Boulevard,  North Vancouver

$1,299,000

#207-1728 Gilmore Ave.,  
Burnaby

$668,900

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

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900

10-3595  Salal Drive,  
North Vancouver

$999,000
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فراخوان خامنه ای برای 
مقابله با مردم

اردیبهشــت ســال ۱۳۹5 مقاله ای 
با عنــوان »دولت روحانــی آخرین 
فرصت اصالح طلبی« در سایت زیتون 
منتشر شد. آنجا به قدر وسع خویش 
بنابر دغدغه های وطن دوســتی و  و 
ملت خواهی، تالش کردم که هشدار 
دهــم، دولــت روحانی اگــر نتواند 
پایان  به وعده هایــش عمل کنــد، 
غم انگیــزی بــرای اصالح طلبی رقم 
خواهد خورد و جامعه وارد فاز انقالب 
می شــود. این مقاله پیــش از وقایع 

دی ماه ۹۶ منتشر شده است.
تیرماه ســال ۱۳۹۷ مقاله ای دیگر با 
عنوان »پایان اصالح طلبی و ضرورت 
انقالب از باال« در همان سایت منتشر 
شد. در این مقاله تالش کردم با اتکا 
به نظریات انقالب، هشــدار دهم که 
اصالح طلبی پایان یافــت و تنها راه 
پیش گیری از انقالب توده ها، انقالب 
پیشگیرانه از باالست. این مقاله، بعد 
از وقایع دی ماه ۹۶ منتشر شده است.

اکنون آذرماه ســال ۱۳۹۸ هستیم 
و اینجانــب، متواضعانــه و در مقام 
شاگردی که به معلمین و اساتید خود 
درس پس می دهد، هشــدار می دهم 
که جامعــه ایرانی وارد فــاز انقالب 
شده و اعتراضات آبان ۹۸ اعالم پایان 

جمهوری اسالمی است.
اعتراضات اخیر، تجلی و ترجمان یک 
انقالب اصیل توده ای است. انقالبی که 
در بطن خود، شورش و خشونت را نیز، 
نهفته دارد و هر بار و در فرصت های 
بعدی، عمق و گســتره آن بیشتر و 
بیشتر خواهد شــد. وضعیت انقالبی 
زمانــی به وجود می آید که جامعه به 
دوطبقه بزرگ مردم محروم و مظلوم، 
و طبقه کوچک حکام انحصارگر جبار 
و ظالم تبدیل شود. وقتی نارضایتی 
طبقه فرودســت به اوج می رســد، 
اعتراضاتــی شــکل می گیرند که در 
ضمیــر خود و نهایت امر، خواســتار 
برچیدن بساط ستم گستری طبقهه 
حاکم هستند. اخبار منتشره در مورد 
این اعتراضات، نشــان می دهند که 
تمام اقشار و اصناف اجتماعی را به طور 
مســتقیم و غیرمستقیم در برگرفته 
است. از جوانان بیکار تا بازنشستگانی 
که زیر آوار تورم و ســختی برآمده از 
بی لیاقتی و ناکارآمدی حاکمیت کمر 
خم کرده اند. در میان کشته شدگان و 
بازداشــتی ها زن و مرد و پیر و جوان 
و نوجوان، دانشــجو و معلم، بیکار و 
کارگــر و … وجود دارنــد. برخالف 

اعتراضــات ۹۶ این بار این اعتراضات 
بخش وسیعی از روشنفکران و فعاالن 
سیاسی و هنرمندان و متفکرین و … 

را به طورجدی درگیر کرد.
این اعتراضــات، بالفاصله گروه های 
بســیج گری را درون خــود خلــق 
می کند که تداوم اعتراضات را امکان 
می بخشــند. قطع کامل اینترنت در 
ایران به مدت یــک هفته، به وضوح 
بیان گر همین واقعیت اســت. یعنی 
اعتراضات اخیر، قدرت خلق و زایش 
گروه های بســیج گر و بازتولید تداوم 
خود را داشــته است. سخنگوی قوه 
قضاییــه صراحتاً گفته بــود که اگر 
اینترنــت را زودتر قطــع می کردیم، 
درواقع  می شــد.  کمتر  اعتراضــات 
قطعی اینترنت و ســخنان پیرامون 
آن، ترجمــان قدرت بســیج گری و 
گســتردگی اعتراضات است. این بار، 
یک حــس هم دلی و همراهی عمیق 
و گســترده، بیــن تمــام گروه ها و 
طبقات اجتماعی، علیه طبقه حاکمه 
ســرکوب گر به وجود آمده که نشان 
از آغاز یک انقالب عظیم سیاســی و 
اجتماعی اســت. اکثر قریب به تمام 
جامعه که به دالیل متعدد و مختلف، 
خود را زیر ستم اقلیت حاکم می دانند، 
صراحتاً این اقلیت را محکوم و علیه 

آن موضع گرفتند.
در این اعتراضــات، معترضین چند 
شعار محوری داشتند که همه بیان گر 
یک خواست واحد هستند. توپ تانک 
فشفشــه آخوند باید گم بشه، مرگ 
بر روحانــی، مرگ بر خامنه ای، رهبر 
بی کفایت نمی خوایــم نمی خوایم و 
… شعارهایی هســتند که در آن ها 
خواســت محوری نه بــه جمهوری 
اســالمی، آشکار اســت. درواقع این 
شعارها، که از همان ابتدای اعتراضات 
و پیش از به خاک و خون کشــیدن 
مردم و اعمال خشــونت، ســر داده 
می شــدند، ترجمان عبــور مردم از 
حاکمیت جمهوری اســالمی است. 
اکنون طبقه وسیع و گسترده محکوم 
در ایران، به این نتیجه رسیده اند که 
جمهوری اسالمی اصالح ناپذیر است 
و باید برود. بدیهی اســت که با توجه 
به تجربه جمهوری اســالمی، طبقه 
حاکمه این بار هم تجربه نمی آموزد 
و به راه ویرانگر خویش ادامه می دهد 
و اعتراضات دیگری را موجب می شود. 
اعتراضاتــی که در آن هــا صف های 
معترضین فشــرده تر، حضور مردمی 

گسترده تر و شعار جمهوری اسالمی 
نمی خواهیم، بلندتر و جسورانه تر سر 

داده خواهد شد.
ســاختار جدید حکمرانی موردنظر 
معترضین را می توان در شــعاری که 
سال هاســت در اعتراضات مختلف و 
متعدد بیان می شــود، جستجو کرد. 
در شعارهای باال، محتوا یکی است، اما 
فرم بیان و آهنگ کالم متفاوت است. 
بیانشان نیز از گستردگی جغرافیایی 
برخوردار نیست. یعنی هر شعاری را 
بخشــی از مردم ایران سر داده اند. اما 
شعار »اســتقالل، آزادی، جمهوری 
ایرانی« شعاری است که طی بیش از 
یک دهه و تقریباً در تمام جغرافیای 
ایران که اعتراضی شــکل گرفته، سر 
داده  شده است. در محتوای این شعار 
هم نــه به جمهوری اســالمی دیده 
می شود و هم آری به یک جمهوری 
دموکراتیــک ســکوالر. درواقع این 
شعار بیان گر خواست مردم در ایجاد 

ساختار جدید سیاسی است.
در انقــالب، تالش بــرای تحول در 
ساختار سیاسی، ایدئولوژیک، اخالقی، 
فرهنگی، اجتماعــی، اقتصادی و … 
دیده می شــود. مردم کــه اکثریت 
محکــوم و مظلوم جامعــه ایرانی را 
تشــکیل می دهند، در تمام وجوه و 
مؤلفه های مذکور با اقلیت حاکم در 
تضادند و سال هاســت با اعتراضات 
خویش کوشــیده اند کــه این تضاد 
را به رخ حاکمیت بکشــانند. اما در 
اعتراضات اخیر ایــن تضاد به تالش 
بــرای تغییر تبدیل شــد. و این آغاز 
یک انقالب را انــذار می دهد. بدیهی 
اســت که انقالب فــوری و فوتی به 
نتیجه نمی رسد و خودنمایی نمی کند. 
یکی از ویژگی هایی که برای انقالب 
برشــمرده اند و آن را از کودتــا مجزا 
کرده انــد، پروســه طوالنی مدت آن 
است. انقالب وقتی آغاز می شود، ابتدا 
خود را در اشکال متعدد شورش های 
اجتماعی نشان می دهد. حتی گاهی 
محافظه کارانه  با شورش های  انقالب 
برای بازگشــت به وضع پیشین آغاز 
شورشیانی  خیابانی  حضور  می شود. 
که وضع پیشین را مطالبه می کنند. 
مثل کسانی که شعار رضاشاه روحت 
شــاد ســر می دهند. اما در فرآیند 
بازتولید اعتراضــات، این بخش نیز 
فضای نوستالژیک ذهنی خویش را در 
مواجهه با واقعیات سیاسی و اجتماعی 
دورانی، تغییر می دهند و به جلو گام 

برداشته، خواستار و مطالبه گر وضع 
نوینی می شوند.

ایران اگرچه وارد فاز انقالب شده است 
و جمهوری اسالمی پایان یافته، اما تا 
زمانی که قدرت ســرکوب دارد، دوام 
و بقاء خواهد داشت. حاکمیت ایران 
نشــان داده اســت که هیچ اراده ای 
برای بهبــود وضع مردم ندارد. تنها و 
تنها امکان ســرکوب بیشتر را فراهم 
می کند. قطــع یک هفته ای اینترنت 
در ایران نشــان داد که این حاکمیت 
به شــدت و ســرعت در حال تجهیز 
خود برای سرکوب بیشتر است و تمام 
امکان های الزم جهت سرکوب مردم 
را بــرای خود فراهــم می کند. رفتار 
حاکمیت در مواجهه با اعتراضات اخیر 
نشان داد که برای سرکوب معترضین، 
اگر الزم باشد، آب و برق را هم قطع 
خواهد کــرد. پس هیــچ امیدی به 
اصالح رفتار و سیاست های حاکمیت 
نیســت. پس فضا و وضعیتی که آن 
را انقالبی و پایان جمهوری اســالمی 
می دانم، تداوم خواهد یافت تا جایی 
که از قدرت سرکوب حاکمیت کاسته 

شود و دچار فروپاشی نهایی گردد.
آیــا جمهــوری اســالمی، برخالف 
شــاه، صدای انقالب مردم را قبل از 
عبور از نقطه عدم بازگشــت شنیده 
است؟ هرچند احتمالش خیلی بعید 
اســت، ولی تنها راه برای یک تغییر 
از  مســالمت آمیز و بدون خونریزی 
وضعیت موجود، شــنیدن این صدا و 
تغییرات بنیادی است. شاه زمانی که 
باید رفرم را شروع می کرد، برعکس، 
حزب رســتاخیز را تأســیس کرد. و 
درزمانی که دیگر جامعه از نقطهعدم 
بازگشت گذشته بود، دیرهنگام گفت 
صدای انقالب شــمارا شــنیدم. آیا 
حاکمیت امروز هم همین مســیر را 
می رود؟ احتماالً بله. ولی دلســوزان 
مردم و میهن باید هشــدار دهند که 
زودتر این صدا شــنیده شــود، و اال 
جامعه ولو سخت ترین راه را برگزیند، 
دیگر حاضر به پذیرش وضع موجود 
نیست و برای تغییر آن تالش خواهد 

کرد، هرقدر هم طول بکشد.
در این یادداشــت، به طــور خالصه، 
سعی کردم که در ادامه یادداشت های 
پیشــین، پایان جمهوری اسالمی را 
هشدار دهم. امیدوارم که هیچ کداممان 

هرگز پایان ایران را هشدار ندهیم.

در این اعتراضات، معترضین چند شعار محوری داشتند که همه بیان گر یک خواست واحد هستند. توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، 
مرگ بر روحانی، مرگ بر خامنه ای، رهبر بی کفایت نمی خوایم نمی خوایم و … شعارهایی هستند که در آن ها خواست محوری نه به جمهوری 
اسالمی، آشکار است. درواقع این شعارها، که از همان ابتدای اعتراضات و پیش از به خاک و خون کشیدن مردم و اعمال خشونت، سر داده 

می شدند، ترجمان عبور مردم از حاکمیت جمهوری اسالمی است. 

نصراهلل لشنی )سایت زیتون(

شاید هم پایان جمهوری اسالمی....شاید هم پایان جمهوری اسالمی....
خامنه ای بسیج را به مقابله با مردم ناراضی

 در همۀ محالت کشور فراخواند

رادیو بین المللی فرانسه - علی خامنه ای رهبر حکومت اسالمی ایران، با اشاره 
به اعتراض های اخیر خیابانی در کشــور خطاب به نیروهای بسیج گفت که 
»تهدیدهای زیادی ]در پیش رو[ داریم« که باید برای مقابله با آنها یا به تعبیر 

او برای تبدیل کردن این »تهدیدها به فرصت ها« آماده شد.
رهبر حکومت اسالمی ایران که این سخنان را روز چهارشنبه در جمع هزاران 
بســیجی ایراد کرد از اعتراض های اخیر به عنوان »یک توطئه عمیق وسیع 
بســیار خطرناک« یاد نمود که به گفتۀ او »به وسیلۀ مردم« و البته نیروهای 

بسیج » نابود شد.«
علی خامنه ای از مردم ناراضی و معترض نیز به عنوان »لشــگر دشــمنان«، 
»تخریب گر«، »شرور« و »آدمکش« یاد نمود که به ادعای وی به بهانۀ افزایش 
بهای بنزین در بیست و هفت استان کشور و در بیش از صد شهر به خیابان ها 

آمدند.
رهبر حکومت اســالمی در ادامه گفت »به برکت بسیج« این »تهدیدها دیگر 
برای ما تهدید نیســت و تبدیل به فرصت می شود.« رهبر حکومت اسالمی 
سپس در رهنمود خود به نیروهای بسیج گفت که برای مقابله با اعتراض ها یا 
به گفتۀ او »تهدیدهای بسیاری« که در پیش رو است الزم است خود را منسجم 
کنند و در همۀ محالت کشور حضور گسترده و سازمان یافته بیابند و در اقدام 
علیه معترضان خود را »اسیر پابندهای اداری« نکرده و »چابک باشند.« علی 
خامنه ای خطاب به بسیجیان گفت که باید »در همۀ میادین ]...[ آماده به کار 
باشند و در همۀ محله های کشور در مقابل حوادث گوناگون راهبرد و تاکتیک 
آماده داشته باشند و در هیچ زمینه ای غافلگیر نشوند«. خامنه ای خطاب به 
بسیجیان تأکید کرد »در همۀ محله ها حضور داشته باشید و ]...[ عکس العملی 

رفتار نکنید.«
ادامه نسبت دادن اعتراضات به »دشمنان«

 وزارت اطالعات از دستگیری »عناصر
 مرتبط با سرویس اطالعاتی آمریکا« خبر داد

رادیــو زمانه- مدیرکل ضدجاسوســی وزارت اطالعات جمهوری اســالمی از 
دستگیری »عناصر مرتبط با سرویس اطالعاتی آمریکا« خبر داد. 

او گفــت: »تعدادی از عناصری کــه در تالش برای جمــع آوری اطالعاتی از 
اغتشاشــات و انتقال آن ها به خارج کشور جهت ارائه به بیگانگان بودند قبل از 

هرگونه اقدام، شناسائی و دستگیر شدند«.
 او افزود: »عناصر مذکور در کشــور های مختلف آموزش های الزم جمع آوری 
اطالعات در پوشــش شــهروند خبرنگاری دیده بودند، از مدت ها قبل تحت 
رصد اطالعاتی قرار داشــته و پس از اوج گیری اغتشاشات، مشخص گردید که 
دستوراتی برای حضور در اغتشاشات و تهیه گزارشات دقیق و به ویژه تصویری 

دریافت نموده اند«. 
به گفته مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطالعات که نام او منتشرنشده، »۶ نفر« 
از این افراد در زمان حضور در اعتراضات دستگیر شده اند و 2 نفر دیگر نیز که 
»اقدام به جمع آوری اطالعات و قصد انتقال آن به خارج از کشــور را داشتند«، 
قبل از خروج از کشــور شناسایی و دستگیر شدند. مقامات جمهوری اسالمی 
همگی اعتراضات اخیر در کشور را به »دشمنان« و »بیگانگان« نسبت می دهند.

نماینده سپاه در مجلس:
بحران امنیتی را یک سال پیش از این 

پیش بینی کرده بودیم

رادیــو زمانه- در مجلس شــورای اســالمی، نمایندگان نهادهــای امنیتی و 
کمیسیون های امنیت ملی و شــوراهای مجلس به همراه نمایندگان امنیتی 
وزارت اطالعات، ســپاه پاســداران و وزارت کشور دوشنبه 4 آذر گرد آمدند تا 
درباره اعتراضات گســترده اخیر در ایران گفت وگو کنند. سیدحســین نقوی 
حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی درباره این جلسه مشترک گفت: »در این جلسه نماینده وزارت اطالعات 
در اظهاراتی مطرح کرد که ما تمامی برآوردهای خود را از یک ســال قبل به 
وزارت کشــور اعالم کردیم. بحران امنیتی را پیش بینی کرده و در این باره یک 

سال قبل نامه ای به وزارت کشور فرستاده بودیم.«
به گفته نقوی حسینی، این نماینده وزارت اطالعات افزود: »اغلب دستگیرشده ها 
بیکار و یا دارای مشــاغل کم درآمد بوده و از سواد کم برخوردار بودند. حضور 
نیروهای معاند ســازمان یافته در حوادث اخیر با تاکتیک ها و اســتراتژی های 

مشخص غیرقابل انکار است که برای ما مکشوف بود.«
همچنین معاون سیاسی وزارت کشور گفته است: »از قبل کامالً آماده بودیم، 
پیش بینی های الزم صورت گرفته بود و شــوراهای تأمین استان ها هم توجیه 

شده بودند به همین دلیل توانستیم موضوع را در ۷2 ساعت مدیریت کنیم«.
نماینده اطالعات سپاه پاسداران نیز در این جلسه اعالم کرد که در اعتراضات 
اخیر »همه ظرفیت های ضدانقالب و معاند که ســال ها تدارک دیده بودند«، 
به صحنه آمدند. نماینده اطالعات سپاه همچنین گفت: »برآوردهای امنیتی 
دســتگاه های مختلف چنین بود که شرایط و مقطع زمانی خوبی ]برای گران 
کردن بنزین[ نیســت ولی وقتی طرح مصوب و اجرای آن آغاز شــد ما همه 

امکانات خود را به کمک آوردیم.«
او به حاضران در جلسه گفت: »این حوادِث آخر نخواهد بود و ممکن است در 

آخر شاهد اتفاقات مشابه باشیم.«
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نظامیان گمنام 
شریک در سرکوب معترضان 

چه کسانی هستند؟
 در جریان سرکوب خشونت بار اعتراض های مردم به گران شدن نرخ بنزین 
در ایران، یک تشکیالت نظامی گمنام به نام »نخسا« که خود را »نیروهای 

خودجوش سرزمین های اسالمی« معرفی می کنند، حضور داشته  است.
 این گروه مسلح اعالم کرده با هدف سرکوب اعتراض های خیابانی در سال 

1۳۸۸ راه اندازی شده تا »باعث تقویت و ثبات نظام« شود.

در جریــان ســرکوب خشــونت بار 
اعتراض هــای مردم به گران شــدن 
نرخ بنزین در ایران، یک تشــکیالت 
نظامی گمنام به نام »نخسا« که خود 
را »نیروهای خودجوش سرزمین های 
اســالمی« معرفی می کنند، حضور 

داشته  است.
حســاب های این مجموعــه نظامی 
در شبکه های اجتماعی تصاویری از 
حضور شبانه این نیرو های مسلح در 
امیرکبیر برای  دانشگاه های تهران و 
سرکوب اعتراض دانشجویان منتشر 

کرده اند.
ایــن نیرو همچنین اعــالم کرده در 
ســرکوب اعتراض هــای مردمی در 
شهرســتان »مالرد« کرج نیز حضور 
داشــته و تصاویر مذکور تنها بخشی 
از اقدامات آن ها در شهرهای مختلف 
ایــران در ســرکوب اعتراض ها بوده 

است.
درباره این تشکیالت مسلح ناشناس 
چــه می دانیم؟ چه زمانــی و با چه 
هدفی تشــکیل شده است و چه فرد 
یا جریانی در شــکل گیری آن نقش 

داشته است؟
این گروه مســلح اعالم کرده با هدف 
ســرکوب اعتراض هــای خیابانی در 
سال ۱۳۸۸ راه اندازی شده تا »باعث 

تقویت و ثبات نظام« شود.
شــاخه نظامــی برون مــرزی ایــن 
تشکیالت پس از آغاز جنگ داخلی در 
سوریه از سوی »مصطفی صدر زاده« 

تشکیل شد.
صدرزاده، متولد ۱۹شهریور ۱۳۶5 در 
خوزستان  استان  شوشتر  شهرستان 
بود که پــس از مهاجــرت خانواده 
مذهبــی اش به تهران بــه عضویت 

رسمی بسیج درآمد.

وی سال ۱۳۹2 با نام جهادی »سید 
ابراهیم« فرمانده گــردان »عمار« و 
جانشین تیپ »فاطمیون« در جنگ 
سوریه شــد و عاقبت آبان ۱۳۹4 در 

حومه شهر حلب کشته شد.
تیــپ »فاطمیون« بــه اعضای یک 
نیــروی نظامی گفته می شــود که 
متشکل از افغان های مهاجر در ایران 
است و از سوی جمهوری اسالمی برای 
حمایت از بشار اسد در جنگ سوریه 
ســازمان دهی شده اند. گفته می شود 
افغانستانی های  اســالمی  جمهوری 
شیعه مقیم ایران را با وعده پرداخت 
حقوق ماهیانه و صدور کارت اقامت 
برای همه افراد خانواده و اســتفاده از 
تبلیغات مذهبی شیعیان برای شرکت 

در جنگ سوریه تشویق می کند.
از صدرزاده فیلمی موجود اســت که 
خود را عضو تشــکیالت »نخســا« 
معرفی می کند که برای جنگ خود 

را به سوریه رسانده اند.
»نخسا« هم با هدف متشکل کردن 
نیرو های مســلمان حاضر در جنگ 
ســوریه همچون »تیپ فاطمیون«، 
تیپ »زینبیون« و گروه های بسیاری 
از گروه های شــیعه مســلح عراقی 

فعالیت خود را آغاز کرده است.
موسســان آن می گویند که »نخسا 
یک سازمان و تشکیالت نیست یک 

تفکر و ایدئولوژیک است که راوی این 
مطلب است که اسالم مرز نمی شناسد 
و در تمام امور، مطیع بالشرط والیت 

مطلقه فقیه امام خامنه ای است.«
خبرگزاری »دانشــجو« وابســته به 
سازمان بســیج هم درباره این گروه 
مســلح نوشته که »نخســا یا همان 
نیروهای خودمختار سپاه اسالم، آن 
دســته جوانان پرشور و عشق جنگ 
هستند که عاشــقانه خود را فداییان 
»علی  خامنه ای« و ســردار »قاســم 
سلیمانی« می دانند که مدعی هستند 
بدون وابستگی سازمانی و بدون هیچ 
دستمزد و چشم داشت با اختیار خود 
به سوریه رفته اند تا علیه تکفیری ها 

بجنگند.«
تریبون اصلی این نیروهای مســلح 
ناشــناس چند کانال تلگرامی است 
ازجملــه کانال هایــی مثــل »ناب 
جهــادی« یــا »حیفا را با موشــک 
می زنیم« کــه بیش از ۳۰ هزار عضو 
دارند و »از بازوهای ســایبری سپاه 
نیز محسوب می شــود و اعضای آن 
به افشــا و هــک کــردن کانال های 
مخالف جمهوری اسالمی و کانال های 

ضددینی نیز مشغول  هستند.«
ادمین کانال »نخسا«  به نام »مقداد« 
درباره این گروه گفته »نخســا اولش 

قرار بود نیروهای خودمختار باشــد، 
اما بعدا گفتیــم ما ولی و رهبر داریم 
و خودمختاری معنا ندارد لذا اسمش 
را گذاشــتیم نیروهــای خودجوش 

سرزمین های اسالمی.«
مقداد، نخســایی ها را کسانی معرفی 
کرده که »وقتــی از در ]برای حضور 
در میدان جنگ کشور های اسالمی[ 
راهشــان ندادنــد و حــاال از پنجره 
آمده انــد. ما می خواهیــم این تفکر 
مقاومت در بین همه جوانان فراگیر 
شــود که فردا روز کشور متخاصمی 
کاری کــرد قبل از اینکــه نیروهای 
نظامی بخواهند عمل کنند و به صورت 
همه جانبه به آن هــا جوابی بدهیم و 

عکس العملی نشان دهیم.«
وی همچنیــن افزوده کــه نیرو های 
نخســا »بیــن نیروهای حــزب اهلل، 
کتائب های عراق، حشد الشعبی، دفاع 
وطنی سوریه یا فاطمیون« در جنگ 

سوریه و عراق حضور داشته اند.

مقــداد اضافه کرده »مــا خودمختار 
نیستیم، خودجوش هستیم. باالخره 
تحت لوای این تشکیالت می جنگیم. 
ســال  اول جنگ  خودمان می رفتیم 
ســوریه. با کمی ارتباط گیری راحت 
می شد اسلحه گیر آورد و وارد جنگ 

شد.«
وی همچنین گفته »بچه های نخسا 
در تمام جبهه ها تحت لوای تشکیالت 
نظامــی شناخته شــده می جنگند. 
بچه ها خودشــان را با پول خودشان 
می رساندند. مردم هم حقیقتا خیلی 
کمــک کردند. ما ســعی کردیم آن 

خودجوشی را حفظ کنیم.«
مقداد اشــاره می کند کــه فعالیت 
حســاب های ایــن تشــکیالت در 
شــبکه های اجتماعی از زمان حمله 
به سفارت عربستان سعودی در تهران 
شروع شد و شش مرتبه این حساب ها 
در مقاطع مختلف در ایران بسته شده 

است.

وی اضافه می کنــد که مدیریت این 
حســاب ها را »اتحادیــه ادمین های 
حیفا« اداره می  کند که متشــکل از 
»همه افرادی است که کانال جهادی 

دارند.«
»نخسا«، تشــکیالت نظامی پنهانی 
اســت که حتی مقداد حاضر نیست 
به صراحــت اعالم کند از ســوی چه 
نهــادی حمایت می شــود و چگونه 
توانسته مسلح شــود و در ناآرامی ها 
و اعتراض های در ایران و برخی دیگر 
از کشــور های اسالمی حضور داشته 

باشد.
درباره این تشکیالت نظامی البته در 
میان گروهــی از »مدافعان حرم« و 
نیرو های ارزشــی اختالف نظر وجود 
دارد و برخی منتقد این تشکیالت و 

رهبران آن هستند.
گروهــی از »مدافعــان حــرم« این 
تشکیالت نظامی را »نیروهای خودسر 
یا خودساخته سرزمین های اسالمی« 

از »نخسا« باید به عنوان دومین تشکیالت مسلح غیررسمی در ایران پس از لباس شخصی ها نام برد که 
هیچ نهاد نظامی، اطالعاتی، امنیتی و حاکمیتی مسوولیت آن ها را برعهده نمی گیرد اما درعین حال از توان 

آن ها برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند.

معرفی کرده اند.
منتقدان و مخالفان »نخسا« می گویند 
موردادعای  »اســامی شــهدای  که 
نخســائیون در لیســت تجهیزات و 
نیروی انســانی فاطمیون ثبت شده و 
اصال در میدان نبرد چیزی به اســم 

نخسا وجود ندارد.«
 نیروهــای »نخســا« از »مصطفی 
صدرزاده، حسن قاسمی دانا، برادران 
بختــی، جــواد محمــدی و جواد 
کوهساری« به عنوان »شهدای« خود 
در جنگ ســوریه نــام می برند، اما 
مخالفان آن ها می گویند که این افراد 
»با مدارک افغانستانی به سوریه سفر 
کردند و جز اعضای لشکر فاطمیون 

بوده اند.«
از یکــی از فرماندهــان ایرانی تیپ 
»فاطمیون« هم فیلمی در دسترس 
اســت که اعضای »نخسا« را گروهی 
معرفی  »دروغ گو«  و  »کالهبــردار« 
کرده و انتقاد های تندی متوجه این 

تشکیالت می کند.
در این فیلم به موضوع دســتگیری 
»ابوحر« یکی از اعضای ارشد »نخسا« 

در ایران هم اشاره می شود.
مرداد ۱۳۹5 اعالم شده بود که معاون 
گردان های »امام علی«، شاخه نظامی 
جنبِش حشدالشعبی )بسیج مردمی 
عراق(، ملقــب به ابوحر و دوســت 
اتهام  بــه  ابوعزراییل،  »صمیمــی« 
»کالهبرداری«٬ »جعل« و »اخاذی« 

در مشهد بازداشت شده است.
روزنامه خراســان در آن زمان به نقل 
از »حسن حیدری«، معاون دادستان 
مشهد، از بازداشت وی به همراه سه 

نفر دیگر خبر داده بود.
این مقــام قضایی اعالم کــرده بود 
که ماموران سپاه پاســداران پس از 
شناسایی وب ســایتی که به نام این 
نیروی نظامــی اقدام به ثبت نام برای 
اعزام به سوریه و عراق می کرد موفق 
به شناسایی و بازداشت گردانندگان 

آن شده اند.
به گفته آقای حیدری، »جاعالن این 
سایت با گرفتن مشخصات کامل افراد 
و سواستفاده از این اطالعات، اقدام به 

کالهبرداری و اخاذی« می کرده اند.
مقام های قضایی در شرایطی اعضای 
»نخسا« را »کالهبردار« و »جاعل« 
معرفی کرده اند که گزارش ها از ادامه 
فعالیت این تشکیالت نظامی در ایران 
حکایت دارد که معلوم نیست تحت 
حمایت چه ســازمانی چنین امکانی 

پیدا کرده اند؟
یکی از حساب های کاربری »نخسا« 
در ســرویس »آپارات« هم یک سال 
پس از برخــورد قوه قضائیه با برخی 
اعضای این تشکیالت، فیلمی منتشر 
کرده که نشــان می دهد اعضای آن 
در کنار پلیس و بســیج در سرکوب 
»دراویش گنابادی« در گلستان هفتم 

تهران هم دست داشته اند.
اعضای این گروه چه کسانی هستند؟ 
چرا هویت آن ها معلوم نیست؟ به چه 
دلیلی از انتشار عمومی تصاویر خود 
خودداری می کنند و همچون نیرو های 
ســازمان های اطالعاتــی، امنیتی و 

نظامی در خفا عمل می کنند؟
»نخسا« برای میلیون ها نفر از مردم 
ایران گروهی ناشــناخته، بی هویت و 
شاید مخوف باشد. گروهی که مسلح 
است، در سرکوب ها شرکت می کند و 
ردپای آن در دیگر کشور های اسالمی 

دیده می شود.
از »نخســا« باید به عنــوان دومین 
تشکیالت مسلح غیررسمی در ایران 
پس از لباس شــخصی ها نام برد که 
هیچ نهاد نظامی، اطالعاتی، امنیتی و 
حاکمیتی مسوولیت آن ها را برعهده 
نمی گیــرد اما درعین حــال از توان 
آن ها برای پیشبرد اهداف خود بهره 

بهنام قلی پور )ایران وایر(می برند.

نمایش اتومبیل های آبسوز پس از شبیخون بنزین! 
بارندگی های  میــزان  که  در حالی 
کشور نســبت به سال گذشته ۳6 
درصد کاهش داشــته، میخواهند 
سیســتم اتومبیل های آبسوز را به 
راه بیاندازند. اتومبیل های آبسوز که 
پیشتر شبیه به یک شوخی بودند، 
حاال با حمایت دستگاه های دولتی، 
از گران شــدن ۳00 درصدی  پس 
به مرحله ثبت نام متقاضیان  بنزین 

نیز رسیده است!

کیهان لندن- خبرگزاری تسنیم روز 
سه شــنبه پنجم آذرماه از راه اندازی 
سیستم آبسوز کردن اتومبیل ها خبر 
داد و نوشت که سامانه ای برای ثبت 
نام متقاضیان نیز راه اندازی شــده تا 
پس از نصب یک سامانه آبسوز روی 
اتومبیل شخصی خود، بجای بنزین، 

از آب استفاده کنند!
اســتفاده از آب بجای بنزین توسط 
عالءالدین جاسمی زرگانی به عنوان 
مخترع اتومبیل آبسوز مطرح شد. او 
اولین بار در برنامه تلویزیونی با اجرای 
رضا رشیدپور اختراع خود را معرفی 
کرد و پر کردن باک بنزین اتومبیلش 
با همان شلنگی که آب نوشیده بود، 

مورد توجه قرار گرفت.
این اختراع برای مدت ها دســتمایه 
تمســخر و شــوخی مردم و کاربران 
فضای مجازی بــود از جمله به این 
دلیل کــه اگر چنیــن اختراعی در 
شــرایط عادی قابلیــت راه یافتن به 
بازار اتومبیل را می داشت، کشورهای 
اروپایــی کــه از پرآب ترین مناطق 
جهان هستند قطعا عقل شان کمتر از 
جمهوری اسالمی نبود! اما اکنون پس 

از گران شــدن ۳۰۰ درصدی قیمت 
بنزین و موج گسترده اعتراضات، این 
اختراع دوباره مطرح شده و به مرحله 

ثبت نام متقاضیان نیز رسیده است.
دســت اندرکاران ایــن پــروژه اعالم 
کرده اند نصب ســامانه آبســوز روی 
اتومبیل هــای شــخصی در ابتدا به  
صورت 5۰ درصــد آب و 5۰ درصد 
بنزین خواهد بود که در فازهای بعدی 
سامانه های  ۷5 درصد و نهایتاً ۱۰۰ 

درصد ارائه خواهد شد!
جدا از اینکه، منابع داخلی می گویند 
این فرد نتوانسته ادعاهای خود مبنی 
بر اجرایی بــودن طرح اش را به اثبات 
برساند ولی اجرای چنین طرحی در 
ایران که جزو سرزمین های خشک به 
شمار می رود و سال هاست با معضل 

کم آبی و خشکسالی شدید روبروست، 
فقط می تواند از روی نادانی و جهالت 

باشد.
کارشناســان امــور آب می گوینــد 
بارندگی ها در ایران نســبت به سال 
گذشــته   ۳۶ درصد کاهش داشــته 
اســت. ارتفاع بارش ها از ابتدای سال 
آبــی ۹۹-۹۸ تا 22 آبــان به 2۳.۹ 
میلی متر رسیده که این رقم در مدت 
مشابه سال گذشته ۳۷.2 میلی متر و 
در بلندمــدت معادل 22.2 میلی متر 

بوده است.
در این شــرایط، جایگزین کردن آب 
بجای بنزین، اگر اصال امکانپذیر باشد، 
یعنی استفاده از »مایه ی حیات« در 
یک منطقه ی خشــک و کم آب برای 

اتومبیل! 

کاوه مدنی کارشناس محیط  زیست 
در واکنش به خبر راه اندازی ســامانه 
ثبت نام اتومبیل های آبسوز نوشت: »از 

چاله ای به چاله ای دیگر!«
اینکه تا چه حد می توان از آب بجای 
بنزین و ســوخت اتومبیل ها با نصب 
یک دســتگاه، اســتفاده کرد، اساسا 
جای تردید دارد. جاسمی ادعا کرده 
اختراع خود را در انگلستان ثبت کرده 
و 2۶ کشور دنیا از او خواسته اند تا این 
اختراع را در کشورشان اجرا کنند ولی 
وی نپذیرفته اســت! او می گوید اگر 
دولت همــکاری کند با صرف هزینه 
۶۰۰ هزار تومــان می تواند خودرو ها 
را آبســوز کند! ولی بدون همکاری 
دولت، دو میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
برای این کار پول الزم است که بعد از 
نصب آن، خودرو با قرص هایی با مبلغ 

۱۰۰۰ تومان آبسوز خواهد بود.
دکتــر شــهرام آزادی عضو هیئت 
علمی دانشــگاه خواجه نصیر درباره 
می گوید:  آبسوز  اتومبیل های  ادعای 
ســاالنه  خارجــی  »خودروســازان 
میلیارد ها دالر با اســتفاده از برترین 
متخصصان برای تحقیق و توسعه در 
صنعت خودرو هزینه می کنند، ولی 
تا کنون هیچکدام از این مراکز ادعای 
تولید خودروی آبســوز را نداشته اند؛ 
بنابرایــن بایــد از مدعیــان تبدیل 
خودرو های متعارف به خودروی آبسوز 
پرسید چگونه مدعی دست یافتن به 
چنین فنــاوری با منابــع و امکانات 
محدود خود شــده اند، در حالی  که 
مراکز میلیارد دالری خارجی تا کنون 

چنین ادعایی نداشته اند؟!«
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1۳ ابزار جنگ روانی نظام
 در سرکوب اعتراض  ها

سرکوب  اعتراض های خیابانی در ایران 
سال هاســت که از بعد توان عملیاتی 
نیرو های یگان ویژه، ســپاه، بسیج یا 
لباس شخصی ها موردبحث و بررسی 

قرار گرفته است.
سال هاســت کــه در ایــران پس از 
سرکوب هر اعتراضی، فیلم ها، تصاویر 
و گزارش هــا و تحلیل هــای فراوانی 
از نحوه این ســرکوب ها و ســبعیت 
اما  منتشر می شــود،  ســرکوبگران 
تاکنون کمتر به سازوکار های روانی و 
اطالعاتی این نوع سرکوب ها پرداخته 

شده است.
این ســرکوب ها از ســه جز عملیات 
اطالعاتی، روانی و عملیاتی تشــکیل 
می شــود. این گــزارش بر اســاس 
یافته های چند پژوهش که از ســوی 
پلیــس ایران در ســال های اخیر در 
مورد یگان  های ویژه و چگونگی انجام 
عملیات از ســوی آن ها انجام شــده، 

نوشته شده است.
سپاه پاســداران هم به عنوان یکی از 
بازو های سرکوب اعتراض های خیابانی 
در ایــران، طی این مــدت چندین 
تحقیق و پژوهش در مورد روش های 
کارآمد ســرکوب این اعتراض ها در 
چند فصلنامه وابسته به دانشگاه »امام 

حسین« منتشر کرده است.
یکــی از ایــن پژوهش ها بــا عنوان 
»عملیــات روانــی و تاثیــر آن بــر 
اغتشاشات شــهری« در شماره ۷۷ 
»فصلنامه مدیریت بحران« منتشــر 

شده است.
در ایــن پژوهــش کــه مربــوط به 
ســازوکارهای عملیــات روانــی در 
سرکوب اعتراض های خیابانی در ایران 
است، نظرات و دیدگاه های گروهی از 
فرماندهان ارشد سرکوب و نخبگان 

امنیتی درج شده است.
در این پژوهش ۱۳ ابزار عملیات روانی 
برای کنترل یا ســرکوب اعتراض ها 
معرفی شده که فرماندهان ارشد نظامی 
و نخبگان به کارگیری این ابزار ها را بر 
اســاس تجربیات و دیدگاه های خود 

اولویت بندی کرده اند.
این ابزار ها در ابتدا با هدف جلوگیری 
از پیوستن مردم به جمعیت معترضان، 
تضعیف روحیــه و اراده معترضان و 
درنهایت ممانعــت از تخریب روحیه 
نیرو هــای ســرکوب بــه کار گرفته 

می شود.
در ایــن تحقیق دیدگاه هــای ۳5۰ 
»نخبه امنیتی« در مورد اولویت های 
به کارگیری هر یــک از این ۱۳ ابزار 

چنین جمع بندی  شده است.
این جدول نشان می دهد که »نخبگان 
امنیتــی« از »نشــر شــایعه« میان 
ابزار  معترضین به عنوان کارآمد ترین 

عملیات روانی نام برده اند.
این در حالی است که فرماندهان ارشد 
پلیس استفاده از »نیرو های نفوذی« 
را مهم ترین ابزار کارآمد عملیات روانی 

توصیف کرده اند.
این جــدول هم مربوط بــه نظرات 
فرماندهــان پلیــس در اولویت های 
به کار گیــری ابزار های عملیات روانی 
در مواجــه با بحران ها و اعتراض های 

خیابانی است.
مقایسه این دو جدول نشان می دهد 

که »نخبگان امنیتی« و »فرماندهان 
پلیس« ارجحیت هــای متفاوتی در 

استفاده از این ۱۳ ابزار دارند.
ایــن اختــالف در جــداول موجود 
به روشنی گویاست، اما آنچه مهم است 
بررسی و شکافتن معنای این ابزار های 
عملیات روانی است. این تاکتیک ها به 
چه معناست و چگونه بر مخاطب تاثیر 

می گذارد.
امنیتــی و اطالعاتی و  ســازمان ها 
نیرو های مسلح در سه مرحله »آغاز 
بحران«، »گسترش بحران« و »افول 
بحران« اقدام به بهره گیری از این ۱۳ 

ابزار می کنند.

مرحله آغاز بحران

نهاد های  روانــی  عملیات  مهم ترین 
امنیتی و پلیس در این مرحله استفاده 
از ابزار »به سخره گرفتن معترضین«، 
»بــه ابتــذال کشــاندن خواســته 
معترضین«، »ایجاد کانون  های خبری 
جدید«، »پیش آگهی و خلع ســالح 
روانی« و »تاکید بر مخاطرات بیرونی« 

است.
آغاز بحران به مرحله گفته می شــود 
که معترضــان به تدریج آماده حضور 
در خیابان ها می شوند تا مخالفت خود 
با سیاســت، وضعیت یا یک تصمیم 

دولتی را ابزار کنند.
در این مرحله اســت کــه نهاد های 
امنیتی و انتظامی متوسل به این ابزار 

می شوند:
۱- به سخره گرفتن معترضین: برای 
به ســخره گرفتن معترضین اغلب از 
روش هایی نظیر به تصویر کشــیدن 
تضاد ها و تناقضات معترضین و تالش 
برای وابســته نشــان دادن آن ها به 
دولت های خارجی استفاده می شود. 
در این روش تالش بر این اســت که 
معترضین و رهبران آن ها را گروهی 
وابسته معرفی کنند. استفاده از این 
از مهم ترین تکنیک های  روش یکی 
جمهــوری اســالمی در ســرکوب 
اعتراض ها طی 4۰ ســال اخیر است. 
طی این مــدت تقریبا هیچ اعتراض 
خیابانی نبوده که مقام های جمهوری 
اسالمی مدعی نباشــند که از سوی 
و  ســازمان دهی  غربی  دولت هــای 

حمایت شده است.
2- بــه ابتذال کشــاندن خواســته 
کســانی  خواســته های  معترضین: 
که طی 4۰ ســال گذشــته در ایران 
بــه خیابان ها آمده اند بــا روش های 
گوناگون به سخره گرفته شده است. 
این یک تکنیک روانی اســت که به 
جزء ثابتی از سیاســت رســانه های 
تبلیغاتی جمهوری تبدیل شــده  و 
است. در این تکنیک نظام با استفاده 
از رســانه های خود تــالش می کند 
عدالت خواهی،  نظیر  خواســته هایی 
آزادی، دموکراســی و حتی اعتراض 
بــه سیاســت های اقتصــادی را به 
خواسته های محلی، کم اهمیت و قابل 
رفع ورجوع تقلیل دهد. در این تکنیک 
است که خواسته معترضان به آسفالت 
کردن یک خیابان، وجود چاله در یک 
کوچه یــا آب گرفتگی یک جوی آب 

تقلیل داده می  شود.

۳- ایجــاد کانون  های خبری جدید: 
مقام های جمهوری اسالمی برای به 
حاشــیه و منحرف کردن کنش های 
اعتراضی خیابانی همواره از خبرسازی 
و واقعه ســازی موازی بهره  می برند. 
این خبرســازی ها که تالش می شود 
از جذابیــت باالیی برخوردار باشــد، 
نخســتین هدفــش تحت الشــعاع 
قــرار دادن کنش هــای اعتراضی در 
خیابان هاست. در جریان اعتراض های 
آبان ۱۳۹۸ به گران شدن بنزین هم 
اســالمی حکم  مقام های جمهوری 
نهایی فعاالن محیط زیســت را علنی 
کردنــد تا کمی اذهــان را از موضوع 
سرکوب ها و کشــتار ها و اعتراض ها 
منحــرف کنند. آن هــا همچنین با 
قطع اینترنت، در وهله نخست مانع 
از دســتیابی مردم به اطالعات شدند 
و بعد قطعی اینترنت را به موضوعی 
موازی با اعتراض ها به گران شــدن 
بنزین تبدیل کردنــد تا تمرکز ها به 

اعتراض های خیابانی را بشکنند.
ســالح  خلــع  و  پیش آگهــی   -4
روانــی: مقام هــای ایــران از طریق 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی خود 
به طورمعمول پیش از وقوع هر اعتراض 
خیابانی یا کنش اجتماعی، خواسته 
معترضان را از زبان مقام های محلی 
یا نمایندگان مجلس و یا حامیان خود 
در توده ها آن هــم به صورت خفیف 
مطرح می کنند و بعد برای حل وفصل 
یا تحقق این خواســته ها، راه کار های 

کلی و مبهــم ارائه می  کنند تا از این 
بتوانند خواســته های صریح  طریق 
معترضان را تحت الشعاع قرار دهند. با 
استفاده از این تکنیک روانی است که 
جمهوری اسالمی تا حدودی توانسته 
مانع از انتقال و گســترش پیام های 
اقناعی معترضان به سایر بخش های 

جامعه شود.
5- تاکیــد بــر مخاطــرات بیرونی: 
بیرونی،  خطــرات  برجسته ســازی 
به خصــوص اگر ما بــه ازای بیرونی 
داشته باشد، موجب انفعال توده ها در 
پیوســتن به صفوف معترضان است. 
در جریان اعتراض های ســال ۱۳۹۶ 
و سال ۱۳۹۸ هم مقام های جمهوری 
بارها نســبت به هم سرنوشت شدن 
مردم ایران با مردم سوریه و عراق هم 
هشدار دادند تا از این طریق آن ها را از 
پیوستن به صفوف معترضان بازدارند. 
مقام های جمهوری اسالمی همچنین 
با نشان دادن وســعت تخریب های 
ناشی از اعتراض های آبان ۱۳۹۸ که 
بر اساس بسیاری از گزارش ها از سوی 
نیرو های یگان ویژه صورت گرفته بود 
نیز در پررنگ کردن این پیام تالشی 

مضاعف کردند.

مرحله استمرار و شدت بحران

بــا افزایــش دامنه بحران و شــدت 
گرفتن ابعــاد آن، نهاد های امنیتی، 
اطالعاتی و نظامی، فاز دوم اســتفاده 
از این ابزار هــای عملیات روانی را در 

دســتور کار خود قرار می دهند. این 
ابزار هــا عبارت انــد از »ایجاد ترس و 
وحشت در میان مردم«، »ایجاد سپر 
بال«، »پرونده ســازی بــرای رهبران 
اعتراض ها«، »فرســتادن نفوذی در 
و  »اعتراف گیری«  معترضان«،  میان 

»حرکت های توده ای«.
۶- ایجاد ترس و وحشــت در میان 
مردم: حکومت های سرکوبگر همچون 
جمهوری اسالمی با نمایش اغراق آمیز 
رفتار های خشــونت آمیز معترضان و 
دمیدن در این خشــونت ها و برعهده 
گرفتن بخشــی زیادی از تخریب ها 
امــوال عمومــی و ســپس نمایش 
گســترده تخریب ها و خشونت ها در 
رســانه های خود تالش می کنند در 
میــان مردم ترس و وحشــت ایجاد 
کنند. چنین حکومت هایی بخشــی 
از نیرو های ســرکوب خــود را مامور 
تخریب گســترده امــوال عمومی و 
به خصوص اموال مردم می کنند تا از 
این طریق افکار عمومی را نسبت به 
ادامه این اعتراض ها و آینده نامعلوم 
چنین اعتراض هایی حســاس کنند. 
یکی دیگــر از مهم ترین کارکرد های 
این ابــزار، زمینه چینــی محاکمه و 
مجازات معترضان بازداشت شــده به 

اتهام تخریب اموال مردم است.
۷- ایجاد سپر بال: با تشدید بحران ها 
و اعتراض های خیابانی، حکومت هایی 
برخی  اســالمی  همچون جمهوری 
از عوامــل درونی حکومــت خود را 

)مدیران درجه دو یا ســه( به عنوان 
عوامل نارضایتی و آغاز اعتراض های 
خیابانی معرفی می کنند و با برکناری 
آن ها تالش می  کننــد اعتراض ها را 
خاموش یا کنترل کنند. این تکنیک 
زمانی کارآمد است که دامنه نارضایتی 
فراگیر نشــده و تنهــا چند منطقه 
مشخص را در برمی گیرد. در جریان 
ناآرامی   های آبان مــاه نیز گروهی از 
محافظه کاران از دولت مستقر به عنوان 
ایــن اعتراض ها  عامل اصلی بــروز 
نام می برند و خواســتار رسیدگی به 
»ناکارآمدی« آن ها در اجرای سیاست 
گران شــدن بنزین هســتند. آن ها 
تالش می کنند تا دولت را مسوول این 
وضعیت معرفی کنند تا از سویی دامن 
حاکمیت و رهبر جمهوری اسالمی از 
این بحران را پاک کنند و از ســویی 
دیگر مقدمات برکنــاری گروهی از 

مدیران دولتی را فراهم کنند.
 ۸- پرونده ســازی بــرای رهبــران 
رهبران  علیه  اتهام افکنی  اعتراض ها: 
اعتراض ها و انتشار اخبار، گزارش ها و 
تصاویر جعلی از این رهبران از دیگر 
ابزار های عملیــات روانی دولت های 
سرکوبگر اســت. در این روش تالش 
می شود که رهبران را افرادی وابسته 
به دولت های خارجی و مامور اجرای 
برنامه هــای این دولت هــا در داخل 
کشــور معرفی کننــد. اعتراض های 
آبــان ماه هــم هرچند کــه رهبری 
نداشــت، امــا مقام هــای جمهوری 
اســالمی بارها دولت هــای غربی را 
متهم به سازمان دهی و حمایت از این 

اعتراض ها کردند.
۹- فرســتادن نفــوذی در میــان 
معترضان: نهاد های اطالعاتی و امنیتی 
به طورمعمــول از برخی نفوذی های 
خود بــرای بــه انحراف کشــیدن 
اعتراض هــا بهــره مهمــی می برند. 
نفوذی ها با نشر شــایعه، دامن زدن 
به اختالفات معترضان و بزرگ نمایی 
عواقب ادامه اعتراض ها تالش می کنند 
این اعتراض ها را به انحراف کشانده یا 

متوقف کنند.
۱۰- اعتراف گیری: بازداشت گروهی 
از معترضــان و اعتراف گیری از آن ها 
در روز های نخست آغاز هر اعتراضی 
از دیگــر ابزار هــای عملیــات روانی 
دولت های سرکوبگر است. پخش این 
اعتراف ها با هدف ترساندن معترضان، 
ممانعت از پیوستن مردم به معترضان 
و تهییــج نیرو هــای میدانــی برای 
سرکوب هر چه سریع تر و خشونت بار 

اعتراض ها صورت می گیرد.
۱۱- حرکت های توده ای: در صورت 
اســتمرار و گســترش ابعاد بحران و 
حتی پس از پایان اعتراض ها، نهاد های 
حکومتی توده های ســازمان یافته از 
مدارس و اداره ها و سازمان های دولتی 
و حاکمیتــی را برای برگزاری تجمع 
حمایتی از خود بســیج و وارد میدان 
می کنند. نمایش صحنه های توده های 
چند هزارنفری با کمک تکنیک  های 
پیشرفته فیلم برداری از طرفی موجب 
تردید در میان معترضان شــده و از 
طرف دیگر بر اساس اصل هم رنگی، 
توده های خاموش یا بی طرف را تشویق 
به پیوستن به جمع حامیان دولت های 
سرکوبگر می کند. این حرکت و اقدام 
مانی اثر گذاری باالیی دارد که همراه با 
پیام های کوبنده و تهدید آمیز رهبران 
حکومت ها یا فرماندهان ارشد نظامی 
همراه باشد. تجمع چهارم آذر حامیان 
حکومت در میــدان انقالب تهران با 
سخنرانی حسین ســالمی، فرمانده 
ســپاه پاســداران علیه معترضان به 
گران شدن بنزین یکی از روشن ترین 
مصادیق این ابزار اســت که به یکی 
از اصلی ترین و مهم تریــن ابزار های 
عملیات روانی جمهوری اسالمی در 

4۰ سال گذشته تبدیل شده است.

درباره یگان ویژه پلیس چه می دانیم؟ در این ســازمان نظامی چه 
می گذرد که اعضای آن به راحتی می توانند شدیدترین و خشن ترین 
راه های سرکوب  را علیه معترضان به کار ببندند؟ آن  ها چگونه راضی 
می شــوند مقابل مردم بایستند و حتی دستشان به خون معترضان 

آغشته شود؟ چه آموزش هایی می بینند و چه تجهیزاتی دارند؟
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حمید زرگرزاده

یگان ویژه پلیس چگونه تشــکیل 
شد؟

از گذشته یگان  ویژه پلیس در ایران 
اطالعات چندانی در دسترس نیست، 
اما فصلنامــه پژوهش های »مدیریت 
انتظامی« در شماره پائیز سال ۱۳۹۷ 
خود اشــاره کوتاهی به این گذشته 

کرده است.
در دوران قبــل از انقــالب کنترل یا 
برخورد با اعتراض ها بر عهده شهربانی 
بود و گارد ویژه شــهربانی به همین 
منظور آموزش هایــی در این زمینه 
کسب کرده بود تا کمی تخصصی تر 

با اعتراض ها مواجه شود.
آن طور کــه در این فصلنامه آمد بعد 
از انقالب ســال ۱۳5۷ این ماموریت 
به کمیته ها واگذار شد، اما چند سال 
بعد  با ادغام نیروهای انتظامی، نیرویی 

جدید عهده دار این وظیفه شد.
در ســال ۱۳۷۰ هم پــس از ادغام 
نیروهای انتظامی ســابق، یگا ن های 
ویــژه نیروی انتظامی با اســتفاده از 
سازمان، نفرات و تجهیزات لشکر 2۸ 
روح ا ا هلل، برای حفظ توان رزمی موجود 
سازماندهی شــدند تا ماموریت های 

رزمی پلیس را برعهده داشته باشند.
نخستین  گردان ویژه ضد اغتشاش 
)مخصوص( هم سال ۱۳۷۱ با جذب 
نیرو های مورد نیاز سازماندهی و تحت 
آموزش  قرار گرفت و در نهایت آماده 

مقابله با اعتراض های شهری شد.
در اواخر سال ۱۳۷۳ با توجه به لزوم 
اعتراض ها  با  تقویت نیروهای مقابله 
و شــورش ها، گردان دوم ویژه پلیس 
ســازماندهی، تجهیز و تحت آموزش 

قرار گرفت.
در ســال ۱۳۷5 هــم واحــد ضــد 
تروریســت و رهایی گروگان پلیس 
راه اندازی شــد و پــس از آن بود که  
ســاختار رزمی بودن ماموریت یگان 
بــه تدریج حذف و ســاختار یگان و 
رده های عملیاتی به ضد اغتشــاش 
متحول و همه ســالح های سنگین 
موجود، به قرارگاه عملیاتی واگذار شد.

بعد از وقایع کوی دانشــگاه تهران در 

ســال ۱۳۷۸ هم فرماندهان پلیس 
راه اندازی یک سازمان قوی تری برای 
مقابله با اعتراض های خیابانی ضروری 
ارزیابی کرده و بر همین اساس یگان 
ویژه هر اســتان از تابعیــت فرمانده 
انتظامی استان ها خارج و در تابعیت 
فرماندهی یگا ن های ویژه پاســداران 

نیروی انتظامی قرار گرفت.
براساس این تغییر، سازماندهی مجدد، 
آموزش، تجهیز و تغییرات اساسی در 
دســتور کار پلیس قــرار گرفت که 
منجر به گسترش و توسعه بیشتر این 

یگان ها در سراسر کشور شد.
پلیس پس از وقایع ســال ۱۳۸۸ باز 
هم تغییراتــی در یگان ویژه خود داد 
و در ســال های ۸۹ تا ۹2 گزارش ها 
و تصاویری بســیاری از مجهز شدن 
این یگان ها به انواع سالح و تجهیزات 

منتشر شد.
یــگان ویــژه پلیس کــه در جریان 
اعتراض ها در خیابان ها دیده می شود 
در واقع محصول بیش از 25 ســال 
تحــول و تجربه انــدوزی پلیس در 
ســرکوب های خیابانی است که روز 
به روز خود را بــه تازه ترین ابزار ها و 
شگرد های ســرکوب خشن و عریان 

تجهیز می کند.

سخت افزار های سرکوب یگان ویژه

نیرو هــای یــگان ویژه بــرای انجام 
ماموریت های از تجهیزاتی اســتفاده 
می کننــد که بی تردید همــه آنها را 
دیده اند. درباره کارکرد یا کارآیی هر 
یک از این ابزار ها و تجهیزات دست کم 
پلیس ایران اطالعاتی منتشر نکرده 
است، اما یک تحقیق پلیس در سال 
۱۳۹4 درباره این تجهیزات اطالعات 

خوبی می دهد
این تحقیق سال ۱۳۹4 در فصلنامه 
»پلیس ویــژه« و با عنــوان »نقش 
یگا  ن های ویــژه ناجــا در مدیریت 
بحران های شهری« منتشر شده است 
و تصویر به نســبت روشنی از ترتیب 
و توالی ماموریت های نیرو های یگان 
ویژه در سرکوب اعتراض ها در ایران 

داده است.
آن طــور کــه در این تحقیــق آمده 
نیرو های یگان ویــژه پس از حضور 
در میدان به ترتیــب این گونه عمل 

می  کنند:
الف( نمایش قدرت

 ب( دعوت به متفرق شدن با قرائت 
اعالمیه

 ج( به کارگیری وسایل فیلم برداری و 
عکس برداری

 د( عملیات با خودرو )وانت توری دار(
 ه( عملیات با موتور

در این تحقیق مزیت های استفاده یگان  
ویژه از موتور مورد تاکید قرار گرفته و 
آمده موتور »ســرعت عملیات باال«، 
پذیری  »اآســیب  »قدرت تحرک«، 
بکارگیری«،  در  پایین«، »ســهولت 
»صرفه جویــی در نیرو« و »توان باال 
در تعقیب اغتشاشگران« دارد. عالوه 
بر یگان موتور سوار، استفاده از ماشین 
آب پاش، به کارگیری عوامل شیمیایی 
ضد شــورش )انواع گاز ها( و استفاده 
از تک تیرانداز هم در این تحقیق به 
عنوان سه ابزار کارآمد دیگر یگان ویژه 

معرفی شده است.
در این تحقیــق به صراحت آمده که 
هدف از استفاده از تک تیرانداز »هدف 

قــرار دادن فرد یا افــرادی که نقش 
محرک را در جمعیت ایفا می کنند« 
یا »هدف قرار دادن افرادی است که 
قصد آسیب رســاندن به مامورین را 

دارند.«

نرم افزار های سرکوب یگان ویژه

بخش مهمــی از وظایف و ماموریت  
نیرو هــای یگان ویــژه در برخورد با 
معترضان، عملیات روانی است. منظور 
از عملیات روانی استفاده از روش هایی 
نظیر افشــاگری، تفرقه، دستگیری، 
انتشــار شایعه، ترس  اعتراف گیری، 
و وحشــت، فریب تجمع کنندگان 
و اعمال اقداماتی بــرای ارتقا روحیه 

نیروهای یگان ویژه است.
نتایج یافته های این پژوهش نشــان 
می دهد که حضور فرماندهان در میان 
نیرو ها، انسجام و دوستی میان نیرو ها 
و انتشار شایعه در میان معترضان سه 
ابزار مهم روانی یــگان ویژه در ایران 

است.

ساز و کار اقناع نیرو ها برای سرکوب

یــگان ویژه عــالوه بــر تجهیزات و 

عملیات روانــی و اطالعاتــی برای 
ســرکوب معترضان نیاز بــه عامل 
انسانی هم دارد، یعنی نیرو هایی که 
حاضر شــوند در خیابان معترضان را 

سرکوب یا حتی بکشند.
نتایج یک تحقیق دیگر پلیس که در 
شماره زمستان سال ۱۳۹۶ فصلنامه 
»مطالعات مدیریت انتظامی« منتشر 
شده، نشــان می دهد که فرماندهان 
یگان ویــژه از ابزار های متنوعی برای 
اقناع نیرو های خود به منظور سرکوب 

معترضان سود می برند.
ایــن تحقیــق نشــان می دهد که 
فرماندهــان میدانــی بــه میــزان 
بســیار زیادی از »توجیــه و تبیین 
مذهبی دینــی اقدامات یگان ویژه«، 
»سخنرانی« و »نمایش فیلم و عکس 
از خراب کاری اغتشــاش گران« برای 
اقناع نیرو های خود به منظور سرکوب 

یا کشتار معترضان استفاده می کنند.
این البته همه آن چیزی نیست که از 
نیرو های یگان ویژه و ساز و کار آماده 
شدن آنها برای ســرکوب می دانیم. 
نتایج یک تحقیق دیگر پلیس نشان 
می دهــد که ایــن نیرو ها بــا وجود 
آمادگی های الزم، هنگام رویارویی با 
اعتراض های خیابانی دچار اســترس 

می شوند
نتایــج ایــن تحقیــق در فصلنامه 
چاپ  انتظامی«  مدیریت  »مطالعات 
بهــار ۱۳۸۷ و بــا عنــوان »عوامل 
استرس زای کارکنان پایور یگان ویژه 
پاسداران در کنترل اغتشاشات«منتشر 

شده است.
نتایج حاصل از تحلیل داده های این 
پژوهش نشــان می دهد که بیشــتر 
نیرو هــای یگان ویژه در مــورد انواع 
مخاطــرات جانی، اســترس در حد 
متوسط را تجربه می کنند، اما در مورد 
احتمال کشته یا مجروحیت همکاران 
خود استرس در »حد زیاد« را گزارش 

کرده اند.
بیش از 2۰۰ نفری که در این پژوهش 
از نظرات آنها اســتفاده شده گفته اند 
که »ابهــام در چگونگــی برخورد با 
اغتشاشــگران موجب استرس« آنها 

می شود.
آنها همچنین گفته اند که »در رابطه 
احتمال نفرت و انزجار مردم نسبت به 
خود در هنگام عملیات« از اســترس 

باالیی رنج می برند.
مجموعه این عوامل است که نتیجه 
خود را در تحقیق دیگری که ســال 
۱۳۸۷ در فصلنامه »مطالعات مدیریت 
انتظامی« پلیس منتشر شده، نشان 
می دهد.در این تحقیــق که دو هزار 
نیروی پلیس در آن شرکت داشته اند، 
مشخص شــده که تمایل کارکنان 
پلیس برای حضور در یگان های ویژه 
پائین است و بسیاری حاضر نیستند 

عضو آن باشند.
ایــن فصلنامه بر همین اســاس به 
فرماندهان ارشد پلیس توصیه کرده با 
افزایش حقوق و مزایا، پاداش، منزل 
سازمانی و مسکونی، سفرهای زیارتی 
و تفریحی آنها را تشویق به حضور در 

این یگان ها کنند.
یکی دیگــر از یافته های این تحقیق 
نشان می دهد که »سطح تحصیالت 
اکثر پرسنل یگان ویژه پایین و در حد 

دیپلم« است.

بهنام قلی پور )ایران وایر(

تحقیقات نشــان می دهد که فرماندهان میدانی به میزان بسیار زیادی از »توجیه و تبیین مذهبی دینی اقدامات 
یگان ویژه«، »سخنرانی« و »نمایش فیلم و عکس از خراب کاری اغتشاش گران« برای اقناع نیرو های خود به منظور 

سرکوب یا کشتار معترضان استفاده می کنند.
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برای نخستین بار پس از چهل سال: 
ترکیب طبقاتی پیروز

 در جنبش

سرنوشــت جنبش های مردمی تا حــد زیادی تابع بافت 
اجتماعی آنها می باشد. مشارکت یا عدم مشارکت برخی از 
طبقات اجتماعی در جنبش های اجتماعی تعیین کننده ی 
آینده آنهاست: این که موفق شوند یا خیر، این که خصلت 
سراسری پیدا کنند یا نه،  این که چگونه رهبریی بر جنبش 
سوار شود و در نهایت این که شانس استقرار دمکراسی را 
داشــته باشند یا خیر. تمام این ها وابسته است به ترکیب 

طبقات و اقشار اجتماعی در یک حرکت اعتراضی. 

مثال انقالب 57

یک مثال از این امر، در تاریخ معاصر ایران، در زمان انقالب 
سال 57 بروز کرد. تا یک مقطعی، بدنه ی اصلی جنبش را 
الیه های مختلف طبقه ی متوســط  اعم از الیه های باال، 
میانی و پایین آن تشکیل می دادند. تا آن مقطع، حرکت، 
خصلت قوی مدنی، آزادیخواهی و دمکراتیک داشت. تا آن 
جا جنبش بارقه ی مذهبی نداشت و به طور مشخص هم 
به دنبال سرنگونی حتمی رژیم شاه نبود. تغییر دمکراتیک 
و آزادی و عدالــت اجتماعی خواســته های عمده بود. اما 
از یک زمانی، نیروهــای مذهبی، که از خصلت های فوق 
ناراضی بودند، راه را برای ورود گسترده محرومان به جنبش 
باز کردند. این اتفاق در اواســط نیمه ی دوم سال 57 و با 
اعالمیه های خمینی برای تحریک و به میدان آوردن »کوخ 
نشینان« و »مستضعفین« همراه بود. خمینی به آنها وعده 
ی مالکیت زمین های تصاحبی، صاحب خانه شدن و بهبود 
وضع زندگی را داد. آنها نیز به صحنه آمدند، جنبش طبقه 
ی متوسط دارای ترکیب طبقاتی متفاوتی شد؛ روحانیت 
محرومین را از حاشــیه های شهرها به میدان های اصلی 
شــهر کشید، طبقه ی متوسط را در دل جنبشی که خود 
به راه انداخته بود، به انزوا راند و سپس، با هدایت و رهبرِی 
این توده های »مستضعف« از جان گذشته، موفق به پیروز 

ساختن قیام و کسب قدرت به نفع خود شد. 

پس از انقالب

در طول دوران بعد از انقالب رژیم اسالمی با درک مشخص 
از این واقعیت طبقاتی، دشمنی خود را با طبقه ی متوسط 
هرگز رها نکرد. نخست با استفاده از ادغام جوانان الیه های 
محروم جامعه در ارگان های سرکوبگر خود ونیز در قالب 
چماقدار و حزب اهلل و امثال آن به تار و مار کردن تشــکل 
های سیاسی طبقه ی متوسط پرداخت و قدری دورتر، در 
حالــی که تنور جنگ را برای تخلیه ی جامعه از نیروهای 
جوان و پرتحرک آن به کار می گرفت با کشتارهای دهه ی 
شصت اقدام به حذف عناصر آگاه و مبارز طبقه ی متوسط  
کرد که تتمه ی آن را، به زعم خود، در قتل عام تابســتان 
67 به زیر خاک های گلگون خاوران و سایر گورهای گمنام 
فروبرد. رژیم به واسطه ی این جداسازی اجتماعی-سیاسی 
طبقه ی متوســط و الیه های محروم جامعه موفق شــد، 
همبستگی دوران انقالب آنها را به فاصله ی کوتاهی تضعیف 

و در نبود دومی، نخستین را تار و مار کند.
پس از آن اما با پایان جنگ و پیش گرفتن سیاســت های 
لیبرال و بعدها نئولیبرال، طبقه ی متوسط فرصت کرد در 
ســایه »بورژوا-سرمایه دار« شدن آخوند و پاسدار، در کنار 
بازاری های ســرمایه دار، خود را بازســازی کرده و رشد و 
گســترش یابد. این اما به هزینه ی فقیرســازی الیه های 
محروم جامعه، که قرار بود »وارثان انقالب« باشــند، تمام 
شد. سیاست های بازار آزاد اعمال شده توسط رفسنجانی از 
یک سو طبقه ی متوسط را رشد داد و از سوی دیگر، الیه 
های محروم آن زمان را تهیدست ترکرد. به همین خاطر، در 
اوایل دهه ی هفتاد خورشیدی »وارثان انقالب« که دیدند 
ارثی از ثروت های بعد از جنگ نصیبشــان نشده است، به 
خیزش و شورش پرداختند. پاسخ این مستضعفین شورشی، 
توسط پاســداران انقالب اسالمی، که زیر لوگوی سازمانی 
خود آیه ی قرانی »و اراده کردیم که مستضعفین را بر زمین 

حاکم سازیم« یدک می کشــید، گلوله و سرکوب و قتل 
عام بود. این رویدادها دارای بارقه ی روشن حاشیه نشینی 
گسترده در سال های نخستین دهه هفتاد خورشیدی در 
اسالم شهر، مشهد، قزوین به وقوع پیوست و خط مشخص 
طبقاتی جامعه را بر دو اســاس غارت و سرکوب از همان 

زمان ترسیم کرد.  
در این فاصله، طبقه ی متوسط خود را بازسازی کرد و در 
اواســطه دهه ی هفتاد خورشیدی آماده شد که به میدان 
سیاسی بازگردد. در این جا بود که دستگاه های اطالعاتی و 
امنیتی، با یک طرح پیچیده، مدیریت دولتی را بر پتانسیل 
های سیاســی طبقه ی متوسط ســوار کردند. بساط دوم 
خرداد و اصالحات به راه افتاد تا طبقه ی متوسط در مسیر 
تعیین شده توسط اتاق های فکر امنیتی نظام حرکت کند. 
وقتی در تیر ماه 1378 بخش هایی از طبقه ی متوســط 
از مسیر فوق خارج شدند بازهم دستگاه سرکوب نظام، با 
قتل عام دانشــگاه و معترضین، به آنها یادآور شد که بازی 
اصالحات را در ورای از آن چه از باال دیکته می شود، جدی 

نگیرند. 
در این مدت، الیه های محروم فراموش شــده به ســمت 
خشم و انفجار هدایت می شــدند، اما به واسطه ی سایه 
ی ســنگین نمایش اصالح طلبی تدارک دیده شده برای 
طبقه ی متوسط، نمی توانستند عرض اندام کنند. تا این 
که، در نیمه ی نخست دهه هشتاد، باز دستگاه های امنیتی 
و اطالعاتــی نظام در مورد خطر احتمال بروز ناآرامی های 
ناشــی از فقر محرومان هشدار دادند. این بار نوبت به بازی 
گرفتن محرومین توســط اتاق های فکر امنیتی رژیم بود. 
خاتمــی به مرخصی رفت و احمدی نژاد آمد. او خود را یار 
و یاور حاشیه نشینان نامید و به آنها وعده های بسیار داد. 
در این بین، با اتکاء به این مستضعف گرایی سپاه، فرصتی 
هم فراهم شــد که بادکنک طبقه ی متوسط، که در دوره 
ی رفسنجانی و خاتمی باد شده بود، ترکانده شود. سخت 
گیری های سیاســی، امنیتی و فرهنگی بر آنان در دوره 
ی اول ریاست جمهوری احمدی نژاد )1388-1384( آغاز 

شد.
طبقه ی متوســط که شــانزده ســال به نوعی نازپروری 
مصلحتی و محاسبه شده ی چهاردوره ی ریاست جمهوری 
رفســنجانی و خاتمی عادت کرده بود، سخت گیری های 
حکومت پاســدار احمدی نژاد را بر نتافت. به همین دلیل، 
در ســال 88 و با رویــای بازگرداندن جناح اصالح طلبان، 
به شــرکت گســترده در انتخابات روی آورد. اما از آن جا 
که انتخابات در نظام اســالمی، از ابتدا، بر اســاس مصالح 
ساختاری-امنیتی نظام تعیین نتیجه می شده است، در آن 
سال هم پاسدار احمدی نژاد را پیروز انتخابات اعالم کردند. 
طبقه ی متوسط مورد شوک واقع شد و واکنش نشان داد. 
این واکنش در قالب جنبش سبز بروز کرد و خطرات جدی 

برای نظام پدید آورد. 
با مهار و ســرکوب جنبش سبز، بازهم اتاق های فکر نظام 
به کار پرداختند و تصمیم بر تضعیف ساختاری طبقه ی 
متوسط گرفته شد. از این روی، عالوه بر قلع و قمع فعاالن 
سیاسی و مدنی این طبقه و برقرار ممنوعیت و محدودیت 
بر تشکل های سیاسی و فرهنگی و رسانه ای آن، در سال 
1389، حمله ی اصلی به بدنه ی طبقه ی متوسط آغاز شد. 
این بار ایده آن بود که بتوان »خودکفایی اقتصادی« نسبی 
طبقه ی متوســط را از او برای همیشه سلب کرد و آن را 
به دستگاه گداپروری رژیم، تحت عنوان یارانه های نقدی، 
وابســته نمود. این کار با خشونت صورت گرفت و اقتصاد 
طبقه ی متوسط در عرض چند سال متالشی شد. به دنبال 
از دست دادن استقالل مالی خود، طبقه ی متوسط از حیث 
اجتماعی، اخالقی و فرهنگی نیز فروپاشــید و نظام موفق 
شد یک دوره ی امنیت نسبی هشــت ساله را برای خود 

خریداری کند. 
در این دوره، ســقوط کیفی طبقه ی متوســط به قدری 
برجســته بود که نظام حتی موفق شد یک عنصر مرتجع 
و سرکوبگر خود، یکی از مغزهای امنیتی و آدمکش رژیم، 

به اسم حسن روحانی را، به عنوان تجسد جدید و اجباری 
جریان اصالح طلبی به این تتمه ی ویران شــده ی شبه 
طبقه ی متوسط قالب کند. این امرهم در انتخابات 1392 
و با یک سری عملیات شعبده بازی سیاسی، که با جریان 
برجام تقویت شده بود، هم در خرداد 1396 صورت گرفت.

اما در این فاصله ی 1388 تا 1396 یورش برنامه ریزی شده 
و ساختارشــکنانه ی نظام به طبقه ی متوسط پیامدهای 
جامعه شــناختی خود را تولید کرده بــود. اینک، بخش 
عمده ای از الیه های پایینی و میانی طبقه ی متوســط، 
به واسطه ی فقر و بیکاری و تورم، به طبقه ی گسترده ی 
محروم جامعه پیوسته بودند. این پیوند در درجه ی نخست 
از حیث معیشتی صورت گرفته بود، اما به تدریج آمیزش 
های فرهنگی و اجتماعی هم میان طبقه ی متوسط و الیه 
های محروم تحقق یافت و برخی همانند سازی های شکل 
گرفت. هم قدری از قدرت تشخیص، آگاهی و فرهیختگی 
طبقه ی متوســط به درون طبقه ی محروم منتقل شد و 
هم قدری از رادیکالیسم محرومان به میان جوانان طبقه ی 

متوسط سابق نفوذ کرد. 
نخســتین آثاراین پیوند طبقاتی در دی ماه 1396 آشکار 
شد: یک ترکیب ابتدایی از عمل گرایی مبارزاتی محرومان 
و آگاهــی اجتماعی طبقه ی متوســط. از دل آن، حرکت 
قدرتمندی بیرون آمد که به سرعت در بیش از 100 شهر 
گسترش یافت. خصلت عمل گرایی در رویارویی آشکار آنان 
با نیروهای ســرکوبگر بود و آگاهی اجتماعی در شعارهای 
معنــی داری مانند »اصالح طلب، اصول گرا  دیگه تمومه 
ماجــرا«. قیام دی 1396 تمرینی بــود برای خیزش آبان 
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در این فاصله اما اتفاقی که روی داد این بود که با شکست 
برجام و بازگشــت تحریم ها، آخرین الیه های امیدواری 
کاذب و محافظــه کاری های طبقه ی متوســط ســابق 
فروریخت و آنها به وضــوح و همانند میلیون های ایرانی 
محروم زیر خط فقر، طعم تلخ رســیدن بــه خط فقر را 
چشیدند و واقعیت درماندگی اقتصادی و معیشتی را تجربه 
کردند. آنها دریافتند که با وجود نظام فاسد کنونی کمترین 
چشــم اندازی برای آینده ای حتــی معمولی را نخواهند 
داشت. بر آنها مسلم شد که در صورت بقای نظام کنونی هر 
چه هست و خواهد بود وخامت، فاجعه و نابودی تدریجی 

اما حتمی کشور و زندگی مردم است. 

جنبش کنونی: 

در چنین احوالی بود که، در تاریخ 24 آبان 1398 و با اعالم 
تصمیم افزایش 300 درصدی قیمت بنزین آزاد، سرانجام 
موقعیت تاریخی برای بروز همان اتفاقی فراهم آمد که در 
نیمه ی دوم سال 1357 روی داده بود: پیوند مستضعفین 
و طبقه ی متوســط در چارچــوب یک جنبش اجتماعی 
اعتراضی. در آن ســال، جنبش به همت طبقه ی متوسط 
آغاز شــده بود و رادیکالیســم آن کنترل شده و خواست 
های آن محدود بود. ورود حاشیه نشین ها اما همه ی این 
دیوارها را برداشت و جنبش را در قالب سرنگون ساز خود 
به جان رژیم شــاه انداخت. رژیمی که در نهایت، در مقابل 
این ترکیب جدید طبقاتی جنبش چند ماهی بیشتر دوام 

نیاورد. 
اینک، چهل و یک ســال بعد از آن زمان، پدیده ی مشابه 
ای در این جنبش اعتراضی اخیر روی داده اســت. این بار، 
این طبقه ی متوسط اســت که به قیام الیه های محروم 
جامعه می پیوندد و از دل این ترکیب، قدرتی در حال شکل 
گرفتن اســت که هم از توان تهاجمی، شجاعت و از جان 
گذشتگی پابرهنه ها وحاشیه نشین ها برخوردار است و هم 
از هوشمندی،آگاهی اجتماعی وسیاسی و توان سازماندهی 

و شبکه سازی طبقه ی متوسط. 

آیا این همان ترکیب برنده است؟ 

آن چه در این چند روز از موج اول اعتراضات اجتماعی آبان 
ماه گذشت به خوبی نشان داد که این بار، برخالف دفعات 
قبلی، جنبش به یک مغز هدفمند از یکسو و به یک بازوی 
قدرتمند از سوی دیگر، مجهز است. این بار، در ظرف سه 
روز، مردم بپاخاســته، با ترکیبی از محرومین و طبقه ی 
متوسط به محرومیت کشیده شده، با هجوم به نزدیک به 
یک هزار مرکز اقتصادی یا حکومتی رژیم و ویران ســازی 
آنها، بزرگترین ضرر تاریخ مبارزاتی چهل ساله ی اخیر را 
به رژیم ضد مردمی جمهوری اسالمی وارد ساختند. از یک 
سو حضور گرسنگان را در غارت فروشگاه های زنجیره ای 
سپاه و بسیج می بینیم و از سوی دیگر، استفاده ی بهینه 
از اینترنت برای سازماندهی و اطلالع رسانی که سبب قطع 
پرهزینه ی ارتباط اینترنتی کل کشورتوسط دولت وحشت 

زده حاکم شد. 
خســارات وارد بر اقتصاد کشــور خبر از آن می دهد که 
بهترین ترکیب اجتماعی جنبش مبارزاتی در زمانی تحقق 
یافته که بدترین زمان برای اقتصاد وررشکسته ی نظام می 
باشد. این همزمانِی بهترین برای مردم و بدترین برای رژیم 
به خوبی آشکار می ســازد که ترکیب اجتماعی فوق، در 
صورت انتخاب مسیر درست، بدون تردید، قادر به شکستن 
کمر اقتصاد نظام و فروپاشــاندن ســاختارهای حاکمیت 
خواهد شد. کافیست که کنشگران طبقه ی متوسط با درک 
سیاسی هوشمند، الیه های خشمگین محروم را در همین 
خط وارد ساختن ضربه های کارآمد و هدفمند به نهادهای 
اقتصادی درآمدزا برای رژیم حاکم هدایت کرده و نگه دارند. 
حرکــت اعتراضی کنونی موفق شــد در مــوج اول خود، 
خســاراتی که در برآوردهای نادقیق اولیه به ده تا بیست 
هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود به اقتصاد مفلوک 
و روبه موت نظام وارد کند. اگر جنبش بتواند همین قدرت 
عملیاتی را در موج های دیگر با خود همراه داشــته باشد، 
جای کمترین تردیدی نیســت که رژیــم، نه در یک نبرد 
خیابانی مســلحانه، که در یک نبــرد طبقاتِی اقتصادی و 
مالی درهم خواهد شکســت. بدیهی است که در این میان 
چارچوب های حرکت تهاجمی باید به صورت هدفمند به 
ســوی نهادهای ثروت ســاز دولتی به پیش رود و اموال و 
ثروت های مردم عادی را به نابودی نکشــاند. از آن سوی 
هم نباید به گفتمان حافظــان خجالتی نظم نابرابر و ضد 
انسانی حاکم گوش فرا دهیم که در چنین مواقعی به عنوان 
»روشــنفکر ارگانیک«، پنهانی در خدمت سیستم حاکم، 
حتــی در قبای مخالفت با دیکتاتــوری، اما در اصل برای 
حفاظت روایتی از آن، به میدان می آیند و ندای »پرهیز از 
خشونت« را زمزمه می کنند تا از این طریق، مردم محروم 
و ستمدیده و سرکوب شده را از یگانه ابزار و روش مبارزاتی 
که در اختیار دارند محروم سازند. این ها می دانند چرا این 
کار را می کنند، مردم هم باید بدانند چرا برخالف گفته ی 

آنان عمل می کنند. 
در این مرحله کافیست که نیروهای سیاسی با جا انداختن، 
کار کردن و تبلیغ این تاکتیک مشــخص و تجربه شده ی 
مبارزاتی، یعنی ضربه های پیاپی به منابع اقتصادی کوچک 
و بزرگ رژیم، شرایط را برای فروپاشاندن ساختارهای نظام، 
که همگی نیازمند پول هســتند تا پابرجا بمانند، هدایت 
کننــد. اگر بتوان این خط تاکتیکی را با دقت و جدیت به 

پیش برد، می توان از دل آن نتایج زیر را بیرون کشید: 
1- آشــکار شدن قدرت تهاجمی جنبش و تقویت روحیه 
مبارزاتی و امید به موفقیــت های بزرگتر مثل اعتصابات 

سراسری، 
2- برجسته شدن وضعیت وخیم اقتصاد ورشکسته ی نظام 

و حرکت به سوی فروپاشی به طور غیر قابل پرهیز،
3- از میان رفتن روحیه ی مقاومت  میان نیروهایی نظام 

که بر اساس مزدوری و پول ساالری عمل می کنند، 
4- کاهش هزینه ی مبارزه از طریق فروپاشــی اقتصادی 

نظام بدون نیاز به درگیری نظامی با آن. 
5- آماده شــدن مــردم و جامعه بــرای ورود به مراحل 

پیشرفته تر جنبش برانداز و جایگزینی آن. 
جان کالم این که این بار جنبش اعتراضی مردم ایران هم 
بافت اجتماعی و ترکیب طبقاتی مناسب برای پیروزی را 
دارد، هم تاکتیک مبارزاتی موثر و کارآمد را پیدا کرده است 
و هم با یک رژیم مفلوک، ورشکسته و در محاصره مواجه 
اســت. این عوامل مثبت و امیدبخش، اگر با عنصر رهبری 
مــورد قبول مردم و دارای برنامــه  قدرت هدایت جنبش 
تکمیل شــود، هیچ چیز برای پیروزی کم نــدارد. امروز 
جنبش می داند که چه نمی خواهد، باید مشخص شود که 
چه می خواهد. این ها همه وظیفه ی الیه های فرهیخته 

جامعه است که باید به آن پرداخته شود. 
 این یک شانس تاریخی است که نباید از دست دهیم. همه 

چیز به عقل واراده ی تک تک ما بستگی دارد.  

این بار جنبش اعتراضی مردم ایران هم بافت اجتماعی و ترکیب طبقاتی مناســب برای پیروزی را دارد، هم تاکتیک 
مبارزاتی موثر و کارآمد را پیدا کرده است و هم با یک رژیم مفلوک، ورشکسته و در محاصره مواجه است. این عوامل 
مثبت و امیدبخش، اگر با عنصر رهبری مورد قبول مردم و دارای برنامه  قدرت هدایت جنبش تکمیل شود، هیچ چیز 
برای پیروزی کم ندارد. امروز جنبش می داند که چه نمی خواهد، باید مشخص شود که چه می خواهد. این ها همه وظیفه 

ی الیه های فرهیخته جامعه است که باید به آن پرداخته شود. 
 این یک شانس تاریخی است که نباید از دست دهیم. همه چیز به عقل واراده ی تک تک ما بستگی دارد.  
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زنان، میدان داران اعتراضات بزرگ تاریخ ایران

در جنبش تنباکو، این زنان بودند که 
روحانیون مرتجع را هنگام طرفداری 
از قرارداد رژی از منابر پایین کشیدند، 
زنان بودند که در شــورش شــهری 
و تجمــع در برابر خانــه نجم آبادی 
میــدان داری کردنــد. در تبریز نیز، 
گرچه کار اعتراض ابتدا توسط تجار 
آغاز شــد، اما بعد زینب پاشا و دیگر 
زنان همراهش بودند که بار قیام را به 

دوش کشیدند.
در مشــروطه زنان شب نامه نوشتند، 
تحصن کردند و حتی در لباس مردان 
جنگیدند. در انقالب 57 نقش کلیدی 
داشــتند. در جنگ هشت ساله چه 
در جبهه ها و چه در پشــت جبهه ها 
نمی توان نقش آنها را انکار کرد و در 
اعتراضات سال 88 نیز زنان در خطوط 
اول اعتراضات بودند اما هیچ گاه دیده 

نشدند.
این بار هم نمی خواهند زنان را ببینند 
و آنها را افراد وارد شده از کشورهای 
دیگر می دانند چنانکــه خبرگزاری 
ایرنا، وابســته به دولت می نویســد: 
به  »خودنمایی حضور برخــی زنان 
عنوان لیدر اغتشاشــات در جریانات 
اخیر، نشان می دهد برخی از این افراد 
با همراهی ضدانقالب به قصد آشوب 

وارد کشور شده اند.«
امــا این زنــان ایرانی بودنــد که به 
خیابان ها آمدند چــه حکومت ضد 
زن جمهوری اســالمی بخواهد باور 
کند چه مثل همــه تاریخ زنان ایران 
را نادیده بگیرد. این بار هم زنان ایرانی 
در خیابان ها فریاد زدند و متفاوت با 
کلیشــه زن ظریف و شکننده ظاهر 
شدند و این واقعیت تلخ برای حکومتی 
که هیچ واقعیتی را باور نمی کند غیر 

قابل باور خواهد بود.
این خبرگزاری در بخش دیگر گزارش 
خود مــی آورد: »در برخــی تصاویر 
منتشر شده از اغتشاشات چهره زنانی 
دیده می شــود که مردم را به آشوب 
دعوت می کنند و ســعی در تحریک 

همگانی دارند.« تفکر مردســاالر در 
هر شــرایطی زن را تنها ابژه و عامل 
تحریــک می داند. در گزارشــی که 
به عنــوان اعترافات و پشــت پرده 
اعتراضات از صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی پخش شــد، گفته می شود: 
»ضد انقــالب از زنان سوء اســتفاده 
می کند تا جوانان را با خود همراه کند 
و این زنان هســتند که اتومبیل ها را 

دعوت به توقف می کنند.«
طبق فیلم های منتشــر شــده زنان 
و مــردان بســیاری در حال اعتراض 
و هدایت سایرین هســتند اما برای 
افکاری که به توانایی زنان در هدایت 
و رهبــری اعتقــادی ندارند تالش و 
اعتراض زنان پر رنگ تر جلوه می کند 
گویی اتفاقی فرازمینی افتاده اســت 
و حق اعتراض، خشــمگین شدن و 
عصبانیت کــه تا دیروز حق بالمنازع 
مردانه بوده اســت، توسط زنان مورد 

تهدید قرار گرفته است.
در طی یک ســال گذشته نهادهای 
امنیتی و سیســتم قضایی جمهوری 
اســالمی با افزایش بازداشت زنان و 
دادن احکام سنگین به آنها و سخت تر 
کردن شرایط نگهداری زنان در زندان 
هر بار این پیام را داده است که تحمل 
تغییر در کلیشه های جنسیتی را ندارد 
و حضور مؤثر زنان و فعالیت های آنها 

در عرصه کنشگری را بر نمی تابند.
چنانکــه بارها بــه فعــاالن زن که 
بازداشت شده اند در بازجویی ها اعالم 
شده اســت که »تو مگر زن نیستی! 
تو مگر مادر نیســتی! تو مگر شوهر 
نداری! بــرادر و پدرت چه می کنند! 
دلت برای فرزندانت نمی سوزد و….« 
و بــا این رویکرد ضد زن خود بارها و 
بارها زندانی را تحت فشار مضاعف قرار 

داده اند.
امــا زنان آبان 98 نشــان دادند تنها 
مصرف کننده نیســتند و در شرایط 
اقتصادی این روزهای کشــور، برای 

خود حقی قایل اند.

نرخ بیکاری زنــان دو برابر جمعیت 
مردان اســت و زنــان دانش آموخته 
نزدیک به سه برابر مردان بیکارند. یک 
عضو کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگری، که تشــکلی است دولتی، 
اعالم کرده زنان در 80 درصد مشاغل 
بــدون بیمه ســال 1396 اشــتغال 

داشتند.
خبرگزاری ایرنا به نقل از سمیه گلپور، 
بانــوان کانون عالی  »رئیس کمیته 
نوشته  انجمن های صنفی کارگری« 
اســت که زنان در ایــران در مقابل 
ســاعت کار طوالنی تر، مزد کمتری 
قانونی  از حمایت هــای  می گیرند و 
برخوردار نیســتند. برخی کارفرماها 
بــرای اینکه زیر بار تعهــدات قانون 
کار، حقوق زنان متاهل همچون حق 
عائله مندی و دیگر موارد نروند، زنان 

مجرد را استخدام می کنند.
این مطالبــات و تبعیض های عریان 
محل تالقــی جنبش زنان و جنبش 
کارگــری اســت، چنانکــه امــروز 
فمینســت ها باید زبان زنان کارگری 
باشند که تحت بیشترین فشارها قرار 

دارند.
ایــن روزهــا عــالوه بــر انباشــت 
نارضایتی های  زنان ایران از انقالب 57 
به دلیل قوانین بدوی و مردســاالرانه 
و عدم اجازه برای ورود به پست های 
سیاسی و نداشتن آزادی های فردی، 
رنج های دیگری نیز اضافه شده است 
و این ها زنان را به پیشگامان اعتراضات 
بدل کرده اســت. زنانی که عالوه بر 
مشکالتی که همه جامعه با آن مواجه 
هستند همیشه جنس دوم بوده اند و 

نادیده گرفته شدند.
امــا به نظر می رســد اگر چه حضور 
زنان در جنبش مشــروطه در اواخر 
قرن گذشــته نادیده گرفته شد، در 
جنبش های پایان قــرن حاضر زنان 
ایرانی نقش پر رنگی ایفا خواهند کرد 

و تغییرات بزرگی را رقم خواهند زد.

تصویری از تازه ترین اعتراف تلویزیونی درباره اعتراضات اخیر در ایران

مهدیه گلرو )رادیو زمانه(

افزایش تمایل ایرانیان به مهاجرت
 پاسپورت بی اعتبار و سیاست های غیردوستانه  کشورها!

افزایش 100درصدی  لندن-  کیهان 
جســتجوی واژه مهاجــرت دو روز 
پس از افزایش 300 درصدی قیمت 
بنزین در ایران و همزمان با گسترش 
اعتراضات سراسری در بیش از 100 
شهر کشور و کشتار بی رحمانه مردم 
توســط حکومت جمهوری اسالمی 
بود. این جســتجو که تــازه همراه با 
قطع اینترنت و عدم دسترسی مردم 
به اینترنت بوده و کامال بطور محدود 
رخ داده است نه تنها در این سه روز 
بلکه در طول ســه ماه اخیر در ایران 

بی سابقه بوده است.
آنگونه که وبسایت روزنامه »اعتماد« 
نوشته، ایرانیان از 24 اوت 2019 برابر 
با دوم شــهریور 98 تا روزهای اخیر، 
بیشــترین جســتجو را برای واژه ی 
»مهاجرت« داشتند که 25 سپتامبر 
2019 بیش از هر زمان دیگری بوده 
است. این جســتجو حتی در جریان 
اعتراضات سراسری نیز صورت گرفته 
و  روز 17 نوامبــر )26 آبان 98( این 
عدد به 42 درصد و در روز 19 نوامبر 
)28 آبان 98( به 100 درصد رسیده 

است.
بر اســاس ایــن گــزارش، در طول 
پنج ســال اخیر، فقــط یکبار درصد 
جســتجوی واژه »مهاجرت« توسط 
شهروندان ایرانی، به این حد رسیده 
بود که در بــازه زمانی یکم تا هفتم 
آبان ماه سال گذشته، همزمان با خط 
و نشــان حکومت علیه برگزاری روز 

کوروش بزرگ، بوده است.

در ماه اکتبر ۲01۹، ۶۸۴ شــهروند 
پناهندگی  تقاضای  آلمان  به  ایرانی 

داده اند

از ســوی دیگر، بر طبق اطالع اداره 
کل مهاجــرت و پناهندگی آلمان در 
ماه اکتبر 2019، 684 شهروند ایرانی 
در کشــور آلمان تقاضای پناهندگی 

داده اند.
از نظر تعداد کل پناهجویان در اکتبر 
2019 پناهجویان ایرانی در رده پنجم 

و افغانســتانی ها در رده چهارم قرار 
دارند.

بر طبق این آمار در ده ماه اول ســال 
جاری 7 هزار 377 نفر ایرانی در آلمان 
تقاضای پناهندگی داده اند که با این 
آمار در رده ششم فهرست متقاضیان 
پناهندگــی در این کشــور پس از 
افغانستان با آمار 8 هزار و 57 نفر قرار 

گرفته اند.
کانون پناهندگان سیاســی ایران در 
برلین، با توجه به مشکل تر شدن ورود 
پناهجویان به آلمان، تعداد پناهجویان 
از هر دو کشور را در این مدت »بسیار 

قابل توجه« ارزیابی کرده است.

نخبگان فــراری از کشــوری که 
حکومت ایران ساخته و پرداخته

با اینکه شــهروندان ایــران در طول 
40 ســال پس از وقوع انقالب، جزو 
ملت هایی با آمــار باالی مهاجرت به 
شمار می روند ولی اغلب مهاجرت ها 
مختص نخبگان و افرادی با تحصیالت 
دانشگاهی بود. آنگونه که پیشتر اداره 
گذرنامه در سال 1397 گزارش داده 
بود، روزانه 45 نفر در رده کارشناس 
ارشــد، 12 نفر در رده دکترا و ساالنه 
15 هــزار و 729 نفــر دارای مدرک 

لیسانس از ایران مهاجرت می کنند.
این درحالیست که گفته می شود برای 
هر فرد از دبستان تا دوره دکترا، حدود 

11 میلیارد تومان هزینه می شود.
همچنین ایران در سال 96، براساس 
آمار صندوق بین المللی پول در بین 
91 کشور توســعه یافته یا در حال 
توســعه، رتبه اول مهاجرت را با آمار 
مهاجرت ساالنه 150 تا 180 هزار نفر 

داشته است.
موج مهاجرت حتی شامل چهره های 
شناخته  شــده ی ورزش و سینمای 
ایران هم می شود. رسانه های داخلی 
بــه تازگی از اقامت مهناز افشــار در 
کشور سوئد و مهاجرت علی کریمی 

فوتبالیســت به کانادا خبــر داده اند. 
پیشتر نیز بازیگرانی چون حامد بهداد 
و فریبرز عرب نیــا به کانادا مهاجرت 
کردند. برخی دیگر از »سلبریتی ها« 
حتی فرزندان خود را در کشــورهای 
اروپایی و کانادا بــه دنیا می آورند تا 
از ایــن طریق، آینــده فرزند خود را 

تضمین کنند!

جمهوری  پاســپورت  اعتبار  عدم 
سیاســت های  و  اســالمی 

محدود کننده ی کشورها

ولی سال هاست که مهاجرت ایرانیان 
دیگر محدود به فــرار مغزها و افراد 
نخبــه و تحصیلکرده نمی شــود و 
اقتصادی،  نامناسب و بحران  شرایط 
فســاد مویرگی در دستگاه های نظام 
و افزایش خفقان و ســرکوب مردم، 
همه قشرهای جامعه را به مهاجرت 

از کشور سوق می دهد.
این درحالیســت که شرایط اقامت و 
زندگی در کشــورهای دنیا، به دلیل 
جمهوری  پاســپورت  اعتبــار  عدم 
اسالمی هر روز نســبت به روز قبل 
سخت تر می شــود و حتا کشورهای 
نزدیــک و همســایه چــون ترکیه، 
روسیه و گرجستان، اخیرا با مقررات 
محدودکننــده تالش می کنند اجازه 
اقامــت طوالنی مدت به شــهروندان 

ایرانی ندهند.
ســال 2018 پاســپورت جمهوری 
اســالمی با دسترســی به 43 کشور 
در رتبه 98 قرار داشــت که امســال 
با حذف صربســتان از کشــورهای 
با دسترســی بدون ویزا برای ایران، 
قدرت این گذرنامه در رده بندی سال 
2019 با دسترسی 42 کشور شامل 
11 کشــور بدون ویزا و 31 کشور با 
ویزای فرودگاهــی همراه با اتیوپی و 
کره شــمالی در رتبه 96 این جدول 

قرار گرفته است.

آنگونه که وبســایت مرجع گوگل 
جستجوی  می دهد  نشان  ترندس 
واژه ی مهاجــرت از ۲7 آبان ماه تا 
ایرانی  کاربران  بین  در  آبان ماه   ۲۹
داشته  درصدی   100 رشد  اینترنت 
اســت. در حالی  کــه اعتراضات 
سراسری مردم ایران با قتل چندصد 
تن و بازداشت چندهزار نفر توسط 
حکومت با سکوت جهانیان مواجه 
مهاجرت  می رسد  نظر  به  شــده، 
ایرانیان هم، با اعمال سختگیری های 
موانع  با  دنیا،  کشــورهای  بیشتر 

بیشتری روبرو می شود.
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تقاطِع سپاه، اطالعات و بیت رهبری در هلدینگ های »آستان قدس رضوی«
»60 درصــد از ثروت ملــی ایران در 
اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان 
امام، قرارگاه خاتم، آســتان قدس و 
بنیاد مستضعفان اســت و هیچ یک 
از این هــا ارتباطی با دولت و مجلس 

ندارند«.
ایــن جملــه ای از بهزاد نبــوی در 
گفت وگــو بــا ســایت »الــف« در 
شهریورماه گذشته است که بار دیگر 
اقتصادی  هلدینگ ها و منظومه های 
زیر نظر علی خامنه ای، رهبر جمهوری 
اسالمی، را به کانون توجه ها بازگرداند. 
از بیــن این چهار نهاد اما، »آســتان 
قدس رضوی« شاید از جهات متفاوتی 

قابل بررسی باشد.
قدس  »آستان  متعدد  هلدینگ های 
رضوی« به نام »ســازمان اقتصادی 
رضوی« فعالیــت می کنند. آن گونه 
که در معرفی آن آمده، این ســازمان 
در سال 1377 »با هدف تأمین منابع 
مالی مطمئن و پایــدار جهت انجام 
فرهنگی  و  اجتماعی  مسئولیت های 
آستان قدس رضوی« تأسیس گردید 
و هم اکنون در حوزه هــای متنوع و 
متعددی »از جمله صنایع داروسازی، 
غذایی، نســاجی و فرش، عمرانی و 
ساختمانی، کشــاورزی و دامپروری، 
نفت و گاز، فنــاوری اطالعات، مالی 
اقتصادی و ســرمایه گذاری« فعالیت 

می کند.
این ســازمان می گوید کــه در حال 
حاضر بیش از 70 شرکت و مؤسسه 
با ســهام بیشــتر یا کمتر از پنجاه 
درصد را تحت کنتــرل دارد و خود 
را »بزرگ ترین هلدینگ اقتصادی در 

شرق کشور« لقب داده است.
»مستقیم«  که  شرکت هایی  بررسی 
یــا »غیرمســتقیم« تحــت کنترل 
قرار  قــدس  آســتان  هلدینگ های 
دارند، به یادداشــت ها و تحقیق های 
جداگانه ای نیــاز دارد، اما نگاهی به 
اقتصادی  »ســازمان  هیئت مدیــره 
رضوی« خود از بسیاری جهات گویای 
مناسبات و بده بستان های سیاسی در 

این منظومه اقتصادی است.
در حــال حاضــر، ســید مرتضــی 
بختیاری، رئیس مجمع؛ سید مسعود 
میرکاظمــی، رئیــس هیئت مدیره؛ 
فرهاد رهبر، نایب رئیس هیئت مدیره؛ 
ســید رضا فاطمی  امین، مدیرعامل؛ 
عضــو  عطــارزاده،  محمدرضــا 
هیئت مدیره؛ عباس علی آبادی، عضو 
هیئت مدیره؛ محمدرضا فرزین، عضو 
هیئت مدیره و عــادل پیغامی، عضو 

هیئت مدیره در این سازمان هستند.

ســید مرتضی بختیــاری: رئیس 
مجمع »ســازمان اقتصادی رضوی« 
که  اســت  بختیاری  ســیدمرتضی 
نامش با »زندان« و »ســرکوب« گره 
خورده اســت. او، تقریباً در تمام عمر 
دولــت اصالحات، رئیس »ســازمان 
زندان ها و اقدامات تأمینی کشــور« 
بود، اما در دولت محمود احمدی نژاد 
مســئولیت های متنوع تــری گرفت 
و »مدیرکل دادگســتری خراســان 
رضوی«، »استاندار اصفهان« و سپس 

»وزیر دادگستری« شد.
او در اوج ســال های ســرکوب دهه 
شــصت، در شهرهای مختلف استان 
خراســان در ســمت های قضایی و 
امنیتــی همچون »معــاون اداری و 
مالی دادسرای انقالب تربت حیدریه«، 
انقالب کاشمر«  »جانشین دادستان 
و »دادســتان انقالب بیرجند، قائن و 
نهبندان« قرار داشــت. همچنین در 
این سال ها برای ســرکوب و کشتار 
گرایش های  بــا  سیاســی  زندانیان 

مختلف، همکاری نزدیکی با اسداهلل 
الجوردی داشت، که از این آشنایی و 

همکاری با افتخار یاد می کند:
»پــس از پیــروزی انقالب، شــهید 
الجوردی دادســتان انقالب شــد و 
من هم کار قضایی را در دادســتانی 
تربت حیدریه آغاز کرده بودم. چند قرار 
مالقات با ایشان گذاشتم که به تهران 
بیایم چــون روی باندهای نفاق کار 
می کردیم. از آنجا با الجوردی در اوین 
بیشتر آشنا شدم... عطوفت و مهربانی 
الجوردی را باید در مدیریت زندانبانی 
و ارتباط او با زندانیان فهمید... بعد از 
حضور در ســازمان زندان ها رابطه ما 
بیشتر شــد و با نحوه کار و مدیریت 
او در زندان ها آشــنا شدم و ارادتم به 
الجوردی بیشتر شــد... خدمتی که 
شهید الجوردی برای ریشه کن کردن 
منافقین کرد، فکر می کنم هیچ کس 

نکرد.«
بختیاری در اوج ســرکوب های سال 
1388 »وزیــر دادگســتری« دولت 
محمود احمدی نژاد بود. او در مهرماه 
سال 1390 به سبب همین پیشینه و 
به دلیل دست داشتن در نقض حقوق 

بشر، مشمول تحریم های اتحادیه اروپا 
شد. بختیاری از جمله نزدیک ترین و 
معتمدترین افراد به ابراهیم رئیســی 
اســت، به طوری که خردادماه سال 
1395 با حکم ابراهیم رئیسی، تولیت 
وقت آستان قدس رضوی، به عنوان 
قائم مقام او منصوب شد و تا دی ماه 

سال 1397 در این سمت ماند.

مسعود میرکاظمی: ردپای پررنگ سپاه 
پاسداران در سازمان اقتصادی رضوی 
نیز دیده می شود. رئیس هیئت مدیره 
این ســازمان مســعود میرکاظمی، 
عضو دیرپای ســپاه پاسداران، است. 
او در زمینه هــای اجرایی، عملیاتی و 
مدیریتی مسئولیت های گوناگونی را 
در سپاه پاســداران همچون ریاست 
»مرکز مطالعات بنیادی ســپاه« بر 
عهده داشــته و حتی مدتی مسئول 
سپاه پاســداران در منطقه 3 تهران 
بوده است. ســتاره بخت او در دولت 
ســپاهیان عصر محمود احمدی نژاد 
طلوع کــرد و ابتدا چهارســال وزیر 
بازرگانی و ســپس دو سال وزیر نفت 

شد.

محمدرضا  عطــارزاده:  محمدرضا 
عطــارزاده دیگر عضو ســپاهی در 
اقتصادی  »ســازمان  هیئت مدیــره 
رضوی« اســت. رابطه او با سپاهیان 
آنچنــان تنگاتنگ اســت که حتی 
او را از جمله بنیانگــذاران »قرارگاه 
خاتم االنبیا«، متعلق به سپاه پاسداران، 
لقب می دهنــد. او در دولت محمود 
احمدی نژاد معاون آب و آبفای وزارت 
نیرو بود و در همان زمان نیز ســنگ 
دوستان ســپاهی اش در قرارگاه را به 
سینه می زد به طوری که در واکنش 
به سؤالی درباره واگذاری سهام برخی 
به  دولتی  پتروشــیمی  واحدهــای 
قرارگاه، بدون تشریفات قانونی و تنها 
با دستور شخص محمود احمدی نژاد، 
گفت: »این واگذاری ها به من و شما 
ارتباطی ندارد. دولت این طور تصمیم 

گرفته است.«
محمدرضا عطارزاده از چنان موقعیتی 
در بین سپاهیان قرارگاه خاتم االنبیا 
برخوردار بوده که مجید نامجو، وزیر 
وقت نیرو در خــرداد 1391، پس از 
پذیرفتن استعفای عطارزاده از معاونت 
آب و آبفــای این وزارتخانه گفت که 
قرارگاه خاتم االنبیــا »مدیون معاون 

سابق من است«.

فرهاد رهبر: اما َســِر وزارت اطالعات 
نیز از این منظومه اقتصادی بی کاله 
نمانده اســت. فرهاد رهبر دیگر عضو 
سازمان  هیئت مدیره  شناخته شــده 
اقتصادی رضوی اســت که عمدتاً به 
سبب ریاســتش بر دانشگاه تهران و 
سپس ریاست دانشگاه آزاد شناخته 
می شود. حدود شــش سال ریاست 
وی بــر دانشــگاه تهــران در دولت 
محمود احمدی نژاد یکی از سیاه ترین 
دوران های ســرکوب دانشــجویان و 

حتی اساتید است.
اما پیــش از همه این هــا، در دولت 
محمد خاتمی به مدت ســه ســال 
»معاونت اقتصادی وزارت اطالعات« 
را بر عهده داشــت. فرهاد رهبر بعد 
از قتل هــای زنجیــره ای و به دعوت 
علی یونسی، وزیر وقت اطالعات، به 
ایــن وزارتخانه پیوســت: »این دوره 
پرافتخاری برایم بوده است و از بیان 

این سابقه هیچ ابایی ندارم.«
رهبــر مدتی نیز رئیس »دانشــکده 
وزارت اطالعــات« بــود. از ایــن رو، 
عجیب نیست که وی در همکاری و 
هماهنگی کامل با مجموعه نهادهای 
امنیتی، شــرایط را برای ســرکوب 

دانشجویان فراهم کرد.

علی آبادی  عباس  عباس علی آبادی: 
دیگــر عضو هیئت مدیره »ســازمان 
متولــد 1340  اقتصــادی رضوی« 
در اراک اســت. علی آبادی از سابقه 
دیرپایــی در همکاری بــا نیروهای 
نظامــی برخــوردار اســت و رئیس 
»دانشگاه صنعتی مالک اشتر« متعلق 
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح ایران بود.
علی آبــادی از ســال 1388 تاکنون 
مدیرعامل »مپنا« )مدیریت پروژه های 
نیروگاهی ایران( است. »مپنا« از جمله 
جمهوری  در  پیمانکاران  بزرگ ترین 
اســالمی اســت به طوری که علی 
خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، در 
اردیبهشت 1393 از غرفه این شرکت 
در نمایشــگاه صنعت خودرو بازدید 

کرد و به ستایش آن پرداخت.
»مپنــا« و قــرارگاه خاتم االنبیا در 
پروژه های گوناگونی در داخل و خارج 
از کشــور همچون پاالیشگاه فاز 13 
پارس جنوبــی و احداث نیــروگاه در 
شهرهای مختلف عراق همچون بغداد 
و بصره و همچنین سوریه دوشادوش 

یکدیگر حضور داشته اند.

محمدرضا فرزین: محمدرضا فرزین، 
دیگــر عضو هیئت مدیره »ســازمان 
اقتصــادی رضــوی«، نیــز از جمله 
اسالمی  جمهوری  اقتصادی  مدیران 
است که ســال ها در وزارت بازرگانی 
مشــغول کار بوده اســت. مهم ترین 
مسئولیت او بازمی گردد به یک سال 
و نیم ریاســتش بر »صندوق توسعه 
ملــی« و همچنین دبیری »ســتاد 
هدفمندســازی یارانه هــا« در دولت 

محمود احمدی نژاد.
فرزین، در حال حاضر، عالوه بر حضور 
در »سازمان اقتصادی رضوی«، رئیس 
هیئت مدیره »بانک کارآفرین« است. 
تحقیقی که در دی ماه 1392 منتشر 
شد، به روشنی نشــان داد که »بانک 
کارآفریــن« در بــورس تهران تحت 
کنترل شــخص علی خامنه ای قرار 
دارد به گونه ای که شرکت های تابعه 
امپراتــوری مالی آیــت اهلل خامنه ای 
عمالً اصلی ترین سهام داران این بانک 

هستند.

ســیدرضا فاطمی امین: مدیرعامل 
»سازمان اقتصادی رضوی«، سیدرضا 
فاطمی امین، متولد سال 1353 در 
شاهرود اســت. وی از مدیران میانی 

در جمهوری اســالمی است و کمتر 
اظهارنظر سیاســی مشخصی از وی 

دیده شده است.
او در دولت محمد خاتمی عمدتاً در 
مسئولیت های اســتانی در خراسان 
حضور داشت، اما از میانه دهه هشتاد 
به طور محسوســی وارد فعالیت های 
دولتــی سراســر کشــور، همچون 
»مجری طرح نوســازی خودروهای 
فرسوده کشور از مرداد 1385 تا مرداد 
1386« و »قائم مقام ستاد تبصره 13 
از بهمن 1386 تا مرداد 1387«، شد. 
فاطمــی امین از معتمدان شــخص 
ابراهیم رئیسی است به طوری که دی 
ماه ســال 1397 با حکم رئیسی، به 
عنوان به عنوان قائم مقام او، جانشین 
مرتضی بختیاری شــد و تــا خرداد 

1398 در این سمت بود.

عادل پیغامی: و باالخره عادل پیغامی، 
متولد سال 1352 اقتصاددان و عضو 
هیئت علمی و گزینش در دانشــگاه 
امام صادق تهران اســت. تخصص او 
تئوریزه کردن عبارات اقتصادی علی 
خامنه ای اســت به گونه ای که درباره 
کتابی 500  مقاومتــی«  »اقتصــاد 
صفحه ای نوشته، مصاحبه می کند و 

گاه حتی درس می دهد.
باری، اغلب این افراد، به صورت پیدا و 
پنهان، از جمله معتمدان شخص علی 
خامنه ای به شمار می روند آنچنان که 
به عنوان نمونه سیدمرتضی بختیاری، 
رئیــس مجمع »ســازمان اقتصادی 
رضوی«، در تیرماه گذشــته با حکم 
علی خامنه ای به ریاســت »کمیته 
امداد امام خمینی« منصوب شــد. یا 
عباس علی آبادی این اجازه را یافت تا 
از حلقه محافظان علی خامنه ای عبور 
کند و در غرفه شرکت »مپنا« به طور 
خصوصی بــا »مقام عظمای والیت« 

بگوید و بشنود.
در ورای این هــا، احمد مروی، تولیت 
آســتان قدس رضوی، رفیق شفیق 
شــخص علی خامنه ای اســت که 
تقریباً نیم قرن از سابقه دوستی آن ها 
می گذرد. در ســال های ابتدایی دهه 
پنجاه، احمد مروی، در شانزده-هفده 
سالگی، در قم طلبگی می کرد و گاه، 
به عنوان رابط، برخی از نامه ها را بین 
روحانیون انقالبی قم و علی خامنه ای 

رد و بدل می کرد.
تصویر روشن اســت و قطعات پازل 
کنار هم نشســته اند؛ هلدینگ های 
اقتصــادی متعلق به آســتان قدس 
رضــوی مشــخصاً تقاطعــی میان 
وزارت اطالعات، ســپاه پاســداران و 
بیت رهبری اســت که بر میلیاردها 
تومان ثروت و دارایی مملکت تسلط 
دارند. این همه در حالی است که به 
اعتراف ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین 
آستان قدس، بسیاری از شرکت های 
متعلق به آســتان ضررده هســتند: 
»براساس بررسی های انجام شده عمده 
شــرکت های اقتصادی این آســتان 

مقدس، زیان ده هستند«.
فراتر از آستان و مشهد و خراسان اما، 
نتیجه چنین اقتصاد دولتی، رانتی و 
غیرشــفافی در جمهوری اسالمی و 
اقتصــادی ای تحت  چنین منظومه 
کنترل نهادهای نظامی، امنیتی و بیت 
رهبری، پیش روی ماست: »زندگی 
تقریباً یک ســوِم ایرانیــان زیر خط 
فقر«، »رشد اقتصادی منفی 9 و نیم 
درصد«، »تورم بیش از 40 درصد« و 
پناه بردن به گور و تایر و ماشین خوابی؛ 
تصویری روشن از دستپخت مشترک 

اصالح طلبان و اصولگرایان.

تصویر روشن است و قطعات پازل کنار هم نشسته اند؛ هلدینگ های اقتصادی متعلق به آستان قدس رضوی مشخصاً تقاطعی میان وزارت 
اطالعات، سپاه پاسداران و بیت رهبری است که بر میلیاردها تومان ثروت و دارایی مملکت تسلط دارند. نتیجه چنین منظومه اقتصادی  پیش 
روی ماست: »زندگی تقریباً یک سوِم ایرانیان زیر خط فقر«، »رشد اقتصادی منفی ۹ و نیم درصد«، »تورم بیش از ۴0 درصد« و پناه بردن به 

گور و تایر و ماشین خوابی؛ تصویری روشن از دستپخت مشترک اصالح طلبان و اصولگرایان.

یوحنا نجدی )رادیو فردا(

جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی: 
فرانسوی ها در طول یازده ماه نتوانستند

 اعتراضات کارگران را در آن کشور فرو بنشانند 
ما ۴٨ ساعته معترضین را از سطح شهرها جمع کردیم!

کیهان لندن- مســئوالن جمهوری اسالمی با آرام تر شدن فضای تهران 
و شــهرهای دیگر پس از یک هفته دستگیری، ضرب و جرح و کشتار و 
سرکوب خونین جوانان معترض با وقاحت هرچه تمام تر به رفتار غیرانسانی 
خود افتخار کرده و معترضین را عامل آمریکا و انگلیس و اسرائیل خوانده و 
از کسانی که آزاد می شوند و خانواده آنان تعهد می گیرند در صورت حضور 
در هر جمعی در دانشــگاه یا خیابان به زندان های طوالنی مدت محکوم 

خواهند شد.
از مضحک ترین و احمقانه ترین ادعاهای مسئوالن رژیم در روزهای اخیر 

اظهارات جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی بوده است.
او گفته: فرانسوی ها در طول یازده ماه نتوانستند اعتراضات کارگران را در 
آن کشور فرو بنشانند اما ما 48 ساعته معترضین را از سطح شهرها جمع 
کردیم! وی اما نگفته در طول آن یازده ماه حضور دائم مردم معترض در 
خیابان های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، پلیس و نیروهای انتظامی این 
کشور برای محافظت از آنها حضور داشتند و نه اینکه خود به خرابکاری 
پرداخته و مطابق ویدئوهایی که از نیروهای وحشــی جمهوری اسالمی 
منتشر شده، به تخریب اتومبیل های شخصی مردم بپردازند و یا از درون 

بانک و کالنتری خرابکاری کنند و به گردن مردم بیندازند!
یکی از همکاران این فرد به نام سردار آبنوش فرمانده عملیات بسیج هم 
گفته معترضین که از خارج دستور گرفته بودند قرار بود نصف مردم ایران 
را بکشند! و درواقع خدا ما را نجات داد!  وی توضیح نداده چنین اطالعاتی 

را چه کسی در اختیار او قرار داده است.
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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.

هادی خرسندی

گزارشی از محاکمه علنی رهبری، 
در دادگاه ملی ایران

رئیس دادگاه: خانم نسرین ستوده
دادستان: خانم شیرین عبادی

وکیل متهم: خانم مهرانگیز کار )رئیس کانون وکال(
با حضور تماشاچی و لژ مطبوعات

رئیس - متهم خودش را معرفی کند.
متهم - بنده ناقص.

رئیس - بله؟
متهم - جسم ناقصی دارم.

دادســتان - ریاســت محترم دادگاه، متهم هوا را که پس 
می بیند، جسمش ناقص می شود.

وکیل متهم - ولی ناقص که هست بیچاره.
رئیس - الزم به معرفی نیســت. بفرمایید از خودتان دفاع 

کنید.
متهم - درود بر شما. به نام خداوند بخشنده مهربان. مرگ 
بر بسم اهلل الرحمن الرحیم سابق. بنده قبل از اینکه سرم را 
بلند کنم از سرکار خانم رئیس دادگاه، سرکار خانم دادستان 
محترم، سرکار خانم ریاســت محترم کانون وکال استدعا 

می کنم یک چیزی سرشان کنند.
دختر خیابان انقالب )از بین تماشاچی ها( - غلط کن!

رئیس - به متهم توهین نکنید لطفاً.
متهم - با عرض ادب به ساحت مقدس دادگاه ملت ایران، 
اوالً اینکه ســرکار خانم دادستان فرمودند بنده در جریان 
جنبش و رستاخیز عظیم ملت شــریف ایران در آبان 98 
برای مردم ُکرُکری خوانده ام. توضیح بدهم که بنده اصاًل 
اهل ُکرُکری  خواندن نیســتم. البتــه در زمان طلبگی که 
ما در حوزه تخته نرد بــازی می کردیم گاهی وقتی طرف 
ششدر می شد و بازی هم دوبرگرد بود، در حد مجاز قانونی 
قدری ُکرُکری می خواندم که آن هم وقتی بازنده شــرط را 
بجا می آورد و یک چتول عرقی را که باخته بود می خرید، 
از دلــش درمی آوردم. این تمــام ُکرُکری خواندن من بود. 
باقی اوقات مفاتیح الجنان می خواندم با نهج البالغه. برای 
تظاهرات مردم هم من غلط کرده باشــم ُکرُکری خوانده 

باشم.
بعد هم اینکه بنده در رژیم گذشته، یعنی جمهوری اسالمی 
لعنتــی، کاره ای نبودم. با این جســم ناقص و پروســتات 
عمل کرده یک گوشه افتاده بودم. البته یک رهبری رهبری 
و ُمعّظم و ُعظمایی به ناف بنده بسته بودند که از آن بیزار 

بودم. این ها بنده را سر کار گذاشته بودند انگار.
سرکار خانم رئیس دادگاه، سرکار خانم دادستان، ریاست 
محترم کانون وکال!  ماجرای آخری چنین بود که یک روز 
صبح به بنده خبر دادند که سران سه قوه، شبانه نرخ بنزین 
را -بی انصاف ها- سه برابر کرده اند. درست موقعی که بنده 
خواب بودم از فرصت استفاده کرده بودند یا هرچه. از قدیم 
گفته اند خواب است و مرگ. بنده چه کار می توانستم بکنم؟
ســرکار خانم دادستان. دستتان را می بوسم )با دستکش( 
توجه بفرمائید که عرض کردم تصمیم سران سه قوه بود. 
البته بنده حمایت کردم. مگر چاره دیگری داشتم سرکار 
خانم رئیس دادگاه؟ من اگر حرفی غیر از این می زدم سران 
سه قوه می آمدند بنده را کتک می زدند. شوخی نیست. زور 
آنها زیاد بود، بنده پیزوری. اگر دعوا می افتاد می شد سه نفر 

به یک نفر. سه قوه به یک بی قوه.
قربان اگر دقت فرمایید روز سه شنبه شایع شده بود که بنده 
با خانواده فرار کرده ایم. بله درســت بود، ولی فرار از دست 
مردم نبود. ما از دست همان سران سه قوه قایم شده بودیم. 

..... بله؟ درست است که بنده حمایت کرده بودم ولی ممکن 
بود آنها برای محکم کاری باز بیایند برای کتک کاری. شما 

نمی شناسید این سران سه قوه را.
خانم دادستان می فرمایند بنده گفتم تظاهر کنندگان عددی 
نیســتند. صدای بنده را هم پخش کردند، ولی من قبول 
ندارم. دستگاه های پخش صوت این دادگاه ها هنوز درست 
نشده. این ها خوب صدا را پخش نمی کند، برای اینکه قاّلبی 
است. خدا لعنتش کند، مجتبا دستگاه های کهنه را از پشت 
شهرداری می خرید پالکش را نو می کرد، به عنوان آکبند 
به قوه قضائیه می فروخت؛ خیلی هم گران. اینجا هم بنده 
نگفتم عددی نیستند. عدد چرا؟ مگر میخواستم ریاضیات 
درس بدهم. برعکس، بنده برای احترام به معترضان عرض 
کردم »تظاهرکنندگان الکی« نیستند. یعنی باید تحویلشان 

گرفت و به حرفشان توجه کرد.
وکیل متهم - سرکار رئیس دادگاه، نسرین جون، »عددی 
نیســتند« را روحانی، رئیس جمهور گفــت. این بیچاره 

بیخودی گردن گرفته، حالیش نیست.
دادســتان - آره، من هم تعجب کردم. توی کیفرخواست 

هم نیامده.
متهم - خدا پدرتان را بیامرزد. ما توی دادگاه هایمان همه 
اتهام ها را گردن همه متهمان می انداختیم. ولی حاال یک 
اتهامی که برای من نوشــته اند که من گفته ام معترضان 
»اشــرار« هستند. این را قبول دارم. بله، گفتم. اشرار جمع 
شرر، یعنی آتش. آتش ها! در واقع بنده فریاد اعتراض مردم 
به پاخاسته را به آتش فروزان تشبیه کرده بودم. یعنی این 
مشــعل فروزان مبارزه مردمی و فریاد اعتراض شعله های 

اراده جوانان و آتش برخاسته از ....
دادستان - کوتاه بیا، کوتاه بیا، دور برندار. این را می گویند 

فرار به جلو.
متهم - نه خیر، بنده احساساتی شدم. یاد حماسه آفرینی 
این فرزندان پیروزمند دماوند و قله های شکوهمند فرازمانی 

آزادی خواهانه ی ..
دادستان - خّف... فه!

متهم - اختیار دارید. چقدر من برای جایزه نوبل سرکار به 
داوران سوئدی التماس کردم. مجتبی را فرستادم آنها را در 
استکهلم ببرد به چلوکبابی ... حاال ببین به چه روزی افتاده 
ام بنده. خدا لعنت کند آن ســید هندی را که این ملت را 

بدبخت کرد، مرا هم رویش.
رئیس - لطفاً با کنایه از افراد یاد نکنید. ســید هندی اسم 

دارد.
متهم - بله، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای گذشته ز 

جان در ره وطن، ای همه ...

رئیس - لطفاً سرود نخوانید.

متهم - دارم مسخره اش میکنم ریاست محترم. نمی دانید 
چه کیفی دارد.

رئیــس - راجع به قتل های خیابانی آبان 98 و اعدام های 
چند هزاری در تابستان 67 چه می دانید؟

متهم - بعله، عرض شــود که اتفاقاً یکی از حوادث مهم و 
تکان دهنده انفجار ضبط صوت بود که دست بنده را از کار 

انداخت. بنده االن با این جسم ناقصم ....
رئیس - لطفاً در لژ خبرنگار ها هم شلوغ بازی در نیارین.

مسیح علی نژاد - خانم رئیس دادگاه، من بی تقصیرم. این 
مسعود بهنود داره با دکتر نوری زاده بگو مگو می کنه.

نوری زاده - خانوم بهش بگین اینقدر از متهم دفاع نکنه.
متهم - بنده اتفاقاَ خیلی به آزادی مطبوعات توجه داشتم. 
روزی که الیحه مطبوعات به مجلس رفت به کّروبی گفتم 

بگو حکم حکومتیه، به نفع مطبوعات رأی بدین.
مسیح علی نژاد - آره جون خودت.

متهم - تو چی میگی دیگه.
رئیس - جلســه دادگاه رسمی اســت. متهم آخرین دفاع 

خودش را بکند.
متهم - بنده از پیشــگاه ملت شریف ایران، از سرکار خانم 
دادســتان، از همه اقلیت ها، مسیحی ها، یهودی ها، علی 
الخصوص بهائی های عزیز که خیلی اذیتشون کردیم تقاضای 
عفو و بخشــودگی دارم. اجازه بفرمائید به جای اعدام، آزاد 
شوم و در حوزه علمیه، این آخر عمری با معلومات فقهی ای 
که دارم، درباره احکام بول و غایط تحقیق کرده در اختیار 

ملت شریف ایران قرار بدهم.
دادستان - بخوره تو سرت.

رئیس - نظم دادگاه را رعایت کنید. ضمناً متهم بداند که ما 
در سیستم قضائی امروز، خیلی دمکراتیک عمل می کنیم. 
بهترین وکیل تسخیری را برای شما در نظر گرفتیم. کسی 
را هم اعدام نمی کنیم، حتی جرثومه نکبت و ذلّت و جنایت 

و حقارتی چون شما را.
متهم - اوخ جون! ......

دادستان - چقدر از این القاب خوشش اومد.
متهم -. البته در رژیم ما هم کم کم داشتیم اعدام را به آن 
صورت متوقف می کردیم. بنده گفته بودم فقط هل بدهند 

توی استخر.
رئیس - دفاع دیگری از خودتان دارید؟

متهم - رئیس دادگاه، سرکار خانم دادستان، ریاست محترم 
کانون وکال، در حکومت ما خیلی به شماها ظلم شد. قول 
می دهم دفعه آخرم باشــد! اجــازه بدهید حاال که اعدامم 
نمی کنید، من اینجا در ســاحت مقدس دادگاه گریه کنم 
و یک دستی خودمو بزنم ... اوهو اوهو اوهو ... شپلق شپلق 

.... شپلق.
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اردیبهشت  امسال و در آخرین مراحل 
رایزنی میان فدراسیون فوتبال ایران با 
مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم 
ملی بلژیک، بخش هایی از بند قرارداد 
احتمالی این سرمربی برای حضور در 

تیم ملی ایران فاش شد.
رســانه های بلژیکی خبر داده بودند 
که فدراســیون ایران متعهد شــده 
است اختیار فســخ یک طرفه قرارداد 
به دالیلی همچون »عدم پایبندی به 
مطالبات  نشدن  »پرداخت  قرارداد«، 
مالی در زمان مقرر«، »آغاز جنگ یا 
درگیری های داخلــی« و »مذاکره با 
مربی ثانوی بدون اطالع ویلموتس« 

را به این سرمربی اهدا کند.
بخش هایی از خواسته های ویلموتس 
برآورده شــد و بندهایی مانند اختیار 
مذاکره بــا مربی ثانــوی در صورت 
ناکامی هــای احتمالی از قرارداد کنار 

رفت.
بااین حال و پس از عقد قرارداد میان 
ویلموتس و فدراسیون فوتبال ایران، 
مشخص شد که نه تنها خواسته اولیه 
سرمربی تیم ملی ایران برای دریافت 
مطالباتش برآورده نشده است که او 
حتــی حاضر به حضور در ایران برای 
تماشــای رقابت های لیــگ برتر هم 

نیست.
دو شکست مقابل بحرین و عراق در 
مرحله نخســت انتخابی جام جهانی 
قطــر و پایین آمدن شــانس ایران، 
حتی برای صعود بــه مرحله نهایی 
این رقابت ها، درهای خروج را به روی 
مارک ویلموتس و دستیارانش باز کرد.
بااین حــال، ســرمربی بلژیکــی که 
پیش ازاین و در تاریخ چهاردهم آبان 
به صراحت از تمایل برای کنار رفتن از 
تیم ملی ایران صحبت کرده بود، دیگر 

برانکو ایوانکوویچ بازهم برای تیم ملی دندان تیز کرد
»مارک  قــرارداد  فســخ  احتمال 
ویلموتس«، سرمربی تیم ملی فوتبال 
»برانکو  دوباره  بازگشــت  و  ایران 
ایوانکوویچ« به تیم ملی قوت گرفته 
اســت. این احتمال نه فقط پس از 
ناکامی های تیم ملی در دو بازی پایانی 
بلکه پس از درگیری های پشت پرده 
میان ویلموتس و فدراسیون فوتبال 

ایران قوت گرفت.

تمایلی برای استعفا یا فسخ یک سویه 
قرارداد نشان نداد. پیش ازاین، پایگاه 
خبــری DH بلژیــک در خبری از 
احتمال فســخ قــرارداد ویلموتس و 
بی میلــی او برای ادامــه همکاری با 
فدراسیون ایران خبر داد. این رسانه 
حتی مدعی شــد کــه مقصد آینده 
سرمربی تیم ملی ایران هم مشخص 

شده است.
در بخشــی از گــزارش DH بلژیک 
می خواندیم: »سرمربی سابق تیم ملی 
بلژیک به طور منظــم حقوقش را از 
فدراسیون ایران دریافت نمی کند و به 
همین دلیل خواهان فسخ قراردادش 
شده اســت. او درخواســت خود را 
ارائه کــرده و اکنون منتظر پاســخ 
کارفرمایانش اســت. از فرانســه هم 
خبر رســیده که »لوران اسپینوزی« 
المپیک مارسی( مربی  )مربی سابق 
دروازه بان هــای تیم ملی ایران نیز در 

پیام یونسی پور )ایران وایر(

گستردگی فساد در فدراسیون فوتبال
 فروش حق پخش فوتبال ایران با شرکتی که وجود ندارد

ایران وایر- فدراســیون فوتبال ایران 
روز سه شنبه طی اطالعیه ای، از عقد 
قــرارداد با کارگزار انتشــار اینترنتی 
محتوای تصویری رقابت های لیگ برتر 
خبر داد. به زبان ساده تر، فدراسیون 
فوتبــال ایران حــق پخش تصویری 
رقابت های فوتبال ملی و باشــگاهی 
ایران در فضای مجازی و دیجیتال را 

به یک شرکت واسطه واگذار کرد.
رقابت های  تصویــری  امتیاز  فروش 
لیگ هر کشــور، مانند »حق پخش 
تلویزیونی«، یکی از خواسته های فیفا 
و مراحل حرفه ای سازی فوتبال کشور 
از سوی کنفدراســیون فوتبال آسیا 
اســت. از ماه های قبل، خبرهایی در 
مــورد احتمال واگذاری این امتیاز به 
یک شرکت واسطه به گوش می رسید؛ 
اما این قرارداد تا حدودی »مشکوک« 
به نظر می رســد. در اطالعیه ای که 
فدراسیون فوتبال ایران منتشر کرده 
می خوانیم: »موسســه فراکاو دارنده 
انحصاری عرضــه، فراوری و  حقوق 
انتشار محتوای مســابقات فوتبال و 
 Licenser( آن  جانبــی  برنامه های 
right holder &( در فضــای مجازی 
معرفی شــده و پخــش و بازپخش 

محتواهــای مربوط بــه رقابت های 
فوتبال ایران در کلیه بسترهای فضای 
مجــازی و دیجیتال صرفــا با مجوز 

کتبی این موسسه امکان پذیر است.«
این فدراســیون تاکید کرده که »بنا 
بر رویه جهانی از این به بعد هرگونه 
انتشار، پخش و بازپخش محتواهای 
مربوط به فوتبال )در بســتر فضای 
مجازی و دیجیتال( تنها با اخذ مجوز 

امکان پذیر خواهد بود.«
اما شــرکت موردنظر، در دســترس 
نیســت. این همان مورد مشکوکی 
است که در قرارداد فدراسیون تحت 
امر »مهدی تاج« جلب توجه می کند.

حتــی  و  ســامانه  در  بررســی ها 
کارتابل های داخلی سازمان ثبت اسناد 
کشور، نشان می دهد هیچ شرکتی با 
نام »فراکاو« یا نام کامل »رسانه گستر 
فراکاو« وجــود خارجی ندارد؛ یعنی 
شرکتی که فدراسیون فوتبال ایران، 
تمامــی حق وحقوق پخــش تصویر 
دیجیتــال فوتبال باشــگاهی و ملی 
کشــور را به آن فروخته است، نه در 
روزنامه رسمی و نه در قوه قضاییه به 

ثبت رسمی نرسیده است.
از ســویی دیگر، طی هفته های اخیر 

شــایعاتی در مورد این کــه »وحید 
فتاحــی« قصــد دارد امتیاز پخش 
دیجیتال این رقابت ها را در دســت 

گیرد هم وجود داشت.
وحید فتاحی، برادر »سعید فتاحی«، 
مســوول ســابق برگزاری مسابقات 
سازمان لیگ و شریک تجاری »علی 
تاج«، آقازاده رییس فدراسیون فوتبال 

ایران است.
یک ماه قبل »مازیار ناظمی«، رییس 
روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان 
در توییتــی مدعی شــد که تیمی 
متشــکل از »فتاحی« و »درودگر« 
پروژه واگذاری حق پخش دیجیتالی 
این رقابت ها را دنبال می کنند. او البته 
اشاره نکرده بود که منظورش سعید 

فتاحی است یا وحید.
اما از فدراسیون فوتبال خبر می رسید 
که پروژه فروش محتوای دیجیتالی و 
مجازی رقابت های لیگ و ملی ایران با 
شراکت »علی تاج«، »وحید فتاحی« 
و »مجتبی داورزنی« فرزند محمدرضا 
داورزنی معاون وزارت ورزش و جوانان 
و البته رییس فدراسیون والیبال ایران 
دنبال می شود. پیش ازاین، فدراسیون 
فوتبال ایــران از مطالبات خود بابت 

حق پخش تلویزیونی، گذشت کرده 
بود. این گذشــت مشروط به این بود 
که هیچ یــک از برنامه هــای رادیو و 
تلویزیون ایران، انتقــادی از مدیران 

فدراسیون فوتبال به زبان نیاورند.
حاال حق پخش دیجیتالی و مجازی 
رقابت های فوتبال ایران به شــرکتی 
واگذار شده است که نه به ثبت رسیده 

و نه مدیران آن مشخص هستند.
سایت »ورزش سه« یکی از مهم ترین 
حامیان فدراسیون فوتبال ایران، با تیتر 
»گام بزرگ به ســمت استانداردهای 
فیفا« به استقبال این قرارداد رفته و 
نوشته است که این عقودت، خطری 
را متوجه ممنوعیت صداوسیما برای 

حق پخش تلویزیونی نخواهد کرد.
از موسسه »رسانه گستر فراکاو« تنها 
یک ســایت در دسترس است که در 
صورت ورود بــه آن فقط می توانید 

سوال یا پیام خود را ارسال کنید.
ناپدید شــدن پاداش های  از  پــس 
فدراســیون جهانی فوتبــال، بحث 
اسپانســرینگ در تیم ملی، تبلیغات 
محیطــی در بازی هــای لیگ و حق 
پخش تلویزیونی، این تازه ترین اتفاق 

مشکوک در فدراسیون فوتبال است.

آخرین اردوی این تیــم غایب بوده 
است.«

فدراسیون فوتبال ایران طی ماه های 
اخیر، »تحریم های بانکی« و »اعمال 
فشار از سوی آمریکا« را دلیل ناتوانی 
در پرداخت مطالبات ویلموتس اعالم 
تاج«،  »مهدی  بااین حــال،  می کرد. 
رییس فدراســیون فوتبال ایران روز 
نوزدهم آبــان در گفت وگو با روزنامه 
»خبرورزشی« ادعا کرد که »تمامی 
حقوق ویلموتس آماده  اســت و همه 
مبلــغ را یکجا به او پرداخت خواهند 
کرد.« او دو روز بعد گفت که پول های 
برگشت  ویلموتس  به حساب  ارسالی 
خورده و قابل نقد شــدن از ســوی 

سرمربی تیم ملی ایران نیست.
این ادعــا در حالی صورت گرفت که 
پیش تر، سفارت جمهوری اسالمی در 
بلژیک مدعی شده بود وظیفه انتقال 
پول موردنظر فدراسیون فوتبال ایران 
به حساب ویلموتس را برعهده خواهد 

گرفت.
درحالی که به نظر می رسید ویلموتس 
عالقه خود را برای فســخ قرارداد به 
دلیل شــش ماه کار مجانی در ایران 
به رسانه های بلژیک اعالم کرده است، 

یک توییت از او معادله را تغییر داد.
ســرمربی بلژیکی که پیش ازاین هم 
در کشــورش به عنوان »رسانه گریز« 
شناخته می شد، در حساب کم کاربرد 
نوشــت: »شــایعات  توییتری خود 
متعددی از زبان خبرگزاری های ایرانی 
به گوش من رسیده که هیچ کدام از 
آن ها صحت ندارد. حقیقت این است 
که وضعیتی غیرقابل تحمل برای من 
و دســتیارانم به دلیل نقض تعهدات 
توسط فدراسیون فوتبال ایران ایجاد 
شده است. این موضوع توسط وکالی 
من در حال پیگیری است و فعال قصد 

توضیح بیشتری در این مورد ندارم.«
توییــت او البته با واکنش های تندی 
هم از ســوی کاربــران ایرانی روبرو 
شــد. بســیاری برای او نوشتند که 
»منتظر بازگشت او به ایران« و آغاز 
کارش هســتند و برخی نیز خواهان 
»عذرخواهــی« او به دلیل دو ناکامی 

پیاپی شدند.
ویلموتس اشــاره دقیقی به وضعیت 
غیرقابل تحملــی کــرده بــود کــه 
فدراسیون ایران برایش به وجود آورده 

و از آغاز فعالیت موکلش خبر داد؛ اما 
حرفی از رفتن نزد و مدعی شــد که 

خواهد ماند.
به نظر می رســد ســرمربی بلژیکی 
واکنشی نشــان داده است به مذاکره 
مخفیانه فدراســیون فوتبال ایران با 
»برانکو ایوانکوویچ« سرمربی پیشین 
باشگاه پرســپولیس که به عربستان 

رفت و خیلی زود اخراج شد.

آیــا برانکــو ایوانکوویــچ گزینه 
برای  ایــران  فدراســیون فوتبال 

جانشینی مارک ویلموتس است؟

اخراج برانکو ایوانکوویچ بر اساس ادعای 
سه رسانه داخل ایران )تابناک، ورزش 
ســه و بانک ورزش( به دلیل آخرین 
مصاحبه اش با رسانه های عربستانی و 
تمجید از مردم ایران صورت گرفت. 
پس ازایــن مصاحبه برانکو از ســوی 
باشگاه »االهلی« در اولین ناکامی اش 
اخراج شد و البته فدراسیون فوتبال 
این کشور در نامه ای خطاب به تمامی 
باشگاه های عربستانی از آن ها خواست 
تا اطالع ثانوی از مذاکره با این مربی 

پرهیز کنند.
پس نه برانکو می خواهد به شــانس 
دوباره اش برای حضور در ایران پشت 
پا بزند و نه فدراسیون ایران مایل است 
مربی روی زمین مانده و البته نســبتا 
موفقــی مانند او را از دســت بدهد. 
پس خیلی عجوالنه و بدون آن که با 
مارک ویلموتس، سرمربی کنونی اش 
به جمع بندی برسد، سراغ ایوانکوویچ 

می رود.
امــا انتخاب برانکو، شــاید برای تیم 
ملی ایران عواقبی سنگین هم داشته 
باشــد. بازگشت مردی که با تعدادی 
از ســتاره های کنونی تیم ملی دچار 
چالش و درگیری شده بود چقدر به 
سود فوتبال ایران خواهد بود؟ »سردار 
آزمــون، رامین رضاییــان و مهدی 
طارمــی« از مهم تریــن چهره هایی 
هستند که شاید با حضور ایوانکوویچ 
روی نیمکــت تیم ملی ایــران هم 

مخالف باشند.
»ســردار آزمــون«، پیــش از جام 
ملت هــای آســیا در دعــاوی میان 
برانکــو  و  کــی روش«  »کارلــوس 
ایوانکوویچ به شدت به سرمربی وقت 
پرسپولیس تاخت. رابطه قبلی »رامین 
رضاییان« و »مهدی طارمی« هم در 
پرسپولیس چندان با این مربی حسنه 

نبود.
هفتم فروردین  ایــران باید در تهران 
مقابل هنگ کنگ قرار بگیرد. پس ازآن 
و در فاصلــه پنج روز بعد در کامبوج 
میهمان تیم ملی این کشور خواهیم 
بود. پانزدهم و بیستم خرداد هم در دو 
بازی پیاپی، به ترتیب میزبان بحرین و 

عراق خواهیم بود.
وقتــی به جــدول و چگونگی صعود 
تیم ها نگاهی بیندازیم، متوجه وخامت 
احوال تیم ملی ایران خواهیم شد. یک 
تیم به صورت مستقیم به مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی صعود می کند و 
چهار تیم  دوم از گروه های هشت گانه 

به مرحله بعد می رسند.
این یعنی تیــم ملی ایران باید تحت 
هر شــرایطی در تمامــی بازی های 
باقی مانده خود در مرحله برگشــت 

پیروز شود.
بااین وجود، مارک ویلموتس سرمربی 
تیم ملی ایران حاضر به بازگشــت به 
تهــران و تماشــای رقابت های لیگ 
برتر نیست و البته برانکو ایوانکوویچ 
هم برای نیمکت تیم ملی دندان تیز 

می کند.

فغانی برترین داور آسیا در سال ۲۰۱۹

خبرآنالین؛  خبرگــزاری  گزارش  به 
فدراســیون تاریخ و آمــار فوتبال با 
نزدیک شــدن به پایان سال 2019 
میالدی برترین های فوتبال جهان را 
در بخش های مختلف از جمله داوری 
اعالم کرد. بر این اساس علیرضا فغانی 
داور بین المللی فوتبال ایران در رده 
دوازدهم برترین داوران سال جهان و 

صدر آسیا قرار گرفت.
پیــر لوئیجی کولینا بین ســال های 
1998 تا 2003 توانســت شش بار 
پیاپی برترین داور جهان اعالم شــود 
که یک رکورد در این زمینه اســت. 
این جایزه اولین بار در سال 1987 به 

برنده بهترین داور سال ارائه شد.
اســکومینا که فینال لیگ قهرمانان 
بین لیورپول و تاتنهام را در این سال 

قضاوت کرد، با فاصله کم نســبت به 
فلیکــس بریش آلمانــی در جایگاه 

نخست قرار گرفت.
1- دمیر اسکومینا )اسلوونی(

2- فلیکس بریش )آلمان(
3- بیورن کوئیپرس )هلند(

4- جانلوکا روکی )ایتالیا(
5- جونیت چاکر )ترکیه(

12- علیرضا فغانی )ایران(

قول رونالدو
 برای شکستن رکورد علی دایی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال پرتغال روز گذشته موفق شد در آخرین 
دیدار از مرحله مقدماتی یــورو 2020 تیم لوکزامبورگ را با نتیجه 2 بر صفر 

شکست بدهد و صعودش را به مرحله نهایی یورو قطعی کند.
گل دوم پرتغال را کریســتیانو رونالدو به ثمر رساند تا تعداد گل های ملی این 
ســتاره پرتغالی به 99 برسد. رونالدو تا رسیدن به رکورد آقای گلی علی دایی 

10 گل فاصله دارد.
رونالدو بعد از این مسابقه قول داد که رکورد آقای گلی جهان را از آن خود کند. 

وی گفت: تمام رکوردها باید شکسته شود و من هم این رکورد را می شکنم.
اولین بازی بین المللی پرتغال در ماه مارچ )چهار ماه دیگر( برگزار می شود و 

رونالدو برای رسیدن به صدمین گل ملی خود باید تا آن موقع صبر کند.
این ستاره پرتغالی ادامه داد: من صد درصد آماده نبودم و هنوز هم نیستم. در 

سه هفته گذشته، کمتر بازی کرده بودم.
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 از عشق به داریوش تا سرخوردگی سیاسی

نامه تند مایلی کهن
 خطاب به روحانی

 این نخستین بار نیست که سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و چهره ای 
که هرگز مشخص نشد یک راست گرای افراطی است یا منتقدی مستقل، 

بدنش را از دنیای فوتبال بیرون می کشد و وارد دنیای سیاست می شود.

»محمد مایلی کهن«، نامه ای سرگشاده 
برای »حسن روحانی« رییس جمهور 
ایران نوشــته است. این نخستین بار 
نیست که ســرمربی سابق تیم ملی 
فوتبــال ایران و چهــره ای که هرگز 
مشخص نشد یک راست گرای افراطی 
است یا منتقدی مستقل، بدنش را از 
دنیای فوتبال بیرون می کشد و وارد 

دنیای سیاست می شود.
با محمد مایلی کهن از همین آخرین 
قدمش همراه می شــویم و بعد آرام 
آرام به عقــب برمی گردیم. او در نامه 
ایران  رییس جمهور  خود،  سرگشاده 
را به دالیلی ماننــد »افزایش قیمت 
معیشــتی«،  »مشــکالت  بنزین«، 
با معترضیــن« و »فضای  »برخورد 
ناامیدکننده سیاســی« خطاب قرار 

داده است.
او در بخشی از این نامه نوشته است: 
»جنــاب روحانی! عنــوان فرمودید 
کسی حق گران کردن کاال و خدمات 
را نــدارد، آیــا فقط دولــت مجاز به 
فقط  آن هم  اســت؟  گران فروشــی 
کاالیی که در انحصار خودش اســت 
و آن هم به یک بــاره به میزان 50 الی 
300 درصد؟« و سپس اشاره ای به نوع 
برخورد حســن روحانی با معترضین 
کرده: »آقای رییس جمهور! چرا یک 

روز می گوییم خس و خاشاک و یک 
روز می گوییم اغتشاشــگران عددی 
نیســتند؛ آیا این افــراد هم وطن ما 
نیستند؟ آیا اگر درست عمل می شد 
طی این سال ها از خس و خاشاک و 

اغتشاشگران کم نمی شد؟«
مایلی کهــن در حالی از واژه »خس و 
خاشاک« استفاده کرده است که نیک 
می دانــد این واژه متعلق به »محمود 
احمدی نژاد« بود. رییس جمهور سابق 
ایران پس از اتفاقات سال 1388 و در 
سخنرانی خود، معترضین به نتیجه 
انتخابات را خس و خاشاکی نامید که 
جایی در آنچه »رود خروشان انقالب 

و ملت« نامیده بود، نداشتند.
محمد مایلی کهن روزگاری نه چندان 
دور از نزدیک ترین مردان ورزش ایران 
به شخص محمود احمدی نژاد بود. او 
سال 1389 و زمانی که سرمربیگری 
تیــم ســایپا را برعهده داشــت در 
کنفرانس خبــری خود بــا ادبیات 
نامتعــارف گفته بود: »من دوســت 
نزدیک آقای احمدی نژاد هستم و شما 
می توانید آن قدر به من حسادت کنید 

تا کور شوید.«
محمود  بــا  صمیمانه اش  دوســتی 
احمدی نــژاد اما ســودی هم برایش 
نداشــت. بارهــا به عنــوان گزینــه 

سرمربیگری پرسپولیس مطرح شد، 
اما حتی از سوی اعضای حزب »جبهه 
پایداری« کــه مدتی قــدرت را در 
پرسپولیس در دست گرفته بودند هم 
به نیمکت این تیم نرسید. نه »حبیب 
کاشانی« و نه »محمد رویانیان« که 
هــر دو از نزدیک ترین مدیران دولت 
احمدی نژاد در اتاق قدرت پرسپولیس 

بودند، به او فرصت و میدانی ندادند.
بااین حــال، مایلی کهن بارها در اتهام 
اســتفاده از رانت قدرت حکومتی در 
فوتبال ایران قــرار گرفت. به صورت 
نمونه، »علی دایی« ســال 1387 با 
حمله به او و خطــاب دادنش گفت: 
»برخی بیست سال است با سفارش 
تیم می گیرند و باز اعتراض می کنند.«

هرچند که شــخص علــی دایی هم 
بعدها متهم به حضــور در تیم ملی 
ایــران با دســتور شــخص محمود 
احمدی نژاد شــد و هرگز از تیم های 
صنعتی و تهرانی، برای مربی گری به 

جای دیگری نرفت.
نشان  مایلی کهن  مربی گری  کارنامه 
می دهد کــه او صرفا با ســفارش ها 
کارش را آغــاز کرده اســت. ســال 
1369 او با دستور مستقیم »حسن 
ســازمان  وقت  رییس  غفوری فرد«، 
تربیت بدنــی، کمک مربــی »علــی 
پروین« در پرسپولیس شد. یک سال 
بعد بازهم با دستور غفوری فرد به تیم 

ملی رفت و کمک مربی شد.
حسن غفوری فرد، عضو سابق شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی و رییس 
هیات بازرسی و نظارت شورای عالی 

انقالب فرهنگی است.
با دستور  بازهم  مایلی کهن پس ازآن 
هاشمی طبا«،  »مصطفی  مســتقیم 
رییس ســازمان تربیت بدنی و معاون 
اول او یعنی »سعید فائقی« به عنوان 
ســرمربی تیــم ملی ایــران در جام 
ملت های 1996 امارات و انتخابی جام 

جهانی 1998 فرانسه انتخاب شد.
نمی توان تردیدی داشت که او خالق 
رنسانس فوتبال ایران پس از انقالب 
بود. تحولی که در ســاختار تیم ملی 
به وجود آورد، دریچه ای تازه به روی 
فوتبال ایران باز کرد؛ اما شکست خورد 
و دیگر در قامت یک مربی کامیاب در 
فوتبال ایــران خودنمایی نکرد. نه در 
تیم ملی امید، نه در ســایپا و پیکان 

و فوالد خوزستان و گل گهر و ملوان.
جملــه تاریخــی مایلی کهــن او را 
بیش از شــش ماه در صداوسیمای 
ایــران ممنوع التصویر کــرد. »عادل 
فردوســی پور« در برنامه 90 از او در 
مورد عکسی که از محمد مایلی کهن 
پیش از انقالب منتشــر شــده بود، 
پرسید. مایلی کهن ناگهان فضا را تغییر 
داد: »من قبل از انقالب ریش داشتم. 
بــرای این که من آن زمان داریوش را 
دوست داشــتم. هنوز هم دوستش 
دارم. البته بعضی از کارهایش را نفی 

می کنم، اما ریش من برای او بود.«
عادل فردوسی پور به شکل محسوسی 

ترســید، به خنده افتاد و میان حرف 
مایلی کهن پرید.

این آخرین شاهکار مرد چندوجهی 
فوتبال ایران نیســت. بــرای دعوا با 
»علی دایی« بــه زندان اوین رفت. با 
فردوســی پور دچار چالش شد و او را 
متهم به فســاد در فوتبال ایران کرد، 
پس از بازی ملوان و نســاجی، وقتی 
مربی تیــم انزلی چی ها بود ســمت 
»عبدالحمید رمضانــی«، مدیرعامل 
باشــگاه نســاجی رفت و او را کتک 
انتخابــات  دوره  آخریــن  در  و  زد 
عالقه  ابراز  باوجود  ریاست جمهوری، 
اولیه بــه »محمدباقــر قالیباف« اما 
درنهایت از حســن روحانی حمایت 

کرد.
نامــه  امــا حــاال در  مایلی کهــن 
سرگشاده اش خطاب به حسن روحانی 
نوشته است: »آقای رییس جمهور! من 
نه سیاســی ام و نه من بعــد در هیچ 
انتخاباتی اعــالم موضع خواهم کرد، 
لذا حرف من سیاســی و یا با اغراض 
سیاسی نیســت، اما آیا در سال های 
پس از انقالب هیچ تصمیم اشتباهی 
چــه در بعــد داخلی و چــه در بعد 
خارجی گرفته نشــده است که فقط 
عنوان شود که اشتباه بوده؟ فقط به 
مردم اعالم می شد که اشتباه کردیم، 

حتی نیاز به عذرخواهی هم نبود.«
از ســویی دیگــر به نظر می رســد 
ســرمربی ســابق تیم ملی ایران هم 
کنایــه ای بــه هزینه های ایــران در 
کشورهای همسایه زده و نوشته است: 
بی حدوحصر  که  »چگونه می شــود 
و بدون هیچ برگشــت و بازخواستی 
پــول مــردم در اختیــار بعضی از 
افراد قرار گیرد کــه هم وطن ما هم 
نیستند، اما برای بازسازی سکوهای 
ورزشگاه شهیدعضدی رشت و شهید 
پیشگاه هادیان انزلی با گذشت بیش از 
دو سال عنوان شود که اعتبارات بسیار 
محدوده شده است و به همین لحاظ 

هنوز در مراحل ابتدایی آن باشد؟«
بااین حال، مشخص نیست مردی که 
به تندروی و تندگویی شــهره شده، 
دقیقا چه گرایش سیاســی در ایران 
دارد. از او یــک جمله در نمایشــگاه 
مطبوعات ایران در ســال 1391 به 
یادگار مانده است. او گفته بود: »دوره 
اولی کــه محمد خاتمــی به عنوان 
رییس جمهور نامزد شد به او رای دادم 
چون حس کردم وطن پرســت ترین 
نامزد انتخابات اســت. امروز هم اگر 
دوباره به ســال 1376 برگردم بازهم 
به خاتمی رای خواهم داد.« او همان 
زمان از مهم تریــن حامیان محمود 

احمدی نژاد محسوب می شد.
او در آخرین بندهای نامه خود برای 
روحانی نوشته است: »در ناآرامی های 
اخیر به هر طرف که آسیب وارد شد یا 
خدای ناکرده جان هرکسی به مخاطره 
افتاد و یا از دســت رفــت، هم وطن 

ماست.«
پیام یونسی پور )ایران وایر(

روسیه در آستانه چهار سال ممنوعیت 
حضور در میدان های ورزشی

تاج و مخمصه معمای بلژیکی

به گزارش ایسنا،  روزنامه دنیای اقتصاد 
نوشت: »از صبح روز بعد از بازی ایران 
و عراق روشــن بود کــه کار مارک 
ویلموتــس روی نیمکت تیم ملی به 
پایان رسیده است. وقتی مربی بلژیکی 
کوچک ترین واکنشــی به شکســت 
تلخ تیم ملــی و قرار گرفتن ایران در 
آستانه حذف از مرحله پیش مقدماتی 
جام  جهانی نشان نداد، همه فهمیدند 
کار فیصله یافته و همکاری کوتاه مدت 
با ویلموتس، به شــکل یک معمای 
شــگفت انگیز در تاریخ فوتبال ملی 
ایــران بایگانــی خواهد شــد. مربی 
بلژیکی حتی به خودش زحمت نداد 
پس از آن باخت ناگوار به ایران بیاید و 
یکسره راهی بروکسل شد. پس از آن 
هم مطابق انتظار همه از قریب الوقوع 
بودن عقد قرارداد با برانکو خبر دادند.

با این حال فدراسیون فوتبال که در 
پروژه ویلموتس مرتکب گاف بســیار 
بزرگی شــده بود، ترجیــح داد این 
قدم های آخر را با پنهان کاری بردارد. 
آنها بیانیه دادند و گفتند هیچکدام از 
شایعات مطرح شده را تایید یا تکذیب 
نمی کنند. طــرف بلژیکی اما لزومی 
بــرای این احتیــاط و محافظه کاری 
نمی دیــد؛ بنابراین در یکی از معدود 
موضع گیری هایــش از زمــان قبول 
هدایت ایــران، همه پته هــا را روی 
آب ریخت و پنهان سازی فدراسیون 
را بی اثــر کرد. مــارک ویلموتس در 
توییترش خبر داده که فدراســیون 
در اجرای تعهداتی که نســبت به او 
داشت دچار قصور شده و این موضوع 
از ســوی وکالی او در دست بررسی 
است! اگرچه شکایت مربیان خارجی 
از تیم هــای ایرانی امری رایج اســت 
اما آنها معموال زمانی دست به اقدام 
حقوقی می زنند که دوره همکاری شان 
به پایان رســیده باشــد. حــاال اما 
ویلموتس درســت وســط قرارداد با 
ایران چنیــن کاری کرده؛ آن هم در 
حالی که خود او نه به مفاد قراردادش 
متعهد بــوده و نه حداقل نتایج قابل  
دفاعی گرفته اســت. در مجموع این 
طور به نظر می رســد که فدراسیون 
دچار مخمصه بدی شــده؛ یعنی نه 
تنها پایان همکاری با ویلموتس قطعی 
است، بلکه کیفیت فسخ قرارداد با او 

هم پر از درد سر خواهد بود.

عذر بدتر از گناه فدراسیون

چنانچه گفتیم تنها چیزی که قطعی 
بــه نظر می رســد، اهمــال و ضعف 
فدراسیون در انتخاب و عقد قرارداد با 
مارک ویلموتس است؛ پروژه زیانباری 
که تنها یک هزینه مالی هنگفت به 
فوتبال کشور تحمیل کرد. با این همه، 
توضیح اخیر فدراسیون در مورد پیام 
توییتری ویلموتس به منزله عذر بدتر 
از گناه است. از آقایان پرسیده اند چرا 
مربی بلژیکی به این وضوح و صراحت 
علیه فدراسیون موضع گرفته، دوستان 

هم جواب داده انــد: »این که چیزی 
نیســت؛ او حتی قبل از بازی با عراق 
هم درخواســت فسخ داد اما ما به هر 
شــکل ممکن پولش را به دســتش 
رســاندیم تا روی نیمکت بنشیند!« 
آیا واقعا این رســم مدیریت اســت؟ 
وقتی شما پول ندارید، چرا قراردادی 
می بندید که نتوانید از عهده  پرداخت 
آن بربیایید؟ اصال چه فرقی می کند 
قبل از بازی با عراق پول نداشــتید یا 
بعد از آن؟ مهم این است که مجموعه 
با درایت، باید اول چاه را بکند و بعد 
برای منار فکر کند؛ شما اول باید روی 
تامین ریال به ریال دســتمزد مربی 
خارجی برنامه ریزی می کردید و بعد 
با او قرارداد می بستید. در عین حال به  
نظر می رسد فدراسیون فوتبال کاری 
به هیچ کدام این حرف ها نداشــته و 
بیشــتر از هر چیز دیگــری روی دو 
مولفه حســاب کرده بود؛ مساعدت 
وزیر و نجابت ویلموتس! حاال شــرط 
اول محقق شــد و وزارتخانه هرچند 
با لحنــی منت آمیز اما بــه هر حال 
قســط اول قرارداد سرمربی بلژیکی 
را پرداخت اما خبری از تحقق شرط 
دوم نبود. ویلموتس آن طور که انتظار 
می رفت بردباری به خرج نداد و همین 
مساله، همه محاسبات فدراسیون را به 

هم ریخت.

زمان مشخص می کند

البتــه که فدراســیون فعال دســت 
از تقال بــرای متقاعد کــردن افکار 
عمومی برنداشــته؛ طوری که دیروز 
سخنگوی این مجموعه گفته: »هیچ 
شــرط و شــروط جدیدی در مورد 
ادامه همکاری بــا ویلموتس مطرح 
نشــده؛ بلکه شــروطی که در حوزه 
بندهای قرارداد وجود دارد همچنان 
مد نظر است. مثال نظارت ویلموتس 
بــر تیم های ملــی دیگــری که در 
فدراسیون فوتبال در رده پایه فعالیت 
می کنند، بحث حضور او در مسابقات 
باشگاهی، جلسات و همایش مرتبط 
با فدراســیون فوتبال و در این مقطع 
زمانی مهم حضور جامع او و متمرکز 
شــدنش در ایران بسیار مورد تاکید 
اســت. چیزی که فدراسیون فوتبال 
انجام می دهد بر اساس حضور قطعی 
ایشان است و حتما تا پایان بازی های 
تیم ملی در خرداد ســال آینده آقای 
ویلموتس باید در کشــورمان حضور 
داشته باشند تا برنامه های خودشان را 
پیش ببرند امــا در ماه های اخیر این 
مربی زمان کمتری از قراردادش را در 

ایران گذرانده است.«
همه اینها یعنی فدراســیون عقیده 
دارد ویلموتس هم قصوراتی داشــته 
که قاعدتــا باید در جدل قضایی با او 
به ما کمک کند اما آیا واقعا این طور 
اســت؟ زمان همه چیز را مشخص 

خواهد کرد.«

رادیو فردا- یکی از هیئت های اصلی »سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ« 
پیشنهاد داده است، به دلیل عدم هماهنگی روسیه با قوانین و مقررات ضد 
دوپینگ، برای چهار سال جلوی حضور آن کشور در میدان های بین المللی 

ورزشی گرفته شود.
»ســازمان جهانی مبــارزه با دوپینگ« روز 25 نوامبــر/4 آذر گفته این 
پیشنهاد از سوی کمیته ناظر بر اجرای مقررات ضد دوپینگ مطرح شده 
و بر پایه »ناسازگاری هایی« است که در برخی داده ها از سوی آزمایشگاه 

مسکو مشهود است.
»ســازمان جهانی مبارزه با دوپینگ« پس از بررسی پیشنهاد ارائه شده 
از ســوی کمیته خود، در 9 دسامبر تصمیمش را در مورد روسیه اعالم 
خواهد کرد. چنانچه این نهاد جهانی با 4 سال منع حضور موافقت کند، 
روسیه بخت شرکت در المپیک تابستانی توکیو در سال 2020 و المپیک 
زمستانی پکن در ســال 2022 را از دست خواهد داد، که طبیعتا ضربه 

سختی به ورزش و طبیعتا جامعه آن کشور به شمار می رود.
هرچند سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ این پیشنهاد را نیز مطرح کرده 
که ورزشــکاران روس بتوانند در مسابقات شرکت کنند، اما نه به عنوان 

نماینده کشور خود، بلکه بدون پرچم و بدون پخش سرود ملی.
نهاد بین المللی مقابله با دوپینگ اســنادی در اختیار دارد که حاکی از 
حدود هزار مورد دوپینگ ورزشکاران روس در ده ها رشته ورزشی، به ویژه 

در جریان المپیک زمستانی در سوچی در سال 2014 است.
دولت روسیه متهم شده در پنهان کردن و یا جایگزین کردن نمونه ها در 

سال های 2011 تا 2015 دست داشته است.
مســکو اتهام های وارد شده به خود در مورد دخالت سازمان یافته دولتی 
در جریان دوپینگ ورزشــکاران و پنهان کــردن داده ها و اطالعات را رد 

کرده است. اما تحقیقات در این مورد سال هاست که ادامه دارد.
اوایل آبان ماه شرکت مایکروسافت اعالم کرد یک گروه از هکرهای روسیه 
بار دیگر نهادها ورزشی و سازمان های مبارزه با دوپینگ را هدف حمالت 

سایبری قرار داده است.
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 »هفت ناخدا«ی شهریار مندنی پور
فروپاشی اجتماعی در سایه اتم
در لحظه ای که سخن گفتن بسیار دشــوار می شود ادبیات به کمک ما 
می آید. »هفت ناخدا« نوشــته شهریار مندنی پور چنین داستانی است: 
بیانگر فروپاشی اجتماعی با تکیه بر عشقی ناکام در روابط عشیره ای با 

ساختاری که از عزاداری بوشهری ها بی نصیب نمانده است.

»هفت ناخدا« با بازگشــت شخصی 
آغاز می شود که می بایست به اعتبار 
عشق اش به یک زن تقاص جنایتی را 
که ســال ها قبل اتفاق افتاده و در آن 
جنایت هم نقشی نداشته پس دهد. 
او نیز مانند بسیاری از شخصیت های 
داســتان ها و رمان های مندنی پور در 
معرض قضاوت قــرار گرفته، در تقال 
برای فــرار از یک جامعه پیرامونی با 
روابط عشــیره ای به »خارج« از ایران 
گریختــه اما در عمل بــه درون پناه 
برده و اکنون که ســال هایی چند از 
وقــوع جنایت )زن کشــی( در متن 
گذشته  قبلیه ای  ناموس پرستی های 
به »هفت ناخدا« ) محل وقوع جنایت 
در حاشیه بوشــهر( که زادگاه اوست 
بازمی گردد و سرنوشتش در همان جا 
رقم می خورد. این بار اما اتفاق تازه ای 
افتاده اســت: در کنار نیروگاه بوشهر 
که اُس و قس و استوار سر بر آسمان 
می ســاید، در جوار اتــم، این مظهر 
خودکفایی ایرانی در جهانی وابســته 
و تنیــده در هم، مردمانــی به جبر 
حاشیه نشینی به فروپاشی اجتماعی 
نزدیک شده اند. مندنی پور عظمت اتم 
را در کنــار حقارت زندگی مردم قرار 

می دهد:
»آن دورهــا، در مرز دریا گنبد بزرگ 
نیروگاه، در همین هوای عصرانه هم 
هنوز سفیدی می  زند. مثل یک ارابه  ی 
از آسمان آمده… عظمتش، جنسش، 
شــکلش، یک طوری اصلــن و ابدن   
اعتناییش نیست به کومه  های خشتی 
ِگلی، نخل  هــای نی  قلیانِی عنین، ما 

آدم  ها که برایش کوچکیم…«

»هفت ناخدا« )ماهیگیرها رفته اند…( 
بیانگر فروپاشــی اجتماعی از درون، 
از دریچه چشــم دو شخصیت است 
که در ســال هایی دور، در مناسبات 
عشیره ای در حاشــیه بوشهر با هم 
انس و الفت داشته اند. آنچه که آن ها 
را اکنون به لحاظ عاطفی به یکدیگر 
متصــل می کند، ماجــرای دردناک 
عشــق به کوکب اســت که در یک 
زناشــویی عقیم با ناخدا زیر ســقف 
خانه ای روزگار می گذرانده و در همان 
حال دل به راوی داستان سپرده بوده 
که زمانی پسرخوانده ناخدا محسوب 
می شده. یک رابطه کامالً اودیپال در 

بستر فرهنگ عشیره ای.
باید توجه داشت که مسأله ادیپ در 
فرهنگ ایرانی برخالف فرهنگ غربی 
در عشق سودابه )همسر کیکاووس( 
و بی گناهی ســیاوش و عبــور او از 
آتش برای اثبات این بیگناهی نمود 
دارد. فرهنگ عــزاداری در ایران در 
ژرف ترین الیه ها به ســوگ سیاوش 

بازمی گردد.
 انزوایی وهم انگیز عقوبت عشق راوی 
داستان به کوکب در این رابطه اودیپال 
مفهوم  بیانگر  »هفت ناخدا«  اســت. 
عزاداری برای آن عشق تباه شده است.
در بوشهر عزاداری با »سنج و َدّمام« 
شکل می گیرد و به طور معمول از هفت 
َدمام، هفت سنج و یک بوق استفاده 
می شود. ممکن است »هفت ناخدا« 
)نام داستان که نام مکان وقوع جنایت 
هم هســت( به این مراسم نیز اشاره 
داشته باشــد. پیش از حضور یافتِن 
اصلــی، یک پیش خوان  نوحه خواِن 

نوحه هایی می خواند تا »بُرهای سینه« 
)دایره ای از مردهــا، از پیر و جوان و 
خردســال کــه دور نوحه خوان یک 
حلقه تشکیل می دهند( شکل بگیرد. 
آنگاه نوحه خوان وارد میدان می شود 
و نوحه خوانی آغاز می گردد. ناخداها 
هم معموالً در این مراسم پیشقدم اند. 
ساخت داستان مندنی پور به این آیین 
نزدیک اســت اما کامالً مطابق با آن 

نیست.
»هفت ناخــدا« در یکی دو ســاعت 
اتفاق می افتد امــا در همان یکی دو 
ساعت شکاف بین دو نسل و داستان 
زندگی هایی در طی چهل سال از پرده 
بیرون می افتد. آنچه که این زندگی ها 
را هنوز به هم متصل می کند، نه دیگر 
زبان و تاریخ مشــترک که جنایت و 
زن کشی است. مندنی پور این داستان 
را در سال 1384 در شیراز نوشته و در 
نوامبر 2019 در لس آنجلس بازنویسی 
کرده و همزمان بــا وقوع اعتراضات 
آبــان 1398 در واکنــش به افزایش 
قیمت بنزین اما در واقع در اعتراض 
بــه نبود عدالت اجتماعــی در زمانه 
منتشر کرده است. در فاصله بین این 
ســال ها » از 84 تا 98 « بیش از 70 

درصد جمعیت ایران یارانه بگیر شده، 
سیاســت های نئولیبرالیستی دولت 
روحانی که با وعده شکوفایی اقتصادی 
در سایه برجام به قدرت رسید، کاماًل 
شکست خورده و ایران سرانجام پس 
از کشاکش هایی دردناک به حکومت 

نظامیان نزدیک شده است.
از  یکــی  گلشــیری  هوشــنگ 
ســخنرانی های خــود بــا عنــوان 
»پیشــگویی در ادب معاصر ایران« 

را بــا این جملــه به پایــان می برد: 
»داستان نویس هم شاهد روزگار است 
و هم پیشگوی آنچه که خواهد آمد.«

مندنی پور 14 ســال قبل در داستان 
»هفت ناخدا« فروپاشی اجتماعی را به 
چشم دیده بود. شاید به همین سبب 

راوی داستان او کور شده است.

حسین نوش آذر )رادیو زمانه(

عشق و دوستی نامتوازن
 در »هفت ناخدا«ی مندنی پور

»هفت ناخدا«: داستانی دیگر از شهریار مندنی پور درباره ی عشق های 
ناکام، بی آنکه این بار اثری از آن زبان فاخر و دیرآشــنا در کار باشد. بر 
عکس با زبانی مواجه ایم تا مغز استخوان برهنه، همنوا با طبیعت سخت و 
خشن جنوب و آن آفتاب طاقت فرسا و دریای شور و ملتهب، در آن زمینه 
اجتماعی پرقساوت و خاص که ما را در حال و هوای سنت داستان های 
جنوب می نشاند، اما نویسنده سانسورستیز ما اینجا برخالف )یا بیش از( 

پیش کسوتانش می کوشد تا هیچ پرده ای را بسته نگه ندارد.

مندنی پور شــاعر عشــق های محال 
اســت از »شرق بنفشــه« و حتی از 
پیش تر شاعر عشق سال های وبایی، 
امــا نه با چشــم انداز ســعادت پرور 
نقطه  نومیدی مندنی پــور  مارکــز: 
پایان داســتان های اوست؛  شروع و 
نومیدی عمیقی که در تمام کلمات 
داستان هایش رسوخ کرده و از همان 
اولین کلمه های داســتان خواننده را 
مطمئن می کند که امیدی به پایان 
خوش نداشته باشــد. اما ناتورالیسم 
مندنی پور از بیرون به داستان هایش 
تحمیــل نمی شــود. در فضایی که 
مؤلفه هایــش طبیعت بی رحم و یک 
زمینه اجتماعی درآمیخته با قساوت 
جز  امیدبخش  چشــم اندازی  است، 
دروغ پردازی و فریب خود و خواننده 

نیست.

»هفت ناخدا« روایت سه گوشــه اما 
نامتوازنی از عشــق و دوستی است 
در زمانه فراموشــی، دگردیســی ها 
و تباهی های جان ها: تحلیل ســاده 
روانکاوانــه راوی معلوم می کند که او 
نیز در خفا در آن سال ها عاشق کوکب 
بوده است، اما همین عشق نیز تحت 
تأثیر دوستی اش با عاشق واقعی بوده 
اســت. توصیفی که در آغاز داستان 
راوی از دوســتش که بعد از بیست و 
دو سال به دیارش بازگشته به دست 
می دهد، حاکی از نوعی ستایش همراه 
با غبطه یا بگذارید بگوییم حســادت 
نسبت به دوستش است که از خالل 
آن می تــوان حدس زد که در روزگار 
جوانی دوستی شــان- مثل بیشــتر 
دوستی ها- به آستانه ای از این همانی با 
او رسیده بوده است: »بغل در ورودی 

مثل مجسمه ایستاده بود. آن موهای 
قشنگش، ُتنک و خاکستری شده اند، 

ولی مثل همان وقت ها بلندند.«
پــس جــای تعجب نیســت که در 
ماجرای عشقی دوســتش او نیز به 

ورطه عشقی مگو درغلتیده باشد.
مندنی پور اینجا روایت تازه ای از هابیل 
و قابیل خلق می کند، و به درســتی 
قابیل را در مقام راوی می نشاند، چون 
اوســت که در نهایت زنده می ماند و 
ما همه چیــز را از این به بعد از زبان 
او می شــنویم. کوکــب البته تبدیل 
به شخصیت نمی شــود: گلی است 
کوکب همچون اسم های شب دیگر 
داستان )شــب بو، بنفشه، اطلسی(، 
در خفــا و مرموز با هاله ای قدســی: 
هیکلی اســت خواستنی زیر چادری 
سیاه که حتی در هنگام سنگسارش 
آنچه برجســته می نماید چشم ها و 
لب ها و سینه ســفیدش است. اسم 
رمزها اینجا خواننده را به یاد »شرق 
بنفشه« می اندازد و مثل رشته ای دو 
داســتان را به هم متصل می کند تا 
بدانیم این عشق نیز از جنس همان 
عشق اســت، و نیز به یاد ما می آورد 
که با نویســنده ای از قبیله فراموش 
شده حروفیون سر و کار داریم تا روی 
هر کلمــه که می خوانیم مکث کنیم 
و بدانیم هیچ کلمــه ای از خامه این 

نویسنده تصادفی نتراویده است.
کوری عاشق از سفر/ تبعید بازگشته 
اگرچه شــکل عینی اش را در ســفر 
بازگشت می یابد، اما این کوری از ازل 
با او بوده است. زیرا عشق همیشه کور 
است. زیرا دوستی همیشه کور است:

»چشــم هام کم کم سوختند شدند 
خاکستر. باید عمل می کردم. نکردم. 
گذاشتم بشن خاکستر، ولی تو همین 

خاکستر هم کوکب رو می بینم.«
هر دو دوست در این بیست و دو سال 
تغییر کرده اند. تغییر دوست تبعیدی 
بیشــتر در خطوط و شیارهایی است 
که ســالیان بر چهــره اش انداخته و 
چشم های ســرش را از او گرفته، اما 
تغییر دوست بومی به موازات تغییر 
شــهر و بالد در طی این سال ها بوده 
است: سیری قهقرایی و درون زداینده:
»هفــت ناخــدا دیگــه اون محلــه 
قاچاقچی یا نیس. هرچی تو خاطراتت 
هس، بریز دور! خیلی عوض شــده. 
همه ی اون کومه خشتی ها رِ کوفتن، 

خونه های مهندسی ساز ساختن…«
امــا تغییر اساســی تر از اینهاســت: 
همان جمله که در عنوان داســتان 
نیز به چشــم می خورد: »ماهیگیرها 

رفته اند…« گویای این تغییر است.
و تمام این تغییــرات اتفاق افتاده در 
فضای شهر نمود خود را در ساکنان 
آنجا نیز به جا گذاشته است. ولی برای 
کســی که مدت مدیدی در سفر یا 
تبعید بوده، زمان منجمد شده است. 
او هر زندگی دیگری هم که در تبعید 
داشته است، در بازگشت، خط زمان 
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازى و باغبانى

مشاوره، طراحى، اجرا، نگهدارى

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندی از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت

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

باغبانى:  اصالح فضای سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهی، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهداری دوره ای فضای سبز

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

برایش از همان نقطــه که رها کرده 
بوده اســت، ادامه می یابد. می گوید: 
»]کوکب[ بــرای چی شــبونه فرار 
نکرد؟… میون اون جمعیت برای چی 

اومد بیرون..«
چنانکه ممکن است خواننده فکر کند، 
همین چند روز یا چند هفته پیش آن 
جنایت )سنگسار کوکب( اتفاق افتاده 

است.
اما راوی بینا زیر بار این خیانت خود 
چنــان در تالطم بوده و همچنان در 
تالطم است و حتی بعد از دیدن حال 
زار عاشق حالت روحی اش چنان مثل 
دریای جنوب مواج و آشــفته شــده 
اســت که تا ســرحد جنون کشانده 
می شود: به خاطر خیانتی که مرتکب 
شــده از خودش عصبانی است و به 
سبب رســیدن به آستانه این همانی 
با دوســتش، بر او تنــدی می کند، 
هرزه دری می کند، با خدعه، یا در زبان 
فرویدی برای قالب تهی نکردن با روی 
آوردن به »جایگزینی« – در زمینه ای 
دینی که پیچیده ترین و الینحل ترین 
معادالت را به طرفه العینی ســاده و 
قابل حل می کند- جای عشــق را با 
زنا عوض می کند، و برای پنهان ماندن 
خیانتش با دوست بخت برگشته  اش 
بیش از پیش گستاخانه رفتار می کند.

راوی داســتان در جایی که خواننده 
دلش می خواهد قرار ندارد. مثل این 
اســت که او قرآن را باز کــرده و به 
خواندن ســوره یوسف مشغول شده 
است. داستان عشــق را مثل حافظ 
می تواند حدس بزند، منتها این همه 
سرزنش و نکوهش را نمی تواند تاب 
آورد: »وختــی به ناخــدای بی خبر 
بدبخت رو دریا داره با موج و طیفون 
و ژانــدارم می جنگــه، ســگ جونی 
می کنــه که یه بار نکبتــی دیگه رو 
برســونه اوند ور آب، پنجره ی خونه 
دلخوشِی قرمساقیش واز می شه، یکی 
ازش می پــره بیرون می ره ســر قرار 

جندگیش….«
اما مندنی پور اصرار دارد که باید تاب 
آورد. همه قصد نویسنده همین بوده 
که این روایت مذموم، ذهن خواننده 
را زخم بزند. زق زخم موجب می شود 
خواب مان نبرد؛ بیدارمان نگه می دارد 
ســوزش زخم. برخی نویسنده ها این 

طوری اند. 
نگویید: آیا می گردند تا مطلبی پیدا 
کنند که خواننــده را آزار دهد؟ کار 
ادبیات آزار دادن اســت. باشد که از 
این روایِت در ذهِن خواننده واکنش  
برانگیزد و جرقه حقیقتی برافروخته 
شــود. در نظر داشته باشیم که همه 
پیغمبــران از نــوادگان قابیل اند. و 
هنوز انگار باید خیلی منتظر بمانیم 
تا داســتان »هفت ناخدا« را روزی با 
روایت عاشق کور بخوانیم، یا مهم تر از 

عاشق، با روایت کوکب.

ف. دشتی )رادیو زمانه(

»ایرلندی«
 مناجات یک شیفته سینما

»ایرلندی« آخرین ســاخته مارتین 
اسکورســیزی اولین نمایش خود را 
در خاورمیانــه در جشــنواره قاهره، 
قدیمی تریــن جشــنواره این بخش 
از جهــان، به عنــوان فیلم افتتاحیه 
تجربه کرد؛ نیایش های یک عاشــق 
سینما، یک شــیفته بی حد و حصر 
هنر هفتم که چندیــن دهه به طور 
مستمر فیلم تماشا کرده، کارگردانی 
و تهیه کنندگی کرده و در کنارش به 
مرمت فیلم های کالسیک سینما هم 
پرداخته تا شــمع سینمای جادویی 

کالسیک را روشن نگه دارد.
حاال این شیفته سینما بیش از پیش 
نگران سینماســت و علیه سینمای 
غالب ظاهراً علمی-تخیلی که دخلی 
به شــاهکارهای این ژانر در دهه های 
قبل نــدارد اما تاالرهای ســینما در 
سراسر جهان را تسخیر کرده، شوریده 
و می خواهد نوع دیگری از ســینما را 
ارائه دهد که شباهتی با جریان رایج 
ندارد و ترکیب غریبی است از سرجئو 
لئونه با ســینمای روشنفکرانه اروپا، 

مثالً از نوع اینگمار برگمان!
هرچند اسکورسیزی برای تهیه این 
فیلم 159 میلیــون دالری با حضور 
سه بازیگر بزرگ سینما )رابرت دنیرو، 
آل پاچینو و جو پشــی( تن به قاعده 
بازی داده -با تهیه کنندگی نتفلیکس 
که اساســاً یــک شــبکه اینترنتی 
اســت و تهدیــدی بــرای تاالرهای 
سینما- اما او قاعده بازی را به شکل 
غریبی تغییــر داده و فارغ از دغدغه 
مخاطب عام، یکی از شخصی ترین و 
روشــنفکرانه ترین فیلم هایش را ارائه 
داده کــه احتماالً چنــدان به مذاق 

تماشاگر عام نتفلیکس خوش نخواهد 
آمد.

او دلیل تهیه کنندگی نتفلیکس را به 
روشنی در جشنواره رم به این شکل 
توضیح داد »من طی ده سال گذشته 
برای تهیه پول فیلم هایم دچار مشکل 
بوده ام. اگر نتفلیکس نبود، این فیلم 

ساخته نمی شد.«
اما او این شبکه بزرگ را مجاب کرده 
تا ابتدا فیلم بر روی پرده ســینماها 
اکران شود و حاال سینماهای متعددی 
در آمریکا و بریتانیا و چند کشور دیگر، 
پیش از قرار گرفتن فیلم روی شبکه 
نتفلیکس در حال اکــران این فیلم 

هستند.
»ایرلندی« شــاید نوعی دهن کجی 
فیلمســاز بــه تماشــاگر عجول و 
بی حوصله نتفلیکس اســت که از هر 
فیلم احتماالً فقط چند دقیقه اش را 
تماشا می کند؛ فیلمی بسیار آهسته 
که سه ســاعت و نیم طول می کشد 
و از تماشــاگر می خواهد تا باحوصله 
به تماشــای فیلم بنشیند و مناسک 
فیلم بینی را بــه جا بیاورد. در نتیجه 
تماشاگر بی حوصله معتاد به  هالیوود 
ایــن روزها را از همــان دقایق اول از 
دست می دهد و فیلمساز عامدانه -و 

شجاعانه- ابایی از آن ندارد.
ایرلنــدی در واقــع فیلمی اســت 
درباره سینما و در ستایش سینما با 
ارجاعات متعدد به فیلم های مختلف 
تاریخ هنر هفتم از »صورت زخمی« 
)هوارد هاکــس( و »دشــمن مردم« 
)ویلیام ولمن( تا »روزی روزگاری در 
آمریکا« )سرجئو لئونه(؛ و البته از همه 
بیشتر به شــاهکار لئونه که در دهه 

هشتاد ساخته شده و خود ادای دینی 
است به سینمای گنگستری دهه سی 
و چهل. اسکورســیزی این شیفتگی 
را پنهان نمی کند و در جواب سوالی 
درباره شباهت زیاد فیلم به اثر لئونه 
باید بگــم؟ اون یک  می گوید:»چی 

شاهکار بود!«.
اما فیلــم از قواعد ژانر عدول می کند 
و بــه موردی عجیب بدل می شــود 
که حتی شباهتی به دیگر فیلم های 
اسکورســیزی در همین حال و هوا 

-مثالً »دوستان خوب«- ندارد.
با آن که ردپای »راننده تاکسی« را در 
صحنه هایی می توان یافت، اما ساختار 
فیلم با جهان نسبت پرحادثه فیلم های 
قبلی اسکورســیزی متفاوت است و 
حاال فیلمســاز هفتاد و شــش ساله 
ما، هیچ عجله ای در روایتش ندارد و 
همچون یک دانای کل وارسته، بیش 
از همیشه به ســکوت ایمان آورده و 

ریتم فیلمش بیش از آن که شــبیه 
به فیلم های این ژانر باشــد، مدیون 
سینماگران اروپایی است و در تضاد 

با سینمای  هالیوود.

بــا آن که صحنه های هیجانی بخش 
مهمی از داستان را پیش می برند، اما 
نوع روایت آنها با آرامش غریبی همراه 
است که با نوع معمول روایت این نوع 

سکانس ها تفاوت اساسی دارد.

از ســویی اسکورســیزی فیلم را به 
شدت شــخصی می کند؛ درباره حال 
و هوای مردی )فرانک شیران با بازی 
رابرت دنیرو که نهمین همکاریش را با 
اسکورسیزی رقم می زند( که عمرش 
را کرده و حاال گویی از فرازی نزدیک 
به قله به زندگی اش نگاه می کند. فیلم 
با چنین زمان و مکانی آغاز می شود 
)شخصیت اصلی در آسایشگاه روی 

صندلی چرخدار( و با فلش بک )رجعت 
به گذشته( مقاطع مختلف زندگی او را 
می بینیم. هر بخش از این رجعت به 
گذشته، خود رجعت های دیگری به 
پیشــتر از آن دارد و در نهایت فیلم 
در چند الیه زمانــی مختلف روایت 
می شــود تا با زندگی مافیایی مردی 
روبرو باشیم که در جدال درونی عمده 
ای با خودش درباره مفهوم رفاقت و در 
کنار آن مفهوم عشق خانوادگی است.

در واقــع برای اسکورســیزی، پیش 
از روایــت داســتان نســبتاً ســاده 
فعالیت های  دربــاره  چندخطی اش 
مافیایی، وجوه روانشناسانه شخصیتی 
برجسته می شود که سال ها به عنوان 
یک آدمکش حرفه ای ظاهراً به چیزی 

جز حرفه خطرناکش نمی اندیشد.
رابطه او با یکی از دخترانش )پگی(، 
با آن کــه مدت زمــان طوالنی ای 
از فیلم را دربرنمی گیرد، اما شــاید 
مهمترین وجه این داســتان درونی 
را روایت می کنــد: رابطه یک پدر و 
دختر و مفهوم عشق که با شغل او در 
تضاد قرار می گیرد و این دختر- تنها 
شاهد غیر مستقیم جنایت های او در 
خانواده- به نمــادی از جدال درونی 
خفته در این شخصیت بدل می شود.

نوع روایت ایــن رابطه- به مانند نوع 
روایت این جدال درونی- به شــدت 
مینی مالیستی است: زمانی که فرانک 
پــس از قتل مخفیانه دوســتش به 
خانه بازگشته و همه اعضای خانواده 
در حال همدری با او برای از دســت 
دادن دوستش هستند، می گوید که 
باید به همســر دوستش تلفن کند و 
به او تسلیت بگوید، کاری که به نظر 
همه منطقی است و معقول، و کسی 
به ضرورت آن شک نمی کند جز یک 
نفر: پگی که همه چیز را حس کرده 
بــه پدرش نگاه می کنــد و تنها یک 
کلمه می گوید، کلمه ای که آخرین 
کالم او در تمــام زندگی اش خطاب 
به پدرش خواهد بود:»چرا؟« و سینما 

یعنی همین جزئیات.

محمد عبدی )رادیو فردا(
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سعید محمدی:  اعتراض ها آغاز یک انقالب است
ســعید محمدی، خواننده، شاعر و 
کار جدید  انتشار یک  با  آهنگساز، 
با نام »به پا خیز!« از اعتراضات اخیر 
در ده ها شــهر ایران حمایت کرد. 
این هنرمند ایرانی فعالیت سیاسی 
را ســال ها پیش به همراه فریدون 
فرخزاد در ایران آغاز کرد. ســعید 
اعتراض ها در  محمدی معتقد است 

ایران سرآغاز یک انقالب است.

رادیو فــردا- او درباره کار جدید خود 
گفت لحن حماسی این اثر با شرایط 
کنونی همخوانی دارد که به باور وی 
بازتابی اســت از جنبــش اعتراضی 
جدید؛ جنبشی که »آغاز یک انقالب 

جدید در ایران« است.
سعید محمدی می گوید آهنگ »به پا 
خیــز!« متأثر از کارهــای اولیه او با 

فریدون فرخزاد است.
او بــه همراه فرخــزاد، اندکی پس از 
انقالب 1357 به صورت زیرزمینی به 
ساخت و انتشار آهنگ هایی با مضمون 
سیاسی و اعتراضی روی آوردند. در آن 
سال ها و با موج اعدام  مقام ها و امرای 
نظام شاهنشاهی، بیشتر این آثار در 

تقابل با جو ملتهب جامعه بود.
سعید محمدی به رادیو فردا گفت در 
آن دوران فریــدون فرخزاد ترانه اکثر 
این آهنگ ها را می نوشــت و او برای 
این اشعار موسیقی می ساخت. انتشار 
آثار مشترک فرخزاد و سعید محمدی 
مدتی بعــد توجه دســتگاه امنیتی 
حکومت نوپای اسالمی را جلب کرد 

و آنها را ناگزیر روانه تبعید کرد.
زندگــی در تبعیــد دوران جدیدی 
در کارنامــه هنری ایــن دو رقم زد. 
در سال های نخســت زوج »فریدون 
فرخزاد-سعید محمدی« در بسیاری 
از گردهمایی های مخالفان حکومت 
انقالبــی در ایران برنامــه اجرا کرد. 
در همــان دوران نوارهایــی هــم با 
مجری گری فرخزاد و آهنگ هایی از 

این دو منتشر شد.
این همکاری بعد از مدتی قطع شــد 
و چندی بعد فریدون در خانه اش در 
شــهر بن آلمان به قتل رسید. سعید 
محمدی می گوید بعد از قتل فرخزاد 
نزدیک به پنج سال در سکوت زندگی 
کرد و هیچ کار جدیــدی ارائه نداد: 
»خیلی زود فهمیدم که اگر قرار باشد 
از راه موســیقی زندگی کنم. باید با 
خواننده هایی رقابت کنم که موسیقی 

سعید محمدی و فریدون فرخزاد در حال اجرا در یکی از گردهمایی های 
مخالفان جمهوری اسالمی در سال های اول بعد از انقالب 1357

انقالب زنان ایرانی 
درخیابان های آمستردام

زنان عضو تشــکل »انقالب زنانه«، به پاس داشت روز بیست و پنجم نوامبر 
که »روز جهانی مبارزه با خشــونت علیه زنان« نــام دارد، در خیابان های 
آمستردام »تئاتر شورایی« برگزار کردند. این تئاتر خیابانی که با نقش آفرینی 
»ســمانه ناطقی«، »صدیقه ظاهری« و »شیما رســولی« اجرا شد، برپایه 
مفاد کیفرخواستی نوشته شده اســت که گروه انقالب زنانه با هدف اعالم 
دادخواهی زنان بر علیه آن چه ۴0 سال بی حقوقی، فشار و شکنجه علیه زنان 

خوانده اند، خطاب به جامعه جهانی اجرا کردند.

بنیان گذاران  از  »شیرین شــمس«، 
تشــکل انقالب زنانه به »ایران وایر« 
می گوید بازیگران این تئاتر در جریان 
اجرا، تصویر زنانی هم چون »ســحر 
خدایاری«، »زهرا نویدپور«، »ریحانه 
جباری« و ســایر زنانی را در دســت 
داشتند که به نوعی در طول سال های 
گذشــته جان شــان را در راه احیای 

حقوق شان در ایران از دست داده اند.
آن ها پیش از شروع اعتراضات داخلی 
در ایران، برای پاس داشت روز جهانی 
مبارزه با خشونت علیه زنان و اجرای 
این تئاتــر خیابانی برنامه ریزی کرده 
بودند. اما وقتی اعتراضات سراسری در 
ایران شروع شد، در حاشیه یک تجمع 
اعتراضــی با حضور ایرانیان ســاکن 
آمستردام، این تئاتر شورایی را برگزار 
کردند تا صدای همراهی باشند از دل 
خیابان های آمستردام برای هم وطنان 

معترض خود در داخل ایران.
شــیرین شــمس برای »ایران وایر« 
توضیــح می دهــد تم ایــن نمایش 
خیابانی در دی 1397 نوشــته شده 
اســت. در این نمایش نامه، از جامعه 
جهانی درخواست شــده است تا در 
قبال چهار دهه خشونت سازمان یافته 
علیه زنان ایران موضع بگیرند و به این 

وضع پایان دهند.
شــیرین شــمس از اعضای شورای 
مرکزی »سازمان جوانان کمونیست« 
می گوید و این که به این فکر افتادند 
از زبــان زنی که به طور روزمره تحت 
فشار است، در زندانی به وسعت ایران، 
یک کیفرخواســت عمومی بنویسند 
چون الزاما شکنجه آن نیست که در 
چهاردیواری زندان و به شکل مخفیانه 
در حــال رخ دادن باشــد: »در این 
کیفرخواست، مواردی هم چون حجاب 
اجباری، خشونتی به نام طرح امنیت 
اجتماعی و گشــت ارشــاد، نداشتن 
حق طــالق، ازدواج اجباری، کودک 
همسری، عدم حق حضانت کودک، 
تحقیر و توهین و کاال انگاشتن زنان 
از طریــق مهریه و شــیربها، تجاوز 
و تخریب شــخصیت زنــان زندانی 
سیاســی و ممنوعیت برای ورود به 
اســتادیوم را مطرح کردیم. مصادیق 
شــخصی تری مثل تمکیــن زن به 
همسر یا نمونه هایی که جان و زندگی 
را از قربانی گرفته است هم چون اعدام 
ریحانــه جباری کــه در قبال تجاوز 
جنســی از خودش دفاع کرده بود یا 
به خودکشی کشــاندن زهرا نویدپور 
که به خاطــر دادخواهی علیه تجاوز 
جنسی جان داد نیز در آن مطرح شده 
است. ما به دلیل 40سال بی حقوقی 
و اعمال خشــونت های سازمان دهی 
شــده و دولتی بر علیه زنان، خواهان 
محاکمه سران جمهوری اسالمی در 

دادگاه های بین المللی شده ایم.«

عضو تشــکل انقالب زنانه می گوید 
بعدها عــده ای از فعاالن مدنی داخل 
ایران هم از این کیفرخواست حمایت 
کردند: »افراد شــناخته شده  ای پای 
این کیفرخواســت را امضــا کردند؛ 
مثل والدیــن آتنا دائمی یا خانم لیال 

میرغفاری، فعال مدنی و از معترضان 
به حجــاب اجباری که هم اکنون در 
زندان اســت و برخی از مــادران یا 
خواهران کشته شــدگان اعتراضات 
سال 1388 مثل خانم شهناز اکملی 
و یا برخی از دختران خیابان انقالب 
هم چون شاپرک شجری زاده و خانم 
منیره عرب شــاهی کــه او هم االن 
زندانی اســت. برخی فعاالن کارگری 
و صنفی مثل زرتشت احمدی راغب، 
فعاالن محیط زیست و دوستان دیگر 

نیز با امضای خود، به حمایت از این 
کیفرخواست پرداختند.«

به گفته شیرین شــمس، نسخه ای 

از این نمایش نامه یا کیفرخواســت 
چنــدی پیش به اعضای »ســازمان 
عفو بین الملل« در دیداری در شــهر 

استکهلم داده  شده است: »پوشه ای با 
خودمان بردیم متشکل از پرونده زنانی 
که برای حجاب اجبــاری در زندان 
هســتند؛ از مژگان کشاورز و یاسمن 
آریانی گرفته تا منیره عرب شــاهی و 
فرشته دیدنی. برایشــان گفتیم که 
ایــن زنان به خاطر حجاب شــان که 
ابتدایی ترین حق آن ها است، در زندان 
هستند. از آن ها خواستیم در مقابل 
این ستم ها ســکوت نکنند و موضع 
بگیرند. آن ها در کمتر از 24 ســاعت 
بعد یک نامه فرســتادند و گفتند ما 
درخواست شما را شنیدیم و به آقای 
ابراهیم رئیســی به عنوان رییس قوه 
قضاییه نامه فرستادیم. متن نامه هم 
اکنون در وب سایت شان موجود است. 
آن ها آقای رئیســی را به خاطر نقض 

آشکار حقوق بشر محکوم کردند.«
او عمده تالش انقالب زنانه را مجاب 
کردن سازمان های بین المللی و تالش 
برای برانگیختــن واکنش ها در قبال 
خشونت های سازمان یافته و دولتی 
علیه زنان ایــران عنوان می کند: »ما 
در همه تجمعــات خود از دولت های 
غربی خواســته  ایم دست از مماشات 
با دولت جمهوری اســالمی بردارند. 
از آن ها پرسیده  ایم حکومتی که یک 
دختر را صرفا به خاطر دفاع از خودش 
در مقابل تجاوز جنسی اعدام می کند، 
چه طور می تواند قابل دفاع و ارتباط 

باشد؟«
شیرین شــمس اما می گوید تشکل 
انقــالب زنانه الزامــا در یک تعریف 
سیاســی یا ایدئولوژی خاص محدود 
نمی شــود: »هر کســی با هر باور و 
عقیــده ای کــه خواهان ســرنگونی 
جمهوری اسالمی و حمایت از تشکیل 
یک دولت سکوالر و هم چنین خواهان 
آزادی و برابری است، می تواند یکی از 
ما باشــد. چون ما مســلما امتحان 
ایدئولوژیک برای جذب افراد نداریم.«

شــمس می گوید خودش در ســال 
1388 از کشور خارج شده و از همان 
روزهای نخست مهاجرت، فعالیتش را 

شروع کرده است.
یکی از فعالیت های او، در زمان بازی 
فوتبال میان دو تیم ایران و سوئد در 
سال 2014 بوده است: »سال 2014 
بین ایران و ســوئد قرار بود یک بازی 
فوتبال دوستانه برگزار شود. جمهوری 
اسالمی خودش را آماده کرده بود که 
از این بازی به عنوان یک پیام سیاسی 
مهم و مبتنی بر دوستی بین دو دولت 
بهره ببرد. اما ما به تک تک بازیکنان 
تیم ســوئد نامه نوشــتیم و ســوال 
کردیم آیا آن ها می دانند دولت شان با 
حکومتی هم دست شده است که ورود 
زنان به استادیوم را ممنوع می کند؟ 
پنج تن از بازیکنــان تیم ملی به ما 
جواب دادند که شرم شان می شود که 

هنوز هم در دنیایی زیست می کنند که 
زنان در یک تبعیض آشکار نمی توانند 

به تماشای یک بازی ورزشی بروند.«
به گفته او، موضوع خشونت علیه زنان 
در ایران متفاوت از ماجرای خشونت 
در بسیاری از نقاط جهان است چون 
مرجعی که باید محل رســیدگی به 
خشونت باشد، خودش اعمال کننده 

خشونت است.
از شیرین شمس می پرسیم چرا اسم 
تشکل خود را انقالب زنانه گذاشته  اند 
ومگر اساســا انقالب می تواند زنانه یا 

مردانه باشد؟
پاسخ می دهد: »این سوال را همیشه 
می پرســند اما بحث ما جداســازی 
جنسیتی یا جدا کردن زنان از مردان 
نیست. فقط خواسته  ایم حضور و نقش 
زنان را برجســته تر کنیم و بگوییم 
که زنان امروز، همان ســخن گویان 
جنبش تغییرند. آن ها از همان ابتدا 
بــرای درهم کوبیدن ســاختارهای 
زن ســتیزانه جلــودار بوده انــد. آن 
طور که کارشناسان تایید می کنند، 
در ایــران انقالب هــای متفاوتی در 
الیه های زیرین جامعــه در حال رخ 
دادن هستند که می شــود نام آن ها 
را انقالب های آرام گذاشــت و انقالب 
زنانه را هم می شود یکی از مهم ترین 

این دسته ها قرار داد.«
او می گوید در ســاختار حکومتی که 
بر پایه زن ســتیزی بنا شــده است، 
زنانــی فعالیت می کننــد که کلیه 
این ســاختارها را نادیده می گیرند و 
نوینی هســتند  پایه گذاران جنبش 
که در نهایت بــه رهایی زنان خواهد 
انجامیــد. چــون آن هــا انگیزه های 
قوی تری برای شکستن این ساختارها 
دارنــد، به مذهب و به مردســاالری 
حاکم بر جامعه پاسخ منفی می دهند 
و در مقابل فرمــان حجاب اجباری 
مقاومت می کنند. به همین دلیل هم 
نام انقالب زنانــه را انتخاب کرده اند؛ 
انقالبــی بر علیه تمامی شــیوه های 

سرکوب قانونی و تبعیض .
امــا همه فعالیت های گروه شــمس 
درباره زنان محدود نمی شود. پس از 
این که »اسماعیل بخشی«، نماینده 
کارگران »شــرکت کشت و صنعت 
نیشــکر هفت تپه« از شــکنجه ها و 
آزارهایش در زندان گفت، شــیرین 
شــمس و گروهش کمپینــی به نام 
»من هم شکنجه شدم« را راه اندازی 
کردند که به گفته خودش، بسیاری 
از زندانیان سیاســی، زنان پیش رو و 
مبارز و فعاالن صنفی و مدنی به این 
کمپین پیوستند و آزارهای خود را در 
طی بازداشت در حکومت جمهوری 

اسالمی بیان کردند.

ماهرخ غالمحسین پور )ایران وایر(

آنها پاپ و شــاد بود. مجبور بودم از 
آن راه پــول دربیاورم تا بتوانم حرفم 

را بزنم.«
سعید محمدی می گوید در طول این 
سال ها همیشه پیگیر مسائل کشور 
بوده و کوشــیده است تا در جریان و 
همراه تحوالت ایران باشد. این هنرمند 
ایرانی می گوید اگرچه ریشه در ایران 
دارد و اگرچه همیشه فکرش با میهن 
است مطمئن نیست در صورت تغییر 
شرایط سیاسی در کشور بالفاصله در 

ایران زندگی را از سربگیرد.
در پاســخ به ســؤالی درباره انتقاد از 
انجماد فرهنگــی هنرمندان خارج از 
کشــور در ناکجاآبادی که لزوما ایران 
امروز نیســت، سعید محمدی گفت 
نمی توان انتظار داشــت که انســانی 
40 ســال در غربــت زندگی کند و 
درگیر مسائل روزمره معیشتی شود و 

خوراک فرهنگی اش غربی باشد و به 
معنای اولیه کلمه »ایرانی« بماند. به 
گفته وی »هنرمندان که اصال باید در 
محیط باشند که از محیط جذب کنند 
و کار تولید کنند.« با این همه »کسی 
این وســط موفق اســت که بیشتر 
تــالش می کند خود را به هر ترتیبی 
در جریان شرایط ایران قرار دهد یا از 
هنرمندان داخل کشور کمک بگیرد«.
ســعید محمدی در نهایــت تأکید 
می کند که بــاور دارد که ملت ایران 
در حال رشــد است و به زودی »سر 
به خورشــید خواهد رساند«. او افزود 
ملت ایران دیگر نمی تواند وقت خود 
را صرف این کند که چه کســی در 
40 ســال گذشــته چه کرده است: 
»امروز روزی است که دست در دست 
همدیگر بگذاریــم و همه علیه ظلم 

بجنگیم«.
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$250 include; new 2019/2020 Forte and 2019/2020 Soul (excl. EV); $500 includes: new 2019/2020 Sportage and 2019/2020 Sorento. Offer can be combined or used in conjunction with other offers. Dealer order may be required. Offers subject to change and extension without notice. See your Kia dealer for complete details. ‡Model 
shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2019 Sorento SXL Limited (SR75KK)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $49,165/$39,995/$28,995/$29,595. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members 
whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc. 
Google Maps ©2019 Google. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

ادامه دارد...

زوال عقل سندرمی است که معموال 
ماهیت پیشرونده دارد و با فرسودگی 
می  مشخص  شناختی  عملکردهای 
شود. ممکن است عالئم ابتدایی زوال 
عقل کامال عادی به نظر برسد، چون 
بسیار رایج هســتند. اما باید چنین 
عالئمی جدی گرفته شــوند، چون 
ممکن است نشان دهنده یک بیماری 

جدی مانند زوال عقل باشند. 
عملکردهای شناختی توانایی حافظه، 
هوش و قدرت انجــام فعالیت های 
بیشمار زندگی روزمره را تضمین می 
کند. امروزه زوال عقل یکی از بیماری 
هایی است که بیشترین میزان ناتوانی 
را در بین افراد سالخورده ایجاد کرده و 
آنها به معنای واقعی وابسته به دیگران 

می کند.
با وجود بررسی های زیادی که شده 
است این بیماری همچنان هم برای 
بیمــاران و هم بــرای  متخصصان و 
همچنین اطرافیان بیمار یک مشکل 
مبهــم اســت. براســاس یافته های 
سازمان بهداشت جهانی، در سرتاسر 
جهان 47.5 میلیون نفر به زوال عقل 
مبتال هستند و هر ساله 7.7 میلیون 
نفر نیز به این تعداد اضافه می شود.  

مســئله نگران کننده این است که 
همچنــان افــراد زیادی هنــوز این 
بیماری را نمی شناسند و نمی دانند 
زوال عقل چگونه پیشرفت می کند. 
بنابراین بهتر است عالئم این بیماری 
را به خوبی بشناسید و هر چه سریع تر 

در خصوص آن اقدام کنید.

مشکل در انتخاب کلمات

یکی از عالئم زودهنــگام زوال عقل 
مشــکل فرد در پیدا کــردن کلمات 
دقیق برای بیان فکر و اندیشــه های 
خود است. بیمارانی که در شرف ابتال 
به این بیماری هســتند ممکن است 
چند دقیقه زمان نیاز داشته باشند تا 
یک کلمه خــاص را به خاطر بیاورند 
و حتی اگر آن کلمه را گفته باشــند 
دوباره آن را فراموش کرده و به خاطر 

نمی آورند.

مشکل در درک زمان

 افرادی که با احتمال بیشــتری در 
معــرض ابتال به بیمــاری زوال عقل 
فرار دارند مشــکالت جدی در درک 

گذشــته، حال و آینده دارند. در واقع 
ایــن افــراد در مواقعی کــه از زمان 
صحبت می کنند نمــی تواند زمان 
ها را با هم قاطی کرده و اشــتباه می 
گیرند و معنای واقعی زمان را گم می 

کنند. 

مشکل در حافظه کوتاه مدت

مشــکالت حافظه کوتاه مدت بسیار 
رایج به نظر می رسد، اما واقعیت این 
است که همین فراموشی های ساده 
می تواند عالمت زودهنگام فرسایشی 
باشــد که مغز به دلیل زوال عقل از 
آن رنج می برد. عــدم توانایی در به 
یــادآوری اتفاقات مهم یا اتفاقاتی که 
چند ساعت یا چند روز پیش رخ داده 
است نشــان می دهد که مشکلی در 
عملکردهای شــناختی بروز کرده و 
چیزی درون مغز درســت کار نمی 
کند. زمانیکه بیمار وارد اتاق یا مکانی 
می شــود به خاطر نمی آورد که به 
چه منظوری به آنجا آمده است و این 

عالمت خوبی نیست.

تغییر خلق و خوی فرد

به دلیل تغییراتی که با بروز زوال عقل 
در مغز رخ می دهد، افراد مبتال به این 
مشکل خیلی زود دچار افسردگی و 
تحریــک پذیری شــده و به راحتی 
عصبانی می شوند. تغییرات ناگهانی 
در شــخصیت فرد یا رفتارهای وی 
می تواند نشــان دهنده این باشد که 
عملکردهای شــناختی وی در حال 
تخریب و نابودی اســت.بنابراین اگر 
والدین و یا هر یــک از اطرافیان تان 
با چنین مشکالتی مواجه باشد حتما 
به وضعیت وی رسیدگی جدی کنید.

مشکل در انجام کارهای روزمره

 یکی دیگر از عالئم زودهنگام اینکه 
فردی دچار زوال عقل شد ه این است 
که نمی تواند کارها و وظایف روزمره 
و معمولــی را که هــر روز به خوبی 
انجام می داده است به درستی انجام 
دهد. زمانی که عملکردهای شناختی 
و مغزی شــروع به تخریب می کنند 
قدرت فرد در انجــام کارهای حرفه 
ای، رانندگــی و حتی کارهای منزل 
نیز دچار مشکل شده و فرد برخالف 

گذشته از عهده آنها بر نمی آید.

مشکل در شناخت مکان

 هــر چه زمان می گذرد و زوال عقل 
پیشرفت می کند، بیمار قدرت خود 
را برای بازشناســایی مکان هایی که 
همیشــه در آن بوده ، از دســت می 
دهد. در واقــع حتی در داخل منزل 
خود نیز ممکن اســت احساس گم 
شدن داشته باشند و یا نتوانند مسیر 
خود را پیدا کنند. این افراد فراموش 
می کنند کــه چرا و چگونه به محل 
مورد نظر رسیده اند و حتی نمی دانند 
چه کجا هستند. تمام اینها از عالئم 

زوال عقل است.

لتارژی یا گیجی و خواب آلودگی

 تخریــب عملکردهای شــناختی با 
مجموعه ای از واکنش های شیمیایی 
همراه اســت که روی خلق و خوی و 
همچنین قدرت برخی از فعالیت های 
فیزیکی تاثیــر می گذارند. در نتیجه 
این افراد احســاس خستگی بیش از 
حد نرمال دارند و برای انجام فعالیت 
هایی که قبال مورد عالقه شــان بوده 

است انگیزه ای ندارند.

مشکل در نوشتن

 این افراد همانطور که در پیدا کردن 
کلمات و صحبت کردن دچار مشکل 
می شــوند در نوشتن نیز ضعف پیدا  
کرده و مانند قبل نمــی توانند قلم 
به دســت گرفته و بنویســند. تغییر 
در قدرت نوشتن و بیان منظور جزو 
عالئم هشداردهنده و جدی هستند 

که باید مورد بررسی قرار گیرند.
 

 در اکثر مــوارد زوال عقل می تواند 
زودتر پیش بینی و تشــخیص داده 
شــود اما متاســفانه نمی توان آن را 
متوقف کرد. بهتر است نسبت به این 
عالئم هوشیارتر باشید تا زودتر بتوان 
به درمان این بیماری و کنترل عالئم 
آن پرداخت. هر چه این عالئم زودتر 
شناسایی شــوند امکان اینکه بیمار 
تحت درمان قرار گرفته و کیف زندگی 

بهتری داشته باشد بیشتر می شود.

نشانه های زوال عقل

راه های تشخیص و درمان دندان قروچه

چرا برخی افراد دندان قروچه می کنند و علت بروز این 
امر در آنان چیســت؟ و چه مضرات و پیامدهایی برای 

دندان ها دارد؟
براکســیزم یا دندان قروچه مشــکلی است که علل و 
عوامل بسیار متفاوتی باعث آن می شود. از علل شناخته 
شدن آن ناهنجاری های دندانی و نیز فشارهای روانی و 
استرس است؛ ما به شما توصیه می کنیم حتما صدای 

دندان قروچه خود را جدی بگیرید.
اغلــب مردم دندان هــای خود را هــر از گاهی به هم 
می سایند یا بر هم فشــار می دهند. ساییدن دندان ها 
روی هم یا دندان قروچه که نام علمی آن براکســیزم 
)bruxism( اســت، اگر گهــگاه رخ دهد موجب بروز 
مشکل نمی شــود، اما اگر دندان قروچه به طور منظم 
و زیاد رخ دهد یا به عادت تبدیل شود، می تواند باعث 

آسیب جدی به دندان و سیستم فکی دهان شود.
اگرچه دندان قروچه می تواند در اثر اضطراب و اسرتس 
ایجاد شود، اما بیشــتر هنگام خواب اتفاق افتاده و در 
بســیاری مواقع علت آن ناهنجاری های دندانی فکی، 
از دســت رفتن دندان ها، تماس نامناسب دندان ها و 

دندان های کج شده است.
بعضی از اختالالت خواب مانند آپنه )وقفه تنفسی بیش 
از 10 ثانیه ضمن خــواب( هنگام خواب نیز می تواند 
باعث بروز چنین مشکلی شود. به دلیل اینکه براکسیزم 
بیشتر هنگام خواب رخ می دهد، بسیاری افراد از وجود 
چنین حالتی در خود ناآگاه هســتند. با این حال در 
صورتی که دارای ســردردهای مبهم مــداوم و یا درد 
ناحیه فکی هنگام بیدارشــدن هستید، احتمال اینکه 

مبتال به دندان قروچه باشید، زیاد است.
اگر شــک داریــد که دندان هــای خــود را روی هم 
می ســایید با دندان پزشک خود مشورت کنید. در این 
حالت وی با معاینه دقیق دهان و فک شــما به دنبال 
عالئم و نشانه های براکسیزم از جمله درد در عضالت 
جونده داخل یا خارج دهانی، مشــکالت مفصلی و نیز 
ســایش های روی دندان ها شده و مشکل را تشخیص 

خواهدداد.

کودکان هم دندان قروچه دارند

برخی از کودکان بیش فعــال هم دچار دندان قروچه 
می شــوند و گاهی اوقات کودکانی که دچار بیماری ها 
و مشــکالت دیگر )مثل اختالالت ناحیه سینوس ها( 
هستند یا داروهای خاصی استفاده می کنند هم دندان 
قروچه می کنند. اگر کودک شــما دندان های خود را 
روی هم می ســاید خیلی نگران نشوید. دندان قروچه 
در کودکان معموال ناشی از مشکالت اضطرابی کودک 

نیست.
دندان پزشــکان اطفال تئوری های مختلفــی درباره 
براکســیزم کودکان بیان می کنند. از جمله وجود یک 
عامل تحریک کننده در دهــان مانند یک دندان که 
در محل نامناسب قرار گرفته است. آلرژی یا استرس، 
ردیف شدن نامناســب دندان ها یا تماس غیرطبیعی 
بین دندان های پایینی و باالیی، کمبودهای تغذیه ای، 

انگل های دستگاه گوارش و...
کودکان در سنین بین چهار تا شش سالگی بیشترین 
احتمال ابتال به این مشکل را دارند. در دو زمان )رویش 
دندان های شیری و رویش دندان های دائمی( کودکان 
بیشــتر دندان قروچه می کنند. اگــر دندان قروچه به 
صورت یک عادت دهانی درآمده باشد و به طور مداوم 
رخ دهد، باعث بروز مشکالت زیادی در ناحیه دهان و 

فک صورت می شود.

عوارض دندانی دندان قروچه

از جمله عوارض دندانی این مشکل می توان به سایش 
شدید دندان ها در سطوح جونده و صاف شدن سطوح 
دندانی، خرد شــدن می نای دندان در ناحیه لبه لثه و 
فرورفتگی های ناحیه لثه ای دندان ها، حساسیت سطوح 
دندانی به دلیل از دســت رفتن می نا، کوتاه شــدن و 
بدشکل شدن دندان ها، آسیب به بافت های نگه دارنده 
دندان ها و تحلیل لثه و اســتخوان اطــراف دندان ها، 
دردناک شدن و لق شدن دندان ها، حساسیت به سرما 
و گرما به علت ســایش سطح دندان ها، حساسیت به 
سرما و گرما به علت سایش سطح دندان ها و فشارهای 
ناشی از جویدن های عادتی دندان ها و در موارد شدید 
تاثیر بر سالمت پالپ )جداره ریشه( دندان که ممکن 
است در   نهایت به نگروز یا مرگ پالپ دندان بینجامد، 

اشاره کرد.
در عین حال براکســیزم بر ترمیم هــا و در مان های 
دندانپزشکی انجام شده نیز اثرات مخرب داشته و باعث 
خردشدن و شکســتن ترمیم های دندان ها، شکستن 
ســرامیک روکش ها و المینیت های قرار گرفته روی 

دندان ها نیز می شوند.
از جملــه عوارض عضالنی دنــدان قروچه می توان به 
دردناک شدن و اسپاسم عضالت جونده اشاره کرد که 
در برخی موارد درگیری دیگر عضالت صورت را نیز به 
دنبال خواهدداشت. همچنین عدم کنترل و درمان این 
وضعیت می تواند باعث بروز سردردهای مداوم و مکرر 
در فرد بیمار شود. از جمله عوارض مفصلی این وضعیت 
نیز می توان به اختالالت مفصل گیجگاهی فکی مانند 
صداهای مفصلی و مشــکالت دیســک مفصلی و نیز 

دردهای ناحیه مفصل گیجگاهی فکی اشاره کرد.
در بســیاری از افراد اگر دنــدان قروچه به طور مزمن 
ادامه یابد، باعث ســایش شدید، شکستگی های تاجی 
و پریدگی مینای دندان، کوتاه شــدن دندان )به ویژه 
دندان های جلو(، آســیب به لثه ها، سســت شــدن 
استخوان های نگه دارنده دندان و لق شدن دندان ها و 
افتادن دندان، فرسایش دندان و پرکردگی ها، مشکالت 
مفاصل فک، حساس شدن دندان ها، سردرد و… شود. 
چنین بیمارانی ممکن اســت به درمان های روکش، 
درمان ریشه، ایمپلنت، پروتزهای متحرک پارسیل یا 

حتی کامل نیاز پیدا کنند.
از طرف دیگر در صورتی که مشکل برطرف یا کنترل 
نشود، خود این درمان های انجام شده نیز تحت تاثیر 
براکسیزم قرار گرفته و دچار شکست می شود. در عین 
حال، گذشــته از وارد آوردن آسیب های جدی دندان 
قروچه به سیستم دندانی، در صورت ادامه شرایط، باعث 
مشکالت مفصل گیجگاهی فکی شــده و از دردهای 
مالیم مفصل گرفته تا اختالالت دیسک در ناحیه گردن 

و سایش را موجب می شود.

نشانه های دندان قروچه

نشانه های دندان قروچه می تواند شامل موارد زیر باشد:
- سایش دندان ها روی هم طوری که صدای آن شنیده 

شود.
- دندان هایی که برجستگی های آن صاف شده یا دچار 

شکستگی مینا یا لق شده اند.
- سایش دندان ها به میزانی که به الیه های زیرین مینا 

)عاج دندان( رسیده باشد.
- حساسیت های دندانی.

- درد ها و ناراحتی های فک و صورت.
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تغذیه

مواد الزم: 

کدو سبز متوسط 4 عدد
روغن زیتون 1 قاشق غذا خوری

پیاز ریز خرد شده 1 عدد
فلفل سیاه به مقدار الزم

پنیر فتا )سفید( 220 گرم
گوجه فرنگی خردشده 1 پیمانه

طرز تهیه:

فر را با دمای 250 درجه سانتی گراد روشن می کنیم تا گرم شود. کدوها 
را به صورت طولی به دو قســمت تقسیم کرده و به کمک یک قاشق، 
داخل آن ها را به شکل یک کانال خالی می کنیم و گوشت داخل آن را 

ریز خرد کرده و کنار می گذاریم.
برش های کدو که داخل شکم آن ها خالی شده است را به مدت 15 دقیقه 

داخل فر داغ می گذاریم.
در زمانی که کدوها داخل فر هســتند، روغن زیتون را داخل یک تابه 

مناسب ریخته و روی حرارت متوسط می گذاریم تا گرم شود.
پیاز خردشده را به همراه  یک دوم قاشق چای خوری فلفل داخل روغن 
می ریزیم و به مدت 3 تا 5 دقیقه تفت داده و مخلوط می کنیم تا پیازها 

نرم شوند.
کدوهای خرد شــده )که از داخل شــکم کدوها خارج کردیم( را داخل 
تابه ریخته و باز هم روی حرارت مخلوط کرده و به مدت 8 دقیقه تفت 

می دهیم
سپس تابه را از روی حرارت برداشته و می گذاریم تا خنک شود. پنیر فتا 
)خرد شده( و گوجه گیالسی نصف شده را اضافه کرده و همه را مخلوط 

می کنیم.
کدوهای داخل فر را خارج کرده و با مخلوط پنیر پر می کنیم. سپس به 

مدت 20 دقیقه داخل فر می گذاریم تا روی شان طالیی شود.

* کدوی شکم پر، پیش غذای سالم و گیاهی بسیار لذیذ و مکمل بسیار 
مناسبی برای انواع غذاهای گوشتی است.

زمان تهیه 25 دقیقه
زمان پخت 20 دقیقه

کدوی شکم پر

خواب نامناســب و کــم در واقع از 
مهم ترین عوامل خطــر بروز چاقی 

است.
تمایل بســیار زیاد به خوردن برخی 
 junk( غذاهای بــاارزش تغذیه ای کم
food( در شب و درست قبل از خواب 
یکی از مشکالت اساسی افراد حساس 
در زمینه خوردن اســت و این کالری 
مواد غذایی اســت که بیشــتر از هر 
عامل دیگری باعث افزایش وزن این 

افراد می گردد.
در این بحــث چندین غــذا و ماده 
خوراکی مفید و سالم از نظر تغذیه ای 
که کالری پایینی هم دارند و بنابراین 
می توانند پیشــنهاد مناســبی برای 
مصرف در شب باشند مطرح خواهد 
شد. بعضی از این مواد غذایی همچنین 
نشان داده شده که می توانند به خواب 

مناسب نیز کمک کنند.
»غذا خــوردن قبل از خــواب برای 
شما بد اســت.« همه ما این عبارت 
را شــنیده ایم. این توصیه عمومی و 
رایج می تواند احساس گناه را در مورد 
غذا خوردن در آخر شــب القا کند به 
خصــوص اگر در حال تــالش برای 

کاهش وزنمان باشیم.
 اما آیا واقعاً این مطلب درست است؟ 
اگر شما معموالً غذاهای پرکالری که 
با شکر بســیار زیادی آماده و مصرف 
می شوند را دریافت می کنید، بلی این 
عبارت صدق می کند، چرا که مصرف 
اغلب این نوع غذاها در طوالنی مدت 
باعــث افزایش وزن می شــود. با این 
وجود برخی از غذاها و خوراکی هایی 
کــه آخر شــب مصرف می شــوند 

می توانند برای شما مفید باشند.
مطالعات نشــان دادند کــه برخی 
غذاهــای کم حجم و مغذی در زمان 
خواب می توانند برای سالمت سوخت 
وساز و کمک به ماهیچه سازی مفید 
باشند، به خصوص اگر شما در طول 

روز تمرین و ورزش هم کرده باشید.
همچنین پیشــنهاد شــده است که 
مصرف برخــی از مواد غذایی قبل از 
خواب ممکن است به بهتر خوابیدن 

کمک کنند.
این موضوع بسیار مهم است چرا که 
خواب نامناسب و کم یکی از مهم ترین 

عوامل خطر چاقی می باشد.

موز،کمک به کاهــش وزن و ایجاد 
حس سیری و ایجاد حالت آرامش

موز سرشار از مواد و ترکیبات غذایی 
مهم از قبیل پتاســیم، ویتامین ب 6 
)پیریدوکســین(، ویتامین ث و فیبر 
است. موز حاوی مقادیر زیادی فیبر 
اســت و اگر موزهایی که رنگشــان 
متمایل به سبز است و کامالً رسیده 
نیست را انتخاب کنید، آن ها همچنین 
حاوی مقادیر زیادی نشاســته مقاوم 
هستند. دریافت فیبر و نشاسته مقاوم 
هر دو می توانند در ایجاد احســاس 
ســیری و کاهش گرسنگی به شما 
کمک کننــد، که این امر می تواند به 

دریافت کمتر کالری بیانجامد.
موز همچنین حــاوی مقادیر زیادی 
می باشــد  تریپتوفان  آمینه  اســید 
که می توانــد به القا خــواب کمک 
کند. تریپتوفــان در بدن به هورمون 
مالتونین که مســئول خواب اســت 

تبدیل می شود.

گیالس،  افزایش کیفیت خواب

از راحت ترین  گیالس می تواند یکی 
و شیرین ترین غذاهای مصرفی قبل 

از خواب باشــد. یک فنجان گیالس 
تنها 50 کالری انرژی داشته، بنابراین 
می تواند یک انتخاب مناســب برای 

رژیم های کنترل وزن باشد.
مطالعات آزمایشگاهی متعددی نشان 
داده اند که گیالس می تواند به بهبود 
خواب کمــک کند و حتی در درمان 
برخی ناراحتی هــا و ناهنجاری های 
خواب نیز مفید باشد )لزوم مطالعات 

بیشتر(.
یک مطالعه کوچک بر روی جمعیتی 
با بی خوابی مزمن نشــان داد که آب 
گیالس می تواند بی خوابی را کاهش 
دهد. گیالس باعث افزایش ترشــح 
مالتونیــن در بدن می شــود که این 

هورمون مسئول ایجاد خواب است.
اثر آلبالو در این مورد بیشــتر از سایر 
انواع گیالس ها می باشد. در حقیقت 
گیالس می تواند بیشــترین اثر القا و 
ایجاد خــواب را در بین مواد غذایی 

ذکر شده داشته باشد.

پنیر دلمــه )cottage(، کمک به 
ماهیچه سازی

پنیــر دلمــه دارای ارزش تغذیه ای 
باالیی بــوده و نیز کالــری و چربی 
پایینی دارد. بــا وجود اینکه این نوع 
پنیر برای کســانی که در مورد اندازه 
دور کمرشان حساس هستند بسیار 
مفید و عالی اســت، اما این مســئله 
بازهم باعث افزایــش مصرف آن در 

زمان خواب نشده است.
پنیر دلمه یا همان کاتج )کوتاژ( عمدتاً 
از پروتئین شیر )کازئین( تشکیل شده 
است. کازئین به عنوان یک پروتئین 
با سرعت هضم پایین که می تواند به 
خوبی در حفظ و نگهداری و بازسازی 
ماهیچه ها مؤثر باشد، شناخته شده 
است و این نوع پنیر احتماالً می تواند 
به ســاخت ماهیچه در هنگام خواب 
کمــک کند، که ایــن موضوع باعث 
شده که پنیر دلمه به یک غذای بسیار 
معروف و متداول قبل از خواب در بین 

افراد بدن ساز تبدیل شود.
مقدار 4 اونس یا یک دوم  فنجان پنیر 
دلمه تقریباً 13 گرم پروتئین تأمین 
می کند که از مقدار پروتئین 2 عدد 
تخم مرغ آب پز نیز بیشــتر می باشد. 
این میزان مناسب از پروتئین می تواند 
در ایجاد احســاس ســیری به شما 
کمک کند و اطمینان دهد که با معده 

سیر به رختخواب خواهید رفت.

بادام،  بهبود خواب آرام و آسوده

به اندازه یک یا دو مشت بادام می تواند 
یک میان وعده آسان و سالم قبل از 

خواب باشد.
بــادام از نظر مواد مغذی سرشــار از 
ترکیبات غذایی مهم و مفید از جمله 
منیزیوم می باشد. مطالعات نشان داده 
اســت که فقدان و کمبود منیزیوم، 
شبانه روزی  دوره  مالتونین،  ســطح 
خواب و ناهنجاری هــای خواب را به 

شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
بنابرایــن احتماالً مصــرف منیزیوم 
می توانــد کیفیت خــواب را بهبود 
ببخشــد. در یک مطالعه 8 هفته ای 
بر روی ســالمندان، دریافت اضافی 
منیزیوم به میزان 500 میلی گرم در 
روز، به طور قابل مالحظه ای کیفیت 
خواب، طول زمان خوابیدن و ســایر 
عوامل و فاکتورهای قابل مشاهده در 
مورد بی خوابی را بهبود بخشید )البته 
مطالعات گسترده تری الزم می باشد(.

میزان یک مشــت بادام حاوی 150 
میلی گرم منیزیوم بــوده، که مقدار 

مناسبی از این ماده می باشد.

بوقلمون، تأمین پروتئین موردنیاز و 
کمک به تنظیم خواب

افزایــش کیفیت پروتئیــن در رژیم 
برای  چشــمگیری  به طــور  غذایی 
کاهــش وزن مهم و ضروری اســت، 
چرا که پروتئین با کیفیت باال به طور 
بسیار مؤثرتری نســبت به چربی و 
کربوهیدرات می تواند اشتها را کاهش 

دهد.
در حقیقــت پروتئین بــه دو طریق 

می تواند به کاهش وزن کمک کند:
1- با افزایش کالری مصرفی از طریق 

باال بردن میزان متابولیسم بدن.
2- بــا کاهــش کالــری دریافتی از 
طریق کنترل و پایین نگه داشــتن 
اشتها. گوشت بوقلمون هم مانند موز 
حاوی مقادیر مناسبی از اسید آمینه 
آرامش بخش و خــواب آور تریپتوفان 

می باشد.
همین امر ســبب شــده که بیشتر 
از ســایر گوشــت ها به عنوان غذای 

مصرفی در آخر شب مطرح باشد.
یک مطالعه بر روی مردان نیز نشان 
داد که تریپتوفــان احتماالً می تواند 
باعث بهبود خــواب هم در طول روز 

و هم شب گردد.

و  برای ســالمتی  مفید  تن،  ماهی 
تندرستی 

گمــان برده می شــود یک جمعیت 
بزرگ حــدوداً 40 درصدی از مردم 
در ایاالت متحده آمریکا دچار کمبود 
ویتامین D هستند. و این امر احتماالً 
با برخی مشــکالت سالمتی در افراد 

از قبیل مشــکالت و ناهنجاری های 
خواب می تواند مرتبط باشد.

کمبود ویتامین D همچنین می تواند 
با آپنه خواب )وقفه تنفس در خواب( 

هم در ارتباط باشد.
نه تنهــا ماهی یک غذای ســاده و 
ســیرکننده برای میان وعده قبل از 
خواب می باشد، بلکه یک منبع غذایی 

سرشار از ویتامین D نیز است.
تنهــا 3 اونس )یک قوطی یا بســته 
کوچک( ماهی تن شامل 50 درصد 
نیازهــای روزانه ویتامین D شــما 

می باشد.
یکی دیگر از دالیل انتخاب ماهی تن، 
روغن مفید و سالم امگا 3 آن می باشد 
)چنانچه اگر در هنگام بسته بندی یا 

فرایند از بین نرفته باشد(.
چربی هــای امــگا 3 به طــور قابل 
مالحظــه ای بــرای بینایــی بدن و 
عملکرد مغز ضروری و مهم هستند. 
حس بینایی و عملکرد مغز به همان 
میزان خواب مناســب و آسوده برای 

کاهش وزن الزم و مهم است.

کدام نوشــیدنی ها به بهبود خواب 
شبانه کمک می کنند؟

چای بابونه یکی از این نوشــیدنی ها 
اســت. مصرف 400 میلی گرم از این 
نوع چای به مــدت 28 روز متوالی، 
کیفیت خواب را به میزان قابل توجهی 
بهبود می بخشد. بابونه به رفع عالئم 
اضطــراب نیز کمــک می کند. چای 
نعناع نیز نوشیدنی قدرتمندی برای 
مبارزه با بی خوابی است. مصرف این 
نوشیدنی منجر به کاهش مشکالت 
گوارشی مانند سوء هاضمه می شود و 

خواب شبانه را راحت تر می کند.
یک ســاعت قبل از خواب شیر گرم 
را امتحان کنیــد. تریپتوفان موجود 
در شــیر گرم به طور طبیعی سطح 
ســروتونین را که هورمــون مرتبط 
با احســاس شادی اســت، افزایش 
می دهد. ســروتونین باعــث افزایش 
تولید هورمــون تنظیم کننده خواب 

یعنی مالتونین نیز می شود.
شــیر بادام گزینه دیگر اســت. این 
نوشــیدنی نیز سرشــار از منیزیم، 
مالتونیــن و تریپتوفــان اســت. در 
سال های اخیر از منیزیم برای درمان 
بی خوابی بخصوص در افراد مســن، 

استفاده شده است.
اسموتی موز و بادام را فراموش نکنید. 
مــوز عالوه بر تریپتوفــان و منیزیم، 
پتاسیم زیادی دارد. پتاسیم و منیزیم 
ماهیچه ها را شــل کرده و به کاهش 

عالئم بی خوابی کمک می کند.

تنظیم خواب با الگوی صحیح تغذیه
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ح�ل 2615        

ض

ن

ح�ل ط
جد��
5128

آخرين جنگ اردشير پاپگان با روميان
آخرين جنگ اردشـــير پاپکان با امپراتوري رومـ  
 به نوشـــته مورخان اروپايي، جنگ »بارباليســـوس«ـ
  26 نوامبر سال 240 ميالدي با پيروزي قاطع ايران به پايان 

رسيد. 
اين آخرين جنگ اردشير پاپکان با روميان بود. وي 

سال پس از آن درگذشت.
طرح نادرشاه برای بازسازی نيروهای مسلح ايران

نادرشاه افشـــار پس از اخراج اروپاييان از بحرين 
و تصرف مسقط و عمان، در نوامبر سال 1743 بزرگان 
كشور و افسران ارشد ارتش را براي بررسي طرح بازسازي 

نيروهای مسلح ايران به اردوگاه خود دعوت كرد. 
در اين جلســـه نادر برنامه خود را مطرح ساخت و 
گفت كه طبق طرح او، ارتش ايران در هيچ واحد زماني 
نبايد كمتر از چهارصد هزار نيروي آماده در اختيار داشته 
باشد. اين طرح همچنين شامل ايجاد يك نيروي دريايي 
بزرگ بود كه بتواند يك تنـــه از عهده ناوگان اروپاييان 

برآيد.  
َخشم محمدعلي شاه ازكاهش از بودجه دربار

آذر 1286 مجلس جديد التاســـيس شورا بودجه 
دربار را ســـيصد هزار تومان كســـر و به پانصد هزار 
 تومان كاهش داد و شـــهريه زنان ناصرالدين شاه را هم

 حذف كرد.
  اين تصميم مجلس كه مـــورد تائيد ناصرالملك

 رئيس الوزراء وقت قرار گرفته بود محمدعليشـــاه را به 
خشـــم آورد و ديگر، كينه مجلس را تا به توپ بستن و 

انحالل آن از دل بيرون نکرد.
درگذشت محمدعلي فروغي نخست وزير 

محمدعلي فروغي اديب، سياســـتمدار و دولتمرد 
 پنجم آذرماه 1321 در گذشت. وي كه سه بار نخست وزير، 
يك بار رئيس مجلس، چندبـــار وزير و يك بار رئيس 
ديوان عالي كشور شـــده بود هنگام فوت 67 ساله بود. 
فروغي دو روز پس از تجاوز نظامي انگلستان و شوروي 
به ايران و كناره گيري علي منصور، به نخست وزيري ايران 
منصوب و اشغال نظامي وطن ما در دوران نخست وزيري 

او تکميل شده بود.   

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

600  درخواست پروانه امتياز نشريه 
تحت بررسي است 

دكتر مهدي ممکن، معــــاون مطبوعاتي وزارت 
ارشاد ملي در گفت وگويي اعالم كرد: بموجب قانون 
مطبوعات به 600 درخواست پروانه امتياز در كميسيون 
بررسي نشريات رســــيدگي مي شود و به آنهايي كه در 
پرونده شان نقصي وجود نداشته باشد، اجازه انتشار داده 
خواهد شد. دكتر ممکن به سيل عظيم تقاضا هاي دريافت 
پروانه نشريات اشــــاره كرد و گفت: در كشور هايي كه 
انقالب شــــده اغلب به يك يا دو نشريه بسنده كرده اند 
چنانکه كوبا پس از 20 سال يك روزنامه دارد و نيکاراگوئه 
و الجزاير نيز به همين ترتيب بيش از چهار نشريه ندارند 
ولي در ايران اسرار عجيبي هست كه هركس براي خود 

يك نشريه داشته باشد. 
شركت بني صدر در اجالس شوراي امنيت

 به تعويق افتاد
سفر ابوالحسن بني صدر سرپرست وزارت امور 
خارجه ايران به نيويورك به تعويق افتاد. سخنگوي وزارت 
امور خارجه اعالم كرد كه با توجه به در پيش بودند تاسوعا 
و عاشــــوراي حسيني و نيز برگزاري همه پرسي درباره 
قانون اساســــي در روزهاي 11 و 12 آذرماه، سرپرست 
وزارت امور خارجه ســــفر خود به نيويورك را به آينده 

موكول كرد. 
دكل تلويزيون ايالم منهدم شد

ايالم: ساعت 30ر8 دقيقه ديشب، حدود چهارصد 
مهاجم به دكل تلويزيون ايالم حمله كردند و آنرا منهدم 
ساختند. مهاجمين كه به انواع سالح هاي سبك و سنگين از 
قبيل خمپاره و موشك انداز مجهز بودند، به دكل تلويزيون 
ايالم واقع در »شاه نخجير« حمله كردند و با مقاومت شديد 
نگهبانان دكل  كه همگي جوانمرد بودند، روبرو شدند. اين 
درگيري تا ساعت 2 بامداد امروز ادامه داشت و مهاجمين 

سرانجام موفق شدند دكل تلويزيون را منهدم كنند. 
اخطار شديد نفتي ايران به جهان

علي اكبر معين فر وزير نفت، اعالم كرد هر كشوري 
كه با جمهوري اسالمي ايران روش خصمانه اي داشته باشد 
مورد تحريم نفتي ما قرار خواهد گرفت. معين فر كه براي 
استقبال كالدرون برتي وزير انرژي و معاون ونزوئال به 
فرودگاه مهرآباد رفته بود در گفتگو با خبرگزاري پارس 
درباره هدف سفر »برتي« به ايران گفت كالدرون برتي 
وزير انرژي و معاون ونزوئال رياست جلسه اوپك را كه 
در هفده دسامبر در كاراكاس تشکيل خواهد شد به عهده 
خواهد داشت و معمول است كه براي تدارك قبلي هر 
كنفرانس رئيس كنفرانس و كشور ميزبان با ديگر اعضاي 
اوپك مذاكراتي انجام مي دهد و طي آن درباره مطالبي كه 
امضاي اوپك خواهان طرح آن در دستور جلسه كنفرانس 

هستند با آنان گفتگو و تبادل نظر مي كند. 
كاركنان اخراجي »آب و فاضالب« اصفهان بسر كار 

خود بازمي گردند
اصفهان: محمد كاظم موسوي بجنوردي استاندار 
اصفهان به اتفاق فرماندار اصفهان، براي بررسي نيازها 
و خواست هاي كاركنان سازمان آب و فاضالب استان 
اصفهان، از تأسيسات مركزي اين سازمان ديدن كرد و در 
جلسه مشتركي كه با شركت بيش از 1200 تن از كاركنان 
اين سازمان تشکيل شده بود حضور يافت و گفت: اين 
سازمان و ســــازماني هاي ديگر مملکتي براي طاغوت 
و طاغوتيان درســــت شده بود و تغيير اين سازمان ها بر 
اســــاس نيازها و خواست هاي پس از انقالب ضروري 
است. همچنين، گفته شــــد كه اين سازمان از اين پس 
تحت پوشش وزارت نيرو قرار خواهد گرفت و از وجود 
كاركنان و مهندسين سازمان به جاي مهندسين مشاور 
استفاده خواهد شد و كارگران اخراجي سازمان به سر كار 

خود باز خواهند گشت. 
700 كارگر، در تبريز، بيكار شدند

اموال صاحب كارخانه و ويالهاي »ليدو« رامسر 
توقيف شد. امروز بمناسبت سالروز شهادت واقعه خونين 
پنجم آذرماه گرگان، شهر گرگان يکپارچه تعطيل بود و 
هزاران نفر، ضمن اجتماع در امامزاده عبداهلل)ع( از شهداي 
اين شــــهر، تجليل كردند. مردم انزلي نيز ديروز بخاطر 
بزرگداشت چهلمين روز شهداي اين شهر، راهپيمايي 
كردند. كارگاه خانه سازي بانك رهني در تبريز، در پي 
برخورد كارگران با مسئوالن كارگاه، تعطيل شد و حدود 

هفتصد كارگر بيکار شدند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 5 آذرماه 1358 
)برابر با 6 محرم 1400، 26 نوامبر 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

نوروز كه سيل در كمر می گردد
سنگ از سر كوهسار در می گردد

از چشمه چشم ما برفت اين همه سيل
گويی كه دل تو سخت تر می گردد

سعدی

پند بزرگان

چيزی بدتر از آن نيســـت كه شخصی به هنگام 
بدبختی روزگار خوشی را به ياد بياورد . . .

ژان کریستف – رومن روالن
هركس بايد روزانه يك آواز بشـــنود ، يك شعر 
خوب بخواند و در صورت امکان چند كلمه حرف 

منطقی بزند.
گوته

 سرایه

قاب امروز

تصویر منتخب طبیعت  2019/ مهر
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آخرين جنگ اردشير پاپگان با روميان
آخرين جنگ اردشـــير پاپکان با امپراتوري رومـ  
 به نوشـــته مورخان اروپايي، جنگ »بارباليســـوس«ـ

  26 نوامبر سال 240 ميالدي با پيروزي قاطع ايران به پايان 
رسيد. 

اين آخرين جنگ اردشير پاپکان با روميان بود. وي 
سال پس از آن درگذشت.

طرح نادرشاه برای بازسازی نيروهای مسلح ايران
نادرشاه افشـــار پس از اخراج اروپاييان از بحرين 
و تصرف مسقط و عمان، در نوامبر سال 1743 بزرگان 
كشور و افسران ارشد ارتش را براي بررسي طرح بازسازي 

نيروهای مسلح ايران به اردوگاه خود دعوت كرد. 
در اين جلســـه نادر برنامه خود را مطرح ساخت و 
گفت كه طبق طرح او، ارتش ايران در هيچ واحد زماني 
نبايد كمتر از چهارصد هزار نيروي آماده در اختيار داشته 
باشد. اين طرح همچنين شامل ايجاد يك نيروي دريايي 
بزرگ بود كه بتواند يك تنـــه از عهده ناوگان اروپاييان 

برآيد.  
َخشم محمدعلي شاه ازكاهش از بودجه دربار

آذر 1286 مجلس جديد التاســـيس شورا بودجه 
دربار را ســـيصد هزار تومان كســـر و به پانصد هزار 
 تومان كاهش داد و شـــهريه زنان ناصرالدين شاه را هم

 حذف كرد.
  اين تصميم مجلس كه مـــورد تائيد ناصرالملك

 رئيس الوزراء وقت قرار گرفته بود محمدعليشـــاه را به 
خشـــم آورد و ديگر، كينه مجلس را تا به توپ بستن و 

انحالل آن از دل بيرون نکرد.
درگذشت محمدعلي فروغي نخست وزير 

محمدعلي فروغي اديب، سياســـتمدار و دولتمرد 
 پنجم آذرماه 1321 در گذشت. وي كه سه بار نخست وزير، 
يك بار رئيس مجلس، چندبـــار وزير و يك بار رئيس 
ديوان عالي كشور شـــده بود هنگام فوت 67 ساله بود. 
فروغي دو روز پس از تجاوز نظامي انگلستان و شوروي 
به ايران و كناره گيري علي منصور، به نخست وزيري ايران 
منصوب و اشغال نظامي وطن ما در دوران نخست وزيري 

او تکميل شده بود.   

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

600  درخواست پروانه امتياز نشريه 
تحت بررسي است 

دكتر مهدي ممکن، معــــاون مطبوعاتي وزارت 
ارشاد ملي در گفت وگويي اعالم كرد: بموجب قانون 
مطبوعات به 600 درخواست پروانه امتياز در كميسيون 
بررسي نشريات رســــيدگي مي شود و به آنهايي كه در 
پرونده شان نقصي وجود نداشته باشد، اجازه انتشار داده 
خواهد شد. دكتر ممکن به سيل عظيم تقاضا هاي دريافت 
پروانه نشريات اشــــاره كرد و گفت: در كشور هايي كه 
انقالب شــــده اغلب به يك يا دو نشريه بسنده كرده اند 
چنانکه كوبا پس از 20 سال يك روزنامه دارد و نيکاراگوئه 
و الجزاير نيز به همين ترتيب بيش از چهار نشريه ندارند 
ولي در ايران اسرار عجيبي هست كه هركس براي خود 

يك نشريه داشته باشد. 
شركت بني صدر در اجالس شوراي امنيت

 به تعويق افتاد
سفر ابوالحسن بني صدر سرپرست وزارت امور 
خارجه ايران به نيويورك به تعويق افتاد. سخنگوي وزارت 
امور خارجه اعالم كرد كه با توجه به در پيش بودند تاسوعا 
و عاشــــوراي حسيني و نيز برگزاري همه پرسي درباره 
قانون اساســــي در روزهاي 11 و 12 آذرماه، سرپرست 
وزارت امور خارجه ســــفر خود به نيويورك را به آينده 

موكول كرد. 
دكل تلويزيون ايالم منهدم شد

ايالم: ساعت 30ر8 دقيقه ديشب، حدود چهارصد 
مهاجم به دكل تلويزيون ايالم حمله كردند و آنرا منهدم 
ساختند. مهاجمين كه به انواع سالح هاي سبك و سنگين از 
قبيل خمپاره و موشك انداز مجهز بودند، به دكل تلويزيون 
ايالم واقع در »شاه نخجير« حمله كردند و با مقاومت شديد 
نگهبانان دكل  كه همگي جوانمرد بودند، روبرو شدند. اين 
درگيري تا ساعت 2 بامداد امروز ادامه داشت و مهاجمين 

سرانجام موفق شدند دكل تلويزيون را منهدم كنند. 
اخطار شديد نفتي ايران به جهان

علي اكبر معين فر وزير نفت، اعالم كرد هر كشوري 
كه با جمهوري اسالمي ايران روش خصمانه اي داشته باشد 
مورد تحريم نفتي ما قرار خواهد گرفت. معين فر كه براي 
استقبال كالدرون برتي وزير انرژي و معاون ونزوئال به 
فرودگاه مهرآباد رفته بود در گفتگو با خبرگزاري پارس 
درباره هدف سفر »برتي« به ايران گفت كالدرون برتي 
وزير انرژي و معاون ونزوئال رياست جلسه اوپك را كه 
در هفده دسامبر در كاراكاس تشکيل خواهد شد به عهده 
خواهد داشت و معمول است كه براي تدارك قبلي هر 
كنفرانس رئيس كنفرانس و كشور ميزبان با ديگر اعضاي 
اوپك مذاكراتي انجام مي دهد و طي آن درباره مطالبي كه 
امضاي اوپك خواهان طرح آن در دستور جلسه كنفرانس 

هستند با آنان گفتگو و تبادل نظر مي كند. 
كاركنان اخراجي »آب و فاضالب« اصفهان بسر كار 

خود بازمي گردند
اصفهان: محمد كاظم موسوي بجنوردي استاندار 
اصفهان به اتفاق فرماندار اصفهان، براي بررسي نيازها 
و خواست هاي كاركنان سازمان آب و فاضالب استان 
اصفهان، از تأسيسات مركزي اين سازمان ديدن كرد و در 
جلسه مشتركي كه با شركت بيش از 1200 تن از كاركنان 
اين سازمان تشکيل شده بود حضور يافت و گفت: اين 
سازمان و ســــازماني هاي ديگر مملکتي براي طاغوت 
و طاغوتيان درســــت شده بود و تغيير اين سازمان ها بر 
اســــاس نيازها و خواست هاي پس از انقالب ضروري 
است. همچنين، گفته شــــد كه اين سازمان از اين پس 
تحت پوشش وزارت نيرو قرار خواهد گرفت و از وجود 
كاركنان و مهندسين سازمان به جاي مهندسين مشاور 
استفاده خواهد شد و كارگران اخراجي سازمان به سر كار 

خود باز خواهند گشت. 
700 كارگر، در تبريز، بيكار شدند

اموال صاحب كارخانه و ويالهاي »ليدو« رامسر 
توقيف شد. امروز بمناسبت سالروز شهادت واقعه خونين 
پنجم آذرماه گرگان، شهر گرگان يکپارچه تعطيل بود و 
هزاران نفر، ضمن اجتماع در امامزاده عبداهلل)ع( از شهداي 
اين شــــهر، تجليل كردند. مردم انزلي نيز ديروز بخاطر 
بزرگداشت چهلمين روز شهداي اين شهر، راهپيمايي 
كردند. كارگاه خانه سازي بانك رهني در تبريز، در پي 
برخورد كارگران با مسئوالن كارگاه، تعطيل شد و حدود 

هفتصد كارگر بيکار شدند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 5 آذرماه 1358 
)برابر با 6 محرم 1400، 26 نوامبر 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

نوروز كه سيل در كمر می گردد
سنگ از سر كوهسار در می گردد

از چشمه چشم ما برفت اين همه سيل
گويی كه دل تو سخت تر می گردد

سعدی

پند بزرگان

چيزی بدتر از آن نيســـت كه شخصی به هنگام 
بدبختی روزگار خوشی را به ياد بياورد . . .

ژان کریستف – رومن روالن
هركس بايد روزانه يك آواز بشـــنود ، يك شعر 
خوب بخواند و در صورت امکان چند كلمه حرف 

منطقی بزند.
گوته

 سرایه

قاب امروز

تصویر منتخب طبیعت  2019/ مهر

جدول سودوکو

فروردین: اکنون روابط شما با دیگران در موقعیت خوب و واضحی قرار دارد با 
این حال هنوز سخت است که بدون مقدمه به موضوع اصلی بپردازید. به خودتان 
قول دهید که رویاهای خود را دنبال کنید بدون اینکه نیاز باشد به دیگران در 
این رابطه توضیحی دهید. زیاد به خودتان سخت نگیرید و به ندای درونی خود 

اعتماد کنید.

اردیبهشت: شرایط پیچیده و متناقضی که اکنون در آن هستید ایجاب می کند 
که راحت باشید و حرف دلتان را بزنید، حتی اگر از این کار کناره گیری می کردید. 
فراموش نکنید که مادامی که در دنیای بیرون حضور پیدا می کنید امکان این را 
هم دارید که هر وقت دلتان خواست در رویاها و خیاالت خودتان غوطه ور شوید.

خرداد : جاه طلبی زیاد ممکن اســت کار دست تان دهد به خاطر اینکه شما 
در وضعیت پیچیده ای قرار دارید و نمی توانید به اهداف تان برسید. ممکن است 
بخواهید بیشــتر از توان تــان کار انجام دهید و از کاری کــه االن دارید انجام 
می دهید خشــنود نیســتید. اگر بتوانید از این انتظارات غیرواقعی خود دست 

بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت .

تیر: اگر شما کسی را تحت کنترل خود دارید سعی نکنید که او را متقاعد کنید. 
از طرف دیگر، این موضوع مســأله مهمی برای نگران شدن نیست. فقط بدون 
اینکه اضطراب داشته باشید در مورد توالی غیر قابل پیش بینی اتفاقات واکنش 
نشان بدهید. واکنش نشان دادن به موقع شما را قادر می سازد که یک موقعیت 

پیچیده را به موقعیتی تبدیل کنید که برای دیگران مفید است.

مرداد :  کارهای تکراری شما معکوس شده است،  و باعث می شوند که نتوانید 
براحتی روی رویاهایتان تمرکز کنید. بخاطر این نمی توانید خود را ســرزنش 
نکنید. شــما بیش از آن که حتی فکرش را هم بکنید الیق با استعداد هستید. 
اماچیزی که شما ندارید و محتاج آن هستید ، این است که باید برای رسیدن به 

اهدافی که در نظر دارید صبر و شکیبایی داشته باشید.

شهریور : شما سعی می کنید تا جایی که امکان دارد با کمک دیگران به مقصود 
خود برســید، اما نیازهای شــما برایتان دردسرساز نیز خواهند بود؛ چراکه اگر 
آنهایی که بهتان کمک کرده اند هر خواسته بدون دلیلی هم از شما داشتند شما 
مجبور می شوید بهشان کمک کنید. شما باید قبل از اینکه خودتان را در اختیار 

دیگران قرار بدهید، مرزهایی برای خود تعیین کنید.

مهر : شما نقشــه های بیش از حد بزرگی را در سر می پروردانید البته داشتن 
رویاهای بزرگ خوب اســت اما تا حدی که باعث پیشرفت شما شود نه این که 
تنها آنها را در سر داشته باشید.برای رسیدن به رویاهای بزرگ ابتدا باید زندگی 
تان را پله به پله ارتقا ببخشید نه این که به یک باره از یک پله بخواهید به پله های 

اخری صعود کنید.

آبان :شما برای رفع کردن یک سوءتفاهم تالش کرده و احساس مسئولیت می 
کنید، اما به طریقی قصد و نیت شما می تواند اشتباه تعبیر شود. حتی اگر شما 
فکر کنید که خیلی واضح صحبت می کنید، دیگران ممکن است که گفته های 
شما را اشتباه تفسیر کنند. سعی نکنید که به سختی فعالیتهایتان را توجیه کنید. 

اکنون ساکت بودن و کمتر حرف زدن مؤثر است.

آذر :  شما باید آنقدر عاقل باشید که به خاطر بسپارید داستان رویایی شما تنها 
راه موجود برای شما نیست. مسیرهای چندگانه ای از نقاط مختلف در راه شما 
پدیدار خواهند شد حتی اگر اکنون برای شما قابل مشاهده نباشند. به یاد داشته 
باشید که واقعیت بسیار سخت تر از آن است که فکر می کنید. راه حل های جدید 

برای شما آشکار خواهند شد.

دی : ممکن اســت به احساسی دســت پیدا کنید که شما را به جایی برساند 
درست خالف جهتی که تا به امروز فکر می کردید. در حقیقت، ایده جدید شما 
احتماال برخالف ایده های دیگران خواهد بود. راه آسانی نیست چرا که احتمال 
آن می رود که طی روزهای آینده با ایستادگی و مقاومت روبرو شوید. بنابراین، 

بهتر است که حاال از غریزه تان کمک بگیرید.

بهمن : نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شــما اتالف 
انرژی به همراه دارد، اما شــاید شما قادر نباشید که به راحتی صداهایی که در 
مغزتان پیچیده را خاموش کنید. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال 
حاضر با گذشته متفاوت است، درحالیکه برانگیخته شدن ترسهای شما کمک 

می کند که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکت کنید.

اسفند : حتی اگر شما از زندگی روزمره تان راضی هم هستید، با فکر کردن و 
تمرکزکردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. در حالیکه با احتیاط افکارتان را به 
مسیری می کشانید که تصاویر مثبتی را در ذهتان می پروراند، آنها را تحت کنترل 
خود درآورید. با تغییر دادن تصویرهایی که نگرش شــما را می سازند، روزهای 

بهتری داشته باشید.
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اسامی برندگان جدول  3849
1ـ محمد مرادیـ  تهران
2ـ پوریا فرحمندـ  قزوین
3ـ المیرا خالقیـ  بجنورد

افقي:
1. تصویرگرایيـ  لرزانه

2. وسیله نقلیه موتوري ـ پایتخت لهستان ـ برادران 
آمریكایي مخترع هواپیما

3. آرزوهاـ  باني آییني در عهد ساسانیان با هدف برابري 
و مساواتـ  پناهگاهـ  مرتجع الستیكي

4. همه دارندـ  پادشاهانـ  روانـ  لوله گوارشي
5. هزار كیلوـ  چهار لیترـ  ساز تیرهـ  عالم مادي

6. آتشدانـ  حالي كردنـ  درسي در مدرسه
7. راهنمایيـ  دست به دامان شدنـ  سیم فرنگي

8. نوعي آشـ  لباسي براي زنان هندوـ  سبیلـ  رگ 
خواب یا نقطه ضعف كسي 

9. حرف دهان كجي ـ اثري مشهور از ناصرخسرو ـ 
دریا

10. نیاـ  دلیرـ  پزشكـ  پارچه ابریشمي رنگین
11. هجوم، حملهـ  نژادـ  كف پوش چوبي
12. كبوتر دشتيـ  باالتر از سروانـ  شبح

13. نقابـ  بليـ  شیفتهـ  من و شما
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7. ملتهبـ  نهمـ  واحد ورزش بوكس
8. از دنیا رفتن ـ پارچه مشبك ـ باران یخي ـ ساز 

شاكي
9. دودلي ـ اثري مشهور از محمدبن جریر طبري ـ 
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 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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مبدا
17. بیماري نرمي استخوانـ  دریایي بزرگ بین اروپا، 
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

دارای جواز رسمی تعمیرات لوازم گازی، و لوازم خانگی

تلفن: 604-773-0096

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

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

604-773-6374

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
۶0۴-۹۲1-۴7۲۶

کالس نقاشی
زیر نظر:  

مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

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

جای شما  
در این صفحه خالی است!

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط ۲0 دالر

تلفن تماس: ۶0۴-۹۲1-۴7۲۶

تـدريـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فريده رحمتى
با ۲٠ سال تجربه آموزشى در كانادا

6٠4-949-٠۲٠١
6٠4-۷٠٠-56١5

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

مانيکور و الك ژل فقط ۲5 دالر
Manicure & Shellac

كوتاه كردن (خانم ها) .......... ١5 دالر
رنگ ريشه ......................... 35 دالر
هاياليت .............................. 6٠ دالر

كوتاه كردن و رنگ ريشه 45 دالر

بند و ابرو ۲٠ دالر

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

6٠4-۲١9-6۲٠۲ «نورت ونکوور»

تاتو ابرو ١5٠ دالر، تاتو چشم ١5٠ دالر،
TATTOO تاتو لب ١۲٠ دالر

3 هفته آگهی  در نیازمندی های پیوند
  فقط ۲0 دالر

اجارهدفتر

اجارههمخانه

IMPROVE 
YOUR 

GRADES

Since 2002موسسه آموزشى كپيالنو

از هم اكنون به فکرتقويت پايه درسى فرزندان خود باشيد
Private Lessons for 

Elementary & High School
Math, English, Scince, .....

#106-2419 Bellevue Avenue, West Vancouver

604-839-0244  
604-281-0244

مديريت امالك مسکونى و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

604-817-9933
forouzan.yazdan@gmail.com

فروزان يزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

مشاوره  رايگان براى تعيين بهاى اجاره ملک شما
بازاريابى و تبليغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصي متقاضيان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظيم قرارداد قانونى اجاره
مديريت ماهيانه واحد اجارى

براى ليست امالك موجود براى اجاره به 
وب سايت زير مراجعه كنيد

 Iranian School (Farsi)

مدرسه ايرانيان (فارسی)
شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابی، پورت مودی، یو بی سی و ریچموند

  	www.iranianschool-farsi.com      (604) 551-9593 تلفن
                    		Iranianschool@hotmail.com

www.iranianschool-farsi.com 
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3 

E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953

 مدرسه ایرانیان (فارسى)
Iranian School (Farsi)

  شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابى، 
پورت مودى، یو.بى.سى و ریچموند

www.iranianschool-farsi.com     
Iranianschool@hotmail.com                     

604-551-9593
604-261-6564

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. 

604-921-4726

1۲ متر اداری مبله، با منظره عالی
 و اتاق انتظار مشترک در یک واحد ۹0 متری، 

نزدیک به ایستگاه اتوبوس
57۸0-۸05- ۶0۴ سعید

یک اتاق در یک آپارتمان دوخوابه
در بهترین نقطه النزدل

به یک خانم اجاره داده می شود.
1454 604-716-3476

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره
یک اتاق مبله بزرگ، بسیار تمیز، با کمد 

بزرگ، شامل همه امکانات، الندری، 
اینترنت و تلویزیون، در منطقه بسیار دنج 
و دلباز، در مجاورت ایستگاه اتوبوس و 

پارک به مبلغ بسیار مناسب
فوری اجاره داده می شود.

1454 778-919-6372
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

223 A - 3030 Lincoln Avenue, 
Coquitlam, BC V3B 6B4
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آرایش و زیبایی
داريوش                  5464-6٠4-9۸٠
مژان                       6٠4-3١۸-55١۷
ويدا (پوست و ليزر)    6٠4-۷64-۲۷46
پوست و اپيالسيون     6٠4-364-۸4١6

آموزش رانندگی

پرسپوليس              6٠4-644-۸96٠
اطلس                     6٠4-53۷-35۲5
يوسف                     6٠4-۸٠5-۷6۷٠
ونکو (بهزاد)              4۲۸٠-6٠4-35١
سيامک صالحى       ٠٠٠٠-۷۷۸-995
ونکو درايوينگ اسکول ١34۲-۷۷۸-۸3۸
6٠4-33۸-4١٠3                   Canucks
شهرام                   ٠۲69-۷۷۸-۷۷۲
فرزاد                     96٠6-6٠4-35١
۷۷۸-۸96-١4۲٠   EZ  UP ON GAS بهروز

حسين وكيلى            ٠١٠۷-6٠4-۲4٠
6٠4-۷٠-١٠55٠  Green Way محسن
آرمين                     ۲۲۲6-6٠4-44١
6٠4-99٠٠-٠59                   Cyber
6٠4-44١-36۷۷  BUCKLE UP فرهاد
مينو (منطقه تراى سيتى)   6٠4-9۲۸-۲۲۲4
جعفرى (تراى سيتى)       6٠١6-6٠4-96١
6٠4-۸5۷-3٠۷٠  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ايرانيان        6564-6٠4-۲6١

آژانس مسافرتی

آژانس دى              ١433-6٠4-۷۷٠
رويال تراول            ١۷5٠-6٠4-۷۷٠
پرستو تراول            6٠4-945-6٠٠۲

آموزش هنر

پرويز نزاكتى (آواز)  6٠4-9١3-34۸6
باله ملى پارس         ۷۷۸-۷٠9-343۲
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   6٠4-464-4۷٠١
محمد (تنبور)           ١54١-۷۷۸-۸9١
على حق بين (پيانو، ارگ) 6٠4-649-9۷44
دكتر منشورى (پيانو، ارگ) 99٠3-6٠4-99٠
نيما قائمى (سنتور، دف)    6565-6٠4-۷۷١
مهردخت مهيج (سه تار) ٠۸۷٠-6٠4-3۷۷
سيمين ايران منش (نقاشى) ۷۷۸-۲3۸-۲١4۲
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) ۷۷۸-3۸۸-۲49۸

اشرف آبادى (تار، سه تار) ١۲۷۲-6٠4-3۷5
محمد خرازى (گيتار) 3963-6٠4-55١
جمال صلواتى (آواز)  ١6۷۲-۷۷۸-9١9
انوشيروان (تار و سه تار) ۲93۷-6٠4-۷6٠
مهتاب حقيقى (پيانو، آواز) 6٠4-365-4۷١4

سروش شاه محمد (ويلن) 6٠4-36۸-5١۲3

اتومبیل (تعمیر)
مکانيکى سيار بهروز     6٠4-۸۲۸-65۸9
اتو چک آپ             ١544-6٠4-4۷۲
6٠4-93١-4444(Frontech) مهندس چيت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 6٠4-9۲4-94۷۷
يونکس                   ١4١3-6٠4-9۸۷
على فراستى           6٠4-۸39-993۸

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     6٠4-464-4۷٠١

چاپ و انتشارات
كاپيز ديپو                ۷۲۷۲-6٠4-99٠

الکتریک
آلفا الکتريک            9۷46-6٠4-۷۸١
پيروز الکتريک        6٠4-۷65-33۲9
رهام الکتريک         ۷۷۸-3۸9-۷6١5
واى.جى الکتريک     6444-6٠4-۸3٠

بیمه
رضا مصبريان          6٠4-9۸4-۷۷١5
حميد عليزاده          ۷۷۸-6۸۸-۸۷۷4
زينا نورى (انواع بيمه)     6٠4-۸3۸-35١3

ترجمه
حسين عندليب (رسمى)  6٠4-۸6۸-9۸٠٠
حميد داديزاده (رسمى) 6٠4-۸۸9-5۸54
فريبرز خشا             6٠4-9۲۲-46٠٠
سعيد حديدى          6٠4-۷١6-۷٠66
ملک جاه                  ٠49٠-6٠4-9۲5
يونکس                   ١4١3-6٠4-9۸۷
ميراندا قرشى          6٠4-۷١5-5۲6۷
سوسن (ترجمه شفاهى)   6٠4-3٠۷-۸654
ايزدنگهدار (كوكيتالم)   3٠٠٠-6٠4-99٠
آرش اندرودى (رسمى) 6٠4-365-695۲
حاتمى (رسمى-كوكيتالم)      6٠4-33۸-۷364
فراستى (خليليان)    6٠4-۸39-993۸
باوند زنجانى           ۷۲٠9-6٠4-99٠

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     6٠4-۲۷۷-۸643
امين                       ٠٠96-6٠4-۷۷3
حسن منوچهرى        6٠4-۷١9-49۲5
سعيد                           6٠4-346-۸9۲5

تفریحات

شدو دى جى            6٠4-9۸۷-9۸55
سيامک (شعبده باز)  ۷۷۸-55۸-۷٠۸٠
يونيورسال دى جى   ۸۸۸3-6٠4-55١
فريبرز                     ٠9٠9-6٠4-۸39
همراز                      ۷۷۸-3۸۸-4۲4۸

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   6٠4-6۸5-56۲5

خدمات ارزی
رويال                      ١٠۷٠-6٠4-9۸۸
سلوكى                   ۷۷۸-3۸9-۷6١5
حافظ                      6٠4-9۸4-4445
ادونسد                   65۷5-6٠4-9۷١
ملت                       ٠44۷-6٠4-۷۷٠

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      6٠4-۲5۸-۸656
رضا مراديان            ۷۷۸-۸6۲-۲5۲۸
آرمان                      6٠4-۷۷3-63۷4 
منوچهر                   ۷۷45-6٠4-۷6١
كاشيکارى (مهرداد)   ١56۲-6٠4-999
آريا                         ٠936-۷۷۸-۸۸۲

   6٠4-۷۲6-۷434 Renovation (كيوان)
پويان                     ٠۸45-۷۷۸-3۲۲ 
كامى                      ۷۷۸-3۸5-۷٠59

   6٠4-۷۸١-۷۷۷۸ Home Floor Decor
خدمات بتون تاج     6٠4-53۷-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصيرى           6٠4-55۲-۸۸۸4
الدن كرامتى            ۷4۷4-6٠4-9۸٠
توران ايزدى يار       6٠4-۷34-۲١١4

رادیو

فارسى زبان ونکوور    ۷۷۸-۷٠9-9١9١

سازمان های اجتماعی

كليساى مسيح             ٠9۸5-۷۷۸-۸59
مركز خانواده نورت شور      6٠4-9۸۸-5۲۸١
سازمان موزائيک      6٠4-۲54-96۲6
نورت شور مالتى كالچرال    6٠4-9۸۸-۲93١
واحد بهداشت نورت شور    6٠4-9۸3-6۷٠٠
  6٠4-59٠-4٠۲١             ISS of BC
فدراسيون پناهندگان    6٠4-۷۲۷-۸9۸6
گردهمايى بزرگساالن  ٠53٠-6٠4-6۸3
بنياد ايرانيان مسلمان   6٠4-6۸۸-3545
اتحاديه ايرانيان       ١65٠-6٠4-۷۲6
بنياد ايران و كانادا    ١١۲١-6٠4-696
انجمن فرهنگى آذربايجان 6٠4-5٠5-44۷۲

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله كشى حميد        ١۲۲١-6٠4-3٠۷
تاسيسات مو           6٠4-6٠3-۲65۷
اينتگرال                  ٠٠99-6٠4-۷۲۸
فرنس و شومينه      6٠4-56۲-۲53٠
9١١ فرنس، بويلر   6٠4-996-۲۷۲۷
۷۷۸-3١۷-9566          Advantage
مجيد                      3۸4٠-6٠4-96١
فرزين                    6٠4-5١۲-3۷۸3
6٠4-۷۲3-٠١۷١     Satrap فرنس
لوله كشى و گرمايش  6٠4-53۷-۸3١۲
لوله كشى (نويد)     ۷۷56-6٠4-56١

بهزاد                      ۷۷۸-۸34-6۲6۷

طراحی وب سایت

كامپ اكسپرس       6٠4-5١۲-3۲6۸

عکاسی و فیلمبرداری

حميد زرگرزاده         6٠4-9۲5-6۸٠٠
تله ويدئو                 6۸۷4-6٠4-9۸٠
يونکس                   ١4١3-6٠4-9۸۷
حميد                      6٠4-35۸-۷٠6٠

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رايا (تاروت) فقط خانم ها     6٠4-9۸3-9١۷۸
پورى فقط خانم ها           6٠4-9۸۸-۲9١3
مريم گيسا (تلفنى)   ١٠59-۷۷۸-99۸

فروشگاه  مواد غذایی

دانيال                      6٠4-669-6۷66
پارس                     6٠4-9۸۸-35١5
رز ماركت                ٠٠49-6٠4-4۷۲
افرا                        6٠4-9۸۷-۷454

كپيالنو ماركت          5999-6٠4-9۷١

قنادی
ركس                      ٠١١9-6٠4-9۷3
گلستان                   ۷۷6۷-6٠4-99٠

گل فروشی
گلباران                    ١4١3-6٠4-9۸۷

مشاور امالك

مجيد طالبى             ۷۷۸-55۸-۸۲۷۲
فرشته رحيمى         ۷۷۸-۸93-۲۲۷5
مهرناز كاووسى      6٠4-۷۷9-4١46
على فراستى           6٠4-۸39-993۸

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهيمى      6٠4-۷۸3-6٠9۷
آكادين (ناصر وحيدى)  ۲٠١5-6٠4-9۸٠

حسابدارى صبا        ١66١-6٠4-46١
بيژن جمشيدى       ۸۲9۲-6٠4-99٠
حسابدارى عزيزى  ۷۷٠4-۷۷۸-34٠
6٠4-35١-4۷۷١  Liberty Tax تدبير

موکت شویی

شاهين                    6٠4-945-۷539
رنگين كمان            6٠4-6١۷-۷١64
ونکوور كلينينگ       6٠4-۷63-34١5

نشریات
پيوند ونکوور            4۷۲6-6٠4-9۲١
شهروند بى سى       44١4-۷۷۸-3٠٠
دانستنيها                ۸۸۸۷-۷۷۸-34٠
فرهنگ بى سى         ۷۷۸-۲۷9-4۸4۸
دانشمند                  35۷٠-6٠4-۷۷٠
فرهنگ ما                6٠4-563-96٠٠

مشاور وام

كامبيز مهين سا        ٠۲٠۲-6٠4-۲5٠
پريوش وفايى         ١3١۲-6٠4-۸۷6
الهام معظمى         ٠۲9۸-6٠4-۷۷3

بهروز كاهکش        6٠4-۸۸9-4349

ورزش

پيکان (فوتبال)        6٠4-3١۸-5٠9٠
هاكز (فوتبال)          6٠4-936-6464
6٠4-99٠-۸۲9۲  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باكاد    6٠4-9۸6-5554
داود قوامى              6٠4-569-۲٠۸٠
فرشته رحيمى         ۷۷۸-۸93-۲۲۷5
سارا دادخواه           ١44١-۷۷۸-۲3۷
عليرضا حق جو         ۷۷۸-۲۸۸-۲53۷
كن پارس               ۸۷۸۷-۷۷۸-4٠٠
ايرج رضايى            6٠4-356-6٠3۲
باوند زنجانى           ۷۲٠9-6٠4-99٠

وکالت دعاوی

فرشاد حسين خانى  6٠4-۷۲۷-4555
رامين ژوبين            956۲-6٠4-44٠
هما يحيوى            959۸-6٠4-6۲٠ 

بيژن احمديان      6٠4-۲۲۷-6٠٠٠

فرش و خدمات وابسته
حسين دليرى          6٠4-9۸6-۸5۸5

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

برای درج نام   و شماره تلفن خود 
در فهرست مشاغل  با شماره

 4726-921-604  تماس بگیرید.

مهد کودك

آلتامونت (وست ونکوور)    6٠4-9۲۲-3435
Durant (كوكيتالم)      6٠4-۷۲4-6555

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابريشمى    6٠4-۷۲4-459۲
امتيازى  96٠۲-6٠4-۷١٠ دكتر حسن 
(رياضى)  ۷۷۸-۸95-5٠4٠ عرفان  مهندس 
(رياضى، شيمى) ٠۲٠١-6٠4-949 رحمتى  فريده 
استاد خيام              6٠4-9٠4-۸۸۸١
مهندس فيروزى      6٠4-۷۲۷-4۸۸3
بيولوژى) ۷۷۸-۸6۲-4٠35 (شيمى،  پريسا فرمند 
6٠4-۷64-۸۸١٠ فيزيک)     (رياضى،  ُدر  مهدى 
۷۷۸-۲۲۷-۸۷۷١ عليرضاعشقى(رياضى) 
دروس)    6٠4-۸١6-۸36٠ (كليه   Elite
6٠4-۷۲۷-596٠ شيمى)   ) لطفى زاده  مونا 
۷۷۸-۸۸۸-۲١۲3 فيزيک)  (رياضى،  بيات  دكتر 

امور اجاره مسکن
فروزان يزدان            6٠4-۸١۷-9933
محمدامين مقدسيان    6٠4-۲١9-9۷44

باربری ، حمل و نقل
آريا مووينگ            6٠4-۷۸۸-6٠3٠
مترو ونکوور            ۲۲33-6٠4-9۷٠
هركول                   ١39٠-6٠4-3١۸
پانوراما                  ١۲۸۲-6٠4-۲٠٠
هركول                   ۷۷۸-۸46-۲5۷3
باربرى پروژه (آرمين)   ۷۷۸-9۲9-۲۷۲5
  6٠4-۲59-۲545      Ship To IRAN
آلبرت                   6٠4-6٠3-9٠99

   

شیشه اتومبیل
6٠4-46٠-٠49٠    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امير اخالصى          ٠٠۷۸-6٠4-5١۸
سعيد فاضلى پور     ١6۸۲-6٠4-5١۲
دكتر امير به كيش   ٠3٠3-6٠4-5٠٠
مهندس صانعى     ٠5۲٠-۷۷۸-۷٠۸

كتايون روحانى        6٠4-9۸۸-5556
فريبرز خشا             6٠4-9۲۲-46٠٠
نيلپر هنرور              9۷6۷-6٠4-۲3٠
حسين كاموسى       6٠4-9۸6-5٠٠5
يونکس                   ١4١3-6٠4-9۸۷
فراستى (گواهى امضا)   6٠4-۸39-993۸

آموزشگاه دروس
كپيالنو (ابتدايى، دبيرستان) ٠۲44-6٠4-۲۸١

کامپیوتر
حميد                       6٠4-5٠6-۸3١9
 ۷۷۸-9١۸-۲۸١5  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

6٠4-436-١4١۸  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فريد غروى زاد        ۷۷۸-۷١3-۲494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مركز امام على (ع) 6٠4-۷١5-۷۷١۲
على فراستى           6٠4-۸39-993۸

دفتر ازدواج رسمی
يونکس                   ١4١3-6٠4-9۸۷
على فراستى           6٠4-۸39-993۸

وکالت پناهندگی
رامين ژوبين            956۲-6٠4-44٠

قفل و کلید

6٠4-۷۷3-۷3۷5                  Tidey
تعمیردرب گاراژ

۷۷۸-۷۷3-۸٠١۲        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعميرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر ۷۷45-6٠4-۷6١

«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

عضو 5 ستاره

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)500-7361

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

برای تعیین وقت حضوری با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا ۶ بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  ۶0۴-۹۴۴-۹۶77

 akaveh9@hotmail.com  
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از مجموعه کارهای خوش نویسی رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri ramin mahjouri - art gallery

سازمان ملل: تعهدات کنونی کشورها از فاجعه اقلیمی جلوگیری نمی کند

فرصت زیادی برای مقابله با ظهور اثرات گرمایش زمین نیست، اما نابودی بشر قطعیتی ندارد و می توان از آن 
جلوگیری کرد

گزارش جدید »برنامه اقلیمی ملل متحد« به دولت های جهان هشدار می دهد 
که اگر انتشار گازهای گلخانه ای را فراسوی تعهدات کنونی شان کاهش ندهند، 

باید آماده مواجهه با اثرهای فاجعه بار تغییرات اقلیمی باشند.

رادیو زمانه- گزارش ســاالنه سازمان 
ملل درباره انتشار گازهای گلخانه ای 
در 2019 تصویــر نگران کننده ای از 
وضعیــت اقلیم ترســیم می کند. بر 
اســاس این گزارش که سه شنبه 26 
نوامبر منتشــر شد، گرمایش جهانی 
زمین رو به افزایش است و قدرت های 
جهانی تالشی برای مقابله با آن انجام 

نمی دهند.
جان کریستنسن، مدیر گروه مولفان 
این گزارش دراین باره گفته اســت: 
»انتشــار گازهای گلخانــه ای باید تا 
2030، 55 درصــد کاهش یابد. اگر 
همین سال آینده دست به اقدام های 
بلندپروازانه نزنیــم، دیگر هیچ راهی 

برایمان باقی نخواهد ماند.«
گزارش برنامه اقلیمی ســازمان ملل 
 Emissions( انتشار«  »اختالف  که 
Gap( نام دارد، به تفاوت بین میزان 
انتشــار گازهای گلخانه ای و  واقعی 
تعهد هر کشــور بر سر میزان انتشار 

این گازها می پردازد.
این گزارش انگشــت اتهام را عمدتاً 
به سوی کشــورهای عضو گروه 20 
می گیرد؛ به ویژه ایاالت متحده و چین 
ــ دو کشــور صدرنشین در فهرست 
تولید گازهای گلخانه ای ــ ، روسیه 

و اتحادیه اروپا.
20 کشور صنعتی جهان مسئول 78 
درصد از کل انتشار گازهای گلخانه ای 
هســتند اما بر اســاس این گزارش، 
قدرت های صنعتی کار چندانی برای 
مقابله بــا گرمایش زمین انجام نداده 

اند.
این بی توجهی باعث شــده است که 
حتی در صورت عمل تمام کشــورها 
به تعهدات برآمــده از توافق اقلیمی 
پاریــس )2015(، باز هم متوســط 

درجــه حــرارت زمین نســبت به 
دوران پیشــاصنعتی بین 3.4 تا 3.9 
سلســیوس افزایش یابــد و تأثیرات 
ویرانگــر تغییرات اقلیمی را به همراه 

آورد.
به  یافته های گزارش ســازمان ملل 
این معناست که برای مقابله با بحران 
اقلیمی، دولت ها باید تعهدات شــان 
بر اســاس توافق پاریس برای کاهش 
گازهــای گلخانــه ای را »پنج برابر« 
افزایش دهند. در غیــر این صورت، 
بــرای  امیدهــا   ،2030 از  پیــش 
محدودکردن افزایش دمای زمین تا 
1.5 درجه سلسیوس نسبت به دوران 

پیشاصنعتی بر باد خواهد رفت.
رهبران جهــان 2015 در پاریس با 
امضای توافقی اقلیمی متعهد شدند 
که افزایش دمای هوای سیاره نسبت 
به دوران پیشاصنعتی را »تا حد خوبی 
زیر دو درجه سلسیوس« نگه دارند. 
این توافق بزرگ ترین دســتاورد در 
دیپلماسی جهانی محیط زیستی بود؛ 
دستاوردی که پس از حدود یک ربع 
قرن از زمان نخســتین بحث درباره 
تغییرات اقلیمــی در اجالس زمین 
سازمان ملل در 1992 به دست آمد. 

و به باور بسیاری، دیرهنگام.
کارشناســان و فعاالن محیط زیست 
و متخصصان پنل اقلیمی ســازمان 
ملل نسبت به نابســنده بودن توافق 
پاریس هشــدار داده اند و می گویند 
که افزایش دمایی بیش از 1.5 درجه 
تمام تأثیرات ویرانگر تغییرات اقلیمی 
را به همراه خواهد آورد. با این وجود، 
بسیاری از دولت ها نسبت به تعهدات 
توافــق پاریس بی توجه انــد و ایاالت 
متحده نیز خروج از این توافق را اعالم 
کرده است. 10 کشور دیگر از جمله 

ایران و عراق و ترکیه نیز توافق پاریس 
را رسماً تصویب نکرده اند.

آیا امیدی باقی مانده است؟

گــزارش ســازمان ملــل در عیــن 
تأکید  کمــاکان  هشــدارآمیزبودن، 
می کنــد کــه هنــوز راهــی برای 
زمین  دمای  افزایــش  محدودکردن 
به زیر 1.5 درجه سلســیوس وجود 
دارد. ایــن کار امــا منوط بــه اتخاذ 

ابتکارعمل های رادیکال است.
به گفته کریستنسن، »علم می گوید 
کــه می توانیم، اما به اراده سیاســی 

وابسته است«.
اینگر اندرســن، مدیر برنامه اقلیمی 
ســازمان ملل نیز بر ضرورت افزایش 

تعهدات کشورها تأکید می کند:
بــرای  مــا  جمعــی  »شکســت 
دست به کارشدن در زمان مناسب و به 

شکلی سرسختانه به این معناست که 
اکنون باید انتشار گازهای گلخانه ای 
را به شــدت کاهــش دهیم؛ چیزی 
حدود 7 درصد به شــکل سالیانه. ما 
بایــد در 2020 تــا جایی که ممکن 
اســت، به این هدف دســت یابیم. 
پس نیاز بــه قوی ترکــردن “میزان 
مشارکت تعیین شده در سطح ملی” 
در کاهش گازهــای گلخانه ای داریم 
تا دگرگونی هــای عظیم در اقتصاد و 

جامعه را آغاز کنیم.«
بــه عنوان بخشــی از توافق پاریس، 
هر کشــور بر اساس میزان مشارکت 
تعیین شده در سطح ملی، به کاهش 
سطح تولید و انتشار گازهای گلخانه ای 

دست می زند.
برای مثال، جمهوری اسالمی گفته که 
در صــورت وجود تحریم ها )وضعیت 
فعلــی( تــا 4 درصــد، و در صورت 
رفع تحریم ها تا 12 درصد از انتشــار 

گازهای گلخانه ای خواهد کاســت. با 
این وجود، توافق پاریس هنوز رسماً 
در خود ایران به تصویب نرسیده است.

تا کنون، حــدود 70 کشــور اعالم 
کرده اند که طرح میزان مشــارکت 
ملی جدیدی 2020 به سازمان ملل 
برای کاهش هر چه بیشــتر گازهای 
گلخانه ای ارائه خواهند داد. 56 کشور 
هم گفتــه اند که تا 2050 انتشــار 
گازهای کربنی را بــه صفر خواهند 

رساند.
جهان بــرای مقابله با بحران اقلیمی 
همچنین باید منابع انرژی خود را به 
شکل ریشه ای تغییر دهد. الکتریسیته 
باید تا 2050 به مهم ترین منبع انرژی 
بدل شود و منابع انرژی تجدیدپذیر 
باید تا میانه قرن بیست و یکم دست کم 
85 درصــد از کل مصرف جهانی را 
تأمین کنند. تولید زغال ســنگ باید 
متوقف شود. صنایع سنگین و حمل 

Are you an 

Internationally 

Trained Professional

 in need of financial 

support for your 

Foreign Credential 

Recognition?

For more information contact:

778-372-6609 
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans

Global Talent Loans program 
is delivered in partnership with 

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

Global Talent Loans Program

و نقل باید انتشار گاز کربنی را به صفر 
برسانند. و باالخره، بازدهی انرژی باید 
افزایش یابد. به عــالوه، متخصصان 
ســازمان ملل می گویند که فرآیند 
گذار به سمت اقتصاد جهانی سبزتر 
ساالنه بین 1.6 تا 3.8 تریلیون دالر 

هزینه در بر خواهد داشت.

کابل یک نمونه بارز

»تا چند دهه پیش، هوای پاک کابل 
زبانــزد بود و مــردم به همین خاطر 
به این شــهر می آمدند«. این تصویر 
گذشته پایتخت افغانستان است که 
عزت اهلل صدیقی فرماندار شــهر، آن 
را توصیــف می کند.  اما اکنون هوای 
آلــوده در کابل بیش از جنگ قربانی 
می گیرد. این کالن شهر پنج میلیونی 
اکنون در زمره شهرهای آلوده جهان 

است.
به گزارش تاگس شــاو، ساالنه چهل 
هزار نفر در کابل جان خود را از دست 
می دهند. رقمی بیش ازتعداد قربانیان 
جنگ  دهه ها  ســاالنه  غیرنظامــی 
داخلی.  ضعف زیرســاختی، کمبود 
دارو و خدمــات درمانی و اســتفاده 
گســترده از خودروهای فرســوده از 
عوامل آلودگی هوا هستند. مشکالت 
تنفسی، قلبی و عروقی از  شایع ترین 
بیماری های ساکنان شهر است. زنان 
و کودکان از آسیب پذیرترین گروه ها 

هستند.
اجالس اقلیمی آتی ســازمان ملل از 
دوم تا 13 دسامبر برگزار خواهد شد. 
ریاست دوره ای گفت و گوهای  شیلی 
اقلیمی را بــر عهــده دارد. قرار بود 
نشست آتی اقلیمی سازمان ملل در 
سانتیاگو در شــیلی برگزار شود اما 
اعتراض های گسترده ضددولتی باعث 
شد که رهبران این کشور نشست را 
لغو، و میزبانی آن را به اسپانیا واگذار 

کنند.

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن 604-600-8308 

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 7 تا 9:30 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 2:30  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره9524 

تلفن: 604-779-4422

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
8868-882-778 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  1(6100- 604-468
Azin.kalantari@success.bc.ca

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت 6:30 تا 8:30 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل 14 غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن 6046165475 تماس بگیرید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح 1 تا 6 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( 604-324-8300 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(604-323-0901

آکادمی فرهنگی موالنا

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون مباحث معنوی 
حضور شما را گرامی میدارد

 سلسله مباحث عرفان حافظ ،رمز و راز جهان نگری حافظ ، 
حافظ و رندی ،حافظ و عشق ، حافظ و سرشت و سرنوشت  

انسان ، حافظ و قرآن
محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه

زمان هر پنج شنبه   ساعت 7 تا 9 شب
 شماره ی 851 خیابان کویین غربی طبقه دوم . میپل  روم

تلفن تماس 8222 320 778

وقتی دستی را به یاری میگیری، 
 بدان که دست دیگرت  در دست خداست.     

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

Please join our efforts
 to support the needs of underserved children in IRAN

By purchasing our sculptures,
 you will give the opportunity to kids in the 

 Impoverished area of  Baluchestan  to go to school . 
100 %  of the sales proceeds will be donated to this  project 

and money goes directly to families in need. 

Sunday December 08 , 2019
2 - 7 PM

281 Industrial Ave, Vancouver

بده تا به رويت گشايند باز   
در كامراني و عمر دراز 

                                              حافظ

Sculpture Sale 50% off

 يکشنبه ۸ دسامبراز ساعت ۲ تا ۷ شب

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 8 دسامبر 2019 ، ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر

لطفا جهت رزرو با شماره1977-800-604 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

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. 
دیده بان ایران، بالفاصله بعد از اطالع از بازداشت حمید نوری در روز نهم نوامبر 2019، 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



PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

ثبت خريد و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

كامبيز  مهين سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1452

وكيل مهاجرت به آمريکا و كانادادفتر حقوقى  هما يحيوى

«مشاوره با تعيين وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمريکا
ـ  مهاجرت به كانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آيا ممنوع الورود به كانادا و يا آمريکا هستيد؟
جهت رفع ممنوعيت ورود به كانادا و آمريکا با ما تماس بگيريد

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب كشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسايل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثيه منزل

778-980-1286 «افشين»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
كاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پياده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراكز تجارى و ادارى

با ۲٠ سال سابقه

604-842-2326 «رامين»

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  كليه مدارك حقوقى، سجلى، تحصيلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهينامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بيمه اتومبيل و عدم سوء پيشينه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بريتيش كلمبيا 

خدمات نوتارى پابليک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وكالتنامه، وصيت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

مديريت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان يزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رايگان براى تعيين بهاى اجاره ملک شما
بازاريابى و تبليغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصي متقاضيان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظيم قرارداد قانونى اجاره
مديريت ماهيانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى ليست امالك موجود براى اجاره به وب سايت مراجعه كنيد

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-۹۲1-۴7۲۶ 
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