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هر جمعه منتشر می شود

کورش عرفانی

جنبش اعتراضی مردم ایران 
در جستجوی رهبری

درباره ی کمبودهای جنبش های اجتماعی ده تا بیســت 
سال اخیر در ایران فراوان سخن رانده شده است. نداشتن 
استراتژی روشن، عدم شفافیت در مشخص ساختن خواست 
و هدف اصلی، نداشتن سازماندهی و نیز نبود رهبری برخی 
از این اشکاالت یا کمبودهاست. در این نوشتار به مسئله ی 

رهبری می پردازیم. 

ویژگی های رهبری 

بدیهی است که یک جنبش اجتماعی برای گسترش و به 
ســرانجام رسیدن نیاز به رهبری دارد. آن هم یک رهبری 
توانمنــد و کارآمــد. ویژگی های یک جریــان رهبری را 

شناسایی کنیم: 
۱- خودجوش و فی البداهه نیست، بلکه از قبل برای ایفای 

این نقش خود را آماده کرده است. 
2- نیاز به مشــروعیت دارد. یعنی باید نزد فعاالن جنبش 

مقبولیت یابد. 
۳- نمــی تواند خودش را رهبر اعالم کند، باید آنها که در 

صحنه هستند او را رهبر اعالم کنند. 
4- می بایست قادر به انجام کار باشد. رهبر نمی شوند که 

رهبر باشند، رهبر می شوند که جنبش را رهبری کنند. 
5- باید طــرح، برنامه و توانایی پیاده کردن و مدیریت آن 

را داشته باشد. 
به این ترتیب می بینیــم که جریانی که این ویژگی ها را 
نداشــته باشد می تواند هر چیزی باشــد جز رهبر. لذا با 
ســروصدا و تبلیغات کاذب و آرزو و ادعا نیست که کسی 
رهبری را به دست می گیرد. نیاز به شرایطی تعریف شده 
و معین دارد که قابل دور زدن و نادیده گرفته شدن نیست. 
نمونه های افراد خودرهبر خوانده اما رهبر نشده کم نیست. 
دلیل این که مــا در جنبش های اجتماعی اخیر در ایران 
رهبری نداشته ایم با اتکاء به این پنج ویژگی ضروری چنین 

است: 
۱- خود را از قبل کاندید کرده اند، اما آماده نکرده اند. 

2- خود را مقبول مردم دانســته اند، اما از مردم مقبولیت 
عمومی و آنها مشروعیت نگرفته اند. 

۳- خودشــان را فرصت طلبانه رهبر اعالم کرده اند، صبر 
نکرده اند دیگران آنها را رهبر اعالم کنند. 

4- معتقدند که دارند رهبری می کنند، اما قادر به رهبری 
جنبش نبوده اند. 

5- طرح و برنامه نداشته اند و معلوم نیست اگر چیزی به 
این نام داشته باشند قادر به اجرای آن هستند یا خیر. 

به این ترتیب می بینیم که دلیل نبود رهبری در جنبش های 
اخیر این اســت که هیچ جریانی نبوده که به طور عینی از 
این ویژگی های الزم برخوردار باشد. و در این میان مهم این 
است که بدانیم بدون حتی یکی از این خصوصیات، احتمال 
تبدیل شدن به رهبر موفق یک جریان مبارزاتی گسترده 
ناممکن است، چه رسد به این که هیچ یک را نداشته باشیم. 
براین اســاس می توان گفت که باید روی این کمبود کار 
کــرد تا بتوانیم برای آن یک راه حــل بیابیم و در نهایت، 
یک جریان قادر به رهبری جنبش های متعدد اعتراضی در 

ایران را تدارک ببینیم.

اما چگونه؟ 

نخست با باطل کردن تمام رفتارهای اشتباه در هر یک از 
این پنج مورد. 

۱- خود را برای رهبری از حیث نظری و عملی آماده کنیم. 
یعنی آموزش و تدارک عملی ببینیم. 

2- مشــروعیتی ذهنی برای خویش قائل نباشیم. تالش 
کنیم این مشروعیت را  به طور عینی کسب کنیم و برای 
این منظور باید با نظر و عمل خود در میان الیه های فعال 

و معترض جامعه مقبولیت کسب کنیم. 
۳- رهبر خودخوانده نباشیم. با عملکرد خود کاری کنیم 
کــه دیگران ما را رهبر خویش بدانند و آن را به طور فعال 

بیان کنند. 
4- در عمل جنبش را رهبری کنیم، با سازماندهی و تدارک 

و تشکیالت، نه با حرف و ادعا در اینترنت و تلویزیون ها. 
5- طرح و برنامه ی مشــخص و قابل اجــرا ارائه دهیم و 
برای پیاده کردن و مدیریت آن، نیروی انسانی و منابع مالی 

تدارک ببینیم. 
به این ترتیب می توانیم شــروع خوبی را داشــته باشیم. 
جنبش اعتراضی در ایران کلید خورده اســت و اســتعداد 
رهبری پذیــری دارد. اما نیرویی که این پنج ویژگی را در 
خود به صورت همزمان داشــته باشد و بتواند کار رهبری 
را در عمل بر عهده گیرد نداریم. به همین دلیل یک جای 

کار لنگ است. 

وضعیت اپوزیسیون و رهبری

بدیهی است که در اپوزیسیون ایرانی یک طیف از نیروهای 
سیاسی را داریم که به نسبت های مختلف یک یا برخی از 
این خصوصیات پنج گانه را دارا هستند. اما مشکل این است 
که هیچ یک هر پنج شرط الزم را ندارند و به همین دلیل، 
یک جای کارشان با نقص مواجه است. این جریان ها می 
توانند با شناســایی نقاط ضعف خود، روی آنها کار کرده و 
اشکاالت را برطرف کنند تا با تامین هر پنج شرط، کانیدای 

مناسب برای این منظور باشند. 
در این راستا یک شروع خوب عبارت است از اعالم آمادگی 
برای رهبری. در این روند، مثل هر فرایند سیاسی دمکراتیک 
و گزینشــی، همه چیز با کاندیدا شدن شروع می شود. به 
طور مثال در آمریکا، سیاســتمداری که می خواهد رئیس 
جمهور آینده ی کشــورش شود، پیش از هر کار دیگری، 
نیت  )intention( خود را در این زمینه ابراز می کند. وقتی 
این مشخص شد، تهیه و تدارکات نیز به موازات آن به راه 
می افتد. مردم از این پس می دانند که این سیاســتمدار 
تصمیم گرفته رئیس جمهور شود و حاال نوبت آنهاست که 
به عنوان فعال سیاســی، تالشگر انتخاباتی، همیار مالی یا 
رای دهنده تصمیم بگیرند که آیا می خواهند از این کاندیدا 
حمایــت کنند، برای او کار تبلیغاتــی انجام دهند، به وی 
کمک مالی برسانند و یا در نهایت به او رای دهند یا خیر. 
وقتی چنین نکند طرف کاندیداتوری خود را پس می گیرد 
و از ادامه ی فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی دست بر می دارد. 
در مورد یافتــن یک جریان رهبری بــرای جنبش های 
اعتراضی نیز اولین اقدام مناســب برای این منظور آنست 
که تشــکل های سیاســی کاندیدا بیایند و این خواست 
و منظور خود را به صورت روشــن و شفاف اعالم کنند و 
خــود را در معرض قضاوت عام قرار دهند. یعنی، تعارف و 
خجالــت را کنار بگذارند و به مــردم ایران بگویند که می 
خواهند به صورت مشــخص جنبش اعتراضی برای تغییر 
رژیم جمهوری اسالمی را رهبری کنند. تا به حال این امر 
به صورت غیر مستقیم، در لفافه، ضمنی، حدودی، ناروشن، 
دوپهلو و خجالتی بیان می شده است. به همین خاطر مردم 
مطمئن نبوده اند که آیا می توانند و باید روی این جریان، به 
عنوان کاندیدای رهبری حساب کنند، یا موضوع بر سر یک 
تشکل سیاسی است که بدش نمی آید به طریق تصادفی 
و ناروشــنی، رهبر جنبش شود. تا این جا حرف ها در این 
زمینه بسیار دو منظوره، تقریبی و غیر مستقیم بوده است 
و به همین دلیل، جامعه نتوانسته حق انتخاب صریحی را 

احساس کند. 
اینک که وضعیت کشور به بحران رسیده، جنبش اعتراضی 
آغاز شــده و رژیم نیز در آستانه ی فروپاشی یا سرنگونی 
توسط مردم جان به لب آمده است، وقت آن به راستی فرا 
رسیده که سازمان های سیاسی مدعی رهبری، قدری فعال 
تر، جدیتر و شجاعانه تر با موضوع برخورد کنند. بیایند و به 
طور بی پرده و مستقیم به مردم ایران بگویند که آنها آماده 
اند تا رهبری جنبش را بر عهده گیرند. اما فراموش نکنیم، 
این تنها در زمانی معنی دارد و از بلوغ سیاسی حکایت می 
کند که آن سازمان یا جریان سیاســی تدارک الزم برای 

تامین پنج شرط فوق را به طور عملی و مستمر در دستور 
کار خود داشته و پی گیری کرده است. 

فراموش نکنیم، تبدیل شــدن به رهبری بیشتر از آن چه 
حاصل رهبر بودن باشد، محصول رهبر شدن است. تفاوت 
این دو در این اســت که رهبر »بودن« یک برداشت ایستا 
از امر رهبری اســت و بر پایه ی این تصور بنا شده که در 
یک مقطع یک جریان سیاسی باید خود را در مقام رهبری 
ببیند. این نگاه مکانیکی است و با واقعیت رهبری، که در 
واقع امر یک فرایند پویاست، در تضاد است. رهبر »شدن«، 
برعکس، جنبه ی پویا و مرحله به مرحله ی کار را در خود 
دارد. یک فرایند زنده ی منتج از تعامل متحول میان جریان 
مدعی رهبری از یکسو و مردم و جامعه از سوی دیگر است. 
در این بده بستان زنده و هوشمند است که یک جریان، در 
مسیری طبیعی، به مقام رهبری جنبش می رسد و نه به 
صورت سفارشی، تحمیلی یا ساخته و پرداخته ی دستگاه 

های تبلیغاتی ثروتمند بیگانه. 
وقتی جامعه با یک کاندیدای رهبری مواجه می شــود به 
ســنجش رفتار و گفتار آن و توانایی های نظری و قدرت 
اجرایی آن می نگرد و بر اســاس شــاخص های خود، به 
قضاوت در مورد شایستگی تبدیل آن به رهبر-یا خیر- می 
پردازد. صحبت در مورد قضاوت میلیون ها نفر اســت که 
باید در کاندیدای رهبری، عنصر سیاسی صادق، شایسته، 
کارآ، فعال، فداکار، شجاع و مردم دوست را ببینند تا به آن 
اعتماد کنند. وقتــی اعتماد کردند، برای آن هر کاری می 
کنند. اگر نه، آن کاندیــدای رهبری، با تمام بوق و کرنای 
خود و همه ی حمایتی که بیگانگان می توانند از او به عمل 
آورند، نمی تواند به قدرت برسد، مگر با کودتا یا شبه کودتا. 
سرنوشت »خوان گوایدو« شبه رهبر ناکام جنبش اعتراضی 
مردم ونزوئال، به خوبی گویای آن اســت که وقتی توده ها 
نمی توانند خصلت های رهبری را در شما ببینند، شما رهبر 
نمی شوید، هر چند که دهها دولت شما را به عنوان رهبر 

جنبش مردمی به رسمیت بشناسند. 
این نکته را آن جریان های اپوزیسیون ایرانی باید مد نظر 
قرار دهند که در تصور و رویای رهبر مردم ایران شدن، به 
ســراغ بیگانگان می روند و تالش می کنند با جلب نظر و 
حمایت آنها، کمبود مشروعیت، مقبولیت و محبوبیت خود 
میان مردم ایران و به ویژه، میان کشــنگران جنبش های 
اعتراضی را جبران کنند. این در حالیست که مسیر منطقی، 
درســت برعکس است، اول باید به سراغ ملت خود رفت و 
در میان آنان محبوبیت و مشروعیت یافت و بعد دنیا وادار 
می شود که شما را به عنوان رهبر مورد قبول آن مردم، به 

رسمیت بشناسد. 

تفکیک رهبر و رهبری 

در این جا یک نکته را هم روشن سازیم. برخی می گویند 
ما رهبری می خواهیم اما رهبر نمی خواهیم. بعضی هم باور 
دارنــد که ما به رهبر احتیاج داریم تا رهبری کند. اولی ها 
ســعی می کنند که نقش فرد را در امر رهبری به حداقل 
برسانند و دومی ها تمام وزن رهبری را به یک فرد واگذار 
می کنند. این اختالف نظر اما کاذب است. چرا که واقعیت 
رهبــری، همان گونه که در همه ی مــوارد جنبش های 
اجتماعِی موفق تجربه شده است، ترکیبی است از هر دو؛ 
اما با یک ارتباط منطقی و کارکردی میان رهبر و رهبری. 

موضوع این است که فردی که نتواند رهبری کند رهبر نمی 

شود و جریانی که می تواند رهبری کند به طور طبیعی یک 
رهبر خواهد داشت. جداسازی مصنوعی این دو، که بیشتر 
هم حاصل ترس تاریخی ما ایرانیان از رهبران استبداد منش 
است، نباید باعث شــود که سازوکار موفق جریان را از یاد 
ببریم. وقتی یک تشــکیالت قادر به رهبری یک جنبش 
اجتماعی باشــد، به طورطبیعی یک رهبر هم معرفی می 
کند که به واســطه ی آن، مردم با آن تشکیالت یا جریان 
ارتباط ملموس و مشخص برقرارکنند. آنهایی که فکر می 
کنند ما به یک رهبر نیاز داریم تا رهبری را صورت بخشد و 
اعمال کند، بر این نکته واقف نیستند که هیچ فردی، بدون 
داشــتن نیروی الزم برای کار مدیریتی و اجرایی، قادر به 
رهبری نیست. بنابراین، ارجحیت با یافتن رهبر نیست، با 
توان رهبری کردن است. وقتی این آخرین باشد، رهبر هم 
از دل آن بیرون می آید. به طور منطقی، وقتی یک جریانی، 
قدرت مدیریت و عملیاتی برای پیشــبرد یک جنبش را 
داراســت، در بین فعاالن آن جریان، فردی که بیشــترین 
سهم، قابلیت و کارآمدی را از خود نشان می دهد، به عنوان 

رهبر شناخته خواهد شد. 
این واقعیت کارکردی تجربه شده را باید در حال حاضر نیز 
در نظر بگیریم. یعنی به دنبال رهبر نباشیم، در پی جریان 
رهبریی باشــیم که بتواند کار جنبش را به خوبی به پیش 
بــرد و اگر چنین کرد، بدون تردید یک رهبر هم از دل آن 

بیرون خواهد آمد.

اهمیت سازماندهی:  

نگارنده ســال ها پیش در مقاله ای عنــوان کرده بود که 
»هرکه سازماندهی کند، رهبری می کند«. این امر اشاره 
بــه آن دارد که رهبری چیزی نیســت جز ســازماندهی 
نیروهای اجتماعی، برای دستیابی به یک هدف مشخص. 
هــر که بتواند این کار را انجــام دهد، چه خود بداند و چه 
نداند، چه دیگران بخواهند و چه نخواهند، به جایگاه رهبری 
جنبش ارتقاء می یابد. این که رقبا بپســندند یا خیر برای 
چنین نیروی سازماندهی به طور ملموس معنی ندارد. هر 
که کار را به ســرانجام برساند از محصول آن نیز بهره مند 
خواهد شــد و به مقام رهبری دســت خواهد یافت. برای 
همین، باید به فضای حســادت، رقابت ناسالم و ِجر زدن 
حاکم بر بخشی از اپوزیسیون توجه نکرد. آن نیرویی که می 
داند توان سازماندهی توده های معترض را دارد، باید جلو 
بیافتد و تردید نداشته باشد که به واسطه ی کارکرد موثر و 
مفید خود در مسیر تبدیل شدن به رهبری جنبش پیش 
خواهــد رفت. اگر جریانات دیگر هم بتوانند، به رقابت می 
پردازند، در غیر این صورت، در مقابل کوه واقعیت رهبری 
مبتنی بر سازماندهی، قدرت اجرایی و مدیریتی آن جریان و 
مشروعیتی که به واسطه ی آن نزد مردم کسب کرده است، 

به مثابه موشی جلوه می کنند. 

به عنوان نتیجه گیری: 

در پایان اشــاره کنیم که برای رسیدن به رهبری جنبش 
کنونی اعتراضی در ایران، یک جریان سیاسی بایستی بتواند 
برنامه ی مشــخصی به عنوان اســتراتژی جنبش تدوین 
کند، ارائه دهد، برای آن نیروی انسانی و منابع مالی سالم 
تدارک ببیند، آن را به اجرا بگذارد، مرحله به مرحله ی آن 
را مدیریت کند، در این روند خود را به مردم بشناساند، در 
میان آنان محبوبیت، مقبولیت و مشروعیت کسب کند و 
به واسطه ی این روند، به جایگاه رهبری قیام فعلی برسد. 
چنین جریانی حتمن می بایســت از هرگونه شتاب برای 
جهیدن از این مراحل پرهیز کند و علیرغم اضطرار ظاهری 
شرایط، گام های مختلف این مسیر را به صورت منطقی و 
پیوسته طی کند. این آن نوع رهبری است که مردم ایران 
به طور فعال و ضروری در جستجوی آن هستند: جریانی 
که بداند به دنبال چیست و چگونه می خواهد با مدیریت 
جنبش اعتراضی به آن دســت یابد. وقتی این برای مردم 
روشن باشد از آن حمایت کرده و برای آن تالش و فداکاری 

وخطوط آن را دنبال می کنند. 
در این جا وقتی می گوییم استراتژی پیروزی باید توسط 
جریان کاندیدای رهبری ارائه شود، اشاره به نقشه راهی می 
کنیم که براساس برخوردی عینی گرا و با توجه به توانایی 
های واقعی مردم و خواست و نیازهای جامعه طراحی شده 
باشد، نه بر مبنای کلیشه های کهنه ی ایدئولوژیک که دیگر 
با واقعیت های جامعه ی ایران سال ۱۳۹۸ انطباقی ندارد. 
نگارنده در مقاله ی بعدی به موضوع اســتراتژی مبارزاتی 

برای پیروزی جنبش اشاره خواهد کرد.
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7 PM

باله ملى پارس ونکوور  برگزار مى کند
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Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

دولت فدرال: 
اصالح قوانین کنترل اسلحه تا سال آینده صورت می گیرد

دولت فــدرال امیدوار اســت ظرف 
یک ســال آینده برای ممنوع کردن 
ســالح های گرم تهاجمی وارد عمل 

شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طبــق اطالعاتی که به دســت رادیو 
کانادا رسیده اســت دولت جاستین 
ترودو نخست وزیر لیبرال کانادا قصد 
دارد ســال آینده و در بهترین حالت 
پیش از تابســتان 2020 سالح های 
گــرم جنگــی را در کشــور ممنوع 
کنــد. طرفــداران اصــالح قوانین و 
مقررات ســالح های گرم در کشور با 
دقت عمل کرد دولت لیبرال را رصد 
می کنند تا ببینند چه زمانی به وعده 
انتخاباتــی مهم خود مبنی بر اصالح 
قوانین مربوط به سالح های گرم عمل 

خواهد کرد.
طبق اخباری که رادیو کانادا دریافت 
کرده، دولت ترودو می خواهد اطمینان 
حاصل کند که پیش از اجرایی شدن 
ممنوعیت این سالح ها، برنامه خرید و 
جمع آوری سالح های گرم و پرداخت 

غرامت بــه دارندگان این ســالح ها 
)برنامــه ای که که لیبرال ها در کارزار 
انتخاباتی خود وعده داده اند( به دقت 

تهیه شده و آماده اجرا است.
لیبرال ها همچنین می خواهند پیش از 
اجرای تعهد انتخاباتی خود زمان کافی 
برای مشاوره با کارشناسان در این باره 

داشته باشند.
قبیــل  از  ســازمان ها  برخــی   
آن  خواســتار    PolySeSouvient
هستند که دولت لیبرال در این زمینه 
با ســرعت بیشتری عمل کند. هفته 
گذشته این سازمان با ارسال نامه ای 
سرگشــاده برای بیل بلر وزیر امنیت 
عمومی و حفاظت مدنی خواســتار 
آن شــد که دولت لیبــرال هر چه 
زودتر یک مهلت قانونی در خصوص 
فروش ســالح های تهاجمی تعیین 
کند و واردات و ســاخت سالح های 
کمری را برای همیشــه ممنوع کند، 
اما بیل بلر حاضر نشد مشخص کند 
که چه زمانی پیشنهادهای قانونی یا 
اصالحات پارلمانی برای تشدید قوانین 
مربوط به سالح گرم ارائه خواهند شد.
نام بوفلجه بن عبــداهلل رئیس مرکز 
فرهنگی اسالمی کبک نیز در این نامه 
دیده می شود. وی در گفتگو با رادیو 
کانادا تاکید کــرد: »آن ها وعده هایی 
دادند و مــا امیدواریم که برای عمل 
به وعده هایشان تعلل نکنند و بیش از 

این شهروندان را منتظر نگه ندارند.«
بن عبداهلل افزود: »ما امیدوار هستیم 
کــه دولت لیبرال پیش از بیســت و 
نهم ژانویه که سالروز فاجعه دردناک 
کشتار در مســجد کبک است، اقدام 

ملموسی در این زمینه انجام دهد.«

رئیس مرکز فرهنگی اسالمی کبک 
تاکید کرد کشــورهای دیگر نشــان 
داده اند کــه می تــوان قاطعانه و به 
ســرعت در این زمینه عمــل کرد. 
قضیه کرایســچرج در نیوزیلند را به 
یاد داریم. مقامات این کشــور برای 
جلوگیری از تکرار چنین فجایعی به 
سرعت موضع گیری کردند. این قضیه 
به اندازه ای حساس است که مقامات 

اتاوا نباید بیشتر تعلل کنند.
بن عبــداهلل افزود اگر ســالح نیمه 
خودکاری که الکساندر بیزونت عامل 
کشتار مســجد کبک از آن استفاده 
کرد، گیــر نکرده بــود قربانیان این 
فاجعه به مراتب بیشــتر می شدند و 

بیزونت قتل عام به راه انداخته بود.
کشــتار در مســجد جامع کبک که 
ژانویه سال 20۱7 اتفاق افتاد، شش 

کشته بر جا گذاشت.
در آخرین کارزار انتخابات فدرال کانادا، 
حزب لیبرال وعده داد سالح های گرم 
جنگی را ممنوع کند و برای آن دسته 
از شــهروندانی که چنین سالح هایی 
را از طــرق قانونی تهیه کرده اند، یک 

برنامه خرید به اجرا گذارد.
نیز  والری پالنت، شــهردار مونترال 
ابراز امیدواری کرده که این تغییرات 
هر چه زودتــرو در صورت ممکن در 
فصل زمستان در پارلمان به تصویب 
برسند؛ چرا که به گفته وی، این اتفاق 
همزمان با ســی امین سالگرد کشتار 
ضدفمینیستی در مدرسه پلی تکنیک 

می تواند اتفاق دلگرم کننده ای باشد.
آندره آن الروش ســخن گوی بلوک 
کبکوا با بیان ایــن که برخی احزاب 
مخالف برای تشدید کنترل سالح های 

گرم حاضر بــه همکاری بــا دولت 
هســتند، تصریح کــرد در این باره 
بحث هایــی در بلــوک کبکوا، حزب 
نیودموکرات و همچنین حزب سبزها 
صــورت گرفته اســت و این فرصت 
خوبی برای دولت لیبرال اســت تا در 

این زمینه اقدام کند.
الروش تصریــح کرد بلــوک کبکوا 
همچنین خواستار آن است که قواعد 
و مقررات صدور مجوز نگهداری سالح 
گرم سخت تر شود و در همین راستا 
سوابق قضایی و کیفری و همچنین 
وضعیت روحی روانی متقاضیان سالح 

گرم با دقت بیشتری بررسی شود.
لیبرال هــا در کارزار تبلیغاتــی خود 
تدابیر متعــددی را بــرای مبارزه با 
خشــونت های مرتبط با سالح گرم 
وعده دادند: تقویت قوانین مربوط به 
نگهداری و ذخیره سازی سالح های 
گرم، تعلیق  مجوز سالح افراد مظنون 
که به طور بالقوه خطرناک هســتند، 
ایجــاد یک ســازوکار اعــالم خرید 
گسترده ســالح های گرم و تشدید 
مجازات افــرادی که برای وارد کردن 

سالح گرم به کانادا اقدام می کنند.
به گفته ترودو ایــن تغییرات با یک 
میلیون دالری  پنجاه  سرمایه گذاری 
ســاالنه در برنامه های »پیشگیرانه« 
همراه خواهد شــد که هدف از آن ها 
حمایــت از جوامع در معرض خطر و 

جوانان است.
تازه ترین ارقامی کــه اداره آمار کانادا 
منتشــر کرده حاکی از آن است که 
خشــونت های مرتبط با سالح گرم 
در کشــور و به ویژه در استان انتاریو 

افزایش قابل توجهی داشته است.

افت چشمگیر رشد اقتصادی کانادا در سه ماهه سوم سال

مداد- گزارش عملکرد اقتصاد کالن 
کانادا نشــان می دهد رشد اقتصادی 
کشــور به ۱/۳ درصــد کاهش یافته 

است.
طبق آخرین گزارش اداره آمار کانادا، 
تولید ناخالص ملی کشور در سه ماهه 
سوم با افتی چشمگیر روبرو شد و به 
یک ســوم این میزان در سه ماه دوم 

امسال رسید.
در ایــن گــزارش آمده کــه کاهش 
صــادرات، اصلی ترین عامل این افت 
به شمار می رود. با این وجود، افزایش 
میزان خرید از سوی مصرف کنندگان 
کانادایــی و نیز ســرمایه گذاری های 
صورت گرفته، توانست تا حدی از این 

میزان کاهش بکاهد.
کارشناســان اقتصــادی، افت تولید 
ناخالــص ملــی بــه ۱/۳  درصد را 
برای ســه ماهه منتهی به سپتامبر 
پیش بینی  کرده بودند. با این وجود، 
با در نظر گرفتن رشــد ۳/5 درصدی 
در سه ماه پیش از آن، این افت قابل 

توجه به نظر می رسد.
البته نگاهــی به جزئیات این گزارش 
می تواند امیدهایی نســبت به آینده 
اقتصاد کشــور ایجاد کنــد. با وجود 
کاهش قدرت بخش تجارت، تقویت 
بخش مسکن و نیز اشتغال می تواند 

خبری خوب برای کانادایی ها به شمار 
رود.

سرمایه گذاری در واحدهای مسکونی 
در سه ماهه سوم با رشد ۱۳/۳ درصد 
افزایش داشــت کــه باالترین میزان 
از ســال 20۱2 به این ســو به شمار 
می رود. مصــرف خانوارها نیز در این 
دوره رشدی ۶/۱ درصدی داشت که 
به مراتب بیشتر از رشد 0/5 درصدی 

سه ماهه پیشین بود.
اما سرمایه گذاری در بازار ساخت وساز 
فقط به واحدهای مســکونی خالصه 
نمی شد. با وجود ابهامات در وضعیت 
اقتصاد جهانی، میزان سرمایه گذاری 
روی ســازه های غیرمســکونی و نیز 
ماشــین آالت با رشدی ۹/5 درصدی 

روبرو بود که بازگشت از افت مشهود 
سه ماهه پیشین را نشان می دهد.

همه اینها به افزایــش ۳/2 درصدی 
تقاضای داخلی در کانادا انجامید. این 
در حالی اســت که در سه ماهه دوم 
امسال با کاهش تقاضا و سرمایه گذاری 

روبرو بودیم.
همه این آمارها شــاید این پیام را به 
مدیران ارشــد بانک مرکــزی کانادا 
بفرســتد که در تصمیــم خود برای 
کاهش نرخ بهره بازنگری کنند. گفتنی 
است بانک مرکزی کانادا  رشد ۱/۳ را 
برای سه ماه ســوم و چهارم امسال 
پیش بینی کرده و احتمال می دهد که 
در سال 2020 با گشایش بیشتری در 

فضای اقتصادی روبرو باشیم.

دونالد ترامپ نخست وزیر کانادا 
را به »دو رویی« متهم کرد

رادیو فردا- دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۱۳ آذر در واکنش به انتشار ویدئویی 
از ســخنان خصوصی جاستین ترودیو، نخست وزیر کانادا، با جمعی از رهبران 
اروپایی که بدون اطالع وی و از فاصله نســبتا دور فیلمبرداری شده بود، او را 

»دو رو« خواند.
روز سه شنبه در حاشیه اجالس ناتو در لندن ویدئویی از گفت وگوی خصوصی 
ترودیو با رهبران فرانســه، بریتانیا و وزیر خارجه آلمان منتشر شد که وی در 
جواب بوریس جانسون نخســت وزیر بریتانیا در رابطه با تاخیرش، گفته بود 
تاخیر ترامپ برای دیدار با وی علت این مسئله بوده است. ترودیو در بخشی از 
صحبت هایش می گوید: »او تاخیر کرد، چون یک کنفرانس خبری 40 دقیقه ای 

داشت... شما باید قیافه تیمش را می دیدید که فک شان افتاده بود«.
اشاره وی به نشست خبری مشترک خودش با رئیس جمهوری آمریکا بود.

آقای ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با این ویدئو، 
نخســت وزیر کانادا را »دو رو« خواند و گفت، »مــن او )ترودو( را مرد خوبی 
می دانم، اما احتماال از درخواســت من برای پایبندی کشــورش به پرداخت 
دو درصد از هزینه های ناتو ناراحت شــده باشد«. ترامپ گفت کانادا سهم دو 
درصدی خود از هزینه های ناتو را پرداخت نمی کند. »کانادا کشور ثروتمندی 

است و باید این پول را پرداخت کند«.
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کانادایی های ممنوع الورود به آمریکا دو برابر شده اند
شمار آن دسته از شهروندان کانادایی 
که دولت آمریکا اقامتشــان را در این 
کشور ممنوع اعالم کرده، در پنج سال 

اخیر دو برابر شده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طبــق اطالعاتی کــه اداره گمرک و 
حفاظت مرزی ایاالت متحده آمریکا 
CBP منتشــر کرده اســت شــمار 
مســافران کانادایی که به مدت پنج 
ســال از ورود به خــاک آمریکا منع 
شده اند، طی پنج سال اخیر دو برابر 

شده است.
در فاصله اکتبر 20۱۸ تا ســپتامبر 
20۱۹ ماموران اداره حفاظت مرزی 
آمریکا با تسریع روند بازگرداندن اتباع 
خارجی منع شــده از ورود به خاک 
آمریکا به مدت پنج سال، ششصد و 
شانزده تبعه کانادایی را که از طریق 
زمینــی قصد ورود به این کشــور را 
داشتند، بازگرداندند. این رقم افزایشی 
صددرصدی داشته است؛ چرا که در 
دوره یک ســاله پیش از آن سیصد و 
دوازده مسافر کانادایی از مرز آمریکا 

بازگردانده شده بودند.
افزایــش قابل توجه دیپــورت اتباع 
کانادایی از مرز آمریکا برای بسیاری از 
وکال و کارشناسان حقوقی متخصص 
در زمینه مهاجرت به هیچ وجه چیز 
عجیبی نیست. آنها معتقدند موضعی 
که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در عرصه مهاجرت اتخاذ کرده قطعا بر 
عمل کرد ماموران اداره حفاظت مرزی 
آمریکا چه در شمال و چه در جنوب 

این کشور تاثیرگذار بوده است.
لین ساندرز که دفتر کارش در ایالت 
واشــنگتن در منطقــه بلین نزدیک 
مرزهای کانــادا قرار گرفته اســت، 
می گویــد: »مامــوران اداره مــرزی 
و گمــرک آمریکا می داننــد که در 
سخت گیری های خود در کنترل ورود 
مســافران خارجی از حمایت دولت 

ترامپ برخوردار هستند.«
اندرو هیس وکیــل مهاجرت که در 
ونکوور کار می کنــد، می گوید برای 
این که ماموران مرزی آمریکا مانع از 
ورود یک نفر به خاک آمریکا شــوند 
فقط کافی اســت که احساس کنند 
یک جای کار کمی می لنگد. آنها به 
هیچ وجه در کار خود اصل را بر برائت 

نمی گذارند.
از چند ماه پیش لین ساندرز با انبوه 
تماس های شــهروندان کانادایی که 
از مرز آمریکا بازگردانده شــده اند و 
نمی دانند که علــت ممنوعیت پنج 
ســاله ورود آن ها به خــاک آمریکا 

چیست، مواجه شده است.
ســاندرز می گوید: »مســلما این ها 
جنایت کار نیستند. شاید اسناد کافی 

ندارند یا شاید برخی از آن ها ساده  لوح 
هســتند؛ اما بــه هر حــال قوانین 
مهاجرت به هیچ وجه توجیه کننده ی 
منع ورود پنج ســاله آن ها به خاک 

آمریکا نمی تواند باشد.«
اســتفان کول رویــای کار کردن در 
آمریکا را داشت. او که یک کبکی سی 
و یک ساله است دو مدرک کارشناسی 
ارشد از دانشگاه آیداهو دارد. کول که 
از منطقه سن-اوستاش است  اصالتا 
پس از پایان تحصیالتش و بازگشت 
به کانادا در ماه ژوئیه، یک پیشــنهاد 
کار به عنوان مربی ورزشی در یکی از 

دانشگاه های آیووا دریافت کرد.
کــول در حالی که مدارک دانشــگاه 
را در دست داشــت، دوم اوت از مرز 
آلبرتا و منیتوبا گذشــت و تقاضای 
ویــزای کار حرفــه ای غیرمهاجرتی 
کرد تا برای ورود به آمریکا مشــکلی 
نداشته باشد. شغل مربی ورزشی در 
فهرست مشاغل مورد قبول قرار ندارد؛ 
اما مسئوالن دانشگاه تصور می کردند 
که وی می تواند برای ورود به آمریکا 
ویزای پرسنل بهداشتی بگیرد. چنین 
اتفاقی نیفتاد و کول به عنوان مهاجر 
بدون ویزا معرفی شد و به مدت پنج 

سال هم از ورود به خاک آمریکا منع 
شد.

اندرو هیس می گوید افزایش دیپورت 
مســافران کانادایی و منع پنج ساله 
ورود آنان به خــاک آمریکا می تواند 
وجهه آمریکا را خدشــه دار کند. این 
اتفــاق می تواند مســافران را هم به 
دروغ گفتن به ماموران مرزی آمریکا 
ترغیب کند. هیس افزود: »متاسفانه 
واقعیت این است که گاهی با مجازات 
کردن افراد سالم و صادق، افراد را به 
دروغ گویی و عــدم صداقت ترغیب 

می کنیم.«

وکالی قالبی با مدارک دانشگاهی جعلی در سراسر کانادا دردسرساز هستند
ایرونیا- موجــی از وکالی قالبی در 
سرتاســر کانادا وجود دارد که از افراد 
آســیب پذیر کالهبرداری می کنند و 
صدها هزار دالر پول آن ها را به جیب 
می زنند. در آخرین دور از افشا شدن 
فعالیت آنها فقط در بریتیش کلمبیا 

هشت نفر از این عده رسوا شدند
تانیا واکر وکیــل می گوید رویه اخذ 
مدارک دانشــگاهی جعلــی، چه در 
زمینه قانون و چه رشته های دیگر، به 
صورت آنالین »بســیار رایج« است و 
گردش مالی آن در سراسر جهان یک 

میلیارد دالر است.
واکــر در یــک برنامــه صبحگاهی 
ســی تی وی گفت: »آسیب پذیرترین 
بخش جامعه برای این وکالی جعلی 
جوانان مجرد و افراد مســن هستند 
چون ممکن اســت به اندازه نســل 

جوان تر با تکنولوژی آشنا نباشند.«
واکر گفت مهاجران تازه یا افرادی که 
می خواهند به کانادا نقل مکان کنند 

هم آسیب پذیر هستند چون ممکن 
است آن ها مشکل زبانی داشته باشند 
و همچنین ندانند چطور باید مدارک 
یــک وکیل را تایید اعتبــار کنند. او 
گفت وکالی قالبی می توانند آسیب 
بسیاری برسانند چون »فقط به خاطر 
اینکه یک وکیل قالبی نماینده شما در 
دادگاه بوده ، رای برنمی گردد و باید 

ثابت کنید که عدالت درست ادا نشده 
است.« او گفت اگر قربانی یک وکیل 
قالبــی نتواند ثابت کنــد که عدالت 
درست ادا نشده ممکن است قضاوت 

اولیه دادگاه عملی بشود.
واکــر گفــت در ارتباط بــا وکالی 
قانونی)ثبت شده و دارای مجوز کار( 
مشتریانی که به مشکل برمی خورند 

می توانند برای مراجع قانونی شکایت 
ثبت کنند و تا سقف 500 هزار دالر 
غرامت دریافت کنند. آن ها همچنین 
می توانند از وکیل شکایت کنند و از 
بیمه گر او خسارت دریافت کنند. هیچ 
یک از این امکانات در اختیار افرادی 

که وکیل قالبی دارند نیست.
وی افــزود اگر به وکیل نیــاز دارید 
همیشه مدارک او را تایید اعتبار کنید، 
ســعی کنید به دفتر او سر بزنید، به 
جامعه قانونی زنگ بزنید و شماره ثبت 
او را چک کنید. اگر او هیچ عکســی 
روی وبســایت خود ندارد یا بیش از 
حد خوب به نظر می رســد همیشه 

مشکوک باشید.
واکر گفت وکیل ها معموال تنها اجازه 
دارند در هر پرونده حدود 7500 دالر 
پول نقــد دریافت کنند، بنابراین اگر 
هر کسی رقم های باال مانند 50 هزار 
دالرنقد از شما خواست کرد ،سریع به 

iroonia.ca .او مشکوک بشوید

عزم دولت بریتیش کلمبیا برای 
مبارزه با پولشویی با ایجاد یک نهاد ناظر 

فراگیر در بخش مسکن

ایرونیا- دولت بریتیش کلمبیا تصمیم 
گرفته یک نهاد قانون گذار واحد برای 
بخش مسکن درنظر بگیرد تا بتواند در 
بازارهایی مانند ونکوور مقابله موثری با 
پولشویی داشته باشد. دولت می گوید 
در ایــن بازارها پول کثیف به افزایش 

قیمت مسکن کمک کرده است.
وزارت اقتصاد سه شــنبه اعالم کرد 
دولت اســتانی می خواهد اواخر سال 
آینده قوانینی را معرفی کند که زمینه 
را برای خلق کردن یک نهاد ناظر در 
بخش مسکن و خدمات مالی تا بهار 

سال 202۱ درست می کند. 
این حرکت باعث می شود قانون گذاری 
مســکن از جمله اعطای مجوز تحت 
نظارت سازمان خدمات مالی بریتیش 
کلمبیا قرار بگیرد که در حال حاضر 

کارگزاران  قانون گذاری  مســئولیت 
بازنشستگی  سازمانهای  مسکن،  وام 
خصوصــی و نهادهــای مالــی را بر 
عهده دارد. به گفته دولت، داشــتن 
یک قانون گــذار منفرد برای تمام آن 
حوزه ها باعث می شــود بررسی ها و 

اعمال قوانین بهتر انجام بشود.
بریتیش کلمبیــا در کانادا در زمینه 
اقداماتی برای کنترل قیمت مسکن در 
کانادا پیشتاز بوده و وضع مالیات های 
جدید و سیاست هایی را برای محدود 
و سفته بازی  کردن ســرمایه گذاری 
شــهروندان خارجی معرفــی کرده 
اســت. بعد از اینکه در ســال 20۱۶ 
یک رســوایی برمال شد که طبق آن 
کارگزاران باعث افزایش قیمت مسکن 
خودقانون گذاری  اســتان  می شدند، 

صنعت امالک را ممنوع کرد. 
استان همچنین قرار است سال آینده 
تبدیل به نخستین ناحیه ای در دنیا 
بشــود که مالکان مخفــی امالک را 
شناسایی می کند. این کار قرار است 
از طریق خلق یک رجیستری عمومی 
قابل جســتجو انجام بشود که نشان 
می دهد چــه کســانی صندوق ها و 
شرکت های ناشناس پشت زمین ها و 

امالک را کنترل می کنند.
بعد از اینکه دولت فاش کرد کازینوها 
سال هاست میلیون ها دالر پول نقد از 
قماربازان دریافت می کنند، مخصوصا 
ونکوور تحت موشــکافی قرار گرفته 
اســت. قیمت ها در یک دهه در این 
شهر بیش از دو برابر شده اند و آن را 
تبدیل به یکی از گران ترین ها در قاره 

کرده اند.
دولت جان هورگان نخست وزیر پول 
کثیف را یکی از عوامل اصلی افزایش 
قیمت مسکن دانسته و اوایل امسال 
گزارشی با بودجه دولتی منتشر شد 
که در آن تصریح شده بود بیش از 7 
میلیارد دالر پول کثیف در یک سال 

در سطح استان شسته می شود.
iroonia.ca
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در نشست نخست وزیران استان های کانادا چه گذشت؟

مداد- نشست مشترک نخست وزیران 
اســتان های کانادا روز دوشــنبه در 
میسیساگا )استان انتاریو( برگزار شد. 
رهبران اســتان ها در این نشست، با 
ارائه پیشنهاداتی به دولت فدرال برای 
بهبود وضعیــت اقتصادی و نیز نظام 

سالمت به توافق رسیدند.
به گزارش سی تی وی، رهبران استان ها 
و نواحی کانادا بر ســر درخواست از 
دولت فــدرال بــرای افزایش بودجه 
ســالمت به توافق رســیدند. با این 
وجــود، موضوع طرح پوشــش ملی 
بیمــه  دارویی یکی از مــواردی بود 
که از نظر نخســت وزیران استان های 
کبک، باید بیشتر مورد تامل و بررسی 
قرار گیرد. حمایت بیشتر مالی دولت 
فدرال از استان هایی که دچار مشکل 
اقتصادی هســتند )به ویژه آلبرتا( از 
دیگر موضوعات مطرح شــده در این 

نشست بود.
در این جلسه، چهار موضوع کلیدی 
نخســت وزیران  جمعی  توافق  مورد 
اســتان های کانادا قرار گرفت. رقابت 
اقتصادی، برنامه ثبات مالی، خدمات 
ســالمت و نیز ســرمایه گذاری های 
زیرســاختی موضوعاتــی بودند که 
رهبران اســتان های کانادا از دیدگاه 
مشترکی نسبت به آن برخوردار بودند.

این موضوعات قرار است در دیداری 
که در اوایل ســال آینده با جاستین 
ترودو برگزار می شــود مطرح شود. 
این دیدار، نخستین جلسه مشترک 
نخست وزیران اســتان ها با جاستین 
ترودو پس از برگزاری انتخابات فدرال 
و پیروزی شــکننده حزب لیبرال در 

انتخابات است.

خدمات ســالمت و پوشــش بیمه 
دارویی

یکی از موضوعات کلیدی مطرح شده 
در این نشســت، درخواســت مجدد 
از دولــت فدرال بــرای افزایش 2/5 

درصدی پرداخت های ساالنه مربوط 
به خدمات سالمت به استان ها بود.

برخــی از نخســت وزیران حاضر در 
جلســه اعالم کردند که اکنون زمان 
مناسبی برای پیاده سازی طرح ملی 
پوشش بیمه  دارویی در کشور نیست. 
گفتنی اســت لیبرال ها در انتخابات 
امســال وعده طرحی برای این نوع 
پوشــش بیمه ای را دادنــد که البته 
اجرایــی کردن آنها نیازمند گفتگو با 
هر یک از استان ها و نیز تامین بودجه 

مورد نیاز است.
برایان پالیستر )نخست وزیر منیتوبا( 
در این جلسه گفت: »اگر نمی توانید 
خدمات سالمت و خدمات مختلفی 
که ما به خوبی ارائه می دهیم را حفظ 
کنید، باز هــم با افزایش زمان انتظار 
)در مراکز درمانی( روبرو می شــویم. 
این زمان انتظار و تجمع بیماران طی 
چند سال گذشته بیشتر شده است…
اگر نمی توانید این کار را درست انجام 
دهید، برنامه دیگری را شروع نکنید… 
وقتی نمی توانید خدمات سالمت را به 
خوبی ارائه دهید، به دنبال گسترده تر 

کردن آن نباشید.«
جان هورگان )نخســت وزیر بریتیش 
کلمبیا( نیــز گفت که بســیاری از 
استان ها یک ســری طرح های عالی 
برای حوزه ســالمت دارند. به همین 
دلیل، اولویت بایــد توزیع عادالنه تر 
منابع بــرای ارائه خدمات ســالمت 

باشد.«
در این میان، دوایت بال )نخست وزیر 
نیوفاوندلند و البــرادور( که از جمله 
طرفداران طرح ملی پوشــش بیمه  
دارویی اســت اعــالم کــرد که در 
اســتان های دارای جمعیــت باالی 
سالمند نظیر این اســتان با افزایش 
پیچیدگــی بیماری هــا و در نتیجه، 

افزایش قیمت داروها روبرو هستیم.
آقای بال گفت: »هر تعهدی که داده 
می شــود،  باید درازمدت باشــد. این 
تعهد باید به عنوان مسئولیت دولت 

فدرال شــناخته شود…مطمئنم که 
کانادایی ها از مــا می خواهند که به 
بررسی گزینه های مختلف درباره طرح 

ملی پوشش بیمه دارویی بپردازیم.«

طرح ثبات مالی

 Fiscal( مالــی  ثبــات  طــرح 
دیگر  از   )Stabilization Program
موضوعاتــی بود که نخســت وزیران 
استان ها بر سر آن به توافق رسیدند. 
آنها اعالم کردند کــه این طرح باید 
تناسب بیشتری با وضعیت استان های 
دارای وضعیت مالی ناخوشایند داشته 
باشد و مواردی نظیر سقف سرانه در 

آن حذف شود.
جیســن کنی )نخســت وزیر آلبرتا( 
درخواست حذف این سقف را مطرح 
کــرد. ظاهرا پولی که این اســتان از 
این طرح دریافت می کند نتوانســته 
ضررهای ناشــی از افت قیمت نفت 
را جبــران کند. او از نخســت وزیران 
سایر استان ها به خاطر حمایت از این 
اصالحات و تعیین آن به عنوان یک 

اولویت تشکر کرد.
جیســن کنی گفت: »این نشــانگر 
وحدت جدی )میان رهبران استان ها( 
اســت. تالش کردم تا به آلبرتایی ها 
نشان دهم که در کانادای فدرال، تنها 
و منزوی نیستیم و اینکه دولت های 
استانی و ناحیه ای به ما توجه دارند و 
درخواست ما برای دریافت کمک هایی 
منصفانــه از دولت فــدرال را درک 

می کنند.«
اسکات مو )نخست وزیر ساسکاچوان( 
نیز از نخست وزیران استان ها به خاطر 
توجه بــه موضوع عدم تناســب در 
دریافت کمک های اقتصادی در استان 
خود و نیز نیوفاوندلند و البرادور و نیز 

آلبرتا تشکر کرد.
آقای مو گفت: »آنهــا در حمایت از 
تغییرات در برنامه ثبات مالی حمایت 
کردنــد. آنها گفتند که امــروز از ما 

حمایت می کنند و من هم قول دادم 
بعدهــا در صورت نیاز از آنها حمایت 

خواهیم کرد.«

رقابت اقتصادی

رقابت اقتصادی، موضوع مهم دیگری 
بود که در نشست دیروز مطرح شد. 
بهبود  استان ها درباره  نخست وزیران 
ارزیابی فــدرال از جنبه های مرتبط 
با محیط زیست صحبت کردند. آنها 
تاکید کردند که پروژه های اســتانی 
نباید ملزم به این نــوع ارزیابی های 
فــدرال باشــد و زمام امــور در این 
پروژه ها باید کامال در دست استان ها 

قرار گیرد.
توســعه درســت منابع و رســاندن 
منابع اســتخراجی به همه بازارهای 
داخلی از دیگــر موارد مرتبط مطرح 
شــده در زمینه رقابت اقتصادی بود. 
با ایــن وجود، ظاهرا هیچ صحبتی از 
پروژه های خط لوله انتقال نفت مطرح 
نشــد. گفتنی است پروژه های انتقال 
سوخت های فسیلی از جمله مواردی 
است که استان ها درباره آن با یکدیگر 

اختالف نظر جدی دارند.

قانون ســکوالریم کبک و نگاه به 
شمال

موضوعــات  جلســه،  ایــن  در 
نظیــر  دیگــری  اختالف برانگیــز 
قیمت گــذاری کربــن و نیــز قانون 
جنجالی سکوالریم کبک مورد گفتگو 

قرار نگرفت.
اولویت هــای نواحی شــمالی هم در 
این جلســه مورد بحث قرار گرفت. 
نخست وزیران استان های کانادا روی 
سرمایه گذاری روی توسعه زیرساخت 
و همچنیــن حمایــت از طرح های 
مختلف برای مبارزه با تغییرات اقلیمی 

به توافق رسیدند.

 پرداخت غرامت یک میلیارد دالری
 به قربانیان تجاوز، آزار و تبعیض جنسی 

در ارتش کانادا

هدهــد- طبق حکم قاضــی دادگاه 
فدرال کانادا  دولت موظف است مبلغ 
یک میلیارد دالر به عنوان غرامت به 
صدها قربانی تجــاوز، آزار و تبعیض 

جنسی در ارتش این کشور بپردازد.
در سالهای 20۱۶ و 20۱7  تحقیقات 
مستقلی از قربانیان جنسی که برخی 
از آنها هنوز در نیروهای مسلح کانادا یا 
در وزارت دفاع مشغول به کار هستند، 
انجام گرفت. این مطالعه نشان داد که  
فرهنگ پنهان جنسیت زده ای نسبت 
به زنان و دگرباشان جنسی در میان 
نیروهای نظامی کانادا وجود دارد که 
این رفتار غیرانسانی خصمانه سبب 
فراهم شدن شــرایط برای رفتارهای 
جدی چــون آزار و تجاوز جنســی 
مهیا شده کرده است. پس از تشکیل 
پرونده از طرف قربانیان این رفتارها، 
دادگاه تصمیم به پرداخت غرامت به 
بیشتر این 700 قربانی گرفت که در 

ماه ژوئیه  این حکم اجرا خواهد شد.

با توجه به بیانات قربانیان این پرونده ها 
بین 5 تا 50 هزار دالر غرامت پرداخت 
خواهد شــد با این حال به برخی از 
قربانیان که به دلیل صدمات استثنایی 
دچار اختالل اســترس پس از حادثه 
شده اند ممکن است تا ۱00 هزار دالر 

اضافه پرداخت شود.
عــالوه بر پرداخت غرامــت از طرف 
دولت، برنامه هایی در نظر گرفته شده 
است که در نظر دارد تغییر و تحوالتی 
در سیســتم روابط داخلی نیروهای 
نظامــی و برنامه هایی بــرای تغییر 
فرهنگ مخفی جنسیت زده در میان 

نظامیان به اجرا بگذارد.
یک پژوهش رسمی در نوامبر 20۱۶ 
نشــان می دهد که دست کم هر روز 
سه مورد خشــونت جنسی در میان 
نیروهای مسلح کانادا اتفاق می افتد 
که معموال از سوی فردی که در مقام 
باالتری قرار دارد نسبت به زیردستان 

اعمال می شود.

کانادا در انتظار
»زمستانی گرمتر از حد معمول«

ایرونیا- با وجود اینکه در این چند روز شرایط زمستانی در سراسر انتاریو دیده 
شــده و در آتالنتیک کانادا اخطارهایی در مورد برف صادر شــده است، باید 

بدانید که سازمان محیط زیست کانادا انتظار زمستانی متعادل را دارد.
دیو فیلیپس متخصص ارشد اقلیمی این سازمان گفت پیش بینی »زمستانی 
متعادل تــر از حد نرمال« را دارد و پیش بینی نمی کند که هر گونه »دماهای 

پایین تر از حد متوسط برای هر جایی در کانادا« دیده بشود.
او گفت: »از ساحل تا ساحل، طعم و شخصیت این زمستان خاص گرم تر از حد 
نرمال خواهد بود«. پیش بینی او کمی با بعضی پیش بینی های قبلی در تضاد 
است که می گفتند زمستانی سرد و سخت در پیش خواهد بود. پیش بینی او 
بیشتر هم راستا با پیش بینی زمســتانی Accuweather است که گفته بود 

زمستان امسال دماهای متعادل تر از حد نرمال خواهد داشت.
فیلیپس اقرار کرد که با وجود اینکه پیش بینی ۹0 روز آینده قرار نیست ۱00 
درصد دقیق باشــد، »جریان و روند کلی دمای هوای گرم تر از نرمال خواهد 
بود«. وی گفت چیزی که می تواند اوضاع را به هم بریزد یک گردباد قطبی یا 
موجی عظیم از هوای سرد است که اگر به سمت جنوب بیاید پیامدهایی در 
بر خواهد داشت. وقتی گردبادهای قطبی تضعیف می شوند و به کانادا و آمریکا 

می رسند هوای سرد قطبی را با خود می آورند.
 فوریه سال گذشته یک گردباد قطبی به قسمت های غربی کانادا رسید و باعث 
شــد کلگری شاهد سردترین دمای خود در ۸۳ سال اخیر باشد. اما فیلیپس 
می گوید امسال زمستانی عادی پیش رو خواهد بود و بهار زودتر از حد انتظار 

iroonia.ca .فرا خواهد رسید
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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

 اندرو شییر به درخواست های مکرر استعفا گوش نمی دهد
انــدرو شــییر بــدون توجــه بــه 
بــرای  متعــدد  درخواســت های 
کناره گیری از ریاست حزب محافظه 
کار، همچنان حاضر به کناره گیری از 

رهبری محافظه کاران کانادا نیست.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اندرو شــییر مرتب تکرار می کند که 
آینــده سیاســی وی در راس حزب 
محافظه کار، توســط فعاالن کنگره 
حزب محافظــه کار که آوریل آینده 
تشکیل خواهد شد، رقم خواهد خورد.
از زمانی که حــزب محافظه کار در 
انتخابات بیست و یکم اکتبر گذشته 
شکســت خورد، نامزدهای پیشین، 
سناتورها و فعاالن معروف این حزب 
بارها آشکارا از اندرو شییر انتقاد کرده و 
ضمن مسئول دانستن وی در شکست 
انتخاباتی اخیر، کناره گیری وی را از 

ریاست حزب خواستار شده اند.
تازه ترین درخواســت برکناری اندرو 
شییر از ریاست حزب محافظه کار به 
راه اندازی یک کارزار رسمی در فضای 
مجازی بر می گــردد که رقابت برای 
رهبری حزب محافظه کار را خواستار 

شده است.
راهبردشناس محافظه  تنیک  کوری 
کار که مبتکر ایــن کارزار اینترنتی 
است، می گوید این تدبیر قطعا فرصتی 
برای همه کسانی است که به دنبال 
ایجاد تغییرات در حزب محافظه کار 
یا احیای این حزب هســتند و مایل 
نیســتند که تکلیــف رهبری حزب 

محافظه کار از طریق یک رای گیری 
که نتیجه آن از قبل کامال آشــکار و 

روشن است، تعیین شود.
کوری تنیــک که مدیــر ارتباطات 
استفن هارپر و سازمان دهنده کارزار 
انتخاباتــی داگ فورد نخســت وزیر 
انتاریو بوده است، تصریح کرد بیش از 
هشتاد درصد از فعاالن حزب محافظه 
کار خواستار ایجاد تغییرات در رهبری 

حزب هستند.
این راهبردشناس محافظه کار، هفته 
گذشته در گفتگویی تلفنی با الپرس 
کانادا افزود تصور این که اندرو شــییر 
خواهد توانست پس از رای اعتماد نیز 

هم چنان در راس حزب بماند، برای ما 
غیرممکن است.

پس از شکست حزب محافظه کار در 
انتخابات اخیر فدرال، چندین تن از 
نامزدهای شکست خورده این حزب 
در گفتگو با رســانه ها اندرو شییر را 
مسئول این ناکامی دانسته و برکناری 
وی را از رهبــری حــزب خواســتار 

شده اند.
اما اندرو شــییر بــدون اعتنا به این 
انتقادات و فشــارها تاکید کرده که 
سرنوشت سیاسی وی در راس حزب 
محافظه کار توسط فعاالن این حزب 
در کنگره آوریل مشخص خواهد شد 

هزینه گزاف اقتصادی »جنبش جدایی طلب غرب کانادا« برای دولت آلبرتا
ایرونیا- سخنرانان یک فروم تجاری که 
جمعه در لیک لوییز برگزار شد گفتند 
انتقادهای ادامه دار محیط زیســتی، 
تاخیــر در ســاخت لوله های نفتی و 
افزایش احساسات جدایی طلبانه بعد 
از جدیدترین انتخابات فدرال، دارد به 

آوازه آلبرتا آسیب می زند.
مری موران مدیر عامل سازمان توسعه 
اقتصادی کلگری در ســخنرانی خود 
در این رخــداد گفت ظهور جنبش 
جدایی طلب غرب کانادا یا »وگزیت« 
باعث شده کلگری نتواند دفتر مرکزی 
یک شرکت تکنولوژی بزرگ را جذب 

خود کند.
او گفت: »ما به عنوان یک سازمان به 
تازگی امکان انتقال شرکتی با ظرفیت 
هزار کارمند را از دســت دادیم که به 
کلگری نیامد و شهری دیگر را انتخاب 

کرد چون نگران وگزیت بود.«
موران گفت شرکت همچنین از حذف 
شدن تعدادی از ابتکارهای انگیزشی 

مالیاتی برای صنعــت تکنولوژی در 
جدیدتریــن بودجه اســتانی دولت 
محافظه کار ناراحت بود. نام شــرکت 
مشخص نمی شود چون هنوز جایی 
کــه می خواهد دفتر مرکــزی اش را 

بسازد را معرفی نکرده است.
نخســت وزیر جیســون کنــی که 
همچنین در این رخداد ســخنرانی 
کرد گفت تنها نگرانی که در مالقات ها 
با ســرمایه گذاران در هیوســتون و 
وال اســتریت می شوند این است که 
کانادا نتوانسته لوله های نفتی را برای 

حمل نقل نفت و گاز به بازار بسازد.
او بــه خبرنــگاران گفــت: »نگرانی 
اصلی که من می شنوم درباره کمبود 
لوله های نفتی و دسترســی به بازار 
برای صنعت انرژی ماست. بزرگ ترین 
عالقه استراتژیک ما ساخته شدن این 
لوله های نفتی اســت و این اتفاق تا 
وقتی که ما از اهرم های فشار استفاده 

نکرده ایم ، رخ نمی دهد.«

او گفــت دولتش با راه انــدازی یک 
پنل منصفانه برای بررســی تاسیس 
یک ســازمان مالیات اســتانی، جدا 
شدن از »برنامه بازنشستگی کانادا« 
و جایگزین کردن پلیس سلطنتی با 
یک نیروی پلیس استانی دارد »دقیقا 
کاری را انجام می دهد که آلبرتایی ها 

برای آن ما را استخدام کردند«.

آدام لگه رییس »شــورای کسب و کار 
آتالنتــا« که اخیرا تشــکیل شــده 
گفت بســیاری از مدیــر عامل ها در 
صنایع کشــاورزی، انرژی، فایننس و 
حمل و نقل آلبرتا قبول دارند که تصویر 
این استان حاال تبدیل به تصویری از 
تقالی اقتصــادی، کاهش عملکرد و 
قدیمی بودن صنایع و کمبود نوآوری 

و اشتیاق برای جدایی شده است که 
تصویر درســتی نیست اما اثر خود را 

گذاشته است.
او در ســخنرانی خود گفت: »مدیر 
عامل ها همه یک چیز می گویند. به 
خاطر تصویر آلبرتا ســخت می توان 
افــراد را جذب آن کرد. برند ما ضربه 

خورده است.«
اد سیمز مدیر عامل وست جت ایرالینز 
در سخنرانی خود که به مشکالت این 
ایرالین در زمینــه رقابت، زمین گیر 
شــدن هواپیماهــای بویینگ 7۳7 
مکس و قانون گذاری حقوق مسافران 
می پرداخت گفت آلبرتایی ها نباید در 

عدم اطمینان غرق بشوند.
او گفت: »هر چقدر بیشتر درباره عدم 
اطمینان صحبت بکنیم بیشتر درباره 
زمانه سخت صحبت می کنیم و بیشتر 
این حقیقت را به نمایش می گذاریم 
که تبدیل به واقعیت جدیدمان خواهد 

iroonia.ca ».شد

 سفیر چین در کانادا در دیدار با منگ وانژو: 
کانادا باید اشتباهش را اصالح کند

سفیر چین در کانادا با منگ وانژو که از سوی آمریکا با 2۱ مورد اتهام از جمله 
دور زدن تحریم و رساندن تجهیزات به ایران در حصر خانگی به سر می برد، 

مالقات کرد.
سفیر چین در کانادا روز پنجشــنبه هفته گذشته با منگ وانژو، مقام ارشد 
هواووی ، که به دلیل درخواســت آمریکا در زندان خانگی به  سر می برد دیدار 

کرد.
به گزارش رســانه هدهد به نقل از گلوبال نیوز، سفارت چین در کانادا نیز در 
همین رابطه روز جمعه بیاینه ای صادر کرد و با اشاره به دیدار » کنگ چیوو«، 
ســفیر چین با وانژو، از کانادا خواستار اصالح اشتباهات و آزادی مدیر ارشد 

مالی هواووی شد.
چین در این بیانیه آورده است که کنگ ، سفیر جدید چین در کانادا به منگ 
گفته اســت: ما انتظار داریم شما هرچه زودتر صحیح و سالم به خانه و وطن 
بازگردید. منگ در دســامبر 20۱۸ در ونکوور دســتگیر شد و پس از مدت 

کوتاهی با قرار وثیقه آزاد و در منزلش تحت نظر قرار گرفته است.
در این بیانیه آمده است: سفیر چین به تالش هایش ادامه می دهد تا از مقامات 
کانادایی بخواهد اشتباهشــان را جبران کنند و هر چه سریع تر اقداماتی به 
منظور حل و فصل این موضوع اتخاذ کنند. او و شــرکتش از سوی آمریکا با 
2۱ مورد اتهام از جمله دور زدن تحریم و رساندن تجهیزات به ایران و سرقت 

اسرار شرکتی روبرو هستند.

نه زودتر. وی تاکید کــرده که روی 
حمایــت انجمن های حزبی محافظه 
کار حساب می کند؛ بنابراین فعال به 
چیزی فکر نمی کند و ترجیح می دهد 

تا بهار آینده منتظر بماند.
اندرو شییر تاکید کرده که االن زمان 
شــکوه و گالیه های سیاســی درون 
حزبی نیســت. جنبش محافظه کار 
و حــزب محافظه کار بایــد بر روی 
رســالتی که برای خود تعریف کرده 
اســت، متمرکز باشد. به گفته شییر، 
جاستین ترودو  باید هدف انتقادات و 

حمالت قرار گیرد.
اندرو شــییر در پاسخ به این که چه 
درصدی از آرای موافــق برای بقای 
وی در صــدر حــزب محافظــه کار 
کفایــت خواهد کرد، بــدون این که 
رقم مشــخصی را در این باره اعالم 
کند تصریح کرد من از اعضای کنگره 
خواهم خواست برای ادامه کار حکم 

مشخص و صریحی به من بدهند.
ماکســیم برنیه بعــد از ظهــر روز 
پنجشــنبه در توئیتر با لحنی کنایه 
آمیز نوشــت: »همه قبول دارند که 
اندرو شییر یک رهبر ضعیف با باورها 

و سیاستهای ضعیف است.«
برنیه پس از شکست در رقابت با اندرو 
شییر بر سر ریاست حزب محافظه کار 
و به علت نارضایتی از شرایط داخلی 
حزب محافظه کار این حزب را ترک 
کرد و »حزب مردمی« را تشکیل داد؛ 
اما هیچ یــک از نامزدهای این حزب 
تازه تاســیس در انتخابات گذشــته 
سینگ  جاگمیت  نشــدند.اما  پیروز 
رهبر حزب نیودموکــرات که تقریبا 
یکصد کرسی کمتر از اندرو شییر در 
انتخابات اخیر به دست آورد، به هیچ 
وجه نگران رای اعتمادی نیســت که 
قرار است درباره جایگاه وی در راس 

حزب نیودموکرات برگزار شود.
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مسلمانان کبک از  دعوت مانیتوبا بر ضد قانون الئیسیته
 و مهاجرت به این استان استقبال کردند

تبلیغات اغواگرانه دولت مانیتوبا بر ضد 
قانون الئیســیته حکومت در استان 
کبک مــورد توجه زنان مســلمانان 

ساکن این استان قرار گرفته است.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، تبلیغات برایان پالیســتر وزیر 
اول اســتان مانیتوبا بر ضــد قانون 
الئیسیته حکومت در کبک و دعوت 
از کبکی های مخالف این قانون به کار 
و زندگی در مانیتوبا، بسیاری از زنان 

مسلمان کبکی را اغوا کرده است.
کارزار تبلیغاتــی دولــت مانیتوبا در 
این باره که روز پنجشــنبه بیست و 
هشــتم نوامبر آغاز شد، کبکی هایی 
را کــه قانون الئیســیته حکومت را 
کرده  ترغیب  می دانند،  تبعیض آمیز 
اســت برای فــرار از محدودیت های 
پیش بینی شــده در این قانون یعنی 
منع استفاده از نشــانه های مذهبی 
توســط کارمندان بخــش دولت، به 

مانیتوبا بروند. 
برایان پالیســتر در تبلیغات خود با 
نگاهی اجمالی به مفاد قانون الئیسیته 
در اســتان کبک، برای آن دســته 
از ســاکنان کبک که ایــن قانون را 
تبعیض آمیز و ناقض حقوق شهروندی 
خود می دانند، بیست و یک دلیل ذکر 
کرده است تا آن ها را به ترک استان 
کبک و رفتن به استان مانیتوبا متقاعد 

سازد.
صبا شعشــوه، یک مسلمان محجبه 
اســت و در سال ســوم رشته حقوق 
دانشــگاه مک گیل مونترال تحصیل 
می کند. وی می گویــد از زمانی که 
قانون2۱ تصویب شد، چشم اندازهای 
روشــنی که برای آینده خود تصور 
می کرد، عمیقا دگرگون شــده است؛ 

چرا کــه به خوبی می دانــد اگر قرار 
باشــد قاضی یا دادستان شود، طبق 
قانون2۱ چاره ای نخواهد داشت جز 

این که حجاب خود را کنار بگذارد.
ایــن دختر بیســت و چهار ســاله 
مسلمان می داند که رفتن به مانیتوبا 
نیز به معنای آن نیست که دیگر هیچ 
رفتار تبعیض آمیزی را شاهد نخواهد 
بود؛ با این حال در شرایطی که دولت 
فدرال در قبال قانون2۱ موضعی کامال 
احتیاط  آمیز اتخاذ کرده است، از نظر 
وی موضــع برایان پالیســتر بر ضد 

قانون2۱ ترغیب کننده است.
کارزار تبلیغاتی پالیســتر در استان 
کبک مورد انتقاد فرانســوا لوگو وزیر 
اول این استان قرار گرفته است. لوگو 
ایــن اقدام همتای خود در مانیتوبا را 
یک »حقه سیاسی« دانسته و بار دیگر 
تاکید کرده اســت که تصمیم گیری 

درباره قانون2۱ فقط توسط مردان و 
زنان کبکی صورت گرفته و اکثریت 

مردم استان از آن حمایت می کنند.
صبا شعشــوه می گویــد: »برای چه 
بــه جایی نروم که احســاس راحتی 
می کنم. به نظر من اقــدام وزیر اول 
مانیتوبا فراتر از یک ترفند سیاســی 
صرف اســت. بنابراین ترک اســتان 
کبک پس از فارغ التحصیل شــدن 
یکی از گزینه هایی اســت که من به 

طور جدی بررسی خواهم کرد.«
ایــن دانشــجوی مســلمان افزود: 
»می دانم که اگر بــه آنجا )مانیتوبا( 
بروم، آن ها )مسئوالن مانیتوبا( بیشتر 
از آن کــه به حجاب من نگاه کنند به 

توانایی های من نگاه خواهند کرد.«
شــهاد ســلمان نیز که وکیل روابط 
عمومــی در مونترال اســت همین 
دیــدگاه را دارد. از نظر وی تبلیغات 

دولــت مانیتوبا بر ضــد قانون2۱ و 
بیســت و یک دلیلی که پالیستر در 
انتقــاد از این قانون ذکر کرده، جالب 
است. شــهاد که ۳2 ســال دارد، از 
همین حاال فکر ترک »اســتان زیبا« 
اســت؛ اما ترجیح مــی داد که بدون 

قانون2۱ در کبک زندگی کند.
با این حال تردد میان دو استان زیاد 
نیست. در سال های 20۱۸ و 20۱۹ 
تنها ۳4۱ نفر کبک را ترک کردند و 
در مانیتوبا مستقر شدند و 7۹۹ نفر 
نیز از مانیتوبا به کبک آمدند و در این 
استان مستقر شــدند. برای برخی ها 
مبارزه با قانون2۱ همچنان ادامه دارد.

نــور فرحت کــه یک دختــر جوان 
فارغ التحصیل حقوق جنایی اســت، 
مبــارزه ای قضایی را بــر ضد قانون 
الئیسیته حکومت در کبک آغاز کرده 
است. هر چند فراخوان برایان پالیستر 
بــرای او و دیگر کســانی که قانون 
الئیسیته رویای آن ها را برای دادستان 
شدن بر باد داده است، یک چشم انداز 
جدید و روشــن باز می کند؛ اما وی 
هرگز قصــد ترک مونترال و رفتن به 

مانیتوبا را ندارد.
نور فرحت می گوید: »چرا من نباید 
بتوانــم در جایی که بــه دنیا آمده و 
بزرگ شده ام، به موقعیتی دست یابم 
که آرزوی آن را داشــته ام؟ چرا باید 
برای تحقق آرزو و رسیدن به رویاهایم 
زادگاهم را ترک کنم و به آن ســوی 

کشور بروم؟«
قانون الئیســیته حکومت  مخالفان 
صبح روز سه شــنبه بیست و هفتم 
نوامبــر در اعتراض بــه این قانون به 
دادگاه استیناف کبک متوسل شدند. 
به گفته آن ها، قانون2۱ آســیب های 
جدی و جبران ناپذیری به موقعیت و 

زندگی آن ها می زند.
قانون الئیســته حکومت،  به موجب 
همه نهادهــای پارلمانــی، دولت و 
قضایی کبک باید اصل جدایی دین از 
حکومت را رعایت کنند. در این قانون 
بر بی طرفی حکومت کبک در مسئله 
مذهــب، برابری همه شــهروندان و 
آزادی عقیده و مذهب همه افراد تاکید 
شده است. طبق این قانون همچنین 
استفاده از نشانه های مذهبی برای آن 
دسته از کارکنان دولت که به واسطه 
شغلشان در موقعیت قدرت قرار دارند 
)قضات، ماموران پلیس، دادســتانان، 
نگهبانان زندان( و همچنین کارمندان 
دولت به ویژه معلمان مدارس ابتدایی 
و متوســطه بخش عمومی و مدیران 

مدارس ممنوع است.
در ایــن قانون هیچ تحریم کیفری یا 
جریمه مالی برای ناقضان آن گنجانده 

نشده است.

 آیا قاضی القضات دادگاه فرجام کبک به خاطر نظردهی 
درباره قانون الئیسیته برکنار می شود؟

خانم نیکول دووال هسلر قاضی ارشد 
دیوان عالی کبک موضوعی شکایتی 
قرار گرفت که پنجشنبه )2۸ نوامبر 
20۱۹( به شورای قضات کانادا تحویل 
داده شــد. او بــه کوتاهــی در انجام 
وظیفه، متهم و از او خواســته شده 
است که اعالم کند برای رسیدگی به 
پرونده قانون2۱ درباره الئیسیته دولت 
صالحیت ندارد و از این پرونده کنار 

بکشد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این شکایت از سوی فردریک باستین 
اســتاد تاریخ که در کالج داوسون در 
مونتــرال تدریس می کنــد و قصد 
دارد خود را در رقابت برای ریاســت 
حزب کبک وارد کند در پی مراجعه 
مخالفان قانون الئیســیته دولت در 
روز سه شــنبه به قاضی ارشد دادگاه 

تجدیدنظر مطرح شد.
باســتین قاضی دووال هسلر را متهم 
کرده است که در دیدار مقدماتی که 
2۱ اوت گذشته صورت گرفت، گفته 
بود که قانون2۱ شاید ماده 2۸ منشور 
حقوق و آزادی های کانادا را نقض کند.

باستین یکشنبه صبح )اول دسامبر 
20۱۹( در صفحــه فیس بوک خود 
تأکید کرد قاضی ایــن فرضیه را در 
حالی مطــرح کرد که این موضوع به 
هیچ وجه در دادگاه بدوی مطرح نشده 

بود. این رفتار کامال نامناسب است.
ایــن ماده قانونی از ســوی هیچیک 
از طرف های شــاکی در دیوان عالی 
مطرح نشده بود. دیوان عالی ماه ژوییه 

از صدور حکمی که اجرای بخشی از 
قانون جدید درباره الئیسیته را به حال 

تعلیق دربیاورد خودداری کرده بود.
با این حال، شاکیان سه شنبه گذشته 
در دیوان عالی مقابــل قاضی دووال 
هسلر بر این امر تأکید کردند که قانون 
مربوط به الئیسیته مستقیما قانون 2۸ 
را که برابری حقوق بین دو جنس را 

تضمین می کند، نقض کرده است.
فردریک باســتین معتقد اســت که 
قاضی با آن اظهارنظر خود حق را به 

یکی از طرف ها داده است.
باستین همچنین قاضی ارشد دادگاه 
تجدیدنظر را به نشان دادن اعتقادات 
شخصی خود در میدان عمومی متهم 

کرد.
وی خاطرنشــان کرد خانم قاضی در 

مداخالت عمومی خــود در خارج از 
دادگاه بــه نفــع چندفرهنگی کانادا 
اظهارنظر کرده اســت. او قبال اعالم 
کرده بود که تســهیالت برای اقلیت 
هــای مذهبی را نمی توان انکار کرد. 
یک قاضی در یک بحث سیاسی وارد 

نمی شود.
این مورخ معتقد اســت کــه اعالم 
فمینیســت بودن برابر با ابراز عقیده 
سیاسی است؛ چرا که فمینیسم یک 
ایدئولوژی است. چند فرهنگی بودن، 
خود یک ایدئولوژی اســت. بنابراین 
یک فرد می توانــد مخالف یا موافق 
یک ایدئولوژی باشد اما وقتی یک نفر 
قاضی است که باید از ابراز اندیشه های 
شخصی، ایدئولوژی ها و عقاید سیاسی 

خودداری کند.

به استثنا بخش مسکن،
رشد سرمایه در کانادا به پایین ترین 
میزان در 60 سال اخیر رسیده است

ایرونیا- کانادا یک ســال بد دیگر را 
از نظر ســرمایه گذاری تجربه کرده 
و شــاهد ضعیف ترین حرکت رشد 
سرمایه در تمام بخش ها غیر از بخش 
مسکن در تقریبا شش دهه اخیر بوده 

است.
ارزش ســرمایه غیرمسکونی در سال 
20۱۸ تنها با افزایشی یک درصدی 
مواجه بود که نمایانگر سومین سال 
متوالی از ســرمایه گذاری های بسیار 
ضعیف از نظر تاریخی بود. داده هایی 
که این هفته توسط مرکز آمار کانادا 
منتشر شدند نشان می دهند که از سال 
20۱5 به بعد میانگین رشد سرمایه 
0.۸ درصد بوده که ضعیف ترین سه 
سال رشد از ســال ۱۹۶۱ تا به حال 

برای سرمایه غیرمسکونی بوده است.
در عین حال، سرمایه مرتبط با مسکن 
نوسازی ها  ساخت و ســاز،  شامل  که 
و هزینه های مالکیت می شــود، طی 
همــان بازه با رشــدی 2.۸ درصدی 
مواجه بوده اســت. شــکاف بین این 
نرخ های رشد دو نوع سرمایه حاال به 

بزرگ ترین حالت خود رسیده است.
دومینیــک الپوینــت اقتصــاددان 
 Laurentian Bank Securities

در مونتــرال گفــت: »ایــن یکی از 
مهم تریــن روندهای جداشــونده در 
تاریخ اخیــر کانادا اســت: تقاضای 
قدرتمند برای مسکن و ساخت و ساز 
رکوردشکن مسکونی که مقابل افت 
ســرمایه گذاری های نفتی و گازی به 
خاطر قیمت پایین تر نفت و مشکالت 

حمل و نقل قرار گرفته است.«
بانک مرکزی کانادا مدت هاســت که 
حامی گــردش به ســمت صادرات 
غیرانرژی و سرمایه گذاری های تجاری 
به عنوان هدایت گران منتخب رشــد 
بوده اســت اما یک اقتصــاد جهانی 
ضعیف تــر و کاهش نرخ بهــره وام 
مسکن باعث شده بخش مسکن یک 
بار دیگر در نیمه دوم سال 20۱۹ در 
رده اول قرار بگیرد. موجودی مرتبط 
با مســکن حاال ارزشی اسمی معادل 
با 2.5 تریلیــون دالر یا 4۹.۳ درصد 
سرمایه کشور را دارد و این در حالی 
است که موجودی غیرمسکونی معادل 

50.7 درصد است.
الپوینت گفــت: »در محیط اقتصاد 
کالن فعلی سخت می توان پیش بینی 
کرد که سرمایه گذاری تجاری تبدیل 
به نیروی هدایت گر اصلی رشد بشود.«

رونمایی از لوستر 4.8 میلیون دالری
 زیر پل خیابان گرنویل در ونکوور

ایرونیــا- با رونمایــی از جدیدترین 
اثر هنری عمومی ونکــوور در هفته 
گذشته حاال پل خیابان گرنویل بسیار 

پر زرق و برق تر شده است.
یک لوستر گردان 4.۸ میلیون دالری 
که توســط هنرمندی اهل ابتسفورد 
طراحی شده حاال زیر پل خیابان بیچ 
آویزان شــده است. شرکت توسعه و 
ساخت  وساز Westbank که سازنده 
یکی از برج های کانــدو نزدیک این 
محل هم بوده پول ساخت این لوستر 

عظیم را پرداخت کرد.
صدها نفر در مراسم رونمایی لوستر 
که چهارشــنبه برگزار شــد شرکت 
کردند. در این مراسم، لوستر در ابتدا 
به آرامی از پل پایین  آمد، بعد حدود 
نزدیــک به دو دقیقــه چرخید و در 
نهایت به موقعیت اولیه خود بازگشت.

شرکت وســت بنک در وبسایت خود 
گفت: »این چلچراغ فرانســوی قرن 
هجدهمی به آرامی طی یک بازه 24 

ساعته می گردد و باال می رود. بعد هر 
یک روز یک بار رها می شود و با گردش 

به نقطه اولیه خود بازمی گردد«.
شورای شــهر در سال 20۱5 پروسه 
ساخت و ساز این اثر هنری که توسط 
رادنی گراهام طراحی شــده را تایید 
کرد. آیین نامه های شــورای شهر از 
توســعه دهندگانی که ساختمانی با 
مســاحتی بیــش از ۱00 هزار فوت 
مربع دارند می خواهند یک اثر هنری 

عمومی تولید کنند.
وست بنک این اثر هنری که » لوستر 
گــردان« نام دارد را بــه خاطر پروژه 
مسکن خود که نزدیک پل قرار دارد 
ساخت. انتشار خبر نصب این لوستر و 
هزینه سرسام آور ساخت آن واکنش 
های متفاوتی در رسانه های اجتماعی 
داشــته و برخی از ونکووری ها علت 
هزینه چنین مبلغ گزافی را با وجود 
مشکالت متعدد شهر جویا شده اند! 

iroonia.ca
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دو ساله دوم تمدید و بزودی به حالت 
دائم در خواهد آمد.

سوابق مارکو مندیچینو، وزیر جدید 
مهاجرت کانادا

وزیر جدید مهاجرت، مارکو مندیچینو 
از سال 20۱5 وارد پارلمان کانادا شد. 
به عنوان دبیر پارلمان و مشاور وزارت 
زیرســاخت ها و جوامع خدمت کرده 
است. وی در پیشبرد زیرساخت های 
سراســر  و  تورنتــو  در  اجتماعــی 
استان های کانادا نقش موثری داشته 

است. 
در انتخابات اخیــر دولت وی مجددا 
با اخذ 5۳ درصد آرا در حوزه رقابتی 

خود مورد انتخاب قرار گرفت.
وی در ســال 20۱7 به عنوان مشاور 
پارلمانی وزیر دادگستری و دادستان 
کل کانادا خدمت کرد و در پیشــبرد 
اولویت های فدرال مانند اصالح عدالت 
کیفری و آشــتی با اقلیت های بومی 

نقش موثری را ایفا نمود.
مارکــو مندیچینو در انجمن حقوقی 
Upper Canada مشــغول به کار 
بوده است و دو دوره به عنوان رئیس 
انجمن مشاوران دادگستری فعالیت 

نمود.
وی در دفــاع از ایجاد قوانین بهتر در 
زمینه جرایم سازمان یافته و همچنین 
تصویب  قوانین امکان دســتیابی به 
عدالت برای ایــن مجرمان در مقابل 
مجلــس عوام و ســنا فعالیت نموده 

است.
وی اظهار مــی دارد که تخصص من 
ســرویس های  زمینه  در  همیشــه 
اجتماعــی و ارائه خدمت برای عموم 

بوده اســت. وی در مصاحبه خود با 
»تورنتو الیف« گفــت من به عنوان 
مهاجر ایتالیایی که با حداقل به این 
کشور مهاجرت نمودم، عالقه مند به 
ارائه سرویس با حداکثر توانایی خود 

به کانادا هستم.
مندیچینــو جایگزیــن وزیــر قبلی 
مهاجرت احمد حســین خواهد شد 
که از ســال 20۱7 مسئولیت وزارت 
مهاجرت فدرال را به عهده داشــت. 
احمد حســین از این پس مسئولیت 
وزارت خانواده و کودکان و توســعه 

اجتماعی را بر عهده خواهد داشت.

بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

دستگیری سارق با چمدانی پر از وسایل مسروقه در ایستگاه اتوبوس

ایرونیا- مردی که به خانه ای در وست 
ونکوور دستبرد زده و بعد سعی کرده 
بود با دردست داشتن چمدانی پر از 
اقالم به سرقت رفته ســوار اتوبوس 

شود ، دستگیر شد.
یک افســر پلیس دید که مردی روز 
چهاردهــم نوامبر بــدون اینکه پول 
بلیت خود را بدهد سوار اتوبوسی در 
مرکز خرید پارک رویال شــد. بعد از 
اینکه او با مرد صحبت کرد »مشکوک 
شد که ممکن است لوازم همراهش 
در چمدان را به صورت قانونی بدست 

نیاورده باشد.«
بعد از اینکه او از آن مرد ســوال های 
بیشتری پرســید، اداره پلیس وست 
ونکوور مامورانی را به خانه ای در همان 
نزدیکی فرســتاد و تایید شد که این 
فرد از خانه سرقت کرده است. پلیس 
مرد را دســتگیر کرد و توانست چند 
قلم جنس و لوازم الکتریکی به سرقت 

وزیر مهاجرت جدید فدرال کیست و چه برنامه هایی دارد؟
جاستین ترودو نخست وزیر منتخب 
کانادا در میــان وزرای کابینه جدید 
خود مارکو مندیچینو را به عنوان وزیر 

مهاجرت کانادا معرفی کرد.
مندیچینو که دارای اصلیت ایتالیایی 
پارلمــان  نماینــدگان  از  و  اســت 
 Eglinton کانادا از حــوزه انتخاباتی
انتاریــو  اســتان  در    -Lawrence
می باشــد به عنوان وزیــر مهاجرت 
کانادا در کابینه جدید جاستین ترودو 

انتخاب شد.
مارکــو مندیچینو، وکیل 4۶ســاله 
دارای سابقه وکالت گسترده ای است 
و به مدت ۱0سال به عنوان دادستان 
فدرال فعالیت نموده اســت. وی در 
محکوم نمودن و حبس اعضای گروه 
تروریســتی تورنتو ۱۸ از مهره های 

اصلی به شمار می رود.
مارکو مندیچینو مسئولیت مستقیم 
مدیریت و نظارت بر اجرای قول های 
اخیر انتخاباتی حزب لیبرال را نیز به 

عهده خواهد داشت.
حــزب لیبرال با کســب اکثریت آرا 
نســبت به احزاب دیگر دولت اقلیت 
را بدســت آورد. ایــن دولــت برای 
اجرای تعهدات انتخاباتی خود همانند 
افزایش ســهمیه پذیرش مهاجرین، 
حذف هزینه درخواســت شهروندی 
و دائــم نمــودن برنامه آزمایشــی 
استان های سواحل آتالنتیک و مهم تر 
از همــه ایجــاد برنامه های منتخب 
شهرداری های مختلف در کانادا باید 
برنامه ریزیهای دقیقی به مجلس ارائه 

و به تصویب برساند.
در چهار ســال دوره فعالیت خود با 
داشــتن دولت اکثریت حزب لیبرال 
توانست، ســهمیه پذیرش مهاجرین 
را از 2۶0 هزار در ســال به ۳۳0 هزار 
و ۸00 در سال 20۱۹ افزایش دهد. 
این افزایش به صــورت تدریجی در 
ســال های آینده ادامه خواهد یافت 
به طوریکه در ســال 202۱ سهمیه 
پذیرش به ۳50 هزار خواهد رسید. در 
واقع در سه سال آینده ه بالغ بر یک 

میلیون مهاجر پذیرفته خواهند شد.
در دوره قبلــی دولــت لیبرال تاکید 
زیادی بر پذیرش پناهندگان داشت 
و بالغ بر ۱5 درصد ســهمیه پذیرش 

پناهندگان را افزایش دادند.
حزب لیبرال تعهــد افزایش معقول 
و تدریجی ســهمیه مهاجــرت را در 

سال های آینده در دولت جدید دارد.
در حال حاضر افرادی که دارای اقامت 
دائم کانادا هستند در صورتی که واجد 
شرایط اخذ شهروندی کانادا باشند، 
ملزم به پرداخت 5۳0 دالر برای اخذ 
شــهروندی و مبلغ ۱00 دالر دیگر 

برای حق شــهروندی می باشند. در 
واقع قول به چشم پوشی از هزینه های 
اخذ شهروندی، بخشی از تالش جدید 
این حزب، در اصالح قوانین شهروندی 
حزب محافظه کار، برای دستیابی به 
شهروندی کانادا بدون در نظر گرفتن 
عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند سن 

و درآمد است.
برای جــذب مهاجران تــازه وارد به 
مناطق دوردستی که دارای جمعیت 
کمتری نسبت به شــهر های بزرگ 
می باشند حزب لیبرال وعده معرفی 
برنامه هــای مهاجرتــی ســاده تر و 
جذاب تری را برای به هدف رســیدن 
ایجاد پراکندگی مساوی جمعیت در 

تمامی شهرهای کانادا داده است.
منتخــب   برنامه هــای  معرفــی 
 The Municipal( شــهرداری ها 
 )Nominee Program MNP
امکان بازگشایی سهمیه برای پذیرش 
مهاجرین جدید را بوجود خواهد آورد.

برنامه آزمایشــی برای ایجــاد ازدیاد 
ســواحل  اســتان های  در  جمعیت 
آتالنتیک طراحی شد تا این استان ها 
که بــا کاهش فزاینده جمعیت روبرو 
بودنــد به رونــق اقتصــادی و ازیاد 
جمعیت برســند. با موفقیت برنامه 
آزمایشی آتالنتیک در جذب مهاجرین 
جدید، این برنامه از حالت آزمایشی به 

برنامه دائم تغییر پیدا خواهد کرد.
بر اســاس این برنامــه، کارفرمایان 
نوااسکوشیا،  نیوفانلند،  اســتان های 
نیوبرانزویک و پرنس ادوارد مستقیما 
قادر خواهند بود نیروی مورد نیاز کار 
خود را از میان متقاضیان واجد شرایط 

مورد انتخاب و استخدام قرار دهند.
این برنامه آزمایشی یکبار برای دوره 

دردسرهای دولت کبک با فرقه مذهبی 
که معتقد است زمین گرد نیست!

ایرونیا- رهبران یک فرقه مذهبی در 
استان کبک چهارشــنبه گفتند در 
ارتباط با اتهــام بی توجهی به دادگاه 
مجرم نیســتند و این در حالی است 
که دولت استانی به نبرد قانونی خود 
علیه این گروه ادامه می دهد تا تعیین 
کند که آیا کودکان آن آموزش درست 

دریافت می کنند یا خیر.
 Mission در حالی که چهار عضو فرقه
de l’Esprit-Saint در دادگاه حاضر 
بودند اما صحبتی نکردند. این فرقه در 
سال ۱۹۱۳ توسط یوجین ریچر که 
یک پلیس ســابق اهل مونترال بود و 
با نام الفلش شناخته می شد، تاسیس 
شد. تخمین زده می شود که این فرقه 
چند صد عضو در اســتان دارد و به 
بســیاری از آن ها به افتخار موسس 
فرقه نام هایی مانند یوجینی، ریچر و 

فلشت داده شده است.
مدتی پیش یک قاضی به آنها دستور 
داده بود نــام و اطالعات تماس تمام 
کــودکان بین ۶ تا ۱۶ ســال خود را 
فاش کند چون نگران میزان آموزش 

آن هاست. 
در فصل پاییز دو بار بازرســان وزارت 
آموزش از ســاختمانی بازدید کردند 
کــه تحت مالکیــت این گــروه در 
مونترال است چون گفته می شد آنجا 
مدرسه ای راه اندازی شده است. آن ها 
میز، اتاق درس و لوازم مدرســه پیدا 
کردند و همچنین مشــاهده شد که 
تعدادی از کودکان این گروه در هیچ 

نهاد آموزشی نام نویسی نشده اند.
در مقابل، فرقه درخواست تجدیدنظر 
کــرد و گفــت این حرکــت حریم 
خصوصــی و آزادی مذهب آن را زیر 
ســوال می برد. آن ها همچنین انکار 
کردند که مدرســه غیرقانونی دارند. 

قاضی درخواست آن ها را رد کرد.
در اسناد دادگاهی آورده شده که فرقه 
»می گوید هیچ کودکی آنجا آموزش 
دریافت نکــرده و آن ســاختمان و 
دیگر ساختمان ها فقط برای آموزش 
مذهبی در آخر هفته ها مورد استفاده 

قرار می گیرند.«
تعــدادی از اعضای ســابق فرقه که 
سالهاســت از آن جدا شده اند، بارها 
با رسانه ها صحبت کرده اند و گفته اند 
این فرقه دختران را تشویق به ازدواج 
از سن ۱4 سالگی می کند و به آن ها 

آموزش خوبی نمی دهد. 
زنی که ۹ سال پیش این گروه را ترک 
کرد هفته گذشــته گفت در موقعی 
که مدرسه می رفته به کودکان هیچ 
موضوعی غیر از فرانســوی، ریاضی و 
کمی انگلیســی تدریس نمی شد. او 
گفت از دختران انتظار می رفت مدرسه 
را در اوایل دوران نوجوانی خود ترک 
کنند تا بتوانند روی مســائلی مانند 
ازدواج و بزرگ کردن کودکان متمرکز 
بشوند. یکی دیگر از اعضای سابق این 
فرقه هم مدتی قبــل گفته بود به او 
یاد داده بودند که زمین گرد نیست و 

دیگر سیاره ها وجود ندارند.

رفته از خانه را داخل چمدان او پیدا 
کند.

با اســتناد به بیانیــه خبری پلیس، 
ماموران توانســتند تنها »لحظاتی« 
پس از به سرقت رفتن این اقالم آن ها 

را پیدا کنند.
کارآگاه کوین گودمورفی در یک بیانیه 
خبری گفت: »همه کارشان را خیلی 
خوب انجام دادند. آن افســر پلیس 
در زمان درســت در مکان درســت 

قرار داشــت و مهارت های محققانه و 
فعال بسیار خوبی از خود به نمایش 

گذاشت.«
سزار لوپز ۳۶ ســاله که هیچ آدرس 
ثابتی هم ندارد، حــاال با اتهام هایی 
در ارتباط با مالکیت وسایل به دست 
آمــده از طریق جــرم و بیان تهدید 
اعمال مرگ یا آســیب بدنی مواجه 

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

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

FLY FREE TO ASIA*

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

Book by August 31st, 2019

Contact your Transat Travel Professional to book your next vacation.

Majestic Mekong
13 days Ho Chi Minh City to Siem Reap

cruise from

$5095 CAD
per person1

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

30 سال از فاجعه پلی تکنیک مونترال گذشت
ششم دســامبر یک تاریخ سیاه برای 
مونترال اســت. روزی که در آن ۱4 
دانشــجوی مهندسی زن در مونترال 
به دست یک مرد مسلح کشته شدند. 
همان وقت مشــخص شد که هدف 
قاتل کشتن دختران بود. این برنامه 
گرامیداشــتی برای یاد آن قربانیان 

است.
امسال، در سی امین سالگرد فاجعه، 
گرامیداشت  برای  کنکوردیا  دانشگاه 
آنها به احترام می ایستد، به پیشرفت 
در برابری جنســیت می پــردازد و 
همچنیــن به زنان الگــو و موفق در 

زمینه مهندسی گوش فرا می دهد.
در این برنامه ۳ تن از فارغ التحصیالن 
دانشــگاه کنکوردیا به یاد می آورند 
که چگونه تحت تاثیر حادثه قتل عام 
دانشــگاه پلی تکنیک قرار گرفتند و 
درباره اهمیت تشویق زنان به حضور 
بیشتر در این زمینه مهندسی بحث 

می کنند.
به نظر خانم جینا پروانه کدی، یکی از 
فارغ التحصیالن کنکوردیا که دپارتمان 
مهندســی این دانشــگاه به اسم او 
نامگذاری شده، این قتل عام فاجعه ای 
بود که احساسات را به شدت تحریک 
کرد. او درباره شوکه شدن خود وقتی 
که از این حادثه باخبر شــد، آن هم 
در کشــور صلح طلــب و آرام کانادا، 

می گوید.  
دکتر جینا پروانه کدی می افزاید که 
این حادثه زخم عمیقــی را برجای 
گذاشت اما یادآوری این تجربه تراژیک 
این فرصت را می دهد که درباره نحوه 
برخورد با زنان بحث شــود و این که 
زنان را مصمم تر می کند که برای دفاع 
از حقوق خود اقدام کنند. او می گوید: 
»من امیدوار هستم به این قضیه زیرا 
اکنون اسم دانشکده مهندسی به اسم 
یک زن است و این که اکنون خیلی از 
زنان احساس می کنند که به مهندسی 

و علوم کامپیوتر تعلق دارند.«
کدی می خواهد مطمئن شــود که 
زنان در انقالب صنعتی چهارم نقش 
اصلی را دارند، موج بعدی اتوماسیون 
که از داده های بزرگ، هوش مصنوعی 
و اینترنت اشــیاء استفاده می کند، تا 
دوره جدیدی را رقم بزند: »اگر زنان و 
همچنین اقلیت ها در مهندسی و علوم 
رایانه حضور نداشته باشند، بخشی از 
جمعیت در انقــالب صنعتی چهارم 
فراموش می شوند و جهان برای مردان 

و توسط مردان ساخته می شود.«
به گفتــه خانم مارینا میسیســیان 
)فارغ التحصیل کارشناســی در سال 
۱۹۸۹( قتل عام دانشگاه پلی تکنیک 
برای وی یک وظیفه اجتماعی ایجاد 
نمود که به تشویق و ترویج مهندسی 
بین زنان بپردازد. خانم میسیســیان 
یک مهندس برق می باشــد و مدیر 
ارشد Global State Systems در 
 Honeywell بخش هوافضای شرکت
می باشــد که وظایفی چون بیزنس 
بین الملی فضایی شرکت، تهیه ابزارات 
الزم بــرای ارتباطات ماهواره ای و نیز 
بازار اکتشــافات فضایی بر عهده وی 

می باشد.
هنگامی که این قتل عام اتفاق افتاد 

خانم میسیسیان به تازگی از دانشگاه 
کنکوردیا فارغ التحصیل شده بود.

او می گوید که هنگامی که این خبر 
عمومی شــد او و خواهرش در خانه 
پدریشــان بودند و به طور تمام وقت 
در کنار تلویزیون بودند، »کنار آمدن 
با این مساله برایمان بسیار دشوار بود 
و همانند بسیاری دیگر از مردم ما هم 
ازین موضوع عصبانی بودیم، اما این 
مســاله هنگامی که من کار خود را 
شروع کردم باعث آگاهی بیشتر من 
از جنسیت شــد«. من فکر می کنم 
این موضوع هم به صورت خودآگاه و 
هم ناخــودآگاه در من این تصمیم و 
شجاعت را ایجاد نمود که به گسترش 
و تشویق زنان تا حدی که امکان پذیر 

می باشد بپردازم.«
فارغ التحصیــل  کارملینــا  خانــم 
کارشناسی ســال ۱۹۸۶ می باشد و 
می افزاید که »این حادثه کل شــهر 
را دربرگرفــت«. او در حــال حاضر 
 FM Global مهندس ارشد شرکت
می باشد، یک شرکت بیمه بین المللی 
که در Rhode Island می باشــد و 
مسئول پایه گذاری و مدیریت تمامیت 
جهانی، جهت دهی و توسعه مهندسی 
پیشگیری مرتبط آتش سوزی و انفجار، 

بالیای طبیعی، بویلرها و ماشین آالت 
و نیز موقعیت های سایبری می باشد. 
»این مساله یک شوک خیلی بزرگ 
برای خانواده ما بود، چرا که این امکان 
وجود داشت که من جز قربانیان باشم. 
تنها بودن در میان تعــداد زیادی از 
مردان در کالس های بعد از ظهر برای 
من حس بسیار آشــنایی است، آن 

دختران حتما خیلی ترسیده بودند«.
خانم بورسلینو از اینکه تعداد زنان در 
مهندسی روز به روز در حال افزایش 
است ابراز خرســندی می نماید. »اما 
هنوز به اندازه کافــی زنان مهندس 
نداریــم«، به عنوان عضوی از انجمن 
زنان در مهندســی ما تالش بسیاری 
را بــرای اســتخدام زنــان در کانادا، 
ایاالت متحده و خارج از این ها انجام 
می دهیم. او می افزاید »من به شخصه 
تــالش خود را برای اســتخدام زنان 
انجام می دهم، به طوری که هم اکنون 
در شــرکت FM Global هم اکنون 
درصد زنان که در بخش های میدانی 
فعالیت دارند 47 درصد کارکنان آن 
بخش می باشد که میزان قابل توجهی 
است«. این مساله در حالی است که 
هنگامی که این قتل عام اتفاق افتاد 

این میزان تنها شش درصد بود.

مارینا میسیسیان، پروانه کدی و کارملینا بورسلینو

دانشگاه های برتر کانادا 
از نظر استخدام فارغ التحصیالن

ایرانیان کانادا- دانشگاه تورنتو در بین 
دانشگاههای کانادا رتبه برتر برای دارا 
بودن بیشترین میزان فارغ التحصیالن 

شاغل را دریافت کرد.
مطابق با سیستم رتبه بندی دانشگاهی 
Times Higher Education، لیست 
برترین دانشــگاه ها در جهان از نظر 
اشتغال و استخدام فارغ التحصیالن 
منتشر شد. فهرســت امسال شامل 
250 دانشگاه از 4۱ کشور، از ایاالت 
متحــده گرفته تا ژاپن، میباشــد و 
کارفرمایانی که در سطح بین المللی و 
در بهترین شرکت های دنیا استخدام 
شده اند، به دانشگاههای کشور خود 
و دانشگاه های سراســر جهان رأی 

داده اند.
ایاالت متحده، آلمان، ژاپن و انگلیس 
هر کدام یک نماینده دارند که جزء ۱0 
دانشــگاه برتر هستند و دانشگاه های 
چین و کانادا نیز در رتبه های باالیی 

قرار دارند.
این در حالی اســت کــه از کانادا، ۹ 
دانشگاه در لیست رتبه بندی جهانی 
اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها 

در سال  20۱۹ حضوردارند.
طبق این رتبه بندی، دانشــگاه های 
کانادا به دلیل داشــتن شهریه ارزان 
تر نســبت به بســیاری از کالج های 

آمریکایــی و رونــد ســاده ثبت نام 
دانشــجویان بین المللــی محبوب 

هستند.
مطابق لیست امسال، دانشگاه تورنتو 
بهترین انتخــاب در بین کارفرمایان 
اســت. و در رتبه ۱5 م در دنیا جای 

دارد.
رئیــس دانشــگاه تورنتــو گفــت: 
»کارفرمایان در کانادا و سایر کشورها 
ارزش تحصیل در دانشــگاه تورنتو را 
میداننــد.« وی در ادامــه اظهار کرد 
»دانشــکده ها و کارکنان دانشگاه به 
طور خستگی ناپذیر کار می کنند تا 
دانشجویان را به مهارت و تجربه الزم 
برای موفقیت در یک بازار کار در حال 

تغییر و رقابتی برسانند.«
در رتبه بندی دانشگاه های کانادا نیز 
دانشگاههای شهرهای انتاریو، کبک و 
بریتیش کلمبیا مقام کسب کرده اند.

در انتاریو، دانشگاه مک مستر در رتبه 
پنجم و دانشــگاه واترلو در رتبه نهم 

قرار گرفتند.
قطعــا انتشــار این رتبه بنــدی در 
جذب و استخدام کارفرما در شرکت 
هــای معتبر تاثیــر گذار اســت و 
التحصیالن  با فارغ  اولویت استخدام 

دانشگاه های برتر میباشد.
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»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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آیا کانادا از قافله خودروهای برقی جامانده است؟
آمارهــا نشــانگر آن اســت که 
سیاســت گذاری در کانــادا برای 
خرید  به  شــهروندان  تشــویق 
خودروهای برقی با مشکالتی جدی 

روبروست.

مداد- حساسیت های زیست محیطی 
از یک ســو و نگرانی ها درباره امنیت 
سوخت از ســویی دیگر سبب شده 
تالش هــا برای ســوق دادن صنعت 
خودروسازی به سمت تولید وسایل 
نقلیه برقــی طی چند ســال اخیر 
دوچندان شــود. کانادا نیز به عنوان 
یکی از کشورهای توسعه یافته جهان، 
یکی از بازارهای این خودروها به شمار 
می رود. امــا نگاهی به آمــار و ارقام 
جهانی، وضعیت چندانــی خوبی را 
برای کانادا ترسیم نمی کند. از سویی 
دیگر، تفاوت سیاست های استانی در 
کشور سبب شــده رویکرد مردم در 
یک استان در زمینه خودروی برقی 

با استانی دیگر متفاوت باشد.
گلوبال نیوز در گزارشــی به بررسی 
وضعیت کانادا در این زمینه پرداخته 

که ترجمه آن را با هم می خوانیم.
تردیدی نیســت کــه آینده صنعت 
خودروسازی جهان از آِن خودروهای 
برقی است. اما یک کارشناس برجسته 
نــوآوری بر ایــن باور اســت که اگر 
سیاســت های درستی از سوی کانادا 
برای آینده این فناوری صورت نگیرد، 
این کشور ممکن است از غافله جهانی 
حرکت به سوی خودروهای برقی جا 

بماند.
دانشگاه  )اســتاد  پلینیوســن  جان 
کویین( بر این باور است که با نگاهی 
به آمارهــای جهانی می توان دریافت 
کانادا از برخی کشورهای دیگر از نظر 
فروش، تامین زیرســاخت های الزم 
و نیز مشــوق های دولتی برای خرید 

خودروهای برقی جا مانده است.
آقای پلینیوسن می گوید: »نقش کانادا 
در بازار خودروهای برقی بیشــتر به 

یک نظاره گــر ماجرا می ماند. این امر 
حضور  می توانستیم  است.  تاسف آور 
پررنگ تری در این بازار داشته باشیم. 
می توانســتیم انگیزه بیشتری داشته 
باشیم. آینده باز هم به سیاست گزاران 

این حوزه بستگی دارد.«
فــروش خودروهای برقــی در کانادا 
امسال با رشدی 25 درصدی نسبت 
به سال گذشته روبرو بود. با این وجود، 
این خودروها هنوز فقط ۳/5 درصد از 
مجموع فروش خودرو در کشور را به 

خود اختصاص می دهند.
آقای پلینیوسن بر این باور است که 
کانادا باید نروژ را الگوی خود در این 
زمینه قرار دهد. نروژ از سال ۱۹۹0، 
برنامه هاش تشــویق شهروندان برای 
خرید خودروهــای برقی را آغاز کرد. 
امروزه ۶0 درصــد از خودروهای به 
فروش رفته در نروژ برقی هســتند. 
یکی از اصلی ترین دالیل این استقبال 

گسترده، کاهش مالیات و نیز کاهش 
هزینه هــای عوارض جــاده ای برای 

آنهاست.
آقای پلینیوســن می گوید کانادا نیز 
بایــد رویکردی نظیر نــروژ را دنبال 
کنــد و راهبرد کاهش آالیندگی را با 
این الگو با شدت بیشتری پیاده سازی 
کند. جالب است بدانید پنج سال دیگر 
در نــروژ دیگر خودروی غیر برقی به 

فروش نمی رود.

از کبک تا انتاریو

در کانادا، دو اســتان بریتیش کلمبیا 
و کبــک در زمینه خرید خودروهای 
برقی پیشتاز هستند، زیرا مشتریان 
در این استان ها از مشوق های خوبی 
از ســوی دولت های استانی بهره مند 
می شوند. یک ماه پس از اینکه داگ 
فــورد به عنوان نخســت وزیر انتاریو 
انتخاب شد، طرح های تشویقی برای 
خرید خودروی برقی در این استان را 
حذف کرد و همچنین جلوی ساخت 
ایستگاه های شارژ برقی این خودروها 
را نیز گرفت. در بیشــتر مناطق این 
استان، حتی یک ایستگاه شارژ برقی 

هم پیدا نمی شود.
آلبرت سملمان، یک شهروند انتاریویی 
است که سومین خودروی برقی اش را 
مورد استفاده قرار می دهد. او می گوید 
هزینه شارژ خودرو حتی به اندازه یک 
چهارم هزینه بنزین خودروهای مشابه 
هم نمی شــود. او بر این باور است که 
اگر زیرساخت های الزم برای استفاده 
از خودروهــای برقی در اختیار مردم 
قرار گیرد، افراد تمایل بیشــتری به 
استفاده از این وسایل نقلیه خواهند 

داشت.

اخبار داغ خودروهای برقی

این هفته، خبرهای جالبی در زمینه 
خودروهای برقی شــنیدیم. فورد از 
خودروی موستانگ ماخ-ای خود که 
یک خودروی اس .یو .وی است رونمایی 
کرد. این خودرو تا سال 2022 به بازار 
عرضه می شود. این غول خودروسازی 
همچنین قصد دارد یک نسخه برقی 
از خودروی محبوب خود یعنی وانت 
اف-۱50 به بازار عرضه کند، شرکت 
نه چندان باسابقه  ریویان و نیز شرکت 
معروف تسال، خودروهای جدیدشان 

را معرفی کردند.

کسانی که در مراسم معرفی خودروی 
جدید تسال حضور داشتند، اصال انتظار 

نداشــتند که با این خودروی عجیب 
روبرو شــوند. این خــودروی جدید 
تسال با ظاهری شــبیه خودروهایی 
کــه در فیلم هــای علمی-تخیلی به 
تصویر کشــیده می شــود، از جنس 
فوالدی اســت که از آن برای ساخت 
استفاده  اسپیس-اکس  موشک های 
می شود. ایالن ماسک ادعا می کند که 

این خودرو ضد گلوله است.
این خوردوی با قیمت 5۱ هزار دالر 
کانادا گران تر از فورد اف-۱50 است. 
با ایــن وجود، ماســک می گوید که 
قدرت این خودرو حتی از ماشین های 

مسابقه ای هم بیشتر است.
عرضه این خودرو از ســوی تســال 
موجب ایجاد چنددســتگی در میان 
برقی  بازار خودروهای  کارشناســان 
شده اســت. برخی بر این باورند که 
این محصول، ضربه ای بزرگ به فورد 
خواهــد بود و برخی دیگر نیز در این 

مساله تردید دارند.

بیشــتر قیمت  خودروهای  کاهش 
برقی

قیمت تســال تفاوت چندانی با سایر 
خودروهای برقی )البته در مقایسه با 
خودروهای معمولی( ندارد. خودروی 
برقی فولکس واگن بــا نام ای-گلف 
با قیمــت ۳7 هــزار دالر به فروش 
مــی رود، در حالی که مدل غیربرقی 
آن 2۳ هــزار دالر قیمت دارد. با این 
وجود، شکاف میان خودروهای برقی 
و خودروهای مبتنی بر سوخت های 
فســیلی به تدریــج در حال کاهش 
است. کارشناســان بر این باورند که 
این تفاوت قیمت طی پنج سال آینده 

بسیار ناچیز خواهد بود.
با وجود اینکه مراکز عرضه خودروی 
برقی در تورنتو از زمان روی کار آمدن 
دولت داگ فورد کم رونق شده اند، اما 
به نظر می رســد اوضاع این بازار در 

حال تغییر است.
نســل اول خودروهای برقی بســیار 
گران قیمت بودند. اما اکنون می توان 
یک خودروی برقی را به قیمتی بین 
۳0 تا 40 هــزار دالر خرید. کاهش 
قیمت در کنار افزایش کارکرد باتری 
سبب شــده گرایش به خودروهای 

برقی بیشتر شود.
خودروهــای برقی کــه طی یکی دو 
سال اخیر وارد بازار شده اند با یک بار 
شارژ می توانند مسافتی حدود 400 
کیلومتری را طی کنند. همین مورد 
می تواند مشتریان بیشتری را برای این 
خودروهای غیرآالینده به همراه آورد.

قبرستانی در الوال برای دفن 
حیوانات خانگی در کنار صاحبانشان

کم نیســتند افرادی که حیوانی خانگی دارند. در این میان، برخی از این افراد، 
رابطه ای عمیق و احساسی با حیوانات خود برقرار می کنند و دوست دارند این 

پیوند حتی پس از مرگ نیز همچنان پایدار بماند.
در کانادا، قبرستان هایی برای دفن حیوانات خانگی وجود دارد. اما یک قبرستان 
در الوال )Laval(، امکان دفن انســان در کنار حیوانش را فراهم می کند. این 
قبرستان خدماتی نظیر تهیه تابوت ویژه حیوان خانگی و سنگ قبر را نیز ارائه 

می دهد.
بــه گزارش گلوبال نیوز، خانواده آقای بنوا پواریه، مالک قبرســتان الوال و نیز 
مجموعه خدماتی مگنوس پواریه هستند. آقای پواریه می گوید که این قبرستان، 
بخشی را به دفن افراد در کنار حیواناتشان اختصاص داده است. افراد می توانند 

دو فضای خالی را یکی برای خود و یکی برای حیوان خانگی شان رزرو کنند.
این قبرستان از سال 20۱2، بخشی را برای دفن حیوانات خانگی در نظر گفت. 
با این وجود، آقای پواریه می گوید که از همان زمان، تقاضا برای دفن متوفی در 
کنارش حیوانش افزایش یافت. به همین دلیل، این قبرستان در سال 20۱7، 

بخشی را به نام »هارمونی« به این کار اختصاص داد.
البته قبرســتان ویژه حیوانات خانگی، پدیده جدیدی در کانادا نیست. با این 
وجود، بیشتر قبرستان ها در کشور به نوعی با کلیسا مرتبط هستند و به همین 

دلیل، اجازه دفن انسان در کنار حیوان را نمی دهند.
قبرستان الوال، خدمات کاملی نظیر تابوت های دست ساز ویژه حیوانات، سنگ 

قبر و حتی مراسم دینی را در صورت درخواست افراد برگزار می کند.
جالب اینجاست که برخی افراد از شهرهای دیگر نظیر تورنتو، به رزرو جا در این 

قبرستان پرداخته اند.

برنامه آزمایشی پنج ساله
 برای اسکوترهای برقی در انتاریو

ایرانیان کانادا- جزییات برنامه آزمایشی پنج ساله برای اسکوترهای برقی 
در انتاریو، که قرار اســت برای کمک به رفت و آمد مردم در استان آغاز 
شود اعالم شد. مطابق خبری که دولت انتاریو اعالم کرده است این برنامه 

آزمایشی پنج ساله از یک ژانویه 2020 آغاز خواهد شد.
کارولین ملرونی وزیر حمل و نقل انتاریو اعالم کرد که »برنامه آزمایشی 
اسکوترهای برقی به گسترش مشاغل، غنی تر شدن اقتصاد محلی و رفت 
و آمــد امن تر مردم کمک خواهد کرد.« او همچنین افزود که »دولت به 

شدت متعهد است که باالترین استانداردهای امنیتی نیز اتخاذ شوند.«
مطابق این برنامه، قوانینی مانند الزامی شدن کاله ایمنی و حداقل سن ۱۶ 

سال برای اسکوترهای برقی اعمال خواهد شد.
اسکوترهای برقی بایســتی بوق یا زنگ داشته باشند، همچنین داشتن 
چراغ جلو و عقب نیز الزامی است. دولت در این طرح با Lime یک کمپانی 

به اشتراک گذاری اسکوتر همکاری خواهد کرد.
کریس شافر، استراتژیست ارشد Lime در کانادا میگوید »این طرح به این 
معنی است که شهرداری میتواند راهی جدید و مطمئن برای رفت و آمد 

در اختیار شهروندان بگذارد.«
شــهرداری برای مواردی مانند ممنوعیت تردد در آب و هوای نامساعد، 
جاده هایی که اســکوترها میتوانند استفاده کنند و یا محل پارک آن ها 

مسئول خواهد بود.
در ماه اکتبر در تورنتو قانونی تصویب شد که مطابق آن استفاده از اسکوتر 

برقی در پیاده رو و پارک کردن آن در خیابان یا پیاده رو ممنوع است.
نگرانی های راجع به اســکوترهای برقی ناشی از مشکالتی است که در 
شهرهای کشورهای مختلف جهان به خاطر این نوع وسیله به وجود آمده 

است.
در شــهرهایی مانند لس آنجلس، پاریس و سنگاپور، اسکوترهای برقی 
اشــتراکی که در جاهای مختلف پیاده رو و خیابان پارک شده اند باعث 

ایجاد مشکالتی شده اند.
بنابراین در حالی که سایر شهرها از اسکوترهای برقی استقبال کرده اند، 
تصمیم گیری در مورد قوانین مرتبط  این وسیله در تورنتو همچنان ادامه 

دارد.

ایر کانادا در زمینه ارائه 
غذای سالم و بهداشتی به مسافرین 
در رده نخست جهانی قرارگرفت

پرژن میــرور- در یک تحقیق جدید 
مرکز سیاســت گذاری  توســط  که 
و  ســیتی  نیویــورک  غذایــی 
دایــت  غیرانتفاعــی  ســایت  وب 
 )DietDetective.com(دیتکتیــو
درباره غــذای داخــل هواپیماها در 
آمریکای شمالی صورت گرفته است، 
به این نتیجه رسیده اند که ایر کانادا و 
خطوط هوایی آالسکا در زمینه ارائه 
غذای سالم و بهداشتی در رده نخست 

قرار دارند.
در این تحقیق میزان سدیم و تعداد 
کالری و مقدار عناصر غذایی پر مصرف 
همچــون کربوهیدرات ها و چربی در 
یک وعده غذایی متوسط اندازه گیری 
شــدند. در این تحقیق همچنین به 
سالمت آب مصرفی داخل هواپیما و 
اســتفاده از وسایل پذیرایی سازگار و 
غیر مضر برای محیط زیست نیز توجه 

شده بود.
در این مطالعــه، همچنین به میزان 
عالقه مندی خطوط هوایی نســبت 
به شــفافیت درباره اطالعات غذایی 
غذاهای ارائه شده، در کنار اراده آن ها 
برای بهبود لیســت غذایی خود در 

طول زمان امتیاز داده شده است.
ایر کانادا و خطوط هوایی آالسکا هر 
دو در زمینه بهداشــت و سالمت از 

پنج امتیاز، چهــار امتیاز گرفتند، اما 
خطوط هوایی مانند آمریکن ایرالینز و 
یونایتد امتیاز 2،7 و شرکت هواپیمایی 
ساوث وست در رده آخر امتیاز ۱،7 از 

5 را دریافت کردند.
اما دلیل اصلی اینکه شرکت هواپیمایی 
ایر کانادا در باالی این رده بندی قرار 

گرفت چه بوده است؟
به تازگی گزینه های غذایی سالم تری 
که دارای سبزیجات بیشتر هستند، 
مانند ســاالد ها و غذاهای دارای مواد 
مغذی بیشــتری به فهرست غذایی 
اضافه شده اند. میان وعده هایی مانند 
ماست یونانی، سوشی، و آووکادو نیز 

در کسب امتیاز نقش داشتند.
در این تحقیق دریافتند که ایر کانادا 
اطالعات غذایی و مواد تشکیل دهنده 
فهرســت غذایی خود را در منو های 
داخــل پرواز و وب ســایت خود قرار 

داده است.
تحقیق جداگانه دیگری درباره کیفیت 
آب نوشــیدنی داخــل هواپیماهای 
خطوط هوایی آمریــکا انجام گرفته 
شده است که مشخص شده تمامی 
این شــرکت های هوایی به طور کلی 
آب نوشیدنی غیر بهداشتی و ناسالم 

به مسافران خود ارائه می دهند.
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مناطق تجارت آزاد کانادا،
 زنجیره های تامین برای اتصال 
اقتصاد کانادا به بازارهای جهانی

ایرانیان کانادا- کانادا یکی از مقاصد 
بسیار جذاب برای مردم دنیاست چه 
برای سفر و چه برای زندگی؛ یکی از 
مزایای این کشــور آرامش و امنیت 
باالی آن اســت که مورد توجه افراد 
بوده و آن را از بســیاری از کشــورها 
متمایز می کند. کانادا همچنین یکی 
از ثروتمندترین کشــورهای جهان و 
اقتصاد آن از متنوع ترین اقتصادهای 

جهان است.
ســیر تحوالت این کشور در مسائل 
اقتصــادی و در کمتر از ۱50 ســال 
اخیر بسیار مورد توجه و موفقیت آمیز 
بوده است. در همین راستا مطالعات 
اقتصادی نشــان می دهد که یکی از 
مهم ترین دالیل این پیشرفت، نظام 
قانونی کارآمد و پایبندی به این نظام 

است.
کانادا اهمیت زیــادی به صنایع پایه 
مــی دهد و دو صنعــت نفت خام و 
چوب بری در این کشور جزء مهم ترین 
صنایع به حساب می آید. در حقیقت 
می تــوان گفت اصلی ترین تولیدات 
این کشور شامل مواد غذایی، چوب، 
کاغذ، تولیدات فلزی، صنایع شیمیایی 

و نفت است.
این کشور بخش عمده ای از موفقیت 
خود در اقتصاد را مدیون منابع طبیعی 
آن اســت که از این منظر ســومین 
کشور جهان محسوب می شود و سهم 
درآمــدی باالیــی در تولید ناخالص 
داخلی برای آن ایجاد می کند. مناطق 
آتالنتیک، پراریر و پسیفیک بیشترین 
منابع طبیعی وابسته به اقتصاد را دارند. 
ایالت آتالنتیک دارای صنعت شیالت، 
جنگل و معدن است، ولی ایالت پراریر 
وابسته به کشــاورزی و سوخت های 
معدنی است. بخش های اولیه بریتیش 
کلمبیا شــامل جنگل داری، معدن و 

صنعت توریست است.
اما امروز دیگر اقتصاد کانادا به صورت 
انحصاری وابســته به منابع طبیعی 
نیست و از طریق نوآوری و فن آوری 
رو به رشد اســت و توجه ویژه ای به 

دانش روز دارد.
از اولویت های اقتصــادی کانادا می 
توان به شاخص های توسعه انسانی، 
محیط زیست و تامین امنیت اشاره 
کرد که این موارد نیز نقش مهمی در 

پیشرفت اقتصادی این کشور دارد.

تجارت آزاد در کانادا

کانــادا با سیاســت هایی که موجب 
تشــویق تجارت می شــوند، تجارت 
بین الملــل را تقویت کرده اســت. 
کانادا وابســتگی باالیــی به بخش 
تجــارت بین المللــی بــه خصوص 
تجارت با ایاالت متحــده دارد. توافق 
نامه تجــارت آزاد میان کانادا، ایاالت 
 )NAFTA( متحده و مکزیــک، نفتا
که بزرگ ترین قــرارداد تجاری دنیا 
محسوب می شــود در ۱۹۹4 پیاده 
ریزی شــد و مبنایی برای تجارت و 
این  محدودیت  بدون  سرمایه گذاری 

سه کشور شد.
این توافــق نامه یکــی از مهم ترین 
توافق نامه های تجــارت آزاد کانادا 
با کشــورهای دیگر بود که نشان می 
دهد کانادا به شدت طرفدار آزادسازی 
تجارت جهانی است. تجارت آزاد یکی 
از اصول اولیه اقتصاد کاناداســت چرا 
که باور دارند تجارت آزاد موجب رشد 

اقتصادی و توسعه صنعتی است.
این کشــور طرفــدار اقتصــاد بازار 
آزاد اســت بــه این معنــی که در 
چنین اقتصادی افــراد و بنگاه ها بر 
اساس منافع شــخصی خود حرکت 
می کنند، بــدون آنکه دولت دخالتی 
در فعالیت های اقتصادی آنها داشته 
باشد؛ مداخالت دولت کانادا به نسبت 

اروپا در اقتصاد آن بسیار کم است.

نقش زنان در موفقیت اقتصادی کانادا

زمانی که ســطح تحصیــالت زنان 
در کانادا افزایش یافت، این قشــر از 
جامعه امکان اشــتغال در بخش های 
تخصصی را پیدا کردنــد و در حوزه 
های تخصصی اقتصاد مانند امور مالی، 
حسابداری و.. وارد شدند، این موضوع 
موجب دگرگونی در اقتصاد این کشور 
شد به طوری که طبق آمارهای سال 
2007، ۱۳7 هزار شــرکت یا کسب 
و کار کوچــک با مدیریت زنان انجام 
می شــد و تعداد زیادی از زنان نیز به 
کار در منزل مشغول بودند و به گفته 
کارشناسان هر سال ۱۸ میلیارد دالر 
سود توسط زنان به اقتصاد این کشور 

وارد می شود.
با این رشد چشــمگیری که حضور 
زنان در اقتصاد کانادا داشت، نخست 
وزیــر این کشــور در ســال 200۳ 
فرمان تاســیس گروهــی ویژه برای 
تسهیل کارآفرینی زنان صادر کرد که 
چالش ها و مشکالت پیش روی زنان 
کارآفرین را شناسایی و رفع می کرد.

مناطق تجارت آزاد کانادا

مناطق تجــارت آزاد کانادا به مکان 
هایی اســتراتژیک برای تجارت بین 
الملل اشــاره دارد. جایی که سازمان 
وظیفــه اش ارتقاء تجــارت محلی و 
ایجــاد فرصت برای ســرمایه گذاری 
خارجی اســت که توسط برنامه های 
دولت پشتیبانی می شود و مزیت هایی 
خاص برای سرمایه گذاران و فعاالن 

اقتصادی ایجاد می کند.

به زبانی دیگر کانــادا برای کمک به 
بازاریابی و آشنایی نهادهای خارجی 
با برنامــه FTZ منحصربه فرد کانادا ، 
نقاط تخصصی منطقه تجارت خارجی 
در سراسر کانادا ایجاد کرده است. این 
نقاط منطقه تجارت خارجی)مناطق 
آزاد تجــاری( و  مناطق جغرافیایی 
تعیین شده ای هستند که سازمان های 
دولتــی و خصوصــی در قالب یک 
کارگروه، با هماهنگی آژانس توسعه 
منطقه ای برای سهولت دسترسی به 
سیاســت ها و برنامه های گردآمده اند 
و از ایــن طریــق تجــارت محلی و 

بین المللی را ارتقاء می بخشند.
اگر به تاریخ برگردیم، از سال 2000 
نــرخ مالیات بر درآمد شــرکت های 
فدرال کانادا بــه نصف کاهش یافت 
و این مقدار در ســال 20۱2 به ۱5 
درصد رســید و در ســال های اخیر 
نیز دســت به ابتکار عمل جدید زد 
و آن حــذف تعرفه هــای تولیدی تا 
ســال 20۱5 را برای تولیدکنندگان 
صنعتی ارائه کرد. ایــن ابتکار عمل 
کانادا که بعدازآن در کل کشور اعمال 
شــد، کانادا را به عنــوان یک منطقه 
تجارت خارجی بزرگ برای بنگاه های 

واردکننده تبدیل کرد و از همان زمان 
تجــارت آزاد در ورودی های تولیدی 
منبــع مهمی از قــدرت رقابت برای 

مشاغل در کانادا شد.
کانــادا همچنین با کاهــش هزینه 
واردات کاالهای اساسی برای تولید و 
کاهش تعرفه باعث نوآوری بیشتر و 
بهره وری و کاهش هزینه های گمرکی 
و کاهش بار اداری و پیروی بیشتر از 

قوانین و مقررات شد.
ازجملــه مزایای اصلــی برنامه های 
کانادا در مناطق آزاد، این اســت که 
سرمایه گذارانی که کانادا را برای مقصد 
سرمایه گذاری خود انتخاب می کنند، 
عالوه بر استفاده از مزیت های طبیعی 
و خدمات پیشرفته، می توانند بدون 
عــوارض از واردات ماشــین آالت و 
تجهیزات پیشرفته به کانادا استفاده 
کنند. این امر باعث می شــود هزینه 
تجهیــزات  و  ماشــین آالت  واردات 
پیشرفته کاهش یابد و از این طریق 
ســود حاصل از بهــره وری از تولید 

کارآمد حاصل شود.
عدم وجود بروکراســی های اداری ، 
وجود رقابت بین المللی در این مناطق 

، عدم وجود محدودیت جغرافیایی و 
جریان نقدی قــوی از دیگر مواردی 
هســتند که در موفقیت این مناطق 
در کانادا سهم دارند. ناگفته نماند از 
مواردی که توانسته به موفقیت اقتصاد 
و توسعه مناطق آزاد در کانادا کمک 
کند ســیر صعودی همیشگی دالر 

کاناداست.

برخی مناطق تجارت آزاد کانادا

کانادا دارای ۹ مرکز به عنوان منطقه 
آزاد تجاری اســت که برخی از آنها 
بانام منطقه تجارت خارجی شناخته 
می شــوند. در ادامه اقتصــاد24 به 
معرفی برخــی از مناطق تجارت آزاد 

کانادا می پردازد.

منطقه کلگری

بندر کلگــری یکــی از مناطق آزاد 
تجاری و بزرگ ترین شــهر اســتان 
آلبرتاست. این شهر در جنوب استان 
آلبرتا و در منطقه ای کوهپایه ای قرار 
گرفته و یکی از مهم ترین قطب های 
اقتصادی این کشــور مرکز انرژی و 

فعالیت هــای نفتی در شــمال قاره 
آمریکا محسوب می شود.

بندر آلبرتا

آلبرتا کــه نام خــود را از چهارمین 
دختر ملکه ویکتوریا دارد در ســال 
۱۹05 به عنوان اســتانی مستقل به 
کنفدراسیون کانادا پیوست. در ابتدا 
کشــاورزی، صنعت و معدن تجارت 
اصلی مردمان این اســتان بود و در 
زمان رکود اقتصــادی ۱۹20 ضربه 
شدیدی خورد اما تصمیمات پرقدرت 
دولت توانســت وضعیت این استان 
را بهبود بخشــد. منابع نفتی و گازی 
قطب هایی مهم در اقتصاد این استان 
و کانادا ایفا می کند و این موفقیت در 
درآمد از منابع طبیعی، باعث شده آن 
را برای بخش های اقتصادی و آموزشی 

خرج کند.
یکی از دالیل معروفیت این اســتان 
سیستم آموزشــی مناسبی است که 
از مهدکــودک تا دانشــگاه در این 
استان موجود اســت. آلبرتا باالترین 
هزینه ها را صرف دانشجویان می کند 

به همین دلیل این اســتان هرساله 
شاهد مهاجرت تعداد زیادی متقاضی 

تحصیل در این استان است.
بنــدر آلبرتــا در منطقــه پایتخت 
ادمونتون قرار دارد و یک مرکز برای 
حمل ونقل، تدارکات و زنجیره تأمین 
برای اتصال اقتصاد آلبرتا به بازارهای 

جهانی محسوب می شود.
این بندر یک منطقه تجارت خارجی 
)FTZ( است که موانع عادی تجاری 
مانند تعرفه ها، سهمیه ها و هزینه های 
انطباق را برای تجارت آسان تر از بین 

می برد.
همان طــور که گفته شــد با کمک 
فرصت هایی که توســط این اقتصاد 
در حال رشــد ارائه  شده است، آلبرتا 
به یکی از مهم تریــن مقصدها برای 
مهاجران به کانادا تبدیل  شده است. 
امــروزه آلبرتــا بدون شــک دارای 
شکوفاترین اقتصاد استانی در کانادا 
اســت و در ســطح جهانی بــه ارائه 
کیفیت باالی زندگی شــناخته  شده 

است.

منطقه تجاری نیاگارا

منطقه تجاری نیــاگارا یکی دیگر از 
مناطِق آزاد تجاری کانادا محســوب 
می شود که در طول رودخانه نیاگارا 

در جنوب استان انتاریو قرار دارد.
این منطقه به دلیل وجود آبشارهایی 
به همین نام شــهرت خاصی دارد و 
گردشــگری یکی از مهم ترین منابع 
درآمدی آن اســت. پارک نیاگارا که 
مجموعه ای از آبشــارهای دیدنی را 
در خود جــای داده یکی از مهم ترین 
دیدنی های کانادا را شکل می دهد که 
هرساله میلیون ها گردشگر را به خود 
جذب می کند. عالوه برجذب توریست 
این آبشارها اهمیت بسیاری در تولید 
برق دارند و عالوه بر آن توانسته ایجاد 

شغل کند.
ر پایــان می تــوان چنیــن نتیجه 
اقتصادی کشور  گرفت که پیشرفت 
موفقی ماننــد کانادا، بــا دارا بودن 
انواع ثروت های طبیعی، تنها به یک 
منبع وابســته نیســت و این کشور 
منابع مختلف را برای پیشــرفت های 
انتخاب کرده  اقتصادی و روبه جلــو 
که مناطق تجارت آزاد کانادا یکی از 
آن هاست. عالوه بر مواردی که گفته 
شــد، می توان گفت کانادا برای سود 
اقتصادی به هم نشینی با بزرگ ترین 
قدرت اقتصادی جهان بسنده نکرده 
و از هیچ فرصتی برای استفاده بیشتر 
فروگذار نکرده است و حتی در مناطق 
بندری و تجاری، تجارت بیشتر را رقم 
می زند و در تالش اســت تا این تنوع 
در اقتصاد را حفظ کند. این درســی 
بزرگ برای کشوهایی است که مناطق 
آزادشان به عنوان قلب تپنده اقتصاد 
آن نقــش ایفا می کند امــا هنوز به 

ماهیت وجودی آن پی نبرده اند.

افزایش 35 درصدی شکایت  از شرکت های مخابراتی کانادا

ایرونیا- به گفته یک سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کننده، شــکایت ها 
درباره شرکت های مخابراتی و موبایلی 
سال گذشــته افزایشی ۳5 درصدی 
داشــت و به رکوردی جدید رســید. 
این دومین سال متوالی افزایش تعداد 

شکایت ها بود.
کمیســیون شــکایت ها از خدمات 
 )CCTS( مخابراتــی و تلویزیونــی
پنج شــنبه در گزارش ســاالنه خود 
اعالم کرد که در ســال مالی که روز 
ســی  و یکم جوالی به پایان رســید 
۱۹2۸7 شــکایت دریافــت کرد که 
نسبت به ۱4272 سال قبل افزایشی 
چشمگیر داشت و بیش از دو برابر دو 

سال قبل بود.
 Bell Canada به گفته این سازمان
با ۳0.5 درصد یا حدود 5۹00 عدد، 
بیشترین تعداد شکایت ها را داشت. 
شرکت Rogers مسئول ۹.5 درصد 
  Telus یا بیش از ۱۸00 شکایت بود و
بــا ۸.۳ درصد یا ۱۶00 شــکایت در 
رتبه سوم قرار گرفت. تقریبا ۱0 هزار 
شکایت باقی مانده در میان ده ها برند 

دیگر پخش شده بودند.
تــالس با افزایشــی 7۱ درصدی در 
تعداد شــکایت ها شــاهد بیشترین 
جهش از ایــن نظر بود. بعــد از آن 
راجرز با افزایش 2۶.5 درصدی و بل 
با افزایش 24.2 درصدی شــکایت ها 
مواجه شــدند. تالس اعــالم کرده 

افزایش شــکایت ها به خاطر افزایش 
قیمت تعدادی از بســته هایش بوده 

است.
ســازمان CCTS می گوید خدمات 
وایرلس بیشترین شکایت ها را داشتند 
و بعــد از آن مشــکالت مرتبــط با 
اینترنت قرار گرفت. از نظر موضوعی 
هم بیشــترین شکایت ها معطوف به 
رســیدها و قراردادهــا بودند. چنین 
شکایت هایی شامل این می شدند که 
مصرف کننده پــول پرداخت می کرد 
اما خدمــات دریافت نمی کرد، بعد از 
کنســل کردن خدمات هنوز هزینه 
می داد و قول تخفیف می گرفت و آن 

را دریافت نمی کرد.
شکایت هایی که در زمینه قراردادها 
شــده شامل این می شــود که بسته 
اینترنت اشتباه به مشتری تحویل داده 
شده، آنطور که الزم بوده اطالعات یا 
رســانده  مصرف کننده  به  اعالنیه ها 

نمی شده و مشکالتی در زمینه مفاد 
و قیمت  قراردادها وجود داشته است.

این ســازمان اعالم کــرده که ۱5۸ 
تخطی قــرارداد وایرلســی که تایید 
شده نسبت به یک سال قبل افزایشی 
42 درصدی داشــته است. بل کانادا 
مســئول 2۹.۱ درصد این تخطی ها 
بوده و تالس و راجرز هر یک مسئول 
۱۹.۶ درصد بودنــد. فریدوم موبایل 
۱5.۸ درصد کل تخطی های قراردادی 
را داشت و فایدو، ویرجین، ویدیوترون 

و شاتر هم تخطی هایی داشتند.
این کمیسیون به این نکته اشاره کرد 
که با وجود اینکه تعداد شکایت های 
کلی به رقمی رکوردشــکن رسیده، 
روی هــم رفتــه ۱۸2 تامین کننده 
خدمات هیچ شــکایتی نداشــتند و 
۱07 تامین کننده دیگر هم با تعداد 
سه شــکایت یا کمتر مواجه بودند. 

iroonia.ca



۱515 Issue 1453 Friday December 6, 2019شماره ۱45۳ جمعه ۱5 آذر ۱۳۹۸

تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالى 

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان  در پشت مغازه   
براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه هاى مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائى پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائى سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

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

پارکینگ رایگان در پشت مغازه  براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

کتاب تعلیم رانندگى
 چاپ جدید

  موجود مى باشد

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

کتاب های نفیس، صنایع دستی،  تخته نرد، 
انواع آالت موسیقی،  انواع ظروف مسی،.....
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گفت وگوی بی پرده با رئیس سابق کنگره ایرانیان کانادا 

آیا اتهاِم البی گری برای جمهوری اسالمی 
که در مورِد کنگره ایرانیان کانادا مطرح می شود واقعیت دارد؟

هفته- رئیس ســابق کنگره ایرانیان 
کانــادا در آخریــن روزهــای نوامبر 
20۱۹ میهمان اعضای آی.سی.ســی 
در مونترال بود. حضور بیژن احمدی 
در مونترال فرصتی به دســت داد تا با 
این فعال سیاسی اجتماعی وارد یک 

گفت وگوی بی پرده شویم.
آقای بیژن احمــدی از اعضا و فعاالن 
قدیمی کنگره ایرانیان کانادا است که 
دوره قبــل رئیس آن بود و اکنون هم 
عضو هیئت مدیره است. او همچنین 
در حال حاضر مدیر موسســه صلح و 
دیپلماســی و مدیر مســئول ژورنال 

ایرانیان کانادا است.
بیژن احمدی فوق لیسانس مهندسی 
عمران دارد و یک شرکت ساخت وساز 
در تورنتــو را مدیریــت می کنــد. او 
همچنیــن در حال حاضــر در حال 
تکمیل مقطع فوق لیسانس در زمینه 
روابط بین الملل اســت. بیژن احمدی 
در ده سال گذشته در چندین سازمان 
اجتماعی و سیاسی ایرانی و کانادایی 

فعال بوده است.

آقای بیژن احمدی گرامی حضور شما 
در مونترال فرصتی را فراهم کرد تا 
به سواالت موجود در اطراف شخص 
شما و کنگره ایرانیان کانادا بپردازیم. 
ممنونم که دعوت مــا را پذیرفتید. 
اجازه بدهید بی پرده با سخت ترین 
این  بر  برخی  کنیم:  سوال شــروع 
برای جمهوری  باور هستند که شما 
اسالمی البی می کنید، آیا این حقیقت 

دارد؟
پیش از پاسخ به ســوال شما در این 
لحظــه که مــا گفت وگــو می کنیم 
اعتراضاِت گسترده ای در ایران جریان 
دارد و خبرها حاکی از کشته و مجروح 
شــدن تعدادی از معترضان است. در 
ابتــدا می خواهم همدردی خودم را با 
خانواده های قربانیان بیان و برای آنها 

تسلی خاطر آرزو کنم.
من همان قدر که بــا تحریم مخالف 
هستم و برای گشودن راه دیپلماسی 
با ایــران تالش می کنم همان قدر هم 
مخالف با ســرکوب و سانســور مردم 
هستم. به تصور من همه اینها باید در 
کنار هم قرار داشته باشد؛ یعنی اگر من 
به تحریم اعتراض دارم باید با سرکوب 
مردم هم مخالفت کنم. سرکوب های 
داخلــی و تحریم های خارجی، هردو، 
مردم ایران را تحت  فشار قرار می دهند 
و مردم ایران هســتند کــه از هر دو 

صدمه می بینند.
و اما در رابطه با ســؤال شما؛ از زمانی 
که کنگره ایرانیان کانادا علیه تحریم 
ایران فعالیت کرد تعــداد کمی اما با 
صدای زیاد مطرح کردن این اتهامات 
بی پایه و اســاس را شروع کردند. در 
اصل من نباید به این سوال پاسخ دهم. 
آنها که این اتهام را مطرح کرده اند باید 
پاسخ بدهند که آیا برای اتهامات خود 
مدرکی دارند؟ من بارها این ســوال را 
پرسیده ام و تا به امروز هیچ یک از آنها 

هیچ گونه مدرکی ارائه نداده اند.
نه من و نه سازمان هایی که تا امروز در 
آنها فعالیت کردم هیچ گونه وابستگی ای 
به هیچ حکومتی در خــارج از کانادا، 
از جملــه به حکومت ایــران، نداریم. 
فعالیت های من در حوزه سیاســی و 
اجتماعی همــواره فعالیت داوطلبانه 
بوده و هیچ گاه برای کســب درآمد یا 
منفعت مالی نبــوده. من اعتقاد دارم 
که تحریم هــا به مردم زادگاهم لطمه 
می زند. اعتقــاد دارم که خطر جنگ 
ایران را تهدید می کند. و در جهت این 

باورها فعالیت می کنم.

پس دلیل این اتهامات چیست؟
همانطور که گفتم دلیل وجود چنین 
اتهاماتی نسبت به من یا کنگره ایرانیان 
کانادا، مخالفت ما با تحریم ایران است 
و اینکه فعالیتم در جهت دیپلماسی و 

مخالفت با جنگ است. همه این موارد 
از دید من در جهــت دفاع از منافع 
مردم ایران و جامعه ایرانی-کانادایی 

است.
اولویت هایی که  اعضای آی.سی.سی 
ما قرار است پیگیری کنیم را مشخص 
کرده اند: تجدیــد رابطه دیپلماتیک 
با ایران، بازگشایی ســفارت یا دفتر 
کنســولگری و مخالفت با تحریم ها 
مواردی هســتند که تا امــروز مورد 
توافق اکثریت اعضای این ســازمان 

بوده.
برخــی از گروه ها و افرادی که چنین 
اتهام هایــی می زننــد هدفشــان را 
خودشــان اعالم کردنــد. چند روز 
پیش در شــبکه ی ایران اینترنشنال 
مصاحبه ای پخش شد و طی آن یکی 
از همین افراد به روشنی اینطور اعالم 
کرد: »سیاست ما این بود که تحریم از 
طرف آمریکا روی مردم ایران اعمال 
شود تا فشار اقتصادی موجب شود آنها 
به خیابان ها بیایند و اعتراض کنند.« 
این فرد خودش در واشنگتن دی.سی 
زندگی می کند. یعنی ایشان در ایران 
نیستند تا متوجه باشند این تحریم ها 
چه بر سر مردم ایران می آورد. راه ما با 
هدف این افراد مغایر است و متاسفانه 
این افراد به همین خاطر سعی دارند 
کسانی را که با استراتژی و برنامه آنها 

مخالف اند بی اعتبار کنند.
این حرف که من یا سازمانی که برای 
آن فعالیت کردم وابسته به جمهوری 
اسالمی است یک دروغ و تهمت کامل 
اســت. من واقعاً از همه خوانندگان 
شــما خواهــش دارم کــه وقتی با 
این گونه صحبت ها مواجه می شوند از 
بازگوکننده برای اثبات حرفش مدرک 
بخواهنــد و هر حرفــی را به راحتی 
نپذیریم. باالخره یک  جایی ما باید به 
ایــن دور باطل تهمت زدن، بی اعتبار 
کردن، دروغ گفتن و تخریب افراد در 
جامعه پایان دهیم تا افراد بیشــتری 
بتوانند بیایند و برای بهبود شرایط در 

اجتماع همکاری و مشارکت کنند.
طی سال های فعالیتم بسیاری از افراد 
را دیدم که توانمندی و تمایل دارند؛ 
اما وارد این میدان نمی شوند و فعالیت 
نمی کنند. به این تریتب ما افراد خوب 
و مستعد را از دست می دهیم. چرا؟ 
به دلیل همین اتهامات بی اســاس و 

دروغ ها.

یکی از دالئل این دوستان سیاستی 
است که شما در کنگره ایرانیان کانادا 
روشنی  طور  به  شما  برده اید.  پیش 
مخالفت با تحریم ها را در دستور کار 
آی.سی.ســی وارد کردید. برخی از 

متهم کنندگان خودشان پیشتر در 
معتقدند  و  اند  داشته  فعالیت   ICC
مبارزه با تحریم ها کار ICC نیست. 

نظر شما در این باره چیست؟
قبل از پاســخ به سوال شــما اجازه 
بدهید تاکید کنم کــه دراینجا من 
نظر شــخصی خودم را ارائه می دهم 
و نظــرات من لزوماً نظر هیئت مدیره 

کنگره ایرانیان کانادا نیست.
کنگره ایرانیــان کانادا که از ســال 
2007-200۸ تأســیس  شــده یک 
تصمیم گیری  دموکراتیک  ســاختار 
دارد. هــر فــردی می تواند عضو این 
سازمان شــود و با این عضویت یک 
حق رأی خواهد داشــت و می تواند 
از طریق شــرکت در مجمع عمومی 
و انتخاب اعضــای هیئت مدیره برای 
این سازمان و اولویت های این سازمان 

تصمیم گیری کند.
سیاست کنگره ایرانیان کانادا در این 
رابطه جدای از عقیده شخصی من و 
یا دیگران است. این سیاست و اولویتی 
است که اعضای کنگره ایرانیان کانادا 
خواستند. آنها در روند تصمیم گیری 
شــرکت کردند و افرادی را انتخاب 
کردند که در برنامه های خودشان این 
مســئله را ارائه دادند. لذا این اعضای 
اولویت ها  که  آی.سی.سی هســتند 
را مشــخص می کنند. مواردی مانند 
با ایران،  تجدید رابطه دیپلماتیــک 
بازگشایی سفارت یا دفتر کنسولگری 
و مخالفت با تحریم ها نیز از مواردی 
هســتند مورد تایید اکثریت اعضا و 
حامیان این ســازمان تــا امروز بوده 

است.
کنگره ایرانیان کانــادا همچنین در 
چندین نوبت فرم های نیازســنجی، 
نظرسنجی و پرسش نامه های مختلفی 
بــرای اعضاء و حامیان خود ارســال 
کرده و از آنها خواسته که بگویند چه 
مشکالت و موانع و اولویت هایی را باید 
پیگیری کند. در همه نظرسنجی ها 
بحث مخالفــت با تحریم ها و تجدید 
رابطه دیپلماتیک به عنوان اولویت های 
اصلــی اعضا و حامیان این ســازمان 
 ICC مطرح شــده. روشن اســت که
به عنوان یک سازمان غیرانتفاعِی عضو 
محور باید به اولویت های اعضاء توجه 

کند و آنها را پیگیری کند.

به هرحال هر مؤسســه یا سازمانی 
یک اساس نامه تعریف شده دارد. آیا 
اساس نامه  در  ها  تحریم  با  مخالفت 
چنین  اگر  و  می ُگنجد؟  مؤسســه 
نیســت اما اعضا آن را می خواهند، 
نباید اول اساس نامه را تغییر دهید. 

آیا این اساس نامه تغییر کرد؟
جمله اول اساس نامه ی ICC  چنین 

اســت: »این ســازمان یک سازمان 
غیرانتفاعی، غیرمذهبی و غیرحزبی 
است )اســاس نامه غیرسیاسی بودن 
را مطرح نمی کند( که برای پیشبرد 
منافع جامعه ایرانی-کانادایی تشکیل 
شده است« و بعد یک سری مسائل 

مختلف را مطرح می کند.
در همه نظرسنجی ها بحث مخالفت 
با تحریم ها و تجدید رابطه دیپلماتیک 
به عنوان اولویت هــای اصلی اعضا و 
حامیان این سازمان مطرح شده است.

بدون شــک تعریف افراد مختلف از 
منافع جامعه ایرانی-کانادایی متفاوت 
است. راهی که کنگره ایرانیان کانادا 
برای تصمیم گیــری معین کرده این 
است که هر فردی می تواند عضو شود 
و حق رأی داشــته باشد و هر عضو 
حــق دارد از طریق مجمع عمومی از 
حق رأی خود استفاده کند و افرادی 
را انتخاب کند که هم فکر و هم ســو 
با اولویت ها و عقاید او هســتند؛ و ما 
در انتهــا باید بتوانیم با احترام به این 
روند دموکراتیــک تصمیم گیری، به 
مجموعه ای از اولویت ها برسیم و اقدام 

به پیگیری آنها بکنیم.
من بــر این نکته  تأکید ویژه دارم که 
آنچه مورد مناقشه است فقط دو تا از 
 ICC اولویت هــا و زمینه های فعالیت
بوده است. مسائل دیگری هم بوده که 
ICC پیگیری کرده و در رابطه با آن 
نیز موفق عمل کرده و هیچ ربطی به 
مسئله تحریم ها یا رابطه دیپلماتیک 

ندارد.
 ICC برخی از افراد معتقدند که امروز
نباید مســائل مربوط به تحریم ها را 
پیگیری کنــد، چرا کــه آن را یک 
فعالیــت حزبی می داننــد که اصل 
غیرحزبی بودن آی.سی.سی را نقض 
می کند. من کامالً با این اســتدالل 
مخالف هســتم. از هر دیدگاهی نگاه 
کنید، یعنی »دیدگاه ایرانی، ایرانی-
کانادایی و کانادایی«، در منافع جمعی 
ماست که با تحریم ها مخالف باشیم 
و رابطه دیپلماتیک بین دو کشور نیز 

وجود داشته باشد.

بــرای کانادا چرا خوب اســت؟ ما 
از  باید  کانادا چرا  به عنوان شهروند 

توقف تحریم ها دفاع کنیم؟
ببینید دولت کانــادا، نه  فقط حزب 
لیبرال که در حال حاضر حزب حاکم 
اســت، کل ساختار سیاســی کانادا، 
برای این کشــور یک سری منافع در 
منطقــه خاورمیانه در نظــر دارد. به 
همین خاطر در کشــورهای مختلف 
انجام  سرمایه گذاری هایی  خاورمیانه 
می دهد و در خاورمیانه حضور نظامی 
نیز دارد. منافع کانادا در منطقه حکم 
می کند که این کشــور بــا بازیگران 
اصلی آن منطقه تعامل سازنده و رابطه 

دیپلماتیک داشته باشد.

اگر کانادا به عنــوان  مثال منافعی در 
عراق یا افغانستان دارد، بدون داشتن 
هیچ گونه رابطــه و گفت وگو با ایران 
نمی توانــد منافع خــودش را در این 
کشــورها حفظ کند. این اســتدالل 
را خیلی از کارشناســان کانادا امروز 

مطرح می کنند.

نکته دیگر روابط اقتصادی اســت. ما 
بعضی مواقع در جامعه ایرانی-کانادایی 
چنان ســرگرم جنجال ها و تهمت ها 
هستیم که کالً بحث رابطه اقتصادی 
را فراموش می کنیــم. حاال من اصاًل 
کاری به جامعه ایرانی-کانادایی ندارم. 
اگر از دیدگاه کانادایی نگاه کنیم در 
منافع این کشور اســت که بتواند از 
یک بازار بزرگ هشــتاد میلیونی در 
خاورمیانه )کشور ایران( استفاده کند 
و با آنها روابط اقتصادی داشته باشد. 
مسلماً این یک موضوع درازمدت است 
و در کوتاه مدت به دلیل تحریم های 
آمریکا چشم انداز روشنی برای رابطه 
اقتصادی گســترده بین دو کشــور 
وجود نــدارد. اما در هــر زمانی که 
موانع برطرف شود شرکت های بزرگ 
کانادایی بــرای ارتباط با ایران نیاز به 

حمایت دیپلماتیک دارند.

ایــران دموکراتیک  بر  نظام حاکم 
نیست. در آنجا فشار و فساد و سوء 
مدیریت فراوان است و به نظر می آید 
حاکمان ایران خود تایید می کنند که 
وجود  سوءاستفاده  و  فساد  و  فشار 
موجب  تحریم ها  واقعــاً  اگر  دارد. 
برخاســتن مردم و تغییر وضعیت 
خوبی  چیز  واقعاً  شاید  بشود  فعلی 

باشد.
خیــزش کنونی بــه خاطر فشــار 
اقتصادی زیادی اســت که به مردم 
واردشــده است. بحث فســاد و سوء 
مدیریت در رابطه با مسائل اقتصادی 
نیز بدون شک وجود دارد؛ اما اگر به 
همین دو سالی که از اعمال کمپین 
فشار حداکثری دونالد ترامپ گذشته 
به همه شاخص های اقتصادی اصلی 
ایران نگاه کنیم )حتی قبل تر در سال 
20۱2 وقتی که تحریم های بین المللی 
علیه ایــران اعمال شــد( می بینیم 
که چطور این مســئله و خود همین 
فشــار حداکثری روی مــردم تأثیر 
گذاشته است. افزایش قیمت ها، رکود 
اقتصادی. کسی که دارو می خواهد و 
به آن دسترسی ندارد، کسی که نیاز 

به شغل دارد و پیدا نمی کند.
این از دیدگاه من نوعی جنایت است 
که بخواهیــم به مردم یک کشــور 
فشــاری را از خارج تحمیل کنیم و 
زندگی آنها را تحت تأثیر قرار دهیم 
تا بیایند و اعتراض کنند و شرایط را 
به سود ما تغییر دهند. آقای پمپئو به 
وضوح این را اعالم کرده و متأســفانه 
افرادی در اپوزیسیون خارج از کشور 

هم آن را تکرار می کنند.
مثال هفتــه قبل اعالم شــد پانزده 
کودک مبتال به بیماری EB در ایران 
جان خود را از دســت داده اند چون 
به پانســمان مخصوصی که از سوئد 
وارد ایران می شده، به دلیل تحریم ها 
دسترسی نداشتند و شرکت سوئدی 

این پانسمان را به ایران نمی فروشد.

شده.  اســتثناء  تحریم  از  دارو  اما 
اینطور نیست؟

آمریکا اینطور می گوید و آقایان پمپئو 
و برایــان هوک هم ایــن موضوع را 
مطرح می کنند اما وقتی تحریم بانکی 
وجود دارد، وقتــی روابط بانکی بین 
ایران و خارج از ایران برقرار نیســت، 
وقتی ایران نمی تواند برای واردات از 
بیمه های الزم اســتفاده کند، وقتی 
شــرکت ها خودشــان از تحریم های 
ثانویه آمریکا نگران اند و نمی خواهند 
ریســک فروش به ایــران را متقبل 
شوند، یعنی می دانند هرچه به ایران 
بفروشــند حتی مواردی که معافیت 
از تحریم دارد ممکن اســت موجب 
دریافت جریمه های سنگین از آمریکا 
شود. به همین دالیل عمالً ایران حتی 
کاالهایی مثــل دارو را نمی تواند وارد 

کند.
منافع کانادا در منطقه حکم می کند 
کــه این کشــور با بازیگــران اصلی 
آن منطقــه تعامل ســازنده و رابطه 

دیپلماتیک داشته باشد.
مدتی پیش گاردین گزارش کرد چند 
دیپلمات اروپایی گفته اند که اروپا بارها 
از دولت آمریکا خواسته  تا برای دارو 
یک لیست سفید درست کنند و یک 
بانک و راه مالی نیز مشخص کنند که 
ایران بتوانــد دارو وارد کند اما دولت 

آقای ترامپ این را نپذیرفته است.
به نظر من روشــن است که ما با این 
استراتژی فشــار حداکثری خارجی، 
در ایران به دموکراســی، حقوق بشر 
و بهبود وضعیت اقتصادی نمی رسیم.

فشار دولت آمریکا برای پیشبرد منافع 
سیاسی این کشور در منطقه خاورمیانه 
است. اگر این معادالت کوچک ترین 
تغییری بکند و ایران سیاست خودش 
را در خاورمیانه طوری تغییر دهد که 
برای آمریکا قابل پذیرش باشــد این 
فشار برداشته می شود و مردم ایران نه 
به دموکراسی و حقوق بشر می رسند و 
نه سوء مدیریت و فساد سیستماتیک 

حل می شود.
برای همین به نظر من راه حل تحریم 
و مداخله خارجی نیست، راه حل در 
داخل ایران است. تقویت جامعه مدنی 
و تــالش در جهت تغییــرات گام به 
گام، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر 

آزادی های اجتماعی و سیاسی.
اگر بــه تاریخ خودمان یا منطقه نگاه 
کنیم می بینیم که سیاست های تغییر 
رژیم با مداخله خارجی، هیچ کدام از 
کشورهای منطقه را به جایی نرسانده. 
نه بــرای آنها دموکراســی آورده، نه 
حقوق بشــر و نه شــرایط اقتصادی 
بهتر. نگاهی بیندازیم به لیبی، عراق، 
سوریه آن موقع متوجه می شویم که 
چنین استراتژی که متأسفانه برخی 
گروه های اپوزیســیون خارج از ایران 
و دولت ترامپ دنبال می کنند ممکن 

است ما را به کجا برساند.

اجازه بدهیــد بحث را قدری عوض 
کانادا  ایرانیان  کنگره  گفتید  کنیم. 
ICC در تالش است تا آن سیاستی 
را که درســت می داند برای حفظ و 
دفاع از منافع جامعه ایرانی در کانادا 
پیش ببرد. این ســازمان در تورنتو 
شکل گرفته و بیشترین نیرو و اعضا 
را هم در آنجا دارد. آیا ICC برنامه ای 
دارد تا همه ایرانیان کانادا را پوشش 

دهد؟



۱717 Issue 1453 Friday December 6, 2019شماره ۱45۳ جمعه ۱5 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 

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until January 3, 2020, while quantities last. 

Banquet Season Savings!
VISIT OUR WEBSITE FOR SEASONAL DEALS

بیــژن احمــدی: از روز اولی که این 
ســازمان شــکل گرفت و این اسم 
برای آن انتخاب شد و اساس نامه اش 
پایه ریــزی شــد، در جای جای این 
اساس نامه آمده که چشم انداز ایجاد 
یک سازمان سراسری بوده که بتواند 
در همــه مناطق کانادا حاضر و فعال 
باشــد. در طول سال ها متأسفانه به 
خاطر فراز و نشیب های مختلفی که 
وجود داشــت نتوانست ICC در این 
جهت حرکتی کند؛ اما در دو-ســه 
سال گذشــته اقدامات خوبی در این 

رابطه انجام شده است.
اولین قدمی که باید انجام می دادیم 
جذب مخاطــب و حامیانــی برای 
 ،GTA در خارج از ICC فعالیت های
تورنتوی بــزرگ و حتی به طورکلی 
خارج از اســتان انتاریو بــود. بدون 
شک در این زمینه موفقیت بسیاری 

داشتیم.
چهار سال قبل کنگره ایرانیان کانادا 
تقریبــا با هزار تا هزار و پانصد نفر در 
تماس بود. این تعداد کل مخاطبین 
در آن زمان بود، نه  فقط اعضا. یعنی 
افرادی که با این سازمان به هر طریق 
در ارتباط بودند و اخبار آن را دریافت 
می کردند. در حال حاضر این عدد به 
چیزی نزدیک به بیســت تا بیست و 

پنج هزار نفر ارتقاء یافته است. 
این افراد در محل های مختلف زندگی 
می کنند. امروز تعداد بسیار زیادی از 
افــراد را در مونترال، ونکوور، کلگری 
و شــهرهای دیگر داریــم که به این 
سازمان کمک مالی می کنند و یا  در 
اقدامات این سازمان مثل طومارها و 
کمپین ها یا هر اقدام دیگری شرکت 

می کنند.
یکی از اصلی تریــن اتفاقاتی که باید 
می افتاد این بود که یک سری اقدامات 
برای تغییر ساختار انجام دهیم که در 
آخرین مجمع عمومی این اتفاق افتاد 
و ما توانستیم این تغییر را به تصویب 
برسانیم و ساختار ICC را برای جذب 
اعضا از سایر شهرها و استان ها و برای 
مشــارکت آنها در هیئت مدیره کمی 

ساده تر کنیم.
فکر می کنم در شهر مونترال شرایط 
بسیار فراهم اســت و خوشحالم که 
دوســتان زیادی در جامعــه ایرانی 
مونترال از مشــارکت در این سازمان 

استقبال کرده اند.
 امیــدوارم که با کمک رســانه های 
فارســی مونترال مثل »مجله هفته« 
 ICC و همچنیــن با کمــک اعضای
که امــروز در مونترال حضور دارند و 
برای همکاری و فعالیت اعالم آمادگی 
کرده اند و تیمــی از اعضای فعال را 
تشکیل داده اند بتوانیم ICC را در این 

شهر فعال کنیم.

طبیعتاً زندگی شما از طریق این کار 
و فعالیت اجتماعی نمی گذرد. چگونه 
زندگی را می گذرانید، درآمد شما از 

کجاست؟
داوطلبانه  به صــورت  من همیشــه 
فعالیت سیاسی و اجتماعی داشته ام 
و هیــچ موقــع درآمــدی از این راه 
به دســت نیاوردم. زمینه تحصیلی 
من فوق لیســانس مهندسی عمران 
اســت و شــرکتی دارم که درزمینه 
ساخت وســاز در تورنتو فعالیت دارد. 
در کنار کار حرفــه ای در حال کامل 
کردن فوق لیســانس در زمینه روابط 

بین الملل هم هستم.

سخن آخر؟
از شما ممنونم به خاطر فرصتی که در 
اختیارم قرار دادید و از همه دوستان 
خواهــش می کنم که به وب ســایت 
ICC سری بزنند اگر عالقه مند بودند 
می توانند مســتقیم با خود من هم 

تماس بگیرند. 
من عمیقا بــاور دارم وقتــی که ما 
اختالفــات را کنار بگذاریــم، با هم 
گفت وگو کنیم و نظرات مختلف را به 
رسمیت بشناسیم می توانیم امیدوار 
باشیم که در آینده جامعه ما و جامعه 
ایرانی-کانادایی بهتر عمل کند و در 
شرایط بهتری باشــد و تأثیرگذارتر 

باشد.

بنا بر مصوبه جدید دولت بریتیش کلمبیا
 شرکت های نفتی مجبور به انتشار نحوه قیمت گذاری بنزین خواهند شد

ایرونیا- دولت استانی بریتیش کلمبیا 
قانونی را تصویب کرده که شرکت های 
نفتی را مجبور می کند آشکار کنند 
قیمت بنزین خــود را چطور تعیین 
می کننــد. قانون گــذاران »الیحــه 
شفافیت قیمت بنزین« را چهارشنبه 

تصویب کردند.
این قانون در حالی تصویب شده که 
کمیسیون یوتیلیتیز بریتیش کلمبیا 
)BCUC( تحقیقات خود را به پایان 
رساند و به این نتیجه رسید که قیمت 
بنزیــن lower mainland بــه طور 
غیرقابل توضیحی حــدود ۱0 تا ۱۳ 
درصد نســبت به منطقه پاسیفیک 
نورث وســت در قیمت فروش عمده 

بنزین افزایش قیمت داشته است.

این نهاد قانون گذار می گوید این تفاوت 
باعث شده بریتیش کلمبیایی ها روی 
هم رفته ســاالنه حدود نیم میلیارد 
دالر بیشــتر پرداخت کننــد. به این 

ترتیــب BCUC این مســئله را زیر 
سوال برده که آیا بریتیش کلمبیا یک 

»بازار رقابتی کاربردی« دارد یا خیر.
بروس رالستون وزیر کار در بیانیه ای 

گفت: »از نظر مردم تماشا کردن اینکه 
قیمت بنزین بدون هیچ دلیلی ناگهان 
افزایش پیدا کند بســیار آزاردهنده 
است و آن ها خسته شده اند که هر بار 
که می خواهند باک ماشین خود را پر 

کنند دارد سرشان کاله می رود.«
او اضافه کرد: »الیحه شفافیت قیمت 
بنزین بــه BCUC اجــازه می دهد 
اطالعاتــی را از شــرکت های نفت و 
بنزین درباره شــرایط بــازار که روی 
نحوه تعیین قیمت بنزین اثر می گذارد 

جمع آوری کند.«
اســتان می گویــد قانــون جدیــد 
از حقایق« را  »مجموعه ای مشترک 
درباره قیمت بنزین تولید می کند و 
از شرکت ها می خواهد درباره واردات 
ســوخت پاالیش شــده، قیمت های 
فروش عمده و خرد و همچنین میزان 
تولید در پاالیشــگاه ها و ترمینال ها 

اطالعاتی را به اشتراک بگذارند.
شــرکت های تولید سوخت نتایج به 
دســت آمده توســط BCUC را زیر 
ســوال برده اند و گفته اند متودولوژی 
ایــن قانون گذار از اســاس مشــکل 
داشته است. آن ها همچنین می گویند 
استانداردهای سوخت کربنی ضعیف 
بریتیش کلمبیا و کانادا و همچنین 
هزینه های حمل و نقل دلیل پشــت 

تفاوت قیمت هستند.
شرکت ها همچنین تا به حال مقابل 
فراهم کردن اطالعاتی درباره زنجیره 
تامیــن و نحوه قیمت گــذاری خود 
مقاومــت کرده انــد و گفت انــد این 
اطالعات برای حفــظ مزیت رقابتی 
آن ها بســیار حساس هســتند و در 

نتیجه باید مخفی باقی بمانند.
حاال تحت قانون جدیدی که تصویب 
شده شرکت ها باید داده های خود را 
گزارش کننــد و اگر این کار را انجام 
ندهند ممکن است با جریمه مواجه 
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دانش آموزان کانادایی در دروس ریاضیات و علوم
 در زمره بهترین های جهان قرار دارند

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طبــق تازه ترین تحقیقی که »برنامه 
بین المللــی پیگیری دســتاوردها« 
PISA وابسته به سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی OCDE انجام داده 
است، دانش آموزان کانادایی همچنان 
در دروس ریاضــی، علوم و قرائت در 
زمره بهترین دانش آموزان جهان قرار 

دارند.
در آزمونی که سال گذشته از حدود 
ششــصد هزار دانش آموز پانزده ساله 
هفتاد و نه کشور و منطقه جهان انجام 
شد، دانش آموزان کانادایی نمره هایی 
باالتر از متوســط کشورهای سازمان 
همکاری و توسعه اقتصادی به دست 
آوردند. این تحقیق از حدود بیســت 
ســال پیــش از طریق یــک آزمون 

بین المللی مشترک صورت می گیرد.
طبق نتایجی که دانش آموزان کانادایی 

به دســت آوردند، کانادا در زمره ده 
کشوری قرار گرفت که دانش آموزانش 
بهترین نمره ها را در ریاضی، علوم و 

قرائت کسب کرده است.
طبــق اعالم شــانتال بولیــو، مدیر 
کل شــورای وزیران آمــوزش کانادا، 
دانش آموزان استان کبک از میانگینی 
که دانش آمــوزان کانادایی در درس 

ریاضی به دســت آوردند، باالتر قرار 
گرفتند. وی تصریح کــرد در درس 
ریاضی، کبک فراتر از متوسط کانادا 
قــرار گرفت این در حالی اســت که 
کانــادا خود نیز در مقایســه با دیگر 
کشورها در این زمینه وضعیت خوبی 
دارد. دانش آمــوزان کبکی در زمینه 
قرائت و علوم نیز در ســطح متوسط 
کانادا قرار گرفتند که در کل کارنامه 
بســیار خوبی برای کبک محسوب 

می شود.
بولیو از نتایجی که کلیه دانش آموزان 
کانادایی در این آزمون کسب کردند 
ابــراز رضایت نمود؛ اما تاکید کرد که 
هنوز هم جا برای بهتر شــدن وجود 
دارد و الزمه این کار این است که به 
تجربه و کارنامه کشورها و استان هایی 
نگاه کنیم کــه معدلی بهتر از معدل 

کانادا به دست آورده اند.
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تسلط به فرانسه یا انگلیسی
 کلید درهای مهاجرت به کانادا

آژانس فدرال امنیت سایبری کانادا اعالم کرد صدها شغل خالی دارد
مسئول اصلی استخدام نیروی انسانی 
در مرکز امنیتی مخابرات CST  اعالم 
کرد: »مــا در آژانس فــدرال امنیت 
ســایبری مشــاغل خالی متعددی 
داریم چرا که در ســال های اخیر این 
آژانس توسعه قابل توجهی داشته؛ اما 
نتوانسته است نیروی کاری متخصص 

و ماهر کافی جذب کند.«
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مرکز امنیتی مخابــرات برای جذب 
نیــروی کار متخصص در مشــاغل 
خالی متعدد خود با مشکالتی مواجه 
است این در حالی است که این مرکز 
همچنان برای افزایش حضور و فعالیت 
خود در فضای مجازی تالش می کند.

نهاد ملی رمزشناســی کانادا ســال 
گذشــته با راه انــدازی مرکز امنیت 

سایبری کانادا گسترش پیدا کرد.
این نهــاد عملیــات و فعالیت های 
دولــت فــدرال کانــادا را در زمینه 
امنیت ســایبری هدایت می کند، از 
فعالیت های سایبری اتاوا دفاع می کند 
و به شــرکت ها، صنایع و شهروندان 
کانادایی در خصوص راه های حفاظت 
از خود در فضای سایبری مشاوره های 

الزم را ارائه می نماید.
گاهی اتفاق می افتد که طی تنها یک 

شبانه روز بیش از یکصد میلیون تالش 
بــرای نفوذ بدخواهانــه و مخرب در 
فضای مجازی توسط گروه های دفاع 
سایبری مرکز امنیت سایبری کانادا 

مسدود و خنثی می شود.
برونو ژروه مســئول واحد استخدام 
نیــروی انســانی در مرکــز امنیتی 
مخابرات اعالم کرد: »ما مشاغل خالی 
متعــددی داریم چرا کــه نهاد ما در 
مسیر رشد ســریع قرار دارد؛ این در 
حالی است که نمی توانیم به موازات 

افزایش فعالیت هــای خود، نیازهای 
خود به نیروی انسانی را تامین کنیم.«

وی افزود: »ما برای بسیاری از مشاغل 
خالی خــود متقاضیــان فنی کافی 
نداریم و این بــرای ما چالش بزرگی 

است که باید بر آن فائق آییم.«
مرکز امنیتی مخابــرات برای تامین 
نیــروی کاری متخصص مــورد نیاز 
خود سال آینده باید نزدیک به یکصد 
و پنجاه کارمند تمام وقت و ســیصد 

دانشجو استخدام کند.

الزم به ذکر است که برای کار کردن 
در مرکز امنیتی مخابرات، متقاضیان 
کار باید شهروند کانادا باشند، از نظر 
امنیتــی کامال قابل اعتماد باشــد و 
سوء ســابقه قضایی هم نداشته باشد. 
بررســی دقیق و سخت گیرانه سوابق 
متقاضیان به تنهایی می تواند نزدیک 

به یک سال زمان ببرد.
بررســی توانایی های فنی و ســوابق 
امنیتی و قضایی افراد به حدی دقیق 
است که برونو ژروه خود اذعان کرد که 
از هر یکصد متقاضی کار که مدارک 
خود را ارائه می کنند، غالب اوقات تنها 
یک نفر و اگر بخت با آن ها یار باشد دو 
نفر از آن ها امکان استخدام در آژانس 
فدرال امنیت ســایبری کانادا را پیدا 

می کنند.
برونو ژروه روز جمعه بیســت و نهم 
نوامبــر از فرصتی کــه برپایی یک 
نمایشــگاه کار در اتــاوا فراهم کرده 
بود، نیاز آژانس فدرال امنیت سایبری 
کانادا را بــه جذب نیروی متخصص 
تشریح کرد. در این جلسه سالن پر از 
جمعیت بود ، نزدیک به یکصد و پنجاه 
نفر نشسته بودند و ده ها نفر نیز پشت 
سر آن ها ایستاده بودند تا توضیحات 
مسئول واحد استخدام نیروی انسانی 
در مرکز امنیتی مخابرات را بشنوند. 
در میــان جمعیت حاضر در ســالن 
شماری از دانشجویان و کهنه سربازان 

کانادایی حضور داشتند.
امنیتــی کانادا  ســرویس اطالعات 
SCRS کــه آژانس ضدجاسوســی 
کشور محسوب می شــود، از وجود 
پاره ای محدودیت ها و مشــکالت در 
زمینه استخدام نیروی متخصص خبر 
داده این در حالی است که ژاندارمری 
ســلطنتی کانادا نیز اعــالم کرده به 
کارشناســان و تحلیل گران سایبری 

بیشتری نیاز دارد.
این دو نهاد امنیتی کانادا در نمایشگاه 
کار اتاوا غرفه داشــتند ضمن این که 
مرکز تحلیــل عملیات و صورت های 
مالی کانادا CANAFE که مسئولیت 
پردازش اطالعات مالی را بر عهده دارد 
و همچنین اداره امنیت عمومی کانادا 

در این نمایشگاه حضور داشتند.
ژروه تصریــح کرد ما بــرای جذب 
نیروی متخصص مورد نیاز خود رقابت 
تنگاتنگی با شرکت های بزرگی مثل 
گوگل، فیســبوک و آمــازون داریم. 
دانشگاه ها تا اندازه ای خود را با شرایط 
موجود تطبیق داده اند. با این حال اکثر 
این شــرکت ها نیز در شرایط کنونی 
همانند نهادهای دولتی با مشــکالت 
مشابهی روبرو هستند. وی ادامه داد 
این کــه ما برای تامین نیازهای خود 
صرفا به دنبال شــهروندان کانادایی 
هستیم دســت ما را می بندد چرا که 
غیرکانادایی های زیادی هســتند که 
در دانشــگاه ها در این زمینه مشغول 

تحصیل هستند.

خشونت بر ضد زنان در خانه و خانواده
 حتی به محل کار آن ها نیز کشیده شده است

»ائتالف خانه های حمایــت از زنان 
قربانی خشــونت های زناشویی« روز 
شنبه کارزار گسترده ای را آغاز کرد تا 
کارفرمایان و اتحادیه های صنفی را از 
خطرات و تهدیدهایی که زنان با آن 
روبرو هســتند آگاه کند و آن ها را به 
اتخاذ تدابیر حمایتی مناسب از زنان 

درمحیط های کار ترغیب نماید.
بــه گزارش هفته  به نقل از ژورنال دو 
کبک، واقعیت این اســت که خیلی 
وقت ها خشونت بر ضد زنان در خانه 
و خانواده حتی به محل کار آن ها نیز 
کشیده می شود. این خشونت ها غالب 
اوقات از طریق ارسال پیام های کوتاه 
تلفنی، ایمیل و حتی ورود ناگهانی و 
همراه با خشــونت همسران به محل 
کار زنان اتفاق می افتد و شرایط کاری 

آن ها را مختل می کند.
کارزار »اتحاد محیط های کاری برای 
با خشونت های زناشویی« در  مقابله 
چارچــوب دوازدهمین روز »اقدام بر 
ضد خشــونت بر ضد زنان« به اجرا 
گذاشته شده است. ائتالف خانه های 
حمایت از زنان قربانی خشونت های 
زناشویی که شامل چهل و سه خانه 
کمک رسانی و حمایت از زنان آسیب 
دیده در کبک اســت، چهل ســال 
پیش تاســیس شد. مطالعه جدیدی 
که توســط دانشگاه وســترن انتاریو 
صورت گرفته حاکی از آن اســت که 
از میان هر ســه کارگر زن کانادایی 
یک نفر اذعان کرده که دســت کم 
یک بار قربانی خشونت های زناشویی 
قرار گرفته است. بیش از نیمی از این 
زنان در این تحقیق اعالم کردند که 
خشــونت ها و بدرفتاری هایی که در 
محیط زناشویی و در داخل خانه با آنها 
روبرو بوده اند، حتی به محیط  کار آنها 
نیز سرایت کرده و این اتفاق نه تنها 
شرایط کاری آن ها بلکه همکارانشان 

را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
شانتال آرسنو رئیس ائتالف خانه های 
حمایت از زنان قربانی خشونت های 
زناشویی با انتشار بیانیه ای اعالم کرد : 
»بدون تردید هر چه بیشتر کارفرمایان 

و مســئوالن اتحادیه هــای کارگری 
از شــرایط کاری زنان و خطرات که 
آن ها را در محیط کار تهدید می کند، 
آگاهی داشته باشند بهتر می توانند به 
زنان کمک کنند تا از روابط خطرناک 
و مقرون به خشــونتی که گرفتار آن 

هستند، رهایی پیدا کنند.
ائتــالف خانه های حمایــت از زنان 
قربانی خشونت های زناشویی در این 
بیانیه تاکید کرد بــا ارائه اطالعات و 
آموزش های الزم درباره خشونت های 
زناشــویی و همچنین ارائه ابزارهای 
الزم برای مقابله با این خشــونت ها،  
از کارفرمایان و اتحادیه های کارگری 
حمایت خواهد کرد تا شرایط فعالیت 
زنــان در محیط های کار ســالم تر و 
ایمن تر گــردد. این ائتالف همچنین 
به کارفرمایان و اتحادیه ها توصیه کرد 
در محیط های کاری زن یا زنان مورد 
اعتمادی را بگمارند تا آن دسته از زنان 
کارگر که قربانی خشونت های زناشویی 
هستند بتوانند مشکالت خود را با آنان 
در میان گذاشته و حمایت های الزم را 

از آن ها دریافت کنند.
عالوه بر این ائتالف خانه های حمایت 
از زنان قربانی خشونت های زناشویی 
تصریح کرد مطالعه دیگری که توسط 

صورت  کانــادا«  کنفرانس  »انجمن 
گرفته حاکی از آن اســت که نزدیک 
به سه چهارم از کارفرمایان کانادا در 
مدت فعالیت حرفه ای خود دســت 
کم یک بار در شرایطی قرار گرفته که 
مجبور شده اند برای حمایت از زن یا 
زنان کارگر خود در برابر خشونت های 

زناشویی وارد عمل شوند.
این ائتــالف در بیانیه خــود افزود: 
»کارفرمایان برای حمایت از زنان در 
برابر خشونت های زناشویی می توانند 
با رضایت این افراد، موقعیت یا شرایط 
کاری آن هــا را تغییر دهند یا این که 
اگر زنان کارگر به شــدت خود را در 
معرض خطر می بینند، تدابیر امنیتی 
مناســب با شــرایط آنان را به اجرا 
گذارند. در صورتی که شوهر در محل 
کار همسرش حضور می یابد یکی از 
این تدابیر می تواند غربالگری تماس ها 

و مالقات ها باشد.
چهل و ســه خانــه ای کــه ائتالف 
خانه هــای حمایت از زنــان قربانی 
خشونت های زناشویی در اختیار دارد 
در سال های 20۱۸ و 20۱۹ به حدود 
2۸00 زن و 2200 کودک که با خطر 
خشونت های خانوادگی روبرو بودند، 

پناه دادند.

متقاضیان مهاجرت به کانادا که دارای تســلط به فرانسه یا انگلیسی، 
یکی از دو زبان رسمی این کشور هستند، عالوه بر اینکه شانس گزینش 
باالتری دارند، به مراتب با سهولت بیشتری پس از ورود، جذب بازار کار 

کانادا خواهند شد.

کلیه برنامه های مهاجرتی کانادا بر اساس ماتریس های مختلف امتیازبندی 
پایه ریزی شــده اند. اما تسلط به فرانسه یا انگلیســی یکی از فاکتورهای 
مشترک در تمامی ماتریس های امتیازبندی برنامه های مختلف مهاجرتی 

در تمامی استان ها محسوب می گردد. 
نمونه بارز توجه خاص اداره مهاجرت به داشتن تسلط به فرانسه یا انگلیسی، 
طراحی سیستم گزینش رقابتی اکسپرس انتری است که متقاضیانی که 
دارای نتیجــه آزمون زبان باال هســتند، در برخی از فاکتورهای ماتریس 

امتیازبندی می توانند امتیازات خود را به دو برابر افزایش دهند.
ازآغاز سال 20۱۹ تاکنون، میانگین امتیاز برگزیده شدگان از حوزه رقابتی 
اکســپرس انتری 4۶0 امتیاز بوده است. این بدان معناست که متقاضیان 
حداقل ملزم به دریافت ۶درصد از ماکزیمم امتیاز اختصاص داده شده برای 
زبان، در ماتریس امتیازبندی هستند، تا امتیازاتشان به میانگین منتخبین 

برسد.
درســت است که در صورت گزینش استانی، متقاضی موفق به اخذ ۶00 
امتیاز و با داشــتن پیشنهاد کار از 50تا 200 امتیاز می تواند کسب کند، 
اما واقعا ســاده ترین روش کسب امتیاز بیشتر که از عهده خود متقاضی 

بر می آید، باالبردن امتیاز نمره زبان است.
داشــتن تسلط پیشرفته به یکی از دو زبان رسمی کانادا برای دانشجویان 
خارجی که در کانادا مشــغول به تحصیل هســتند، به مراتب بیشــتر از 
متقاضیانی است که از خارج از کانادا درخواست مهاجرت می کنند و زبان 

اول تکلمشان انگلیسی و یا فرانسه نیست.
بدیهی است هزینه های ســنگین تحصیل و زندگی به عنوان دانشجوی 
خارجی در کانادا برای همه مهیا نیســت؛ اما امکان باال بردن سطح دانش 
زبان در حد پیشرفته در کشور محل اقامت متقاضی برای بسیاری مهیاست 
تا از طریق برنامه های متخصصیــن کانادا موفق به اخذ اقامت دائم کانادا 
گردند. ماتریس امتیازبندی اکسپرس انتری این امکان را برای افرادی که 
دارای مهارت های پیشرفته هستند، مهیا می کند تا در برخی از فاکتورها 

امتیازات خود را به دو برابر برسانند.
درصد درخواست اقامت در میان دانشجویان خارجی که در کانادا مشغول 
به تحصیل هســتند رو به افزایش است در حال حاضر تعداد بالغ بر ۶00 
هزار دانشــجوی خارجی در کانادا مشغول به تحصیل هستند و بر اساس 
آمار بدست آمده بالغ بر نیمی از این فارغ التحصیالن بین المللی عالقه مند 
به اخذ اقامت دائم کانادا می باشند. ارائه نتیجه آزمون زبان در حد پیشرفته 
برای بســیاری از این فارغ التحصیالن مهیا است زیرا عموما در بدو ورود و 
شــروع به تحصیل در کانادا دارای مهارت های دانش زبان حداقل در حد 

متوسط بوده اند.
بر اســاس گزارش اداره مهاجرت کانادا در زمینه گزینش متخصصین در 
ســال 20۱۸ نزدیک بر 25درصد از کل برگزیده شدگان از حوزه رقابتی 
اکســپرس انتری تقریبا به میزان ۹0 هزار متخصص دانشجویان خارجی 

بوده اند که مقطع تحصیلی خود را در کانادا به پایان رسانیده بودند.
بر اساس آمار بدست آمده، مهاجرینی که دارای تسلط در سطح  پیشرفته، 
در یکی از زبان های رســمی کانادا هستند، پس از مدت کوتاهی به میزان 

درآمد باالیی در زمینه تخصص خود مشغول به کار شده اند.
بدیهی است تســلط به زبان نه تنها در گزینش متخصصین نقش بسیار 
موثری دارد، بلکه تضمینی برای اشتغال فوری و کسب درآمد باال در کشور 

جدید برای شروع و پایه گذاری آینده ای بهتر محسوب می گردد.

معصومه علی محمدی )نشریه هفته(
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از هر 3 کانادایی یک نفر دارای شغل موقت است
ایرانیان کانادا- طبق نظرسنجی های 
جدیــد، در حال حاضــر میلیون ها 
کانادایــی در عرصه »اقتصاد موقت« 
مشغول به کار بوده و کشور نیز بر سر 
خوب یا بد بودن اصل این مسئله به 

دو دسته تقسیم شده است.
داده های منتشر شده توسط مؤسسه 
Angus Reid، حاکی از آن است که 
حدودا از هر پنج کانادایی یک نفر )۱7 
درصد( در حال حاضر به شغل موقتی 
مشــغول بــوده، در حالی که همین 
درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشته 
اند که طی 5 سال گذشته در پست ها 
و مشاغل کوتاه مدت و موقتی فعالیت 
داشــته اما در حال حاضــر اینگونه 
نیستند. در واقع به گفته این موسسه، 
بیش از یک ســوم کارگران کانادایی 
)۳4 درصد( پیش تر در عرصه اقتصاد 

موقت فعالیت داشته اند.
از هر ســه کانادایی نیز 2 نفر مدعی 
گشــته اند که تاکنون هرگز شــغل 
موقتی نداشــته اند، اما وضعیتشان 
ممکن است هر لحظه تغییر کند. بنا 
بر گزارش سازمان آمار کانادا در ماه مه 
تعداد کارگران موقت در کانادا از سال 
۱۹۹۸ تا 20۱۸ به میزان 50 درصد 

افزایش یافته است.
دولت فدرال سال هاست در رابطه با 
»طغیان کار« همپای پدید و ناپدید 
گشتن مشاغل در قرن بیست و یکم 
هشــدار داده است، در حالی که یک 

آژانس کارمندی اظهار داشته مشاغل 
»غیر سنتی« نظیر مشاغل قراردادی 
و خود اشــتغالی، طی دهه آینده به 
معیاری جدید تبدیل خواهند گشت.

شــایع ترین مشاغل موقت برای این 
نوع افراد عبارتند از طراحی گرافیک 
یا برنامه نویســی رایانه ای به صورت 
منفرد، کارهای دســتی و فیزیکی، 
مراقبت و پرستاری کودک، رانندگی، 
فروش، داگ واکر، نقاشی ساختمان، 
چمن زنــی، خانــه داری و کارهای 

اداری.
یافته های جدید حاکی از آن است که 
دو نفر از هر ســه پاسخ دهنده نگران 
فقدان مزایای مرتبط با این مشــاغل 
بــوده و بیش از نیمــی )55 درصد( 
نگران مقــررات مبهم و تیره و تار در 
حمایت از کارگران موقت و قراردادی 

می باشند.
علیرغــم نگرانی هــای موجود، اکثر 
کانادایی ها چه پیــر و چه جوان در 
مشاغل موقت فعالیت داشته، به گونه 
ای که چهار نفــر از هر ۱0 کانادایی 
بین ۱۸ تا ۳4 ســال، و یک نفر از هر 
چهار نفر باالی 55 سال شغل موقت 

داشته اند.
با این حال همــه کس این تحوالت 
اقتصادی را منفی ندانســته، و از هر 
چهار کانادایی سه نفر اظهار داشته اند 
که از طریق این مشاغل بالقوه توانسته 
اند درآمد مازادی کسب نمایند، و ۳۹ 

پیش بینی ها حاکی از
 افزایش قیمت مسکن در کانادا 

در سال 2020 است
ایرونیا- برخــی پیش بینی ها از بازار 
مســکن کانادا حاکی از این است که 
ســال آینده به خاطر نرخ های بهره 
پایین تر برای وام های مسکن و افزایش 
تقاضا از سوی خانه اولی ها و مهاجران 
سرعت رشد قیمت مسکن در سراسر 

کشور تندتر خواهد شد.
)یا  پیش بینــی  خوش بینانه تریــن 
بدبینانه تریــن، اگر دنبال قیمت های 
از طرف کپیتال  پایین تر هســتید( 
اکونومیکــس مطــرح شــده که در 
گزارشــی گفت جنبش رشد قیمت 
مســکن در حــال افزایش اســت. 
پیش بینی این شرکت این بود که اگر 
روند فعلی ادامه پیدا کند تا ماه مارس 
آینده قیمت رشد ساالنه مسکن به ۶ 

درصد خواهد رسید.
اســتیون بــراون اقتصاددان ارشــد 

کانادایی نوشــت: »افزایش نســبت 
فــروش به امالک ثبت شــده جدید 
نشان می دهد که تورم قیمت مسکن 

افزایشی چشمگیر خواهد داشت.«
نســبت فروش به امالک ثبت شده 
جدید نشان دهنده این است که چند 
خانه فروخته می شــود و آن را مقابل 
این قــرار می دهد که چند خانه وارد 
بازار می شــود. هر چقدر این نسبت 
بیشــتر باشــد بازار سفت و سخت تر 
است و می توان انتظار افزایش قیمت 

بیشتری را داشت.
با وجود اینکه وضعیت نســبت ها در 
بازارهای مختلف متفاوت اســت، در 
کل اگر نسبت باالی ۶0 درصد باشد 
بازار بــا افزایش قیمت مواجه خواهد 
بود. با اســتناد بــه داده های انجمن 
امالک کانادا، این نسبت در ماه اکتبر 

برای کل کشــور ۶۳.7 درصد بود که 
بسیار باالتر از میانگین طوالنی مدت 

54 درصدی آن است.
براون گفت افزایش تقاضا برای مسکن 
از »ترکیبی از نرخ بهره های پایین تر 
توسط بانک های مرکزی جاهای دیگر 
دنیا و انتظارها نسبت به کاهش نرخ 

بهره در کانادا« نشات می گیرد.
براون گفــت بهتریــن نرخ های در 
دســترس بــرای یک وام مســکن 
پنج ســاله با نرخ ثابت در بانک های 
بزرگ از ۳.5 درصد در اوایل امســال 
به 2.7 درصد کاهش پیدا کرده است. 
نرخ های پایین تر به این معنی است 

درصد نیز بر ایــن باورند که این امر 
بــه کارگران کمک می کند تا تعادل 
مابین کار و زندگی خود را بهتر کنترل 

کنند.
آوردن  روی  در  بســیاری  دالیــل 
کانادایی ها به این مشاغل موقت وجود 
داشــته، اما مهمترین و بدیهی ترین 
آن ها پول است. به گفته این موسسه، 
شاغلین در این نوع عرصه اقتصادی 
محتمالً درآمدهایی زیر 50.000 دالر 
در سال داشته و نگران امنیت شغلی 
و توانایی بازنشستگی خود می باشند.

به گفته سازمان آمار کانادا نیوفاندلند 
و البــرادور با 2۳ درصد بیشــترین 
کارگران موقت را در کانادا طی سال 
20۱۸ داشته اند، در حالی که سهم 
بریتیش کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان، 
انتاریو و کبک همگی ۱۳ درصد بوده 

است.
به گزارش بانک کانادا در اوایل ســال 
جاري، ۸2 درصد افراد این مشاغل را 
به عنــوان منبع اصلي یا مازاد درآمد 
خود معرفی نموده که به نظر می رسد 
بیش تر در بین جوانان شایع است. در 
این گزارش آمده است که 5۸ درصد 
کانادایی های بین ۱۸ تا 24 سال به 
مشاغل غیر رسمی مشغول بوده که 
حدودا دو برابــر درصد کل جمعیت 

)۳0 درصد( می باشد.
البته شــایان ذکر است که این گونه 
مشاغل عوارض جانبی ناخواسته ای 
نیز به همراه دارند. در واقع یافته های 
نظرسنجی سال 20۱۸ حاکی از آن 
است که حدود سه نفر از هر ۱0 جوان 
بنا بر شــرایط و وضعیت کاریشان به 

افسردگی یا اضطراب دچار شده اند.

که خریداران کانادایی نسبت به یک 
ســال گذشــته قدرت پرداخت ۱0 
درصد بیشــتر از کل پول خرید یک 

خانه را دارند.
در یک پیش بینی جداگانه، سازمان 
امــالک Re/Max گفــت خریداران 
دارند مشتاق تر می شوند و »افزایش 
اعتماد مصرف کننده می تواند فاکتوری 
کلیدی در بازار مسکن 2020 باشد.«

گزارش این شرکت پیش بینی می کند 
که در سطح ملی سال آینده افزایش 
قیمت مسکن ۳.7 درصد خواهد بود و 
در تورنتو قیمت ها ۶ درصد باال می رود 
که تقریبا دو برابر سرعت امسال است. 
این شرکت همچنین می گوید بعد از 
بیش از یک سال کاهش، رشد دوباره 
به بازار مســکن ونکوور بازمی گردد. 
انتظار می رود سمت غربی گران قیمت 
ونکوور تا بهار سال آینده دوباره تبدیل 
به یک »بازار خریداران« بشود و سمت 

شرقی با بازاری متوازن مواجه باشد.
از طــرف دیگــر، اتحادیــه اعتباری 
Central 1 در گزارشی که این هفته 
منتشر شــد نوشــت: »بازار مسکن 
بریتیــش کلمبیا به خاطــر بهبود 
شاخص مقرون به صرفگی و افزایش 
تقاضای مسکن دارد بسیار سریع تر از 
حد انتظــار خود را بازمی یابد. نیروی 
محرکه این اتفاق کاهش نرخ بهره وام 
مســکن، انگیزش خانه اولی ها و رشد 
جمعیت با کمک مهاجرت بین المللی 

است.«
این شرکت انتظار دارد که بعد از یک 
کاهش 7 درصدی در ســال جاری، 
قیمت مســکن در ونکوور در ســال 
آینده تا ۳.۶ درصد و در سال 202۱ 

تا ۶.۳ درصد افزایش پیدا کند.
اگر مقــرون به صرفه بــودن هدف 
دولت است، متخصصان بیش از پیش 
می گوینــد راه حل هایی که توســط 
می شوند  پیشــنهاد  سیاست گذاران 
کارآمد نیســتند. اوان سیدال رییس 
شرکت وام مسکن و مسکن کانادا از 
جمله افرادی است که با سیاست های 
کمک بــه خریداران خانــه از جمله 
برنامه انگیــزش خانه اولی های دولت 
لیبرال و برنامه پیشــنهادی افرایش 
دوره بازپرداخت وام مســکن به ۳0 

سال مخالف است.
او می گویــد در بــازاری کــه عرضه 
محــدود دارد افزایــش قدرت خرید 
مردم فقط باعــث افزایش قیمت ها 
خواهد شد. او تخمین می زند که اگر 
تمام سیاست های مسکن پیشنهادی 
احزاب بزرگ سیاسی اجرایی بشوند 
قیمت خانه در سراســر کشــور ۱۶ 
هزار دالر افزایش پیدا می کند و این 
افزایــش در تورنتو 40 هزار دالر و در 

ونکوور ۸0 هزار دالر خواهد بود.

رد متقاضیان مهاجرت به کبک بر اساس
 نتیجه آزمون زبان فرانسه، غیرقانونی است

مداد- به گزارش سی بی ســی، دادگاه تجدیدنظر کبک اعالم کرد وزارت 
مهاجرت استان حق ندارد متقاضیان مهاجرت را که پرونده شان در مسیر 
بررســی قرار دارد، بر اساس نمره آزمون شفاهی فرانسه رد کند. گفتنی 
است تاکنون پرنده 5۱ فرد متقاضی مهاجرت برای اقامت در کبک بر این 

اساس رد شده است.
یکــی از اصالحــات دولت ائتالف آینده کبــک در برنامه تجربه کبکی 
)PEQ(، قرار دادن آزمون شــفاهی تعیین سطح فرد متقاضی در زبان 
فرانسه است. وزارت مهاجرت کبک دلیل این اقدام را ناکافی بودن مدارک 
ارائه شده فرد برای اثبات سطح زبان فرانسه و نیز بروز برخی تخلفات در 

این زمینه بود.
با این وجود، دادگاه تجدیدنظر کبک بر این باور است که این الزام جدید 
که به شــکل ناگهانی به فرآیند مهاجرت افزوده شده، سلیقه ای بوده و 
وزارت مهاجرت کبک حق ندارد نتیجه آن را در پذیرش متقاضیان لحاظ 

کند.
سخنگوی وزارت مهاجرت کبک در واکنش به این رای دادگاه از تصمیم 

این وزارتخانه برای درخواست تجدیدنظر دوبار خبر داده است.
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با کابینه جدید دولت کانادا 
آشنا شویم

نشریه هفته- بعد از انتخابات فدرال 
در اکتبر گذشته که حزب لیبرال به 
عنوان »بازنده ای برنده« از صندوق ها 
بیرون آمد ترودو به یک خانه تکانی نه 

چندان بزرگ در کابینه دست زد.
شاید توجه برانگیزترین تغییر ایجاد 
یک پســت جدید و انتخــاب وزیر 
خارجه سابق، خانم کریستیا فریلند 
در این پســت بود. فریلند از این پس 
بر صندلی جدیِد معاونت نخست وزیر 

کانادا می نشیند.
امــا افزودن شــش چهــره جدید را 
می توان بزرگتریــن تغییر در کابینه 
مارک  مندیسینو،  مارکو  برشــمارد. 
میلــر، دان وندال، اســتیون گیلبو، 
مونا فورتیه، دب شــولت، آنیتا آناند 
تازه واردهــای کابینه جدیــد ترودو 

هستند.
نکتــه ی دیگری کــه در این کابینه 
می توان به آن اشاره کرد این است که 
شمار زنان و مردان در آن برابر است 
و  همچون کابینه قبلی این نیز بسیار 
رنگین اســت. از خانم مریم منصف، 
وزیــِر جواِن افغان تبــار تا هارجیت 
سینگ ساجان، احمد حسین، نودیپ 
بینز و دیگر شخصیت های غیرسفید 
پوست که در کابینه حضور دارند و به 

کابینه رنگارنگی بخشیده اند.
کابینه جدید که به دلیل عدم تکیه 
بر یک اکثریت پارلمانی معلوم نیست 
بتواند 4 سال تمام سکان دار اداره کانادا 
باشد ۳۶ پســت دارد. اما سی وشش 
عضو کابینه جاستین ترودو، نخست 
وزیر لیبرال کانادا چه کسانی هستند؟

نخست  معاون  فریلند،  کریســتیا 
وزیر و وزیر امور بین دولتی کانادا از 
انتاریو : خانم کریستیا فریلند از استان 
انتاریو پنجاه و یک ساله است. فریلند 
که قبال وزیر امور خارجه و تجارت بین 
المللی بود، در مذاکرات کانادا با آمریکا 
به منظور انعقاد یک توافق نامه تجارت 
آزاد جدید کــه دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا خواستار آن شده بود، 
رهبری تیم مذاکره کننده را بر عهده 
داشــت. فریلند به عنوان روزنامه نگار 
و ســردبیر در روزنامه های واشنگتن 
پست، گلوب اند میل و تامسون رویترز 
فعالیت کرده است. او فارغ التحصیل 

دانشگاه آکسفورد است.

پابلو رودریگز، رهبر دولت در مجلس 
عوام و مشــاور اصلی امور کبک از 
اســتان کبک: پابلو رودریگز پنجاه 
و دو ســاله قبال وزیر میراث کانادا و 
تنوع فرهنگی و دبیر پارلمانی وزارت 
زیرساخت ها بوده است. وی به عنوان 
نایب رئیس آکســفام-کبک و نایب 
رئیس یک شــرکت امور عمومی نیز 

فعالیت کرده است.

ژان- ایــو دوکلــو، رئیس هیئت 
ایو دوکلو  ژان-  خزانه داری از کبک: 
قبــال وزیر خانــواده، وزیر مســئول 
شــرکت وام و مســکن کانادا و نایب 
رئیس هیئت خزانه داری بوده است. 
وی کــه در رشــته اقتصــاد مدرک 
دکترا دارد، مدتی به عنوان اســتاد و 
مدیر دپارتمان اقتصاد دانشگاه الوال 
فعالیت کرده است و از موسسان مرکز 

پژوهشی چالش های اقتصادی و بین 
نسلی محسوب می شود.

بیل مورنو، وزیر دارایی از انتاریو: بیل 
مورنو در دولت جدیــد ترودو نیز به 
عنوان وزیر دارایی منصوب شده است. 
وی در گذشته عضو شورای مشورتی 
انتاریو  بازنشســتگان در دولت  امور 
بوده است. بیل مورنو که رئیس یک 
شرکت منابع انسانی است، دو مدرک 
کارشناســی ارشد در رشته اقتصاد و 

مدیریت کسب و کار دارد.

وزیر  شــامپانی،  فرانسوآ-فیلیپ 
امور خارجه از کبک: فرانسوآ-فیلیپ 
شــامپانی که چهل و نه ســال دارد 
در گذشته مســئول امور پارلمان در 
وزارت دارایی و ســپس وزیر تجارت 
بین المللی و وزیر زیرساختها و جوامع 
شامپانی  فرانسوآ-فیلیپ  است.  بوده 
کــه متخصص امــور تجــارت بین 
المللی محســوب می شود مدتی نیز 
به عنــوان نایب رئیس و وکیل اصلی 
شرکت چندملیتی ABB که در زمینه 
مهندسی تخصص دارد، فعالیت کرده 

است.

وزیر  ســاجان،  سینگ  هارجیت   
دفاع ملی از استان بریتیش کلمبیا: 
هارجیت ســینگ ساجان چهل و نه 
ساله که در کابینه پیشین جاستین 
ترودو وزیر دفــاع ملی بود در کابینه 
جدیــد نیــز در همین ســمت ابقا 
شــد. وی در گذشته وزیر امور کهنه 
ســربازان کانادایی بوده است. وی با 
درجه ســرهنگ دومی در بوســنی 
و هرزگوین و همچنین افغانســتان 
خدمت کرده است. هارجیت سینگ 
ســاجان همچنینن به عنوان مامور 
پلیس در ونکوور علیه جنایات سازمان 
یافته نیز مبارزه کرده است. هارجیت 
سینگ ساجان به پاس تالشهای خود، 
مدال خدمات شایسته نظامی را نیز 

دریافت کرده است.

جاناتان ویلکینســون، وزیر محیط 
زیســت و تغییــرات آب و هوایی 
از اســتان بریتیش کلمبیا: جاناتان 
ویلکینســون که پنجاه و چهار سال 
دارد، در گذشــته وزیــر شــیالت و 
پارلمانی وزارت محیط  امور  مسئول 
زیســت بوده اســت. وی همچنین 
مدتی به عنوان ریاســت شرکت های 
غیردولتی متخصص در زمینه توسعه 
و فناوری هــای ســبز را نیز بر عهده 
داشــته و در مقطعی نیــز به عنوان 
مشــاور وزیر اول ساسکاچوان تجربه 

اندوخته است.

انتاریو:  از  پتی هجو، وزیر بهداشت 
خانم پتی هجو پنجاه و سه ساله که 
از استان انتاریو است در گذشته وزیر 
کار و توسعه نیروی انسانی و اشتغال 
و مچنین وزیر امــور زنان کانادا بوده 
است. وی پیش از این که به پارلمان 
کانادا راه پیدا کند، در بخش بهداشت 
عمومی کانــادا کار کرده و در زمینه 
حمایت از بی ســرپناهان در شمال 
غربی انتاریو فعالیت کرده و مشخصا 
اداره یک مرکز نگهداری بی سرپناهان 

را بر عهده داشته است.

دیوید المتی، وزیر دادگســتری و 
دادستان کل : داویــد المتی پنجاه و 
هفت ساله که از استان کبک است، در 
دولت پیشین جاستین ترودو نیز وزیر 
دادگستری و دادستان کل بود. وی در 
گذشته مسئول امور پارلمان در وزارت 
نوآوری، علوم و توســعه اقتصادی و 
همچنین تجــارت بین المللی کانادا 
بوده است. دیوید المتی که در رشته 
حقوق دکتری دارد، مدتی به عنوان 
معاون امور آموزشی دانشکده حقوق 
دانشگاه مک گیل فعالیت کرده است.

بیل بلــر، وزیر امنیــت عمومی و 
حفاظت مدنی، از استان انتاریو:  بیل 
بلر شــصت و پنج ســاله در گذشته 
افســر پلیس و رئیــس اداره پلیس 
اســتان تورنتو بــوده و مدتی نیز به 
عنوان وزیر امنیــت مرزی و کاهش 
جنایات سازمان یافته و همچنین به 
عنوان مسئول امور پارلمان در وزارت 
دادگستری و دادســتانی کل کانادا 
فعالیت کرده است. بیل بلر از جمله 
افرادی بود که در پرونده قانونی سازی 
مصرف ماریجوانا نقشــی کلیدی ایفا 

کرد.

مارکو مندیچینــو، وزیر مهاجرت، 
پناهجویان و شــهروندی از استان 
انتاریو: مارکو مندیچینو چهل و شش 
ساله یک وکیل متخصص در زمینه 
مبارزه با جنایات سازمان یافته است 
که در گذشته به عنوان مسئول امور 
پارلمانی وزارت زیرساختها و جوامع و 
وزارت دادگستری کانادا فعالیت کرده 
است. مارکو مندیچینو همچنین در 
گذشته دادستان فدرال بوده و عالوه 
بر اداره شــرکتی خود، مدتی نیز به 
عنوان استاد حقوق در دانشگاه یورک 

تدریس کرده است.

مارک گارنو، وزیر حمــل و نقل از 
استان کبک: مارک گارنو که در دولت 
پیشین جاستین ترودو وزیر حمل و 
نقل بود در کابینه جدید وی نیز همان 
ســمت را حفظ کرد. وی در گذشته 
رهبر دولت در مجلــس عوام بوده و 
به عنوان ســخنگو در امور خارجه و 
فرانکوفنی نیز فعالیت کرده اســت. 
مــارک گارنو اولین فضانورد کانادایی 
اســت که به فضا ســفر کرده و اداره 
آژانس فضایی کانادا را نیز در سوابق 

کاری خود دارد.

سیموس اورگان، وزیر منابع طبیعی 
از نیوفاندلند و البرادور: ســیموس 
اورگان چهل و هشت ساله در گذشته 
دستیار وزیر دفاع ملی و سپس وزیر 
خدمــات به بومیان بوده اســت. وی 

مدتی مسئولیت تهیه سخنرانی و ارائه 
مشورت به وزیر اول استان نیوفاندلند 
و البرادور را بر عهده داشــته اســت. 
وی مدتی به عنوان مجری شــبکه 
تلویزیونی سی تی وی فعالیت کرده 
و در مقطعی نیز به عنوان نایب رئیس 
اجرایــی ارتباطات گروه شــرکتهای 

استروناک کار کرده است.

کاترین مک کنا، وزیر زیرســاخت 
و جوامــع از اســتان انتاریو: خانم 
کاترین مک کنا چهل و هشت ساله 
در مدتی که به عنــوان وزیر محیط 
زیست فعالیت می کرد، برای تسهیل 
مذاکرات مربوط بــه توافق نامه آب 
و هوایی پاریس بســیار تالش کرد. 
کاترین مک کنا کــه از پایه گذاران 
موسســه خیریه وکالی کانادایی در 
خارج محســوب می شود، در کانادا و 
اندونزی در زمینه حقوق فعالیت کرده 
است. خانم مک کنا مدتی نیز مشاور 
حقوقی هیئت صلحبان سازمان ملل 

متحد در تیمور شرقی بوده است.

مالنی ژولی، وزیر توسعه اقتصادی و 
زبانهای رسمی از استان کبک: خانم 
مالنی ژولی چهل ساله، وزیر میراث 
کانــادا ، وزیر جهانگــردی، زبانهای 
رســمی و فرانکوفنی بوده است. وی 
که مدرک وکالت دارد مدتی به عنوان 
مدیر یک آژانــس ارتباطات فعالیت 
کرده است. حزب شهری ” تغییرات 
واقعی برای مونترال” به همت خانم 
مالنی ژولی پایه گذاری شــده است. 
وی در گذشــته نامــزد شــهرداری 

مونترال نیز شده است.

فیلومنا تاســی، وزیر کار از استان 
انتاریو: خانم فیلومنا تاســی پنجاه 
و هفت ســاله در گذشــته وزیر امور 
بزرگســاالن و نایــب رئیــس امور 
نمایندگان در دولت بوده اســت. وی 
عضو کمیته دایمی امور مجلس عوام 
بوده است. فیلومنا تاسی عالوه بر این 
که در زمینه حقــوق فعالیت کرده ، 
در شورای تحصیلی کاتولیک منطقه 
هملیتون-ونتــوورث نیــز به عنوان 
مســئول امور دینی نقش ایفا کرده 

است.

کارولیــن بنت، وزیــر روابط نظام 
ســلطنتی و بومیان از انتاریو: خانم 
کارولین بنت شــصت و هشت ساله 
در دولت جدید جاســتین ترودو نیز 
به عنوان وزیر روابط نظام سلطنتی و 
بومیان منصوب شد. وی در گذشته 
وزیر امور بومیان و وزیر مشاور در امور 
بهداشت بوده و آژانس سالمت عمومی 
کانادا را نیز تاسیس کرده است. خانم 
کارولین بنت که یک پزشک خانواده 
است، یک کلینیک درمانی در تورنتو 

دایر کرده و در زمینه طب خانوادگی و 
اجتماعی نیز تدریس کرده است.

مارک میلر، وزیر خدمات به بومیان از 
استان کبک: مارک میلر چهل و شش 
ساله به عنوان مسئول امور پارلمانی 
در وزارت خانــه های زیرســاختها و 
روابط نظام سلطنتی با بومیان فعالیت 
کرده است. وی رئیس مجمع حزبی 
لیبرال در استان کبک و عضو کمیته 
دایمی امور خارجه است. مارک میلر 
که متخصص حقوق بین المللی است، 
مدتی فرماندهی یک ســتون پیاده 
نظام را در نیروهای مســلح کانادا بر 

عهده داشته است.

دان ونــدال، وزیر امور شــمال از 
منیتوبا: دان وندال پنجاه و نه ســاله 
به عنوان مســئول امور پارلمانی در 
وزارت خدمات به بومیان و همچنین 
به عنوان عضو کمیته دایمی زبانهای 
رسمی و کمیته دایمی میراث کانادا 
نقش ایفا کرده اســت. وندال که یک 
مددکار اجتماعی و یک مشتزن حرفه 
ای محسوب می شود، مدتی نیز مشاور 

شهرداری وینیپگ بوده است.

استیون گیلبو، وزیر میراث کانادا از 
اســتان کبک: وزیر میراث کانادا در 
کابینه جدید کانادا چهل و نه ســال 
دارد. وی که از موسســان ســازمان 
غیردولتــی و غیرانتفاعــی اکیتــر 
Équiterre محســوب می شــود، به 
عنوان مشاور برای برخی شرکتهای 
متخصص در زمینه فناوریهای پاک 
و همچنیــن اقتصاد ســبز و اقتصاد 
اجتماعــی فعالیت کرده اســت. وی 
مدتی به عنوان مدیر و مســئول امور 
تبلیغاتی موسسه گرینپیس نیز کار 
کرده و در مقعطی نیز ریاست کمیته 
انرژیهای تجدیــد پذیر نوظهور را در 
دولت اســتانی کبک بر عهده داشته 

است.

کارینا گولد، وزیر توسعه بین المللی 
کارینا  خانم  انتاریو:  استان  از  کانادا 
گولد که ســی و دو ســال دارد، در 
گذشته وزیر موسسات دموکراتیک و 
مســئول امور پارلمانی وزارت توسعه 
بین المللی و فرانکوفنی بوده اســت. 
وی مدتی به عنوان مشاور مهاجرت 
و توسعه سازمان کشورهای آمریکایی 
و همچنین هیئــت تجاری مکزیک 

فعالیت کرده است.

مونا فورتیه، وزیر رفاه طبقه متوسط 
و معاون وزیر دارایی از استان انتاریو: 
وی در گذشــته عضو کمیته دایمی 
دسترسی به اطالعات و کمیته دایمی 
زبانهای رسمی بوده است. مونا فورتیه 
که کارشــناس ارتباطات اســت، در 

عرصه پیمانکاری و همچنین رهبری 
گروه های اجتماعی نیز تجربه اندوزی 

کرده است.

کارال کوالتــرو، وزیر کار، توســعه 
نیروی انسانی و ادغام افراد معلول از 
بریتیش کلمبیا: خانم کارال کوالترو که 
چهل و هشت سال دارد، در گذشته 
وزیر خدمــات عمومی و تامین، وزیر 
مســئول شرکت پســت کانادا، وزیر 
ورزش و معلوالن بوده اســت. وی که 
از ورزشکاران پارالمپیک بوده و در این 
عرصه مدال نیز گرفته اســت، مدتی 
ریاست کمیته پارالمپیک و اداره مرکز 
حل و فصل اختالفات ورزشی را نیز بر 

عهده داشته است.

ماری انگ، وزیر شرکت های کوچک، 
ارتقای صادرات و تجارت بین المللی 
از انتاریو: ماری انگ، چهل و نه ساله 
که در دولت قبلی جاستین ترودو نیز 
همین ســمت را داشت اصالتا هنگ 
کنگی است و تحصیالت عالی خود را 
در دانشگاه تورنتو انجام داده است. وی 
مدتی به عنوان مشاور جاستین ترودو 
در مقام نخست وزیری فعالیت کرده 
و در مقعطــی نیز بــا وزارت آموزش 
دولت محلی انتاریو و دانشگاه ریرسون 

همکاری داشته است.

دیان لوبوتییــه، وزیر درآمد ملی از 
استان کبک: لوبوتییه شصت ساله در 
کابینه پیشین جاستین ترودو نیز وزیر 
درآمد ملی کانادا بود. دیان لوبوتییه در 
گذشته بخشدار منطقه روشه-پرسه 
بــوده اما فعالیت به عنــوان مددکار 
اجتماعی را نیز در سوابق کاری خود 
دارد. وی مالک شــرکت ســازوبرگ 
پتی مولن اســت و از سال 200۸ تا 
20۱2۱ نیز به عنوان مسئول پرونده 
های اجتماعی در تیم نماینده حزب 
لیبرال در منطقه گاسپه نیز فعالیت 

کرده است.

احمد حســین، وزیر امور خانواده، 
کودکان و توسعه اجتماعی از استان 
انتاریو: احمد حسین در گذشته وزیر 
مهاجرت، پناهجویان و شهروندی بوده 
است. وی که یک وکیل مدافع است، 
مدتی نیز ریاست کنگره سومالیایی 
های مقیم کانادا را بر عهده داشت و 
در زمینه مبارزه با افراط گرایی جوانان 
ســومالیایی در تورنتو فعالیت هایی 
انجام داده اســت. احمد حسین که 
متولد سومالی است، در سن شانزده 

سالگی به کانادا پناهنده شد.

ِدب شولت، وزیر امور بزرگساالن از 
اســتان انتاریو: خانم دب شولت در 
گذشته مسئول امور پارلمانی وزارت 
درآمد ملی کانادا بوده است. وی مدتی 

کابینه جدید که به دلیل عدم تکیه بر یک اکثریت پارلمانی معلوم نیســت 
بتواند 4 سال تمام سکان دار اداره کانادا باشد 36 پست دارد. اما سی وشش 

عضو کابینه جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا چه کسانی هستند؟
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خدمات مهاجرتی مون الیت
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

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

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

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

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت

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

facebook.com/moonlightimmigration

مرکز تحقیقات هواوی
 از آمریکا به کانادا منتقل می شود

نیز به عنوان مشــاور امور منطقه ای 
یورک نیز فعالیت کرده است. شولت 
که یک مهندس است تجربه بیست 
و دو ســال کار در شــرکت کاندایی 

بمباردیه را هم دارد. 

الورنس مک اوالی، وزیر امور کهنه 
سربازان و معاون وزیر دفاع ملی از 
اوالی که  مک  جزیره پرنس ادوارد: 
هفتاد و ســه ســال دارد در گذشته 
در سمتهای مختلفی مثل وزیر کار، 
کشاورزی، کهنه سربازان و دادستان 
کل فعالیت کرده است. مک اوالی که 
حرفه اش کشــاورزی بوده مدتی نیز 
به عنوان معاون وزیر خارجه مسئول 
امور آژانس ارتقای اقتصادی آتالنتیک 
کانادا و همچنین نایب رئیس کمیته 
شــیالت و رئیس انجمن های حزبی 

آتالنتیک فعالیت کرده است.

شــیالت،  وزیر  جــردن،  برنادت 
اقیانوس ها و گارد ساحلی کانادا از نوا 
اسکوشیا: خانم برنادت جردن پنجاه 
و شش ساله در گذشته وزیر توسعه 
اقتصادی روســتایی ، مســئول امور 
پارلمانی وزارت نهادهای دموکراتیک 
بوده و ریاست انجمنهای حزبی لیبرال 
در منطقــه آتالنتیــک و همچنین 
ریاســت کمیته دایمی شیالت را بر 
عهده داشــته است. وی مدتی نیز به 
عنوان مامور توسعه در بنیاد خدمات 
درمانی نوا اسکوشیا ایفای نقش کرده 

است.

و  کشاورزی  وزیر  بیبو،  ماری-کلود 
صنعت غذایی از استان کبک: خانم 
ماری-کلود بیبو که در دولت پیشین 
ترودو وزیر کشاورزی و صنعت غذایی 
بود در کابینه جدیــد نیز در همین 
سمت ابقا گشت. وی در گذشته وزیر 
توسعه بین المللی کانادا نیز بوده است. 
ماری-کلود بیبود مدتی هم به عنوان 
مامور پروژه آژانس توسعه بین المللی 
کانــادا و همچنین مدیــر کل موزه 
طبیعت و علوم شربروک فعالیت کرده 

است.

و  عمومی  خدمات  وزیر  آناند،  آنیتا 
تدارکات از استان انتاریو: آنیتا آناند 
، وکیل مدافع و استاد حقوق دانشگاه 
تورنتو که چهل و هفت سال دارد در 
زمینه اداره شرکتها تخصص دارد. وی 
عالوه بر فعالیــت در عرصه جوامع، 
در کمیته کارشناسان انتاریو نیز که 
سیاســتهای مرتبط با برنامه ریزی و 
مشــورتهای مالی را بررسی می کند، 

عضویت دارد.

رئیس شــورای  لوبالن،  دومینیک 
نیوبرانزویک:  از  ملکــه  خصوصی 
لوبالن پنجاه و یک ساله در گذشته 
وزیر شــیالت، امور بین دولتی، امور 
شــمال و تجارت داخلی کانادا بوده 

و مدتــی نیــز رهبری دولــت را در 
مجلس عوام بر عهده داشــته است. 
لوبالن همچنین به عنوان مشاور امور 
پارلمانی وزارت دفاع ملی کانادا و وزیر 
زبانهای رسمی  مسئول کمیساریای 

هم کسب تجربه کرده است.

نودیپ بینز، وزیــر نوآوری، علوم و 
صنعت از استان انتاریو: نودیپ بینز 
چهل و دو ســاله در کابینه پیشین 
جاستین ترودو نیز وزیر نوآوری، علوم 
و توسعه اقتصادی بود. وی در گذشته 
مسئول سیاستهای اقتصاد خرد بوده 
و در مذاکرات مربوط به اصالح توافق 
نامــه تجارت آزاد آمریکای شــمالی 
)نفتا( که آمریکا و مکزیک نیز در آن 
عضویت دارند، شــرکت کرد. نودیپ 
بینز که حسابدار و تحلیلگر امور مالی 
است، مدتی نیز به عنوان مسول امور 
پارلمانی نخســت وزیر فعالیت کرده 

است.

باردیش چاگر، وزیر تنوع فرهنگی، 
شمول اجتماعی و جوانان از انتاریو

خانم باردیش چاگر که سی و نه سال 
دارد، در گذشــته در زمینه رهبری و 
ســازماندهی جوامع فعالیت کرده و 
تصدی وزارت شرکت های کوچک و 
جهانگردی را نیز در سابقه خود دارد. 
وی در یــک مقطع بــه عنوان رهبر 
دولت در مجلس عوام منصوب شد و 
در واقع اولین زنی اســت که فعالیت 
در چنین سمتی را تجربه کرده است.

زنان،  امــور  مریم منصــف، وزیر 
برابری جنسیتی و توسعه اقتصادی 

روستایی از انتاریو

خانــم مریم منصف که ســی و پنج 
سال دارد، در گذشــته وزیر توسعه 
بین المللــی، وزیر امور زنان و برابری 
جنسیتی و وزیر نهادهای دموکراتیک 
بوده است. وی که در گذشته در یک 
دوره نامزد شــهرداری پیتربورو نیز 
شده بود، مدتی به عنوان نایب رئیس 
انجمن مسیحی زنان جوان این شهر 

فعالیت کرده است.

جویس ماری، وزیر دولت الکترونیک 
از اســتان بریتیش کلمبیا: جویس 
ماری شصت و پنج ســاله در دولت 
پیشین کانادا نیز همین سمت را بر 
عهده داشته اســت. وی در گذشته 
ریاست هیئت خزانه داری را بر عهده 
داشته است. خانم ماری همچنین به 
عنوان نماینده استانی و وزیر حفاظت 
از منابع آب، خاک و هوا در اســتان 
بریتیش کلمبیا فعالیت کرده است. 
جویس ماری از موسسان یک شرکت 
بین المللــی فعــال در زمینه احیای 

جنگل ها است.

در مقایسه با آمریکا 
مهاجران کانادا تحصیالتی باالتر از حد الزم برای شغل شان دارند

ایرونیــا- مهاجران جدید به کانادا در 
مقایسه با مهاجران به آمریکا مدرک 
دانشگاهی باالتری به نسبت شغلی که 

پیدا می کنند، دارند. 
این یافته ها که در یک تحقیق جدید 
از مرکز آمار کانادا به دست آمده است 
روز ســه شنبه از سوی آژانس فدرال 
منتشر شد و نشان داد که ۳5 درصد 
از مهاجران در سن کار با تحصیالت 
دانشگاهی که در ۱0 سال اخیر وارد 
کانادا شده اند، برای شغل هایی که به 
دست آورده بودند تحصیالت باالتری 

داشتند. 
در مقایسه، تنها 2۱ درصد از همتایان 
آنها در جنوب مرز، تحصیالتی باالتر از 

مشاغلشان داشتند. 
تحصیالتی بیشــتر از حد الزم برای 
شغل به این معنی است که کارگرانی 
بــا حداقــل تحصیالت لیســانس، 
مشــاغلی را به دســت می آورند که 
کسی با تحصیالت دبیرستانی یا حتی 

کمتر می تواند داشته باشد.
اما کانادا می گویــد وقتی تفاوت در 
ویژگی های جمعیتی بین مهاجران 
اخیر دو کشور مورد توجه قرار بگیرد، 

آمار اندکی تغییر می کند. 
این یافته ها ســوال هایــی در این 
باره ایجاد می کند که آیا سیســتم 
مهاجرت کانــادا می توانــد بهتر با 
نیازهای اقتصادی اش مرتبط باشــد 
و از نیروی کار بــا تحصیالت باال به 

صورت کارآمدتری استفاده کند.

در حالی که اقتصاد کانادا در سال های 
اخیر با یک نرخ ثابت رشد کرده است، 
به نظر می رســد گســترش آهسته 
نیروی کار آن موجب رشد کند بهره 

وری شده است. 
بهروری نیروی کار که نشــان دهنده 
میزان واقعــی تولید ناخالص داخلی 
در ســاعت های کار است، تنها 0.2 
درصد در فصل دوم سال 20۱۹ برای 
مشاغل کانادایی افزایش یافته است. 
این در حالی است که در آمریکا شاهد 
افزایش بهره وری به میزان سه برابر 
بیشــتر برای همان دوره زمانی بوده 
ایم. آمار کانادا چهارشنبه نتایج مربوط 
به آمار فصل سوم خود را منتشر می 

کند. 
گزارش روز سه شنبه نشان می دهد 
تحصیالت باالتر به استفاده ناکارآمد از 
سرمایه انسانی و از دست رفتن بهره 

وری منجر می شود.
در حالی که کمک به موقعیت رشد 

اقتصادی طوالنی مدت و افزایش بهره 
وری می تواند به افزایش دســتمزد 
منجر شــود کــه موجــب باالرفتن 

استانداردهای زندگی می شود. 
گزارش روز ســه شــنبه خاطرنشان 
کرده اســت که در مقایسه با آمریکا، 
ســاختار صنعتی کانادا کمتر دانش 
محور اســت و تقاضای کمتری برای 
کارگران با تحصیالت دانشگاهی دارد.  
همچنیــن، این تحقیق نشــان می 
دهد تا اوایل دهه 20۱0 مهاجران با 
تحصیالت دانشگاهی در کانادا بیشتر 
از طریــق یک سیســتم امتیازدهی 
تعیین می شدند که آنها را برمبنای 
ویژگی های سرمایه انسانی شان مانند 
تحصیــالت، زبان، ســن و تجربیات 

کاری انتخاب می کرد. 
چنین عواملی موجب شد تا پذیرفتن 
مهاجرانی با تحصیالت دانشــگاهی 
به نســبت نیازی که بــازار کار برای 
کارگران ماهر داشت، در کانادا بیشتر 

از آمریکا شود. 
در این گزارش می خوانیم که: تفاوت 
ها در تــوازن عرضه-تقاضا و این که 
انتخاب شده  مهاجران جدید چطور 
اند، می تواند بر عملکرد مهاجران در 

بازار کار دو کشور اثر بگذارد. 
مهاجــران با تحصیالت دانشــگاهی 
در آمریکا عموما توســط کارفرمایان 

انتخاب و حمایت شده اند. 
پدرو آنتونس، اقتصاددان ارشــد در 
هیات کنفرانس کانادا معتقد اســت 
بر مبنای  اســتخدام بهتر مهاجران 
توانایی هایشــان می تواند وضعیت 

اقتصادی کانادا را بهبود بخشد. 
او گفته است: صحبت ما به این معنی 
اســت که کارگران واجد شــرایطی 
را وارد کار کنیــم کــه کامال به کار 
نگرفته ایم. به این ترتیب می توانیم 
به طور قطع با استفاده از مهارت آنها 
و اعتبارشان، بهره وری خود را بهبود 

بخشیم. 
آنتونس گفت نتایــج اقتصادی برای 
مهاجران با تحصیالت باال در ســال 
های اخیر بهبود یافته که بخشی از آن 

به دلیل سخت تر شدن بازار کار است. 
وی در ضمن افزود کانادا کار بهتری 
در زمینه نیروهای ورودی انجام داده 
که تضمین کننده فرصت های خوب 

برای مهاجران با مهارت باال است. 
در ایــن گزارش نشــان داده شــده 
که مهاجــران جدید کــه از طریق 
 Canadian Experience Class
پذیرفته شــده اند از کم ترین میزان 
تحصیالت باال را داشــته اند و نرخی 
برابر ۱۸ درصد در میان همه جریان 

های اقتصادی وجود داشته است. 
جریان ورودی معرفی شــده در سال 
200۸ به مهاجــران اجازه می دهد 
تا به عنــوان کارگران خارجی موقت 
که پس از یک ســال کار می توانند 
درخواســت اقامت دایمی کنند، وارد 

شوند .
این کارشناس افزود که نمی خواهد 
خیلی به سیســتم انتقــاد کند زیرا 
معتقد اســت برخی از موارد درست 

انجام شده است.
در حالی که مهاجران جدید به کانادا 
در مقایسه با مهاجران جدید به آمریکا، 
بسیار تحصیالت باالتری دارند، اما این 
تفاوت سطح مهاجران یک دهه پیش 

خیلی کمتر بود.
در آن مقطــع 2۱ درصــد مهاجران 
طوالنی مدت در کانادا تحصیالت باال 
داشتند در حالی که در آمریکا نیز این 

رقم ۱۸ درصد بود. 
در عین حال در این گزارش آمده است 
که مهاجران به کانادا قادر هستند در 
مدت طوالنی تر، شغلی بهتر و منطبق 

بر مدارک خود به دست آورند. 
از سوی دیگر در میان کارگران متولد 
داخل کشــور، میــزان آنهایی که با 
تحصیالت باالتر مشغول کار هستند 

کمی کمتر از آمریکاست.
به گفته آنتونس می توان کار بیشتری 
برای مهاجــران با مهارت باالتر انجام 
داد که می تواند شــامل اجازه ورود 
برای همسرانشان و نیز کاهش تعصب 

iroonia.ca  .کارفرماها باشد

ایرانیــان کانادا- در آخرین پرده از درگیری هــای هواوی با آمریکا، رنگ 
ژنگفی، بنیانگذار شرکت چینی اعالم کرد مرکز تحقیقاتی هواوی در آمریکا 
به کانادا منتقل می شود. تصمیم مذکور بعد از آن اتخاذ شده که خبرگزاری 
رویترز گزارش داد آمریکا آماده می شود تا برنامه های بیشتری برای کاهش 
صادرات محصوالت فناوری ساخته شده در خاک آمریکا برای هواوی اجرا 
کند. وزارت خزانه داری آمریکا در ماه مه هواوی را به دلیل آنچه نگرانی های 
امنیت ملی این کشور اعالم کرد، در لیست سیاه مبادالت تجاری قرار داد.
رنگ ژنگفی در گفت وگو با خبرگزاری کانادایی »گلوب اند میل« درباره ی 
تصمیم جدید هواوی گفت: مرکز تحقیقاتی ما از خاک آمریکا خارج خواهد 

شد. این مرکز به کشور کانادا منتقل می شود.
هواوی درباره ی این بخش از گــزارش خبرگزاری کانادایی، اظهارنظری 
نکرده است. شرکت چینی پیش از این به خطر انداختن امنیت ملی آمریکا 
را رد کرده بود. براساس گزارش »گلوب اند میل« تعداد کارکنان این مرکز 

از ۶00 نفر به 250 نفر کاهش خواهد یافت.
هواوی درحالی می خواهد مرکز تحقیقاتی خود را به کانادا منتقل کند که 
منگ وانژو، دختر بنیان گذار این شرکت که مدیریت بخش مالی هواوی را 
برعهده داشت، سال گذشته به درخواست آمریکا در خاک کانادا بازداشت 
شــد. دولت چین در تالش است تا دولت کانادا را راضی به آزاد کردن او 

کند.
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کارگران به دلیل ترس از اخراج، 
در برابر کم شماری ساعت کار 

سکوت می کنند
رادیو زمانه- کم شماری ساعت کار سبب شده است بسیاری از کارگران در 
عین حال که وادار می شوند گاه تا ۱2 ساعت کار کنند، اما ساعت کار آنان 
کمتر از 44 ساعت منظور شود. بسیاری از کارگران به دلیل ترس از اخراج 
در برابر واداشته شدن به اضافه کار و کم شماری ساعات کار سکوت می کنند.

 مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی 
درباره میزان ســاعت کار هفتگی در ایران منتشر کرده که در آن نتیجه  
گرفته شــده میانگین ساعت کار ایرانیان در هفته 4۳ ساعت )یک ساعت 

کمتر از ساعت کار شغل کامل( است.
 علی اکبر سیارمه، کارشناس روابط کار گفته است این نتیجه گیری ناشی 
از کم شــماری ساعت کار است. سیارمه گفته است: »حدود هشت ساعت 
کار روزانه منجر به پر شــدن ساعت موظفی کار هفتگی یعنی 44 ساعت 
می شود. یعنی کارگاه ها و واحد های تولیدی که شیفتی کار می کنند باید 
سه شیفت کاری داشته باشــند، حال آنکه در بسیاری موارد سه شیفت 
تبدیل به دو شیفت ۱2 ساعت شده و کارگران مجبور می شوند اضافه کاری 

کنند.« 
به گفته ی او در چنین شرایطی عجیب است که میانگین ساعت کار در ایران 
حتی کمتر از 44 ساعت باشد زیرا »قرائن و شواهد چیز دیگری می گوید.« 
او همچنین افزوده اســت: »برخی از کارفرمایان به انحای مختلف میزان 
ساعت کاری را کاهش می دهند. برای مثال زمان ناهار خوردن یا زمانی را 
که صرف ایاب و ذهاب می شود، از ساعت کاری کسر می کنند، حال آنکه 
کارفرما باید زمان ناهار را جزء ساعت کاری در نظر بگیرد و همچنین باید 
زمینه الزم برای رسیدن افراد به محل کار را با دایر کردن سرویس فراهم 
کنند.« بیش از ۹0 درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت کار می کنند. 
بسیاری از آنان خارج از شمول قانون کار قرار دارند و اعتراض به شرایط کار 

می تواند به عدم تمدید قراردادکار و اخراج آن ها منجر شود. .

»حداقل های زندگی یک خانوار کارگری
 6 میلیون تومان شد«

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران اعالم کرد که سبد معیشت 
خانوار چهارنفــره کارگری بدون در 
پس انداز  رفاهی،  هزینه  گرفتن  نظر 
و مسافرت، به رقم 6 میلیون تومان 
در ماه رســیده است. او می گوید نه 
کارفرمایان توان پرداخت هزینه های 

زندگی کارگران را دارند و نه دولت.

رادیــو زمانه- هادی ابــوی، دبیرکل 
کانــون عالــی انجمن هــای صنفی 
کارگران سه شنبه ۱2 آذر درباره رقم 
سبد معیشــت خانوارهای کارگری 
)چهار نفره( گفــت: »با گزارش هایی 
که از وضع معیشت کارگران گرفته ایم 
خارج از مســایل رفاهی و پس انداز و 
زندگی یک  مســافرت، حداقل های 
خانوار کارگری اعم از خوراک،  درمان، 
ایاب و ذهاب، اجــاره بها و تحصیل 
فرزندان بــه رقم ۶ میلیون تومان در 

ماه رسیده است.«
ابوی با اشــاره به مشکالت معیشتی 
کارگران گفت: »عقب ماندگی مزدی 
در حقوق و دســتمزد کارگران وجود 
دارد، سال گذشته در شورای عالی کار 
دولت هنگام محاسبه سبد معیشت 
صحبت از گوشــت ۳0 هزار تومانی 
می کرد، ما هم گفتیم، همین گوشت 
را هر چنــد روز یک بار بین کارگران 
عرضه کنیــد. درباره قیمت برنج نیز 
قیمت بسیار کمتری را بیان کردند و 
ما هم گفتیم برنج را با همان قیمتی 
که بیان می کنید در اختیار کارگران 
قــرار دهید. همان قیمتی که ســال 
گذشــته دولتی ها در جلسه شورای 
عالی کاربرای برنج 5هزار تومان بیان 
کردنــد، در حال حاضر کارگران باید 
با قیمت ۱۶ هــزار تومان خریداری 

کنند.«
بر اساس آخرین اعالم مرکز آمار نرخ 
تورم در آبان ماه امسال به 4۱.۱ درصد 
و نرخ تورم نقطه ای در آبان ماه ۱۳۹۸ 
به عدد 27 درصد رسیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشــور به طور میانگین 

27 درصد بیشتر از آبان ۱۳۹7 برای 
خرید یک مجموعه کاالها و خدمات 

یکسان هزینه کرده اند.
آمار های به دست آمده نشان می دهد 
همزمان با افزایش قیمت حامل های 
انرژی از جمله بنزیــن در دوره های 
مختلف، قیمت کاالهای اساســی و 
خدمات نیــز افزایش چنــد برابری 

داشته است.
دبیــرکل کانون عالــی انجمن های 
صنفــی کارگران کشــور گفت: »ما 
دستمزد را بر اساس تورم همان سال 
و برای سال آینده تعیین می کنیم که 
منطقی نیست چون اطالعی از شرایط 
اقتصاد و نوسان بازارها در سال آینده 

نداریم.«
به گفته هادی ابوی »کارفرمایان توان 
پرداخــت تمام هزینه هــای زندگی 
کارگران را ندارنــد. دولت هم امکان 
پرداخت ندارد و از سوی دیگر بهانه ای 

مجید محمدی

ناراحت نباشید! 
روزی »مستضعفان«
 شما را می ُکشند

بخــش قابل توجهی از اخبار آذرمــاه ۹۸ مربوط به ایران، 
گزارش آمار کشــتگان و دستگیرشدگان، شرایط زندانیان 
و زندان ها، مشــخصات کشته ها و نحوه کشته شدن آنها و 
مواجهه  خانواده ها با این موقعیت سوگوارانه بوده است. فراتر 
از این که برخی مقامات سیاسی و نظامی   خود به صراحت 
می  گویند دستور تیر داده اند، موضوع این است که آنها بر 
اساس چه توجیهی به این کشتار جمعی )مثال در شهریار یا 

نیزارهای ماهشهر( دست زده اند.

مستضعفان وارث زمین

علی خامنه ای بعد از سرکوب قصابانه  اعتراضات آبان ۹۸، 
)با حدود 2۱2 نفر کشــته و ۸ هزار بازداشــتی( در دیدار 
با بســیجیان می  گوید: »مستضعفان بر خالف آنچه امروز 
به اشــتباه به افراد آســیب پذیر و فرودست می  گویند، به 
معنای انسان هایی است که پیشوایان بالقوه عالَم بشریت و 

خلیفهاهلل در زمین هستند.«
بعد از چهار دهه که از تأسیس جمهوری اسالمی   می  گذرد 
و به محرومان وعده زندگی داده شــده بود که در بهشت 
برین خواهند کرد، حکومت از آِن آنهاســت و بنیادی هم 
به نامشان نامگذاری شد، یکباره طبقات کم درآمد متوجه 
شدند که نه تنها دیگر مستضعف نیستند بلکه مستضعفان 
)بســیجیان( آنها را در خیابان ها قلــع و قمع می  کنند تا 

حکومت خداوند مستقر بماند.
مســتضعفان در تعریف خامنه ای کسانی هستند که باید 
نماینده  خدا بر روی زمین تلقی شده و همه   منابع در اختیار 
آنها باشــد، چون در خدمت ولی فقیه هستند و این همان 
بسیج است؛ »مستضعفان یعنی ائّمه و پیشوایان بالقوه عالَم 
بشــریّت؛ این معنای مستضعفان است: کسانی که وارثان 
زمین و همه  موجودی زمین خواهند بود؛ بسیج مستضعفان 

این است.« )۶ آذر ۱۳۹۸(
بدین ترتیب، مشهورترین مستضعف نیز با صدها میلیارد 
دالر ســرمایه، شخص علی خامنه ای، بسیجی شماره  یک 
اســت. بقیه  »مســتضعفان« جمهوری اسالمی   نیز چهل 
سال مشغول غارت منابع عمومی   بوده و هرگاه اعتراضاتی 

برخاسته، با قدرت بر »دشمنان« غلبه کرده اند.

مستضعفان چه وظایفی دارند

توصیه های خامنــه ای به این »مســتضعفان« در همان 
سخنرانی بعد از سرکوب ها، همانا توصیه های فرمانده  یگان 
ویژه به نیروهای تحت نظر او برای ســرکوب همه جانبه 
است. این ها وظایف مستضعفان برای حفظ نظامی   است که 
در صورت وفاداری، آنها را به ثروتمند، قدرتمند و صاحب 

درجه  دکترا تبدیل می  کند:
۱- بســیج در همه میادین دفاع سخت، نیمه سخت و نرم 
آماده به کار باشــد و در همه محله های کشــور در مقابل 
حوادث گوناگون راهبرد و تاکتیک آماده داشــته باشــد. 
2- در هیچ زمینه ای غافلگیر نشوید و سعی کنید در همه 
محله ها حضور داشته باشید. ۳- در جنگ نرم عکس العملی 
رفتار نکنید. البته باید پاسخ دشمن را داد اما همیشه مانند 
شطرنج بازی ماهر یک قدم از دشمن جلو باشید و کنشی 
عمل کنید. 4- ارتباطات خود را با مساجد تقویت کنید چرا 
که بســیج متولد مساجد است. 5- با مجموعه های همسو 
با اهداف بســیج در دانشــگاه ها و خارج از آن، هم افزایی و 
همکاری کنید. ۶- بسیج در عین گستردگی چابک باشد و 

اسیر پابندهای رایج اداری نشود.
مشــخص اســت که خامنه ای این نکات را قبال یادداشت 
کرده و در سخنرانی دارد آنها را از روی یادداشت می  خواند. 
این ها به معنای وظایف ســازمانی بســیج است که روی 
آنها کار و فکر شــده و قرار نیست تغییر یابند. کسانی که 
هنوز نمی  توانند بپذیرند بسیج بخشی از سازمان سرکوب 
در جمهوری اســالمی   است، باید شش بند فوق را با دقت 
بخوانند. بســیج و ســپاه نیروهای نظم و امنیت در کشور 
نیستند، بلکه سازمان های نظامی   برای بقای نظام سیاسی و 

پیگیری گسترش طلبی آن در دنیایند.

بی چشم و رو نباشید

ارتقای بسیجیان به مستضعفان و خلیفه  خدا و وحیانی بودن 
ایده  آن برای خمینی - که در همان همان سخنرانی آمده، 

بدین معناست که مردم باورمند نه تنها نباید از رفتار آنها 
شکایتی داشته باشند بلکه باید شکرگزار چنین سازمانی 
باشند که دارد با کشتن و کتک زدن و بازداشت، آنها را به 
سوی سعادت دنیوی و اخروی هدایت می  کنند. کسانی که 
با این نگاه مخالف باشند از منظر خامنه ای بارها بی چشم 
و رو خوانده شــده اند. او تصور می  کند با فحاشی می  تواند 
همگان را شــرمنده کرده و به تبعیت از »مســتضعفان« 

ترغیب کند.

دست نخورده ماندن ماموریت بسیج

بســیاری از نهادهای جمهوری اســالمی   در چهل ســال 
گذشته تحول یافته اند. به عنوان نمونه قوه  مجریه ضعیف تر 
و ضعیف تر و به تدارکاتچی رهبری تبدیل شده است. سپاه 
از یک واحد نظامی-امنیتِی ِصرف در دهه  شصت، به یک 
هیوالی اقتصادی و سیاسی در دوران خامنه ای تبدیل شد. 
شورای نگهبان از مخالفت با  قوانین مجلس، به تعیین کننده 
نامزدها از انتخابات مجلس سوم جمهوری اسالمی   به بعد، 
تبدیل شد. تنها ســازمانی که از حیث کارکرد و مامویت 
تغییری نیافته بســیج بوده است. بسیج همیشه مسئول 
سرکوب اعتراضات شهری بوده و همچنان همین کارکرد 
را دارد. این ســازمان گســترش یافته و ابزارهای متفاوتی 
در اختیارش گذاشــته شده، اما کارش همان ارعاب بوده و 

تغییری نیافته است.
اگر شش موردی را که خامنه ای به عنوان ماموریت بسیج بر 
می  شمرد مرور کنید، می  بینید در دهه  شصت هم ماموریت 
این ســازمان همین بوده است. حتی در حوزه   جنگ نرم، 
که عبارتش جدید به نظر می  آید، بســیج از روز اول بخش 
تبلیغات سیاسی داشت. این سازمان حتی از حیث پاداش 
گیری نیز نغییری نکرده اســت. از روز اول پاداش اعضای 
بسیج ماست مالی شدن سربازی، تضمین رفتن به دانشگاه 
دولتی بدون هیچ گونه تالش و تضمین بسیاری از مشاغل 
دولتــی و حتی مدیریتــی بوده که این مــوارد همچنان 

پابرجاست.

خمینی، اولین فاشیست

خامنه ای به علت فقــدان اطالعات تاریخی یا تالش برای 
به گردن انداختن مدال بهترین سرکوبگر بر سینه  »نظام« 
تصور می  کند که پیش از جمهوری اســالمی   سازمان های 
شبه نظامی برای ســرکوب وجود نداشته است و خمینی 
اولین فاشیست دنیاست. به همین علت بسیج را نوعی ابداع 
نظام می  داند که با وحی الهی از آسمان به زمین نازل شده 
است. »بسیج مستضعفان در جمهوری اسالمی  هیچ نظیری 
در دنیا نداشت. آن روزی که به وجود آمد، هیچ مشابهی در 
دنیا نداشت. هیچ چیِز بسیج وارداتی نیست که یک بخشی 
از آن از یک گوشه ای از دنیا گرته برداری شده باشد. ابداً. یک 
حرکت کامالً و صددرصد متکی به اندیشه  انقالب و اندیشه  
اسالمی  بود که خدای متعال به قلب مبارک امام بزرگوار ما 

آن را وارد کرد و این تحقق پیدا کرد.« )۶ آذر ۱۳۹۸(
او در این ادعاهای بی اساس، سه رژیم مشابه با جمهوری 
اسالمی،   یعنی فاشیسم ایتالیایی، نازیسم آلمانی و کمونیسم 
روسی و چینی را به زیر قالی می  فرستد. اعضای شبه نظامی 
این رژیم ها نیــز در مقیاس های صدهاهزار نفری )پیراهن 
ســیاه های فاشیست تا سال ۱۹22 حدود 200 هزار نفر و 
اس اس های آلمانی ۸00 هزار نفر تا ســال ۱۹44 بودند( 
یا میلیونی )داوطلبان ارتش خلق در اوایل انقالب ســرخ 
بــه ۱۹ میلیون و نیروهای شــبه نظامی ارتش خلق چین 
حدود ۸ میلیون، حتی بعد از کوچک ســازی ها( بودند و 
همین کارهایی را می  کردند که بسیج مستضعفان در ایران 
می  کند. سرکوب و آدم کشــی و ارعاب اختراع جمهوری 
اسالمی   نیست. حتی نسبت دادن آن به آسمان نیز اختراع 

جمهوری اسالمی   نیست.
بر اســاس همین توهم و بی اطالعی تاریخی است که او 
بســیج را بزرگ ترین شــبکه  سازمان دهی شده معرفی می  کند: 
»بسیج بزرگ ترین شبکه  فرهنگی و اجتماعی و نظامی   در همه  
دنیا است؛ بنده در هیچ نقطه ای از نقاط عالَم، یک شبکه  عظیم 
مردمی   با این وســعت، با این تعداد جمعّیت ســراغ ندارم. این 
منحصر به بسیج مستضعفان است در کشورمان. این بزرگ ترین 

شبکه است.« )۶ آذر ۱۳۹۸(
مقامات جمهوری اســالمی   دروغی را که خمینی در باب بیست 

میلیونی بودن بسیج به دنیا گفت، باور کرده اند.

می آورند کــه باید کمــک کنیم با 
افزایش دستمزد، تورم باال نرود«.

او تأکید کرد که باید الگویی در تعیین 
دســتمزد رعایت شــود که حداقل 
دستمزد را به سمت واقعی شدن ببرد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شوراهای اسالمی کار، در 
تابستان امسال اعالم کرد که میزان 
ســبد معاش یک خانواده کارگری از 
مرز هفت میلیون و 500 هزار تومان 

گذشته است.
به دنبال افزایش ۳00 درصدی قیمت 
بنزین دولت از اجرای طرحی رونمایی 
کرد که بر اساس آن قرار است حدود 
۶0 میلیون نفر از شهروندان حمایت 
معیشتی دریافت کنند. میزان حمایت 
ماهانه حدود از ۱۸ میلیون خانوار از 
محل منابع مالــی حاصل از افزایش 
قیمت بنزین بــرای خانوار یک نفره 
55 هزار تومان، خانوار دو نفره ۱0۳ 
هزارتومان، خانوار سه نفره ۱۳۸ هزار 
تومان، خانوار چهــار نفره ۱72 هزار 
تومان و خانوار پنج نفره و بیشتر 205 

هزار تومان است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران 
امروز سه شنبه ۱2 آذر گفت: »برای 
این که بتوانیم خودکفا باشیم و مصرف 
بنزین را کنترل کنیم، طرح سهمیه 
بنــدی و اصالح قیمــت بنزین اجرا 
شــد و درآمد حاصل از این طرح که 
حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان اســت 
نیز به طــور کامل در اختیار اقشــار 

آسیب پذیر جامعه قرار می گیرد.«
خبرگزاری های رســمی ایــران روز 
گذشته، دوشنبه ۱۱ آذر نوشتند چهار 
میلیون سرپرست خانوار ایرانی اعالم 
کرده اند که کمک های معیشتی دولت 
به آن ها تعلق نگرفته اســت. دولت 
اعالم کرد که آن ها فقط یک روز برای 
اعتراض فرصت دارند و به این ترتیب، 
امروز سه شنبه ۱2 آذر فرصت اعتراض 
جاماندگان طرح حمایت معیشتی به 

پایان می رسد.
معیار پرداخت بســته معیشتی برای 
یک خانوار چهار نفره، هفت میلیون 
تومان اســت این به معنای آن است 
که مســئوالن به طور غیر مســتقیم 
پذیرفته اند خط فقر 7 میلیون تومان 
اســت. حداقل دستمزد حدود یک و 
نیم میلیون تومان است و هادی ابوی 
می گوید بیش از ۸0 درصد از کارگران 

»حداقل بگیرند«.
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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«

فروش  ممنوعیت  و  تحریم ها  ادامه 
نفت ایران، نــه تنها دولت روحانی 
بلکه خانوارهای ایرانی را وارد چالش 
جدیدی می کند. اگر ایران به قیمت 
باال و خوب نفت نفروشــد با یک 
شکاف 12 میلیارد دالری در بودجه 

سال 99 مواجه می شود.

دویچه وله- الیحه بودجه سال ۱۳۹۹ 
در حالی آماده ارایه به مجلس شورای 
برآوردهای  که  می شــود  اســالمی 
اولیه نشــان می دهد دولت روحانی 
نابسامانی اقتصاد  در شرایط تحریم، 
تورمی و تعطیلی کســب و کارها، در 
بخش درآمدهــای مالیاتی و فروش 

نفت، بزرگ نمایی کرده است.
جزئیــات الیحــه بودجــه ۹۹ که 
بخش هایی از آن در رسانه های داخلی 
منتشر شده، نشــان می دهد دولت 
رقم 420 هزار میلیــارد تومان برای 
منابع عمومی در نظر گرفته اســت. 
به گفته محمدباقــر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه در این الیحه 
»اصالحات ســاختاری« انجام شده 

است. اما این همه ماجرا نیست.

درصورت عدم فروش  نفت 
ایران با ۱2 میلیارد دالر شکاف در بودجه مواجه خواهد شد 

فروش نفت با اما و اگر!

مشــکل از رقم های پیش بینی بینی 
شده در بخش درآمدهای نفتی برای 
ســال آینده )۱۳۹۹( شروع می شود. 
دولت مدعی است می تواند از محل 
فروش و صــادرات نفت رقمی حدود 
۱0 تا ۱2 میلیارد دالر به دست آورد. 
ولی براســاس تحلیل های اقتصادی 
رســانه ها در ایران، برای کسب این 
درآمــد باید اتفاق هایی بیفتد که گاه 

شاید شبیه معجزه باشد.
اگــر قیمت جهانی نفت برای ســال 
آینــده حدود ۶۳ تا ۶5 دالر باشــد، 
دولت تدبیــر و امید باید روزانه 500 
هزار بشــکه نفت بفروشــد. ولی اگر 
قیمت جهانی نفت برای سال آینده 
50 تا 54 دالر باشد، دولت باید روزانه 
700 تا ۸00 هزار بشکه نفت بفروشد. 
این ارقام پیش بینی سازمان برنامه و 

بودجه است.
این ارقــام در حالی در الیحه بودجه 
ســال ۱۳۹۹ گنجانــده شــده که 
تحریم های نفتی، مانع جدی بر ســر 
فروش نفت ایران ایجاد کرده اســت. 
دولت روحانی امســال )۱۳۹۸( نها 
موفق شده روزانه حدود ۳۳00 هزار 
بشکه نفت بفروشد. این عدد نزدیک 
به هیچ کدام از گزینه های کارشناسان 
اقتصادی در ایران نیســت. در همین 
حال هیچ نشــانه ای هــم از کاهش 
یافتن یــا برطرف شــدن تحریم ها 
نیست، یا دســتکم تاکنون نشانه ای 

دیده نمی شود.
با این وجود محمد باقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه گفته که درآمد 
ساالنه کشور از فروش نفت حدود ۱0 
تا ۱2 میلیارد دالر در ســال جاری و 

برای آینده، پیش بینی شده است.
سال ۹۸ میزان درآمدهای نفتی ایران 

شــامل صادرات نفت خام و میعانات 
گازی، صادرات گاز و فروش خوراک 
پتروشیمی از ۱5۸ هزار میلیارد تومان 
به حــدود ۶۱ هزار میلیــارد تومان 
کاهش یافت. مرور این آمار، می تواند 
نگرانی های اقتصادی را برای سال ۹۹ 

بیشتر کند.
سئوال مهم در برابر پیش بینی ارقام 
بودجه سال ۱۳۹۹، چگونگی تامین 

حفره ۱2  میلیارد دالری است.

درآمدهای غیرواقعی!

کارشناسان اقتصادی در داخل ایران 
نیز نسبت به شدت گرفتن تحریم های 
بیشــتر، کاهش درآمد ارزی، اقتصاد 
تورمــی، تعطیلی بیشــتر صنایع و 
کارگاه های کوچــک و برهم خوردن 
تــوازن و تعــادل میــان خانوارهای 
پردرآمــد و کم درآمد، ابــراز نگرانی 
می کنند. در این ارتباط ، جمشــید 
پژویان، کارشــناس اقتصاد در تهران 
به روزنامه »شرق« گفته است، ارقام 
درآمــد مالیاتی و نفتی الیحه بودجه 
۹۹بزرگنمایی است. او اضافه کرده که 
این ارقام می خواهد تعادل بین هزینه 
و درآمدها را نشان دهد تا دولت بتواند 
در طول سال از راه های مختلفی مانند 
قرضه و چاپ اســکناس، درآمدهای 

»غیرواقعی« خود را پوشش دهد.
با وجود همه اصرار مقامات و مسئوالن 
جمهور ی اسالمی برای شکوفا نشان 
دادن زیرســاخت های اقتصــادی و 
صادرات پتروشیمی و نفت، وضعیت 
اقتصادی به نفع خانوارهای با درآمد 
متوســط، کم درآمد و یــا بی درآمد 

نیست.
اعتــراض های هفته هــای اخیر در 
شــهرهای ایران که بــه بهانه بنزین 
آغاز شد، حکایت از نارضایتی همین 

خانواده ها دارد.
روی دیگر تحلیل آقای پژویان، سرازیر 
شدن موج جدید افزایش قیمت ها و 
گرانی ها برای سال ۹۹ است؛ حتی اگر 
براساس الیجه بودجه ۹۹ قرار باشد 
حدود ۳02 هزار میلیارد تومان یارانه 
نقدی و غیرنقدی بــه خانواده های 
نیازمند پرداخت شــود، کارشناسان 
افق های پیش رو را روشن نمی بینند.

پیش نویس الیحه بودجه ۹۹ که در 
رسانه ها منتشــر شده نشان می دهد 
منابع قابل تحقق حــدود 420 هزار 
میلیارد تومان اســت که در مقایسه 
با 44۸  هزار میلیــارد تومان )قانون 
بودجه ســال ۹۸ مصوب در مجلس 
شــورای اســالمی( با کاهش شش 

درصدی همراه است.

برنامه دولت بــرای گرفتن مالیات، 
گمرک و ...

دولت قرار است برای سال ۹۹ میزان 
مالیات، گمرک و سایر موارد را افزایش 
دهد. این را از آمار و ارقام منتشر شده 
در الیحه بودجه ۹۹ می توان دریافت. 
برآوردهای اولیــه حکایت از آن دارد 
که بخش »درآمدهای دولتی«، شاهد 
افزایش هســتیم.  حدود 24 درصد 
یعنی مردم باید بیشتر مالیات پرداخت 
کرد، هزینــه ترخیص کاالها افزایش 
می یابد چون گمرک هزینه هایش را 

افزایش می دهد.
براساس پیش بینی های مبتنی بر آمار 
الیحه بودجه برای ســال ۹۹ ، میزان 
مالیات ها حــدود ۳0 درصد افزایش 
پیدا می کند. درآمد گمرک هم از ۱۶ 
هزار میلیارد تومان سال جاری به ۳۸ 
هزار میلیارد تومان می رســد، یعنی 

رشدی معادل ۱۳۹ درصد.

افزایش قیمت ارز
ثبت باالترین نرخ دالر از اواخر تیر ماه

بی بی ســی- افزایش نرخ ارز در بازار 
ایران که از روزهای پیش شروع شده 

کماکان ادامه یافته است.
بر اساس اعالم سنا )سامانه نظارت ارز( 
که قیمت ارزهای مختلف در بانکها و 
صرافی هــای مجاز در ایران را به طور 
لحظه ای اعالم می کند؛ قیمت فروش 
دالر در معامالت روز چهارشنبه به ۱2 
هزار و 700 تومان رسید. این باالترین 
نرخ دالر از اواخر تیر ماه تا کنون بوده 

است.
بعضی منابع قیمت دالر در بازار آزاد را 
بین ۱2۸50 تا باالی ۱2۹00 تومان 

اعالم کرده اند.
ســامانه ســنا قیمت فروش یورو در 
بانکها و صرافی های مجاز را ۱۳۹50 
تومان و نرخ پونــد را ۱۶۸۹۱ تومان 

اعالم کرده است.
افزایــش قیمــت ارز در بــازار ایران 
در حالیســت که تا پیش از شــروع 
ناآرامی های خیابانی در ایران اختالف 
قیمــت دالر در صرافی های بانکی و 

بازار آزاد کاهش یافته بود.
قیمت دالر ســنا در اوایل آبان ماه تا 
حدود ۱۱ هزار تومان هم کاهش یافته 

بود.
تحوالت بــازار ارز در حالیســت که 
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی 
ایران روز سه شنبه  در یادداشتی گفته 

بازار اینگونه نخواهد ماند.
او در حســاب شــخصی خــود در 
اینستاگرام نوشته: »با توجه به ذخائر 
ارزی کشور و ارز صادراتی، انتظارات 
غیرواقعی که در بازار ارز ایجاد شــده 
و داللی و سفته بازی به آن دامن زده 

پایدار نخواهد بود.«
همزمان کانون صرافان ایران افزایش 
قیمت ها را بــه »هیجانات نیمه دوم 
سال« نســبت داده و از حذف سقف 
فروش ارز در صرافی ها خبر داده است.

هم اکنون سقف خرید ارز برای هر کد 
ملی در سال فقط یک بار و تا سقف 

2200 دالر است.
کامران ســلطانی زاده، رییس شورای 
عالــی کانــون صرافــان ایرانیان به 
خبرگزاری ایسنا گفته: »در روزهای 
اخیر قیمــت ارز بین چهــار تا پنج 
درصــد افزایش یافته که ناشــی از 
جنبه روانی است؛ اما اثر منفی جدی 
قیمت بنزین را بر نرخ ارز نمی بینیم و 
می تواند قیمت ارز به قیمت های قبلی 

برگردد.«
بعضــی از فعاالن بــازار می گویند با 
افزایش قیمت بنزین و کاهش ارزش 
پول ملی، دوباره تقاضا برای خرید ارز 

در بازار ایران افزایش یافته است.

طی روزهای گذشته با افزایش نگرانی 
دربــاره احتمال حــذف دالر 4200 
تومانی و جایگزینی آن با ارز نیمایی 
برای کاالهای اساسی، بعضی مقامهای 

دولتی در این باره هشدار دادند.
از جمله محمدرضا کالمی، مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت 
صمت )صنعت، معدن و تجارت( گفته 
تغییر نــرخ ارزی کاالهای اساســی 

گرانی را تشدید خواهد کرد.
او گفتــه: »اکنون مردم به واســطه 
افزایش قیمت بنزین تحت فشــارند 
و اگر بخواهیم نرخ کاال های اساســی 
را هم تغییر دهیم قیمت این کاال ها 
حــدود ۱00درصد افزایش می یابد و 
درآمد مردم پاســخگوی این افزایش 

قیمت نیست. «
او بــا حضور در یک برنامه تلویزیونی 
گفته »اگر همین امروز مردم و نظام 
بپذیرنــد که ارز چهار هــزار و 200 
تومانی را به ارز نیمایی که حدود ۱۱ 
هزار تومان اســت تغییر دهیم بدون 
اســتثنا در کاال های اساسی حداقل 
۱00 درصــد افزایش قیمت خواهیم 

داشت. «

مقام پنتاگون: شاید ایران
 به منافع آمریکا در منطقه حمله کند

دویچه وله- خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 4 دسامبر به نقل از یک مقام 
عالیرتبه وزارت دفاع آمریکا از اقدامات تهاجمی احتمالی ایران در منطقه  
خبر داد. جان رود، مقام شماره سه پنتاگون، به خبرنگاران گفته است: »ما 
به دقت این نشانه ها را رصد می کنیم و بدیهی است که  جزئیات و شواهد 

مربوط به تهاجم احتمالی را نمی توانیم بیان کنیم.«
او از ارائه اطالعات بیشتر به رسانه ها خودداری کرده اما افزوده است: »ما 
سیگنال های واضح و قاطعی در ارتباط با پیامدهای احتمالی هرگونه تهاجم 

و تجاوز به دولت ایران فرستاده ایم.«
تنش در خلیج فارس در ماه های گذشته با  حمله به نفتکش ها در سواحل 
امارات و عربســتان و حمله موشــکی به تاسیسات نفتی سعودی به اوج 
خود رســید. تهران اتهامات واشنگتن و ریاض مبنی بر دست داشتن در 
این حمالت را تکذیب کرد. ایاالت متحده برای پیشگیری از رویکردهای 
تحریک آمیز ایران، هزاران سرباز، شماری بمب افکن و پرسنل دفاع هوایی 

به نیروها و تجهیزات مستقر در منطقه افزوده است.
اظهارات جان رود در حالی طرح می شــوند که حکومت ایران از دو هفته 
قبل زیر فشار اعتراضات سراسری علیه افزایش بهای بنزین قرار دارد. سه 
برابر شدن قیمت هر لیتر بنزین باعث شد قشرهای ضعیف و کم درآمد 
از 25 آبان در بیش از ۱00 شهر به خیابان ها بریزند و خواستار کنار رفتن 

روحانیون از مسند سیاست شوند.  
شبکه خبری »سی ان ان« نیز پیش تر از تهدیدات بالقوه ایران علیه منافع 
نیروهای آمریکایی در خاورمیانه خبر داده و گفته بود هنوز روشن نیست 
اعتراضات مردمی اخیر در ایران چه تاثیری روی اقدامات بعدی حکومت 

ایران خواهد داشت.
ســخنگوی پنتاگون به این شبکه گفته اســت: »ما تحرکات جمهوری 
اســالمی و گروه های نیابتی ا ش را با دقت زیر نظر داریم و برای دفاع از 

منافع ایاالت متحده در موقعیت خوبی هستیم.«
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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

#2- 250 E Keith Rd.,  
North Vancouver

$1,029,000

612-1500 Ostler Crt., 
North Vancouver

$899,000

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000

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
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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

#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

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام.  سوالریوم/ دن، 
607 اسکورفیت، بسیار روشن و دلباز، دارای انباری داخل واحد، 
پارکینگ سرپوشیده،   در یکی از نقاط مرکزی داون تاون ونکوور، 

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی، ساختمان دارای سالن ورزش، 
استخر سرپوشیده، نگهبانی می باشد

801 1189 Howe Street, Vancouver
$598,800
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کورش عرفانی

استراتژی مناسب
 برای پیروزی جنبش تغییر

 در ایران

با وجود جّو سرکوب و کشتار که رژیم بر خیزش اعتراضی 
کنونی سوار کرده اســت، نباید از اندیشه ورزی پایه ای در 
مورد ضروریات یک حرکت درست و هدفمند در میان مدت 
غافل شویم. خیزش خونین آبان ماه یک بخش از جنبش 
تغییر طلبی اســت نه همه ی آن. این یک موج از جنبشی 
اســت که به صورت موج های متناوب و پیاپی خواهد آمد؛ 
اما ما این را نیــک می دانیم که هیچ حرکت اجتماعی به 
صورت تصادفی منجر به تغییر اساسی نمی شود. تجربه ی 
قیام خونین مردم عراق اینک در پیش روی چشم ماست 
تا دریابیم وقتی حرکتی شرایط الزم پیروزی را برای خود 
فراهم نکرده اســت، با وجود فداکاری و استقامت بی نظیر 
و تلفات باال، هنوز افق روشنی را در مقابل خود ندارد. این 
واقعیت به یک دلیل ساده است و آن این که پیروزی یک 
جنبش اجتماعی تغییر طلب حاصل یک کار فکر شده و 
برنامه مند اســت که فراز و نشیب های زیادی هم دارد، اما 
در نهایت، در صــورت جدیت، تصحیح خطاها و پایداری، 
شانس کامیابی دارد. برای چنین کاری باید یک استراتژی 
حرکت برای جنبش برنامه ریزی کرد. یک نقشه ی راه دراز 
مدت که مسیر دستیابی به مقصد و مراحل مختلف عبور 

را نشان می دهد.
آن چه در این جا می آید دربرگیرنده ی اصول نظری تدوین 
یک استراتژی برای جنبش تغییر طلبی در کشورمان است 
و تالش دارد جنبه های واقعی شرایط در ایران امروز را نیز 
دربرگیرد. البته بدیهی است که هیچ قیامی را نمی توان از 
روی کتــاب مدیریت کرد و چالش های فراوان پیش بینی 
نشده و سخت در مقابل خود خواهد داشت. اما دانستن این 
نکات برای طراحی یک نقشه راه الزم است. مراحل حرکت 
برای تغییر رژیم به صورت کالسیک و تجربه شده می تواند 

چنین ترسیم شود:

1( تعریف تغییر مورد نظر

چــه تغییری می خواهیم؟ تغییر در چــه می خواهیم؟ آیا 
می خواهیم کل جمهوری اســالمی برود؟ آیا می خواهیم 
والیت فقیه منحل شود؟ آیا می خواهیم همین قانون اساسی 

را تغییر دهیم؟ آیا قانون اساسی جدیدی می خواهیم؟
طرح پرســش هایی از این دست، برای یک جنبش وسیع 
که می خواهد حاکمیت سیاسی را تغییر دهد، الزم است. به 
همین دلیل، در راســتای تدوین یک استراتژی موثر برای 
جنبش باید معلوم شــود که تغییری که به دنبال آنست 
چیست. در زمان انقالب 57 مشخص بود که قرار است رژیم 
شاه کنار زده شود و به جای آن، جمهوری( اسالمی )بیاید. 
این بار هم باید دقیق تعریف شود که تغییری که می خواهیم 
چیست. تا زمانی که معلوم نباشد تغییر مورد نظر جنبش- 
نه به شکل خیلی کلی وعمومی، بلکه به صورت مشخص و 
خاص- چه می باشد جنبش وارد مسیر تاثیر گذاری عملی 
نمی شود و با هزینه و تلفات زیاد حیران و سرگردان می ماند. 
باید روی موضوع هدف کار کرد و تعریف کرد و آن را خوب 
ارائه داد تا همه ی کسانی که می خواهند به جنبش بپیوندند 
بدانند تغییر مورد نظر جنبش چیست و اگر مطلوبشان بود 

به آن پیوسته و فعالیت کنند.
این را می دانیم که تغییر در قالب شــعار بیان می شود، اما 
تغییر نمی تواند به شعار تقلیل یابد. این نیازمند یک نگاه 
روشن و شفاف درباره ی شرایط نوین و جزییاتی است که 
می خواهد جایگزین شرایط نامطلوب موجود شود. در غیر 
این صورت در حد شعار باقی مانده و بعد هم فرسوده شده 
و تاثیر خود را از دســت می دهد. تغییر باید تدوین شــده 
و فرموله شــده باشــد. به طور مثال، جایگزینی حکومت 

استبدادی مذهبی کنونی با یک جمهوری دمکراتیک و غیر 
مذهبی. و تمام جزییاتی که برای این منظور الزم اســت 

تهیه و ارائه شود.

2( یارگیری برای تغییر

بعد از آن که معلوم شد چه تغییری می خواهیم، باید تالش 
شود وسیع ترین طیف هوادار را برای آن فراهم کنیم. این 

طیف در میان مردم یک کشور شامل سه گروه است:
- کســانی اســت که بالفاصله ایده را می پذیرند و به آن 

می پیوندند،
- کسانی که نسبت به آن عالقه دارند اما نمی پیوندند و

-کسانی که با آن مخالفند.
تبحر و مهارت ارتباطاتی و مدیریتی رهبران جنبش باید به 
گونه ای باشد که هر سه بخش این طیف را هدف قرار دهد، 
نه فقط آنها که از همان ابتدای مطرح کردن فکر تغییر، آن 
را پذیرفته و همراهی می کنند. الزمه ی این امر این اســت 
که کار تبلیغاتی چنان گسترده، با ظرافت و دقیق صورت 
گیرد که درســتی را ه را نشان داده و بخش های عمده ی 
طیف را شامل شود: هم طرفداران خود را تغذیه کند، هم 
عالقه مندان منفعل را فعال سازد و هم مخالفان را به این 
باور برساند که با عدم مخالفت، شانس بیشتری برای یک 

زندگی بهتر و آینده روشن تر خواهند داشت.
بدیهی است که این یارگیری هرگز پیوستن صد در صدی و 
مطلق تمامیت جامعه را مد نظر قرار نمی دهد. این یارگیری 
تابع محتوای هدف جنبش است که با خود بار اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و طبقاتی دارد. برای پیروزی هر جنبشی 
شماری از جمعیت کافیست، اما آن شماری که جنبش به 
واســطه ی کمیت و کیفیت آن بتواند به هدف خود دست 
یابد. رهبری هوشــمند جنبش با عملکــرد خوب، طرف 
مخالــف را برای مقاومت کردن تقویت نمی کند؛ برعکس، 
سعی می کند پشتیبانان طرف مقابل را با گفتمانی روشن 
و منطقی از جبهه ی مقابل بریده و به سوی خود بکشاند. 
در ســایه ی این ریزِش هواداران طرف مقابل و پیوستن به 
صف هواداران تغییر اســت که، در یک مقطعی، توازن قوا 
به سود جنبش و در نهایت، به پیروزی آن منجر می شود. 
اگر جنبشی به این دو بخش خنثی و هوادار رقیب بی اعتنا 
باشد و فقط به هواداران خود بپردازد، در یک جایی، با خطر 
ضعف کّمی و محدودیت گستره ی حرکت روبرو می شود و 

می تواند بازی را ببازد.
فراموش نکنیــم که جذب نیرو بــرای جنبش نمی تواند 
حاصل زد و بندها و شعبده بازی های تبلیغاتی و مذاکرات 
و سازش های مشکوک پشت پرده ای یا واگذاری های غیر 
اصولی و نیز مخدوش سازی اصالت طبقاتی حرکت باشد. 
برعکس، جنبش باید به روشنی اســتراتژی خود را برای 
همگان و به ویــژه، برای نیروهای خنثی و مخالف، با ذکر 
جزییات و استدالل، توضیح دهد تا موج های پیاپی مردمی 
با اعتقاد به درستی کار خویش به آن بپیوندند، آن را تقویت 
کنند و در نهایت، شــرایط برتــری آن را بر رقیب فراهم 
کنند. این یارگیری در راستای جذب نیروی فعال و سپس 
سازماندهی، هماهنگی و همسویی آنهاست برای حرکت به 

سوی نبرد نهایی و کسب پیروزی.

3( خالی کردن زیر پای حریف

قدرت طرف مقابل روی نهادهایی اســتوار است که آن را 
پابرجا نگه می دارند. تا زمانی که این ســتون ها در اختیار 
رقیب باشد قدرت را حفظ می کند و وقتی این بنیان ها را از 
دست دهد، به طور قطع، سقوط می کند. به همین دلیل، 

این برای جنبش یک امر اساســی است که به تدریج این 
پایه های حاکمیت استبدادی را از کنترل او بیرون آورده، به 
سوی خود جذب کرده و آنها را به نفع جنبش آزادیبخش 

مصادره کند.
این پایه ها همان نهادهایی هستند که به نفع قدرت مسلط 
کار می کنند، مانند ارتش، پلیس، ســپاه، بســیج، صدا و 
سیما، نهادهای مختلف دولتی، حوزه های علمیه، صنعت 
نفت و... هریک از این ها که از طرف مقابل جدا شــده و به 
سوی جنبش بیایند، حاکمیت استبدادی یک گام به سوی 
فروپاشی و شکست نزدیک می شود. به همین دلیل، جنبش 
باید در پی جذب و هدایت این نهادها به سوی خود باشد. 
کارکنان و فعاالن حاضر در این نهادها باید احساس کنند 
که اگر به پروژه ی تغییر بپیوندند، برایشان بهتر است. برای 
ایــن منظور، یافتن یا ابداع تکنیک هایی که این نهادها را 
عالقمند به فاصله گرفتن از حاکمیت ضد مردمی و نزدیک 
شــدن به جنبش مردمی می کند، الزم است. تا وقتی که 
این حمایت های نهادینه پشــت سر حکومتی قرار داشته 
باشند آن حکومت می تواند در مقابل مردم و جنبش تغییر 
طلبی آنها مقاومت کند؛ یا مقاومت فعال از طریق سرکوب 
و کشتار و دستگیری تا مرز جنگ داخلی، یا مقاومت منفعل 
با فرسوده سازی جنبش و مشمول مرور زمان کردن آن و 
تامین بقای خود در یک کشور فروپاشیده و رو به انحطاط.

برای این منظور باید مهره های اصلی و تعیین کننده ی هر 
نهاد را پیدا کرد، به ســراغ آنها رفت و ایشــان را به سوی 
جنبش جذب و یا از خدمــت به حاکمیت منصرف کرد. 
این ها کسانی هستند که می توانند با تصمیم خود سرنوشت 
یک نهاد را از این رو به آن رو کنند، لذا اگر به جنبش جذب 
شوند قادرند کل نهاد و فعاالن آن را از خدمت به حاکمیت 
استبدادی جدا ساخته و به سوی حمایت از جنبش بیاورند. 
این یک روند تدریجی است و باید روی آن به صورت مکفی 

و مداوم کار کرد.

4( جذب کنیم نه دفع

هر حرکتی در مســیر خود با زمان های دشــوار و سخت 
برخورد می کند که می تواند جنبش را به ســوی ناامیدی 
و دلســردی، یا بر عکس، به طرف رادیکالیســم افراطی، 
عصبانیــت و تندخویی ببرد. هر چند که خشــم، خود از 
موتورهای انگیزشــی جنبش است، اما به کارگیری آن به 
طور بی محاسبه در صحنه ی مبارزه می تواند بخش هایی 
از طیفی را که باید جذب جنبش شوند فراری دهد. چه آن 
بخش از طیف که خنثی هستند و با دیدن خشم و هیجان 
دچار وحشت شده و انفعال خود را با عدم حمایت از جنبش 
ادامه می دهند وچه بخش مخالف را، که از خصلت تهاجمی 
جنبش به هراس و هیســتری دچار شده و به دفاع تا َدم 
جان از هست و نیست خویش می پردازد. بنابراین، ضمن آن 
که برخی از تحرک ها و اقدامات قدرت نمایی موردی برای 
عقب راندن دشــمن و نیز فروپاشاندن روحیه ی نیروهای 
آن ضروری جلوه می کند، در کل باید به دنبال جذب نیرو 
باشــیم؛ چون در نهایت، پیروزی جنبش در گرو پیوستن 
نیروهای گســترده، نه فقط از میان هواداران، بلکه از میان 
اکثریت خاموش و یا نیروهای وابسته به طرف مقابل است.

برای این منظور تاکتیکی که جنبش می تواند در استراتژی 
تغییرآفرینی خود دنبال کند، کسب پیروزی های کوچک و 
موردی است. یعنی اکتفاء کردن مقطعی به احراز موفقیت 
در یک مورد مشخص و بعد، تدارک برای حرکت های بزرگتر. 
وقتی جنبش بتواند گام های موفق کوچک داشــته باشد، 
روحیه ی خودی ها را باال می برد، در میان نیروهای خنثی 
این اطمینان را می آفریند که شانس پیروزی بزرگ نهایی را 
هم دارد و در میان هواداران طرف مقابل، تخم تردید و عدم 
اطمینان در مورد آینده ی شان در کنار حاکمیت رو به مرگ 
را می پاشد. به همین دلیل، برای جذب نیرو باید بتوان به 
ســوی گام های کوچک اما مطمئن رفت و با تبدیل آن به 
سرمایه، به سوی مقصد نهایی حرکت کرد. وقتی از همان 
ابتدا همه چیز را بخواهیم هیچ چیز به دست نمی آوریم. اگر 
از همان ابتدا به فتوحات کوچک پرداختیم، فتح بزرگ را 
نیز خواهیم داشــت. این مسیری است منطقی که فرصت 
سازی می کند تا جنبش دوام بیاورد و نیروهای مورد احتیاج 

خود و شرایط مناسب برای پیروزی نهایی را فراهم سازد.

۵( پیش از پیروزی به فکر بعد از آن باشیم

فتح یک سنگر زمانی ارزش دارد که بتوان آن را حفظ کرد. 
پیروزی جنبش یک موضوع اســت، حفظ پیروزی و بهره 
مند شــدن از نتایج آن، موضوع دیگری است. جنبش باید 
ازقبل تدارکات الزم برای این منظور را ببیند و خود را برای 
این مهم آماده سازد: آمادگی نظری، علم، دانش، تجربه و 
توان مدیریــت و آمادگی عملی، تدارکات، ســازماندهی، 
نیروی متخصص و طرح و برنامه. شــرایط دنیای امروز به 
گونه ای اســت که به قول نویســنده ی ونزوئالیی، »مویزه 
نعیم«، »کســب قدرت از به کارگیری و حفظ آن آســان 

تر شده اســت.« تجربه های ناکامی مانند قیام مردم مصر 
نشــان داد که اگر جنبش آزادی خواهی برای نگهداری و 
استقرار نهادینه ی آزادی آماده نباشد، دشمنان آزادی، در 
لباس دوست، به سرعت آزادی را از کف مردم خواهند ربود. 
بنابراین، ما نیز باید آمادگی زیادی داشته باشیم که بتوانیم، 
پس از سقوط جمهوری اسالمی، مجبور نشویم بار دیگر، 
در چارچوب یک چرخه ی شــناخته شده ی تاریخی، برای 
پارامترهایــی مانند حفظ امنیت یا تمامیت ارضی خود به 
نظامی گری و قبول یک دیکتاتور امنیت آفرین جدید پناه 

ببریم.

جمع بندی

اگر بخواهیم آن چه را که آمد خالصه کنیم این می شود که 
یک جنبش تغییر طلب، زمانی می تواند به کامیابی دست 

پیدا کند که
- تغییری را که می خواهد به روشنی تعیین و تعریف کند.

- برای آن تغییر به گســترده ترین شکل ممکن در درون 
جامعه یارگیری کند.

- زیر پای قدرت مقابل را از ستون های آن خالی کند.
- در پی به حداقل رســاندن اقدامات دفع کننده و افزایش 

اقدامات جذب کننده ی طیف های مردم باشد.
- خود را از پیش برای مدیریت پس از پیروزی آماده سازد.
این مســیر، البته یک راه کالسیک کسب موفقیت برای 
جنبش های معروفی چون جنبش استقالل طلبی گاندی 
در هند، جنبش حقوق مدنی مارتین لوترکینگ در آمریکا، 
جنبش پایین کشیدن اسلوبدان میلوسوویچ در صربستان، 
برخــی انقالب های رنگی در اروپا و نیز معدود موارد موفق 
جنبش های بهار عربی، مانند قیام مردم تونس، بوده است. 
ما نیز به نوعی در دوره ی انقالب 57 روایتی از این استراتژی 

را امتحان کردیم:
- نخســت، جنبش معلوم کــرد که رژیم شاهنشــاهی 
را نمی خواهــد و به جــای آن نظام جمهوری( اســالمی 

)می خواهد.
- ایده به تدریج الیه های پایینی و میانی طبقه ی متوسط، 
بعد الیه ی باالیی طبقه ی متوسط و سپس اقشار دیگر، از 
جمله الیه های محروم، حاشیه نشین و مستضعف را با خود 

همراه کرد.
- بــه مرور، رژیــم نهادهای پایه ای ماننــد صنعت نفت، 
مطبوعات، رادیو و تلویزیون و بخــش هایی از ارتش را از 

دست داد و در نهایت، به همین خاطر، سقوط کرد.
- انقــالب ایــران با قول و وعــده به عناصــر درون رژیم 
شاهنشــاهی راه برای جدا شــدن آنها از حکومت فراهم 
کرد مانند اعالم بی طرفی فرماندهان ارتش در ماه آخر، یا 

استعفای رئیس شورای سلطنت.
- با تدارکاتی مانند تشکیل شورای انقالب و نیز دولت موقت 

بازرگان، کشور را بعد از پیروزی انقالب اداره کرد.
امروز هم این استراتژی می تواند مسیر مناسبی برای پایین 

کشیدن رژیم جمهوری اسالمی باشد. به شرط آن که
۱( بــه طور دقیق بگوید که اگر ایــن رژیم را نمی خواهد، 
چه می خواهد: بــه طور مثال، جمهوری دمکراتیک و غیر 

مذهبی.
2( ایــده را به صورت مفصل و منطقی برای مردم توضیح 

دهد و از طیف هوادار، خنثی و مخالف، نیرو جذب کند.
۳( با نفوذ دادن گفتمان خود در نهادهایی که برای آن نقش 
ســتون قدرت را ایفاء می کنند، مانند شرکت نفت، نیروی 
انتظامی، ارتش، سپاه، بسیج، صدا و سیما و... زیر پای رژیم 

را خالی کند.
4( در مســیر خود به درجه ای از قاطعیت اکتفاء کند که 
ضمن محافظت از خویش، الیه های مختلف غیرهمراه اما 
مستعد جامعه را وحشت زده و مجبور به موضع گیری در 

کنار حاکمیت نکند.
5( نشان دهد که از حاال برای فردای سقوط نظام و دوران 

گذار توانایی و پیش بینی های مدیریتی و اجرایی دارد.
به این ترتیب می توانیم ببینیم کــه برای برخورد با رژیم 
سرکوبگر کنونی و پایین کشیدن آن یک راه امتحان شده 
و تدوین شده وجود دارد که با قدری انطباق و نوآوری قابل 
به کارگیری است. هر جریانی که می خواهد رهبری جنبش 
کنونی تغییر در ایــران را بر عهده گیرد، می تواند، با اتکاء 
به این روش، گام های طبیعی و منطقِی چنین مسیری را 

بشناسد و برای تحقق آن برنامه ریزی کند.
بدیهی است که همیشه بین آن چه روی کاغذ پیش بینی 
می کنیــم و واقعیت عینی فاصله ای وجــود دارد. این امر 
طبیعی است. آن چه مهم است این که این فاصله آن قدر 
نباشد که نتوان آن چه را روی کاغذ داریم با واقعیت انطباق 
دهیم. بنابراین، اگر اصول کلی فوق جوابگو باشد، می توانیم 
در کار جنبش اعتراضی کنونی در درون یک جریان رهبری 
کننده از آن بهره ببریم، به شــرط آن که خود را برای فراز 
و نشیب های تند وسخت آن آماده کرده باشیم و از تغییر، 

انعطاف و ابتکار هراسی نداشته باشیم.

* چه تغییری می خواهیم؟ تغییر در چه می خواهیم؟ آیا می خواهیم کل جمهوری اسالمی برود؟ آیا می خواهیم والیت 
فقیه منحل شود؟ آیا می خواهیم همین قانون اساسی را تغییر دهیم؟ آیا قانون اساسی جدیدی می خواهیم؟

طرح پرســش هایی از این دست، برای یک جنبش وسیع که می خواهد حاکمیت سیاسی را تغییر دهد، الزم است. 
به همین دلیل، در راستای تدوین یک استراتژی موثر برای جنبش باید معلوم شود که تغییری که به دنبال آن است 

چیست.

* بعد از آن که معلوم شد چه تغییری می خواهیم، باید تالش شود وسیع ترین طیف هوادار را برای آن فراهم کنیم. 
فراموش نکنیم که جذب نیرو برای جنبش نمی تواند حاصل زد و بندها و شــعبده بازی های تبلیغاتی و مذاکرات و 

سازش های مشکوک پشت پرده ای یا واگذاری های غیر اصولی و نیز مخدوش سازی اصالت طبقاتی حرکت باشد. 

* وقتی از همان ابتدا همه چیز را بخواهیم هیچ چیز به دســت نمی آوریــم. اگر از همان ابتدا به فتوحات کوچک 
پرداختیم، فتح بزرگ را نیز خواهیم داشت. این مسیری است منطقی که فرصت سازی می کند تا جنبش دوام بیاورد 

و نیروهای مورد احتیاج خود و شرایط مناسب برای پیروزی نهایی را فراهم سازد.
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موافقان و مخالفان دو بیانیه
اصالح طلبی در »حصر«

میرحسین موســوی و مهدی کروبی که حاال نزدیک به نه سال است در 
حصر خانگی هستند، هفته گذشته با صدور بیانیه هایی نسبت به سرکوب 
اعتراضات مردم  واکنش نشان دادند.چند روز پس از انتشار بیانیه مهدی 
کروبی و میرحسین موســوی در مورد اعتراضات آبان ماه، واکنش ها به 

موضع گیری رهبران »جنبش سبز« همچنان ادامه دارد.

مهــدی کروبی در بیانیه اش ریشــه 
اعتراضات اخیر را در فســاد، تحقیر، 
تبعیض و نابرابــری حاکم در جامعه 
دانســت و با اشــاره به قطع وسایل 
ارتباط جمعی و اینترنت آن را راهکار 
غلطی که ته مانده اعتماد مردم را بر 

باد خواهد داد، معرفی کرد.
کروبــی همچنیــن بــا اشــاره به 
تحریم های یک جانبه آمریکا، خروجی 
آن را بازگشت روش اداره حکومت به 
شیوه قجری و تشدید فساد و تبعیض 
در تمام ارکان حکومت تعبیر کرد و 
با ســفیهانه دانستن سخنان فرمانده 
ســپاه در تشــبیه اعتراضات مردم 
مســتضعف و زاغه نشــین به جنگی 
جهانی علیه ایران گفت:»به حســب 
انصاف، به حسب وجدان، این مردمی 
که شــماها را روی کار آورده اند، این 
مردم زاغه نشین که شــماها را روی 
مســند نشــانده اند مالحظه آن ها را 
بکنید و ایــن جمهوری را تضعیفش 
نکنید. بترسید از آن روزی که مردم 
بفهمند در باطن ذات شما چیست و 

یک انفجار حاصل بشود.«
پــس از مهدی کروبی، میرحســین 
موسوی هم با صدور بیانیه  ای سرکوب 
اعتراضــات مــردم را محکــوم کرد. 
موســوی در بیانیه ای که بسیاری آن 
را شدیدالحن دانســته اند، کشتار و 
سرکوب اعتراضات مردم را به کشتار 
میدان ژاله در شــهریورماه 57 شبیه 
دانســت و به نظام هشــدار داد که 
به عواقب کشــتار میدان ژاله توجه 

کند. او گفته است: »آدمکشان سال 
57 نماینــدگان یک رژیم غیر دینی 
بودند، و ماموران و تیراندازان آبان ۹۸ 
نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا 
فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا 

ولی فقیه با اختیارات مطلقه.«
موســوی مردم معترض را »مردمی 
خشــمگین و فرودســتانی جان به 
لب رســیده« توصیف کرده که »در 
اعتراض بــه یک تصمیم غیر معقول 
»کاســبکارانه« و مخالــف منافــع 
اقشــار مســتضعف، و زخم خــورده 
از سیاســت های خانمــان برانداز به 
خیابان ها آمده بودند« و در پایان تنها 
راه التیام این زخم را »معرفی آمرین و 
مباشرین این کشتار و محاکمه علنی 
آنها و توضیح بدون لکنت دالیل این 
جنایت آشکار« دانسته و گفته است 
»صدا کلفــت کــردن و دم از میان 
یک جنگ جهانی بودن پاسخی قانع 
کننده به مردم نیست و این فرافکنی ها 
نمی تواند زخم عمیق و خطرناک وارد 

شده را التیام بخشد.«
در حالی که  بیانیه ی محمد خاتمی، 
جز از سوی برخی از افراد نزدیک به 
او، چندان مورد توجــه قرار نگرفت  
اما بســیاری از چهره هــای طرفدار 
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، 
بیانیه آنها را شــجاعانه دانسته و آن 
را پس از نه سال حصر خانگی نشانی 
از مواضع درســت و مردمی رهبران 
»جنبش سبز« می دانند، بسیاری از 
مخالفان و یا منتقدان این دو نیز در 

روزهای گذشته در مقابل این بیانیه ها 
موضع گیری کرده اند.

از مخالفان داخلی تا مدعیان خارجی

روزنامه کیهان در ســتون اخبار ویژه 
خود در مطلبی با عنوان » گروگان های 
بهائیت در فتنــه ۸۸ دوباره به صف 
شدند«، موســوی را فردی »خبیث 
و رذل« توصیف کرد که به »کتمان 
جنایت های اشــرار و تروریست ها در 
و  پمپ بنزین ها  آتش زدن  آدم کشی، 
بانک ها و اموال عمومی و خصوصی، 
حمله به مســاجد و حســینیه ها و 
آتش زدن قــرآن، و حمله به عابران 
و رهگذران بی گناه،« پرداخته است. 

کیهان همچنین با تکرار اتهامات خود 
علیه میرحسین موســوی به نقل از 
برخی از منابع آگاه نوشــته است که 
»او ســال ها قبل از فتنه سبز جذب 

محافل ماسونی شده است!«
سایر رسانه های اصولگرا مانند جوان، 
رجانیوز و تسنیم نیز در روندی مشابه 
مسیرحسین موسوی و مهدی کروبی 
را مورد حمله قرار دادند. خبرگزاری 
تسنیم با انتشار طرحی از موسوی به 
همــراه فرح پهلوی، با تیتر »تقلب از 
دست فرح!« به بیانیه موسوی واکنش 
نشان داد و مواضع او را همسو با بیانیه 

فرح پهلوی دانست.
حسن روزی طلب از فعاالن اصولگرا هم 
در صفحه توییترش به وقایع زاهدان 

در سال ۱۳۶2 در زمان نخست وزیری 
میرحســین موسوی، اشــاره کرد و 
نوشــت تعداد کشته شدگان آن سال 
آبان ۹۸  دوبرابر شمار کشته شدگان 

بوده است.
هرچنــد بســیاری این توییــت را، 
نوعی خودزنی تلقی کردند که برای 
زیرســوال بردن میرحسین موسوی، 
پــرده از کشــتاری دیگــر در تاریخ 

جمهوری اسالمی برداشته است. 
همچنین علــی مطهــری نماینده 
مجلس که در ســال های گذشــته 
بارها موضوع رفــع حصر را پیگیری 
کرده بود، در نشستی در مورد بیانیه 
موســوی گفت:» بیانیــه اخیر آقای 
میرحســین موســوی را نپسندیدم 

مقایسه بین ولی فقیه و شاه مناسب 
نبود.«

امــا بیانیه موســوی تنهــا در میان 
رســانه های اصولگرا بــا واکنش های 
تند مواجه نشد. شــماری از کاربران 
از  شــبکه های اجتماعــی و برخی 
چهره هــای مخالف حکومــت ایران 
که تا پیــش از موضع گیری رهبران 
»جنبش ســبز«، آنان را به همدست 
بودن با نظام جمهوری اسالمی متهم 
می  کردند، پس از بیانیه میرحســین 
موســوی، با یادآوری اعدام های دهه 
شــصت و در دوران نخست وزیری او، 
موســوی را هم شریک »جنایت های 
جمهوری اسالمی« دانستند که روزی 
باید در دادگاه محاکمه شود. مسیح 
علی نژاد، در توییتر خود با اشــاره به 
بخشی از بیانیه موسوی که خواهان 
محاکمه آمران کشتار خونین آبان ماه 
شده است، نوشت: »زخم کشتار دهه 
۶0 و ۸۸ التیام یافته بود که شما به 
آمران این کشــتار و آمران قتل های 

زنجیره ای رأی دادید؟«
همچنیــن شــاهین میالنــی مدیر 
اجرایی مرکز اســناد حقوق بشر نیز 
در توییتر خود، موســوی را »حامی 
ترور ســلمان رشدی، گروگانگیری و 
ســرکوب بهاییان« معرفی کرد و او 
فرد  آدم کش ترین  »نخســت وزیر  را 
ایرانی قرن بیستم« )آیت اهلل خمینی( 
دانست. به باور این دسته از مخالفان 
میرحســین موســوی، او همچنان 
یکی از افــراد درون نظام جمهوری 
اســالمی تلقی می شود که مرزبندی 
خود را با گذشــته حکومت روشــن 
نکرده اســت. هرچند که موسوی در 
جریان انتخابــات ۸۸ در دفعاتی که 
مورد ســوال خبرنگاران قرار گرفت، 
نسبت به کشتارهای سال ۶7 در زمان 
نخســت وزیری اش ابــراز بی اطالعی 
کــرده بود، بــا این حال بــه تعبیر 
مخالفان، بی اطالع بودن نخست وزیر 
از آنچه در زندان ها در قبال زندانیان 
سیاسی می گذشت، عذری است که 

چندان موجه به نظر نمی رسد.

بیانیه میرحسین موسوی به تعبیر برخی از طرفداران او، نقطه پایانی بر اصالح طلبی یا به بیان دیگر 
اصالح طلبی حکومتی تلقی شده است. به باور بسیاری او در این بیانیه با عبور از ولی فقیه، اصالح طلبان 

را در وضعیتی دشوار قرار داده است.

لطفا ورق بزنید

کان �رسا دو�تان ��،  آرش و اش

��ذ�ت  �در �ر�وار�ن، د��ر ��ت �رسا،
 ا�دوھ��ن مان سا�ت...

 ا�ن ضا��ه �رگ را � �ما ��ان  و خا�واده �ا�ی �ن

 �س��ت �ض ��وده  و �ای بازما�دگان ش��با�ی 

و �ای روح آن ��وم شادی  و آرا�ش آرزو دار�م.

��یان و بازی�نان ��م شا��ن ون�وور



شماره ۱45۳ جمعه ۱5 آذر ۱۳۹۸ 2۸28 Issue 1453 Friday December 6, 2019

مجید محمدی

قرار نیست
 »چیزی« باقی بماند

 اصالح طلبان از ســقوط حکومت در اعتراضاتی مثل 
آبان 139۸ شــدیدا نگرانند. - خاتمی چنان تسلیت 
می گوید که گویی جانباختگان در تصادف رانندگی یا 
سیل کشته شده اند و حکومتی به نام جمهوری اسالمی 
وجود خارجی ندارد. - عشق برخی از اصالح طلبان به 
نظام در مواجهه با کســانی که خواهان براندازی نظام 
مطلوب و دست پخت آنها هستند تشدید شده است. 
- اصالح طلبان می دانند که بقای آنها در نظام سیاسی 
و بهره گیری آنها از امتیازات و رانت ها وابسته به تداوم 
حکومت است. - مقامات باالتر برای حفظ نظامی که 

عمرش بسر آمده چاره ای جز سرکوب ندارند.

در هفته ی اوج اعتراضات و ســرکوب های آبان ۹۸ سران 
مافیایی اصالح طلبان )مجمع روحانیــون مبارز و احزاب 
فولکس واگنی آنان( عموما ســاکت بودند. اما بعد از اینکه 
مطمئن شــدند عرصه ی خیابان در اختیار اعضای بسیج 
و سپاه پاســداران انقالب اسالمی و لباس شخصی هاست 
موضع گیــری را آغاز کردند. ترس آنهــا از موضع گیری از 
اینجاست که می دانند سطح نارضایی تا کجاست و حکومت 
تا چه حد ضعیف شــده اما دل مشغولند که اگر حکومت 
سقوط کرد گریبانشان گرفته نشــود و بتوانند به سرعت 
پرچم حکومت بعدی را بلند کنند. آنها نمی خواستند مثل 
سال ۹۶ در همان روزهای سرکوب، برای نهادهای امنیتی 
و نظامی و شبه  ظامی کف بزنند بلکه تصمیم گرفتند بعد از 

سرکوب برای سرکوبگران هلهله کنند.
در میان مواضع اصالح طلبان سه موضع گیری جلب توجه 
می کند که آنها را تحت اصالح گرایی عملگرایانه، اصالح گرایی 
نوستالژیک و اصالح گرایی ایدئولوژیک طبقه بندی کرده و 

موضع آنها را در مورد اعتراضات توضیح می دهم.

اصالح طلبان عملگرا: سرکوبگری نجات بخش

اصالح طلبان در سیر تحول به عملگرایی از باور ابتدایی به 
»بن بست رهبری« در عرض دو دهه به نجات بخش بودن 
دخالت رهبر رســیده اند و این تنزل بسیار شگفت انگیزی 
اســت. عباس عبدی معرف خوبی برای این تنزل است. او 
همانند فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی و اعضای 
قرارگاه »عمار« دخالت رهبر در ســرکوب را می ســتاید: 
»در چنین شــرایطی ]فاجعه ی اقتصادی در صورت تداوم 
وضعیت فعلی[ چنانچه رهبری در روز یکشــنبه به ماجرا 
ورود نمی کــرد هیچ چیز باقی نمی ماند.« این دســته از 
اصالح طلبان بعد از اعتراضات سال ۸۸ که به صورت فله ای 
بازداشت و محاکمه شــدند بدینجا رسیدند که در آغوش 
»نظام« جای بگیرند تا بتوانند همچنان در سیاست دخیل 

باشند و موضع بگیرند. عباس عبدی از کسانی است که این 
موضوع را به خوبی درک کرده. وقتی او از »چیز« ســخن 
می گوید منظورش مجموعه ی نهادها و منابعی اســت که 
در دست وفاداران به حکومت و روحانیت شیعه قرار دارد. 
معلوم نیست او چرا فرض می کند این »چیزها« باید تا ابد 

در دست قشر حاکم باقی بماند.
نکته ی بسیار جالب در سخنان عبدی به عنوان یک عملگرا 
اشاره ی وی به شکست نهادهای امنیتی در مواجهه با این 
اعتراضات است: »اگر این وقایع را توطئه بدانیم پس اعتراف 
به شکســت دستگاه های اطالعاتی ماست… یک احتمال 
دیگر این است که بگوییم توطئه خارجی نبوده و مردم از 
یک تصمیم ناراحت شده اند و آمده اند کاری کرده اند. این 
هم شکســت نیروهای امنیتی است. چون نیروی امنیتی 
باید به موقع نبض جامعه را بگیرد.« او متوجه نیســت که 
نیروهای امنیتی نبض جامعــه را می گیرند و نتیجه را به 
مقامات باالتر گزارش می کنند اما مقامات باالتر برای حفظ 
نظامی که عمرش بسر آمده چاره ای جز سرکوب ندارند. او 
نظام سرکوبی را می خواهد که بدون هزینه سرکوب کند که 

غیرممکن است.
محمد خاتمی را نیز می توان در همین مقوله ی اصالح طلبان 
عملگــرا قرار داد. او بدون محکوم کردن خشــونت عریان 
حکومت به کسانی که عزیزانشان را از دست داده اند تسلیت 
گفته اســت: »عمیقاً از جان  باختــن عده ای از هموطنانم 
متأســف و دردمندم و به مردم ایران تسلیت می گویم.« او 
چنان تسلیت می گوید که گویی جانباختگان در تصادف 
رانندگی یا سیل کشته شده اند و حکومتی به نام جمهوری 
اســالمی )یادگار امام( وجــود خارجی نــدارد. این البته 
موضع گیری مورد انتظار از کسی نیست که در هر انتخابات 

به میدان آمده و مردم را به مشارکت دعوت می کند. سوالی 
که وی باید پاســخ دهد این است که در ازای مشارکت در 
»بیعت «هــای حکومتی چه چیزی غیر از گلوله و فســاد 

نصیب  مشارکت کنندگان شده است.

اصالح طلبان نوستالژیک: علیه هرگونه براندازی

مواضع عطاءاهلل مهاجرانی در مــورد اعتراضات ۹۸ گرچه 
تهوع آور اســت اما حداقل مواضع  بخشی از اصالح طلبان 
خــارج از کشــور را حکایت می کند که وضــع موجود را 
مناســب تر از هرگونه آلترناتیو برای آن می دانند و نفرتی 
عمیق به باورمندان به براندازی دارند. آنها در ایران زندگی 
نمی کنند تا دفاع کریه شان از نظام را به باور عمیق شان به 
اسالم سیاسی نسبت دهیم. به نظر می آید که عشق آنها به 
نظام در مواجهه با کسانی که خواهان براندازی نظام مطلوب 
و دست پخت شان هستند تشدید شده است چون از دوره ی 
بهره مندی از امتیازات خودی بودن خاطرات خوشی دارند 
یا هنوز از آنها بهره مند می شوند. تفاوت مهاجرانی و عبدی 
در تالش برای مجیزگویی از رهبری نیست بلکه در نقطه ای 

است که از آنجا ابراز نظر می کنند.

اصالح طلبان ایدئولوژیک:  معلق می زنند

کسانی که اصالح طلبی را به عنوان ایدئولوژی خود انتخاب 
کرده و از آن در هر شــرایطی روی نمی گردانند نخســت 
نامه ای با امضای 77 اصالح طلب منتشر کردند که سرکوب 
معترضان را محکوم می کرد، تعقیب کیفری آمران و عامالن 
تیراندازی به سوی مردم را  طلب می کرد و خواستار مذاکره 
برای رفع تحریم ها بود. اما پس از چند روز  بخشــی از آنها 
در بیانیــه ای مواضع خود را تغییر داده یا تعدیل کردند: از 
تصمیم دولت )با برخی انتقــادات در روش اجرا( حمایت 
و از مواضع حکومت در نســبت دادن معترضان به خارج 
پشتیبانی کردند. بیانیه ی دوم، خشونت معترضان را محکوم 
می کرد اما بــه تیراندازی نیروهای حکومتــی از روز اول 
اشاره ای نداشت. همچنین حق اعتراض را محترم می شمرد 
اما حتی در حد برخی از سران اصولگرا این پرسش را مطرح 
نمی کرد که معترضان چگونه و کجا می توانند اعتراض خود 
را بیــان کنند. در بیانیه ی دوم همــه ی ادعاهای مقامات 
امنیتی )مثل اســلحه داشتن معترضان و نقش عربستان 
ســعودی( تکرار شده است بدون آنکه حکومت حتی یک 

شاهد برای ادعاهای خود عرضه کرده باشد.
کسانی که هر دو بیانیه را امضا کرده باشند )چون بسیاری 
هیچیک را تکذیب نکرده اند( موج ســواران قابلی هستند 
چون حرف هایی زده اند که هر دو جناح و »بیت رهبری« 
را در هــر دو بیانیه راضی می کنند در عین آنکه به مبانی 
ایدئولوژیک اصالح طلبی در چارچوب نظام اسالمی وفادار 
می مانند. ایندسته از اصالح طلبان می دانند که بقای آنها در 
نظام سیاسی و بهره گیری آنها از امتیازات و رانت ها وابسته 
به تداوم حکومت است. کسانی که برای اعتراض به خیابان 
می آیند هیچ نســبتی با اصالح طلبان ندارند و به آنها نیز 
مانند بقیه ی قشر حاکم نگاه می کنند. تنها سلبریتی ها و 

رانت خواران خود را به اصالح طلبان نزدیک می کنند.
اصالح طلبانی که همانند ســه گروه فــوق فکر نکنند  و 
معتقد باشــند که »ریشه و بســتر اعتراضات اخیر را باید 
در فســاد، تحقیر، تبعیض و نابرابری حاکم جستجو کرد 
نه در آنسوی آب ها« و برخورد حکومت را سرکوب بنامند 
)مهدی کروبی( یا معتقد باشند سرکوب ها »برخورد خشن 
و خونین با مردمی  خشــمگین و فرودستانی جان به لب 
رسیده ]اســت[ که در اعتراض به یک تصمیم غیرمعقول 
کاسبکارانه و مخالف منافع اقشار مستضعف، و زخم خورده 
از سیاست های خانمان برانداز به خیابان ها آمده بودند« )میر 

حسین موسوی( جایشان در زندان و حصر است.

اشتراکات این سه رهیافت

اصالح طلبــان رهیافت هــای گوناگونی بــرای واکنش به 
اعتراضاتی که با آنها غریبه هستند اتخاذ کرده اند اما در سه 

موضع با هم اشتراک دارند:
۱.حکومت حق انحصاری برای اعمال خشونت دارد در عین 
آنکه چهل سال است از این حق مورد ادعا سوء استفاده کرده 
و اراذل و اوباش را در مقام اجرای این امر قرار داده اســت؛ 
معلوم نیست این حق انحصاری در کجا نقض می شود: اگر 
سیصد کشته کافی نیست پانصدهزار چطور است؟ )کاری 
که بشار اسد کرده اســت(؛ آنها بسیج و سپاه را نه نیروی 

سرکوب بلکه حافظان نظم و امنیت کشور می دانند.
2.مردم برای رفتار سیاسی باید خود را با یکی از دو جناح 
هماهنگ کنند و زیر عبا و عمامه قرار  گیرند و اگر چنین 
نکنند از امریکا و اسرائیل و عربستان سعودی خط می گیرند.

۳.آنها پس از برخی »بیعت «ها خود را پیروز میدان معرفی 
می کنند اما وقتی نوبت به پاسخگویی می رسد خود را بیکاره 
معرفی می کنند. آیا آنها سهمی  در سیاست های نادرست 

حکومت دارند یا نه؟! شیوا نظرآهاری )زیتون(

گذر از اصالح طلبی

با وجود موضع گیــری مخالفان، در 
جبهه طرفداران میرحسین موسوی و 
مهدی کروبی، بیانیه آنها با استقبال 
چشم گیری مواجه شد و بسیاری آن را 
نشانگر این دانستند که موسوی مانند 
عاشورای ۸۸ که در مقابل اتهام آشوب 
و اغتشاش حکومت به معترضان، آنان 
را »مردان خداجــو« نامیده بود، این 
بار نیز با محکومیت قاطع کشــتار و 
سرکوب مردم در دوگانه ساخته شده 
»اغتشاشــگر« و »مــردم معترض« 
قرار نگرفته و به روشــنی و قاطعیت 
ســرکوب و کشــتار مردم را محکوم 
کرده اســت، کاری که بســیاری از 
چهره های اصالح  طلب از ترس اینکه 
مواضع شــان همسو با دشمنان نظام 
تلقی شود، یا به دلیل منافع دیگری 

از انجام آن سرباز زده اند. 
برخی از چهره هــای اصالح طلب تا 
پیش از این در مواجهه با اتفاقات اخیر 
ســعی کرده بودند با اتخاذ موضعی 
دوپهلو، و گاه همراستا با صداوسیما، 
در مورد اعتراضات آبان ماه حرف بزنند. 

علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد 
ملت در روزهــای ابتدایی اعتراضات 
نوشت:»طبیعی  توییترش  در  مردم، 
اســت که مردم بــه افزایش قیمت 
بنزین که قهــرا موجب دور جدیدی 
از افزایش قیمت ها و فشارمعیشتی بر 
آنها می شود اعتراض داشته باشند و 
آن را بــه نحوی بروز بدهند. اما بنظر 
می رســد آشــوب، غارت و تخریب 
اموال واماکن و ایجاد ناامنی به تحریک 
دو طیف سرنگونی طلب برای دولت و 

برای نظام صورت می گیرد«.
برخــی دیگــر از اصالح طلبــان و 
خبرنگاران نیــز در روزهای ابتدایی 
اعتراضات، با اشاره به تخریب بانک  ها و 
آتش زدن اموال عمومی، معترضان را 
در صف اغتشاشگران قرار داده بودند. 
با این حال بیانیه میرحسین موسوی 
به تعبیر برخی از طرفداران او، نقطه 
پایانی بر اصالح طلبی یا به بیان دیگر 
اصالح طلبــی حکومتی تلقی شــده 
است. به باور بسیاری او در این بیانیه 
با عبــور از ولی فقیه، اصالح طلبان را 
در وضعیتی دشــوار قرار داده است؛ 
انتخاب بر سر اینکه آیا کنار میرحسین 

موسوی می مانند و از عالی ترین مقام 
نظام عبور می کنند یا اینکه با گذر از 
موسوی، او را هم در صف براندازان و 
مخالفان داخلی و خارجی نظام قرار 
می دهنــد و آماده رقابــت انتخاباتی 

بعدی می  شوند.
بعضی از افراد مانند فرید مدرســی، 
روزنامه  نگار نزدیک به دولت روحانی، 
به نظر می رســد کــه انتخاب خود 
را کــرده انــد، مدرســی در صفحه 
توییترش، با برانداز خواندن میرحسین 
موسوی نوشــت:» بیانیه میرحسین 
موسوی یک سخن بیشتر نبود؛ من 
براندازم. « او در توییت دیگری نوشت 
که میرحســین موسوی با این بیانیه 
خواسته است تا براندازی را در آرایش 
سیاسی داخل کشــور جای و محور 

براندازان مسالمت آمیز داخلی شود.
حاال باید منتظر مانــد و دید که در 
ماه  هــای آینده چه تعداد از گروه  ها و 
یا افراد منتسب به اصالح  طلبی، صف 

خود را از موسوی جدا می  کنند.

حسن روحانی:
 رئیس جمهور آمریکا 
تحریم ها را بردارد،

 ساعت بعد مالقات می کنم
حســن روحانی روز چهارشــنبه ۱۳ آذر در بیســت و 
ششمین همایش ملی بیمه و توسعه در سخنرانی خود 
به سرنوشت برجام و مذاکره با آمریکا پرداخت . او اعالم 
کرد که جمهوری اسالمی مشکلی با مالقات و مذاکره با 
مقامات آمریکا ندارد اما انجام چنین کاری را مشــروط 
به رفع تحریم ها کرده اســت. روحانی گفت: »تحریم ها 
را رئیس جمهور آمریکا بردارد ســاعت بعد من مالقات 
می کنم.« او اشــاره کرد که در حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل بسیاری از رهبران کشورهای مختلف از او 
خواسته بودند برای حل مشکالت با آمریکا مذاکره کند.

رئیــس جمهوری ایــران گفت: »این ها یــک چیز در 
نیویورک در ذهن سران جا انداخته بودند که همه چیز 
درست می شود و اشکال با ایران است. این را نه یک نفر 
از سران بلکه تمام رهبران جهان می خواستند با ترامپ 

مالقات کنیم تا کل مشکالت حل شود.«
در همین رابطه گفته می شود که امانوئل مکرون، رئیس 
جمهوری فرانسه زمینه های دیدار و گفت وگوی روحانی 
و ترامپ را در هتل محل اقامت روحانی فراهم کرده بود.
حســن روحانی گفت: »وقتی در نیویــورک بودم وقت 
نکردم از هتل خارج شــوم. روسای کشورها پشت درب 

اتاق من بودند.«
روحانی در عین حال مدعی شــد کــه خروج آمریکا از 
توافق هسته ای »بزرگترین کالهی بود که بر سر ترامپ 

رفت.«

مسیح علی نژاد
 از خامنه ای به دادگاه فدرال 

آمریکا شکایت کرد

رادیو فردا- مسیح علی نژاد، مدیر کمپین »چهارشنبه های 
ســفید«، می گوید که از رهبر جمهوری اســالمی، قوه 
قضاییه و سپاه پاســداران، به خاطر دستگیری برادر و 
»تهدید و ارعاب« مادر او در دادگاه فدرال آمریکا شکایت 

کرده است.
خانم علی نژاد روز چهارشنبه ۱۳ آذر در گفت وگو با رادیو 
فردا ضمن اعالم این اقدام خود، تاکید کرد که تمام جرم 
برادر او، علی علی نژاد که در بند دو الف زندان اوین، زیر 

نظر سپاه پاسداران به سر می برد، ارتباط با اوست.
به گفته او، حتی به برادرش اجازه داده نشــده که برای 
خــود وکیل اختیار کند، بلکه فهرســتی از وکالی قوه 
قضاییه را مقابل او نهاده اند تا یکی از آنها را انتخاب کند.

مسیح علی نژاد افزود: »ما دستمان به هیچ جا بند نیست. 
و از آنجا که عدالتی در دســتگاه قضایــی ایران وجود 
ندارد، تصمیم گرفتم که از شخص علی خامنه ای، سپاه 
پاسداران که مسئول بازداشــت برادرم است و دستگاه 
قضایی که برادرم را از گرفتن وکیل منع می کند شکایت 
کنم. و شــکایتم را نیز در دادگاهی در واشینگتن ثبت 

کردم«.
دفتر حقوقی هریســچی در آمریکا کــه وکالت خانم 
علی نژاد را بر عهده گرفته است، رفتار جمهوری اسالمی 
در قبــال خانواده او را »گروگان گیری و شــکنجه افراد 
بی گناه در جهت فشــار بر او به عنوان یک آمریکایی« 

توصیف کرده است.
برادر مسیح علی نژاد همراه دو نفر دیگر از اقوام او اوایل 
شــهریور ماه بازداشت شدند. از این میان علی علی نژاد 
همچنان در بازداشــت به سرمی برد در حالی که دو نفر 

دیگر آزاد شده اند.
کمپین »چهارشنبه های ســفید« که به ابتکار مسیح 
علی نژاد به راه انداخته شده مبارزه با »حجاب اجباری« 

را هدف خود عنوان کرده است. 
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حمید زرگرزاده

مسعود نقره کار

»لباس رسمی«ها، 
ارگان اراذل و اوباش حکومتی

خبراین است: حکومت اسالمی می خواهد عده ای از اراذل 
و اوباش زندانی، که به جرم قتل و چاقوکشــی در حبس 
هستند را در زندان ها به جان زندانیان خیزش مردمی آبان 
ماه بیاندازد، و نیز بنــا دارد در خیزش های آتی نیزهزاران 
جاهل و الت متدین، واراذل و اوباش حکومتی را با ســالح 
سرد و گرم برای سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت در 

خیابان ها ول کند.
این خبر تازه نیست، چهل سالی ست عمردارد.! حکومت 
اســالمی دراین 4 دهه گهگاه و فقط شکل ظاهری، یعنی 
لباس ایــن جاهل ها و الت های متدین، و اراذل و اوباش را 

تغییر داده است.
حکومت اسالمی، حکومتی ست ترکیب شده ازدو گروه یا 

الیه اجتماعی: آخوندیسم و جاهلیسم.
تحلیل های طبقاتی و فراطبقاتی و »کاســتی«، و بحث از 
حکومت توتالیتِر شیعی و دولت نیمچه مدرن و نسبت ها 
و صفت های دیگر به این حکومت و دولت اســالمی دادن، 
جواب گو نبوده و نیست. جنس های این کشکول حکومتی 
عالوه بر روحانیون معمم و ُمکال، تحصیلکردگان جنایتکار، 
جاهل ها و الت های متدین، اراذل و اوباش حکومتی و انواع 
و اقسام ریزقوله هائی هستند که سریشم تشیع، قدرت، پول 

و پائین تنه، چسب این اجناس اند.
در تاریخ میهنمــان جاهل ها و الت هــا، و اراذل و اوباش 
طی قرن گذشته ابزارسرکوب حکومتی، پیشبرد و تحقق 
سیاست ها و خواست ها حکومت ها و روحانیون، و در سطح 

محدوی نیز اپوزیسیون حکومت ها، بوده اند. 
در حکومت اسالمی اما تفاوت هائی با حکومت ها و رژیم های 

درگذشته می توان دید:
الف: جاهل و الت های متدین درحکومت اسالمی یک پای 
حکومت هســتند، یعنی نیروی بیرون حکومتی نیستند، 
بخش مهمی ازحکومت هســتند. در رژیم های گذشــته 
جاهل ها و الت ها بیرون حکومــت بودند و فقط در موارد 
ضــرور و مــورد نیازحکومت ها نقش وســیله و ابزار بازی 
می کردند. در رابطه با روحانیون، جاهل ها و الت های متدین 
که کلید حیات شان را بیشتر مدیون فدائیان اسالم هستند، 
همیشه در درون الیه و گروه اجتماعی روحانیون، یعنی بین 

آخوندها و یا خود آخوندها بوده اند.

نگاه کنید، حضور محســوس جاهل ها و الت های متدین 
حکومتی به ســهولت در بیت رهبری ولی فقیه، مجلس، 
قوه قضائیه، دولت، رسانه ها به ویژه صدا و سیمای حکومت 
اســالمی و الیه های مختلف نیروهای نظامی و امنیتی و 

اطالعاتی قابل رؤیت هستند.
ب: حکومت اسالمی همزمان از جاهل ها و الت ها، و اراذل و 
اوباش بیرون حکومتی نیز به عنوان ابزار پیشبرد سیاست ها 
و خواســت های اش، در موارد مورد نیاز اســتفاده کرده و 
می کند. در واقع حکومت اسالمی نیروی مازاد براحتیاج اش 
از میاِن اراذل و اوباش، را به عنوان نیروی ذخیره سازماندهی 
کرده است تا در شرایطی که سرکوب و کشتار گسترده تری 
نیاز هست آن ها را به خیابان بیاورد و به جان مردم بیاندازند.
درالیه های متعدد نیروهای ســرکوبگر حکومت اسالمی، 
نیروهای »لباس شــخصی« که هدایت و رهبری آنان به 
دســت جاهل ها و الت های متدین بوده است، و عمله های 
کار هم که غالبا از میان اراذل و اوباش هســتند، فعاالنه به 
سرکوب و جنایت مشغول اند. پدیده تازه در این حکومت، 
نیروهای » لباس رسمی« حکومت هستند که در خیزش 
۹۶ وآبانماه ۹۸ شــاهد حضور فعال آن ها در ســرکوب و 
کشتار بوده ایم، نیروهائی آموزش دیده که عالوه بر سرکوب 
و کشتار، دست به غارت و تخریب می برند. تردیدی نیست 
غارت و تخریب و سرکوب و کشتار درمالعام و در برابر دیده 
گان مردم ایران و جهان به دستور رهبران حکومت اسالمی 
انجام می شود، اما حرکت ها و رفتاراین موجودات، علیرغم 
دنگ و فنگ های آویخته به خودشان، همان حرکات و رفتار 
لتوت ولشــوش واجامر و اوباش است، و لباس های مثال» 
مشروعیت بخش« نتوانسته اند حجابی بر رفتار آنان باشند.

» جاهلیســم« در حکومت اســالمی ویژگی ایدئولوژیک، 
سیاسی، اجتماعی، رفتاری و شخصیتی ای پیدا کرده است 
که ما درطول تاریخ مان، حتی در ســطح منطقه وجهان، 
مشــابه این گروه و یا الیه اجتماعی نخواهیم یافت. شکل 
گیری، و یا شاید بهتر که گفته شود »دگردیسی« این گروه 
اجتماعی در این 40 سال یکی از دستاوردهای شوم و نکبِت 

حکومِت اسالمی، حکومت» نکبت المحافل« است.

 چه اتفاقاتی در پشت پرده افتاد
 که مجلس وادار به سکوت شد و سرکوب ها کلید خورد؟

رادیو زمانه- هفته نامه »خط حزب اهلل« 
در دویست و سیزدهمین شماره خود 
در گزارشــی با عنــوان »هفت صبح 
آشــوب« برای اولین بــار اطالعاتی 

درباره این وقایع ارائه داده است.
بر اســاس گــزارش هفته نامه خط 
حــزب اهلل عصــر شــنبه 25 آبان با 
گســترش اعتراضات به شــهرهای 
مختلف از جمله به شهرســتان های 
اطراف تهران، جلسه  فوق العاده  شورای 
عالی امنیت ملی به ریاســت حسن 
درباره  برای تصمیم گیــری  روحانی 
نحوه مدیریت و ســرکوب اعتراضات 
برگزار شــد. بنا به گزارش هفته نامه 
حزب اهلل در جلســه  شورا، همه  اعضا 
بر این نظر بودند که عقب نشــینی از 
افزایش ۳00 درصدی قیمت بنزین 
بر اســاس مصوبه فراقانونی سران قوا 
سبب تشدید اعتراضات می شود. علی 
الریجانی، رئیس مجلــس اما ظاهراً 
در این جلسه گفته بود که نمی تواند 
نماینــدگان را قانع کنــد و خواهان 
دخالت رهبر جمهوری اسالمی شده 

بود.
گزارش  حــزب اهلل  خــط  هفته نامه 
می دهد که صبح یکشــنبه 2۶ آبان 
الریجانی با پیــام محرمانه خامنه ای 
به نمایندگان به مجلس رفت. نشریه 
خط حزب اهلل که همه شماره هایش 
در سایت خامنه ای آرشیو شده پیام 
رهبر جمهوری اسالمی به نمایندگان 
مجلــس را به این شــکل نقل کرده 
اســت: »پیــرو اظهارنظــر برخی از 
نماینــدگان محتــرم در باب مصوبه  
اخیر سران قوا، الزم است به حضرات 
محترم نمایندگان گفته شود مقتضی 
است که هرگونه اقدامی در خصوص 
این مصوبــه در مجلس در چارچوب 
مصوبات شــورای عالی امنیت ملی 
باشــد و از آن تخطی نشود و شرایط 
حساس کشور مورد توجه قرار گیرد. 

توفیقــات آنــان را از خداوند متعال 
خواستارم.«

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
عقب نشستند و طرح دوفوریتی خود 
برای لغو قیمت بنزین را از دســتور 
خارج کردند. علی مطهری، نماینده 
مجلس شورای اســالمی گفته بود: 
»ایشــان ]خامنه ای[ مسئولیت این 
تصمیم را پذیرفتند و خودشان را در 

معرض انتقادات قرار دادند.«
همزمان خامنه ای در صبح همان روز 
در درس خــارج فقه خود چندین بار 
به تأکید یادآوری کرد که در موضوع 
افزایــش قیمت بنزین »سررشــته« 
ندارد و با این حال از تصمیم ســران 
قوا دفاع می کند: »وقتی یک چیزی 
مصوبه سران کشور هست، آدم باید 
با چشــم خوش بینی به او نگاه کند، 
بنــده در این قضّیه سررشــته ندارم 
یعنی تخّصــص ایــن کار را ندارم، 
گفتــم هم به آقایــان… من هم که 
صاحب نظر نیستم در این قضایا؛ گفتم 
من صاحب نظر نیستم لکن اگر سران 
سه قّوه تصمیم بگیرند، من حمایت 
می کنــم… گفتم مــن صاحب نظر 
نیستم در این قضّیه لکن… مسئولین 

کشور تصمیم گرفتند.«
به این ترتیب برای نخستین بار علی 
خامنــه ای اعالم کــرد در موضوعی 
سررشته ندارد و با این حال مسئولیت 
به عهده می گیرد. در روزهای گذشته 
از البالی سخنان نزدیکان خامنه ای 
می توان به شــکافی که در بسیج به 
عنوان نیروی سرکوبگر در اعتراضات 

آبــان به وجود آمده پــی برد. احمد 
علم الهــدی، نماینده ولــی فقیه در 
خراســان رضوی گفته بــود عده ای 
از بسیجیان »مســأله دار« شده اند و 
»باورمندی برخــی افراد حزب اللهی 
به والیت ضعیف« اســت. پیش از او 
هم حســین نجات، جانشین رئیس 
اطالعات ســپاه در پاسخ به منتقدان 
رهبــر جمهوری اســالمی گفته بود 
خامنه ای از ارتقای مطالبات معترضان 
و درخواســت آن ها برای اســتعفای 
سران قوا واهمه داشت. یداله جوانی، 
معاون سیاسی ســپاه هم گفته بود 
که اگر خامنــه ای به موضوع افزایش 
قیمت بنزین ورود نمی کرد »کشــور 
دچار بحران های سیاسی، دوگانگی ها، 
بی اعتبار شدن سران سه قوه« می شد. 
در همان حال حسن روحانی، رئیس 
جمهــوری اســالمی در یــک اقدام 
کم سابقه چهارشنبه ۶ آذر در سفر به 
استان آذربایجان شرقی ادعا کرد که او 
هم مانند مردم از افزایش قیمت بنزین 

غافلگیر شده است.
هفته نامه خط حزب اهلل سپس نتیجه 
می گیرد کــه خامنــه ای به تکلیف 
شرعی خود عمل کرد: »وقتی رهبر 
انقالب دیدند که دشمن برای ضربه 
زدن به امنیت کشور کمربندهایشان 
را محکم بسته اند، فارغ از آنکه تصمیم 
دولت در این مقطع زمانی، درســت 
بــوده یا نه، به عنــوان رهبر جامعه، 
حجت و تکلیف شرعی دارند که وارد 

میدان شوند، و شدند.«
رهبر جمهوری اسالمی دو روز بعد از 
اعالم حمایت از تصمیم سران قوا  در 
پنجمین روز اعتراضات، معترضان را 
با دشمنی اشغالگر یکسان دانست و 
اعالم پیروزی کرد. ابعاد ســرکوب و 
کشتار هنوز مشخص نیست. صدها 
نفر کشــته و هزاران نفر بازداشــت 

شده اند.
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کشتار معترضان
 با سالح محبوب رهبر

دراگانوف

گروهی از معترضان خیابانی به گران 
شدن قیمت بنزین در ایران با سالحی 
کشته شــده اند که برای نخستین بار 
رهبر  خامنــه ای«،  »علــی  آیت اهلل 
جمهوری اسالمی در سال ۱۳۹۴ آن 

را به دست گرفت.
»دراگانوف« یا »نخجیر« سالحی بود 
که ســال ها پس از پایان جنگ عراق 
علیه ایران در جریان حمله تعدادی از 
نیرو های گروه داعش به مجلس ایران 
در خرداد ۱۳۹۶ در دســت برخی از 

نیرو های حاضر در میدان دیده شد.
کمتر از یک ماه پــس  از این حمله 
بی سابقه یعنی در تیرماه همان سال 
بود که آیت اهلل خامنه ای با در دست 
داشتن این سالح در خطبه های نماز 
عید فطر به ایراد سخنرانی پرداخت 
که ایــن اقدام وی موردتوجه گروهی 
از رســانه ها و فعاالن حزب اللهی در 

شبکه های اجتماعی قرار گرفت.
آیت اهلل خامنه ای در خطبه های نماز 
عید فطر سال ۱۳۹۴ هم درست سه 
روز قبل از امضای توافق نامه برجام این 

سالح را به دست گرفته بود.
رهبر جمهوری اسالمی در خطبه های 
عیــد فطر ســال ۱۳۹۸ هــم برای 
ســومین بار این ســالح را در دست 
گرفت که حکایــت از قصد وی برای 
انتقــال پیامی خاص بــه گروهی از 

مخاطبانش بود.
این ســالح از ســال ۱۳۹۴ تاکنون 
موردتوجه بسیاری از فعاالن ارزشی و 
رسانه های محافظه کار قرارگرفته است 
و تکیه رهبر به آن در سه خطبه نماز 
عید فطر برای آن ها حاوی اهمیت و 

پیامی ویژه است.
خبرگزاری میزان درباره ســالح در 
دست گرفتن رهبر جمهوری اسالمی 
هنگام خواندن نماز عید فطر نوشته 
بود که »مســتحب است که خطیب 
نمازهــای عبادی سیاســی در حال 
خواندن خطبه ها یا ســالح به دست 
بگیــرد و یا به عصــا و کمانی تکیه 

نماید.«
 ایــن خبرگــزاری در بخش دیگری 
از ایــن گزارش خود افــزوده بود که 
»خطیب ســالح خود را آمــاده در 
دست می گیرد و بر آن تکیه می زند 
تا اعالم کند که همواره آماده اســت 
در راه تحّقــق »ارزش های الهی« با 
منحرفان و کّفار و منافقان که سخن 
حق را نمی پذیرند و سرکشی و ستم 

می کنند، جهاد کند.«
گروهی از کاربران ارزشی شبکه های 

اجتماعی این اقــدام رهبر را حاوی 
پیامی با مضامین »خیلی صبر کن«، 
»کم بزن«، »درســت بزن«، »دقیق 
بزن«، »شاه مهره های دشمن را بزن«، 
»تاثیرگذار باش« و »قّوت قلب جبهه 
خودی باش« ارزیابی کردند. کاربران 
ارزشی به کاربرانی گفته می شود که 
حامی نظام هستند و بر اساس اهداف 
و ارزش های نظام جمهوری اسالمی 
فعالیت  در شــبکه های اجتماعــی 

می کنند.
گروهی دیگری از کاربران ارزشی نیز 
چنین تفســیر کردند که رهبر با در 
دست گرفتن چنین سالحی خواسته 
پیامی به اسراییل و جوانان ایران بدهد 
که مراقب سیاســت های منطقه ای 
تل آویو و تحوالت جهان عرب باشند.

تک تیرانــداز »دراگانــوف« ســالح 
انفرادی اســت که بیشتر در عملیات  
تجسســی کاربرد دارد و برای از کار 
انداختن نفرات شــاخص »دشمن«، 
حین عملیات کمین از فاصله دور به 

کار می رود.
ایــن ســالح از وزن کــم و دقــت 
فوق العاده ای دارد که در ســال های 
اخیر با نام »نخجیر« از سوی سازمان 

صنایع دفاع هم تولید می شود.
این ســالح با آنکه بیشــتر به سالح 
تک تیرانداز معروف اســت و در بین 
کشــورهای عربی و ایران قدیم با نام 
قّناصه برگرفته از کلمه عربی قّناص به 
معنی تک تیرانداز شناخته می شود، اما 
در اصل به منظور پشتیبانی سربازان 

در جبهه ساخته شده  است.
از این سالح به عنوان یکی از مهم ترین 
ســالح ها در جنگ داخلی سوریه و 
عراق در ســال های اخیر نیز نام برده 
می شود، سالحی که برخی گزارش ها 
می گویــد تک تیراتــدازان جمهوری 
اســالمی هم در استفاده از آن نقشی 

اساسی داشته اند.
سابقه استفاده نیروهای مسلح ایران 
از این ســالح به دوران جنگ ایران و 
عراق بازمی گردد، اما در حوادث سال 
۱۳۸۸، حمله داعــش به مجلس و 
سرکوب اعتراض های آبان ۱۳۹۸ هم 
گزارش هایی از حضور این ســالح در 

میادین عملیاتی منتشر شده است.
این ســالح پس از جنگ، نظر به نیاز 
یگان های نظامی از سوی سازمان های 
جهــاد خودکفایــی ارتش و ســپاه 
پاســداران در مدل هــا و کالیبرهای 
مختلف ساخته و در اختیار این نیروها 

قرار گرفت.

»دراگانوف« در حال حاضر اســلحه 
سازمانی ارتش، یگان ویژه و گردان های 
امنیتی »امام حسین« وابسته به سپاه 

پاسداران است.
گزارش هایی در دست است که نشان 
می دهد افــرادی در یگان های »امام 
حسین« به عنوان تک تیرانداز و کاربر 
سالح »دراگانوف« تحت آموزش های 
منظم و تمرین های مستمر کار با این 

سالح قرار گرفته اند.
ایــن نیروها در زمان هــای مختلف 
به کارگیری  پاســداران  سپاه  توسط 
می شوند که جدید ترین آن ها مربوط 
به حضور بخشــی از آن ها به همراه 
یگان هــای امنیتی »امــام علی« در 

سرکوب  اعتراض های آبان ماه بود.
از گــردان »امام حســین« به عنوان 
نورچشمی سپاه در سازمان بسیج نام 
برده می شود. آموزش و تخصص این 
نیروها به شــکلی است که به اعتقاد 
برخی برای جذب در سپاه ابتدا باید 

عضو این گردان ها شد.
ســاختار ســازمانی ایــن گردان  ها 
به طورکلی به چند رســته ی پدافند، 
ادوات، پیاده و… تقسیم می شود و هر 
رسته آموزش های تخصصی مربوط به 
خود را می بیند و مســتقیم زیر نظر 

تیپ نیروی زمینی استان هستند.
در برخــی تصاویــر و گزارش هــای 
ســرکوب  از  جســته وگریخته 
اعتراض های آبان ماه هم ردپای این 
نیرو ها به همراه سالح سازمانی آن ها 

یعنی »دراگانوف« دیده شده است.
پویا بختیاری یکی از معترضان آبان 
۱۳۹۸ است که گزارش ها حکایت از 
آن دارد بر اثر اصابت مستقیم گلوله به 

سر جان خود را از دست داد.
مادر پویا بختیاری هم به صراحت گفته 
که فرزندش با شلیک یک تک تیرانداز 

کشته شده است.
تصاویر و گزارش های متعدد دیگری 
از کشته شــدگان اعتراض های اخیر 
منتشرشده که نشان می دهد جمجمه 
یا محل اصابت گلولــه به بدن آن ها 

کامال متالشی شده است.
این قربانیان را »دراگانوف«، »قناصه« 
یا همان »نخجیر« هــدف قرار داده 
اســت، ســالحی که پیش تــر تنها 
به عنوان یک سالح شناخته می شد، 
اما حاال نقشــی فراتر از یک سالح را 
بازی می کند و بــه یکی از نماد های 
ســرکوب در ایران تبدیل شده است؛ 

سالح محبوب رهبر ایران.

بهنام قلی پور )ایران وایر(

دادخواست به سازمان ملل
 درباره کشته شدگان اعتراض های اخیر ایران

جمعی از فعاالن حقوق بشر، وکال و 
استادان دانشگاه با تهیه و امضای 
دادخواســتی، از کمیســر عالی 
حقوق بشر سازمان ملل خواستند 
»تحقیقــات ویــژه ای« را درباره 
و  دستگیرشده  معترضان  وضعیت 
کشته شدگان اعتراض های اخیر در 

ایران آغاز کند.

دویچــه ولــه- امضاکننــدگان این 
»دادخواست« ضمن تشریح وضعیت 
دستگیر شــده ها و تهدیــد و ارعابی 
که علیه خانواده های کشته شــدگان 
حوادث اخیر در ایــران انجام گرفته 
است، از خانم میشل باشله، کمیسر 
عالــی حقوق بشــر ســازمان ملل، 
خواســته اند که هر چــه زودتر یک 
گروه ویژه تحقیقاتی تشــکیل شود 
تا ضمن ســفر به ایران، موارد »نقض 
حقوق بشر« در برخورد با اعتراضات 
سراسری  اخیر مردم ایران را بررسی 

کند.
ایــن دادخواســت  امضاکننــدگان 
همچنین به سرکوب معترضان توسط 
نیروهای امنیتی اشــاره کــرده و در 
ادامه نوشــته اند: »از ۱۵ تا ۲۱ نوامبر 
۲۰۱۹، نیروهــای امنیتی، معترضان 
در شهرهای کوچک و بزرگ سراسر 
کشــور را با پرتاب کپسول های گاز 
اشک آور و شلیک مستقیم گلوله های 
نظامی ســرکوب کرده انــد. مقامات 
حکومت ایران اجســاد کشته شده ها 
را بــه خانواده هــای عــزادار تحویل 
نمی دهند و از ارائــه اطالعات درباره 
معترضان زخمی و زندانی خودداری 

می کنند.«

مقام های قضایی جمهوری اســالمی 
بعد از بازتاب رســانه ای اعتراض های 
اخیر در ایران، ابتدا از اعالم رســمی 
تعداد دستگیرشــدگان خــودداری 
کردنــد ولی به تدریــج آمارهایی را 
انتشار دادند. اســتاندار تهران اعالم 
کرده است که تنها در این استان بیش 
از ۲۰۰۰ نفــر در ارتباط با اعتراضات 

اخیر بازداشت  شده اند. 
آمار رســمی تعداد کشته شــدگان 
اعتراض های اخیــر نیز همچنان در  
هاله ای از ابهام اســت. کانال تلگرام 
وبسایت »کلمه« با استناد به اظهارات 
»یک منبع آگاه«، شــمار ثبت شده 
قربانیان اعتراض هــای اخیر ایران را 

۳۶۶ نفر اعالم کرده است.
ســازمان عفــو بین الملل نیــز روز 
دوشنبه، ۱۱ آذر، شمار کشته شدگان 
اعتراضات آبان مــاه ایران را ۲۰۸ نفر 
اعالم کرده اســت. اما مسئوالن قوه 
قضائیه، بی آنکه آمار رســمی تعداد 
کشته شدگان اعتراضات اخیر را اعالم 
کنند، رسانه های خارجی را متهم به 
»آمارسازی« و »فضاسازی« می کنند.

ایــن دادخواســت  امضاکننــدگان 
همچنین پیشنهاد کرده اند که جاوید 
رحمان، گزارشــگر ویژه حقوق بشر 
ســازمان ملل در امور ایــران، برای 
بررسی »قتل ها، جنایت ها و وضعیت 
هــزاران« دستگیر شــده، بــه ایران 
ســفر کرده و با معترضــان و فعاالن 
حقوق بشــر دستگیر شده در جریان 

اعتراض های اخیر گفتگو کند.
همچنین  دادخواست  امضاکنندگان 
از  خواســته اند  میشــله  خانــم  از 

مقامات جمهوری اســالمی بخواهد 
تا  معترضان بازداشت شده را هر چه 
ســریع تر آزاد کنند، چراکه به گفته 
آنها مقامات امنیتی سعی دارند این 
افراد را زیر شکنجه وادار به »اعتراف« 
کنند که با »دشمنان خارجی« ارتباط 

داشته اند.
همواره  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
معترضان را »آشــوبگر« می نامند و 
مدعی اند که آنها با دشمنان خارجی 

ارتباط دارند. 
در میان امضاکنندگان این دادخواست، 
اسامی فعاالن حقوق بشر و امضاهای 
محفوظ به چشم می خورد. همچنین 
به نظر می رســد تعدادی از ایرانیان 
ساکن در شهرهای مختلف ایران، این 

دادخواست را امضا کرده اند.
ژانــت آفاری، تــورج اتابکــی، پیام 
اخوان، رضا افشــاری، عباس امانت، 
مهرزاد بروجــردی، علی بنوعزیزی، 
مازیار بهــاری، نیره توحیدی، رامین 
جهانبگلو، نســرین رحیمیه، سعید 
رهنما، جلیل روشــندل، هوشــنگ 
شــهابی، کاظم علمــداری، منصور 
فرهنگ، مهرانگیز کار، محسن کدیور، 
کاظم کردوانی، احمد کریمی حکاک، 
ژاله الکنر-گوهــری، کریم الهیجی، 
هایده مغیثی، علی اکبر مهدی، عباس 
میالنی، نادر هاشــمی، هما هودفر، 
ســرور کســمایی، حمید فرخنده، 
گودرز اقتداری، فریدون فرحی، پروانه 
حسینی، ایرج سبحانی، علی فتوتی، 
محمد آقازاده، فرهاد خســروخاور و 
شهره صالح پور از جمله امضاکنندگان 

این دادخواست هستند.

نامه نرگس محمدی در باره شکنجه معترضان بازداشت شده
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر که 
در زندان به سر می برد در نامه ای از 
مشاهدات خود از وضعیت دردناک 
دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات 

اخیر خبر داده است.

دویچه وله- نرگــس محمدی نایب 
رئیس و ســخنگوی کانون مدافعان 
حقوق بشر با انتشار نامه ای از زندان 
اوین به وضعیت دردنــاک دو نفر از 
بازداشــت شــدگان اعتراضات اخیر 
اشــاره کرده و از شــکنجه روحی و 
جســمی که بر آنها رفتــه خبر داده 
اســت. او با محکوم کردن  سرکوب 
و قتل معترضان از ســوی حکومت 
خواسته اســت که مجازات عامالن 
کشــتار مردم بی پناه به یک مطالبه 

عمومی تبدیل شود.
محمــدی در نامه خود که تاریخ ۱۰ 
آذر را دارد در توضیح مشاهدات خود 
از یک جوان تیرخورده و رنگ پریده 
در زندان اوین، می نویسد: » ظاهرش 
نشان می دهد که خونریزی ، عفونت 
و تورم غیر قابل تصور پا ، او را از پای 
دراورده تا زندانبانان بند ۲۰۹ امنیت 
اوین او را از سلول انفرادی به بهداری 
اورده اند. او جوانی کم ســن و سال 
است از اسالمشــهر. جوانی از همان 
طبقه که قرار بود جمهوری اسالمی 
خادم شــان باشد. وقتی به او گفتیم 
اصرار کن پایت معالجه شود وگرنه با 
این وضع قطع میشود گفت من که 
قرار اســت اعدام شوم چه فرقی دارد 
با پا یا بی پا. از روزی که بازداشــت 
شده ام حتی بتادین هم روی زخمم 

نریخته اند.«
محمدی نمونه دیگری از مشاهدات 
خــود را نیز بیان کرده اســت. او به 

دختری ۲۰ساله اشاره می کند که از 
زندان وزرا به بند زنان منتقل شــد ه 
است: »چشــمانش شدت اضطرابش 
را نشــان می داد. ســر راه از ماشین 
پیاده شده و به طرف عده ای که برای 
گرانی بنزین تجمع کرده بودند ، رفته 
و بازداشت شده بود. حین بازجویی یا 
بهتر بگویم اعتراف گیری، مرد بازجو از 
موهایش گرفته و کشیده بود و فحش 
های رکیکی داده بود که رویش نمی 
شد تکرارکند. کمر بند دور کمرش را 
باز کــرده و به میز و صندلی کوبیده 
بود تا دختر جوان ترســیده و هر چه 
میخواهد را به دوربین بگوید ، نه یک 
بار بلکه چند بار. او که چون بسیاری 
از هم نسالنش موفق به تحصیل در 
دانشگاه نشده و به کار مشغول بود، به 
زندان قرچک و میان متهمان قتل و 

مواد مخدر و ... منتقل شد.«
محمدی در ادامه نامه خود با اشاره به 
ادعای حاکمان جمهوری اسالمی که 
»اعتراض حق مردم است« می نویسد: 
»اما به یاد نمی اوریم اعتراض و حتی 
نقدی که به سرکوب توسط حکومت 
نیانجامیده باشد. حکومت نشان داده 
که مسالمت امیزترین اعتراض ها را 

تحمل نمی کنــد و حتی تظاهرات 
سکوت را با گلوله پاسخ می دهد.«

دویچه وله فارســی را در اینستاگرام 
دنبال کنید

 سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر 
نامه خود از زندان را با تاکید بر لزوم 
تبدیل خواست مجازات عماالن کشتار 
مردم به پیاان برده اســت: »کشــتار 
مردم رنجور و خســته از ســرکوب، 
آنچنان وحشیانه و خشونتآمیز است 
که با هیچ عذر و بهانه ای از ســوی 
حکومت توجیه پذیر نیســت و تنها 
یک درخواســت میتوان داشت و آن 
مجازات عامالن کشتار مردم بی پناه 
است واین مساله باید به یک خواست 

عمومی تبدیل شود.«
نرگس محمدی، نایب رییس کانون 
مدافعان حقوق بشر ایران از اردیبهشت 
۱۳۹۴ به اتهام »تبلیغ علیه نظام« و 
فعالیــت در کمپین گام به گام تا لغو 
مجازات اعدام در زندان اوین به ســر 
می برد. او به ۱۶ ســال زندان محکوم 
شده و از مالقات و تماس تلفنی با دو 

فرزندش محروم است.
کیانا و علی نزد پدرشان تقی رحمانی 

در خارج از ایران زندگی می کنند.
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اجرای حکم ۷۰ ضربه شالق برای یک زن ۸۰ ساله 
در شهر خوی

رادیــو زمانه- منابع حقوق بشــری 
از شــالق خوردن یک زن ۸۰ ساله 
در شــهر خوی خبــر می دهند. این 
خبر واکنش های گســترده ای را در 
شبکه های اجتماعی به دنبال داشته 

است.
بر اســاس گزارش شبکه حقوق بشر 
کردستان، »سلبی مرندی«، زن ۸۰ 
ساله، روز پنج شنبه هفتم آذر ماه، به 
دفتر اجرای احکام دادگستری شهر 
خوی احضار شــده و پس از اجرای 
حکم ۷۰ ضربه شــالق، در وضعیتی 
نامساعد و در حالی که توانایی حرکتی 
خود را از دست داده بوده، برای اجرای 
حکم هشــت ماه حبس، به بند زنان 

زندان این شهر منتقل شده است.
سلبی مرندی، مادر »بهروز زینال نژاد« 
است که در زندان خوی در بند بوده و 
در این زندان به شکلی مشکوک جان 

باخته است.
بر اســاس خبر منتشر شده در تاریخ 
۲۴ دی ماه ۹۷، جسد بهروز زینال نژاد 

روز ۲۳ دی  ماه در داخل دستشویی 
زندان خوی توســط هم بندیهای او 
کشف شد. این زندانی جرایم عادی در 
اعتراض به موافقت نکردن مسئوالن 
زندان با درخواست مرخصی اش، سه 
روز پیش از مرگ با دوختن لب هایش 

اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.
به گفته یک منبع مطلع، مســئوالن 
زندان در آن زمان اعالم کردند که این 
زندانی با بند کفش اقدام به خودکشی 
کــرده و به زندگی خود پایان داده. از 
اظهارنظر پزشکی قانونی شهر خوی 
در مــورد علت مرگ بهروز زینال نژاد 

خبری منتشر نشده است.
خانواده ایــن زندانی اما پس از دیدن 
جسد او ادعای خودکشی با بند کفش 
را رد کرده و برای پیگیری موضوع به 
دفتر رئیس زندان مراجعه کرده بودند، 
اما گفته می شود رفتار نامناسب رئیس 
زنــدان و قاضی ناظر بر زندان با آنها، 
منجر به بروز درگیری و تخریب برخی 

وسائل دفتر زندان شد.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان 
به دنبال این اتفاق، رئیس وقت زندان 
و قاضی ناظر بر زنــدان خوی از این 
خانواده شــکایت کردنــد و دادگاه 
عمومی خوی، ســلبی مرندی، مادر 
خانواده و »عاطفه زینال نژاد«، دختر 
خانواده را به ۷۰ ضربه شالق و ۸ ماه 

حبس محکوم کرد.
گفته می شــود عاطفــه زینال نژاد از 
معرفی کردن خود به دادگاه تاکنون 

خودداری کرده است.
حامد فرمند، فعال حقوق بشــر، در 
توئیتر خود درباره این خبر نوشــته 
است: »فرزندشــان از حق رسیدگی 
پزشکی محروم بود. اعتصاب غذا کرد. 
در زندان فوت کرد. گفتند خودکشی 
کرده. خانــواده نپذیرفت و پیگیری 
کرد. خانواده داغدار با مسئولینی که 
مسئول مرگ فرزنداند درگیر شدند. 
مسئولین از آن ها شکایت کردند. مادر 
داغدیده ۸۰ ســاله، ۷۰ ضربه شالق 

خورد و به زندان اعزام شد.«

زنی با کت چرم قرمز
 سناریوهای جدید، و تیزرهای تبلیغاتی 

برای پخش اعترافات اجباری
چند ســاعت پس از این که »حسن 
روحانــی« در بیســت و ششــمین 
»همایــش ملی بیمه و توســعه« از 
پخش اعترافات دستگیرشــدگان در 
اعتراضات خیابانی خبر داد، ســایت 
»صبح توس« مشــهد اولین قسمت 
از مســتند اعترافات دستگیرشدگان 

ناآرامی های این شهر را منتشر کرد.
حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۳ آذر 
۱۳۹۸ در همایش ملی بیمه و توسعه 
درباره اعتراضــات مردمی به گرانی 
بنزین ســخن گفت و از تعیین یک 
هیات سه نفره شامل معاون حقوقی 
ریاست جمهوری، وزیر دادگستری و 
وزیر کشــور برای پی گیری وضعیت 
بازداشت شــدگان و کشــته شدگان 

اعتراضات خبر داد.
او در بخشی از صحبت هایش گفت: 
»آن هایی که سازمان یافته آمده اند و 
در اعترافات شان در آینده می بینید، 
بیــش از دو ســال برنامه ریزی کرده 
بودند. امســال هم بیشتر به فکر ایام 
اواخر دی و بهمن و آن ایام انتخابات 
بودند اما ارباب هایشان از خارج گفتند 
االن وقتش اســت و بــا این ها باید 

برخورد شود.«

چند ســاعت پس از انتشار سخنان 
روحانــی، فیلــم اعتــراف یکــی از 
دستگیرشــدگان در مشهد به عنوان 
قســمت اول مســتند »شــبی در 
بزرگراه« منتشر شد. صورت فردی که 
اما  صحبت می کند، شطرنجی شده 
صدایش جوان است. حرف هایش را با 
این جمالت آغاز می کند: »به اصطالح 
خودمان اعتراض می کردیم اما واقعا 
اغتشــاش بود. جوگیر شده بودیم و 

نمی دانستیم چه کار بکنیم.«
او در این اعترافات می گوید که زنی با 
کت چرم قرمز، لیدر اعتراضات شهر 
مشهد بوده است: »چند تا خانم جلوی 
ماشــین ها را گرفتند. یک خانمی با 
کت چرم قرمز آن جا جلوی ماشین ها 
را می گرفت. شعار اول را همیشه آن 
خانم مــی داد. دیدم آن وســط دارد 
رهبری می کند و نمی گذارد ماشین 

بیاید و آمبوالنس بیاید.«
ایــن اولیــن بــار نیســت کــه از 
دستگیرشدگان اعتراضات نسبت به 
گرانی بنزین اعتراف گرفته می شود 
و یــک زن را بــه عنوان سرشــاخه 
اصلی اعتراضات معرفی می کنند. در 
گزارشی که ۳۰ آبان ۱۳۹۸ تلویزیون 

ایران پخش کرد، زنان به عنوان عامل 
تحریک احساســات حاضران و لیدر 

اعتراضات معرفی شدند.
برنامــه »۲۰:۳۰« به پخش اعترافات 
اجباری و ســاخت برنامه هایش برای 
بخش های امنیتی نظــام جمهوری 
اسالمی مشهور است. در این برنامه، 
»فاطمه دادوند«، لیدر اعتراضات شهر 
بوکان معرفی شد که توسط »سربازان 
گم نام امام زمان« دستگیر شده است.

ســربازان گم نام امام زمان در ادبیات 
جمهوری اسالمی به نیروهای امنیتی 
و وزارت اطالعات اطالق می شــود. با 
»ایران وایر«  بررســی های  این حال، 
نشــان می دهند که فاطمــه دادوند 
در خیابان مجروح و ســپس توسط 
نیروهای اطالعاتی بازداشــت شــده 

است.

فردی کــه راوی اعترضات مشــهد 
در مســتند شــبی در بزرگراه است، 
در بخش دیگــری از صحبت هایش 
می گویــد که از طریق اینســتاگرام 
متوجه مکان اعتراضات در مشــهد 
شده اســت: »در اینستاگرام گفتند 
اعتراضات مشــهد در بلوار وکیل آباد 
و ســاعت هشت شب باشد. االن فکر 
می کنم چرا اعتراضات باید در شــب 
و در یک مکان عمومی باشــد؟ چون 
افــرادی مثل من اســکل و جوگیر 
می شــوند اما در دل تاریکی شــب، 
خودشان فرار می کنند. فقط افرادی 

مثل من قربانی می شوند.«
او در طول اعترافاتش بارها از این که 
قربانی اســت و جوگیر شده، حرف 
می زند و روی این نکته که اعتراضات 
تبدیل به اغتشاش شده بودند، تاکید 
می کنــد؛ موضوعی کــه از روز اول 
اعتراضات خیابانی از سوی مسووالن 
جمهوری اسالمی عنوان شد. آیت اهلل 
»علی خامنه ای« معترضان را »اشرار« 
نامید و دیگر مسووالن نظام به تاسی 
از او، آن ها را اشرار یا »اغتشاش گران« 

خواندند.
او در بخــش دیگــری از اعترافاتش 
اعالم می کند که به قرص »ترامادول« 
اعتیاد دارد و آن شب که در اعتراضات 
شــرکت کرده، مصرف بیش از اندازه 
داشته است: »ســه سال است روزی 
یک دانه ترامادول مصرف می کنم. آن 

روز سه تا خورده بودم.«
مطرح کردن اعتیاد، مشکالت روانی 
و خانوادگی، موضوعاتی هســتند که 
در ســناریوهای اعترافــات اجباری 
جمهــوری اســالمی از دیرباز وجود 
داشــته اند. حکومــت دوســت دارد 
مخالفانش را افرادی معرفی کند که 
دچار بحران های عاطفــی، روحی و 

روانی هستند.
گزارش های منتشــر شده از برخورد 
»گشت ارشاد« با افرادی که به اصطالح 
جمهــوری اســالمی »بدحجــاب« 
هستند، نشــان می دهد که آن ها در 
بازداشتگاه باید به سواالتی نظیر این 
که تا کنون مشروبات الکلی مصرف 
کرده اید یا نه؟ آیا بچه طالق هستید؟ 

از مشکالت روانی رنج می برید و … 
پاسخ دهند.

آخرین قســمت از این مستند با این 
جمالت به پایان می رســد: »من در 
نگاه قانون واقعا متهم هســتم و فکر 
نمی کردم به عنوان یک متهم با من 

این قدر با احترام رفتار شود!«
داستان اعترافات اجباری در جمهوری 
اسالمی، داســتان تازه ای نیست. اما 
چند ماه پیش کــه متهمان پرونده 
دروغین ترور هســته ای دانشمندان 
درباره اعترافات شــان زیر شکنجه و 
اجبار با رســانه ها گفت و گو کردند و 
جعلی بودن اعترافات آن ها مشخص 
شــد، توجه افکار عمومی را پیش از 

گذشته به این موضوع جلب کرد.
پس از پخــش گفت وگوهای »مازیار 
ابراهیمی«، یکــی از متهمان پرونده 

دروغین ترور دانشــمندان هسته ای، 
تهران  نماینده  »محمود صادقــی«، 
در مجلس شــورای اسالمی طرحی 
به مجلس ارایه کــرد و از این طریق 
خواستار ممنوع کردن ضبط و پخش 

اعترافات شخصی شد.
با این حال، پــس از اعتراضات آبان 
مــاه امســال، مســووالن جمهوری 
اســالمی بارها از پخــش اعترافات 
اجبــاری معترضان کــه در ادبیات 
آن ها اغتشــاش گر خوانده می شوند، 
سخن گفته اند. سردار »علی فدوی«، 
جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفته 
ســپاه عده ای را که پس از اعتراضات 
اخیر قصد خروج از کشور را داشته اند، 

دستگیر کرده است.
او خبر داده اســت اعترافات این افراد 
از صداوســیمای جمهوری  به زودی 

اسالمی ایران پخش خواهد شد.
پیــش از او، »عبدالرضــا رحمانــی 
فضلی«، وزیر کشــور در یک برنامه 
تلویزیونی از گســتردگی اعتراضات 
خبــر داده و خواهان پخش اعترافات 
تلویزیونی بازداشت شده ها شده بود. 
امروزهم حسن روحانی تیزر تبلیغاتی 
اعتراف معترضان را در جلسه همایش 
ملی بیمه و توسعه، البه الی سخنانش 

جا داده است.
او گفتــه در اعترافــات افــرادی که 
ســازمان یافته در اعتراضات شرکت 
کرده بودند، می بینید که اربابان شان 
از خارج گفته بودند االن وقتش است!

شیما شهرابی )ایران وایر(

رادیو زمانه- شورای عالی امنیت ملی در گزارشی به خامنه ای تأیید کرد 
که عده ای که هیچگونه نقشی در اعتراضات نداشتند کشته شدند. یک 
نمونه: نیکتا، چهارده ساله. محل قتل: خیابان ستارخان تهران.  سخنگوی 
قوه قضائیه ادعا کرده بود نیکتا در اثر مســمومیت جان خود را از دست 
داده. خانواده او ابراز امیدواری کردند خون دختر بی گناهشــان بی جواب 
نماند. خانواده نیکتا اســفندانی، دختر چهارده ســاله ای که در جریان 
اعتراضات آبان ۹۸ در خیابان ستارخان تهران کشته شد، در صفحه او در 
اینستاگرام، ابراز امیدواری کردند که »خون ریخته شده دختر بی گناهشان 
بی جواب نماند.« خانواده این پست را به عنوان آخرین پست »به یادگار« 
دخترشان در صفحه اینستاگرام نیکتا قرار دادند و فعالیت این حساب را 

متوقف کرده اند.
روز سه شنبه غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ادعا کرده بود 

که نیکتا اسفندانی در اثر مسمومیت جان خود را از دست داده است

خانواده نیکتا اسفندانی:
 خون دختر بی گناه مان بر زمین ریخت
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موج آنفلوآنزا در ایران
 شکل گرفتن بازار سیاه واکسن و تکذیب مسئوالن

رادیــو فردا- برخــی منابع خبری از 
شکل گیری بازار سیاه واکسن آنفلوآنزا 
و داروی درمــان آن خبر داده اند، اما 
سخنگوی سازمان غذا و دارو می گوید 

کمبودی در این مورد وجود ندارد.
در پی شــیوع شــدید و زودهنگام 
آنفلوآنزا در ایران، باشگاه خبرنگاران 
جوان، روز سه شنبه ۱۲ آذر، با اشاره 
به مرگ ۵۶ نفر بر اثر ابتال به آنفلوآنزا، 
از کمیاب شدن واکسن این بیماری 
و افزایش قیمت آن در بازار ســیاه تا 
۱۵۰ هــزار تومان خبــر داد. این در 
حالی است که قیمت این واکسن در 

داروخانه ۴۰ هزار تومان است.
همچنین داروی درمان آنفلوآنزا که در 
داروخانه ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد، 
در بازار ســیاه به بهای ۴۰۰ تا ۷۰۰ 

هزار تومان به فروش می رسد.
بر اساس این گزارش، در سال جاری 
دو شرکت دارویی ۱.۷ میلیون واکسن 
آنفلوآنزا به ایــران وارد کردند، اما با 
هجوم مردم برای خرید این واکســن 
در هفته جاری، موجودی بسیاری از 

داروخانه ها صفر شده است.
باشــگاه خبرنگاران جوان همچنین 
خبر داده است که اخیراً یک  میلیون 
قرص اوسلتامیویر )داروی درمان این 
بیمــاری( نیز به صورت فــوری وارد 

کشور شده است.
با ایــن حــال، کیانــوش جهانپور، 
ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو، 
ضمن هشــدار در مورد تقلبی بودن 
واکســن های موجود در بازار ســیاه، 

تشکیل این بازار را »نتیجه تقاضای 
القایی و نگرانی مردم بابت فوتی های 
این بیماری« عنوان کرده و گفته است 
»کمبودی در واکسن و داروی درمان 
آنفلوانزا وجود ندارد بلکه این دارو به 

صورت کنترل شده توزیع می شود«.
آقای جهانپور دلیل کنترل توزیع این 
دارو را »مقاومــت ویروســی در برابر 
این دارو« بیان کــرده و تأکید کرده 
است که مراکز بهداشتی و درمانی از 
»تجویز بی مورد و مصرف خودسرانه« 

جلوگیری می کنند.
به گفتــه برخــی مســئوالن وزارت 
بهداشــت و درمان، بیماری آنفلوآنزا 
امسال ســه هفته زودتر از سال های 
پیش در ایران شروع شده و حداقل تا 

دو هفته دیگر هم ادامه خواهد داشت.
قاسم  جان بابایی، معاون درمان وزارت 
بهداشــت گفته اســت »استان های 
و  کهگیلویه  مازنــدران،  گلســتان، 
بویراحمــد، کرمــان و خوزســتان 
استان هایی هستند که بیشترین بروز 
و شــیوع بیماری آنفلوآنــزا در آن ها 

گزارش شده است«.
علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت 
بهداشت نیز گفته است آلودگی هوا 
می تواند باعث تشدید بیماری آنفلوآنزا 

شود.
در هفته گذشته، آلودگی هوا در برخی 
مناطق تهران، اصفهان، خوزستان و 

فارس تا ۳۰ برابر حد مجاز باال رفت.
افراد  به گفته کارشناسان، کودکان و 
باالی ۶۰ سال و کسانی که سیستم 
ایمنــی ضعیــف دارند، در شــرایط 
آلودگی هوا آمادگی بیشــتری برای 

ابتال به بیماری آنفلوآنزا دارند.
کارشناسان مسائل بهداشتی توصیه 
می کنند که بهترین راه برای جلوگیری 
از انتقال ویروس آنفلوآنزا، »خودداری 
از دست دادن، شستن مرتب دست ها، 
نگه داشتن دهان و بینی با دستمال 
در موقع عطسه و انداختن دستمال 

آلوده داخل سطل زباله« است.
بیمــاران قلبــی، دیابتی، تنفســی، 
باردار،  ســالمندان، کودکان، زنــان 
دیالیــزی و بیمارانی که دارای نقص 
سیستم ایمنی هســتند، با خطرات 
بیشــتری در صــورت ابتــال به این 

بیماری روبه رو هستند.

دولت 
سوپراستارها و تعزیه خوان ها

 را در یک رده  مالیاتی
 قرار می دهد!

تمدید معافیت مالیاتی هنرمندان در بودجه سال ۹۹ با دستور رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، با واکنش های منفی حتی از سوی برخی سینماگران مواجه 
شده است. برخی این معافیت را باج و حق  سکوت دولت به سینماگران برای 
انتخابات پیش  رو می دانند و برخی بــر این باورند که عده ی اندکی از اهالی 

سینما درآمد هنگفت دارند و باقی حتی حساب بانکی هم ندارند!

کیهان لندن- تمدید معافیت مالیاتی 
هنرمنــدان در بودجه ســال ۹۹ با 
دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه 
منتقدان بســیاری از جمله در میان 
ســینماگران داشــته که تنور تعداد 
از سینماگران را داغ  انگشت شماری 
توصیف می کنند و می گویند برخی 
دیگر از ســینماگران حتی فاقد یک 

کارت بانکی هستند!
طرح موضوع مالیــات هنرمندان در 
بودجه ســال ۹۹، هرچه نداشت ولی 
دســت کم با طرح شــرایط کنونی 
ســینماگران، این موضــوع را بطور 
رسمی نشــان داد که سینمای ایران 
تحت انحصار بودجه ی نفت و رانت، نه 
در باالی پرتگاه که در میانه ی مسیر 

سقوط است.

از 2۵0 دفتر تولید فیلم، فقط 10 دفتر 
فعالیت دارند

مرتضی شایســته تهیه کننده سینما 
می گوید »از ۲۵۰ دفتر تولید در حال 
حاضر تنها ۱۰ دفتر فعالیت دارد و از 
۳۵ دفتر پخش نیز تنها ۵ دفتر پخش 
فعال داریم، در این شرایط قرار است 
از چه چیز این سینما مالیات گرفته 

شود؟«
او گفته که اساســا ســرمایه گذاران 
با انگیزه معافیت مالیاتی به ســینما 
می آیند و اگر نباشد کال سرمایه گذاری 

نمی کنند.
این تهیه کننده فعالیت ســینماهای 
کشور را انگشت شمار دانسته و گفته 
که »در میان سالن های سینمایی و 
پردیس ها تنها چهار پردیس سینمایی 
سود می دهند و بقیه سینماها مانند 
عصرجدید، آفریقا، قدس، فلسطین، 
مرکزی،  بهمــن،  مرکــزی،  پارس، 

شکوفه و… تماما ضرر می دهند!«

اولتیماتوم  که  کســانی  ۹2درصد 
بانکی  کارت  اصال  گرفتند،  مالیاتی 

ندارند!

مرتضی شایســته می گویــد: »مدیر 
ســازمان امور مالیاتی صراحتا اعالم 
کردند که ۹۲درصد آنهایی که بهشان 
اولتیمام داده بودیم که برای پرداخت 
مالیات مراجعه کنند اصال کارت بانکی 
ندارند! حاال این را با خانواده ســینما 
مقایســه کنید که همه چیزشــان 
از فــروش فیلم ها تا هزینه ســاخت 

فیلم شان مشخص است.«
وی هنرمنــدان را دارای یــک عمر 
مفید خواند و گفت: »عمر مفید اهالی 
سینما از بازیگر و کارگردان گرفته تا 
تهیه کننده و دیگر عوامل بسیار کوتاه 
است و سوپراستارهای امروز هم بعد 
از چند ســال مانند ستاره های دهه 
شصت بیکار می شوند و دیگر کسی 
به آنها کار نمی دهد به همین خاطر به 
نظرم نه تنها باید معافیت های مالیاتی 
به قوت خود باقی بماند که مالیات بر 

ارزش افزوده هم باید برداشته شود!«
منیژه حکمت تهیه کننده و کارگردان 
ســینما نیز به تمدید لغــو مالیاتی 

هنرمندان توسط دولت انتقاد کرده و 
آن را اگر »باج انتخاباتی« نباشد، یک 

»بدسلیقگی« خوانده است.
منیژه حکمت در یادداشــتی درباره 
تمدید معافیــت مالیاتی هنرمندان 
نوشت: »بخشودن مالیات هنرمندان 
اگر باج انتخاباتی به یکی از گروه های 
مرجع جامعه نباشــد، مسلما نشانه 
سردرگمی و عدم شناخت از هدف و 
کارکرد مالیات است و اعالم آن در این 
زمان و در این شرایط وخیم اقتصادی، 

نهایت بدسلیقگی است.«
ایــن تهیه کننده ســینما گفت که 
نوبخــت مثل باقــی همفکرانش در 
دولــت »وقت و حوصلــه فکر کردن 
به عواقب راه حل های خلق الســاعه و 
نبوغ آمیزشان را ندارند« و »ساده ترین 

راه را برگزیده اند.«

معافیت  تمدیــد  هنگفت  ســود 
مالیاتی هنرمندان به جیب صاحبان 

دستمزدهای میلیاردی می رود

وی تمدید معافیت مالیاتی هنرمندان 
را »یک کاســه کردن درآمدهای به 
شــدت ناهمگون و حکم واحد برای 
آنان« خواند و نتیجه »این چنین بذل 

و بخشش« را »افزایش شکاف طبقاتی 
و فقیرتر شدن اقشار کم درآمد عرصه 
هنــر« و رفتن »ســود هنگفت اش 
مســتقیماً به جیب همان صاحبان 
دستمزدهای میلیاردی و سرمایه های 

ناسالم« دانست.
منتقدان تداوم مالیات هنرمندان بر 
این باورند سینمایی که تا بن دندان 
تحت نفــوذ رانت خواران قــرار دارد 
و ابــزاری برای پولشــویی نهادها و 
شرکت های بانفوذ است، با این قانون 
آنها را پروارتر می کند و بیش از پیش 

به قدرت آنان در سینما می انجامد.

حق سکوت دولت به هنرمندان در 
آستانه انتخابات

حتی برخی در شبکه های اجتماعی 
می گویند این لغو معافیت مالیاتی حق  
ســکوت دولت روحانی به هنرمندان 
است تا برای شرکت مردم در انتخابات 
پیش  روی مجلس شورای اسالمی اگر 
هم برایش تبلیغ نمی کنند، دست کم 
موضع منفی نگیرند یا سکوت کنند. 
هرچند ایــن نکته را مــد نظر قرار 
نداده انــد که اعتبــار کنونی همین 
هنرمنــدان در ترغیــب و هدایــت 

سیاسی و اجتماعی مردم، اکنون نیز 
زیر یک عالمت سوال بزرگ قرار دارد 

و از درجه اعتبار ساقط شده است!
از دیگرسو اما موافقان تداوم معافیت 
می گوینــد  هنرمنــدان  مالیاتــی 
از  که رانت خــواران و برخــورداران 
دســتمزدهای میلیاردی و نجومی، 
تعــداد اندک و اتفاقا شناخته شــده 
در بستر سینما و هنرهای تجسمی 
هســتند. هنرمنــدان و افــرادی از 
جامعه هنــری که درآمد هنگفتی از 
مشارکت شان در پروژه های مشکوک 
سینمایی و شبکه  نمایش خانگی به 
دست می آورند و یا آثار هنری خود را 
در حراج های داخلی و خارجی با ارقام 
بسیار باال به فروش می رسانند، در یک 

فهرست جای می گیرند.

تحریم صدا و سیما، نه به دلیل کشتار 
آبان ۹۸ بلکه به دلیل »توهین« به 

واژه »سلبریتی«!

در این بین، صداوسیمای جمهوری 
اسالمی شمشیر را برای سلبریتی ها و 
هنرمندان از رو بسته و بطور رسمی 
لغو مالیات هنرمندان را باج دولت به 

هنرمندان دانسته است.

شــدت انتقادات و خطاب قرار دادن 
بــا عناوینی چون  این هنرمنــدان 
»سه لبریتی« و »دولبریتی«، موجب 
خشــم تعدادی از آنان چون شــیال 
خداداد و اشکان خطیبی بازیگر شد 
تا آنجا که خداداد اعالم کرد که دیگر 
در هیچ پروژه ی تلویزیونی ایفای نقش 

نمی کند.
جالب اینجاســت که پس از کشتار 
گسترده ی مردم در آبان ماه و خبرهای 
فجیعــی که هنوز از این کشــتار در 
شهرهای مختلف به گوش می رسد، 
هیچیــک از این هنرمنــدان، اعالم 
نکردند که با سیستم و تلویزیون دیگر 
همکاری نمی کنند! حاال اما از اینکه 
به آنها »ســه لبریتی« و »دولبریتی« 

بگویند، خشمگین شده اند!
برخــی  ســوی  از  ادعــا  اینهمــه 
»ســلبریتی«ها و »هنرمنــدان« در 
حالیســت که هنرمنــدان در ایران، 
تنها به یک قشــر خاص و برخوردار 
از مواهب نمایش محدود نمی شــوند 
بلکه یک زن روســتایی در سیستان 
و بلوچســتان که با تولیــد صنایع 
دستی مخارج زندگی خود و اعضای 
خانواده اش را تأمین می کند و از بیمه 
شــغلی و درمانی و خدمات دیگر نیز 
برخوردار نیست و تا زمانی که سالمت 
جسمی دارد، مجبور به تولید است، 
درآمــد چندانی هم نــدارد تا بتواند 
۲۰درصــد مالیات آن را هم به دولت 

پرداخت کند.

هنرمندان  مالیاتــی  بســترهای 
نامشخص است

از ســوی دیگر، بسترهای نامشخص 
مالیاتی هنرمنــدان نیز مزید برعلت 
شــده و درآمد یک هنرمند از درآمد 
حاصــل از فروش مثال یک اثر هنری 
تفکیک نمی شــود. همچنین، ساز و 
کاری بــرای ثبت دخل و خرج تولید 
یــک اثر هنری وجود نــدارد. ضمن 
اینکه میــزان درآمد حاصل از فروش 
یک اثر هنــری و کمک هزینه هایی 
که پروژه های هنری از دولت یا دیگر 
نهادها دریافــت می کنند، نیز هرگز 

شفاف نبوده است.
با اینکه هنر در ایران به واسطه نفوذ 
حکومــت در مویرگ هایش، اساســا 
بدون سوبسید و حمایت امکان حیات 
ندارد ولی اگر کمی از سطح به عمق 
درون مناسبات ســینما و هنر ایران 
نگاهی بیندازیم، هنرمندان جزو قشر 
کم درآمد جامعه به شمار می آیند و به 
معنای کلی واژه تجارت، محصوالتشان 

در بازار خریداری ندارد.

بازار هنر در ایران رسما ورشکسته  
است!

عمده محصوالت ســینمایی کشور 
به خصوص وقتی بــه مرحله عرضه 
در بازار می رســند، از حمایت دولت 
و نهادهــای فرهنگــی حکومتــی 
انحصــار عده ای  برخوردارنــد و در 

خاص هســتند. از این رو، اساســا با 
سینما و جریان هنری روبرو هستیم 
که ورشکسته است و مولد یک عمل 
اقتصادی به معنای واقعی نیست تا در 
روند پرداخت مالیات بتواند شــرکت 

کند.
از ایــن رو، اگر منابع مالــی که آثار 
هنــری را تغذیه می کننــد، کمک 
هزینه ها و درآمد هنرمندان شــفاف  
شود، مشــخص خواهد شد که کدام 
هنرمندان و کدام محصوالت هنری، 
از جیب مردم تغذیه می شوند و کدام 
با هزینه شخصی تولید شده اند. ضمن 
اینکه با مراجعــه به اطالعات افرادی 
که مشــمول قانون معافیت مالیاتی 
می شــوند، می توان بــه ناهماهنگی 
روشــن و بی اعتباری این قانون نیز 
پی برد. چنانکه یک بازیگر سینما و 
یک تعزیه خــوان در یک رده مالیاتی 
قرار گرفته اند! حال آنکه روشن است 
که برخی بازیگران سینما از باالترین 
دســتمزدها برخوردارند و چنان در 
تمکن مالی غوطه ورنــد که با آن در 
شــبکه های اجتماعی خودنمایی نیز 

می کنند.

کل کسانی که از هنر درآمد هنگفت 
دارند 20 نفر است!

فرشته طائرپور تهیه کننده و کارگردان 
سینما در یک برنامه رادیویی درباره 
این موضــوع گفت: »طبــق قانون 
پنجم و ششم توسعه مصوبه ۹۵/۱/۱ 
قانــون مادری وجــود دارد که کلیه 
فعالیت های فرهنگــی و هنری را از 
پرداخت مالیات معاف می کند و قانون 
بودجه جدید نمی تواند نافی آن قانون 
مادر که مصوبه مجلس است، باشد.«

این تهیه کننده سینما از آنچه فشار 
سازمان تامین اجتماعی بر هنرمندان 
در تعریف رابطه استخدامی در پروژه ها 
و دریافت بیمه های کالن خواند، انتقاد 
کرد و لغو معافیت مالیاتی هنرمندان 
را بــه معنــای از بیــن رفتن بخش 

خصوصی در سینما دانست.
فرشــته طائرپور که از ســینماگران 
نزدیک به دولت حســن روحانی و از 
اعضای کمیته های سانسور آثار هنری 
نیز بوده، گفت که »کل کسانی که از 
فعالیت های فرهنگی اعم از سینما و 
تئاتر و دیگر حوزه ها درآمدهای قابل 
توجه دارند تعدادشان به ۲۰ نفر هم 
نمی رســد ولی از طرف دیگر ۵هزار 
نفــری داریم که هر ۵ ســال یک بار 
فرصت کار دارند و بســیاری از آنها 
در طول یک سال درآمدشان تنها ۳ 

میلیون تومان است!«
طبق ادعای این تهیه کننده، »کمتر 
از ۱۰ درصــد فیلم های ســینمایی 
به هزینه اولیه خود می رســند و ۹۰ 
درصد از سرمایه خود عقب هستند و 
با این شرایط قرار است از چه چیزی 

مالیات بگیرند!«
آنگونه که فرشــته طائرپــور گفته، 
اختیــار عمل در حــدود مالیاتی به 
دست ممیزان اســت و »کافی است 
ممیزی فکر کند فالن بازیگر با درآمد 
آنچنانی باید مالیات دهد. در یک مورد 
بازیگری به یکی از ممیزان گفته بود 
بابت فیلمی ۸۰ میلیون تومان گرفته 
اما ممیز قبول نکرده بود و گفته بود 
تو حداقل برای این فیلم ۱۵۰ میلیون 

تومان گرفته ای!«
او گفته کــه پرونده های مالیاتی که 
به دست خانه سینما می رسد شامل 
مالیات هایی با ارقــام ۷ هزارتومان تا 
۸۰۰ میلیون تومان است و »این در 
حالی است که گردش یک پرونده در 
اداره مالیات حدود یک و نیم میلیون 
تومان هزینه دارد و خوشــبختانه به 
ممیزان دستور داده شده که مبالغ کم 

را در محل رفع و رجوع کنند.«

جمعی از هنرمندان در کارزار انتخاباتی حسن روحانی
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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.

ایران وایــر- »علیرضا«، در یک عطر 
فروشی حوالی اقدسیه کار می کند و 
خانه شان هفت حوض نارمک است و 
هرروز برای رفتن به سرکار و برگشتن 
به منزل از مترو استفاده می کند. او در 
این مورد می گوید: »راستش هیچ وقت 
مشکلی با مترو نداشتم و چون ترافیک 
ندارد و هزینــه  رفت وآمدش معقول 
اســت همیشــه از رفت وآمد باهاش 
استقبال هم می کردم. موقع رفتن به 
ســرکار از کانال های تلگرام اخبار رو 
می خوانم تا برسم. موقع برگشتن هم 
با هندزفری موسیقی گوش میدم. اما 
بعد از داستان گران شدن بنزین دیگر 
غیرقابل تحمل شده است، چه صبح ها 
موقع رفتن چه شــب وقت برگشتن 
باید حداقل دو قطــار بیاید و برود تا 

شاید بتوانم به زور سوار شوم.«
»سهیل«، دست فروش است و سابقه  
ده سال دست فروشی در مترو را دارد 
می گوید: »خیلی در این چند هفته کار 
سخت تر شده است. من در هر فصل 
بســته به اینکه چه چیزی با قیمت 
مناســب بتوانم بخرم یک محصول 
می فروشــم. مثــال االن از اول مهر 
مسدودکننده  دریچه  کولر می فروشم. 
یک رول کامل که قابلیت پوشــاندن 
سه دریچه  کولر را دارد ۱۰هزار تومان 
می فروشم. یک کیسه ۵۰ تایی صبح 
برمی دارم و هر وقت تمام بشــود به 
خانه برمی گردم. تــو این چند وقته 
به دلیل شلوغی مترو اصال در بیشتر 
زمان ها امکان تبلیغ و معرفی کارم را 
ندارم برای همین روزی بیست تا هم 
نفروختم تا دو سه روز به دلیل فشار 
جمعیت ســه چهار رول هم خراب و 

غیرقابل استفاده شد.«
»مهدی«، در یک داروخانه در میدان 
ونک کار می کنــد و به قول خودش 
نسخه پیچ اســت او می گوید: »منزل 
ما ســیدخندان اســت. مــن هرروز 
یک کورس تاکســی سوار می شدم و 

گزارشی از وضعیت وسایل نقلیه عمومی بعد از گرانی بنزین
صبح ها حدود نیم ســاعت و غروب 
بیســت دقیقه توی راه بودم. اما توی 
ایــن یکــی دو هفته نه تنهــا ۳۰ تا 
۴۰ دقیقه منتظر ماشــین هســتم، 
دســت آخر هم ماشین های شخصی 
می آیند و کرایه ۳ هزارتومانی، ۴ هزار 
تومان کرایه می گیرند. من هم توان 
ایستادن بیشــتر ندارم سوار همان ها 

می شوم.«
»علیرضا قنادان«، مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران 
در این رابطه گفت: »ما برای تاکسی ها 
ســهمیه ای در نظر گرفتیم و تالش 
کردیم بهای تمام شده برای هزینه های 
سوخت برای این صنف ثابت بماند اما 
فکر می کنم نیاز به بازنگری داشــته 
باشد. درهرحال تا زمانی که از سمت 
تاکسیرانی مبلغ جدید به تاکسی داران 

اعالم نشــده است افزایش نرخ کرایه 
توسط خود آن ها غیرقانونی است.«

»ســمیرا«، یک زن تنها اســت و با 
دختر ۱۲ ساله اش رزا زندگی می کند 
و مسوولیت مالی خانه بر دوش اوست. 
او در یکی از شــرکت های تاکســی 
اینترنتــی کار می کنــد. او در مورد 
کارش این طــور توضیــح می دهد و 
می گوید: »قبل از این داستان گرانی 
بنزین من صبح ها دخترم را به مدرسه 
می بــردم و بعدازآن هم با ماشــین 
مشغول کار می شدم تا ساعت ۲ که 
رزا را از مدرسه بردارم. حدودا صد تا 
صد و پنجاه هزار تومان کار می کردم 
و زندگی مان می گذشــت. نمی گویم 
خیلی راحت بودیم اما خدا رو شــکر 
محتاج کســی هم نبودیم. از وقتی 
بنزین گران شده من رزا را از مدرسه 
به خانه می برم و دوبــاره در خیابان 
مشــغول به کار می شوم تا ۷-۸ شب 
اما راستش بازم دخل وخرجمان جور 
درنمی آید و انگار هرچی بیشــتر کار 
می کنم عقب تر میافتم. ازیک طرف در 
روز حدود ۵۰ هزار تومان پول بنزین 
می دهم، از طرف دیگر ماشــینی که 

روزی ۱۰ تا ۱۲ ســاعت کار می کند 
هــرروز یک مشــکلی دارد یک روز 
لنتش تمام می شود یک روز روغنش 
باید تعویض شــود و یک روز صفحه 
کالچش تمام می شود. بیشتر از اینکه 
عصبانی باشــم هنوز بعد از دو هفته 

شوک هستم.«
»رویــا«، ناخن کار اســت و در یک 
آرایشــگاه به قول خودش خفن در 
خیابان فرشــته تهران مشغول است 
و منزلش شــهرک ژاندارمری است. 
او ۳۵ ســال دارد گواهینامه نگرفته 
اســت و هرروز با تاکسی اینترنتی به 
محــل کارش می رود و برمی گردد. او 
تومــان می دادم  می گوید: »۱۶هزار 
می رفتم و ۱۸هزار تومــان می دادم 
برمی گشــتم. االن صبح ها بعد از ۴۵ 
دقیقه معطلی ۲۴هزار تومان می دهم 
برای رفتن به محل کارم و غروب اگر 
شــانس بیاورم و ماشــین گیر بیاید 
۳۵هزار تومان کرایه  برگشتم به منزل 
است. جالب اینجاس که مشتری هایم 

نصف شده اند.«

معاون وزیر بهداشت: به دلیل آموزش پیشگیری
 از ایدز،  به ترویج فحشا محکوم می شویم

فرد دیگری که بــا او در مورد گرانی 
بنزین صحبت می کنم »زینب« است 
که ۳۰ سال دارد و دانشجوی مقطع 
فوق لیسانس اســت. او معتقد است 
که گرانی بنزین کار اشتباهی نبوده 
و در درازمــدت به نفع مردم اســت: 
»بنزیــن در ایران هنوز هم نســبت 
به همه جای دنیا بســیار ارزان است. 
این اتفاقاتی هم کــه در حمل ونقل 
عمومی و نظم شــهری رخ می دهد 
کامال طبیعی است. درهرحال تا سقف 
شــکافتن به طرحی نــو درانداختن 
تبدیل شــود زمان و هزینه باید کرد 
ولــی من مطمئنم کــه درنهایت به 
نفع مردم خواهد بود. همین استفاده  
کمتر از خودروی تک سرنشــین که 
دولت به ۱۰۰ شکل مختلف از مردم 
درخواست کرد و فایده نداشت شاید 
باالخره اجرایی شــد. شاید آلودگی 
هوای تهران برطرف شد. شاید ترافیک 

کمتر شد.«
شایدهای زینب تمام نشده که »علی« 
پسر دانشجویی که کنارم ایستاده وارد 
بحث می شود و رو به او می گوید: »ما 
که نمی توانیم قیمت بنزین را با اروپا 
مقایسه کنیم اما دستمزدهایمان را با 
ونزوئال. ضمن این که حداقل باید برای 
گرانی بنزین هم اول زیرساخت هایی 
مثل وســایل حمل ونقل عمومی را 
درســت می کردند. مــن در خیابان 
تخت طاووس کار می کنم و منزلمان 
آریاشهر اســت. این چند وقت واقعا 
نفس کشــیدن در مترو سخت شده. 
تا ســاعت نه و ده شــب که مردم به 
خانه ها برســند متروهــا واقعا جای 
سوزن انداختن ندارند.« او بعد از چند 
ثانیه سکوت می گوید: »کاری کردند 
که کســی جرات اعتراض هم ندارد. 
توی صف های طوالنی می ایســتند. 
مثل صف نفت روزهای جنگ، صف 
کوپن. مردم ایران زندگی با هر صفی 

را تجربه کرده اند.«

رادیو زمانه- معاون بهداشــت وزارت بهداشــت در نشست روز جهانی 
ایدز در وزارت بهداشــت اعالم کرد هنگامی کــه این وزارتخانه قصد 
انجام مباحث آموزشی را دارد، بالفاصله از برخی نهادها نامه ای دریافت 
می کند و به ترویج فحشا محکوم می شود. علیرضا رئیسی روشن نکرد 

که نهادهای مورد اشاره اش کدام نهادها هستند.
علیرضا رئیسی روز شنبه ۹ آذر در حاشیه نشست روز جهانی ایدز گفت: 
»هنگامی که بیمار مبتال به ایدز را پیدا می کنیم، هیاهو و جنجال های 
پیرامون آن پدید می آید که همگی در زمینه انتقاد به آموزش اســت. 
بعد که آن مسائل مرتفع می شود مورد نقد قرار می گیریم که چرا پیش 
از این بیماران را شناســایی نکرده ایم. همین مورد یکی از اصلی ترین 

تناقض هایی است که با آن رو به رو هستیم.«
معاون وزیر بهداشت در واکنش به پرسش خبرنگاران مبنی بر آمار ثبت 
شــده بیماری ایدز در کشور اما گفت: »طبق گزارشات در پاییز ۲۰۱۹ 
میالدی تخمین می زنیم که ۶۰ هزار نفر مبتال به بیماری ایدز در کشور 

حضور دارند.«
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رشنونژاد با پرچم هلند به اسراییل می رود

»محمــد رشــنونژاد«، در صفحــه 
اینســتاگرام خود نوشــت: »تصمیم 
گرفتم برای مســابقات گرندپری به 
کشــور اســراییل بروم.« او جودوکار 
ســابق تیم ملی ایران و دارنده مدال 
نقره بازی های آســیایی هنگ کنگ 
است؛ اما دو سال قبل به کشور هلند 
رفت و همان جا اعالم پناهندگی کرد.

دقیقا روز اول آذر ۱۳۹۶ بود که خبر 
پناهندگی احتمالی محمد رشنونژاد 
جــودوکار ایرانــی در کشــور هلند 
مخابره شد. دقایقی بعد »امیرحسین 
ســیاحی«، دبیر فدراسیون جودو به 
خبرگزاری تســنیم گفت: »از وقتی 
متوجه غیبت محمد رشــنونژاد در 
اردوی تیــم ملی در هلند شــدیم از 
طریق وزارت امور خارجه و ســفارت 
ایــران در هلند موضــوع را پیگیری 
کردیم. ما تمــام تالش خود را انجام 
می دهیم تا او را پیدا کنیم و به ایران 

برگردانیم.«
ادبیات امیرحسین سیاحی نه مانند 
یک دبیر فدراسیون ورزشی که بیشتر 
شــبیه به یک شــخصیت نظامی و 
امنیتی بود. محمد رشــنونژاد پس از 
اعالم پناهندگــی اعالم کرده بود که 
»از فضای نظامی حاکم بر فدراسیون 
جودو« منزجر شده است و از حضور 
فرماندهان سابق ســپاه پاسداران در 

این فدراسیون گالیه کرده بود.

امــا دیگر شــخصیت نظامی حاضر 
در ورزش ایــران یعنی »محمدرضا 
داورزنــی«، معــاون ورزش قهرمانی 
وزارت ورزش و جوانــان نســبت به 
پناهنده شــدن رشــنونژاد واکنشی 
نرم تر داشــت. او به خبرنگاران گفته 
بود: »من یک ســاعت قبل با رییس 
فدراســیون جودو صحبت کردم و او 
گفت که شــاید چنین بحثی مطرح 
باشد اما قطعی نیست. به هرحال از این 
اتفاقــات رخ می دهد و ما پیش ازاین 
ورزشــکارانی را داشته ایم که در یک 
کشــوری مانده و سپس برگشته اند. 
در طول ســال بــرای نزدیک به ۱۶، 
۱۷ هزار نفر مجوز شورای برون مرزی 
صادر می شــود و ممکن اســت یک 

چنین اتفاقی هم رخ بدهد.«
حاال بیش از یک سال است که محمد 
رشنونژاد برای تیم ملی هلند رقابت 
می کند. او تصمیــم گرفته در یکی 
المپیک توکیو،  انتخابــی  از مراحل 
به اســراییل سفر کند و با حریفانش 

مبارزه کند.
این البته نمی تواند یک تصمیم کامال 
شــخصی باشد. محمد رشــنونژاد با 
پذیرفتن مهاجــرت و قبول تابعیت 
کشوری مانند هلند، باید تابع قوانین 
اجتماعی این کشور شود. پیش ازاین 
»اشــکان دژاگه« که ســابقه حضور 
در تیم هــای ملی نوجوانان، جوانان و 

زیر ۲۳ ســال آلمان را داشت و حتی 
در تیم ملی امید این کشــور بازوبند 
کاپیتانی را بر دست می بست، تصمیم 
گرفت از همراهــی تیم ملی زیر ۲۳ 

آلمان به اسراییل خودداری کند.
پس از خودداری اشکان دژاگه از بازی 
مقابل تیم اســراییلی و مصدومیت 
ساختگی، »ولفگانگ شویبله«، وزیر 
کشــور آلمان از تصمیم دژاگه انتقاد 
کــرد و رفتــار دژاگه را همســان با 
»نژادپرستی« دانست. او از فدراسیون 
فوتبال آلمان خواسته بود شرایطی را 
برای حضور این بازیکن در تیم ملی 

این کشور فراهم نکنند.
پس ازآن هم اشــکان راهی تیم ملی 
ایران شــد؛ او باید میــان دور ماندن 
دایمی از پیراهن و بازی ملی و البته 
بر تن کردن پیراهن تیم ملی سرزمین 
پــدری، یکی را انتخــاب می کرد. تا 
پیش ازاین اتفاق، اشکان دژاگه دو بار 
درخواست »امیر قلعه نویی« سرمربی 
وقت تیم ملی ایران برای قبول بازی 

برای ایران را رد کرده بود.
حاال رشنونژاد اما راضی از حضورش در 
اسراییل است. او در صفحه اینستاگرام 
خود نوشته: »امیدوارم نماینده خوبی 
برای تمام ورزشکارهای ایرانی و مردم 
ایران باشــم تا به دنیا ثابت کنیم که 

ورزش از سیاست جداست.«

خروج از زیر پرچم تیم پناهنده ها
موالیی تابعیت مغولستان

 را پذیرفت 
تلویزیون ملی مغولستان اعالم کرده که »سعید موالیی«، پیشنهاد »باتلوگا 
خالتما«، رییس جمهور مغولستان را پذیرفته و شهروندی این کشور را قبول 
کرده است. نام سعید موالیی در مسابقات »مسترز چین«، به عنوان ورزشکار 
مغول، ثبت شده است. او ملیتی ایرانی دارد، به آلمان پناهنده شده و تابعیت 

کشور مغولستان را پذیرفته است.

اول بار وب سایت خبری »طرفداری«، 
با اســتناد به تصاویــری از تلویزیون 
دولتی کشور مغولستان، مدعی شد 
که »سعید موالیی« جودوکار ایرانی 
که به کشور آلمان پناهنده شده بود، 
ازاین پس زیر پرچم مغولســتان در 
رقابت های بین المللی شرکت خواهد 

کرد.
پس از انتشــار این خبــر، برخی از 
رسانه های داخلی از این تغییر تابعیت 
به عنوان »پناهندگی« سعید موالیی به 
کشور مغولستان یاد کردند؛ اما این، نه 
یک پناهندگی دوباره که اخذ تابعیت 
دیگر برای ملی پوش ایران بود. مشابه 
اتفاقی که برای بسیاری از ورزشکاران 

جهان به ثبت رسیده است.
آنچه بر ســعید موالیی گذشــت را 
نه فقط حافظه کوتاه مــدت ما به یاد 

دارد که نقش آن تا سال ها در تاروپود 
جامه ورزش ایران می ماند.

شهریورماه امسال پس از آن که سعید 
موالیی، مرد شماره یک جودو جهان 
اعالم کرد از رقابت هــای جهانی در 
ژاپن به صورت مســتقیم بــه آلمان 
رفته است و دیگر حاضر به بازگشت 
به ایران نیســت، »ماریــوس ویزر«، 
رییس فدراسیون بین المللی جودو به 
»آساهی« گفت: »موالیی تحت فشار 
بازی را باخته است و حتی خانواده اش 
تحت فشار بوده اند. سعید موالیی که 
در حال حاضر در آلمان به سر می برد، 
از فدراسیون جهانی جودو درخواست 

کمک کرده است.«
 در گزارشــی که بخــش ژاپنی زبان 
روزنامه آساهی منتشر کرد، به صورت 
روشن به دســتور و ممانعت مقامات 

ورزش ایران برای شکســت خوردن 
ســعید موالیی در مرحله نیمه نهایی 
اشــاره شد. دلیل شکســت تعمدانه 
سعید موالیی، جلوگیری از رویارویی 
قهرمــان جــودو ایران با »ســاجی 

موکی«، جودوکار اسراییلی بود.
اتفاق بود که فدراســیون  پس ازاین 
جهانــی جــودو، بــه دلیــل آنچه 
»دخالت سیاســت در امور ورزش« 
و آمیخته شــدن ایــن دو در جودو 
ایران می دانســت، رای به »تعلیق« 
فدراسیون جودو ایران تا اطالع ثانوی 

داد.
اما تعلیــق و محرومیت جودو ایران، 
اتفاقی نبود که سعید موالیی در پی 

آن بگردد. او پیش تــر گفته بود که 
به دلیل »از دست دادن رویاهایش« 
و »از بیــن رفتن شــانس حضور در 

المپیک« به عصیان رسیده است.
دقیقا دو ماه پس از آن که فدراسیون 
جهانی جودو اعالم کرد که ســعید 
موالیی دیگر به ایــران برنمی گردد، 
روی سایت رســمی این فدراسیون 
جهانی خبــر »اعطــای پناهندگی 
آلمان« به سعید موالیی منتشر شد؛ 
یعنی ســعید موالیی ایــن اجازه را 
داشت که ازاین پس بدون دغدغه در 
کشور آلمان و کنار همسرش زندگی 

کند.
اما آیا این به معنی قطعی شدن رقابت 
ســعید موالیی برای تیم ملی جودو 

آلمان بود؟
طبــق قوانیــن کمیتــه بین المللی 
می توانند  ورزشکارانی  تنها  المپیک، 
برای یک کشور در رقابت های المپیک 
مبارزه کننــد که تابعیت قطعی یک 
کشــور را داشته باشــند. با توجه به 
این که پناهندگی تا زمان شهروندی، 
تابعیت قطعی محســوب نمی شود، 
المپیک به دنبال  کمیته بین المللی 
ورزشــکاران  بــرای حضور  راه حلی 

پناهنده در سراسر جهان افتاد.
کمیته  رییــس  بــاخ«،  »تومــاس 
بین المللی المپیک روز ۲۷اکتبر۲۰۱۵ 
اعالم کــرد بــر اســاس تصمیم و 
»پناه جویان«  جدید،  دســتورالعمل 
و »پناهندگانی« که ازلحاظ تابعیت 
تحت پوشش هیچ کشوری نیستند، 
می توانند زیر پرچم ICO در مسابقات 
المپیــک ۲۰۱۶ در »ریودوژانیــرو« 
شرکت کنند و به این ترتیب به رویای 

خود تحقق بخشند.
بعدها خبرگزاری ایسنا اما این اتفاق را 
با این تیتر پوشش داده بود: »نخستین 

تیم بی ملیت تاریخ به ریو می رود.«
تومــاس بــاخ روز ۶آبــان۱۳۹۴ در 
سخنرانی خود در سازمان ملل متحد 
گفت بیش از ۵۰۰ ورزشکار حرفه ای 
حاال بدون در نظر داشتن ملیت خود 
می توانند به رویاهای خود بیاندیشند. 
پس ازآن بود که »راحله آســمانی« 
دختر تکواندوکار ایران که چهار سال 
قبل تر به بلژیک پناهنده شده بود هم 
شانس حضور در المپیک ریو ۲۰۱۶ 

زیر پرچم IOC را به دست آورد.
اما راحله آســمانی در المپیک، زیر 
پرچم IOC وارد مســابقات نشــد؛ 
بلژیک به او پاسپورت نهایی کشورش 
را اعطا کرد. به همین دلیل او توانست 
این  برای  بلژیک  به عنوان شــهروند 

کشور رقابت کند.
در آن تیــم نخســتین پناهنده ها، 
ورزشــکارانی مانند »جیمز چینیک، 
آنجلینا لوهالیت، پائلو لوکورو از سودان 
جنوبی، یوناس کینده از اتیوپی، پوپول 
میسنگا از کنگو، رامیس انیس و یسرا 

ماردینی از سوریه« حضور داشتند.
حــاال آنچه برای ســعید موالیی در 
مغولستان رخ داده است، ارتباطی با 
پروسه پناهندگی اش در آلمان ندارد. 

او می توانســت بر اساس اعالم قبلی 
کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون 
جهانی جودو، در رقابت های المپیک 
توکیــو ۲۰۲۰ با پرچــم IOC وارد 
رقابت ها شود؛ اما خودش ترجیح داده 

است برای یک کشور مبارزه کند.
تلویزیون ملی مغولستان اعالم کرده 
که سعید موالیی، پیشنهاد »باتلوگا 
مغولســتان  رییس جمهور  خالتما«، 
را پذیرفته و شهروندی این کشور را 

قبول کرده است.
نکته قابل توجه این اســت که آقای 
فدراســیون  رییس  خالتما هم زمان 
جودوی مغولستان هم هست. سایت 
طرفداری مدعی شده که طی سالیان 
اخیر بسیاری از ورزشکاران مغولستان 
به خاطر تغییر ملیت به کشورهایی 
مثل امارات یــا آذربایجان رفته اند و 
جذب سعید موالیی تالشی است برای 

جبران کردن نیروهای ازدست رفته.
حاال نام ســعید موالیی در مسابقات 
مسترز چین، به عنوان ورزشکار مغول، 
ثبت شده است. او ملیتی ایرانی دارد، 

به آلمان پناهنده شده و تابعیت کشور 
مغولستان را پذیرفته است.

چنین اتفاقی البتــه پیش ازاین هم 
در جهان ورزش افتاده بود. »ســامان 
طهماسبی« و »میالد بیگی« دو نمونه 
آشــکار در رشته های کشتی و جودو 
ایران هســتند. هر دو تابعیت کشور 
آذربایجان را قبول کردند و برای این 
کشور در مسابقات انتخابی المپیک 

حضور داشتند.
شاید شــهیرترین ورزشکاری که در 
تاریــخ جهان پناهنده شــد و تغییر 
تابعیت داد، »نعیم ســلیمان اوغلو« 
وزنه بردار بی بدیل تاریخ جهان باشد. 
او در زمان خودش نخســتین فردی 
بود که در حرکت یک ضرب دو برابر 
وزن خودش و در حرکت دو ضرب، ده 
کیلو بیش از سه برابر وزن خودش را 

باالی سر برد.
او در بلغارســتان ولــی از خانواده ای 
ترک تبــار به دنیا آمد. ســال ۱۹۸۴ 
کشور بلغارســتان به دنبال درگیری 
بلوک شــرق و غرب، المپیک ۱۹۸۴ 
لس آنجلــس را تحریم کرد، اما فقط 
یک هفته بعد از آن المپیک، سلیمان 
اوغلو ۳۰ کیلوگرم بیشــتر از قهرمان 
المپیک در وزن خودش، وزنه زد؛ اما 
او در ســال ۱۹۸۶ به ترکیه پناهنده 
شــد و دو سال بعد یعنی در المپیک 
۱۹۸۸ ســئول با شکســتن رکورد 
تک ضــرب و دو ضرب جهان، با ۳۰ 
کیلوگرم اختــالف مدال طال گرفت. 
او تنها ورزشکار تاریخ است که دو بار 
برای تیم ملی بلغارستان و سه بار برای 
تیم ملی ترکیه قهرمان جهان شده و 
البته تنها وزنه بردار تاریخ که سه بار 
پیاپی به مقام قهرمانی المپیک رسیده 
است. به او لقب »هرکول جیبی« داده 

پیام یونسی پور )ایران وایر(بودند.

کتایون خسرویار فوتبالیست 
 ایرانی-آمریکایی در یک قدمی
 کسب عنوان مربی زن سال آسیا

صدای آمریکا- »کتایون خسرویار« مربی ایرانی-آمریکایی در یک قدمی 
کسب عنوان بهترین مربی زن سال آسیا قرار دارد.

کتایون خسرویار، بازیکن سابق تیم های فوتسال و  فوتبال بانوان ایران، که 
در کسوت سرمربیگری به همراه تیم ملی جوانان بانوان در تورنمنت کافا 
به عنوان قهرمانی رسید و با تیم ملی دختران زیر ۱۹ سال ایران تا مرحله 
دوم جام ملت ها صعود کرد، به چهره بین المللی فوتبال زنان ایران بدل 

شده است.
کتایون که زاده شــهر تولسا در ایالت اُکالهما است، فوتبال را در آمریکا 
آموخت و در ســال ۲۰۰۵ در ۱۷ سالگی وارد فوتبال ایران شد. وی که 
برای تعطیالت به همراه والدینش بــه ایران رفته بود، به طور اتفاقی در 
انتخابی تیم ملی نوجوانان ایران شرکت کرد و بعنوان عضو جدید پذیرفته 

شد.
کتایون خسرویار دارای کارشناســی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه 
بیرمینگام انگلیس است. او دو سالی به عنوان سرمربی تیم دختران ایران با 
فدراسیون فوتبال همکاری کرد و هم اینک در شهر سیاتل ایالت واشنگتن 

در آکادمی فوتبال تیم رین اف سی مشغول است.
وی بــه عنوان اولیــن مربی زن فوتبال ایران موفق شــد مدرک کالس 
A مربیگری ای اف ســی/ فیفا را کســب کند، در تابستان ۲۰۱۸ با رای 
 WSU ،هواداران جایزه مربی الهام بخش ســال را از اتحادیه فوتبال زنان

از آن خود کرد.
کتایون خسرویار در صورت کســب عنوان مربی سال آسیا، تنها ایرانی 

خواهد بود که به چنین عنوانی رسیده است.
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آمریکا دعوت ایران از تیم های کشتی آن کشور را رد کرد
کیهان لندن- در حالی که جمهوری 
اســالمی از تیم های کشــتی آزاد و 
فرنگی ایاالت متحده برای شــرکت 
در رقابت های جام کشتی باشگاه های 
جهان که در هفته آخر آذرماه در شهر 
بجنورد برگزار می شود، بطور رسمی 
دعوت به عمل آورده اما دولت آمریکا 
به این دعوت پاسخ مثبت نداده است.

هومن توکلیان سرپرست ایرانی تیم 
ملی کشتی آمریکا در مورد رد دعوت 
ایران از ســوی فدراســیون کشتی 
ایاالت متحده گفته: تمرکز آمریکا در 
حال حاضر بطور کلی روی موفقیت 
کشتی گیران این کشور در بازی های 
المپیک توکیو است. بنابراین از شروع 
سال ۲۰۱۹ و زمان بسته شدن تقویم 
مسابقات هم تصمیم بر این است که 
در مبارزات باشگاه های جهان حضور 

نداشته باشیم.
او در پاســخ این پرسش که با توجه 
به اهمیت شرکت کشتی گیران ملی 
آمریکا در این مســابقات و آمادگی 
میزبــان برای پرداخت هزینه ســفر 
آنها به ایــران، آیا امکان تجدید نظر 
در این تصمیم وجــود دارد یا خیر، 
تأکید کرده: زمــان کوتاهی تا پایان 
ســال میالدی باقی نمانده و معموال 
مسابقات در سراسر جهان به صورتی 
برنامه ریزی شده که با این ایام تداخل 
نداشته باشد. ضمن آنکه تنها دو هفته 
تا شروع این دیدارها زمان باقی است 
و عمــال فرصت کافی برای آمادگی و 

تدارک سفر وجود ندارد.
سرپرســت تیم آمریکا یادآور شده: 
برای انجام هماهنگی باید حداقل سه 
ماه پیش از آغاز تورنمنت ها در مورد 
این دعوت اقدام می شد تا در صورت 
موافقت با شــرکت تیم های کشتی 
آمریکا در این زورآزمایی ها، امکانات 

ویلموتس رفت،
 شروع مذاکره با برانکو

دویچه وله- سرانجام و پس از دو هفته 
زمزمه های تایید نشده، فسخ قرارداد 
سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران 
رسما اعالم شــد. مهدی تاج، رئیس 
فدراســیون فوتبال ایران، اعالم کرده 
که در مذاکرات دو طرفه با نمایندگان 
ویلموتس، قرارداد سرمربی بلژیکی به 

صورت »توافقی« فسخ شده است.
خبرگزاری ایســنا می نویسد: »برگ 
برنده رئیس فدراســیون فوتبال در 
نماینــدگان ویلموتس،  بــا  مذاکره 
درخواست کتبی پیشین این مربی در 

همین زمینه بود.«
ویلموتس ماه گذشته اعالم کرده بود 
که به دلیل عدم دریافت تعهدات مالی 
فدراسیون فوتبال ایران، به کار در تیم 
ملی این کشــور پایان می دهد. او در 
توییتر نوشته بود که فدراسیون فوتبال 
ایران شرایط غیرقابل تحملی را به او و 
همکارانش تحمیل کرده و افزوده بود 
که پرونده قرارداد و شکایت احتمالی 
دست وکالیش اســت و نمی خواهد 

بیشتر در این باره اظهارنظر کند.
قرارداد با مارک ویلموتس ۵۰ ساله،  
در ماه مــه ۲۰۱۹ و به منظور آماده 
سازی تیم ملی فوتبال ایران برای ورود 
به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر امضا شد. 
پیروزی های پرگل تیم ایران در برابر 
کامبوج و هنــگ کنگ در مقدماتی 
جام جهانی قطر، شروع خوبی بود اما 
دو شکست از بحرین و عراق، پایان کار 

ویلموتس در ایران را رقم زد.
ایسنا در خبر فسخ قرارداد می نویسد: 
»فدراسیون فوتبال تا فسخ قرارداد و 
برای ۶ ماه فعالیت او و کادر فنی تیم 
ملی، دو میلیون یورو به صورت کامل 
و نقدی پرداخته و این یعنی تســویه 

مالی کامل تا قبل از اول دسامبر.«
شــایعات زیادی درباره مبلغ و مفاد 
قرارداد ویلموتس بر ســر زبان ها بود. 
ســه روز قبل از بازی تیم ملی ایران 
با عراق، رسانه های ایران مدعی شده 
بودند که مهــدی تاج دربــاره رقم 
جدیدی با ویلموتس به توافق رسیده 

که نزدیک ۵ میلیون یوروست.
روزنامه »شهروند« پیش تر نوشته بود 
که به نســبت تعداد روزهای حضور 
ویلموتــس در ایــران کــه مجموعا 
۳۰ روز بــوده، او روزانه ۳۹ میلیون 
تومان دســتمزد گرفته است: »اگر 
قرارداد ۲,۷ میلیون یورویی را در نظر 
بگیریم و فدراســیون قرار باشد پول 
یک ســال قرارداد را به او بدهد، باید 
یک  میلیون و ۸۰۰ هــزار یورو دیگر 
به ویلموتس پرداخت کند )۲میلیارد 
و ۳۴۰ میلیون تومان(. اگر ویلموتس 
بتواند فدراسیون را محکوم به پرداخت 
۵۰ درصــد رقم کل قرارداد کند ، باید 
حدود ۴ میلیون یورو خســارت داده 
شــود )حدود ۵۲ میلیارد تومان(. اگر 

هم رقم قــرارداد ۱.۵میلیون یورو یا 
۲ میلیون یورو باشد، این اعداد و ارقام 

تغییرمی کند...«
ویلموتس به دلیل سفرهای مکرر به 
بلژیک، به »مربی پروازی« شــهرت 
داشــت. خبرگزاری ایسنا می نویسد 
مهدی تاج ماموریت داشــته پس از 
فســخ توافقی قرارداد بــا ویلموتس، 
مذاکرات مربوط بــه انعقاد قرارداد با 

برانکو ایوانکوویچ را پیگیری کند.
برانکو که ۶۵ ســال دارد، در ســال 
۱۹۹۸ کمک مربی تیم ملی کرواسی 
بود که به مقام ســوم جهان رسید. او 
یک سال نیز مربی تیم هانوفر ۹۶ بود 
و توانست در مقام سرمربی، تیم ملی 
فوتبال ایران را به جام جهانی ۲۰۰۶ 

ببرد.

قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران در مالقات وکالی او با مهدی 
تاج در ترکیه، به طور رسمی و توافقی فسخ شد. فدراسیون فوتبال ایران از 

شروع مذاکره با برانکو برای جانشینی ویلموتس خبر می دهد.

سفر مهیا می شد.
همزمان با دعوت فدراسیون کشتی 
ایران از تیم های کشتی آزاد و فرنگی 
آمریــکا برای حضــور در رقابت های 
جام باشــگاه های جهان، محمد بنا 
ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی 
ایران از ســخنان اخیر عبدالمهدی 
نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتی 
کشور به شــدت انتقاد کرده و گفته 
است: رئیس سازمان لیگ کشتی در 
مصاحبه اخیــر خود در مورد گردش 
مالی لیگ کشتی طوری حرف زده که 
انگار وزارت نفت درباره صادرات نفت 
با اعداد و ارقام گزارش ســاالنه داده 
اســت. آخر چقدر حرف؟! تا کی باید 
درگیر حرف باشیم؟ آنهم حرف های 

صد من یک غاز!
به گفته ی وی، متاسفانه لیگ کشتی 
ما هم شــده محل کاسبی برای یک 
عده خاص که با رفقــا و اقوام جمع 
شده اند دور هم بدون آنکه به فکر یک 
مربی سازنده باشند. بعد هم الهی شکر 
همیشه انگشــت اتهام آنها به سوی 
ماست که به سازنده ها بها نمی دهیم.

او ادامــه داده: واقعــا مســئولین و 
مربیــان تیم های حاضــر در لیگ با 
چه معیاری انتخاب شده اند؟ افرادی 
در رأس تیم ها می بینیم که نه سابقه 
مربیگری دارند و نه تجربه مدیریتی. 
صرفا به خاطر پیوند قوم و خویشــی 
صاحب منصب شده اند و تنها دنبال 
نشان دادن خودشان هستند. آقایانی 
که از گردش مالــی میلیاردی لیگ 
کشــتی حرف می زنند، چــرا هنوز 
طلب کشــتی گیران را نپرداخته اند؟ 
گویا مســائل بزرگتری شما را درگیر 
کرده، مثل گرفتن عکس یادگاری با 
استاندار، رئیس فدراسیون و مسئول 

ثروتمند فالن تیم!
بنا همچنین یادآور شده: اصوال لیگ 
کشتی ایران بیشــتر از آنکه متوجه 
باشــد، حکم  منافع کشــتی گیران 
مجلس دورهمی دوستان و رفقا بود 
که با همدیگر دور ســفره بنشینند و 
یــک لقمه نان و خاویــار نوش جان 
کنند. لطفا به جــای نمایش دادن، 
حرف زدن و قول بی مورد دادن ، طلب 
کشتی گیران مظلوم را پرداخت کنید!

رقابتی متفاوت از همیشه
در مورد یورو ۲۰۲۰ چه می دانیم؟

بی بی ســی- ۲۴ تیم، ۵۱ مســابقه 
در ۱۲ شــهر از بیلبائو گرفته تا باکو. 
یورو ۲۰۲۰ تورنمنتی است متفاوت 
از آن چه تا کنون دیده اید، اما از جام 
ملت های اروپای بعدی چه می دانیم؟

اتحادیه فوتبــال اروپا تصمیم گرفت 
برخــالف معمــول کــه میزبانــی 
معتبرترین رقابت های ملی این قاره 
را به یک کشــور می داد، مسابقات را 
در نقاط مختلف اروپا برگزار کند. ولی 
این مســابقات کجا برگزار می شوند؟ 
چرا؟ و آیا هنوز شانس خریدن بلیت 

وجود دارد؟
یــورو هم مانند جام جهانی هر چهار 
سال یکبار تابستان در یک کشور )و 
گاهی در دو کشــور( برگزار می شد 
و این شــانس را به هواداران فوتبال 
می داد تا هــم از آفتاب لذت ببرند و 
هم با فرهنگ های مختلف آشنا شوند.
در مورد یــورو ۲۰۲۰، یوفا یک قدم 
جلوتر رفته اســت . ۱۲ میزبان برای 
مســابقات انتخاب شــد و مسابقات 
مرحله گروهی در چهار منطقه زمانی 
به فاصله حدود ۴۰۰۰ مایل )۶۴۰۰ 
کیلومتر( برگزار می شــوند. پس اگر 
هوادار جدی فوتبال اروپا هستید، از 
همین حاال اسبتان را زین کنید که 

باید راه زیادی بپیمایید.

شهرهای میزبان/ورزشگاه ها:

۱-گالسکو )همپدن پارک، گنجایش 
۵۱۰۰۰ نفر(. سه بازی مرحله گروهی 

و یک بازی یک هشتم.
آره نــا، ۵۱۰۰۰  )دوبلین  ۲-دوبلین 
نفر(. ســه بازی مرحله گروهی و یک 

بازی یک هشتم.
۳-لندن )ومبلی، ۹۰۰۰۰ نفر(. فینال 
و هر دو نیمه نهایی، سه بازی مرحله 

گروهی و یک بازی یک هشتم.
۴-بیلبائو )سن مامس، ۵۳۰۰۰ نفر(. 
سه بازی مرحله گروهی و یک بازی 

یک هشتم.
۵-آمستردام )یوهان کرویف، ۵۴۰۰۰ 
نفر(. ســه بازی مرحله گروهی و یک 

بازی یک هشتم.
۶-کپنهاگ )پارکن استادیوم، ۳۸۰۰۰ 
نفر(. ســه بازی مرحله گروهی و یک 

بازی یک هشتم.
۷-مونیــخ )فوتبــال آره نــا مونیخ، 
۷۰۰۰۰ نفر(. سه بازی مرحله گروهی 

و یک بازی یک هشتم.
۸-رم )استادیو المپیکو، ۶۸۰۰۰ نفر(. 
سه بازی مرحله گروهی و یک بازی 

یک چهارم.
۹-بوداپست )پوشکاش آره نا، ۶۸۰۰۰ 
نفر(. ســه بازی مرحله گروهی و یک 

بازی یک هشتم.
)کرستوفسکی،  بورگ  ۱۰-سن پترز 
۶۱۰۰۰ نفر(. سه بازی مرحله گروهی 

و یک بازی یک چهارم.
۱۱-بخارست )نشنال آره نا، ۵۴۰۰۰ 
نفر(. ســه بازی مرحله گروهی و یک 

بازی یک هشتم.
۱۲-باکو )استادیوم المپیک، ۶۹۰۰۰ 

نفر(. ســه بازی مرحله گروهی و یک 
بازی یک چهارم.

اگر برایتان سئوال پیش آمده که چرا 
تعداد مسابقه هایی که نصیب ومبلی 
شده زیاد اســت، باید بدانید که این 
بازی ها در ابتدا قرار بود در بروکسل، 
برگزار شود، اما پس از این که بلژیک 
نتوانست شرایط میزبانی را مهیا کند، 

بازی ها به لندن منتقل شد.
نیمی از کشــورهای میزبــان، برای 
نخستین بار اســت که برگزاری یک 
تورنمنت مهم فوتبال مردان در رده 
سنی بزرگســاالن را تجربه می کنند: 
جمهــوری آذربایجــان، دانمــارک، 
جمهوری ایرلند، مجارستان، رومانی 

و اسکاتلند.

چرا مسابقات در اروپا پخش شده اند؟

از نظر عملی، میزبانی این تورنمنت 
تقسیم شد تا هزینه برگزاری آن هم 
بین کشورهای مختلف تقسیم شود. 
فرانسه به بهترین نحوی رقابت های 
۲۰۱۶ را برگزار کرد اما سود برگزاری 
مســابقات ۲۰۲۰ چندان دندان گیر 

نبود.
تنها درخواســت میزبانی از ســوی 
ترکیه مطرح شد. ایرلند، اسکاتلند و 
ولز پیشنهاد میزبانی مشترک دادند 
و همین طور جمهــوری آذربایجان 
و گرجســتان. این در حالی است که 
کل درآمــد یورو ۲۰۱۶، یک میلیارد 
و ۹۳۰ هزار یورو بود که در مقایســه 
با یورو ۲۰۱۲ افزایشــی ۳۴ درصدی 

داشت.
پس از این که یوفــا تصمیم گرفت 
یــورو را در نقاط مختلف اروپا برگزار 
کند، میشــل پالتینی، رئیس وقت 
این سازمان گفت: »اگر شما مجبور 
شــوید چند فرودگاه و ۱۰ ورزشگاه 
در کشورتان بسازید، این شیوه کار را 
خیلی راحت تر می کند زیرا سهم هر 

شهر میزبان یک استادیوم می شود.«
هیچ ورزشــگاه تازه ای به خاطر یورو 
۲۰۲۰ ســاخته نشــد، هرچند که 
پوشکاش آره نا نوساز است و عملیات 

ساخت آن مدتی پیش تمام شد.

وضعیت بلیت چگونه است؟

تابســتان گذشته ۱۹ میلیون و ۳۰۰ 
هزار درخواســت خریــد بلیت برای 
یک و نیم میلیون بلیت موجود شد. 
به گفته یوفا فقط برای دیدن فینال 
ومبلی، یــک میلیــون و ۹۰۰ هزار 
درخواست رسیده است که ۲۲ برابر 

ظرفیت ورزشگاه است.
به بیان دیگر یورو تماشاگران زیادی را 
ناامید خواهد کرد. در حالی که مرحله 
اول فروش بلیت تمام شده است، در 
مرحله دوم دیگر به طور مســتقیم 
نمی تــوان بلیت خریــد و یوفا بقیه 
بلیت ها را بین فدراسیون های مختلف 

پخش کرده است.

قیمــت بلیت های ۴۴ بــازی از ۵۱ 
مسابقه از زیر ۵۰ یورو شروع می شود. 
ولــی ارزان ترین بلیت بــازی فینال 
در ومبلــی ۹۵ یورو اســت و قیمت 
گران ترین بلیت به رقــم ۹۴۵ یورو 

می رسد.

پارک های تماشاگران برپا می شود؟

از ۱۵ سال پیش یکی از جذابیت های 
شهرهای میزبان، برپا کردن پارک های 
رسمی است که تماشاگران می توانند 
در کنار جمعیت بزرگی بازی را ببینند؛ 
جایی امن و راحت که می توانید بدون 
خریدن بلیت، فضایی مشابه ورزشگاه 

را تجربه کنید.
یوفا نوید برپایی صفحه نمایشگرهای 
رویدادهــای  غول آســا، جشــن ها، 
اجتماعــی، فعالیت هــای خیابانی و 
کنســرت های موســیقی در دوران 
تورنمنت در شهرهای میزبان را داده 

است.
»دهکده های  محل  شــهرها  بعضی 
تماشاگران« را از همین حاال مشخص 
کرده اند، برای مثال ورزشگاه قدیمی 
المپیــک مونیخ و میــدان قهرمانان 
بوداپست. ولی بسیاری از شهرها هنوز 
محل این رویدادها را اعالم نکرده اند؛ 

پس گوش به زنگ باشید.

محیط  به  بزرگ  ماجرا ضربه ای  کل 
زیست نیست؟

میزان آلودگی که سفر تولید می کند 
یکی از دغدغه های طرفداران محیط 
زیست است. پیش تر باشگاه آژاکس 
اعالم کرد بجــای هواپیما با قطار به 
لیل ســفر می کند تا کربن کمتری 

تولید کند.
یوفا برای کم کــردن فاصله ها برای 
هر گروه دو شهر میزبان تعیین کرده 
است و در حالی که بین بعضی از آن ها 
می توان رانندگی کــرد )برای مثال 
فاصله بین لندن و گالسکو، جاده ای 
۶۴۰ کیلومتــری اســت و همیــن 
طور فاصله بین مونیخ و بوداپســت(. 
رانندگی در موارد دیگر نشدنی است 
)یک ایتالیایی برای هر ســفر به باکو 
از رم باید سفری ۴۰۰۰ کیلومتری را 

پشت سر بگذارد(.
رم میزبان تمام بازی های ایتالیا در دور 
گروهی اســت، ولی برنده گروه برای 
یک هشتم باید به ومبلی سفر کند و 
اگر تماشاگری از جمهوری آذربایجان 
بخواهد این بــازی را ببیند، ۴ روز با 

قطار طول می کشد.
بنابرایــن مســافرت های طوالنــی 
اجتناب ناپذیر به نظر می رســد. یوفا 
برای پاســخ به بخشی از این دغدغه 
اعالم کرد قصد دارد ۵۰ هزار درخت 
در هر ۱۲ شهر میزبان بکارد و امیدوار 
اســت این عمــل تا حــدی از تاثیر 
دســت کم چهارصد و پنــج هزار تن 

کربنی که تولید می شود، بکاهد.
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 در پاسداشت نصرت کریمی 
هنِر نصرت کریمی بودن

 نصرت کریمی هنرمندی بود یکه. هر 
دو کلمه ی »هنرمند« و »یکه« را باید 
با تاکید خواند. هنرمند بود چون خلق 
کردن از هیچ را می دانســت. زمانی 
فیلم می ساخت. فیلم نامه  می نوشت. 
انیمیشن درست می کرد. و زمانه ای 
دیگر، پس از انقالب اســالمی، همان 
»روزگار تلخ تر از زهر«، وقتی که دیگر 
اجازه نداشــت روی پــرده و صحنه 
باشد، در خانه اش مجسمه می ساخت. 
مجســمه هایی از انسان ها و هیوالها. 
مجســمه ی ضحاک و کاوه. رستم و 

سهراب.
و به همیــن خاطر »یکه« هم بود. او 
چهل ســال در ممنوعیت زیست اما 
زندگی را فراموش نکرد. تا توانســت 
ســاخت. کار کرد. حضور داشــت. 
آموزش داد. از هنر خود دست نکشید. 
هنــرش را بــه فرموده یا خواســت 

حکومت کهنه ی نوآمده، نفروخت.
در میــان محصوالت چهل ســاله ی 
جمهوری اسالمی، این همه »هنرمند 
یک شبه« و »سلبریتی یک دقیقه ای«، 
چه کسی را می شناسید که این همه 
هنر داشته باشد؟ این همه بلد باشد؟ 
این همه فرهنگ کشورش را بشناسد 
و دوســت بدارد. او از نسلی بود که با 
دانستن و آگاهی، با استعداد و ذوق، 

وارد دنیای هنر می شدند.

یک- نصرت کریمی چرا ممنوع شد؟

او هنرمنــدی بود که اســالمگراها و 
روحانیون پیش از به قدرت رسیدن، 
پرونده ســازی را علیه او آغاز کردند. 
»محلل« را به ســال ۱۳۵۰ ساخت. 
فیلمی که ورای داســتان ســاده اش 
به موضوعی مهم اشاره داشت. فیلم 
هشــداری بود درباره ی خطر قانون 
شدن احکام اسالمی. به همین خاطر 
اســالمگراها تاب نیاورنــد. اعتراض 
کردند. فریاد کشیدند. خواستند فیلم 
را از پرده پایین بیاورند. دســت آخر 
به سراغ مرتضی مطهری رفتند. مرد 
روحانی بدون اینکه یک فریم از فیلم 
را تماشا کند، علیه اش مطلب نوشت. 
نوشــت: »چند هفته قبــل اعالنی 
بســیار وقیح و زننــده در روزنامه  ها 
دیده می  شد که  عالقمندان به عفت 
عمومی را سخت ناراحت کرده بود و 
غالبا درباره زنندگی  آن اعالن صحبت 
می کردند. از قرائن پیدا بود بنا است 
که فیلمی تحت عنوان  محلل  نشان 
داده شود، هدف فیلم هم از اول معلوم 
بود، طولی نکشید که شنیدیم نمایش 
آن فیلم آغاز شــده و در بسیاری از 
ســینماهای پایتخت و شهرستان ها 
نشــان داده می  شود. از وقتی که این 
فیلم شــروع شــد روزی نیست که 
آشــنایان دور و نزدیــک حضورا و یا 
به وسیله ی تلفن به این بنده مراجعه 
نکنند و درباره ی اثر گمراه کننده آن  
سخن نگویند. عقیده ی آنها این بود 
که هر چند این فیلم از نظر هنری و 
فکری  مبتذل است اما نظر به اینکه 
طوری تنظیم شده که قانون محلل  را 
که در قرآن مجید به آن تصریح شده 
است بی پایه و ستمگرانه جلوه می  دهد 

و طبعــا در  روحیه ی طبقه ی جوان  
که از ماهیت و فلســفه آن بی خبرند 
اثر بدی  می  گذارد، الزم اســت الاقل 
در مقاله ای به آن پاســخ داده شود و 
ماهیت حقیقی  این قانون توضیح داده 

شود.«
دو- محلل از چه می گفت؟

بــی راه نیســت اگــر بــرای نــگاه 
درســت تر به فیلم »محلل«، بخش 
کنیم  حذف  را  خانوادگی زناشــویی 
و بــه قضیه و قانــون محلل فقط به 
عنوان یکی از گزینه های مورد انتقاد 
بپردازیم. آنوقت »محلل« از ســطح 
یک فیلم خانوادگی معمولی با مصالح 
دم دستی نظیر شــک و بدگمانی و 
آخر هم فهمیــدن حقیقت و وصال 
و خوشــی، تبدیل می شود به فیلمی 
که خیلی جدی و دقیق و هوشــمند 
ایرانی   جامعــه ی  زیرین  الیه هــای 
اســالمی دهه ی پنجاه خورشیدی را 
زیر نورافکن گذاشته و برای مخاطبان 
نمایــش داده و البته که هشــدارش 
جــدی گرفته نشــده و روند جامعه 
ادامه پیدا کرده تا مواجهه با حقیقت 
ســال ۱۳۵۷ و انقالب و بعدتر نظام 

اسالمی اش.
در فیلــم »حاج آقا« بــا بازی نصرت 
کریمی فقط مرد سنتی ایرانی نیست 
که از »منــزل «اش طلب غذای گرم 
و رختخواب نرم بکند. تفکری ســت 
که زندگی به شــکل دیگری را برای 
هیچکس مجاز نمی داند و به خودش 
اجازه می دهد در داخل خانه، همسر 
و فرزندان را بطور پیوسته و بی وقفه، 
امــر به معروف و نهی از منکر بکند و 
به شکل فیزیکی چادر روی سرشان 
بکشــد و برای  آنها قوانین اسالمی را 
بازگو بکند. حاج آقایی که دیوار روی 
دیوار می کشد تا چشــم نامحرم به 
خانه اش نیفتد اما تا از آن خانه خارج 
می شود، بساط بزن و برقص و بشکن 
اهالی منزل به راه می افتد. حاج آقایی 
که دختر میانی اش را نتوانسته درست 
و بر اســاس »موازین« تربیت کند و 
برای همین هم گره ماجرا از همینجا 
و قرار شبانه ی دختر با پسر همسایه 
بر پشــت بام آغاز می شــود. فیلم در 
حقیقت گره ی اصلی اش را در ارتباط 
با تقابل زندگی سنتی و زندگی مدرن 

ایجاد می کند.
از میانه ی فیلــم گرچه قانون محلل 
و مشکل ســه طالقه کردن همسر و 
ازدواج دوباره به عنــوان اصل ماجرا 
مطرح می شــود، اما حواشی و دور و 
برها اشــارات فراوانی دارند به وجود 
یــک تفکر فاجعه آفریــن در جامعه. 
جایــی که مرد کمتر مذهبی با بازی 
کرم  رضایی هم برای پســرش حق 
متفــاوت بودن را قائل نیســت و به 
ضــرب و زور مجبورش می کند تیپ 
هیپــی وارش را تغییر بدهد تا برایش 
زن بگیرد. رفتار و نگرشــی که آن را 
می توان با گشت ارشاد حکومت فعلی 
مقایسه کرد. قیم های تکثیر شده ای 
که در خیابان ها کمین نشســته اند 
تــا با امر به معــروف و نهی از منکر، 
شــکل های متفاوت را بــا زور وارد 

چارچوب سنت بکنند.
برخالف  اصلی اش  اشاره ی  »محلل« 
نظــر مخالفان فیلم نه به اســالم به 
عنوان مناسک شخصی که به قانون 
شدن اسالم در جامعه است. گره فیلم 
در نهایت جایی باز می شود که قانون 
آن زمان جامعــه در تضاد با مذهب 
است و شرع که باعث به وجود آمدن 
تمام مشــکالت شده با حضور قانون 
مدنی و عرفــی به کنار می رود تا زن 
گیر کرده در بن بســت مرد محلل و 
شرع مقدس، از عرضه شدن اجباری 
خالص بشــود و به ســمت شوهر و 
خانه اش برگردد. اما هشــدار فیلم و 
سناریست به جامعه که مبادا دین را 
وارد قوانین روزمره ی اجتماعی کند 
از طــرف مخاطبان، از روشــنفکر تا 
عامی، نادیده گرفته می شود و چیزی 
در حدود ۸ ســال بعد از اکران فیلم 
در ســینماها، اسالم قانون شده برای 
تمام زندگی انســان ایرانی، از شکل 
حضور در خیابان تا شکل همخوابگی 
در خلوت، تصمیم می گیرد و ســنت 
تبدیل به قادر مطلق می شــود و ابزار 
حکومتگران برای ســرکوب هرگونه 

دگر بودن.
نگاه تیز و دقیق کریمی و شــناخت 
درست ش از جامعه ای که هنوز درگیر 
انقالب و حکومت اسالمی نشده بود، 

بیشتر از همه در ساختن شخصیت 
پســر کوچک حاج آقا به نام محمد 
نمود پیدا می کند. پســر خردسالی 
کــه بــازوی اجرایی پدر محســوب 
می شــود و حتی از خود حاج آقا هم 
بی رحم تر و شــقی تر و ســختگیرتر 
است. تا حدی که خواهر عقد شده اش 
را هــم تهدید به برخورد می کند و از 
حاج آقا می خواهد یک شورت آهنی 
هم برای خواهر عقد شــده سفارش 
بدهد تا مطمئن بشود در خلوت زن 
و شــوهری اتفاقی نمی افتد! محمد 
»حاج آقــا« را اگر امتــدادش بدهیم 
بدون شــک در هنگامه ی انقالب ۵۷ 
و بعدترش، خواهیم رسید به نیروهای 
بسیج و کمیته که اسلحه به دست در 
خیابان دنبال نسبت آدم ها می گشتند 
و رویای ساختن یک تن پوش آهنی 
بزرگ برای پیــر و جوان و زن و مرد 

در سرشان بود.
را  »محلل« هشــدارهای خــودش 
می دهــد و در زمــان خودش جدی 
گرفته نمی شــود. جامعه ی سنتی و 
تقابل خشن  اش با کوچکترین ذرات 
زیست مدرن را به نمایش در می آورد، 
حاج آقــا و محمد گشت ارشــادی را 
ســال ها جلوتر به تصویر می کشد و 
زمین خــوردن جوان هیپی وســط 
خیابان را نشــان می دهــد و حتی 

بسیار جلوتر از علنی شدن اندیشه ی 
صدور انقالب و مسلمان کردن دنیا، 
تالش ســنتی ها برای ســنت کردن 
یک کشــیش آمریکایی و مسلمان 
کردن اش را عیان می کند اما باز این 
تــالش دلســوزانه و هنرمندانه بین 
فیلم هــای تلخ اندیشــانه ی محبوب 
منتقدهــا و فیلم هــای خوشــباش 
محبوب عــوام، در حد فاصل »گنج 
قــارون« و »قیصــر«، نادیده گرفته 
می شود تا رســالت هنرمندی چون 
نصرت کریمی نیمه تمام و عقیم باقی 
بماند و جامعه تخته گاز و چشم بسته 
به سمت ساختن آرمانشهری برود که 
شرع خشن و بی تغییر و انعطاف قوانین 
روزمره و اجتماعی و خانوادگی اش را 
تعیین و مردم را گرفتار قالب خشک و 

سفت اش می کند.

سه- نصرت کریمی بودن

 زمستان ۱۳۰۳ آغاز شده که متولد 
می شــود. او نصرت کریمی اســت. 
از همــان کــودک و خردســالی، به 
نمایــش دل می بنــدد. نمایش های 
سنتی ایران. روحوضی و سیاه بازی و 
شخصیت هایش؛ حاجی آقا، کاکاسیاه، 
سلطان،پسر حاجی و شلی. اما اتفاق 
بزرگ برایش زمانی می افتد که چارلی 

چاپلین را بر پرده ی سینما می بیند. 
هفت شــب هفته را در سینما تمدن 
می گذارند. کودکی ست که می خواهد 
جست و خیز بکند و چارلی چاپلین 
مهمانی هــای  بشــود. صحنــه اش 
خانوادگی ســت. جایی کــه نمایش 
می دهد تا دوســتان و خویشاوندان 
از خنده ریســه بروند. محبوب جمع 
کوچک شان است. آنقدر که دست اش 
را بگیرند و بخواهند و بگویند: »نصرت 

جون چارلی بشو.«
نصرت در زمانی که هنوز اســتندآپ 
کمدی در جهان شناخته شده نبود، 
نمایش های کودکانــه اش را تک نفره 
اجرا می کرد. داستانی انتخاب و خود 
را گریم می کرد تا نمایش آغاز بشود. 
از  همانجا به گریم و چهره ســاختن 
عالقمند شد. برادرش، علی از شاگردان 
کمال الملــک، متوجه  اســتعدادش 
می شود. تشــویق اش می کند و راه را 
نشــان اش می دهد. نصــرت کودک، 
از همان ابتدا، آتشفشــان اســتعداد 
است. بجز بازی و گریم، مجسمه هم 
می سازد و در ده سالگی تندیسی که 
از فردوســی ساخته، جایزه می گیرد. 
تجربه هــا ادامه دارند تــا باالخره در 
شانزده ســالگی پا به صحنه ی تئاتر 
می گذارد. ۱۳۱۹ صحنه ی هنرنمایی 

نصرت کریمی بزرگتر می شود
نصرت کریمی مدتی ست که به گروه 
تئاتر »نوشــین« پیوسته و به عنوان 
بازیگــر در نمایش هایی مثل »اوژنی 
گرانده«، »عروس قرن اتم« و… روی 
صحنه مــی رود. این اما تمام  نصرت 
کریمی نیســت. پس سفرهای اش را 
آغاز می کند. روح تشنه  و جستجوگر 
او را به پراگ می رساند تا آنجا نمایش 
عروسکی بخواند. پس از آن به ایتالیا 
می رود تا سر کالس سینما بنشیند. 
به ویتوریو دسیکا هم می رسد. دستیار 
ســوم اش می شود. با اینهمه تجربه و 
توشــه، دیگر وقت بازگشت به ایران 
است. بازگشــت آتشفشانی که دیگر 

باید فوران کند.
نصرت خان دیگر باید پشت دوربین 
بایستد و داستان های اش را فیلم بکند 
و برای مردم نمایش بدهد. او که پیش 
از ایــن فیلم عروســکی »دل موش 
و پوســت پلنگ« را ساخته و رکورد 
نمایش در مدارس را شکسته، حاال به 
سمت فتح پرده ی نقره ای و دل مردم 
کوچه و بازار می رود.  »درشکه چی« 
آماده ی نمایش می شــود. به ســال 

.۱۳۵۰
»درشکه چی« را مردم دوست دارند. 
اما منتقدها که درگیر نان قرض دادن 
و کشــف تعهد اجتماعــی از البالی 
تیزی و چاقو و خون و تعصب هستند، 
فیلــم را درک نمی کنند. تصویر ناب 
و واقعــی خانواده ی ایرانــی، با تمام 
ســنت های ُکشنده و ســادگی های 
زالل اش، گویــا برای  آنهــا جذابیت 
ندارد. فیلم نصرت خــان اما از تونل 
زمان به ســالمت عبور می کند تا در 
فصلی دیگر، ســال ها بعد، منتقدان 
را  مجله ی »فیلم«، »درشــکه چی« 
به عنوان یکی از مهم ترین فیلم های 

تاریخ سینمای ایران انتخاب کنند.
سال ۱۳۵۴ فیلم »خانه خراب« جلو 
دوربین مــی رود. این بار نصرت خان، 
مدرنیسم قالبی را که فقط در خراب 
کــردن بناهای قدیمی نمــود دارد، 
نقد می کند. از سوی دیگر تلویزیون 
پیش می آید تا در یکــی از بهترین 
ســریال های تاریخ تلویزیون، »دایی 
جان ناپلئون«، نصرت خان نقش »آقا 

جان« را بازی کند.
نصرت خان در اوج اســت که شبح 
انقالب باال می آید و داســتان، دیگر 

می شود.
هنر و سینما و تصویر را از نصرت خان 

نصرت کریمی هنرمندی بود یکه. هر دو کلمه ی »هنرمند« و »یکه« را 
باید با تاکید خواند. هنرمند بود چون خلق کردن از هیچ را می دانست. 
و به همین خاطر »یکه« هم بود. او چهل سال در ممنوعیت زیست اما 
زندگی را فراموش نکرد. تا توانست ساخت. کار کرد. حضور داشت. 
آموزش داد. از هنر خود دست نکشید. هنرش را به فرموده یا خواست 

حکومت کهنه ی نوآمده، نفروخت.

بی راه نیست اگر برای نگاه درســت تر به فیلم »محلل«، بخش خانوادگی زناشویی را حذف کنیم و به قضیه و 
قانون محلل فقط به عنوان یکی از گزینه های مورد انتقاد بپردازیم. آنوقت »محلل« از سطح یک فیلم خانوادگی 
معمولی با مصالح دم دستی نظیر شک و بدگمانی و آخر هم فهمیدن حقیقت و وصال و خوشی، تبدیل می شود به 
فیلمی که خیلی جدی و دقیق و هوشمند الیه های زیرین جامعه ی ایرانی  اسالمی دهه ی پنجاه خورشیدی را زیر 

نورافکن گذاشته و برای مخاطبان نمایش داده است.
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 
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می گیرند. یا شاید برعکس؛ سینما و 
هنر را محروم می کنند از حضور کار 
بلدی چون او. نصرت خان بدون جرم 
و محاکمه به زندان فرستاده می شود؛ 
چهار ماه! کسی نه حرفی می زند و نه 
از آن دوران روایتــی دارد جز خود او؛ 
که بجای تعریف کردن داستان های 
قهرمانانه، فقط می گویــد در زندان 
برای زندانیان کالس آموزش سینما 
برگزار کردم. بازی در دســت دیگران 
است. همانها که پرونده ها را از پیش 

نوشته و ساخته اند.
 نصرت خان به کنج عزلت فرستاده 
می شود اما هنرش را متوقف نمی کند. 
صورتک  می سازد و کاکتوس پرورش 
می دهــد. دســت ها هنــوز زنده اند. 
دست هایی که از گل هنر می سازند و از 
»نبات تیغ دار« وسیله ای برای گذران 
زندگی. پیشــنهادهای نقش آفرینی 
و بازی هنوز به دســت نصرت خان 
می رسد اما ممنوعیت، اجازه ی حضور 
نمی دهد. نصرت خان می گوید: »من 
شــخصا برای رفــع ممنوعیت اقدام 
نکردم ولی دوستان کارگردان و تهیه 
کننده که عالقه داشتند من برای شان 
فیلم بسازم یا در فیلم شان بازی کنم، 
هربار که اسم مرا به ارشاد داده اند، آنها 
جلویش نوشــته اند :»نصرت کریمی 
فعال نه!« هروقــت »فعال« را بردارند 
حاضرم بازی کنم.« میان این »فعال« 
ســمج یک »نصرت کریمی« دیگر 
در سینمای ایران مشغول کار است. 
یک تشابه اسمی که به عمد برجسته 
می شود تا خیلی ها تا همین امروز و 
صفحه ی ویکی پدیای نصرت خان و 
حتی رسانه های ظاهرا حرفه ای چون 
»رادیو فردا« فکر بکنند که او پس از 
انقالب، پایین آمــده از اندازه ی خود 
دستیار امثال مسعود کیمیایی شده 
که جایگاه شاگردی او را هم نداشتند.

اما نصرت خان از آنهمه هنر، حضورش 
محدود می شود به ساخت تیزرهای 
آموزشی. او که به شهادت دوستان و 
شاگردان اش »معلم بالفطره« است، در 
تیزرهای نمایشی - آموزشی کوتاه اش 
هــم توجه مــردم را بــه خود جلب 

می کند. 
میانه ی دهه ی هفتاد، سری تیزرهای 
»آقــای آلوده«- مربــوط به آلودگی 
هوا-، تبدیل به یکی از محبوب ترین 

برنامه های تلویزیونی ایران شد.
بخش پررنگ زندگینامه ی هنرمندان، 
حیات هنری شان اســت و در چهار 
دهــه ی حاکمیت جدیــد، خبری از 

نصرت خان در باالی اخبار نبود. 
او تنها در گوشــه ی امن خود، سعی 
داشت مرگ را مات بکند و زندگی را 
ادامه بدهد. نیســتی را باور نکرد و بر 

عقیده ی خود ماند. 
نصرت خان مثل چند هنرمند مغضوب 
دیگر، توبه نامه نوشتن بابت کار نکرده 
را نمی پذیرد تا حرمت  خود را حفظ 

کرده باشــد. با اینهمه نصرت خان از 
یاد نرفتنی است. شبی در بزرگداشت 
نصرت کریمی در خانه ی هنرمندان 
برگزار می شــود. جمشید مشایخی، 
جــواد مجابی، خســرو ســینایی، 
یداهلل صمــدی، مرضیه برومند و… 
درباره ی بزرگی اش صحبت می کنند. 
خالصه ترین و درســت ترین تعبیر را 
خسرو ســینایی دارد و نصرت خان 
را اینگونه معرفی می کند: »هنرمند 
خردمند« و درباره اش می گوید: »زمانه 
که برگشت و خارهای دردناکش را به 
بدن او فــرو کرد، من نصرت کریمی 
دیگری را شــناختم: مردی که فراز 
و نشــیب زندگی را می شــناخت و 
خوب می دانســت که بــرای گذر از 
این فراز و نشــیب، شکیبا باید بود. او 
هرگز عزلت نشــین نشد، به ساختن 
پرداخت  اســتادانه اش  صورتک های 
و پرورش گیاه کاکتــوس! و آنقدر با 
کاکتوس ها مهربان بود که آنها شرم 
داشتند از اینکه خاری به بدنش فرو 
کنند. این بار مردی را شــناختم که 
آموخته بود از کوچکترین پدیده های 
طبیعت زیبایــی خلق کند و زندگی 
را حتــی در کوچکترین ابعادش ارج 

نهد.«
بزرگترین اثــر هنری نصرت خان در 
نبرد با مرگ ســازان شکل می گیرند؛ 
زندگی کردن و زندگی ســاختن. او 
بی نیاز از ســینما و پــرده ی نقره ای، 
نقش خودش را بــه زیبایی ایفا کرد 
و از خود بودن اســتعفا نداد. با اینکه 
نزدیک چهل سال به اجبار تریبون و 
صدا نداشت اما طوری زندگی کرد تا 
دیگران درباره  اش حرف بزنند. مهرداد 
شیخان، عالء محسنی و ناصر زراعتی 
درباره ی نصرت خان ســه مســتند 
ســاختند تا گوشــه ای از زندگی و 

خلوت اش را به نمایش بگذراند.
نصــرت خــان یکــی از چنــد صد 
نقش آفریــن ایراِن ناکام بــود. ایراِن 
ناکامی که می خواست مدرن باشد و 
در این خواستن به نتوانستن رسید و 
ناکام ماند و با سر به دیروزی دردناک 

سقوط کرد.
 نصرت خان برای انســان امروز خرد 
اما روزگار، خردمندان و  می خواست 
انسان های درست را به تبعید فرستاد 
تا جنونی مریض حاکم بر سرنوشت 
مردمان بشــوند. دنیا شکل رویاهای 
نصرت خان نشــد اما او دســت کم 
خود را نگه داشت. از اصول و پرنسیب 
خود پس نکشید تا نام خود را چنان 
بر تاریخ و حافظه ی هنر و کشــورش 
نقش کند که با هیچ نیستی و مرگی 
از بین نرود؛ نه نیســتی به فرموده ی 
حاکمان زمینی در بهمن تلخ ۱۳۵۷ و 
نه مرگ فرود آمده از آسمان به آذرماه 

زهرآگین ۱۳۹۸.

حامد محمدی )کیهان لندن(

در یکــی دو قرن گذشــته که پای 
ایرانی هــا به غرب باز شــده اســت 
همواره این ســوال هــم مطرح بوده 
که چــرا ما، مردم ممالک شــرقی و 
اسالمی، نمی توانیم به مرتبه ای برسیم 
که اروپایی ها رســیده اند. درخشش 
صنعت، ارتش، دانــش و رفاهی که 
قشر متوســط اروپایی داشت چشم 
ایرانی جماعت را گرفته بود. در پاسخ 
به آن ســوال، نســخه های بسیاری 
پیچیده اند. یکی از قدیمی ترین ها این 
بوده که »عقب ماندگــی« را حاصل 
»بی سوادی« و بی سوادی را به دلیل 
سختی خواندن و نوشتن به فارسی، 

عربی یا ترکی می دانستند.
تالش هایی که مستفرنگ ها در حدود 
صد و پنجاه سال پیش آغاز کردند از 
سر شــیفتگی به غرب و سرگیجه از 
پیشرفت اروپاییان و درجا زدن ممالک 
اســالمی بود. اما بعدا که ملی گرایی 
آغشته به نژادپرستی در زمان جنگ 
جهانی اول به ایران وارد شد، هواداران 
تغییر خط بقیه کشورهای اسالمی را 
فراموش کرده و گفتند که باید خط 
ـ ایده ای  فارســی از عربی جدا شودـ 
که هنوز برای بسیاری جذاب است و 
هر از گاهی زمزمه هایش را از فعاالن 
سیاسی خارج از کشور می شنویم که 
نقشه می کشــند روزی که به قدرت 
برســند »حروف عربی« را از فارسی 

جدا کنند و به زباله دان بریزند.
زنده بــودن این تالش ها، مشــتری 
داشتن شعارهای نژادپرستی مانند »ما 
آریایی هستیم، عرب نمی پرستیم« و 
البتــه بی مهری به زبان فارســی که 
نمودش را اســتفاده لگام گسیخته از 
لغات انگلیسی در گفتار فارسی نشان 

تعویض الفبا برای یک کشور دردسرهای متعددی درست می کند. کی اینکه 
خواندن و مراجعه به نوشــته ها و آثار قدیمی را ناممکن می کند. مثال شعر 
شاعران و نثر نویسندگانی که با آثارشان راوی خاطرات، تاریخ، ارزش ها و 
زیبایی های زبانی هستند یکسره از دسترس خارج می شود. مشکل دیگر 
این است که اسناد به جا مانده از قدیم برای نسل های تازه دیگر قابل استفاده 
نخواهند بود، مانند اسناد مالی و دفتری ای که ناخوانا شدنشان حتی ممکن 

است بر زندگی روزمره بسیاری از مردم اثر بگذارد.

بیش از یک قرن جدال زبانی-سیاسی

 خط فارسی یا عربی؟

می دهد، باعث شد به دنبال جواب این 
ســوال بروم که تغییر یا اصالح خط 

فارسی چه اهمیتی دارد.

تخمی که میرزا فتحعلی آخوندزاده 
کاشت

میــرزا فتحعلی آخونــدزاده یکی از 
نخستین کسانی است که َعلَم تغییر 
خط در ایــران و دیگر کشــورهای 
اســالمی را برداشــت. او هم با دربار 
و روشــنفکران عثمانــی درباره این 
موضــوع مذاکــره می کــرد و هم با 
صاحب منصبان قاجار. دست به قلم 
هم داشت و پشتکارش مثال زدنی بود.
آخوندزاده، که چند خط پیشنهادی 
هم اختــراع کرده بود، مدعی بود که 
یکی از دالیل عقب ماندگی کشورهای 
اسالمی سختی سواد آموزی است. او 
یکی از مقاالتش درباره این موضوع را 
با ذکر خاطره ای از سختی سوادآموزی 

خود شــروع می کند تا باالخره معلم 
خوبی پیدا می شــود و به او خواندن 
و نوشــتن می آموزد. بعــد، چون به 
گمانش از هر هــزار معلم یکی مثل 
معلم او پیدا نمی شود، نتیجه می گیرد 
که بــه خاطر همین دشــواری خط 
فارسی و سوادآموزی است که شمار 
زیادی از مردم عطای قلم و دوات را به 
لقایش می بخشند و ترجیح می دهند 

در بی سوادی بمانند.
آخوندزاده، که خطی بر اســاس خط 
التین طراحی کــرده بود، بر نواقص 
خط خود آگاه بود و از جمله در یکی 
از مقاالتش نوشته بود که طول کلمات 
با این خط طوالنی تر می شود. اما بعد 
برای جبران این نقیصه پیشنهاد کرد 
که بهتر است انشای مان را بهتر کنیم 
و مثال با خالصه گویی طول نوشته را 

کمتر کنیم.
از نوشــته های آخونــدزاده می توان 
نتیجه گرفت که علمای دینی چندان 
با این تغییر خــط موافق نبودند و او 
تالش فراوانی برای تلطیف نظر آنها 
کرد. از جمله، بــرای آنها مثال هایی 
از تاریــخ خط خود عربی می آورد که 
چگونه در یک زمان مسلمانان از خط 

کوفی به خط نسخ رو آوردند.
تالش هــای او در زمــان حیاتش نه 
در عثمانی و نــه در ایران به نتیجه 

نمی رسد. او درباره سعی خود چنین 
نوشــته اســت: »بلی، من خود نیز 
می فهمم. اما باز می نویسم و مادام که 
زنده ام خواهم نوشــت تا اینکه خیال 
تجدید الفبا فیمابین کل ملت پراکنده 
شود. چنانکه قریب پانزده سال است 
تخم این خیال را در خاک ایران و روم 
می پاشم. بی شبهه این تخم در عصر 

اخالف ما خواهد روئید.«

یک )تا چهار( بار برای همیشه

با فروپاشی امپراتوری عثمانی، خاک 
کشــور تازه تاسیس ترکیه برای رشد 
بذرهایی کــه آخوندزاده پراکنده بود 
مناسب شــد. بحث و جدل ها درباره 
تغییر خط در این کشور بار دیگر در 
گرفت. آن سوتر جمهوری آذربایجان 
هم، که حــاال در دل اتحاد جماهیر 
شوروی پا گرفته بود، کم کم داشت 
خط التین را جایگزین خط عربی - 
ـ تالشی که ترکیه را  فارسی می کردـ 
هم به وجد آورد و در نهایت خط این 

کشور از ۱۹۲۸ به التین تغییر کرد.
حسین سامعی زبان شناسی است که 
در دانشــگاه اموری در شهر آتالنتای 
ایالــت جورجیای آمریــکا تدریس 

می کند. 
لطفا ورق بزنید
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سام فرزانه  )بی بی سی(

او  درســی  واحدهــای  از  یکــی 
سیاســت های زبانی در کشــورهای 
آسیای میانه و قفقاز است. او می گوید 
که تجربــه ترکیه یک »تجربه موفق 
تغییر خط« اســت، یعنی اینکه در 
نهایت به »ثبات« منجر شــده است. 
اما تغییر خط در کشــورهایی مثل 
آذربایجان انگار قرار نیست روزی به 
پایان برسد. از ۱۹۲۶ که تغییر خط 
در جمهوری آذربایجان تصویب شد تا 
به امروز سه بار دیگر خطشان عوض 

شده است.
چندین بار تعویــض الفبا برای یک 
کشور دردســرهای متعددی درست 

می کند.
یکی اینکــه خوانــدن و مراجعه به 
نوشــته ها و آثار قدیمــی را ناممکن 
می کند. مثال شــعر شــاعران و نثر 
نویســندگانی که با آثارشــان راوی 
خاطرات، تاریخ، ارزش ها و زیبایی های 
زبانی هســتند یکســره از دسترس 
خارج می شود. مشکل دیگر این است 
که اســناد به جا مانده از قدیم برای 
نســل های تازه دیگر قابل اســتفاده 
نخواهنــد بود، مانند اســناد مالی و 
دفتری ای که ناخوانا شدنشان حتی 
ممکن است بر زندگی روزمره بسیاری 

از مردم اثر بگذارد.
ترکیه در دهه های آغازین قرن گذشته 
خطش را تغییر داد و این هم زمان بود 
با ایجاد تشکیالت مدرن اداری و ثبت 
اسناد - از اســناد آموزشی گرفته تا 
اسناد مالکیت و جز آن - و نیز رونق 
گرفتن چاپ و انتشار وسیع مطبوعات 
رونق گرفته اســت. اما تغییر خط در 
دنیای امروز و پس از چنین تحوالتی 
چندان کار راحتی به نظر نمی رسد. 
انبوه اسناد و کتاب هایی را که به خط 
فارسی نوشته شده اند نمی توان اینک 

به راحتی به خطی دیگر برگرداند.
پس با اشکاالت موجود چه باید کرد؟

زحمت نگارش از راست به چپ!

آخونــدزاده، همفکــران و پیروانش 
برخط فارســی ایرادات ریز و درشت 
زیــادی وارد می کردنــد و می کنند. 
بعضی از این ایرادات قابل قبول است 

و بعضی عجیب و گاه غیرمنطقی.
یحیی آرین پــور در کتاب »از نیما تا 
روزگار ما« موضــع و دالیل موافقان 
تغییر خط را همدالنه شرح می دهد. 
از شــباهت تلفظ بسیاری حروف در 
گفتار مرسوم زبان فارسی می گوید، 
یا از نوشته شدن حروفی که خوانده 
نمی شوند. اما سیاهه »ایرادهای خط 
فارســی« که او پشت هم ریف کرده 
اســت کم کم به این استدالل غریب 
می رســد کــه »نوشــتن از چپ به 
راست آسان تر است«. ولی نمی گوید 
چرا آســان تر اســت؟ بــرای چپ 
دست ها شاید آسان تر باشد، اما برای 
راست دســت ها که حدود نود درصد 
مردم هستند شروع نگارش از سمت 

راست باید راحت تر هم باشد.
حســین ســامعی توصیــه می کند 
حواسمان باشد پیشنهاد تغییر خط 
را بیشتر سیاســیون مطرح کرده اند. 
بسیاری از کسانی که حرف از اصالح 
خط می زنند هم بیش از آنکه دانش 
زبانی داشــته باشــند حواسشان به 

سیاست است.
البته بخشــی از این انتقادها معقول 
است و اهل زبان نیز آنها را می فهمند 
و می پذیرند. بــرای بعضی از آنها راه 
حلی پیدا می کننــد، و برخی دیگر 
را توضیح می دهند تا بلکه پاســخی 
برای ســؤاالت زبان آموزان باشد. به 
قول حسین ســامعی: »همه خط ها 
ایرادهای اساســی دارند. خط فارسی 

هم مثل بقیه.«

تحدید )و نه تهدید( معانی در زبان 
فارسی

گروهی از منتقدان می گویند ما چند 
حرف داریم که به یک شــکل تلفظ 
می شــوند و می توانیم تعدادی از آنها 
را دور بریزیم. بهترین مثال این چهار 
حرف اســت که همگی به یک شکل 
تلفظ می شود: ذ، ز، ض ظ. این گروه 
از منتقدان می گویند باید نوشتار را به 

گفتار نزدیک کرد.
اما پیش از هر چیز باید پرسید به کدام 
گفتار؟ گفتار مرسوم در تهران؟ یا در 
کابل؟ یا در اصفهان؟ یا در تبریز؟ یا در 
دوشنبه؟ یا در اهواز؟ کدام فارسی را 

باید متر و معیار گرفت؟
وانگهی، اگر قرار باشد ما کلماتی را که 
در آنها صدای ز به کار رفته اســت به 
یک شکل بنویسیم، آن وقت صورت 
آشــنای بســیاری از کلمات از بین 
می رود و معانی آنها با یکدیگر خلط 
می شوند. حسین سامعی برای مثال 
ـ که به  این دو مصدر را ذکر می کندـ 
عربی هم مربوط نیستند: »گذاردن« 
و »گزاردن«. اولی به معنی قرار دادن 
چیــزی در جایی اســت و دومی به 
معنی به جا آوردن. اگر اینها شــبیه 
به هم نوشته شوند، دیگر در یک نگاه 
نمی توان معنی آنها را در جمله حدس 

زد.
پاسخ دیگر این است که هر کلمه  با 
چند کلمه دیگر هم خانواده  اســت و 
ما با دانســتن معنی یکی می توانیم 
معنــی بقیــه را هم حــدس بزنیم. 
حسین ســامعی خانواده کلمه های 
»حد«، »محــدوده« و »تحدید« را 
مثال می زند که با دانستن معنی یکی 
از آنها می توانیم معنی دیگران را هم 
حدس بزنیم. اما اگر قرار باشــد که، 
مثالً، »تحدید« را شبیه به »تهدید« 
ـ که معنی دیگری دارد، آن  بنویسیمـ 
وقت در مواجهه با این کلمه ابتدا باید 
ســر در بیاوریم معنی آن »محدود و 
مشخص کردن« است یا »ترساندن 

کسی از تنبیه«
در همین زمینه گروهی از منتقدان 
می گوینــد باید از خیــر حروفی که 
نوشته می شوند اما خوانده نمی شوند 
گذشت. مثل حرف واو در این کلمات: 
»خواهر«، »خوار« و »برخواســتن«. 
در دهه چهل شمســی مجله ای در 
ایران منتشــر می شد به نام »اندیشه 
و هنــر«. در دوره ای از انتشــار این 
مجله، ویراســتاران واوهای ناملفوظ 
کلمات فارســی را می انداختند. مثال 
به جای »می خواســت« می نوشتند 
»می خاســت« که، به جــای معنی 
»طلب می کرد«، »بلند می شد« معنی 

می دهد.
حاال جالب اینکه حســین ســامعی 
در  ناملفــوظ  واو  ایــن  می گویــد 
»خواستن« و »خواهر« و »خوار« یک 
زمانی نشانه آوایی خاص بوده و هنوز 
می تــوان آن را در برخی گویش ها و 
ایرانی، مثل کردی، شنید.  زبان های 
یعنی تلفظ نکــردن این واو به علت 
تغییر تلفظ فارســی در طول زمان 

است.

داخل پرانتزی، زبان انگلیسی

خط انگلیسی هم مثل خط فارسی، و 
البته بسیار بیشتر، از این استثناها زیاد 
دارد. حسین سامعی می گوید بدترین 
خط را از این نظر همین زبان انگلیسی 
دارد. مثال نگاه کنید که صدای »ف« 
در خط انگلیسی، دست کم، با حروف 
F، PH و گاهی هم GH نشــان داده 
 Fantastic, می شود؛ مثالً در کلمات

.Philosopher, Laughter
از این سخت تر و گیج کننده تر صدایی 

 O اســت که در انگلیسی برای تلفظ
در کلمه Today به کار می برند. این 
صــدا را برای تلفظ حرف U در کلمه 
Turkey و تلفــظ حرف A در کلمه 

About هم به کار می برند.
اگر انگلیسی که حاال زبان دادوستد، 
دیپلماســی، علم و دنیای سرگرمی 
اســت می تواند با وجــود این همه 
ســختی در خواندن و نوشــتن در 
جهان رشــد کند، پس البد فارسی 
هم می تواند، هرچند ممکن اســت 
با اصالحاتی مشــکالتش را کمتر و 
خواندن و نوشتن آن را آسان تر کرد، 
بی آنکه نیــازی به تغییر کامل خط 

باشد.

تغییرات پذیرفته شده

اما اگــر امالی کلماتــی را فردی یا 
گروهی تغییــر دادنــد و این تغییر 
رواج یافــت، آن وقت چه؟ حســین 
سامعی می گوید که چنین تغییراتی 
طبیعی اســت. مثال در فارسی امروز 
دیگر »اتــاق« را به شــکل »اطاق« 
نمی نویسیم، یا »اطریش« حاال دیگر 
به نظرمان شــباهتی به آن کشــور 

اروپایی ندارد.
در زبان انگلیسی هم تغییرات کوچکی 
در این اندازه انجام شــده است. مثال 
در انگلیسی که امروز در آمریکا به کار 
می رود امالی کلمه Organization با 
امالی همین کلمه در بریتانیا متفاوت 
 Organisation را  آن  کــه  اســت 

می نویسند.
حســین ســامعی می گوید این نوع 
تغییرات که ما شــاهد آن هســتیم 
و همه گیر هم شــده اند بیشــتر در 
محدوده کلماتی بوده که هم خانواده 

ندارند.

مسئله بغرنج  »آموکسیسیلین«

منتقــدان به خط کنونی فارســی از 
جمله گلــه دارند که خواندن کلمات 
ترکیبی در زبان فارسی سخت است. 
یحیی آرین پور این موضوع را این طور 
شرح داده است: »آنان که به یکی از 
زبان های خارجی آشنایی ندارند نام 
آالت و ادوات فنی و داروها و اعالم و 
اماکن خارجی را، اگر از زبان دیگران 
نشنیده باشند، به درستی نمی توانند 
تلفظ کنند.« مثال شما بگیرید همین 
آنتی بیوتیک معروفی کــه برای هر 
کدام مان چندباری تجویز شده. اهل 
ادب، از دوره ای به بعد، تصمیم گرفتند 
با جدا کردن اجزای کلمه خواندنشان 
را آســان کنند. مثال بــه جای اینکه 
سرهم بنویســیم: »آموکسیسیلین« 
 می توانیم اجزای آن را به »آموکسی« 
و »سیلین« تقســیم کنیم و بعد با 
نیم فاصله در کنار هم بنویسیمشان: 

آموکسی سیلین.
همیــن کار را می توانیم بــا عبارات 
ترکیبــی در زبان فارســی هم انجام 
دهیم. یعنی آنها را به اجزای تشکیل 
دهنــده این عبارات تقســیم کنیم. 
مثال به جای »اسبابکشی« بنویسیم 
»اسباب کشــی«. ایــن طــوری اگر 
خواستیم درباره چندبار خانه عوض 
می توانیم  بنویســیم،  چیزی  کردن 
»اسباب کشی های«  در  که  بنویسیم 

گذشته ما چه اتفاقی افتاده است.

خار می خوَرد یا خار می خوْرد

یکــی دیگــر از انتقادهایــی که از 
زمــان آخوندزاده تــا همین حاال به 
زبان فارســی می گیرند این اســت 
کــه حروف صدادار در زبان فارســی 

مصوت های  یعنی  نمی شوند:  نوشته 
کسره، فتحه و ضمه ــ که اصطالحاً 
به آنها حرکت یا اعــراب می گوییم. 
اما این نشانه ها به واقع در خط وجود 
دارنــد، تنها ما بــه دالیل مختلف از 
آنها اســتفاه نمی کنیم. امکاناتی که 
رایانه هــا و تلفن های هوشــمند این 
روزهــا در اختیار ما قرار می دهند به 
ما اجازه می دهد که آنها را در نوشتار 
خــود به کار ببریم تــا معنی را بهتر 
برســانیم. مثال وقتی که به این بیت 
از سعدی می رسیم مصراع دومش را 
بدون اعراب گذاری ممکن است اشتباه 

بخوانیم:
حاجی تو نیســتی شتر است از برای 

آنک
بیچاره خار می خوَرد و بار می بََرد

.خط عربی یا خط ما

گروهی از منتقدان خط فارســی که 
ایرانی ها را متفــاوت و برتر از تمامی 
می گویند  می دانند  خود  همسایگان 
خط کنونی زبان فارســی متعلق به 
عرب هاســت، پس بایــد آن را دور 
انداخــت. هرچند کــه بعید می دانم 
کســانی که چنین عقایــدی دارند 
به این راحتی تغییــر عقیده دهند، 
می خواهم بخشی از مقاله »نوشتار و 
گفتار« از جعفــر مدرس صادقی، در 
کتاب »اندر آداب نوشتار«، را بیاورم 
که در آن اســتدالل کــرده این خط 
همان قــدر که مال اعراب اســت به 
ایرانی ها هم تعلق دارد و بهتر است، به 
جای دشمنی با آن، دوستش بداریم و 
سعی کنیم اصالحش کنیم تا رابطه ما 

با گذشته مان برقرار بماند.
»خطــی که امروز بــه »خط عربی« 
معروف اســت، به شهادت مورخان و 

محققان عرب ]...[ در شهر انبار متولد 
و از انبار به حیره و ِحمَیر رفت. شهر 
انبار )یا فیروزشاپور( در ساحل فرات و 
در غرب بغداد بود و حیره در نزدیک 
کوفه و حمیر )یا هاماوران( در یمن و 
این هر سه شهر تا قبل از ظهور اسالم 
در قلمرو پادشاهی ساسانیان بودند. 
خطی که در شــهر انبار و حیره قوام 
گرفت و در حمیــر به خط حمیری 
معروف شد برگرفته از پهلوی ساسانی 
بود و همین خط بــود که به مکه و 
مدینــه و بصره و کوفه راه پیدا کرد و 
تبدیل شد به خطوط مکی، مدنی و 
بصری و کوفــی و چهار رکن خطی 
را ســاخت که ما امروز به نام »خط 

عربی« می شناسیم.«
جعفر مدرس صادقی در ادامه سعی 
می کنــد در جواب آنها کــه دهه ها 
خواهان تغییر خط فارســی بوده اند 
بگوید ایرانی ها در شکل گیری این خط 
دست داشته اند و آنها که قصد تغییر 
خط را دارند با اســتفاده از برچسب 
عربی »هم به احساسات میهن پرستانه 
دامن می زنند و هم دلیل دیگری به 
دالیلی که برای لزوم تغییر دادن خط 

وجود دارد اضافه می کنند.«
حسین سامعی هم می گوید که اصال 
هیــچ خطی در هیــچ جایی اختراع 
نشده اســت. بلکه »خط ها همیشه 
اقتباس می شــده اند.« این اصل هم 
برای خــط امروز ما صادق اســت و 
هم برای خط پهلوی و هم برای خط 

انگلیسی، یونانی و چینی و غیره.
یعنــی می توانیــم مــا هــم مثل 
زبان شناســان این خــط را عربی - 
پارسی )فارســی - عربی( به حساب 
آوریم و دوستش بداریم و از خواندن و 

نوشتن به آن لذت ببریم.

سه استعداد قابل توجه سینمای پیش 
از انقالب، بیش از بقیه هنرمندان، از 
وقوع انقالب ایران لطمه دیدند: پرویز 

صیاد، بهروز وثوقی و نصرت کریمی.

دو نفر اول، حداقل از برخورد فیزیکی 
بــا شــعله های انقالبــی مذهبی و 
واپس گرا در امان ماندند، نفر سوم اما 
طعم تلخ زندان های جمهوری اسالمی 
را کشید و تا پای مرگ هم رفت؛ تنها 

به یک »جرم«: فیلمسازی.
نصرت کریمی کــه روز دوازدهم آذر 
در ۹۵ سالگی درگذشت، برای چهل 
و یک ســال )یعنی حــدود نیمی از 
عمرش( در تمام ســال های حکومت 
بود و  جمهوری اسالمی ممنوع الکار 
امکان فیلمسازی و بازیگری نداشت. 
امکانی که نه تنها از او بلکه از سینمای 
ایران دریغ شد چرا که چه بسا کریمی 
می توانســت با تجربه اندوزی بیشتر، 
ســبک و ســیاق خاص خودش در 
»درشــکه چی« و »محلل« را بسط 
و گسترش دهد و فیلم های کامل تر 
و ماندگارتری به سینمای ایران هدیه 

کند.
این نوع تالش بــرای حذف عامدانه 
هنرمند، از ویژگی های حکومتی است 
که نظیر آن را در تاریخ معاصر کمتر 
می توان یافت. گناه کریمی، نقد تند و 
تیز سنت های کهنه و عقب مانده ای 
بود که چون بختک بر جامعه ســایه 
افکنده و هنوز هم بخشی از آن توان 
کنار زدن این بختک و روبه رو شدن با 
افق هــای تازه را ندارد. در چارچوب و 
دنیای بسته انقالبیون، البته مخالفت و 
حذف فیلمسازی چون نصرت کریمی، 
بدیهی به نظر می رسید، چرا که شاید 
در طول تاریخ ســینمای ایران، هیچ 
فیلمسازی به اندازه او، چنین مستقیم 
و بــدون تعــارف به نقد ســنت ها و 

نصرت کریمی، 
قربانی انقالب 

و باورهای خرافی

خرافات ناشــی از مذهب نپرداخت 
و ایــن چنین تمــام ارکان باورهای 
دروغین را به سخره نگرفت. تعصباتی 
که با قدرت گرفتن روحانیون -یا به 
عبارتی نماد عینی و آشــکار همان 
خرافه ها- نه تنها تالش برای اصالح 
و خلق امکانی برای نگاه مجدد توده ها 
به آنها از بین رفت، بلکه حکومت عمال 
و به طور مســتقیم به ترویج همان 
باورهای ناروا، کهنه وعقب مانده دامن 
زد و اصالً و اساســاً حکمرانی خود را 
منوط و وابسته به همان باورها نشان 
داد. از مسئله »حجاب« تا مفاهیمی 

چون »غیــرت« و »نامحرم« که به 
شــکلی مایه اصلی فیلم های نصرت 

کریمی را شکل می دهند.
کریمی، با سابقه کار در گروه ویتوریو 
دسیکا و آشکارا تحت تاثیر نئورئالیسم 
ایتالیا، فیلم هایی نئورئالیسیتی خلق 
کرد که در آن به صمیمی ترین شکل 
ممکن، احوال قشر فرو دست جامعه 
ایران به تصویر کشــیده شده است. 
دیالوگ ها، شخصیت ها و فضاسازی به 
شدت یادآور فیلم های نئورئالیستی و 
البته بیش از فیلم های دسیکا، یادآور 
فیلم های پیترو جرمی اســت. تکیه 

بر دیالوگ، وجه پررنگ داستانگویی 
و بازی های راحــت و بی اغراق، همه 
یادآور فیلم های پیترو جرمی، به ویژه 
»طالق به سبک ایتالیایی« است که 
اتفاقاً آن فیلم هم ســنت های کهنه 
یک جامعه را به چالش می کشــد و 
شباهت های آشکار دو جامعه ایران و 
ایتالیا، پیوند فیلم های کریمی به آثار 
جرمی را عمیق تر به نمایش می گذارد.

توانایی کریمی در خلق کمدی های 
ســبک از نوع کمدی موقعیت است 
که می تواند برای هر نوع تماشاگری 
سرگرم کننده باشد، در عین حال -و 
به رغم تعهد فیلمســاز برای سرگرم 
کردن تماشاگر- با فیلم هایی روبه رو 
هســتیم که نســبتی با ســینمای 
تجاری عامه پســند بــا وعده های تو 
خالی و ساختار »فیلم هندی« ندارد؛ 
برعکس، با فیلمسازی روبه رو هستیم 
که به رغم سال ها دور بودن از ایران، 
به مکاشــفه تلخ و دقیقــی از احوال 
جامعه دست می زند و شخصیت هایی 
به غایت ملمــوس و قابل باور خلق 
می کند و انگشت اشاره اش را به سمت 
حفره های تاریک و عمیقی می گیرد 
که حیطه ممنوع جامعه ایران قلمداد 

می شود.
او راوی تعصبات خشــکی است که 
در »درشــکه چی«، در نهایــت خانه 
-کشــور- را به آتش می کشــد )که 
پیش گویــی دقیقی بود از آن چه که 
هفت ســال بعد در ایــران رخ داد(، 
هرچند کریمی خوش باورانه فیلم را 
با امید به پایان می رســاند و به جای 
کلمــه »پایان« می نویســد »خوش 
باشید« ؛ و حاال که از پس چند دهه 
آزار، بی توجهــی، ممنوعیت و جفا از 
جهان رخت بربست، این جمله تلخ تر 

و رندانه تر از پیش به نظر می رسد.

محمد عبدی )رادیو فردا(



39 Issue 1453 Friday December 6, 2019شماره ۱45۳ جمعه ۱5 آذر  3۹۱۳۹۸

خريد و تعويض هر نوع طال، جواهر و سکه
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

هر زنی دیر یا زود وارد مرحله یائسگی 
می شود. یائســگی زمانی اتفاق می 
افتد که تخمدان ها تولید تخمک را 
متوقف می کنند. این موضوع باعث 
کاهش تولید اســتروژن در بدن می 
شود. استروژن یکی از هورمون هایی 
است که چرخه تولید مثل را کنترل 
می کند. اگر بیش از ۱۲ ماه اســت 
که خونریزی قاعدگی نداشــته اید، 
یعنی وارد مرحله یائســگی شده اید. 
 National Institute on طبق گفته
Aging، میانگین سن شروع یائسگی 
در ایاالت متحده ۵۱ ســال است. اما 
بســیاری از زنان به یائسگی زودرس 
مبتال می شــوند. یائســگی زودرس 
یائســگی اســت که قبل از سن ۴۰ 
ســالگی رخ می دهد. اما چه چیزی 
موجب ایجاد این اتفاق در بدن زنان 
می شود؟ در ادامه این مطلب مجله 
پیام ســالمت در مــورد عواملی که 
یائســگی زودرس به وجود می آورند 

صحبت می کنیم. 
یائســگی زودرس برای سالمت بدن 
خوب نیست. متخصصان انجمن قلب 
آمریکا می گویند که تغییرات مختلفی 
که در بدن با یائســگی رخ دهد می 
تواند فشــار خــون را افزایش دهد و 
لیپوپروتئین هــای دارای چگالی کم 
)LDL یا “کلســترول بد”( را افزایش 
دهد. در حالی که لیپوپروتئین های 
با چگالی باال )HDL یا “کلســترول 
خوب”( در این دوران کاهش می یابد.
مطالعــه ای که در ســال ۲۰۱۲ در 
Menopause منتشر شد، نشان داد 
که یائسگی زودرس با بیماری قلبی 
عروقی و ســکته مغزی در یک گروه 
چند ملیتی، مستقل از عوامل خطر 
بیماری قلبی  ایجاد کننده  ســنتی 
عروقی، ارتباط دارد. برخی از بیماری 
هــای دیگر که با یائســگی زودرس 

ارتباط دارند عبارتند از:
 پوکی استخوان

چاقی
 افسردگی
 زوال عقل

مرگ زودرس
 

دالیل متعددی برای ایجاد این عارضه 
وجود دارد. با یادگیری این دالیل، می 
توانید اقدامات الزم برای کاهش خطر 

ابتال به یائسگی را انجام دهید.

سیگار کشیدن

ســیگار کشیدن، مســتقل از میزان 
فعالیت بدنی، یکی از علل اصلی ایجاد 
یائسگی زودرس است. سیگار کشیدن 
عالوه بر یائسگی، با مشکالت باروری 
نیز ارتباط دارد. این مشکالت به این 
دلیل رخ می دهند که توکسین های 
وجود در توتون بر روی سیستم تولید 

مثل و هورمون ها تاثیر می گذارند.
تجزیه و تحلیلی که در سال ۲۰۱۲ بر 
روی مطالعات متعدد انجام شد نشان 
داد که ســیگاری هایی که به مدت 
طوالنی یا به صورت منظم ســیگار 
مصرف می کنند، احتماال به یائسگی 
زودرس مبتال می شوند. این بررسی 

در Nature Genetics منتشر شد.
 مطالعه دیگری که در ســال ۲۰۱۵ 

در Tobacco Control منتشــر شد 
گزارش می دهد که سیگار کشیدن 
و قرار گرفتن در معرض دود سیگار، 
بــا افزایش خطر ابتال بــه ناباروری و 
یائسگی قبل از سن ۵۰ سالگی همراه 

است. 
مطالعه دیگری که در سال ۲۰۱۵ در 
منتشر شده نیز تایید کرد که سیگار 
کشیدن قبل از یائسگی، خطر ابتال به 

یائسگی زودرس را افزایش می دهد.
در یک مطالعه که در ســال ۲۰۱۷ 
 American Journal of در 
شــده،  منتشــر   Epidemiology
محققــان داده هــای ۱۱۶۴۲۹ زن 
را بین ســال هــای ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۱ 
بررســی کردند و دریافتنــد که در 
مقایســه با افرادی که هرگز سیگار 
نکشیده اند، ســیگاری ها و کسانی 
که سابقه کشیدن سیگار را دارند، با 
افزایش خطر یائسگی زورس مواجه 

اند.
با نگاه به ارتباط بین سیگار کشیدن و 
یائسگی زودرس، توصیه می شود که 

سیگار را ترک کنید.

مصرف الکل

یکی از عواملی که یائسگی زودرس به 
وجود می آورند نوشیدن الکل است. 
زنان الکلی ممکن اســت در معرض 
ابتال به یائســگی زودرس یا ســایر 
مشکالت تولید مثل باشند. هنگامی 
که فرد به الکل معتاد می شود، به طور 
کلی بدنش از ویتامین ها، پروتئین ها 
و فیبــر که برای ســالمتی ضروری 
هستند، محروم می شود. این کمبود 
های تغذیه ای مــی توانند در تولید 
هورمون تولید مثل زن تداخل ایجاد 
کــرده  و باعث اختالالت دیگر مانند 
بیماری های کبدی، بیماری پانکراس 

و سوء تغذیه شوند.
این کمبودها مــی توانند به نامنظم 
شدن دوره ها، توقف دوره ها و یائسگی 
زودرس منجر شوند. یک مطالعه که 
 Obstetrics and در سال ۲۰۱۷ در
دریافت  منتشر شد،   Gynecology
که زنان کره ای مصرف کننده الکل، 
در ســنین پایین تری دچار یائسگی 

می شوند.
برای کاهش خطر ابتال به یائســگی، 
سعی کنید اصال الکل استفاده نکنید. 
الــکل عالوه بر این کــه برای قدرت 
باروری و سالمت جنسی مضر است، 
می تواند به اندام های داخلی بدن از 
جمله کبد، قلب و کلیه ها نیز آسیب 

برساند.

کمبود وزن

بی اشتهایی عصبی و انجام ورزش های 
قهرمانی می تواند منجر به یائسگی 
زودرس شود. استروژن در بافت چربی 
ذخیره می شود، بنابراین کمبود وزن 
به این معنی است که بدن شما دارای 
اســتروژن کمتر است. این کمبود به 
نوبــه خود منجر به شــروع زودرس 

یائسگی می شود.
یک مطالعه که در ســال ۲۰۱۷ در 
 Human Reproduction مجلــه 
منتشر شده اســت گزارش می دهد 

کــه زنان دارای وزن کم، بیشــتر در 
معرض خطر ابتال به یائسگی هستند. 
این مطالعه بر روی ۷۸۷۵۹ زن جوان 
)۲۵ تا ۴۲ ســاله( انجام و در ســال 
۱۹۸۹ آغاز شــد. در طی ۲۲ سال، 
۲،۸۰۴ نفــر از این زنــان قبل از ۴۵ 
سالگی یائســگی طبیعی را گزارش 
کرده بودند. زنانی که دارای شاخص 
توده بدنــی )BMI( زیر ۱۸،۵ بودند، 
۳۰ درصد بیشــتر از دیگران شانس 

ابتال به یائسگی را داشتند.
بــا توجه به گــزارش مرکز کنترل و 
پیشــگیری از بیماری ها در آمریکا، 
BMI سالم بین ۱۸،۵ و ۲۴،۹ است. 
شاخص توده بدنی زیر ۱۸،۵ کمبود 
وزن را نشــان می دهــد که یکی از 
عوامل ایجاد کننده یائسگی زودرس 
می باشد. بنابراین، اگر شاخص توده 
بدنی شما زیر دامنه طبیعی باشد، باید 
گام های الزم را برای افزایش وزن بدن 
خود ببردارید. با رژیم غذایی مناسب و 
ورزش کردن می توانید BMI خود را 

به محدوده سالم برسانید.

استرس بیش از حد

زنانی که دچار استرس مزمن هستند 
و یا زیاد دچار اســترس می شــوند، 
می توانند زودتر در معرض یائسگی 
قرار بگیرند. درست است که استرس 
به تنهایــی نمی تواند مانع از کارکرد 
صحبح تخمدان ها شــود، اما اثرات 
فیزیکی استرس ممکن است بر دوره 
هــا قاعدگی تاثیر بگذارد. اســترس 
روانی می توانــد دوره های قاعدگی 

طبیعی را مختل کند.
اســترس می تواند منجر به چاقی، 
دیابت و مشــکالت خواب نیز شود. 
این عوامل می توانند بر روی بدن، از 
جمله تخمدان ها و تغییرات هورمونی 
بدن تاثیر گذاشته و به نوبه خود می 
توانند منجر به شروع زودرس یائسگی 
شوند. از سوی دیگر، برای بسیاری از 
زنان، یائسگی زودرس می تواند باعث 
استرس، غم و اندوه، ترس و اضطراب 

شود.
خوب اســت که اســترس خــود را 
می توان مدیریت کنید. با تکنیک های 
آرامش بخش ماننــد تنفس عمیق، 
یــوگا، ورزش منظم و تغییر در رژیم 
غذایی می توانید استرس بیش از حد 

را کنترل کنید.

برداشتن تخمدان ها

اگر تخمدان را با جراحی برداشــته 
باشــید، به طور خودکار وارد مرحله 
یائسگی زودرس می شوید. اندومتریوز 
شدید، کیست سرطانی یا مشکالتی 
مانند بیمــاری التهابی لگنی، ممکن 
است به این جراحی نیاز داشته باشند. 
بدون تخمدان، بارداری رخ نمی دهد. 
زیرا این اندام مسئول انتشار تخمک 
است. بسته به مشکلی که برای شما 
پیش آمده است، ممکن است مجبور 
شوید که هر دو تخمدان یا فقط یک 
تخمدان را بردارید. با این حال، حتی 
برداشتن یک تخمدان نیز می تواند به 
کاهش تولید هورمون های استروژن و 

پروژسترون منجر شود.

عواملی که سبب 
یائسگی زودرس می شوند

راه های تشخیص و درمان دندان قروچه »بخش دوم«

نشانه های دندان قروچه

نشانه های دندان قروچه می تواند شامل موارد زیر باشد:
- ســایش دندان ها روی هم طــوری که صدای آن 

شنیده شود.
- دندان هایی که برجســتگی 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.
- دردهایی که در ناحیه گوش احساس می شود ولی 

درواقع به خاطر مشکل در گوش نیستند.
- سردردهای مبهم در ناحیه گیجگاهی.

درمان دندان قروچه

دندان پزشکان ضمن گرفتن تاریخچه پزشکی و دندان 
پزشکی از بیمار، معاینه داخل دهانی و خارج دهانی 
)عضالت ســر و صورت، مفصل گیجگاهی- فکی(، 
گرفتن عکس رادیوگرافی و ارزیابی وضعیت ریشه ها 
و بافت های نگه دارنده مشــکل را بررســی می کنند 
و براســاس شــرایط درمان های مختلفی را به شما 

پیشنهاد می دهند:

)Occlusal Splint( اسپلینت های اکلوزال 

 اسپلینت یک وسیله شفاف اکریلی U شکل است که 
معموال برای فک باال ساخته می شود و می تواند به دو 

صورت Hard و Soft )سخت و نرم( باشد.
 اگر این اسپلینت برای محافظت دندان ها از سایش 
هنگام خواب تجویز شــود و بیمار فقط شب ها از آن 

استفاده کنند به آن Night guard گفته می شود.
دســتگاه نایت گارد مانند یک پالک روی دندان های 
یک فک قــرار گرفته و باعث جداشــدن دندان ها و 

جلوگیری از آسیب بیشتر می شوند. 
در عین حال درصورتی که به طور دقیق ساخته شوند، 
می تواننــد باعث کنترل نیروهــای وارده به عضالت 

جونده و کاهش دردهای عضالنی و مفصل شوند.

اصالح سیستم دندانی

 اصالح دندان ها، شــکل و موقعیــت دندان هایی که 
در جای مناســب قرار نگرفته اند یا به دلیل از دست 
رفتن دندان های دیگر، از جای خود جا به جا شده اند 
و نیز جایگزینی دندان های از دســت رفته توســط 
ایمپلنت های دندانی یا پروتز ها و تنظیم تماس های 
دندانی به طور دقیق می تواند باعث کاهش چشمگیر 

ابتال به براکسیزم شود.

*کاهش اســترس ها و تنش های محیطی و شغلی؛ 
پرداختن به فعالیت های مفرح و آرام بخش مانند انواع 
ورزش ها یا مدیتیشــن و تنظیم فعالیت روزانه برای 
ایجاد برنامه خواب آرام، منظم و کافی، تاثیر به سزایی 

در کاهش براکسیزم خواهدداشت.
*کاهش مصرف غذا و نوشــیدنی های دارای کافئین 
مانند کوکاکوال، قهوه و شکالت، باعث کم شدن دندان 

قروچه می شود.
* حذف عادت هایی مانند جویدن مداد و دیگر اجسام 
و نیز کاهش مدت زمان جویدن آدامس به بهتر شدن 

مشکل کمک می کند.
* عدم مصرف دخانیــات و نیز خودداری از جویدن 

تنباکو، باعث بهبود مشکالت خواهدشد.
بر اساس شــرایط ممکن اســت دندان پزشک برای 
مدت زمان کوتاهی داروهای آرام بخش یا شل کننده 
عضالنی یا ضدالتهاب برای بیمار تجویز کند. تشخیص 
براکسیزم کارمشکلی نیســت، اما درمان آن، آگاهی 
وسیع و جامعی می خواهد که معموال به وسیله یک 

گروه تخصصی دندان پزشکی قابل انجام است.
به خصوص زمانی که دنــدان قروچه باعث درگیری 
بافت های نگه دارنده و آسیب و تخریب نسوج دندانی 
و پالپ شــده باشــد. در این صورت ضــرورت دارد 
متخصصان دندان پزشــکی مرتبط مانند پروتزهای 
دندانی، پریودانتیکس، ارتودنســی، اندودانتیکس و 

جراحی فک و صورت مراجعه شود.
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تغذیه

مواد الزم: 

کدو سبز متوسط ۴ عدد
روغن زیتون ۱ قاشق غذا خوری

پیاز ریز خرد شده ۱ عدد
فلفل سیاه به مقدار الزم

پنیر فتا )سفید( ۲۲۰ گرم
گوجه فرنگی خردشده ۱ پیمانه

طرز تهیه:

فر را با دمای ۲۵۰ 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 ۱۵ 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 ۳ تا ۵ 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 ۸ 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 ۲۰ 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 ۲۵ دقیقه
زمان پخت ۲۰ دقیقه

کدوی شکم پر

منگنز یک ماده معدنی اثر گذار است 
که بدن شما به مقدار کمی از آن نیاز 
دارد. این ماده برای عملکرد طبیعی 
مغز، سیســتم عصبی و بســیاری از 
سیستم های آنزیمی بدن مورد نیاز 
می باشد. در حالی که بدن حدودا ۲۰ 
میلی گرم منگنز را در کلیه ها، کبد، 
لوزالمعده و اســتخوان ها ذخیره می 
کند؛ اما باید بخش اعظمی از نیاز بدن 
به این مــاده را از طریق رژیم غذایی 

دریافت کنیم.
منگنــز یک مــاده مغذی اساســی 
محسوب می شود و در دانه ها و غالت 
ســبوس دار و همچنیــن در مقادیر 
کمتری در حبوبات، آجیل، سبزیجات 
سبز و برگ دار و چای یافت می شود. 
در ادامه به ۷ خاصیت مهم این ماده 

معدنی برای بدن می پردازیم.

اگر در کنار سایر مواد مغذی مصرف 
شود ممکن است سالمت استخوان ها 

را بهبود بخشد

منگنز برای رشد و مراقبت از استخوان 
ها ضروری اســت. این مــاده هنگام 
ترکیب با مواد مغذی مانند کلسیم، 
روی و مــس از تراکم مواد معدنی در 
استخوان ها پشتیبانی می کند. این 
خاصیــت به ویژه برای بزرگســاالن 

مسن بسیار حائز اهمیت است.
مطالعات نشان داده اند که حدود ٪۵۰ 
از زنان یائســه و ۲۵٪ از مردان مسن 
تر از ۵۰ سال از شکستگی استخوانی 
مرتبط با پوکی استخوان رنج می برند. 
ضمن این که تحقیقات نشــان داده 
اند که مصرف منگنز با کلسیم، روی 
و مس ممکن اســت به جلوگیری از 
پوکی استخوان در ستون فقرات زنان 

مسن کمک کند.
عالوه بر این یک مطالعه یک ســاله 
که بر روی زنان دارای استخوان های 
ضعیف انجام شد نشان داد که مصرف 
مکمل حــاوی مواد مغــذی مانند 
ویتامیــن D، منیزیم و بورون ممکن 
است باعث بهبود توده استخوانی شود.
با این حال مطالعات دیگر نشان داده 
اند که مصرف مکمل حاوی کلسیم 
و ویتامین D اثرات مشــابه ای دارد. 
بنابرایــن نقش منگنز در ســالمت 
استخوان ها هنوز هم در دست بررسی 

است.

اکســیدانی  آنتی  خاصیت  منگنز 
زیادی دارد و ممکن است خطر ابتال 

به بیماری را کاهش دهد

منگنز بخشی از آنزیم آنتی اکسیدانی 
سوپراکسید دیسموتاز )SOD( است 

که به طور حتم یکی از مهمترین آنتی 
اکسیدان ها برای بدن محسوب می 
شود. آنتی اکسیدان ها در محافظت 
از بــدن در برابر رادیــکال های آزاد 
)یعنی مولکــول هایی که می توانند 
باعث آســیب رساندن به سلول های 
بدن شما شــوند( نقش دارند. اعتقاد 
بر این اســت که رادیــکال های آزاد 
بدن را زودتر از موعد مقرر پیر کرده 
و منجر به بیماری های قلبی و برخی 

از سرطان ها می شوند. 
SOD به طور خاص با تبدیل سوپر 
اکســید که یکــی از خطرناک ترین 
رادیکال های آزاد در بدن اســت، به 
مولکول های کوچکتر که به ســلول 
های شــما آســیب نمی رسانند؛ به 
مبارزه با اثــرات منفی رادیکال های 

آزاد کمک می کند.
در یک مطالعه کــه بر روی ۴۲ مرد 
انجام شــد محققان بــه این نتیجه 
رســیدند که کمبود SOD و کمبود 
کلی آنتی اکسیدان ها در بدن نسبت 
به افزایش کلســترول تــام یا تری 
گلیسیرید، ممکن است نقش بیشتری 
در ابتال به بیماری های قلبی داشته 

باشد.
 SOD یک مطالعه دیگر نشان داد که
در افراد مبتال بــه آرتریت روماتوئید 
نســبت به افراد فاقد ایــن بیماری 
فعالیت کمتری دارد. بنابراین محققان 
معتقدنــد که مصرف مناســب مواد 
مغذی آنتی اکســیدانی ممکن است 
باعث کاهش تولید رادیــکال آزاد و 
بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی در بدن 

مبتالیان به این بیماری شود.
 SOD از آنجا کــه منگنز در فعالیت
نقــش دارد؛ مصرف این ماده معدنی 
ممکن است به کاهش خطر ابتال به 

بیماری ها کمک کند.

در ترکیــب بــا گلوکوزامیــن و 
کندرویتین به کاهش التهاب کمک 

می کند

بــا توجه به نقش این مــاده معدنی 
در تولید آنتی اکسیدان سوپراکسید 
دیســموتاز )SOD(، مصــرف مواد 
غذایی حاوی آن ممکن است التهاب 
را در بــدن کاهش دهــد. تحقیقات 
نشان داده اند که SOD به عنوان یک 
عامل درمانی برای اختالالت التهابی 
بسیار مفید اســت. شواهد تأیید می 
کنند که ترکیب منگنز با گلوکوزامین 
و کندرویتین می تواند درد آرتروز را 

کاهش دهد.
اســتئوآرتریت یک بیماری سایشی 
محسوب می شود که منجر به از بین 
رفتن غضــروف ها و درد مفاصل می 

شود. سینوویتیت که به معنی التهاب 
غشــای داخل مفاصل اســت؛ یک 
عامل مهم برای ایجاد استئوآرتریت 

محسوب می شود.
در یــک مطالعه که ۹۳ فرد مبتال به 
اســتئوآرتریت در آن شــرکت کرده 
بودند، پس از ۴ تا ۶ ماه مصرف مکمل 
منگنز، گلوکزامین و کندرویتین ٪۵۲ 
بیماران بهبود عالئم را گزارش کردند. 
با ایــن حال به نظر می رســد فقط 
افرادی که آرتــروز جزئی دارند می 
توانند از فواید این مکمل سود ببرند. 
کســانی که وضعیت وخیمی دارند؛ 

بهبودی مشابه ای را گزارش نکردند.
یک مطالعه ۱۶ هفتــه ای دیگر که 
بر روی مردان مبتــال به درد مزمن 
و بیماری دژنراتیو مفصلی انجام شد 
نشــان داد که مصرف این مکمل به 
کاهش التهاب به ویژه در زانو کمک 

می کند.

نقش مهمی را در تنظیم قند خون 
بازی می کند

به نظر می رسد منگنز در تنظیم قند 
خون نقــش دارد. در برخی از گونه 
های حیوانی، کمبود منگنز می تواند 
منجر به عــدم تحمل گلوکز در بدن 
شود. این عدم تحمل مشابه با دیابت 
اســت. مطالعات متعدد نشــان داده 
اند که معموال ســطح منگنز در بدن 

مبتالیان به دیابت پایین است.
محققان هنوز در تالشند تا مشخص 
کنند کــه آیا کمبود منگنز در ایجاد 
دیابت نقش دارد یــا این که دیابت 
باعث افت ســطح منگنز در بدن این 
بیماران می شود؟ عالوه بر این منگنز 
به شدت در لوزالمعده متمرکز است. 
این عضو وظیفه تولید انسولین را بر 
عهده دارد. بنابراین این ماده معدنی 
ممکن است به ترشح مناسب انسولین 
کمک کرده و به ثبات قند خون منجر 

شود. 
تحقیقات دیگر نشان داده اند که سطح 
آنزیم آنتی اکســیدانی سوپراکسید 
دیسموتاز )MnSOD( در بدن افراد 
مبتال به دیابت کمتر اســت و همین 
موضوع نیز ارتبــاط کمبود این ماده 

معدنی با دیابت را توضیح می دهد.

احتمال ایجاد حمالت صرع را کاهش 
می دهد

ســکته مغزی علت اصلــی صرع در 
بزرگســاالن باالی ۳۵ ســال است. 
همانطور که می دانید ســکته مغزی 
ناشی از کاهش جریان خون در مغز 
است. منگنز یک گشادکننده عروق 

شــناخته می شــود. یعنی به بزرگ 
شدن رگ ها کمک می کند و باعث 
می شود خون به طور موثری به بافت 
های مغز منتقل شــود. وجود منگنز 
کافی در بدن ممکن است به افزایش 
جریان خون کمک کرده و خطر ابتال 
به برخی از بیماری ها مانند ســکته 

مغزی را کاهش دهد.
عالوه بر این بخشی از منگنز موجود در 
بدن در مغز یافت می شود. مطالعات 
متعدد نشان داده اند که سطح منگنز 
مغز افرادی که دارای اختالل تشــنج 
هســتند کمتر از افراد عادی است. با 
این حال مشخص نیست که آیا تشنج 
باعث کاهش سطح منگنز در بدن می 
شــود یا اینکه سطح پایین این ماده 
باعث می شــود که افراد در معرض 

تشنج قرار بگیرند.

در متابولیسم مواد مغذی نقش مهمی 
را بازی می کند

منگنز به فعال کردن بسیاری از آنزیم 
ها در روند متابولیسم بدن کمک می 
کند و در انواع فرآیندهای شیمیایی 
بدن نقــش دارد. مثال ایــن ماده به 
فرآیند هضم و اســتفاده از پروتئین 
ها و اســیدهای آمینــه و همچنین 
متابولیسم کلسترول و کربوهیدرات ها 

کمک می کند. 
منگنز به بدن شــما کمک می کند 
که از برخی ویتامین ها مانند کولین، 
تیامین و ویتامین های C و E استفاده 
کرده و عملکرد مناسب کبد را تضمین 
می کنــد. عالوه بر این به عنوان یک 
کوفاکتور یا یاور در روند رشد، تولید 
مثل، تولید انرژی، بهبود پاسخ ایمنی 
و تنظیم فعالیت مغز فعالیت می کند.

مقدار مصرف و منابع تامین این ماده

البته هیچ اســتانداری برای استفاده 
از این ماده معدنی وجــود ندارد. اما 
بزرگساالن باید بین ۱،۸ تا ۲،۳ میلی 
گــرم در روز منگنز اســتفاده کنند. 
نیاز کودکان به این ماده بســتگی به 

سنشان دارد.
سطح باالی قابل تحمل )UL( برای 
بزرگساالن ۱۹ سال و باالتر ۱۱ میلی 
گرم در روز اســت. مانند روی، مس، 
ســلنیوم و آهن، منگنز نیز یک فلز 
سنگین محسوب می شود و مصرف 

زیاد آن می تواند خطرناک باشد.
بسیاری از مواد غذایی حاوی این ماده 
معدنی هستند. اما بیشتر در دانه ها 
و غالت ســبوس دار و همچنین در 
حبوبات، آجیل، سبزیجات برگ دار و 

چای یافت می شود.

دانشمندان در باره فواید 
منگنز برای بدن 
چه می گویند؟



42 Issue 1453 Friday December 6, 2019شماره ۱45۳ جمعه ۱5 آذر  42۱۳۹۸

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

فال 
هفته

سه شنبه 12 آذر 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27440    

سـود وكـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2622 جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان5135

ح�ل 2621        

4537
695

2
589
6481

967
5

792
5174

ف

ح

ج

بدترين نوع
جرم

دندان دور 
ريختني

ح�ل جد�� 
5134

اولتيماتوم تُند شاپور دوم به امپراتوري روم
سوم دس���امبر س���ال 359 ميالدي امپراتور روم، 
كنستانتيوس دوم اولتيماتوم شديد اللحني به اين شرح از 
شاپور دوم شاه وقت ايران از دودمان ساسانيان دريافت كرد 
كه رود خانه استرومون تا مرز مقدونيه متعلق به ايران بوده 
است. آن امپراتور بايد آنجا را از نيروهاي مسلح خود تخليه 
كند تا مأموران ما بتوانند در آن مناطق به جمع كردن ماليات و 
تمشيت امور بپردازند. اگر فرستاده من � حامل اين يادداشت، 
دست خالي باز گردد، پس از پايان زمستان دستور خواهم داد 

كه ارتش اين سرزمين ها را با توسل به زور پس بگيرد.
 نخستين عمل پيروزمندانه پيوند قلب

سوم دسامبر 1967 ، برای نخس���تين بار در تاريخ 
پزشگی، دكتر كريس���تيان بارنارد جراح قلب  و تيم او در 
بيماستان »گروت شور « شهر كِيپ تاون در جمهوری فدرال 
آفريقای جنوبی عم���ل پيوند قلب انجام داد كه از آن پس 
امری عادی شده اس���ت. اين عمل در مورد يک خواربار 
فروش يهودی 54 ساله به نام لوئيس واشکانسکی( انجام 
شد كه قلب يک دختر 25 ساله به نام دنيس داروال مجروح 

در تصادف اتومبيل را دريافت كرده بود.  
سومين جنگ هند و پاکستان

 سوم دسامبر 1971 و در جريان قيام مسلحانه بنگالی ها
 كه خواهان اس���تقالل و جدايی از پاكستان بودند و هند به 
آنان كمک می رساند تا به آن هدف برسند، نيروی هوايی 
پاكستان به 11 پايگاه نيروي هوايی هند حمله غافلگيرانه 
كرد ومتعاقب آن سومين جنگ دو كشور در طول 24 سال 

آغاز شد كه برنده آن هند بود.
 اين جنگ 13 روز و تا شانزدهم دسامبر طول كشيد 
و ضمن آن، 9 هزار پاكستان كشته، 4 هزار پاكستانی زخمی 
و 98 هزار تن ديگر ازجمله چند ژنرال اسير نيروهای هندی 

شدند.  
نخستين زني که درياي مانش را با شنا طي کرد

بانو »گرترود ادرل « كه 16 اوت سال 1926 به عنوان 
نخستين زن عرض كانال مانش را در 14 ساعت و 31 دقيقه 
شنا كرد و با شنا از فرانسه به انگلستان رفت يکم دسامبر 

2003 در 98 سالگي درگذشت.

امروز در تاريخ
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در همه پرسي قانون اساسي ميليون ها نفر راي »آري« 
دادند 

ديروز و امروز ميليون ها نفر در سراس���ر كش���ور پاي 
صندوق هاي راي رفتند و در همه پرسي قانون اساسي مصوب 
مجلس خبرگان شركت كردند. بجز در چند مورد، همه پرسي 
قانون اساسي در شهرس���تان ها با آرامش برگزار شد و واقعه 
غيرمترقبه اي روي نداد و از سوي ديگر چند حزب و جمعيت 
سياسي در بعضي نقاط، از شركت در رفراندوم قانون اساسي 

خودداري كردند.
شهريه دانش آموزان دبيرستان هاي شبانه لغو شد 

دانش آموزان  دبيرس���تان هاي شبانه از پرداخت شهريه 
معاف ش���دند. بدنبال اعتراض گروه كثيري از دانش آموزان 
دبيرستان هاي شبانه سراسر كشور به شهريه سنگين اين دسته 
از مدارس روزانه كه جمهوري اسالمي ايران تصميم گرفت 
شهريه مدارس شبانه لغو گردد و دانش آموزان مذكور شهريه اي 
نظير دانش آموزان مدارس روزانه كه مبلغ 1500 ريال اس���ت 
پرداخت كنند كه اين پول نيز به مصرف مخارج داخلي مدرسه 

خواهد رسيد. 
هشدار قذافي از اقدامات آمريكا 

ميالن � يونايتدپرس � سرهنگ معمر قذافي رهبر ليبي 
در مصاحبه اي گفت مي خواهد دوستان ايراني خود را ترغيب 
كند كه گروگان هاي آمريکاي���ي را آزاد كنند. زيرا كه آمريکا 
آماده اس���تفاده از بمب نوترون است. و او مي ترسد كه اين امر 
منجر به آغاز جنگ س���وم بشود. قذافي كه اين مصاحبه را با 
خانم اوريانافاالچي روزنامه  نگار ايتاليايي بعمل آورد گفت من 
خبرهاي بدي دارم، پايگاه هاي نظامي آمريکا در اروپا به حركت 

آمده اند و بسيج شده  اند.
سيگارهاي جديد ايراني به بازار مي آيد 

ش���ركت دخانيات ايران در اطالعيه اي اعالم كرد براي 
تامين مصرف داخلي سيگار ضمن تالش در افزايش هر چه 
بيشتر ظرفيت توليد در آينده اي نزديک انواع سيگار هاي جديد 
به بازار مي آيد.در پي خواست ملت مبني بر تحريم كاالهاي 
آمريکائي از روز يکشنبه 27 آبان ماه توزيع سيگارهاي خارجي 
متوقف شد و شركت دخانيات بالفاصله توانست توليد خود را 

روزانه چند ميليون نخ اضافه كند.
شاه سابق به بيمارستان نظامي منتقل شد 

نيويورك � آسوشيتدپرس � شاه مخلوع ايران ساعت 25ر4 
 بامداد شنبه پس از 42 روز سربردن در بيمارستان نيويورك � 
كرنل به يک بيمارستان نظامي آمريکا در تگزاس منتقل شد. 
وي با يک هواپيماي نظامي دي.سي � 9 از فرودگاه الكار دياي 
نيويورك عازم پايگاه هوائي كلي در سن آنتونيو )تگزاس( شد و 
از آنجا به بيمارستان ويلفورهال كه يک بيمارستان نيروي هوائي 
آمريکا در الك الند است انتقال يافت. افراد نيروي هوائي مانع 

نزديک شدن خبرنگاران به شاه سابق شدند.
آغاز اخراج دامنه دار دانشجويان ايراني

 از آمريكا 
واشنگتن � اسوش���يتد پرس � علي رغم آنکه دادستان 
كل آمريکا ظاهرا مي كوش���د از خشم مردم آمريکا نسبت به 
ايرانيان مقيم  آن كشور بکاهد و نيز خشونت ماموران ادارات 
ايمي كريشن را نسبت به ايرانيان كاهش دهد، معذالک امروز 
اعالم شد كه 3600 دانشجوي ايراني مشغول مقررات اخراج 
از آمريکا قرار گرفته اند. اين عده از ميان 26 هزار دانشجوئي كه 
تاكنون به پرونده هاي آنها رسيدگي شده است انتخاب شده اند. 

ايران نفت پاناما را تامين مي کند 
آقاي »ريرا« رئيس شركت نفت جمهوري پاناما بعد از ظهر 
روز شنبه در دفتر آقاي معين فر وزير نفت ايران حضور يافت و 
در خصوص روابط بين دو كشور و كمک هائي كه جمهوري 
اسالمي ايران در مورد صدور نفت به جمهوري پاناما مي تواند 
انجام دهد گفتگوهائي انجام داد. وزير نفت ايران در اين مالقات 
گفت دو كشور ايران و پاناما با مبارزات خود عليه امپرياليسم 
جهاني اهداف مش���تركي دارند و ما كوشش خواهيم كرد كه 
احتياجات نفتي پاناما را كه اثر مبارزه امپرياليسم آمريکا دچار 

كمبودهائي شده مرتفع سازيم.
47 ايراني، از عراق اخراج شدند 

كرمانشاه � بگزارش خبرگزاري پارس از مرز خسروي، 
پريروز حکومت بعث عراق 47 نفر از ايرانيان مقيم اين كشور 
را از طريق مرز خسروي اخراج كرد. فرماندار قصرشيرين در 
گفتگويي به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: اين عده كه 34 
نفر آنها مجرد و 13 نفر اعضاي دو خانوار هس���تند در مسجد 
حس���يني اردوگاه جمعيت شير و خورشيد سرخ و هتل هاي 
قصر شيرين بطور موقت اس���کان داده شدند. تا پس از اينکه 
مشخص ش���د كه آنها ايراني االصل هستند، به شهرستان ها 

اعزام شوند.
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)برابر با 13 محرم 1400، 3 دسامبر 1979( نقل شده است. 
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اولتيماتوم تُند شاپور دوم به امپراتوري روم
سوم دس���امبر س���ال 359 ميالدي امپراتور روم، 
كنستانتيوس دوم اولتيماتوم شديد اللحني به اين شرح از 
شاپور دوم شاه وقت ايران از دودمان ساسانيان دريافت كرد 
كه رود خانه استرومون تا مرز مقدونيه متعلق به ايران بوده 
است. آن امپراتور بايد آنجا را از نيروهاي مسلح خود تخليه 
كند تا مأموران ما بتوانند در آن مناطق به جمع كردن ماليات و 
تمشيت امور بپردازند. اگر فرستاده من � حامل اين يادداشت، 
دست خالي باز گردد، پس از پايان زمستان دستور خواهم داد 

كه ارتش اين سرزمين ها را با توسل به زور پس بگيرد.
 نخستين عمل پيروزمندانه پيوند قلب

سوم دسامبر 1967 ، برای نخس���تين بار در تاريخ 
پزشگی، دكتر كريس���تيان بارنارد جراح قلب  و تيم او در 
بيماستان »گروت شور « شهر كِيپ تاون در جمهوری فدرال 
آفريقای جنوبی عم���ل پيوند قلب انجام داد كه از آن پس 
امری عادی شده اس���ت. اين عمل در مورد يک خواربار 
فروش يهودی 54 ساله به نام لوئيس واشکانسکی( انجام 
شد كه قلب يک دختر 25 ساله به نام دنيس داروال مجروح 

در تصادف اتومبيل را دريافت كرده بود.  
سومين جنگ هند و پاکستان

 سوم دسامبر 1971 و در جريان قيام مسلحانه بنگالی ها
 كه خواهان اس���تقالل و جدايی از پاكستان بودند و هند به 
آنان كمک می رساند تا به آن هدف برسند، نيروی هوايی 
پاكستان به 11 پايگاه نيروي هوايی هند حمله غافلگيرانه 
كرد ومتعاقب آن سومين جنگ دو كشور در طول 24 سال 

آغاز شد كه برنده آن هند بود.
 اين جنگ 13 روز و تا شانزدهم دسامبر طول كشيد 
و ضمن آن، 9 هزار پاكستان كشته، 4 هزار پاكستانی زخمی 
و 98 هزار تن ديگر ازجمله چند ژنرال اسير نيروهای هندی 

شدند.  
نخستين زني که درياي مانش را با شنا طي کرد

بانو »گرترود ادرل « كه 16 اوت سال 1926 به عنوان 
نخستين زن عرض كانال مانش را در 14 ساعت و 31 دقيقه 
شنا كرد و با شنا از فرانسه به انگلستان رفت يکم دسامبر 

2003 در 98 سالگي درگذشت.

امروز در تاريخ
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در همه پرسي قانون اساسي ميليون ها نفر راي »آري« 
دادند 

ديروز و امروز ميليون ها نفر در سراس���ر كش���ور پاي 
صندوق هاي راي رفتند و در همه پرسي قانون اساسي مصوب 
مجلس خبرگان شركت كردند. بجز در چند مورد، همه پرسي 
قانون اساسي در شهرس���تان ها با آرامش برگزار شد و واقعه 
غيرمترقبه اي روي نداد و از سوي ديگر چند حزب و جمعيت 
سياسي در بعضي نقاط، از شركت در رفراندوم قانون اساسي 

خودداري كردند.
شهريه دانش آموزان دبيرستان هاي شبانه لغو شد 

دانش آموزان  دبيرس���تان هاي شبانه از پرداخت شهريه 
معاف ش���دند. بدنبال اعتراض گروه كثيري از دانش آموزان 
دبيرستان هاي شبانه سراسر كشور به شهريه سنگين اين دسته 
از مدارس روزانه كه جمهوري اسالمي ايران تصميم گرفت 
شهريه مدارس شبانه لغو گردد و دانش آموزان مذكور شهريه اي 
نظير دانش آموزان مدارس روزانه كه مبلغ 1500 ريال اس���ت 
پرداخت كنند كه اين پول نيز به مصرف مخارج داخلي مدرسه 

خواهد رسيد. 
هشدار قذافي از اقدامات آمريكا 

ميالن � يونايتدپرس � سرهنگ معمر قذافي رهبر ليبي 
در مصاحبه اي گفت مي خواهد دوستان ايراني خود را ترغيب 
كند كه گروگان هاي آمريکاي���ي را آزاد كنند. زيرا كه آمريکا 
آماده اس���تفاده از بمب نوترون است. و او مي ترسد كه اين امر 
منجر به آغاز جنگ س���وم بشود. قذافي كه اين مصاحبه را با 
خانم اوريانافاالچي روزنامه  نگار ايتاليايي بعمل آورد گفت من 
خبرهاي بدي دارم، پايگاه هاي نظامي آمريکا در اروپا به حركت 

آمده اند و بسيج شده  اند.
سيگارهاي جديد ايراني به بازار مي آيد 

ش���ركت دخانيات ايران در اطالعيه اي اعالم كرد براي 
تامين مصرف داخلي سيگار ضمن تالش در افزايش هر چه 
بيشتر ظرفيت توليد در آينده اي نزديک انواع سيگار هاي جديد 
به بازار مي آيد.در پي خواست ملت مبني بر تحريم كاالهاي 
آمريکائي از روز يکشنبه 27 آبان ماه توزيع سيگارهاي خارجي 
متوقف شد و شركت دخانيات بالفاصله توانست توليد خود را 

روزانه چند ميليون نخ اضافه كند.
شاه سابق به بيمارستان نظامي منتقل شد 

نيويورك � آسوشيتدپرس � شاه مخلوع ايران ساعت 25ر4 
 بامداد شنبه پس از 42 روز سربردن در بيمارستان نيويورك � 
كرنل به يک بيمارستان نظامي آمريکا در تگزاس منتقل شد. 
وي با يک هواپيماي نظامي دي.سي � 9 از فرودگاه الكار دياي 
نيويورك عازم پايگاه هوائي كلي در سن آنتونيو )تگزاس( شد و 
از آنجا به بيمارستان ويلفورهال كه يک بيمارستان نيروي هوائي 
آمريکا در الك الند است انتقال يافت. افراد نيروي هوائي مانع 

نزديک شدن خبرنگاران به شاه سابق شدند.
آغاز اخراج دامنه دار دانشجويان ايراني

 از آمريكا 
واشنگتن � اسوش���يتد پرس � علي رغم آنکه دادستان 
كل آمريکا ظاهرا مي كوش���د از خشم مردم آمريکا نسبت به 
ايرانيان مقيم  آن كشور بکاهد و نيز خشونت ماموران ادارات 
ايمي كريشن را نسبت به ايرانيان كاهش دهد، معذالک امروز 
اعالم شد كه 3600 دانشجوي ايراني مشغول مقررات اخراج 
از آمريکا قرار گرفته اند. اين عده از ميان 26 هزار دانشجوئي كه 
تاكنون به پرونده هاي آنها رسيدگي شده است انتخاب شده اند. 

ايران نفت پاناما را تامين مي کند 
آقاي »ريرا« رئيس شركت نفت جمهوري پاناما بعد از ظهر 
روز شنبه در دفتر آقاي معين فر وزير نفت ايران حضور يافت و 
در خصوص روابط بين دو كشور و كمک هائي كه جمهوري 
اسالمي ايران در مورد صدور نفت به جمهوري پاناما مي تواند 
انجام دهد گفتگوهائي انجام داد. وزير نفت ايران در اين مالقات 
گفت دو كشور ايران و پاناما با مبارزات خود عليه امپرياليسم 
جهاني اهداف مش���تركي دارند و ما كوشش خواهيم كرد كه 
احتياجات نفتي پاناما را كه اثر مبارزه امپرياليسم آمريکا دچار 

كمبودهائي شده مرتفع سازيم.
47 ايراني، از عراق اخراج شدند 

كرمانشاه � بگزارش خبرگزاري پارس از مرز خسروي، 
پريروز حکومت بعث عراق 47 نفر از ايرانيان مقيم اين كشور 
را از طريق مرز خسروي اخراج كرد. فرماندار قصرشيرين در 
گفتگويي به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: اين عده كه 34 
نفر آنها مجرد و 13 نفر اعضاي دو خانوار هس���تند در مسجد 
حس���يني اردوگاه جمعيت شير و خورشيد سرخ و هتل هاي 
قصر شيرين بطور موقت اس���کان داده شدند. تا پس از اينکه 
مشخص ش���د كه آنها ايراني االصل هستند، به شهرستان ها 

اعزام شوند.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 12 آذرماه 1358 
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جدول سودوکو

فروردین:احساسات ناراحت کننده شروع به ظاهر شدن کرده اند به طوری که 
شما آرزو می کنید زمان خوشی که از دست رفته فرا برسد. قسمتهای زایدی از 
زندگی شما در حال گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هستند. فقط به این دلیل 
که این موقعیت های اخیر خواستار توجه و دقت زیاد است، فکر نکنید که دوران 

خوشی به پایان رسیده است. 

اردیبهشت: اطرافیان تان ارزش شما را نمی دانند اما در روزهای آینده موضوعی 
پیش می آید تا دیگران به ارزش شما در زندگی پی ببرند. البته شما از این که 
اطرافیان تان شما را نادیده می گیرند دچار حساسیت های زیادی شده اید. مانند 
همیشه به راه خود ادامه دهید، سعی کنید تمجید دیگران از شما یا حضورشان 

در زندگی برایتان ارزش کمتری پیدا کند.

خرداد : درحالیکه شما در زندگی تان پیشرفت می کنید، باید توجه کنید که 
تمرکزتان را از دســت ندهید. حتی اگر به خودتان هم اطمینان داشته باشید، 
وقتی که برنامه هایتان را عملی می کنید، شاید روش هایی که در ذهنتان داشتید 
درست از آب درنیاید. اجازه دهید این نیازهای گذری و سریع فرو بنشینند؛ شما 

بیشتر از آنچه فکر می کردید زمان دارید.

تیر: باوجود اینکه ممکن است شما هنوز به خاطر درخواستهای زیادی که از شما 
شده است ناراحت باشید، ولی اکنون توانایی این را دارید که بیشتر از قبل کار 
کنید. آرام کار کردن و پیروی کردن از یک برنامه باقاعده موفقیت شما را تضمین 
خواهد کرد. به یاد داشته باشید که راههای میان بر شما را به هدف نمی رسانند، 

پس از وقت تان درست استفاده کنید.

مرداد :  شــما به اینکه جمله “همه چیز زیباســت” اوضــاع را خوب و روبراه 
می گرداند شک دارید. اگرچه این می تواند یک نوع پوشش و حفاظ موثر باشد، 
اما امکان دارد که دیدگاه های خود را از دست بدهید. فقط بدون هیچ قضاوتی 
تمرکز کنید. چند روز بعد شــما باید توانایی این را داشــته باشید که به عقب 

برگشته و همه چیز را با دید بهتری ببینید.

شهریور : اگر چه شما دارای فعالیت های فراوانی هستید و نقش های خود را به 
خوبی انجام می دهید و در صحنه رقابت نیز به خوبی می توانید با رقیب های خود 
به مبارزه برخیزید اما اتفاقات جنبی زندگی تان شما را تا حدودی نا امید کرده 
است از انرژی شما برای پیشبرد خواسته هایتان کاسته است. توصیه می شود که 

فعالیت های خود را محدود کنید.

مهر : شما شخصی هستید که به پیشرفت های و دست آوردهای کوچک خیلی 
زود قانع می شوید، اما این راه درستی نیست، زیرا آینده خوبی را برای خودتان 
نمی توانید بسازید، توصیه می شود به فکر پیشرفت های بزرگتر باشید تا بتوانید 
راه زندگی تان را با سرعت بیشتری طی کنید البته دارای افکار مثبتی هستید، 

پس با تالش بیشتری اقدام کنید.

آبان : شما می توانید در جستجوی دردسر باشید یا اینکه یک مخالفت و درگیری 
ساده را به یک موقعیت پیچیده و بسیار سخت تبدیل کنید. خود را قربانی این 
وسوسه نکنید؛ به خاطر اینکه مجبور می شوید که رفتار ناخوشایند تان را اصالح 

و حتی با وجود کسانی که با افکارتان مخالفند مجبور می شوید همکاری کنید.

آذر :  برایتان ســخت اســت که خط و خطوطی که برای برنامه ریزی درباره 
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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جد ول سود وکو 3862
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول  3850
1ـ مهسا نوریـ  سمنان
2ـ ندا افضلیـ  قزوین

3ـ فرنوش کدخداییـ  تهران

افقي:
1. اثري سه بخشي مستقل ولي داراي مضموني واحد و 
ارتباطي نزدیك به همـ  حالل رنگـ  نوعي رستني بدون 

ریشه و ساقه و برگ
2. قلعه و حصارـ  واحدي در وزنـ  قاره زردـ  نت منفي

3. كشندهـ  گاز مردابـ  گذراندن وقت
4. جایز ـ از رهبران استقالل هند ـ قطار زیرزميني ـ 

سالحي كمري
5. نوعي نارنگي ـ نيروهاي نظامي یك كشور ـ زبان 

مردم پاكستان
6. سوداي نالهـ  معرب نرگسـ  پيامبر صبورـ  مفهوم 

كالم
7. بهشتـ  زردكـ  برگزیده از هر چيزـ  ناراست

8. شهري در تركيهـ  جزاـ  شقایق وحشي
9. زمانهـ  روشنفكرـ  شفقت

10. بنيانـ  از ماهيان آكواریوميـ  چشم سياه فام
11. كتفـ  شكلي هندسيـ  رحم كردنـ  معامله به مثل

12. فاش نمودنـ  با كالهـ  شير انگليسيـ  با، همراه
13. ميوه هزاردانهـ  آیين نگارشـ  باربر شهري

14. تلمبهـ  پيشواـ  ستون دینـ  بست ویژه پارچه
15. رودي در جنوبـ  صبرـ  سرشت، ذات

16. قدم یكپاـ  متفكرـ  درنگـ  ماده آرایشي مژگان
17. جهان دیگرـ  گرو گذاشته شدهـ  شهري در تركيه

عمودي:
1. مهارت در علميـ  آرزوـ  پایتخت اوگاندا

2. نشان مفعول صریحـ  بي اساسـ  آوازدهندهـ  سياره 
سرخ

3. بيماري زرديـ  كالـ  كاله تمام لبه
4. پرچمـ  استراق سمعـ  پناهـ  طالي سياه

5. محل پختن نانـ  پارساـ  نوعي مرغ
6. شبنمـ  دنيا، گيتيـ  نوعي حجـ  پهلو، بغل

7. ضميري انگليسيـ  موش خرماـ  ساز ضربـ  بخشي 
سطحي پوست جانوران و انسان

8. نمناكـ  بي آسترـ  جزیره اي در جنوب 
9. آزمون چند گزینه ايـ  كشوري فارسي زبانـ  خير و 

بركت، خجستگي
10. حشره كش قدیميـ  سست شدنـ  روز اول هفته

11. شهري در فرانسه ـ پشتك ـ گرمابه ـ حرف نفي 
عرب

12. خاك كوزه گريـ  چهارمـ  سبز تندـ  گيرنده امواج
13. سرگرد قدیمـ  داغدار صحرایيـ  غددي در گلو

14. جایزه تيم ورزشي قهرمانـ  انتقامـ  كرجي، قایق 
ـ جمع راي

حرف )ر ( چه تعداد است؟
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قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

15. بخشي از نمازـ  ساز و برگ اسبـ  متضاد دور
16. اولين موذن اسالمـ  ازدواج، زناشویيـ  منسوب 

به امت ـ  ام الخبائث
ـ  پرینتر  جوهردان  یا  مركب  پودر  17. محفظه 

جواهرنشانـ  آبسه دندان
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آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

15. بخشي از نمازـ  ساز و برگ اسبـ  متضاد دور
16. اولين موذن اسالمـ  ازدواج، زناشویيـ  منسوب 

به امت ـ  ام الخبائث
ـ  پرینتر  جوهردان  یا  مركب  پودر  17. محفظه 

جواهرنشانـ  آبسه دندان
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3850
1ـ مهسا نوریـ  سمنان
2ـ ندا افضلیـ  قزوین

3ـ فرنوش کدخداییـ  تهران

افقي:
1. اثري سه بخشي مستقل ولي داراي مضموني واحد و 
ارتباطي نزدیك به همـ  حالل رنگـ  نوعي رستني بدون 

ریشه و ساقه و برگ
2. قلعه و حصارـ  واحدي در وزنـ  قاره زردـ  نت منفي

3. كشندهـ  گاز مردابـ  گذراندن وقت
4. جایز ـ از رهبران استقالل هند ـ قطار زیرزميني ـ 

سالحي كمري
5. نوعي نارنگي ـ نيروهاي نظامي یك كشور ـ زبان 

مردم پاكستان
6. سوداي نالهـ  معرب نرگسـ  پيامبر صبورـ  مفهوم 

كالم
7. بهشتـ  زردكـ  برگزیده از هر چيزـ  ناراست

8. شهري در تركيهـ  جزاـ  شقایق وحشي
9. زمانهـ  روشنفكرـ  شفقت

10. بنيانـ  از ماهيان آكواریوميـ  چشم سياه فام
11. كتفـ  شكلي هندسيـ  رحم كردنـ  معامله به مثل

12. فاش نمودنـ  با كالهـ  شير انگليسيـ  با، همراه
13. ميوه هزاردانهـ  آیين نگارشـ  باربر شهري

14. تلمبهـ  پيشواـ  ستون دینـ  بست ویژه پارچه
15. رودي در جنوبـ  صبرـ  سرشت، ذات

16. قدم یكپاـ  متفكرـ  درنگـ  ماده آرایشي مژگان
17. جهان دیگرـ  گرو گذاشته شدهـ  شهري در تركيه

عمودي:
1. مهارت در علميـ  آرزوـ  پایتخت اوگاندا

2. نشان مفعول صریحـ  بي اساسـ  آوازدهندهـ  سياره 
سرخ

3. بيماري زرديـ  كالـ  كاله تمام لبه
4. پرچمـ  استراق سمعـ  پناهـ  طالي سياه

5. محل پختن نانـ  پارساـ  نوعي مرغ
6. شبنمـ  دنيا، گيتيـ  نوعي حجـ  پهلو، بغل

7. ضميري انگليسيـ  موش خرماـ  ساز ضربـ  بخشي 
سطحي پوست جانوران و انسان

8. نمناكـ  بي آسترـ  جزیره اي در جنوب 
9. آزمون چند گزینه ايـ  كشوري فارسي زبانـ  خير و 

بركت، خجستگي
10. حشره كش قدیميـ  سست شدنـ  روز اول هفته

11. شهري در فرانسه ـ پشتك ـ گرمابه ـ حرف نفي 
عرب

12. خاك كوزه گريـ  چهارمـ  سبز تندـ  گيرنده امواج
13. سرگرد قدیمـ  داغدار صحرایيـ  غددي در گلو

14. جایزه تيم ورزشي قهرمانـ  انتقامـ  كرجي، قایق 
ـ جمع راي

حرف )ر ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3850 
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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
604-۹21-4726

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

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

استخدام
3 هفته آگهی  در نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر

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

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر
604-۹21-4726

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

یک اتاق در یک آپارتمان دوخوابه
در بهترین نقطه النزدل

به یک خانم اجاره داده می شود.
۱۴۵۴ ۶۰۴-۷۱۶-۳۴۷۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کوکیتالم، وست وود پالتو،

واحد دوخوابه بزرگ، طبقه همکف،
نزدیک به ایستگاه اتوبوس و مدرسه،

ماهیانه ۱۵۰۰ دالر+ یک سوم یوتیلیتی.
۱۴۵۵ ۶۰۴-۷۲۷-۷۸۷۴

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.

۱۴۵۴ ۷۷۸-۹۱۹-۶۳۷۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یکنفر خانم
 جهت نگهداری از خانم سالمند )سرپا( 
و امور خانه داری به طور نیمه وقت در 

منطقه کوکتیالم نیازمندیم..
۱۴۵۴ ۶۰۴-۷۷۱-۹۳۹۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جای شما  در این صفحه 
خالی است!

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
604-۹21-4726
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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  ۵ تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-۹44-۹677

 akaveh9@hotmail.com  
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قوانین و آیین نامه و سئوال های رانندگی 
در استان بی سی

چراغ های کنترل ترافیک

باوند زنجانی

از مجموعه کارهای 
خوش نویسی  رامین مهجوری 

دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

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

تابلوهای زرد  3

معنی تابلوهای زرد یعنی خطری در پیش ممکن اســت 
باشد احتیاط کنید. معموال ۵۰ تا ۱۰۰ متر جلوتر از نصب 
محل خطر نصب می شوند.  این تابلو ها معموال به شکل 
لوزی هستند. فقط شکل تابلو مدرسه فرق می کند که ۵ 
ضلعی است. بطور کلی این تابلو ها شامل سه پیام هستند. 
با دانستن این سه پیام شما به راحتی می توانید از فرامین 

آنها اطاعت کنید:
۱( خطری یا انتظار تغییر خاصی  را در مسیر حرکت تان 

را داشته باشید.
۲( وقتی به محل می رســید با دقت اطراف خود را چک 

کنید و احتیاط بیشتری بکنید.
۳( فرمانی که در تابلو مندرج شده را رعایت یا عمل کنید.

معنی این تابلوها چیست؟

حاکی از تغییر مســیر حرکت در جاده هســتند. به شما 
هشــدار میدهند که مسیر حرکت شــما در جاده چطور 

خواهد بود و چه موانعی در پیش خواهد بود. 
پیچ تند: تابلو های پیچ تند در پیش می تواند به شکل های 

زیر باشد.

یک نکته مهم در باره تابلوهای پیچ تند باید بدانید. معموال 
اگرسرعت توشته شــده درزیر تابلو زرد رنگ باشد یعنی 
سرعت پیشنهادی اســت که بهتر است برای سالمتی و 
راحتی خودتان و سرنشــینان خودتان رعایت کنید.ولی 
اگر تابلو سرعت به رنگ سفید بود یعنی اگر بیشتر از این 

سرعت بپیچید پلیس می تواند شما را جریمه کند.

پل یا گذرگاه: عالمت یا تابلو پل ویا گذرگاه باریک و تنگ 
به راننده هشدار میدهد که مواظب و مراقب باشند که جاده 
باریک خواهد شد و وسایط نقلیه با فاصله بسیار اندکی از 
کنار هم خواهند گذشــت و یا اینکه جاده در مسیر انقدر 
باریک می شود که فقط یک وسیلیه نقلیه می تواند از پل 

یا گذرگاه عبورکند.

جواب  C  درست است.

جواب  C  درست است.

جواب  C  درست است.
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸۶۸-۸۸۲-۷۷۸ از طریق »واتس اپ« تماس حاصل فرمایید.

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

بنیاد کانادا و ایران

 از کلیه عالقمندان به داشتن اطالعات در مورد
 پیوند اعضای بدن دعوت می نماید که در این برنامه

 بسیار جالب حضور بهم رسانند.
خانم مارگارت بنسون که خود دریافت کننده ریه و کلیه 

می باشد داستان زندگی خود و اهمیت اهدا کردن عضو را با 
مدعوین در میان خواهند گذاشت.

 خانم دکتر زهره انصاری در مورد چگونگی اهدا عضو در استان 
بی سی اطالعاتی را در اختیار شما عزیزان قرار خواهند داد.
 زمان : یکشنبه ۸ دسامبر ۲۰۱۹ ، ساعت ۲ تا ۳ بعد از ظهر

لطفا جهت رزرو با شماره۱۹۷۷-۸۰۰-۶۰۴ و یا ایمیل 
admin@cif-bc.com  تماس حاصل فرمایید 

ورود برای عموم رایگان می باشد.
 Welsh room-West Vancouver Memorial Library 

1950 Marine Drive
West Vancouver, B.C.V7V 1J8

فراخوان »کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران- ونکوور«

برای آزادی زندانیان سیاسی گرد هم میآییم !
سیاست های خانمان برباد ده رژیم جمهوری اسالمی ایران 
موج یک اعتراض همه جانبه را دامن زده است که خیزش 
آبان ماه نمودار گستردگی آن در اکثر شهرهای ایران بود. 
رژیم جمهوری اسالمی همه توانایی خود را به کار گرفت تا 
این اعتراضات را خاموش کند. ماشین سرکوب رژیم تاکنون 
جان بیش از سیصد تن را گرفته، چند هزار تن را زخمی و 

بیش از هفت هزار نفر را دستگیر نموده است. اگرحاکمیت در 
طول این خیزش به قطع اینترنت دست زد تا در یک قرنطینه 
خبری سرکوب خود را به پیش ببرد، اکنون در پی شکار و 
شناسایی معترضان برآمده و دستگیری ها را گسترش داده 
است. در این میان با فریب و تعهد خانواده های زندانیان به 
آنها فشار وارد مینماید که برای آزادی فرزندانشان خاموش 
بوده و از اطالع رسانی در مورد آنها برحذر باشند تا رژیم در 
بی خبری محض به کشتار وسیع معترضان زندانی بپردازد.

جان هزاران نفر امروز در خطر است. گرد هم آئیم و به فشار 
بر خانواده ها اعتراض کنیم و از وقوع جنایتی دیگر جلوگیری 
کنیم. متحد و یکصدا خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی 
باشیم. این زندانیان فرزندان ما هستند که در اعتراض به 

تعدی رژیم به زندگی روزمره شان بپاخاسته اند. نگذاریم در 
خاموشی جان آنها را بگیرند.

شنبه ، ۷ دسامبر ۲۰۱۹ - ساعت ۳ الی ۴
Art Gallery, Vancouver

کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران - ونکوور )کانادا(

 مسابقه اساتید تخته نرد 

سی و چهارمین مسابقه اساتید تخته نرد در روز
 شنبه چهاردهم دسامبر ساعت ده صبح در طبقه فوقانی 
رستوران گیالنه پالک ۲۲۲ خیابان پمبرتون نورت ونکوور 

برگزار میگردد از اساتید محترم تقاضامندم تخته نرد 
خود را همراه داشته باشند 

بازی بروش سوئیسی اجرا میشود
لطفا جهت اطالع و نام نویسی با اینجانب  به شماره تلفن 

۷۷۸۸۹۵۰۲۴۵  تماس حاصل نمایید 
ارادتمند شما ایرج

جامعه چند فرهنگی ریچموند 

سازمان غیرانتفاعی خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند، 
جایی برای تازه واردین تا شبکه ارتباطی شان

 را ایجاد کرده و گروه های حمایتی خود را پیدا کنند.
اگر دارای پی آر وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 

انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی 
زبانان هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت 

نیاز به مشاوره رایگان دارید، می توانید هر
چه زودتر با مشاور فارسی زبان این مرکز در ساعات اداری 

دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه تماس بگیرید.
Alireza Sedghi-Taromi,

Settlement & Employment Counsellor
Richmond Multicultural Community Services

210 - 7000 Minoru Boulevard, 
Richmond BC V6Y 3Z5

P: 604.279.7160 F: 604.279.7168
Email: alireza@rmcs.bc.ca 

برای کارگاه های رایگان درباره زندگی در کانادا به ما 
بپیوندید. لطفا با فرستادن ایمیل ثبت نام نموده 

و کارت پی آر خود را هم همراه بیاورید.  
برنامه ریزی شغلی، ویژه متخصصان خارج از کانادا، دوشنبه 

۹ دسامبر ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر
110-5751 Cedarbridge Way, Richmond, BC

حلقه مکالمه انگلیسی، ویژه افراد دارای پی آر، 
چهارشنبه ها ۴، ۱۱ و ۱۸ دسامبر، ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر

110-5751 Cedarbridge Way, Richmond, BC
گروه حمایتی چندفرهنگی بانوان، 

چهارشنبه ۱۱ دسامبر، ۱۲ ظهر تا ۲ بعد از ظهر
110-5751 Cedarbridge Way, Richmond, BC

فرهنگ و هنجارهای اجتماعی کانادا، 
دوشنبه ۱۶ دسامبر ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر

110-5751 Cedarbridge Way, Richmond, BC
حلقه شبکه سازی متخصصان،

 جمعه ۲۰ دسامبر، ۲ تا ۴ بعدازظهر
294-7000 Minoru Boulevard, Richmond, BC

چگونه از خود در برابر محتوای ناخوشایند و تلخ 
شبکه  های اجتماعی مراقبت کنیم؟

در روزهای اخیر و در طی اعتراضات 
سراســری همه ما دائمــا در معرض 
محتوای آسیب زننده قرار گرفته ایم. 
تماشای ویدئوهای ارسال شده توسط 
معترضان کــه همه  آنهــا غم انگیز، 
خشــونت بار و نگران کننده هستند، 
همچنین بحــث و جدل هایی که در 
پی آن در شــبکه های اجتماعی رخ 
داده اســت و فشــار روانی ناشی از 
قطع اینترنت، ناتوانی در دسترسی به 
اطالعات و خبرهای موثق، خواندن و 
شنیدن نظرات افرادی که درگیر این 
اتفاقات بوده اند، فشار روانی مضاعفی 

به همه ما وارد کرده است. 
در وضعیــت کنونی جامعــه ایران، 
نمی توان از رسانه های مستقل انتظار 
داشت چیزی غیر از خشونت عریانی 
که در حال رخ دادن اســت، منتشر 
کنند. در واقع ایــن وظیفه حرفه ای 
آنهاســت تا روایتگر ایــن وضعیت 
باشند. اما نمی توان انکار کرد که قرار 
گرفتن در معــرض این میزان اخبار 
تلخ و تاثیرگذار همه ما را در معرض 
آسیب های روحی، روانی و در نهایت 

جسمی قرار خواهد داد.
کشته شــدن یک معترض ۱۶ ساله، 
تیراندازی کور به افراد بی گناه و  آنچه 

که بازماندگان روایت می کنند…
 اینها اخباری است که شندین آنها نه 
تنها ذهن ما را مغشوش می کند، بلکه 
در لحظه نیز واکنش جسمی را در پی 
دارد. برخی از مــا در مواجهه با این 
اخبار، فشار عجیبی را روی قلب مان 
احســاس می کنیم، دچار تپش قلب 
می شــویم، بدن مان داغ یا به شدت 
سرد می شــود، احساس گرفتگی در 
عضالت می کنیم، عرق می کنیم، سر 
درد می گیریم. عالوه بر این بسیاری 
از ما دچار اضطراب و پریشانی روحی، 

افسردگی و بی قراری می شویم. 
این میزان خشــونت انتقال یافته از 
طریق اخبار، بــرای مردمی که خود 
دچار مشکالت مالی هستند، افسرده  
یــا بیکارنــد و خــود در در جریان 
اعتراضات حضور داشــته  اند یا دور از 
خانواده نگران عزیزانشان هستند، یک 

فشار مضاعف است. 

چه باید کرد؟

به عنوان فردی که در معرض اینگونه 
اخبار هســتنید و آســیب های آن را 
احســاس می کنید باید بــه دنبال 
راه کارهایی بــرای کم کردن عوارض 
آن باشــید. یادتان باشد این خبرها 

اجتناب ناپذیرند.
 به عنوان فردی در جامعه که وضعیت 
سیاسی بر شما نیز وجود دارد احتماال 
ناممکن است که بخواهید خود را از 
آنچه در جریان اســت دور نگه دارید 
یا نســبت به آن بی تفاوت باشید. اما 
ســالمت روی و جسمی نیز به اندازه 
رخدادها مهم هســتند. مــا ناچاریم 

بیاموزیم که چگونــه از خود در برابر 
اخبار ناخوش آیند محافظت کنیم.

اهمیت خودمراقبتی

بــر اینکــه قرارگرفتــن در معرض 
محتوای خشــونت بار فشــار روانی 
شــدیدی در کوتاه مدت بــر روح و 
جســم افراد وارد می کند اتفاق نظر 
وجــود دارد. اما محققــان در مورد 
میزان این تاثیر نظارت متفاوتی دارند. 
گروهی معتقدند ایــن واکنش های 
جسمی و روحی حاد و گذار هستند 
در حالی که بسیار دیگر  اثرات آن  را با 
اختالل استرسی پس از آسیب روانی 
مرتبط می دانند که باید حتما درمان 
شود. این گروه از محققان معتقدند که 
عوارض ناشی از قرار گرفتن در معرض 
محتوای ناخوشایند به اختالالتی که 
در مشــاغل با موقعیت های خشونت 
بار وجود دارد بسیار شبیه است. این 
می تواند همان آســیبی را بر روان ما 
وارد کند که یک متخصص اورژانس، 
آتش نشان، پلیس و سربازان جنگی 
در یک وضعیت بسیار ناخوشاند از آن 

آسیب می بیند.
یکــی از واکنش های تروماتیک ما به 
چنین ویدیوها یا اخباری، وســواس 
برای جست وجوی ویدیوهای بیشتر 
یا دیدن چندین باره یک ویدیو است 
در حالی که حتی یک بار تماشای آن 
تاثیر طوالنی مدتی بر جشم و روان ما 
دارد. در شدیدترین حالت  آن ممکن 
اســت یک تصویر )مثال مرگ ندا در 
ســال ۸۸( برای مدت طوالنی روز و 
شب همراه ما باقی بماند وما را غرق 
در غــم، اندوه یا خشــم کند و باعث 
احساس گناه شــدیدی در ما شود. 
چنین تجربه هایی نمود یک آســیب 

روانی بر ماست. 
بنابراین اگر شــما آن دسته افرادی 
هستید که دیدن تصاویر خشونت بار 
زندگی شما را مختل می کند، دچار 
کابوس  می شــوید،  شدید  اضطراب 
شــبانه می بینید و قــادر به کنترل 
تاثیرات آن نیستید، هرچند که این 
اخبار برایتان اهمیت دارد، حداقل از 
تماشای ویدیوها پرهیز کنید. اما اگر 
قادر به کنترل اضطرابتان هســتید 
باز هم الزم اســت مواردی را رعایت 
کنید مثال مراقب باشــید که بیشتر 
از مدت زمان خاصی مشــغول اخبار 
خشونت آمیز نباشید. ساعاتی از روز 
را  به ویژه قبــل از خواب به خودتان 
اختصاص دهید، مدیتیشــن کنید، 
مراقب آنچه که می خورید باشــید، 
بوی خوب استشــمام کنید، ورزش 
کنید، کمی با دوســتانتان در مورد 
موضوعات معمولــی صحبت کنید، 
فعالیت های غیر مرتبط با موضوعات 
سیاســی و اجتماعی انجــام دهید. 
مانند،  راه کارهایــی  روان شناســان 
پیاده روی، گردش در طبیعت یا یوگا 

را نیــز پیشــنهاد می دهند و توصیه 
می کنند ساعات پرداختن به خبرهای 
ناخوشایند محدود و مختصر شود. به 
این ترتیب الزم است که اگر اخبار را 
از شبکه های اجتماعی یا تلوزیون ها 
پیگیری می کنید زمان آن را در طی 
روز کوتاه کنید و پس از آن ذهن خود 

را به چیزهایی مثبت منحرف کنید.

عملگرایی به جای تماشــای دائمی 
صحنه های ناخوشایند

ســعی کنیــد از وســواس پیگیری 
اجتناب کنید. بسیاری از ویدیوهایی 
که حاوی خشــونت زیاد هستند، بر 
اساس سیاست های رسانه ای مخدوش 
یا تار می شوند. اما شما ممکن است 
وسوسه شوید تا به دنبال ویدیو اصلی 
بدون سانسور بگردید. این کاری است 

که باید جدا از آن خودداری کنید.
همچنین باید به این نکته توجه کنید 
که محتوای ناخوشایند می تواند در ما 
احساس شرم و گناه ایجاد کند به ویژه 
اگر زندگی ما مشکالت کمتری نسبت 
به فردی باشد که در اخبار بدون ترس 
از مرگ در شرایط خطرناک اعتراض 
می کند. این احســاس نیرویی است 
که ما را به ســمت رفتارهای آسیب 
زننده ماننــد دیدن وســواس گونه 
ویدیوها می برد. در حالی که واکنش 
صحیح عملگرایی به جای خمودگی 
اســت. کمک روحی به یک آسیب 
دیده، خبررسانی، حمایتگری، تولید 
محتوای موثر، پرهیــز از درگیری ها 
در اظهارنظر نســبت به این حوادث 
و کارهایی از این دست نه تنها برای 
سالمت شما خوب است بلکه اثرات 
منفی را نیز کاهش می دهد و به شما 

احساس بهتری می دهد.

مراقب کودکان باشید

در موقعیت هــای غیر عــادی مانند 
وضعیت کنونی جامعه ایران، موقعیت 
آنقدر خطیر است که شاید حواس ما 
از افراد آسیب پذیر مانند کودکان، افراد 
مســن، افراد دچار مشکالت روحی و 
یا جسمی مانند کسانی که مشکالت 
قلبی دارند پرت شود. کودکان به هیچ 
عنوان نباید در معرض چنین اخبار و 
به ویژه تصاویر خشونت بار قرار بگیرند. 
چنین تجربه ای برای کودکان غیرقابل 
جبران است. مراقب فرزندتان باشید. 
یادتان باشــد که او بسیار هوشیار و 
مراقب اســت. کودک حتــی اگر به 
صفحه موبایل یا تلویزیون نگاه نکند 
از میان صدای ویدیوها و یا مکالمات 
شــما با دیگران در معرض محتوای 
آسیب زننده قرار می گیرد. پس زمان 
تماشــای اخبار و بحث در مورد این 
موضوعات را به زمان دیگری موکول 

کنید.
نیلوفر جعفری )رادیو زمانه(
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AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

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

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1453

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

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

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

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب كشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسايل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثيه منزل

778-980-1286 «افشين»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
كاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پياده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراكز تجارى و ادارى

با ۲٠ سال سابقه

604-842-2326 «رامين»

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  كليه مدارك حقوقى، سجلى، تحصيلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهينامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بيمه اتومبيل و عدم سوء پيشينه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بريتيش كلمبيا 

خدمات نوتارى پابليک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وكالتنامه، وصيت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مديريت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان يزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رايگان براى تعيين بهاى اجاره ملک شما
بازاريابى و تبليغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصي متقاضيان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظيم قرارداد قانونى اجاره
مديريت ماهيانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى ليست امالك موجود براى اجاره به وب سايت مراجعه كنيد

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-۹21-4726 
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