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هیچ فروشى اتفاقى نیست
تماس با من بى شک فروش ملک شما را تسریع خواهد کرد

شماره ۱۳۸۵ مارین درایو، 
وست ونکوور

تلفن دفتر ۰۴۴۷ ۷۷۰ ۶۰۴

آموزشگاه رانندگى آریا
تخفیف ویژه برای تازه واردین و دانش آموزان

Aria Driving Academy

778-723-7373

تنش تهران و واشنگتن در عراق

در پــی افزایش تنش میــان تهران و 
واشنگتن بر سر تحوالت اخیر در عراق، 
جمهوری اســامی کاردار سوئیس را 
به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران 
احضار کرد. نماینده جمهوری اسامی 
اتهامات آمریکا علیه ایران را »بی مورد« 

عنوان کرده است.
به گزارش ایســنا، در نشست احضار 
حافظ منافــع آمریکا بــه وزارت امور 
خارجــه جمهــوری اســامی »بــه 
وی گوشــزد شــد که ایران کشوری 

جنگ طلب نیست ولی در مقابل هیچ 
تهدید و هــر اقــدام نابخردانه ای هم 
دست بسته نیســت و با تمام قدرت از 
خود دفاع می نماید. دولت آمریکا بجای 
اتهام زنی بی مورد بــه دیگران باید یاد 
بگیرد چگونه با ملتهای دیگر حرف بزند 

و دست از اشغالگری بردارد.«
 رهبران جمهوری اســامی و آمریکا 
ضمن خط و نشــان کشــیدن برای 
یکدیگر دوباره تاکید کردند که در پی 

جنگ نیستند.

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسامی، 
در سخنرانی اخیرخود ضمن رد اتهام 
دست داشتن حکومت ایران در حمله 
اخیر به سفارت آمریکا در بغداد گفت 
که »ما هرگز کشور را به سمت جنگ 
نمی بریم.« گرچه دونالد ترامپ پیش تر 
تهدید کرده بود که جمهوری اسامی 
بهای سنگینی به خاطر دست داشتن 
در حمله به ســفارت آمریکا در بغداد 
خواهد پرداخت، اما در جشــن ســال 
نو میــادی تاکید کرد کــه به دنبال 

جنگ نیســت و بروز جنــگ با ایران 
را نیز پیش بینــی نمی کند. در همین 
ســخنگوی  اورتاگوس،  مورگان  حال 
وزارت خارجــه آمریــکا در این مورد 
که آیا »ممکن است تحریکات ایران« 
واکنــش تندتر ایــاالت متحده مانند 
حمات هوایی را در پی داشــته باشد، 
خانم اورتاگوس گفت: »فکر می کنیم 
که سیاســت ما در مورد ایران قوی تر 
از هر زمان دیگری عمل کرده است.« 
وی افزود: »پول ایران تمام شده است.«



شماره ۱457 جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ 22 Issue 1457 Friday January 3, 2020

سردبیر و مدیر مسوول: رامین مهجورینشریه اجتماعی فرهنگی
دستیار سردبیر و مدیر اجرایی: فروزان یزدان

وب سایت: امیررضا تمدن دوست
پیوند مونتریال: محمد رحیمیان ۵14-996-9692

- پیوند در ویرایش نوشته ها با نگهداری دیدگاه نویسنده آزاد است  - نوشته ها و عکس های فرستاده شده بازگردانده نخواهد شد 
- نظریه های چاپ شده لزوما بیانگر دیدگاه های پیوند نیست  - پیوند از درج نامه های فاقد نام و نشانی و نوشتارهای توهین آمیز معذور است 

ـ نقل نوشته ها با درج ماخذ آزاد است   - پیوند جویای دیدگاه های متفاوت و مخالف با نوشته های چاپ شده است

PAIVAND Newspaper
Published on Friday of each week

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

Editor in chief: Ramin Mahjouri
Managing Editor: Forouzan Yazdan

Tel: 604-921-4726
www.paivand.com   

Email: editor@paivand.com

هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

چشم انداز ایران ۲۰۲۰: 
جامعه ای غیرعادی تر

با ورود به سال میادی 2۰2۰ چه چشم اندازی برای جامعه 
ایران با توجه به روندهای موجود قابل تصور است؟ جامعه 
ایران به کدام سو می رود؟ به طور خاصه حکومت غیرعادی 
و یاغی جمهوری اسامی، جامعه ایران را به سمت استیصال 
بیشتر و غیرعادی تر شدن پیش می برد. مردم ایران صبح 
که از خواب بیدار می شوند، نمی دانند اینترنت وصل است 
یا قطع، هوای آلوده بیرون برای آنها کشنده است یا خیر، 
مدرسه هایشان باز است یا بسته، زباله هایشان امروز جمع 
می شــود یا خیر، قیمت  مواد خوراکی روزمره مثل گوجه 
فرنگی و ســیب زمینی ۱۰ درصــد افزایش یافته یا 4۰۰ 
درصد و به تیر غیب کدام دســتگاه امنیتــی و نظامی  و 
انتظامی  در خیابان کشته خواهند شد. آن ها حتی نمی دانند 
بعد از کشته شدن جنازه  شــان در رودخانه پرتاب خواهد 
شــد یا در دریاچه یا به خانواده شــان تحویل داده خواهد 
شد. خانواده کشته شدگان از امکان مراسم ترحیم عزیزان 

خودشان مطمئن نیستند. این هم نوعی زندگی است.

جامعه معلق

جامعه ای عادی است که شــهروندانش در زندگی روزمره 
مدام با عوامل غیر قابل پیش بینی برای خود و نزدیکان شان 
مواجه نباشند. در چنین جامعه ای، تصادف و بایای طبیعی 
و بر هم خوردن روالی که مستقیما بر زندگی یک شهروند 
خاص تاثیر بگذارند، اســتثنا هســتند و نه قاعده. در یک 
جامعه عادی فرض بر آن اســت که افراد هر روز شــوکه 
نشوند. پیش بینی پذیری از ملزومات چنین جامعه ای است. 
اما جمهوری اســامی روابطش را با محیط زیست، دنیا و 
مردمانش به گونه ای تنظیم کرده اســت که هیچ چیزش 
قابل پیش بینی نیســت. به هر دلیل ساده، مثل پوشیدن 
لباســی خاص یا آرایش مو ممکن است شما را در خیابان 
بازداشــت کنند. ممکن است بسیجیان از طرز حرف زدن 
شما با زنان خوششان نیاید و شــما را در چاه های اطراف 
کرمان دفن کنند. )این امر قبا در قتل های محفلی کرمان 
با فتوای مصباح یزدی رخ داده است( این نظام چهل سال 
است که ایران را هر روز در صدر اخبار روزانه جهان قرار داده 
است، آن هم با اخبار تراژیک. جامعه عادی جامعه ای است 

که شما کمتر از آن خبری فاجعه آمیز می شنوید.
البته به دلیل پیش بینی ناپذیر شدن حیات و معیشت در 
جامعه ایران امور دیگری قابل پیش بینی شده است: این که 
در سال آینده ورزشکاران ایرانی همچنان ملیت ایرانی خود 
را رها خواهند کرد و برای در اختیار داشــتن حق انتخاب 
حرفه ای، به جوامع دیگــر مهاجرت خواهند کرد، فقرا در 
گورها و بیغوله ها خواهند خوابید، کودکان در میان زباله ها 
به جســتجوی غذا خواهند پرداخت، ایرانیان دوتابعیتی از 
ترس گروگان گیری رژیم به دیــدار عزیزان خود در ایران 
نخواهند رفت، سیل مهاجرت نیروهای ماهر و فرار مغزها 
و ســرمایه به هفت قاره )پنج قاره شناخته شــده به عاوه 
قطب شــمال و جنوب( ادامه خواهد یافت، ایران همچنان 
از یهودیان و زرتشــتیان و ارامنــه و بهاییان خالی خواهد 
شد، اخبار فساد نجومی  مقامات مدام شنیده خواهد شد، 
دلقک هــای حکومت در تلویزیون جمهوری اســامی به 
تمسخر مردم خواهند پرداخت، مقامات سپاه مردم عادی 
را تحقیر خواهند کرد و »رأفت اســامی« خامنه ای جان 

جوانان ایرانی را خواهد گرفت.
در کنار این ها آپارتمان های ســوپر لوکس بیشــتری در 
لواســانات و طرقبه و قصر دشت برای طبقه حاکم ساخته 
خواهــد شــد و آقازاده ها با فراری و پورشــه مانور تجمل 
خواهنــد داد. در این میان هواداران نظــام از باحجاب تا 
رنگ وروغنی، جلوی دوربین تاش می کنند بگویند ایران 
یک جامعه عادی است و باید به عنوان یک جامعه عادی با 
آن رفتار شود، برای این که همه این روال های غیرعادی را 

به گردن »دشمنان« بیندازند.
جامعه ای که امروز هنوز دارد تاش می کند ۱5۰۰ کشته و 

۱۱ هزار بازداشتی در طی چهار روز را هضم کند.

سه عامل بودجه، لشکر کشی خیابانی و انسداد سیاسی

بودجــه توهمی  و خــوش خیاالنه  دولــت روحانی، آینه 
تمام نمایی از وضعیت اقتصادی ایران 2۰2۰ است. قرار است 
مردم ایران با چاپ اسکناس بیشتر و برداشت از صندوق های 
ملــی بینواتر و درمانده تر شــوند. ارعاب عمومی  در 5 دی 
۱۳۹۸ نیــز وضعیت اجتماعی و سیاســی را که در آینده 
ناهنجار جامعه، هنجار خواهد شد، نشان می دهد. به نظر 
می آید حاکمان متوجه شده اند که کشتار و بازداشت های 
آبان ۹۸ نتوانســته معترضان را کاما از فعالیت های خود 
پشیمان سازد. در ســال آینده نیز حکومت نظامی  اعام 
ناشده در سراسر کشور به مناسبت های مختلف اجرا خواهد 
شــد تا مردم فضای شبه حکومت نظامی  را، بخشی عادی 
از زندگی خود تلقی کننــد. برای اجرای این امر حکومت 
نیروهای بیشتری از میان لشکر بیکاران استخدام خواهد 
کرد. برای موفقیت حکومت در تامین بودجه نهادها و نیز 
تامین هزینه فســاد و گسترش طلبی از یک سو، و ارعاب 
عمومی  برای پیشــگیری از اعتراض از سوی دیگر، انسداد 
سیاسی یک ضرورت است. در سال آینده اصاح طلبان از 
هر شاخه و گرایشــی بیش از پیش در زیر علم خامنه ای 
ســینه خواهند زد، مبادا میراث طایی امام شان مخدوش 

شود - حتی اگر فضای سیاسی از این هم بسته تر شود.

چرا تحمل می کنند؟

این سئوالی است که ایرانیان هر روز از خود یا نزدیکان شان 
می پرسند. پاسخ این اســت که اکثر مردم می دانند رژیم 
سیاسی حاکم بر آنها و جامعه شان غیرعادی است، اما غیر از 
تحمل چاره ای ندارند. مردمانی هستند پراکنده با دیدگاه ها و 
چشم اندازها و ایده ال های متفاوت، بدون سازماندهی و صدا، 
در برابر حکومتی که سازمان و پول و نیروی سرکوب دارد 
و ثروتمندان و صاحبان تریبون ها دست شان با حاکمان در 
یک کاسه است. سئواِل مقابل، آن است که اگر تحمل نکنند 
چه کنند؟ البته نتیجه این وضعیت، شیوع اختاالت روانی 
در سطحی غیرعادی برای یک جامعه در حال توسعه است 
)حدود یک چهارم جمعیت(. حداقل بخش هایی از جامعه 
در این شــرایط به انواع داروها و آموزه ها و ایدئولوژی های 

تسکین دهنده رو می آورند. اما این پایان ماجرا نیست.

چرخه های باطل و محدود شدن گزینه ها

سه چرخه باطل: ۱( سرکوب و باال رفتن آستانه تاب آوری 
)که معاون فرهنگی ســپاه آن را از مردم طلب می کند( به 
دلیل غریزه بقا 2( افزایش تورم و بیکاری )شاخص فاکت( 
و عــادت به تحقیر و فقر ۳( خشــونت حاکمان و واکنش 
عمومی  با افزایش جرائم، شرایط اجتماعی ایران را به تدریج 
برای عموم تحمل ناپذیر می کنــد، تا نقطه ای که یکباره 
فشــارها دیگ آرام پز )و نه زودپــز( را خواهد ترکاند. این 
انفجار ناشــی از تاثیر متقابل و هر روزه جامعه و حکومت 
بر یکدیگر اســت. با فرض حکومت یاغی و غیرعادی، آیا 
می توان جامعه ای عادی در ایران تصور کرد؟ تصور این که 
جامعه واکنشی در برابر تصمیمات آنی و پرمخاطره حکومت 
نداشته باشد دشوار است. حکومت به سمتی حرکت کرده 

که این گونه تصمیمات ناگزیر شده است.
حاکمان با اقتدارگرایی و تمامیت خواهی نه تنها گزینه های 
خود برای بقای حکومت شان را هر روز محدودتر می سازند، 
بلکه گزینه هــای معترضان را نیز برای گــذار آرام از این 
شــرایط از دستشــان می گیرند. به همین دلیل است که 
حفاظت نیروی زمینی ارتش به واحدهایش برای حفاظت 
از ســاح های پادگان ها اخطار داده است. کشتار آبان ماه، 
تصمیم گیری حکومت و معترضان را دشوارتر کرده و میزان 

خطرکردن را باالتر برده است.

تنش تازه ایران و آمریکا بر سر چیست؟

رئیس جمهوری آمریکا ســاعتی مانده به گردش سال میالدی با انتشار پیامی در توییتر اعالم کرد که 
ایران را مسئول حمله به سفارت آمریکا در بغداد می داند و ایران را تهدید کرد که تاوان سنگینی خواهد 
پرداخت. رهبر جمهوری اســالمی در نخستین روز سال 2020 در سخنانی در جمع پرستاران و با انتشار 
پیامی کوتاه در توییتر به ترامپ پاسخ داد: »غلط می کنید. اگر ایران بخواهد با کشوری مبارزه کند، صریح 
این کار را می کند.« با این حال نکته مهم، هــم در پیام ترامپ و هم در پیام خامنه ای این بود که جنگ 

نمی خواهند. پس این بار موضوع تنش چیست؟

سفارتخانه آمریکا در منطقه سبز بغداد با 24 هکتار وسعت 
از واتیکان وسیع تر و با شبکه برق مستقل، مقر آتش نشانی، 
و هــر آنچه که بــرای زندگی هزاران نفــر از دیپلمات ها، 
مستشــاران، نظامیان و کارمندان نهادهای اطاعاتی نیاز 
است، به کشور کوچکی در دل یک کشور بزرگ تر بیشتر 
شباهت دارد تا به یک ساختمان دیپلماتیک. در پاسخ به 
حمله جنگنده های اف ۱5 ارتش آمریکا به پایگاه های حشد 
شعبی در منطقه مرزی القائم که به کشته شدن عده ای از 
شبه نظامیان شیعه، از جمله ابوعلی الخزعلی از فرماندهان 
»کتائب حزب اهلل« منجر شد، شماری از شهروندان عراقی 
ابتدا به سفارتخانه آمریکا حمله کردند و سپس بعد از آنکه 
نیروهای امنیتی با تأخیر معناداری وارد عمل شدند، مقابل 
ســفارت تحصن و به یک معنا ســاختمان عظیم سفارت 
آمریکا را محاصره کردند. این حرکت بعد از ظهر چهارشنبه 
یکم ژانویه/ ۱۱ دی با فراخوان حشد شعبی به پایان رسید 
و برای مدتی اعتراضــات مردمی عراق را که از یکم اکتبر 
2۰۱۹ در واکنش به فساد اقتصادی و ناکارآمدی دولت در 

جریان است تحت تأثیر قرار داد.

گذرگاه القائم - البوکمال

حمله ارتش آمریکا به ظاهر در پاســخ به حمله منتسب 
به نیروهای حشــد شــعبی به پایگاه نظامــی آمریکا در 
شــمال کرکوک انجام شد. این حمله اما به عنوان آمادگی 
واشنگتن برای مقابله مستقیم با شبه نظامیان شیعه نزدیک 
به ایران درک شد. اما در همان حال انتخاب منطقه القائم 
نشــان دهنده ورود آمریکا برای مقابله با انتقال تسلیحات 
نظامی از طریق محور القائم البوکمال اســت. وزیر خارجه 
اسرائیل شنبه گذشته بافاصله بعد از حمله ارتش آمریکا به 
پایگاه های حشد شعبی در القائم اعام کرد »این حمله، یک 

نقطه تحول در واقعیت منطقه ای است.«
منطقه القائــم، در نزدیکی پایگاه عین االســد به عنوان 
مرکز ثقل نیروهای آمریکایی در عراق واقع شــده. استقرار 
شــبه نظامیان »کتائب حــزب اهلل« در ایــن منطقه بدان 
معناســت که نزدیک ترین نیرو به ســپاه قدس می تواند 

تحرکات ارتش آمریکا در عین االسد را آزادانه رصد کند.
کتائب حزب اهلل با داشــتن نزدیک به ۳۰ هزار نیرو بعد از 
حزب اهلل لبنان دومین گروه بزرگ شــبه نظامی وابسته به 
ایران اســت. سپاه پاسداران ۱۳ سال قبل این نیرو را برای 
پیشبرد منافع جمهوری اسامی در عراق و سوریه تشکیل 
داد.  لشکر 45 کتائب حزب اهلل تابستان گذشته یک بار دیگر 
هم هدف حمات ناشناس قرار گرفت. حدود یک ماه قبل 

)شامگاه سه شنبه ۳ دسامبر/ ۱2 آذر( پایگاه عین االسد در 
استان االنبار عراق هدف اصابت پنج راکت قرار گرفت.

 تل آویو مســیر القائم-البوکمال را بــه عنوان گذرگاه امن 
تهران به سمت بیروت درک می کند. به همین سبب هم 
از درگیری مســتقیم آمریکا با شبه نظامیان طرفدار ایران 
خشــنود است. حمله آمریکا به پایگاه های حشد شعبی از 
آمادگی واشنگتن برای مخدوش کردن امنیت این گذرگاه 

در جهت تضمین امنیت اسرائیل نشان دارد.
گذرگاه القائم تا ســال 2۰۱7 در کنترل داعش بود. دولت 
عبدالمهدی اما موفق شــد بعد از شش سال در مهر سال 
جاری/ اکتبر 2۰۱۹ این گذرگاه را بازگشــایی کند. برخی 
از ناظران اعتقاد دارند یکی از عوامل متعددی که ســبب 
استعفای عبدالمهدی شد، بازگشــایی همین گذرگاه در 

جهت سیاست های جمهوری اسامی در منطقه بود.

ایران و آمریکا خواهان جنگ نیستند

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا همزمان با باال گرفتن 
مجدد تنش ها با ایران در جمــع خبرنگاران در فلوریدا با 
صراحت اعام کرد که آمریکا در پی جنگ با ایران نیست. 
ترامپ گفت  »آیا من خواهان جنگ با ایران هســتم؟ من 
به صلح عاقه دارم. و ایران باید بیشــتر از هر کس دیگری 

خواستار صلح باشد.«
علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسامی هم در سخنانش در 
جمع پرستاران هم با صراحت اعام کرد که »همه بدانند، 

جمهوری اسامی به دنبال جنگ نیست.«
پس از توافق ســال 2۰۱5 بین ایران و گروه 5+۱، اسرائیل 
اعام کرد امنیت کشــور اســرائیل برای 25 سال آینده 
تضمین است. خامنه ای در پاسخ به بیانیه اسرائیل گفته بود:

»من به شما اول می گویم اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد 
دید، دوم اینکه در ایــن دوره ایران روح مبارزه و جدیت و 
جهاد را حفظ خواهد کرد و شما هر لحظه نگران خواهید 

بود.«
مسیر القائم-البوکمال فقط یکی از جبهه های متعدد جنگی 
است که بین ایران و اسرائیل درگرفته است. با باال گرفتن 
تنش ها، آنچه که حاکمان جمهوری اسامی و حامیان آنان 
در عراق به دســت می آورند، به تعویق انداختن مطالبات 
مردم و توجیه سرکوب خونین اعتراضات مردمی به فساد 
و رانت خواری و تقسیم منابعی ملی به عنوان غنائم جنگی 
در هر دو کشور ایران و عراق است. تعداد کشته شدگان در 
اعتراضات اخیر ایران و عراق در خوشبینانه ترین برآوردها 

االهه نجفی )رادیو زمانه(سه رقمی است.
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Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

یک ضربه دیگر برای نفت آلبرتا
 قانون جدید سازمان دریانوردی جهانی و تاثیر آن بر آلبرتا

قوانین و مقررات دریایی جدید ممکن 
است قیمت نفت شیل استان آلبرتا را 

در سال 2۰2۰ تحت تاثیر قرار دهد.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، مقــررات ضدآالیندگی جدید 
سخت گیرانه ای که سازمان بین المللی 
دریانوردی OMI وضع کرده است، از 
اول ژانویه سال 2۰2۰ به اجرا گذاشته 
خواهد شد. این مقررات که به منظور 
کاهش میزان گوگرد ســوخت مورد 
استفاده کشتی ها و نفتکش ها وضع 
شده اند، ممکن است قیمت نفت آلبرتا 

را به شدت کاهش دهد.
 OMI به موجــب این مقــررات که
2۰2۰ نام گــذاری شــده اند، میزان 
گوگرد مازوت دریایی از ۳/5 درصد به 

۰/5 درصد کاهش خواهد یافت.
از چند ســال پیش ضــرورت وضع 
چنیــن مقرراتــی مطرح شــد؛ اما 
تغییراتی که ایــن قوانین در صنعت 
صــادرات نفت و حمل و نقل دریایی 
ایجاد خواهد کــرد می تواند کاهش 
بهای نفت سنگین حاوی میزان باالی 
گوگرد مثل قیرخام ماسه های نفتی 

استان آلبرتا را در پی داشته باشد.
نفت شــیل که از ماســه های قیری 
استخراج می شود تقریبا نیمی از چهار 
میلیون و ششــصد هزار بشکه نفت 
تولیدی روزانه کانادا را شامل می شود.
آلن گلدر نایب رئیس شرکت مشورتی 
»وود مکنزی« می گویــد با مقررات 
جدیــد ضدآالیندگی که ســازمان 
بین المللــی دریانــوردی وضع کرده 
اســت، اختاف قیمت نفت سنگین 
کانــادا WCS  »وســترن کانادین 
سلکت« در مقایسه با نفت پایه وست 
  WTI تگــزاس اینترمدیت آمریــکا
احتماال از ژانویه آینده دو برابر خواهد 

شد.
آلن گلدر افزود: »در ماه اکتبر اختاف 
قیمــت نفت آمریکا و کانــادا حدود 
شــانزده دالر )آمریکا( در هر بشکه 
بود؛ اما پیش بینی می شود که مقررات 
جدیــد ضدآالیندگی موجب کاهش 
قیمت نفت شــیل کانادا شــود و در 
ماه ژانویــه اختاف قیمت بین نفت 
ســنگین کانادا و نفت وست تگزاس 
اینترمدیت از سی دالر نیز فراتر رود 
هر چند انتظار می رود که این شکاف 
قیمت در ادامه به مرور زمان کاهش 
یابد و تا اواسط سال 2۰2۰ به حدود 
بیست و دو، سه یا بیست و چهار دالر 

آمریکا برسد.
از کارشناسان  اما فیل اســکولنیک 
موسســه »ایت کپتــال« می گوید، 
شــواهد و قراین چندانی وجود ندارد 
که ما را در خصوص کاهش قابل توجه 

قیمت نفت سنگین آلبرتا در ماه ژانویه 
نگران کند. وی افزود اختاالتی که در 
روند صادرات نفت سنگین از ونزوئا و 
مکزیک به آمریکا وجود دارد، می تواند 
آثار منفــی مقــررات ضدآالیندگی 
جدید سازمان بین المللی دریانوردی را 

بر قیمت نفت سنگین آلبرتا کم رنگ 
کند.

این کارشــناس افزود عــاوه بر این 
مسئله، پروژه های پتروشیمی جدید 
در آسیا نیز نیاز این منطقه را به نفت 
سنگین به عنوان ماده اولیه افزایش 

آیا آلبرتا با خرید خط لوله جدید منافع 
بومیان بریتیش کلمبیا را دور می زند؟

دولت اســتانی آلبرتا یک خط لوله 
انتقال گاز در استان بریتیش کلمبیا 
خریداری کرده این در حالی است که 
بومیان این اســتان به علت نگرانی از 
پیامدهای زیست محیطی این پروژه 

به شدت با آن مخالفت می کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این خط لوله گازی 67۰ کیلومتری 
که عملیات اجرایی آن از اوایل سال 
2۰۱۹ آغاز شــد، از قلمرو قوم اولیه 
وتســووتن در بریتیش کلمبیا که به 

شدت با آن مخالف است، می گذرد.
شــرکت تی.ســی انرجی که همان 
ترانس کانادا سابق است روز پنجشنبه 
اعام کرد بخش عمده سهام خود را 
در پروژه کاستال گاسلینک که یک 
پروژه انتقال گاز در دست ساخت در 

شمال بریتیش کلمبیا است، واگذار 
کرده و یک شــرکت دولتــی آلبرتا 
بخشی از آن را خریداری کرده است.

دو شرکت 65 درصد از سهام این پروژه 
گازی را از تی.ســی انرجی خریداری 
ســرمایه گذاری  صندوق  کرده انــد: 
کارویــس  کالبــرگ  آمریکایــی 
رابرتــس KKR و شــرکت مدیریت 
سرمایه گذاری آلبرتا AIMCo. شرکت 
  AIMCo مدیریت سرمایه گذاری آلبرتا
یک شرکت دولتی است که مسئولیت 
مدیریت نظام بازنشستگی کارگران و 
کارمندان بخش دولتی استان آلبرتا را 

بر عهده دارد.
هنوز ارزش دقیق این معامله که قرار 
است طی شش ماه آینده نهایی شود، 

مشخص نیست.

 افزایش تعداد افراد بی خانمان در بزرگترین و ثروتمندترین شهر کانادا
طی یکســال گذشــته تعداد افراد 
بی خانمان کانادا بــه 2۳5 هزار نفر 
رســیده اســت. این تعداد به اندازه 

جمعیت یک شهر کوچک است.
به گزارش هدهد به نقل از سی بی سی، 
فعاالن اجتماعــی تورنتو می گویند، 
تعداد افراد بی خانمان که جای ثابتی 
ندارند زیاد نیست و برای آنها از کلمه 

» اپیدمی « استفاده می شود.
بنابر گزارش شبکه بی خانمانان تورنتو 
 Toronto Homeless“ موســوم به
Network“، که مرگ و میر این افراد 
را پیگیری می کنــد، از ابتدای اکتبر 
2۰۱۹ تاکنــون ۱7 نفر از آنان فوت 
شده اند. مســئله این است که وقتی 
مردم راجــع به بی خانمانان صحبت 
می کنند بــه آمار و ارقــام مراجعه 
می کننــد اما واقعیت ایــن افراد در 

ماقات با آنها روشن می شود.
» فرنچی «، یکی از این بی خانمانان 
اســت. او می گوید6 ماه است که در 
زیر یکی از پل های تورنتو شب را به 
صبح می رساند، جایی که گرانترین 
خانه های کشور در آنجا قرار دارد. او 
پیش از این در رستوران کار می کرده 
و در اثر یک بدشانســی کارش را از 
دست داده است و بعد از آن بدشانسی 

پشت بدشانسی. فرنچی که همراه ۱5 
نفر دیگر جمعی کوچک را تشکیل 
داده اند می گوید: زندگی خیلی سخت 
اســت ولی ما هنوز زنده ایم و هر روز 
بیدار می شویم. من فقط می خواهم به 
مردم بگویم ما آدمهای بدی نیستیم. 
زندگی مان متفاوت اســت اما انسان 
هستیم، ما از شما بیگانه نیستیم، ما 

هنوز جزو مردم هستیم.
تخمین تعداد افراد بی خانمان کانادا 
در هر شب سخت است، ولی تخمین 
زده شــده که حــدود ۳5 هزار نفر 

هستند.
پل در 4۳ ســالگی با از دست دادن 
شغلش به عنوان کارگر ساختمانی، 
6 مــاه اســت که بی خانمان شــده 
است. او که در محل کارشان آسیب 
دیده، از افســردگی نیز رنج می برد. 
او در مســکن دولتی ثبت نام کرده 
و می گوید شــانس آورده که در یک 
پناهگاه توانسته یک تختخواب پیدا 
کند. جایی که ۱۱ ســال باید برای 
رسیدن به آن صبر کرد. او می گوید: 
ما یک کشــور ثروتمند هســتیم و 
دلیلی برای این موضوع وجود ندارد. 
پل ادامه می دهد: وقتی شــما به این 
مرحله میرســی دیگر هیچ آرزویی 

نداری چون چیزی نداری. مردم هم 
فکر می کنند چیزی نیستی بنابراین 

کم کم محو می شوی.
اسکات نیز ســابقا یک هتل کوچک 
در دان تــاون تورنتو را اداره می کرده 
است. روزی که این هتل بسته شد او 
هم شغلش و هم محل زندگی اش را 

از دست داد.
او هرگز فکر نمی کرد کارش به اینجا 
بیانجامد و در پناهگاه ساکن شود. او 
می گوید: من همیشــه پول داشتم، 
شغل داشتم »برای پیدا کردن شغل 
تازه هم خیلی پیر شده ام. چه کسی 

یک فرد پیر را استخدام می کند؟« او 
حتی به دوستان و خانواده اش نگفته 
که در پناهگاه اسکان پیدا کرده چون 

نمی خواهد مورد ترحم واقع شود.
کوین دورانــس، یک فعال اجتماعی 
است و در مقابل شورای شهر تورنتو 
اعتراض کــرده اســت. او می گوید: 
خیلی سخت اســت که انسان برای 
زنده ماندن کار کند. او 6 ســال است 
که بی خانمــان شــده و در پناهگاه 
زندگــی می کند. او می داند وضعیت 
شهر چقدر بد است و می گوید از این 
نظر در شــرایط اضطراری قرار دارد. 

کوین خواســته زیادی ندارد و فقط 
از مردم می خواهد از او دوری نکنند. 
وی می افزاید: مردم من را نمی بینند. 
آنها مرا ننگ می دانند در حالی که من 
آدمی ساده هستم و به کمک کسی 

نیاز ندارم.
طی 5 سال گذشته تعداد بی خانمانان 
و ساکنان پناهگاه های تورنتو دو برابر 
شــده و به ۸۰۰۰ نفر رسیده است. 
شورای شــهر تورنتو از برنامه جدید 
دولــت و کمــک 24 میلیون دالری 
برای کمک به مشکات مسکن تورنتو 

خبر داده است.

خواهد داد و این عامل نیز بر نوسانات 
قیمــت در بازار نفت ســنگین تاثیر 

مثبت خواهد گذاشت.
شــرکت هایی که در پاالیشگاه ها یا 
ارتقای  فنــاوری  خود،  کارخانه های 
نفت شــیل را دارند از تاثیر مقررات 
جدید بهره مند خواهند شد؛ چرا که 
معیارهای جدید ضدآالیندگی موجب 
افزایش تقاضا برای سوخت های حاوی 

میزان پایین گوگرد خواهد شد.
دان لیونز مدیر امور مالی موسســه 
»ایمپریال اویل« از همین حاال اعام 
کرده اســت که این موسســه چهار 
انتخاب به مشتریان دریایی خود در 
ونکوور ارائه خواهد کرد: »ســوخت 
حاوی ۳/5 درصــد، ۰/5 درصد، ۰/۱ 
درصد گوگرد و همچنین تلفیقی از 

این تقاضاها.«
همچنین شــرکت »آیروینگ اویل« 
مستقر در ســنت-ژان نیوبرانزویک 
سوخت با درصد بسیار پایین گوگرد و 
هم چنین سوخت منطبق بر قوانین و 
مقررات سازمان بین المللی دریانوردی 

تولید می کند.
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بازار امالک در سال ۲۰۲۰ شاهد رشد خواهد بود
بازار اماک و مستغات کانادا در سال 

2۰2۰ رشد خود را از سر می گیرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
کارشناســان می گویند گرچه تقاضا 
در بازار اماک و مستغات کانادا در 
ماه های ابتدایی سال 2۰۱۹ پائین بود، 
ماه های پایانی سال این بازار رونق پیدا 
کرد و قیمت اماک در ســطح ملی 

افزایش یافت.
باب دوگان، اقتصاددان ارشد شرکت 
وام و مسکن کانادا SCHL می گوید: 
»از وقتی میزان تقاضا روند صعودی 
خود را باز یافت، قیمت اماک رو به 
افزایش گذاشت و بازار غیرمنقول رشد 

خود را از سر گرفت.«
فعالیت بــازار غیرمنقول کانادا تحت 
تاثیر عوامل مختلــف به ویژه اجرای 
آزمون مقاومت سنجی بازار وام در برابر 
بحران های احتمالی و برخی تدابیر که 
دولت انتاریو در ســال های 2۰۱6 و 
2۰۱7 در اوج رشد قیمت اماک به 

اجرا گذاشت، از سرعت افتاد.
باب دوگان تصریح کرد: »در ســطح 
ملی بازار غیرمنقول هنوز هم محکم 
اســت؛ اما باید گفت که در مقایسه 
با اوج رشــد آن در سال های 2۰۱6 
و 2۰۱7 ، تا انــدازه ای از رونق افتاده 

است.«
گزارشی که به تازگی توسط موسسه 
تحقیقات اقتصادی RBC تحت عنوان 
»وضعیت حاکم بر بازار غیرمنقول و 
قابلیت دسترسی به اماک« منتشر 
شــد حاکی از آن است که در ونکوور 
هزینه های مســکن همچنان ۸4/7 

درصد درآمد خانوارها است.
طبق گزارش شــرکت وام و مسکن 
کانادا که تحت عنوان »چشم اندازهای 
بازار مســکن« منتشر شد، ساخت  و  
ســاز و فروش خانه های شخصی در 
منطقه بزرگ تورنتو در ســال 2۰۱۹ 
با کاهش همراه بود و همین مسئله 
بــه افزایــش قیمــت آپارتمان های 

کاندومینیم منجر شد.

»بازار کنونی بازار فروشندگان است«

در شــهر تورنتو دسترسی به مسکن 
همچنان از دغدغه هــا و نگرانی های 
می شود؛  محسوب  شهروندان  بزرگ 
چرا که زمین همچنان کمیاب و تقاضا 

همچنان باال است.
در  امــاک  دالل  پیرســون  ژان 
ریمکس می گویــد: »افزایش قیمت 
مسکن عمدتا ناشی از آپارتمان های 
کاندومینیم اســت. ساخت برج های 
بزرگ همچنان ادامه دارد و ســاخت 
و ســاز خانه به علــت کمبود زمین 
همچنان پایین اســت. کمبود زمین 

موجب شــده که ســاخت و ســاز 
کاندومینیم ها بیشتر و ارتفاع برج ها 
افزایش یابد. بــازاری که با آن روبرو 
هســتیم، بیشــتر بازار فروشندگان 

است.«
شمار فروشندگان نسبت به خریداران 
در تورنتو بیشتر است و رقابت شدید 
هم چنان شــرایط را بــرای افزایش 

قیمت ها حفظ می کند.
ژان پیرســون افزود: »در ماه نوامبر 
ســال 2۰۱۹ متوســط قیمت انواع 
اماک در تورنتو ۸4۰ هزار دالر بود. 
در حالی که طبق اعام هیئت اماک 
و مستغات تورنتو، سال گذشته در 
ماه نوامبر قیمت متوسط انواع ملک 
در این شــهر تقریبا 7۹۰ هزار دالر 
بود که این حکایت از افزایش پنجاه 
هزار دالری در یک سال دارد. این رقم 
ممکن است در سال 2۰2۰ به ۸۹۸ 

هزار و 4۰۰ دالر افزایش یابد.«
طبــق پیش بینی های انجمن اماک 
و مســتغات کانادا، در ســطح ملی 
متوسط قیمت اماک در سال 2۰۱۹ 
کمی بیشــتر از 5۰۰ هزار دالر بود و 
انتظار می رود که این رقم در ســال 
آینده حدود ۳۱ هــزار دالر افزایش 

داشته باشد.
در شهر ونکوور قیمت متوسط احتماال 

به ۹۸۳ هزار دالر خواهد رسید.

طبــق اعــام موسســه تحقیقات 
اقتصــادی RBC در مونترال میزان 
تقاضــای خرید ملک به علت اقتصاد 
شکوفا و جذابیت فزاینده این شهر در 
سطح بین المللی، همچنان باال است. 
ارزش امــاک در این شــهر افزایش 

می یابد؛ اما در یک روند تدریجی.
به گفته کارشناسان بازار مسکن، در 
اتاوا فــروش اماک و قیمت آن ها در 
یــک روند معقول در حــال افزایش 

است.

اما طبــق گزارش »چشــم اندازهای 
بازار مسکن«، رشد قیمت اماک در 
سال های 2۰2۰  و 2۰2۱ در انتاریو 
بیشــتر از دیگر مناطق کانادا خواهد 
بود و رشــد قیمت اماک در استان 
کبک نیز طی دو سال آینده نسبتا باال 

خواهد بود.
شرکت وام و مسکن کانادا پیش بینی 
کرده است که میزان فروش اماک در 
ســال های 2۰2۰ و 2۰2۱ در سطح 

ملی افزایش خواهد یافت.
طبق نظرســنجی موسســه پرایس 
واترهاوس کوپرز PwC، پنج بازار مهم 

اماک و مستغات کشــور در سال 
آینده عبارتند از: ونکوور، تورنتو، اتاوا، 

هالیفکس و مونترال.
شرکت وام و مسکن کانادا همچنین 
افزایش قابل توجه ساخت و ساخت 
مســکن در بریتیش کلمبیا را در دو 
ســال آینده پیش بینی کرده و اعام 
کرده است که در انتاریو و دشت های 
کانادا نیز ســاخت و ســازها افزایش 
خواهد یافــت؛ اما بازار اماک در این 
مناطق رشد سال های اخیر را نخواهد 

داشت.

 اعتراض گروهی از روزنامه نگاران
 به دولت آلبرتا در رابط با اطالق 

»اتاق جنگ« به خبرنگاران

رئیس انجمــن روزنامه نگاران کانادا، گفت: کارکنان دولت آلبرتا باید به اطاق 
»اتاق جنگ « به خبرنگاران خاتمه دهند.

به گزارش رســانه هدهد به نقل از ســی تی وی نیوز، کارین پوگلیس، با بیان 
این مطلب گفت: وانمود نکنید که شــما روزنامه نگار هستید – چراکه اینطور 
نیســت. وقتی دولت روابط عمومی خود را برمی گزیند ، خوب است اما وقتی 
وانمود می کنید که روزنامه نگار هســتید، اورولی ) یک صفت که به رفتارها و 
سیاســت های کنترلی به وسیله تبلیغات، پایش و شنود، اخبار نادرست، انکار 
حقیقت، و دستکاری گذشته اشاره دارد، که توسط حکومت های سرکوبگر مدرن 

مورد استفاده قرار می گیرد( مثبت است.
اوایل دســامبر، دولت محافظه کار آلبرتا، مرکز انــرژی کانادا را راه اندازی کرد 
در حالیکه » جیســون کنی « نخست وزیر آلبرتا، با استفاده از اصطاح » اتاق 
جنگ« در رابطه با خبرنگاران، مسئولیت اطاع رسانی های نادرست در صنعت 
انرژی استان را به گردن خبرنگاران انداخت. این مرکز از آن زمان تاکنون در وب 

سایت خود نیز در این رابطه چندین مقاله منتشر کرده است.
 Canadian همین موضوع باعث شد مراکز مختلف مرتبط با این موارد از جمله
Press از سازمان های رسانه ای کانادا خواستار اعام اطاعات هویتی و شماره 
تلفن های تماس نیروهای خبریشــان شدند. مرکز انرژی تاکنون در این رابطه 
پاسخی نداده اســت اما » گردی زیمنس « سخنگوی این مرکز، گفت که به 

کارکنان توصیه شده از این اصطاح استفاده نکنند.
پوگلیس تصریح کرد: اســتفاده از کلمه » خبرنگار « تاشی خطرناک در بیان 
حق و اطاع رسانی است. او با تاکید بر لزوم حمایت دولتی از روزنامه نگاران ادامه 

داد: روزنامه نگار باید از حمایت دولتی برخوردار باشد.
پوگلیس روزنامه نگاران را رکن چهارم دموکراسی خواند و بیان کرد: روزنامه نگاران 
باید در این جایگاه با پرسش راجع به موضوعات مختلف حق و ناحق را را دریابد 
و به عدالت رفتار کنند. این روش پاسخگوی دولت خواهد بود. استفاده از کلمه 
گزارشــگر را برای نویسندگان و کسانی  که دنبال کار هستند نادرست خواند و 
گفت: وقتی آنها به مردم نزدیک می شوند و می گویند » ما روزنامه نگار هستیم « 

مردم از آنها انتظار رفتار خبری دارند ولی آنها اینکار را نمی کنند.

ترودو دوره دوم خود را با وضعیت مالی بدتر از حد انتظار آغاز کرد
جاستین  نخست وزیر  دولت  ایرونیا- 
ترودو تخمین های بودجه ای جدیدی 
را منتشر کرده که نشان می دهند امور 
مالی فدرال در وضعیتی بســیار بدتر 
از حــد انتظار قرار دارد، آن هم حتی 
پیش از اینکه لیبرال ها ده ها میلیارد 
دالر تعهدات کمپینی خــود را آغاز 

کنند.
با اســتناد به گزارش مالــی به روز 
رســانی شــده اتاوا که توســط بیل 
مورنو وزیر اقتصاد منتشــر شــد، در 
حال حاضر دولت در مســیری قرار 
دارد که منتهی به ثبت یک کســری 
بودجه 26.6 میلیارد دالری در سال 
جاری و یک کســری 2۸.۱ میلیارد 
دالری در ســال 2۰2۰ خواهد شد. 
این باالتر از کسری های ۱۹.۸ میلیارد 
دالر و ۱۹.7 میلیارد دالری است که 
در بودجه قبلی دولت پیش بینی شده 
بود. کسری ها در پنج سال بین 2۰۱۹ 
و 2۰۱۳ چیزی حــدود ۳5 میلیارد  

دالر فراتر از تخمین ها خواهند بود.
با وجود اینکه این بازبینی ها بیشــتر 

بــه خاطــر بازتخمیــن حقوق های 
بازنشســتگی کارمندان فدرال است، 
این یک نقطه آغاز بســیار ضعیف تر 
بــرای لیبرال هایی خواهــد بود که 
دوره دوم خــود را در انتخابات اکتبر 
به سختی بردند. لیبرال ها قول اجرای 
ابتکارهای ســاالنه جدیدی را دادند 
کــه انتظار می رود طی چهار ســال 
آینده ســالی ۱5 میلیارد دالر هزینه 
داشته باشند، اما افزایش مالیات های 

برنامه ریزی شده هم تا حدودی اثرات 
این حرکات را روی کســری بودجه 

کاهش می دهد.
به این ترتیب کار ترودو سخت خواهد 
بود. نه تنها او باید قول های کمپینی 
جاه طلبانه خــود را تامین مالی کند، 
بلکه ممکن اســت مجبور بشود به 
تقاضای جدید از اســتان ها و احزاب 
مخالــف هم تن در بدهــد. در عین 
حال او ســعی دارد بــه کانادایی ها و 
ســازمان های اعتبارسنجی اطمینان 
خاطر بدهد که دولــت از نظر مالی 
محتاط است و ســهم کل بدهی در 
اقتصاد را در مســیر کاهشــی حفظ 

می کند.
یک نکتــه مثبــت این اســت که 
درجات بدهی دولت فدرال نســبت 
بــه همتایانــش پایین اســت. اگر 
پیش بینی های سود دوشنبه درست 
از آب در بیایند، کسری های کانادا در 
سال آینده ممکن است از آستانه ۳۰ 
میلیارد دالر برای نخستین بار از سال 
2۰۱۰ تا به حال عبور کنند، اما این 

هنوز تنها معادل با ۱.۳ درصد از تولید 
ناخالص داخلی خواهد بود.

این کسری ها در حالی دارند افزایش 
پیدا می کنند که درآمد دولت فدرال 
دارد در ســال های 2۰۱۹ و 2۰2۰ 
کمی قدرتمندتر از حد انتظار تخمین 
زده می شود. انتظار می رود درآمد در 
سال 2۰۱۹ معادل با ۳4۰.۱ میلیارد 
دالر باشد که نسبت به ۳۳۸.۸ میلیارد 
دالر پیش بینی شــده در ماه مارس 
بهتر اســت. در ســال 2۰2۰، انتظار 
می رود دولت فدرال ۳52.۳ میلیارد 
دالر درآمد داشته باشد و این در حالی 
است که پیش بینی های قبلی حاکی از 

درآمدی ۳5۱.4 میلیارد دالر بودند.
ارقام جدید کســری بودجه از همین 
حاال از اوج شکاف بودجه ای که طی 
لیبرال ها  انتخاباتی توســط  کمپین 
پیش بینی شده بود فراتر رفته است. 
آن ها تخمین زده بودند که کســری 
بودجه تنها حدود 27 میلیارد دالر در 
سال 2۰2۰ افزایش پیدا خواهد کرد.

iroonia.ca
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PACIFIC 4 RENOVATION
P-4-R

Pacific 4 Renovation

#230-1185 Pacific St., Coquitlam, BC  V7B 7Z2
E-mail: pacific4construction@hotmail.com

Reza Moradian 778.862.2528

دارالـترجـمه  رسـمى
آرش  انــدرودى

عضو رسمى جامعه مترجمان بریتیش کلمبیا
مترجم رسمى دادگسترى ایران

مترجم معتمد دادگاه هاى پناهندگى و اداره مهاجرت و شهروندى کانادا

ترجمه شفاهی در دادگاه های حقوقی و مراجع قضایی، 
ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی، سوابق بیمه اتومبیل،  شناسنامه، پاسپورت، 
سند ازدواج و طالق  و کلیه مدارك تحصیلی، پزشکی، حقوقی و بازرگانی و ...

تلفن : 604-365-6952
Email:aandroudi@gmail.com

 Arash Androudi«Certified Translator»
Accredited by Immigration and Refugee Board of Canda

دنبال کار هستید؟ کانادا به ۲۲هزار راننده پایه یک نیاز دارد
 ACO اتحادیه کامیــون داران انتاریو
اعام کرد که کمبود رانندگان کامیون 
در کانادا ، چالشی جدی فراروی یک 
صنعت رو به فرسایش که در سال های 

آتی بیشتر احساس خواهد شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
 ACO اتحادیه کامیــون داران انتاریو
در ســال 2۰۱۸ در ارزیابــی کمبود 
راننده کامیون اعام کرد بیست و دو 
هزار شــغل خالی در سرتاسر کشور 
در ایــن زمینه وجود دارد. این رقمی 
است که به گفته مسئوالن اتحادیه تا 
ســال 2۰24 به علل مختلف به ویژه 
مشکات موجود در مسیر استخدام 
راننــدگان جوان چه زن و چه مرد به 
منظور جایگزینی رانندگان مسن تر، به 
دست کم ســی و چهار هزار افزایش 

خواهد یافت.
جان بلکهام مدیر سیاســت گذاری و 
امور عمومی اتحادیــه کامیون داران 
انتاریو اعــام کرد: »برخــی از یک 
ســونامی جمعیتی سخن می گویند. 
صنعت حمل و نقل با کامیون از جمله 
صنایعی است که نیروهای فعال در آن 
نسبت به نیروی کار دیگر بخش های 
اقتصاد ما پیرتر هستند؛ اما این همه 
ماجرا نیست چرا که شمار جوانانی که 
حاضر هستند به عنوان راننده کامیون 
مشغول کار شوند روز به روز کاهش 

می یابد.«

با این حال به گفته مدیر سیاست گذاری 
و امور عمومی اتحادیه کامیون داران 
انتاریو بخش امیدوارکننده قضیه این 
است که دستمزدها در صنعت حمل 
و نقل با کامیون باال و اغواکننده است. 
دستمزدها برای افرادی که زندگی در 
ســفر را برای خود انتخاب می کنند 
از چهل و چهار هــزار تا یکصد و ده 
هزار دالر متغیر است. به همین دلیل 
درک این که چرا کار رانندگی کامیون 
با چنین درآمــد باالیی برای جوانان 
چندان جذاب نیست، دشوار است. در 
عین حال نباید انکار کنیم که روندی 
که یک جوان برای رسیدن به شغل 
رانندگی کامیون باید طی کند، موانع 

و پیچ و خم هایی دارد.
برای این که شــما یک راننده قابل و 
واجد شرایط شوید، الزم است که پس 
از گرفتن دیپلم، یک دوره آموزشــی 
هشت هفته ای را که حدود هشت هزار 
دالر برای شما آب خواهد خورد، طی 
کنید تا بتوانید گواهی نامه رانندگی در 
استانی را که در آن ثبت نام کرده اید، 

به دست آورید.
گاس رحیم رئیس مدرسه رانندگی 
»انتاریو تراک درایوینگ« مستقر در 
لندن اســتان انتاریو می گوید شمار 
جوانانــی کــه حاضر به ثبــت نام و 
گذراندن این دوره آموزشی می شوند، 

بسیار کم است.
وی افزود: »بیشــتر افرادی که برای 
ورود بــه شــغل رانندگــی کامیون 
عاقمند هستند بین چهل تا شصت 
و پنج سال دارند و در واقع نیروهای 
جدید صنعت حمل و نقل کامیون این 

افراد هستند.«
گاس رحیم معتقد اســت که هزینه 
باالی دوره آموزشی رانندگی کامیون 
یکــی از مهم تریــن موانــع موجود 
در جــذب نیروهــای جوان اســت؛ 
زیرا بســیاری از افراد در مشاغلی با 
درآمدهای پائین مشغول کار هستند 
و پرداخت هزینه هشت هزار دالری 

برای آن ها واقعا دشوار است.
در استان انتاریو که بیش از نیمی از 
شرکت های باربری کامیون کل کانادا 
را در خود جای داده است، دانشجویان 
متمایل به ورود به حرفه ی رانندگی 
کامیــون نمی تواننــد در چارچوب 
ســامانه حمایت مالی از دانشجویان 
انتاریو RAFEO  وام بگیرند و رئیس 
مدرسه رانندگی انتاریو نیز با آگاهی 
از این موضوع خواســتار آن است که 

دولت این وضعیت را تغییر دهد.
به گفته گاس رحیم محدودیت های 
ســنی که آمریــکا بــرای رانندگان 
کامیون تعیین کــرده یکی دیگر از 
موانــع موجود در این حرفه اســت. 

رانندگان کامیون برای این که بتوانند 
محموله هــای خود را بــه ایالت های 
مختلف آمریکا برسانند باید دست کم 
بیست و یک سال داشته باشند. ضمن 
این که بسیاری از شرکت های باربری 
آمریکا بنابر احتیاط مایل هستند که 
رانندگانشــان دست کم بیست و سه 

سال داشته باشند.
اما در کانادا به موجب قانون داشــتن 
هجده ســال برای حرفــه رانندگی 
کامیون کفایت می کنــد و این عدم 
انطباق با قانون رایج در آمریکا مشکل 
آفرین می شــود. به عبارت دیگر هر 
کانادایی هجده ســاله باید دست کم 
سه ســال دیگر صبر کند تا بتواند با 
کامیون وارد این کشــور شود؛ اما به 
گفته گاس رحیم خیلی ها حوصله سه 

سال انتظار را ندارند.
یکی دیگر از مشــکاتی که صنعت 
حمل و نقل بــا کامیون با آن مواجه 
است، جذب رانندگان زن است. طبق 
اعام اتحادیه کامیون داران انتاریو از 
دیرباز زنان به طور متوسط تنها سه 
درصد از رانندگان کامیون در کانادا را 
شامل می شدند؛ اما ارزیابی های جدید 
حاکی از آن اســت که این نسبت به 
پنج تا هفت درصد افزایش یافته است. 
با این حال اتحادیه کامیون داران انتاریو 
برای بهبود هر چه بیشــتر وضعیت 

تاش می کند.
 کارول دور که از یازده ســال پیش 
راننده کامیون است، می گوید علت 
پایین بودن تعداد زنــان در صنعت 
حمل و نقل با کامیون این اســت که 
غالبا زن ها تصور مــی کنند توانایی 
چنین کاری را ندارند اما باید بدانند 
که رانندگی کامیون حرفه انحصاری 
مردان نیست و همه می توانند از پس 

آن بر بیایند.
اما واقعیت اســت که محدودیت های 
شــغل رانندگی کامیون غالب اوقات 
افــراد شــاغل در ایــن حرفــه را از 

خانواده شان دور نگه می دارد.

مداد- به گزارش سی تی وی، نظرسنجی جدیدی که نتایج آن به تازگی منتشر 
شــده نشــان می دهد یک چهارم کانادایی ها ۱۸ تا ۳4 سال یا پس از مصرف 
ماریجوانا به رانندگی پرداخته اند یا سرنشین خودرویی بودند که راننده اش این 

ماده را مصرف کرده بود.
اتحادیه خودرو کانادا )CAA( که این نتایج را منتشر کرده ضمن اعام نگرانی از 
ابعاد این قضیه، ابراز امیدواری کرده که با افزایش آگاهی مردم در زمینه اثرات 
منفی مصرف ماریجوانا در رانندگی بتوان جلوی پیامدهای منفی این پدیده را 
گرفت. همچنین حدود ۸6 درصد از افراد مصاحبه شــونده اعام کردند که در 
صــورت مصرف الکل، باید به دنبال راهــی جایگزین )به جای رانندگی( برای 
رسیدن به مقصد باشند. این در حالی است که فقط 7۰ درصد از این افراد، نظر 

مشابهی درباره ماریجوانا داشتند.
کارشناسان بر این باورند که ماریجوانا نیز نظیر الکل به کاهش توانایی شناختی 
و کنترلی در افراد و در نتیجه، طوالنی شــدن زمان واکنش در آنها می انجامد. 
این طوالنی  شــدن زمان واکنش هم ممکن است به افزایش احتمال تصادف 

خودرویی منجر شود.

آمارهای نگران کننده درباره رانندگی 
پس از مصرف ماریجوانا در کانادا

اکثر بریتیش کلمبیایی ها  معتقدند
 مداخله دولت استانی باعث کاهش هزینه تلفن همراه نخواهد شد

ایرونیــا- با وجود اینکه بســیاری از 
بریتیش کلمبیایی ها از اینکه در ماه 
چقدر خرج قبــض تلفن همراه خود 
می کنند راضی نیستند، بیشتر آن ها 
فکر نمی کنند مداخله دولتی بتواند 

تفاوتی ایجاد کند.
با اســتناد به نتایج یک نظرسنجی 
 Research آناین توسط شــرکت
Co، حــدود 7۰ درصــد از بریتیش 
کلمبیایی ها گفتنــد حس می کنند 
همراه شان  تلفن  بســته های  هزینه 
یا »بســیار گران «  یا »نسبتا گران« 
است. این رقم برای کاربران موبایلی 
بین ۳5 تا 54 ســال حتی باالتر بود 
و 77 درصد از آن ها گفتند دارند پول 
زیادی برای خدمات وایرلس پرداخت 

می کنند.
مسئله بســته های گران قیمت مورد 
توجه دولت اســتانی قرار داشــته و 
نخست وزیر جان هورگان اخیرا باب 
دیث نماینده پارلمان از میپل ریج را 
به عنوان مشاور دستیبابی به امکانات 
مقرون به صرفه و شفاف تر تلفن همراه 

منصوب کرد.
با ایــن حــال،  تنهــا ۳5 درصد از 
بریتیش کلمبیــا گفتند  ســاکنان 
حس می کنند تاش های اســتان در 
نهایت موفقیت آمیز خواهند بود. در 
عین حال، حــدود ۳۱ درصد گفتند 
فکر می کنند دولــت فدرال می تواند 
به قول هــای خود بــرای کم کردن 
هزینه های تلفن های همراه در کانادا 

عمل کند.
از طــرف دیگر، معمــوال هزینه های 
ماهانه بســته های ســاکنان آمریکا 
پایین تر از میانگین کانادا اســت. این 
هزینه در کانادا حدود 75 دالر برای 
دو گیگابایت داده است که بیشتر از 
رقمی است که در بسیاری از کشورها 

پرداخت می شود. 
ماریو کانسکو رییس شرکت تحقیقاتی 

عامل نظرسنجی در یک بیانیه خبری 
گفت: »هزینه فعلی یک بسته ماهانه 
تلفــن همراه بــا دو گیگابایت حجم 
اینترنــت در اســترالیا و ایتالیا با به 
ترتیب 2۱ و 25 دالر است که بسیار 

پایین تر از کانادا است.«
او گفت: »بیشتر بریتیش کلمبیایی ها 
می دانند که هزینه های اســتفاده از 
وایرلس در آمریــکا پایین تر از کانادا 

است.«
در بریتیش کلمبیا، دیث قبا گفته که 
دولت استانی نگاهی به مسائل مرتبط 
با تلفن های همراه خواهد انداخت و 
یک بازبینی در قانون گذاری از قوانین 
حفاظت از مصرف کننده استان انجام 
خواهد داد تا از این مسئله اطمینان 
حاصل کند که کاربــران با حقوق و 
مقررات حفاظت  از خود آشنا هستند.

نتایج نظرســنجی از مطالعه آناین 
جمع آوری شد. این نظرسنجی بین 
روزهای دوازدهم و شانزدهم دسامبر 
در بین ۸۰۰ بزرگسال اهل بریتیش 

iroonia.ca .کلمبیا انجام شد
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C.I.S Canada
Immigration
Services

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

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  داروهای  ترکیبى 

. تزریق  رایگان  واکسن آنفوالنزا  
. تهیه  رایگان بلیستر پک

. تهیه و تجویز  جوراب واریس
. داروهای ترك سیگار رایگان

. دریافت  داروهای  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  بیماری  دیابت

. مشاور  جهت  مصرف  ویتامین ها  و داروهای بدون نسخه
. تزریق واکسن جهت مسافرت و مشاوره های  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

دولت کانادا برنامه اسپانسرشیپی والدین را به حالت تعلیق درآورد
برنامــه  کانــادا  دولــت  مــداد- 
را  والدین  )کفالت(  اسپانسرشــیپی 
برای مدت نامشخصی به حالت تعلیق 

درآورد.
این برنامــه یکــی از محبوب ترین 
برنامه های مهاجرتی کاناداســت که 
معموال ســالی یکبار در مــاه ژانویه 
برای ثبت نام باز می شود اما حاال وزیر 
مهاجرت کانــادا اعام کرده تا اطاع 
بعــدی این برنامــه مهاجرتی معلق 

خواهد بود.
مارکو مندیچینو، وزیر مهاجرت کانادا 
اعام کــرد که با توجــه به تصمیم 
وزارتخانه متبوعش برای بازنگری در 
برنامه مهاجرتی اسپانسرشیپی والدین 
)کفالت والدین(، این برنامه مهاجرتی 
پرطرفــدار فعــا به حالــت تعلیق 
درخواهد آمد تا گروه های کارشناسی 
بتوانند به دقت موارد مورد بازنگری را 

بررسی کنند.
برنامه مهاجرتی کفالــت والدین در 

چند سال اخیر مورد انتقادات فراوانی 
قرار داشت و همین موضوع هم باعث 
شــد تا فرایند انجــام آن بارها مورد 

بازنگری و تغییر قرار گیرد.
این برنامه قبا به این شــکل بود که 
متقاضیان ســالی یک بار و بر اساس 
نوبت و منوط بــه ارائه حضوری فرم 
درخواست، انتخاب و بررسی می شدند. 
اما افزایش تعداد متقاضیان باعث شد 
تا برخی دفاتر مهاجرتی با ترفندهایی 
ظرفیت سالیانه این برنامه مهاجرتی را 

برای مشتریان خود پر کنند.
دولت لیبرال به محض روی کار آمدن 
طرح قرعه کشــی را پیــاده کرد که 
مورد انتقاد زیادی قرار گرفت چراکه 
شانس و اقبال نقش زیادی در انتخاب 
متقاضیان داشت و تعداد کسانی که 
بدون داشتن شــرایط الزم اقدام به 
شرکت در قرعه کشی می کردند آنقدر 
زیاد بود کــه اداره مهاجرت کانادا در 
نیمه ی ســال مجبور می شــد برای 

بــار دوم از متقاضیان ثبت نام کند تا 
ظرفیت ساالنه لین برنامه ی مهاجرتی 
را پر کند. سپس قرار شد تا ثبت نام 
به شــکل آناین و بر اساس اولویت 
ارائه درخواست صورت گیرد. ظرفیت 
ســاالنه برنامه کفالت والدین در این 
روش که سال گذشته انجام شد، در 

همان دقایق نخســت پر و ظرفیت 
تکمیل شد.

همین موضوع باعث شــد تــا اداره 
مهاجرت بــه فکر تغییر مجدد روش 
دریافت درخواست ها بیفتد. موضوعی 
که به دلیل انتخابات اکتبر گذشــته 
به تعویق افتاد و حاال اداره مهاجرت 

کانادا مجبور شــده زمان بازگشایی 
این طرح را تا اطاع بعدی به تعویق 
بیندازد. زمان دقیقی برای این منظور 

قید نشده است.
هر سال حدود 2۰ هزار پرونده کفالت 
والدین توســط اداره مهاجرت کانادا 

پذیرفته و بررسی می شود.

»موسسه فیچ«: 
سال آینده»ارزش واقعی« مسکن در کانادا کاهش می یابد

ایرونیا- با استناد به تازه ترین گزارش 
 Fitch موسســه رتبه بندی اعتباری
Ratings سال آینده قیمت مسکن 
کانادا ابــا در نظرگرفتن نرخ تورم تا 

حدی کاهش خواهد یافت.
بنا بــه این برآورد کارشناســان این 
موسســه قیمت ها دور از دســترس 
بســیاری از خریداران و دیگر افرادی 
هستند که می خواهد وارد بازار بشوند 
امــا نمی تواننــد وام دریافت کنند.
موسســه فیچ که دفاتری در لندن و 
نیویورک دارد ، یکی از ســه موسسه 
اعتبــاری در دنیا  بزرگ ســنجش 

محسوب می شود.
فیچ سه شــنبه در گزارش چشم انداز 
مســکن جهانی و وام مسکن 2۰2۰ 
خود گفت کانادا شاهد افزایش قیمت 
مســکن در حدود یک درصد خواهد 
بود که وقتی مقابل تورم 2 درصدی 
قرار داده بشــود بــه معنی “کاهش 

واقعی” خواهد بود.
فیچ  تحلیلگر  ســوزان هوســترمن 
نوشت: »ما فکر می کنیم افت مقرون 
به صرفگی )مخصوصــا در تورنتو و 
ونکوور( و تدابیر به شدت محتاطانه 
کــه تعــداد قرض گیرندگانــی که 
می توانند وام مســکن دریافت کنند 
را محدود می کنند به طور مســتمر 
باعث خواهند شد رشد قیمت مسکن 
محدود بشود. رشد قیمت مسکن در 
بازار توســط محدودیت های  هر دو 
وام دهی ملی و محدودیت های خرید 

مسکن محلی محدود شده است«.
پیش بینی فیچ از رشد قیمت مسکن 
کمی ضعیف تر از شرکت های اماکی 
مانند رویــال لوپژ اســت که گفته 
سال آینده هزینه خانه های مستقل 
دوطبقه شاهد افزایشی ۳.۱ درصدی 
خواهد بود چون جوانان در مونترال، 
اتاوا و تورنتو به سمت خانه های حومه 
شهرهای بزرگ حرکت می کنند و از 

کاندوهای شهری دور می شوند.
مسئله ای که مخصوصا توجه فیچ را 
جلب کرده مقــرون به صرفگی با در 
نظر گرفتن بدهــی میانگین خانوار 
اســت که امســال به ۱77 درصد از 
درآمد قابل خرج رسید. با وجود اینکه 
فیچ انتظــار دارد بانک مرکزی کانادا 
نرخ بهره را در ســال آینده هم بدون 
تغییــر در ۱.75 درصــد حفظ کند، 
معتقد اســت افزایش نرخ بهره به 2 
درصد در ســال 2۰2۱ و باالتر رفتن 
نرخ ها می تواند قابلیت کانادایی ها برای 
بازپرداخت بدهی ها را زیر سوال ببرد.

مقرون به صرفگی ممکن است بیش از 
همه در بازارهای تورنتو و ونکوور تحت 
تاثیر قرار بگیرد. رویال لوپژ می گوید 

در این بازارها هزینه یک خانه مستقل 
دوطبقه متوسط در سال آینده ۱.46 

میلیون دالر خواهد بود.
هوسترمن گفت: »قیمت ها در ونکوور 
از سال 2۰۱۸ تا به حال به طور مداوم 
در حال کاهش بوده اند و قیمت های 
تورنتو بعــد از توقفی کوتاه دوباره در 
سال منتهی به ســپتامبر به میزان 

متعادل تر 4 درصد رشد کردند«.
بــا این حــال، فیچ انتظــار دارد که 
بدهی هــای معوقــه مربوط بــه وام 
مسکن در سال آینده هم نزدیک به 

پایین تریــن درجات تاریخی خود در 
۰.۳ درصــد باقی بماننــد چون نرخ 
پایین بیکاری 5.7 درصدی، رشــد 
قدرتمند شــغل ها و افزایش حداقل 
حقوق ها به کمــک صاحب خانه ها 

خواهد آمد.
در مقایسه با 2۳ کشور دیگر موجود 
در چشــم انداز فیچ، پیش بینی این 
شــرکت برای رشد قیمت مسکن در 
کانادا نزدیک به قعر جدول قرار دارد 
و تنها جلوتر از ایتالیا با افزایشی ۰.5 
درصدی قرار دارد. کلمبیا با 7 درصد 

در صدر است و انتظار می رود قیمت 
مســکن در آمریکا در ســال آینده 

افزایشی ۳ درصدی داشته باشد. 
فیچ پیش بینی می کند که رشد وام 
مسکن هم به همین ترتیب در سال 
آینده کم و معادل یک درصد خواهد 
بود چون استانداردهای دریافت وام ها 
سفت و سخت باقی می ماند. در تضاد با 
این، ممکن است فعالیت وام مسکن 
در آمریکا 5 درصــد افت کند چون 

فعالیت ری فایننس افت کرده است.

ایرونیا- کانادایی ها مثل گذشــته به 
خیریه پول اهدا نمی کنند. 

نتایــج مطالعه جدیدی که توســط 
انستیتو فریزر ونکوور انجام شد، نشان 
داده که کانادایی هــا ۰.54 درصد از 
درآمد خود را در سال 2۰۱۸ به خیریه 
اهدا کردند. این سال جدیدترین سال 

محاسبه آمارهای مالیاتی است.
در مقایسه، آمریکایی ها تقریبا سه برابر 
این مقدار را با ۱.25 درصد درآمد خود 
اهدا کردند. این انســتیتو رقم اهدای 
پول به خیریه توســط کانادایی ها را 
پایین ترین رقم از حداقل سال 2۰۰۰ 

تا به حال اعام کرده است.
 Union ســخنگوی  هانــکا  جرمی 
ونکوور می گوید   Gospel Mission
با وجود اینکه اهدا به خیریه در حال 
کاهش است، نیاز به کمک دارد باالتر 

می رود.
او گفت: »این اتفاق ترســناکی است 
چــون در عین حال نیــاز به این امر 
دارد بیشتر می شود. این در نهایت به 
این معنی اســت که مردم دارند زجر 
می کشند، تقا می کنند و از مواردی 

که اجتناب ناپذیر هستند می میرند«.
با این حــال هانکا می گوید از نتیجه 
مطالعه متعجب نشده است. او گفت:  
»چیزی که این گزارش نشــان داده 
همان چیزی اســت که ما طی چند 
ســال اخیر به عنوان یک روند شاهد 

آن بوده ایم؛ شاهد اهداکنندگان فردی 
کمتری هستیم که به طور میانگین 
دارند پول کمتری هم اهدا می کنند«.
تنها کمتر از 2۰ درصد از کانادایی هایی 
که مالیات خود را به ثبت رساندند در 
ســال 2۰۱۸ ادعای اهــدا به خیریه 

داشتند.
 در آمریکا 24.۹ درصد از شهروندان 

به خیریه پول اهدا کردند.
مطالعه می گوید بخشنده ترین استان 
مانیتوبا بود کــه در آن 2۳.4 درصد 
از شهروندانی که مالیات ثبت کردند 
در سال 2۰۱۹ ادعای اهدا به خیریه 

داشتند.
در غرب کانادا به ترتیب ساسکچوان، 
آلبرتا و بریتیش کلمبیا روی هم رفته 
از پرینس ادوارد آیلند )2۱.۳ درصد( 
و انتاریــو )2۰.۹ درصــد( که دوم و 
ســوم بودند، عقب تر هستند. استانی 
کــه کمترین میزان بخشــندگی را 
داشــته نوناووت با 7.2 درصد بوده و 
دو منطقه باقی مانده هم سه استان 

آخر را تکمیل کردند.
به گفتــه این مطالعــه، پایین ترین 
متوســط هر ایالت آمریکایی ۳5۱2 
دالر در رود آیلند بود. اما همین رقم 
هم از باالترین میانگین هر اســتان 
کانادایــی کــه 27۰۳ دالر کانادا در 

iroonia.ca .آلبرتا بود، بیشتر بود

کانادایی ها کمتر از همیشه به
سازمان های خیریه کمک می کنند
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انوشیروان شیری زاده، 
متهم دستگیر شده در ریچموندهیل، سوء پیشینه جنایی داشته است

پرژن میرور- انوشیروان شیری زاده، 
۳4 ساله ســاکن ریچموند هیل در 
شمال تورنتو، که پس از اقدام به قتل 
و شلیک چند گلوله از دست پلیس 
فرار کرده بود و بعداز ۱2 ســاعت در 
شــامگاه جمعه 27 دسامبر دستگیر 
شد، دارای سوء پیشینه جنایی بوده 

است.
بر اســاس تحقیــق پــرژن میرور، 
انوشــیروان شــیری زاده، یکــی از 
مجرمان ســابقه دار در استان انتاریو 
کانــادا بوده اســت. ســایت خبری 
»کالِدون اینترپرایز« در روز هشــتم 
اوت ســال 2۰۱2 گزارش کرده بود 
که در پی حکم بازرســی صادر شده 
توسط پلیس منطقه ای یورک، واحد 
اجرای قوانین اسلحه استانی و پلیس 
اســتانی انتاریو در شــهرهای اُشاوا، 
کالِــدون و ریچموند هیل، در روز 2۱ 
ژوئیه 2۰۱2، تعداد ۱۰ قبضه ساح 
را ضبط کردنــد که این امر منجر به 
دستگیری سه مرد به اسامی مایکل 
بوچر 42 ســاله ساکن شهر کالِدون، 
ُمری هیگینز 44 ســاله ساکن شهر 
اشــاوا و انوشیروان شــیری زاده، 26 

ساله، ساکن شهر ریچموند هیل در 
شمال تورنتو شده بود.

هر ســه این افــراد به اتهــام قاچاق 
اسلحه، دســتکاری در شماره سریال 
اســلحه، تملک دارایی های به دست 
آمده از طریق ارتــکاب به جرم، دارا 
بودن غیر قانونی ساح، نگهداری غیر 
امن ســاح، دارا بودن مواد مخدر و 
نقض اجرای دستورات قاضی دستگیر 

شده بودند.
روز جمعه 27 دسامبر 2۰۱۹ حدود 
ساعت ۱۰:۳۰ صبح، یکی از ماموران 
پلیــس منطقه یــورک اتومبیلی را 
در محدوده خیابــان بِی ویو و میجر 
مکنــزی متوقف می کنــد. در حین 
بازرســی پلیس، چند گلوله شلیک 
می شود و مظنون با اتومبیل خود از 

صحنه فرار می کند.
انوشیروان شیری زاده )مظنون( وارد 
خانه ای در خیابان اِلم وود می شــود. 
پــس از چندین ســاعت مذاکره و 
گفتگو، با کمک واحد واکنش سریع 
پلیس منطقه یــورک و نیروی ویژه 
اضطراری پلیــس تورنتو، کمی پس 
از ساعت ۱۰ شب، انوشیروان شیری 

شبکه های اجتماعی، 
احزاب کانادا و ضرورت دفاع از حریم خصوصی شهروندان

آنالیتیکا  کمبریج  رسوایی  ماجرای 
زنگ خطر را برای بسیاری از کاربران 
امنیت  درباره  اجتماعی  شبکه های 
و حریم خصوصی به صدا در آورده 
اســت. دولت کانادا نیز این نگرانی 
را درک کرده و برنامه هایی برای آن 

دارد.

 )Colin Bennett( مداد- کالین بنت
استاد علوم سیاسی دانشگاه ویکتوریا 
بر این باور است که اقدام دولت فدرال 
در زمینه حفاظت از حریم خصوصی 
کاربران در فضای مجازی نباید فقط 
به پلتفرم هایی نظیر فیسبوک محدود 
شده و باید احزاب را نیز در بر گیرد. 
آقای بنت در مقالــه ای در گاب اند 

میل به واکاوی این مساله می پردازد.
 Digital( دیجیتــال«  »منشــور 
Charter( دولــت لیبــرال، وعــده 
اقداماتی جدی تر را برای حفاظت از 
حریم خصوصی کاربــران در فضای 
آناین و نیز کاهش قدرت شرکت های 
بزرگ در دسترسی به این اطاعات را 
می دهد. اما تحمیل یک سری مقررات 
به شرکت هایی نظیر فیسبوک، توئیتر، 
گوگل و ســایر پلتفرم هــای آناین 
بدون تحمیــل مقرراتی مشــابه به 
احزاب سیاسی کشور که از آنها برای 
دستیابی به رای دهندگان جدید و یا 
درخواست کمک های داوطلبانه بهره 

می گیرند، بی معنی خواهد بود.
ناودیپ باینز )وزیر نــوآوری، علوم و 
توسعه اقتصادی فدرال( دستوری از 
نخست وزیر دریافت کرده که بر اساس 
آن، این وزارتخانه باید مجموعه ای از 
حقوق را برای شــهروندان در زمینه 
داده های شخصی تعریف کند. اجازه 
دادن بــه کاربر برای انتقــال داده ها 
خصوصی از یک پلتفرم به پلتفرمی 
دیگر، حق پاک کردن داده ها از یک 
پلتفرم، حق پس گرفتن توافق اولیه 
برای فروش داده های شخصی، حق به 
چالش کشیدن میزان داده هایی که 
یک شرکت یا آژانس دولتی از ما در 
نزد خود نگهداری می کند و نیز حق 
آگاهی از هر نوع سرقت احتمالی این 
داده ها از جمله مواردی اســت که در 

این اقــدام دولتی مد نظر قرار گرفته 
شده است.

این اصاحات نیازمند برخی تغییرات 
اساســی در زمینه حقوق حفاظت از 
حریم خصوصی است تا به این ترتیب، 
کانادا بتواند همراستا با استانداردهای 
جهانی حرکت کنــد. همچنین باید 
یک »کمیســیونر داده« هم تعریف 
شود که البته هنوز جزئیات بیشتری 
درباره اختیارات این مسئول دولت و 
نوع ارتباط کاری او با کمیسیونر حریم 

خصوصی اعام نشده است.
بی تردید  ارتباطی  نوین  فناوری های 
نقش موثری در شکل دهی به اطاعاتی 
که به صورت آناین مصرف می کنیم 
دارند. همین فناوری ها هستند که به 
شرکت های بزرگ فناوری این امکان 
را می دهند که از قــدرت زیادی در 
شــکل دهی به دیدگاه مان نســبت 
به دنیای اطراف برخوردار باشــند و 
توانایی زیادی نیز برای هدایت باورها 
و رفتارهای سیاسی شهروندان داشته 
باشند. این امر خودش مساله ای بسیار 
جدی اســت و موارد مطرح شده در 

»منشور دیجیتال« نیز گامی مهم در 
راستای کاهش پیامدهای این پدیده 

خواهد بود.
اما تا وقتی که هیچ ســازوکاری برای 
نظم بخشــی به عملکرد احزابی که 
از ایــن پلتفرم ها اســتفاده می کنند 
وجود نداشته باشند، اجرای همه این 

اقدامات باز هم ناکافی خواهد بود.
واقعیت این اســت کــه توجه جدی 
افکار عمومی به ضرورت محدودسازی 
پلتفرم های آناین، به اســتفاده های 
سیاســی از داده هــای کاربــران و 
رسوایی هایی نظیر کمبریج  آنالیتیکا 
صــورت گرفــت. به همیــن دلیل، 
بی توجهی دولت به احزاب سیاسی در 

این منشور، تعجب آور است.
بــه  قوانیــن و مقــررات مربــوط 
حریــم خصوصی در بیشــتر جوامع 
دموکراتیک، احزاب سیاســی را نیز 
در بر می گیرد. استان بریتیش کلمبیا 
یک سری قوانین استانی در این زمینه 
دارد. به همین خاطر، هیچ دلیلی ندارد 
که مقرراتی مشابه را در سطح فدرال 
به کار نگیریم. کارشناســان زیادی 
درخواست اصاحات در این مقررات را 
مطرح کرده اند. مرکز حقوق دیجیتال 
کانــادا از 5 نهاد مجزای قانون گذاری 
در کشور خواسته تا به بررسی نقش 
احزاب سیاسی در استفاده از اطاعات 

فردی شهروندان بپردازند.
این مســاله به هیچ وجــه انتزاعی و 
دارای پیچیدگی های آنچنانی نیست. 
بــا نگاهی به مســائلی که طی چند 
انتخابــات اخیــر روی داده می توان 

راهکارهایی عملی را پیشنهاد کرد.
برای نمونه در چند انتخابات اخیر بارها 
و بارها با پدیده »خرده هدف گیری« 
)microtargeting( روبرو شده ایم که 
در آن، پیام هایی مشخص برای برخی 
گروه هــای جمعیتــی در حوزه های 
انتخاباتی برای رای  دادن )رای ندادن( 
به حزب یا فردی خاص نمایش داده 
می شود. فیسبوک برای اولین بار در 
کانادا، اطاعاتی را درباره آگهی های 
سیاسی که در این پلتفرم منتشر شد 
ارائه کرد. فرد یا حزب پرداخت کننده 
هزینــه تبلیغــات و مخاطب هدف 
از جمله مواردی بود که فیســبوک 

منتشر کرد.
الگوی هدف گیری خرد بر داده هایی 
که پلتفرم از مخاطب در دست دارد 
بســتگی دارد. احــزاب از ابزارهای 
پیچیــده تحلیل داده بــرای تعیین 
مقیاس و نــوع پیام هایی که باید به 
مخاطب ارائه دهند استفاده می کنند. 

این پیام ها سپس در اختیار فیسبوک 
قرار می گیــرد تا برای مخاطبانی که 
مشابهت هایی با هم دارند به نمایش 
درآید. شاید نمایش آگهی مربوط به 
خدمات و محصوالت چندان برایتان 
آزاردهندن نباشد. اما نگرانی ها وقتی 
افزایش مییابد که این سبک تبلیغات 
به دنبال جمع آوری آرای شهروندان 

باشد.
برخی کمپین های تبلیغاتی نیز ممکن 
است از پیام هایی جعلی استفاده کنند. 
برای نمونه، محافظه کاران میلیون ها 
پیامک به یک سری شماره تلفن های 
منیتوبا،  ساســکاچوان،  در  تصادفی 
انتاریو و نیوبروانزویک فرستادند و در 
این پیامک اعــام کردمد که قیمت 
بنزین به زودی باال می رود. اما لینکی 
که در ایــن پیامک وجود داشــت، 
کاربران را به وب سایتی که به تبلیغ 
اندرو شی یر )رهبر حزب محافظه کار( 
اختصاص داشت هدایت می کرد که 
در آن درباره طرح شی یر برای حذف 
مالیات کربن توضیح داده شــده و از 
کاربــران حامی حذف ایــن مالیات 
درخواست می شد اطاعات شخصی 

خود را وارد کنند.
ارســال پیامک های انبوه در روزهای 
تبلیغات انتخاباتی مشکلی ندارد، زیرا 
احزاب سیاسی از قوانین ضد اسپم در 
این زمینه مســتثنی هستند. به نظر 
می رســد این قوانین نیــز باید مورد 

بازنگری قرار گیرد.
شاید این مســاله فعا هیچ آسیبی 
را نصیب کســی نکند. بــرای نمونه 
ممکن است حزب نئودموکرات یک 
کارت تبریک کریســمس را با پیام 
جاگمیت سینگ برای رای دهندگان 
ارســال کند. اما این روند در صورت 
ادامه می تواند زمینــه را برای برخی 
اخبار  گسترش  نظیر  سوءاستفاده ها 
و اطاعات نادرست فراهم سازد. اگر 
بتوانیم میزان دسترسی پیام دهندگان 
به اطاعات دقیــق درباره جمعیت 
مخاطب را محدود ســازیم و کاهش 
دهیم، جلوی سوءاستفاده های بعدی 

در این زمینه نیز گرفته می شود.
البته این مقررات جدید برای حفاظت 
از حریم خصوصی شهروندان، زمینه را 
برای رقابت عادالنه بین احزاب سیاسی 
نیز مهیاتر می کنــد. این مقررات به 
ایجاد شفافیت بیشتر می انجامد و در 
عین حال، میزان اطاعاتی فردی که 
احزاب و نامزدها می توانند بدون اجازه 
شهروندان مورد استفاده قرار دهند نیز 

کاهش می دهد.

زاده توسط پلیس دستگیر می شود.
واحد تحقیقــات ویژه پلیس در حال 
جمع آوری مستندات این واقعه است 

و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
انوشیروان شیری زاده، قرار است در 
دادگاه انتاریــو حاضر شــود و به ۱۰ 
مورد اتهام خود که شــامل: اقدام به 
قتل، در اختیار داشــتن غیر قانونی 
اســلحه، بی مباالتی در اســتفاده از 
اســلحه، در اختیار داشــتن ساح 
ممنوعه و فشــنگ، حملــه به قصد 
مقاومــت در برابر قانــون و رانندگی 

خطرناک می باشد، پاسخ دهد.
صحنه اصلــی تیرانــدازی در پمپ 
بنزین »پترو کانادا« در جنوب شرقی 
چهار راه بی ویو و میجر مکنزی بوده 
است. به گزارش پلیس منطقه یورک 
در ایــن واقعه هیچ یک از افراد پلیس 
و مردم عادی دچار آســیب نشده اند. 
لورا نیکول، افسر پلیس منطقه یورک 
گفته اســت به ندرت اتفاق افتاده که 
فردی در روز روشــن و در یک مکان 

پر رفت و آمد با اسلحه شلیک کند.

برخی از تماس های عجیب با 911 
در سال گذشته

ایرانیان کانادا- گرچه برای اکثر افراد، 
۹۱۱ شــماره ای اضطــراری تلقی 
گشــته، اما به نظر می رسد برخی از 
ساکنین اتاوا چنین برداشتی ندارند. 
اخیرا پلیس اتاوا برخی از مســخره 
ترین تماس های ۹۱۱ دریافتی خود 
را منتشر نموده که برخی به واقع مایه 

تاسف اند.
روز سه شنبه، پلیس اتاوا به شهروندان 
یادآوری کرد که سال نو زمان بسیار 
خوبــی برای ایجاد تغییــرات بوده و 
استفاده از شــماره ۹۱۱، تنها برای 
موارد اضطــراری بایســتی جز این 
اهداف قرار گیرد، چرا که تماس های 
غیر اضطراری موجب اشــغال خط 
گشته و ممکن است زمان پاسخگویی 
به فردی که با یــک اورژانس واقعی 

سروکار دارد را به تأخیر بیندازد.
برخی از عجیب ترین تماس های ۹۱۱ 

پلیس اتاوا در ادامه ذکر گشته اند:
Amber Alerts یکــی از موارد این 
تماس های مســخره محسوب می 
گردد. طی یک ســال گذشته، ۹۱۱ 
تماس های بسیاری دریافت کرده که 
در آن شهروندان از صدای هشداری 
که نیمه شــب آنان را از خواب بیدار 

کرده، شکایت نموده اند.
یک شهروند نیز با ۹۱۱ تماس گرفته 
تا فعال بودن تمــاس های خروجی 
تلفن همراه جدید خــود را امتحان 
کند. برخــی نیز از ایــن خط برای 

اطاع از زمان تحویل مواد غذایی خود 
استفاده نموده اند، چرا که راننده در 

ترافیک گیر کرده است.
یکی دیگر از این تماس های مسخره، 
توســط والدینی صــورت گرفته که 
نتوانســته بودند کودک هشت ساله 
خود را برای رفتن به مدرسه متقاعد 

کنند.
سایر تماس ها شامل سؤال در رابطه 
با نحوه ارائه درخواســت شغلی برای 
افسری پلیس، درخواست شماره تلفن 
غیر اضطــراری برای خدمات پلیس، 
گزارش تصادفات جزئی، ســؤال در 
رابطه با بســته بودن جاده ها و زمان 

برقراری مجدد برق می باشد.
با این حال، این تماس های تلفنی تنها 
تماس های پوچــی نبوده که پلیس 
انتاریو با آن ها سرو کار داشته، پلیس 
منطقه ای Peel در ماه سپتامبر یک 
تماس تلفنی منتشر نموده که طی آن 
یکی از ساکنین از وجود گوجه فرنگی 
در ساندویچ مرغ خود شکایت کرده 

است.
و در نهایت یکی دیگر از ساکنین در 
ماه ژوئیه بــا ۹۱۱ تماس گرفته تا از 
توقف یک کامیون بستنی در بیرون 

خانه خود شکایت نماید.
الزم بــه یادآوری اســت کــه برای 
درخواست های غیر اضطراری، تنها 
بایســتی با پلیس محلی خود تماس 

بگیرید.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل براى صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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از طریق: 
خویشاوندی، شغلی،  کارآفرینی، سرمایه گذاری

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

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

سال تاسیس 1997

UNIVERSAL
IMMIGRATION SERVICES

Reg.# FM0214003
Victoria, BC Canada

«کار را به کاردان بسپارید»

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

ارائه برخی خدمات رایگان
 به پناهجویان مشروطه خواه 

 Some FREE Services for Monarchists

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

باهمکاری وکالی کاردان ونکوور

مدیر اجرایی

 Travel Document اخذ مدرك
کانادایی در کوتاه ترین زمان ممکن

HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

WE ARE MONORCHIST «ما مشروطه خواه هستیم»

30 سال تجربه در امور مهاجرت و پناهندگى

داراى اطالعات بسیار وسیع 
در مورد پناهندگى از ایران

We Are Pro Monarchist

تلفن مستقیم دکتر رضایى

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

آیا کانادایی ها آماده 
مبارزه با نژادپرستی هستند؟

هر گاه برخوردی تبعیض آمیز به شهروندی کانادایی صورت می گیرد، مبارزه 
با این پدیده زشت به خواسته افکار عمومی تبدیل می شود. اما این خواسته 
خیلی زود هم به فراموشــی سپرده می شود. حال سئوال اینجاست که آیا 

کانادا آماده مبارزه بنیادین با این رفتارهاست؟

مداد- کانــادا جامع هــای متکثر و 
دربردارنده افرادی با پیشنیه های قومی 
و نژادی مختلف است. اما همین تنوع 
دردسرهایی هم برای شهروندان ایجاد 
کرده است. هر چند تبعیض نژادی در 
قوانین کانادا ممنوع است، هر از چند 
گاهی شاهد بروزش در زندگی روزمره 

شهروندان هستیم.
 )Michael Adams( ادامــز  مایکل 
بنیانگذار و مدیر موسسه اینویرونیکز 
)Environics Institute( و لیلیــان 
مــی )Lilian Ma( نیــز مدیر بنیاد 
 Canadian( کانادا  نژادی  ارتباطات 
 )Race Relations Foundation
در مقالــه ای در گاب انــد میل به 
واکاوی این قضیــه و راه حل های آن 

می پردازند.
وقتی اتفاقی نژادپرســتانه در کانادا، 
توجه افــکار عمومی را به خود جلب 
می کنــد، معمــوال دو واکنش روی 
می دهد. اول اینکه این اقدام به شکل 
کلی محکوم می شود و سپس عزمی 
برای آغاز حرکتی برای گفتگو میان 
شــهروندان با پیشــنیه های نژادی 
مختلف در کشــور شــکل می گیرد. 
اما پــس از مدتی کوتاه همه چیز به 
فراموشــی سپرده می شــود و افکار 
عمومی بــه چیزهایــی دیگر توجه 
می کند تا یک اینکــه یک بار دیگر 
چنین اتفاقی بیفتد و دوباره روز از نو 

و روزی از نو!
نتایج یک نظرســنجی که به تازگی 
صورت گرفته بــه درک بهتر ارتباط 
میان افراد از اقوام و نژادهای مختلف 
در کانادا که می تواند شــروعی برای 
این نوع گفتگو )که به شــدت به آن 
نیاز داریم( باشد، کمک می کند. این 
نظرسنجی برای کسانی آن دسته از 
کانادایی هایی که قربانی برخوردارهای 
نــژادی بوده اند هیــچ چیز جدیدی 
ندارد. برای بســیاری از ایــن افراد، 
نژادپرستی یک تجربه رایج و روزمره 
اســت. بر اســاس نتایج نظرسنجی 
ارتباط نژادی در سال 2۰۱۹، بیشتر 
کانادایی هایی کــه قربانی رفتارهای 
که  می گویند  می شــوند  نژاپرستانه 
اطرافیان هم نژادی شان  و  دوســتان 
فقط به خاطر اینکه از نژادی متفاوت 
از اکثریت کانادایی هســتند، گاهی 
یا اغلب بــا رفتارهایی ناعادالنه روبرو 

می شــوند. کمتر از ۱ نفر از ۱۰ نفر 
گفته اند که تاکنون با چنین رفتارهایی 

روبرو نشده اند.
به شــکل های مختلفی  نژادپرستی 
نمــود می یابــد. کانادایی ها احتماال 
از  در مکان های عمومی، نمونه هایی 
تبعیض را دیده انــد. اما بخش قابل 
توجهی از این رفتارها در حمل ونقل 
عمومی، فروشــگاه ها و رســتوران ها 
و نیــز محل هــای کار روی می دهد. 
تعامل با مامــوران پلیس و ضابطان 
قضایی نیز یک مشکل برای برخی از 
اقلیت هاست. از هر ۳ بومی کانادایی، 
یک نفر و از هر 5 سیاهپوست کانادایی، 
یک نفر می گوید که در سال گذشته 
حداقل یک بار به دســتور پلیس در 
خیابان متوقف شــده است. رسانه ها 
و محصــوالت فرهنگی نیز می توانند 
به تشــدید مســاله بیانجامند. از هر 
5 کانادایــی متعلق به اقلیت ها، فقط 
یک نفر می گوید که تصویر منصفانه 
از اقلیت نژادی آنها در رســانه ها به 
تصویر کشــیده می شود. نژادپرستی 
گاهــی حتی به شــکلی جزئی تر در 
تعامات روزمره هم نمود می یابد. بین 
یک ســوم تا نصف کانادایی هایی که 
قربانی رفتارهای نژادپرستانه بود ه ا ند 
می گویند طی ۱2 ماه گذشــته، به 

خاطر نژادشــان، به عنــوان فردی با 
بهره هوشی کمتر با آنها برخورد شده 

و یا اینکه مورد بی محلی و کم توجهی 
واقع شده اند.

نکته تکان دهنــده در کانادا به عنوان 
کشوری که به تنوع مردمانش افتخار 
می کنــد، بــه کانادایی هایی مربوط 
می شود که قربانی چنین رفتارهایی 
می شــوند و گاهی احساس می کنند 
باید هویت واقعی خود را پنهان کنند. 
در میان همه گروه های نژادی، ۳ نفر 
از هر ۱۰ نفر می گوید که گاهی سعی 
می کند طوری رفتار کند که دیگران 
متوجه نژادش نشوند. این رقم حتی 
در میان بومیــان کانادا به ۳۹ درصد 

هم می رسد.
اینکه این  نکته آزاردهنــده دیگــر 
نظرسنجی نشــانگر دیدگاهی است 
کــه همــه کانادایی هــا )و نه فقط 
شــهروندان غیرسفیدپوست( درباره 
پدیده نژادپرستی در کشــور دارند. 
البته خوشبختانه به نظر می رسد که 
آگاهی عمومــی درباره این پدیده در 

حال افزایش است.
بر اساس این نظرسنجی، کانادایی ها با 
هر پیشینه ای، یک سری از گروه های 

خاص را هدف بیشترین رفتارهای 
می دانند.  جامعه  در  نژادپرســتانه 
بومیــان کانــادا، سیاهپوســتان، 
مســلمانان و نیــز افــرادی که از 
خاورمیانه بــه کانــادا آمده اند در 
راس این گروه ها قــرار دارند. از هر 
۱۰ سیاهپوست، ۸ نفر می گوید که 
سیاهپوســتان معموال و یا حداقل 
گاهی بــه خاطر نژادشــان مورد 

رفتارهای ناعادالنه قرار می گیرند.
بیشتر کانادایی های غیر سیاهپوست 
)حدود 7۳ درصد از آنها( می گویند 
که از برخوردهای نژادپرســتانه با 
سیاهپوستان آگاهی دارند. با وجود 
یــک موضوع  نژادپرســتی  اینکه 
جدی اســت، رد وجود تبعیض از 
ســوی برخی کانادایی ها، ســبب 
پیچیده تر شدن مســاله می شود. 
کمتر از یک نفر از هر ۱۰ کانادایی 
می گوید که رفتارهای تبعیض آمیز 
علیه شــهروندان دارای پیشینه ای 

غیرکانادایی هرگز روی نمی دهد.
امــا جذاب تریــن یافتــه در این 
نظرســنجی به مســیری اشــاره 

دارد که پیــش رو داریم. کانادایی ها 
با پیشــینه های مختلف در کشــور 
می گوینــد که ارتباط بیــن اقوام در 
کشور به طور کلی در وضعیت خوبی 
قرار داشته و در حال بهتر شدن است. 
دیدگاه هــا حتــی دربــاره ارتباط با 
اقوام و نژادهای دیگر که در نزدیکی  
نظرسنجی  این  به  پاســخ دهندگان 
زندگی می کنند هم امیدبخش تر بود.
از هــر ۱۰ نفر، ۸ نفر اعام کردند که 
ارتباطات بین آنها و ســایر نژادها در 
مجموع خوب است و 75 درصد نیز 
اعام کردند که افراد با پیشــینه های 
مختلف نژادی از شانس برابری برای 
موفقیت در اجتماع شان برخوردارند. 
ایــن دیدگاه های مثبــت احتماال به 
ارتباطات در حال رشد میان گروه های 
بیشــتر  می شــود.  مربوط  مختلف 
کانادا یی هــا نه تنها هــر از گاهی با 
افرادی از نژادهای دیگر ارتباط دارند، 
بلکه بیشتر آنها دوستانی از سایر اقوام 

و قومیت ها نیز دارند.
این ارتباطات و دوســتی ها بی تردید 
شــکل دهنده دیدگاه مــان در آینده 

خواهد بود. 
از هر ۱۰ کانادایی ها، 6 نفر نسبت به 
ایجاد برابری نژادی تا زمانی که زنده 
است امیدوار و خوش بین است. فقط 
4 نفر از ۱۰ کانادایی پرسش شــونده 
نســبت به این قضیــه بدبین بوده و 
امیدی بــه آن ندارند. این ناامیدی و 
بدبینی در میان سیاهپوستان کانادایی 
به ۳۰ درصد می رســد. با این وجود، 
این خوش بینی، دیدگاه غالب به شمار 

می رود.
قربانــی  کانادایی هــای  از  وقتــی   
رفتارهای نژادپرستانه پرسیده می شود 
کــه آیا فکر می کنند نســل آینده با 
رفتارهای تبعیض آمیز کمتری نسبت 
به امروز روبرو می شود یا خیر، بیشتر 
آنها امیدوارند که نژادپرستی در آینده 

کاهش یابد.
تعداد کســانی که وجود نژادپرستی 
به عنــوان یک واقعیــت در کانادا را 
رد می کنند زیاد نیســت. بسیاری از 
کانادایی ها آماده اند به طور جدی به 
واکاوی عواملی که به بروز رفتارهای 
)نظیــر  می انجامــد  تبعیض آمیــز 
ســوگیری های ناخودآگاه( بپردازند. 
بســیاری هــم ممکن اســت آماده 
رویارویی با نژادپرستی سیستماتیک 
در نهادهای عمومــی به ویژه پلیس 
هســتند )که البته ایــن امر فقط به 

پلیس محدود نمی شود(.
 البته کانادایی ها می توانند همزمان با 
برقراری ارتباط موثر با سایر اقوام، به 
این کار بپردازند. همین ارتباطات است 
که زمینه را برای گفتگوهای معنادار و 
مستمر درباره آینده ارتباطات قومی 

در این کشور آماده می کند.

دزدی از بانک در شب کریسمس
در مونترال

دو مرد با صورت های پوشیده در شب کریسمس به یکی از شعبه های بانک 
کانادا در جزیره مونترال دستبرد زدند.

به گزارش هفته، به نقل از ژورنال دو مونترال، حدود ساعت ۱۰ و 2۰ دقیقه 
به وقت محلی، دو مظنون به شــعبه بانک ملی کانادا در جاده ی کانورا در 
شهر مون-رویال وارد شدند. حدود ده نفر از جمله چند مشتری داخل بانک 

بودند. به گفته پلیس یکی از دو سارق یک ساح کمری در دست داشت.
دو مظنــون پس از آن که با صدای بلند به حاضران در بانک اعام کردند 
قصدشان دزدی است، با خشونت پول موجود در صندوق ها را برداشتند و 
پول و اشیای قیمتی مشتریان را هم گرفتند. دو سارق بدون فوت وقت از 
بانک خارج شده و با پای پیاده به سمت بزرگراه 4۰ فرار کردند. با توجه به 
این که سارقین به سرعت از صحنه متواری شده و از چشم شاهدان پنهان 

شدند، مشخص نشد که چگونه و با چه وسیله ای از آنجا دور شدند.
ســخنگوی پلیس مونترال اعام کرد هیچ کس در این ســرقت مسلحانه 
آسیب ندید. به گفته وی مقدار پول های به سرقت رفته اعام نشده است تا 

روند تحقیقات در این باره مختل نشود.



شماره ۱457 جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ ۱212 Issue 1457 Friday January 3, 2020

*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

واکنش ها به حذف دونالد ترامپ
 از فیلم »تنها در خانه« توسط سی بی سی

مداد- حذف سکانس حضور ترامپ در 
این فیلم توسط سی بی سی با واکنش 

تند طرفداران ترامپ روبرو شد.
به گــزارش الپرس، در نســخه ای از 
»تنها در خانه 2« که به تازگی توسط 
سی بی سی منتشر شده، صحنه ای که 
دونالد ترامپ برای چند ثانیه حضور 
دارد و به بازیگر اصلی فیلم در یافتن 
مسیر کمک می کند حذف شده است. 
این صحنه در پازا هتل در نیویورک 
فیلمبرداری شد که ترامپ به تازگی 

آن را خریداری کرده بود.
رئیس جمهــور آمریکا در واکنش به 
این اقدام در توئیتر نوشــت: »حدس 
می زنــم جاســتین تــرودو از اینکه 
مجبورش کردم پول بیشتری به ناتو 
یا پیمان )تجاری آمریکای شــمالی( 

بپردازد، خوشش نیامده است!«

او چند دقیقه بعد در توئیت دیگری 
نوشت: »این فیلم دیگر آن فیلم سابق 

نمی شود! )شوخی می کنم(«
اما سی بی سی به سرعت به این مساله 
واکنش نشان داد و گفت این تغییرات 
در سال 2۰۱4 و در هنگامی که این 
فیلم را دریافت کردیم صورت گرفت 
که پیش از انتخــاب آقای ترامپ به 

ریاست جمهوری بود.
محافظه کار  کارشناسان  برخی  البته 
آمریکایی این اقدام رسانه ملی کانادا 
را »سانسور« قلمداد و آن را محکوم 
کردند. حتی پسر بزرگ آقای ترامپ 

نیز این اقدام را »تاسف بار« خواند.
گفتنی اســت آقای ترامــپ 2۰ بار 
در فیلم ها و ســریال های تلویزیونی 
مختلف در اواخر سال های دهه ۱۹۸۰ 

حضور یافت.

پاسپورت کانادا همچنان یکی از
 قوی ترین پاسپورت های جهان است

 Arton ایرانیــان کانــادا- موسســه
Capital لیســتی از قــوی تریــن 
پاســپورت های جهان را ارائه داده، 
و پاســپورت کانادایی در میان پنج 

پاسپورت اول می باشد.
قوی بودن یک پاســپورت بر اساس 
توانایی جابجایی آزادانه در کره زمین 
مشخص میشود. و آزادی در این جا به 
این معنی است که با داشتن پاسپورت 
آن کشور میشود بدون نیاز به ویزا به 

چه تعداد کشور سفر کرد.
در رده بندی پاســپورت ها در سال 
2۰۱۹ تغییراتی ایجاد شــده است و 
کانادا از رتبــه چهارم به پنجم تنزل 

پیدا کرده است.
کانادا با ســنگاپور، جمهوری چک، 
مجارستان، لهستان، لیتوانی، اسلواکی، 
بریتانیا و نیوزیلند به صورت مشترک 

در جایگاه پنجم قرار دارد.
جایگاه کانادا در سالهای پیشین بدین 

شرح بوده است:
2۰۱5- جایگاه ششم- بدون نیاز به 

ویزا برای ۱5۳ کشور
2۰۱6- جایگاه ششم- بدون نیاز به 

ویزا برای ۱52  کشور
2۰۱7- جایگاه چهارم- بدون نیاز به 

ویزا برای ۱5۸  کشور
2۰۱۸- جایگاه چهارم - بدون نیاز به 

ویزا برای ۱5۸  کشور
2۰۱۹- جایگاه چهارم - بدون نیاز به 

ویزا برای ۱64 کشور
جایگاه اول دوبــاره به امارات متحده 
عربی رســید، در حالی کــه آلمان، 
فناند، لوکزامبورگ و اسپانیا در رده 

دوم قرار دارند.
آمریکا نیــز به صورت مشــترک با 
کشــورهای دانمارک، هلند، اتریش، 
ایتالیا، پرتغال، ســوئیس، ژاپن، کره 
جنوبی و ایرلند در رده سوم قرار دارد.

مطابق گزارش این موسسه، در دهه 
گذشته قدرت قوی ترین پاسپورت ها 
افزایش یافته است، که منجر به تغییر 
در رتبه بندی پاسپورت ها شده است.

مطابــق رده بنــدی پاســپورت ها، 
سوئد،  دانمارک،  بریتانیا،  کشورهای 
فرانسه،  لوکزامبورگ،  آلمان،  فناند، 
ایتالیا، و هلند در دهه گذشته همیشه 
در میــان پنج پاســپورت قدرتمند 

بوده اند.
در این لیست امارات متحده عربی در 
صدر و افغانستان نیز در پایین ترین 

رده لیست قرار دارند.

اکنون زمان پس دادن خریدهای کریسمس است!
پرژن میــرور- پایان فصل خریدهای 
کریســمس یعنی آماده شدن برای 
مراسم ساالنه دیگری که توجه زیادی 
را جلب نمی کند و آن فصل پس دادن 

خریدها است.
شرکت پستی »یو پی اس«  می گوید 
که انتظار دارد در روز دوم ژانویه نزدیک 
به دو میلیون خرید کریسمسی را از 
طرف خریداران در آمریکای شمالی 
به فروشندگان آنها برگشت دهد که 
نســبت به سال گذشــته 26 درصد 

افزایش خواهد داشت.
بر اساس تحقیقی که توسط شرکت 
»آپتــورو«، یک کمپانــی مدیریت 
فروشــگاه های  برگشــت خرید که 
خرده فروشی از خدمات آن استفاده 
می کنند انجام گرفته اســت، تقریباً 
نیمی )46 درصد( از مصرف کنندگان 
بین یک تا ســه عــدد از هدیه های 
دریافتی خود در تعطیات آخر سال 

را به فروشندگان برگشت می دهند.
کمپانی ) بی– استاک سولوشن( نیز 
که به فروشــگاه های بزرگ در حراج 
کــردن کاالهــای برگشــتی کمک 
می کند، اعام کرده اســت که مبلغ 
کاالهای برگشتی امسال بین ۹۰ الی 
۹5 میلیارد دالر خواهد بود. سخنگوی 
این کمپانی به وب ســایت )مارکت 
واچ( گفته است، بیشترین کاالهایی 
که پس از پایان تعطیات برگشــت 
داده می شــوند عبارتند از: لباس های 
زنانه، اســباب بازی کودکان، وسایل 
مخصوص آشپزخانه، و ابزار و ماشین 

آالت.
برگشت دادن خریدها برای خریداران 
دردسر ساز است، اما باید خاطر نشان 
کرد که تاثیرات زیست محیطی نیز 
دارد. کمپانی آپتورو تخمین می زند 
که هر ســال حــدود 5 میلیون تُن 
کاالی برگشتی در آمریکای شمالی، 
ســر از محل های دفــن زباله در می 
آورنــد. در ضمن برای حمل و نقل و 
برگشت این کاالها حدود ۱5 میلیون 
متر مکعب دی اکســید کربن تولید 

می شود.
مدیر کمپانی آپتــورو، توبین مور، به 
نشــریه مارکت واچ گفته است: »در 
صورت امکان، خریداران بهتر اســت 
که از گزینه مکان های تحویل داخل 
فروشگاه ها استفاده کنند تا این کاالها 
همزمان و یکجا جمع آوری و حمل 
شــوند. نگهــداری کاال در وضعیت 
مناسب، حفظ بســته بندی اصلی و 
برگشت سریع کاال همگی می توانند 
باعث کاهش میزان رسیدن کاالهای 

برگشتی به زباله دانی شوند.«
البته هر یک از فروشــگاه های بزرگ 
خرده فروشــی درباره برگشت دادن 
کاال قوانین خاص خود را دارند که در 

ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
فروشگاه وال مارت، بزرگترین فروشگاه 
خرده فروشی در آمریکای شمالی به 
خریداران خود برای برگشــت دادن 
بعضــی از کاالها و نه همه آنها، زمان 
بیشــتری را داده است. کاالهایی که 
مابین 24 اکتبر تا 25 دسامبر 2۰۱۹ 
از این فروشگاه خریداری شده اند، از 
روز 26 دســامبر به مدت ۱4 الی ۹۰ 
روز فرصت دارند تا برگشت داده شوند 
که این فاصله زمانــی به نوع کاالی 
خریداری شده بستگی دارد و برای هر 

کاال متفاوت است.
آمازون، غول خرده فروشــی آناین، 
ارسال کاال را رایگان و سریع ساخته 
اســت. این کمپانی برگشــت دادن 
بعضی از کاالها را نیز به طور مجانی 
انجام خواهد داد. طبق اعام آمازون، 

»کاالهای واجد شرایط« که وزن آنها 
کمتر از 5۰ پونــد )22 کیلو و 67۹ 
گرم( باشــد و مابین اول نوامبر تا ۳۱ 
دســامبر 2۰۱۹ از طریق وب سایت 
آمازون برای خریداران ارســال شده 
باشند، می توانند به صورت رایگان و 
دریافت تمام مبلغ پرداختی تا تاریخ 
۳۱ ژانویه 2۰2۰ برگشت داده شوند.

مشــتریان این کمپانــی می توانند 
کاالهای خریداری شده را بدون جعبه 
و برچسب در بعضی از مراکز تحویل 
کاالی آمازون، مانند فروشــگاه های 
 )Whole Foods, Kohl’s ,UPS(

برگشت دهند.
در فروشــگاه های تارگت در آمریکا، 
اغلب کاالهای خریداری شده تا ۹۰ 
روز فرصت دارند که برگشــت داده 
شوند. اما یک استثناء بزرگ نیز وجود 
دارد، کاالهایــی که مــارک تجاری 
تارگــت را بر روی خــود دارند مانند 
بعضی از لباس هــای زنانه و بچه گانه 
می توانند تا یکسال بعد برگشت داده 

شوند و تمام مبلغ پرداختی نیز پس 
گرفته شود.

اگر محصولی از تولیدات کمپانی اپل 
را به عنوان هدیه کریسمس دریافت 
کرده ایــد و آن را نمی خواهید فقط 
تــا روز ۸ ژانویه فرصــت دارید تا آن 
را پس دهید. معموالً برای برگشــت 
دادن محصوالت اپل ۱4 روز فرصت 
هســت، اما یک فرصت زمانی برای 
خریدهایــی که بین ۱5 نوامبر تا 25 
دسامبر 2۰۱۹ انجام گرفته، در نظر 
گرفته شــده است. البته کمپانی اپل 
جزییاتی از این سیاست جدید خود 
را ارائه نکرده اســت و مشتریانی که 
قصد برگشت دادن محصوالت اپل را 
دارند باید با فروشگاه های این کمپانی 

تماس بگیرند.
کمپانی بِست بای نیز در وب سایت 
خود اعام کرده اســت، تقریباً تمام 
خریدهایی کــه در ماه های نوامبر و 
دســامبر انجام شده اســت تا تاریخ 
۱4 ژانویه 2۰2۰ می توانند برگشــت 

داده شــوند. اما این قانــون در مورد 
گوشــی های تلفن همراه و وســایل 
بزرگ مانند یخچال فریزر، ماشــین 
لباسشویی و اجاق گاز به طور کامل 
اجرا نخواهد شد و در صورت برگشت 
این کاالها مبلغی به عنــوان »ورود 
مجدد کاال« به فروشــگاه از مشتری 

دریافت خواهد شد.
کاالهایی که در آمریکا از فروشگاه های 
تی ِجــی َمکس بین ۱۳ اکتبر تا 24 
دسامبر 2۰۱۹ خریداری شده است، 
تا روز 25 ژانویه 2۰2۰ برای برگشت 

داده شدن فرصت دارند.
 ،Macy’sو در پایان، در فروشگاه های
بــرای اغلب کاالها یــک فرصت ۹۰ 
روزه برای برگشــت دادن کاال وجود 
دارد. کاالهای خریداری شــده از این 
فروشگاه بین اول نوامبر تا ۳۱ دسامبر 
2۰۱۹، تــا روز ۳۱ ژانویــه 2۰2۰ 
می توانند برگشــت داده شوند. البته 
برای بعضــی از کاالهای خاص  این 

مقررات متفاوت خواهد بود.
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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 مندی از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضای سبز و آرشیتکت

محوطه سازی: کف سازی، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
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شکایت عضو شورای شهرنورث ونکوور 
از همسایه کفترباز، منجر به تصویب

 قانون منع کفتربازی شد

ایرونیا- کولوانت دولی که 25 ســال 
اســت در نورث ونکوور زندگی کرده 
می گوید »هر کســی یک سرگرمی 
دارد مگر نه؟ بعضی هــا گربه دارند، 

بعضی ها سگ دارند. من کفتر دارم«.
او در بیشــتر این ســال ها در حیاط 
پشــتی خانه اش کفتر داشــته و به 
مشکلی هم برنخورده است. اما وقتی 
که سه ســال پیش او خانه ای جدید 
در لین ولی خریداری کرد این مسئله 
تغییر کــرد. تنها طــی چند هفته 
همســایه کناری او شروع به شکایت 

درباره پرنده ها کرد.
او گفت: »در خانه دیگر من در نورث 
ونکوور همه عاشق کفترها بودند. آن ها 
پرواز می کردند و هیچ مشکلی نبود. 
اما در هفته دوم یا سومی که نقل مکان 
کردم آن زن شروع به شکایت کرد«.

عصر روز دوشنبه شورای شهر نورث 
ونکوور رســما یک آیین نامه جدید 
را تایید کرد کــه مالکیت کفترها را 
غیرقانونی می کنــد و به این ترتیب 
جایگزین قانونی مصوب سال ۱۹7۱ 
شد که اجازه چنین فعالیتی را می داد.

اعضای شورا گفتند که تنها یک نفر 
در منطقه صاحب کفتر است و تنها 
یک نفر اخیرا شکایت داشته. پیشنهاد 
شد قانون جدید تا مه 2۰2۰ اجرایی 
نشــود تا بازه ای بــرای تغییر وجود 

داشته باشد.
شورای شــهر آیین نامه جدید را با 4 
رای مثبــت و 2 رای منفی تصویب 
کرد. بتی فوربز از اعضای شــورا خود 
را از رای گیری کنار کشــید. او پیش 
از رای گیری گفت »من در موقعیتی 

مانند این دخیل بوده ام«.
اما چیزی که او در ماقات نگفت این 
بود که او همان همســایه ای بوده که 

شکایت کرده است!! 

فوربز طی بیش از یک سال گذشته و 
از موقعی که هنوز عضوی از شورا نبود 
چند نامه به اعضای شورا فرستاده و 
چند بار با آن ها تماس گرفته اســت. 
او همچنین نامه ای به شــهردار وقت 
ریچارد والتون فرستاد و گفت دولی 
»اجــازه می دهــد کفترهایش بدون 
کنترل و نظارت پــرواز کنند و روی 
اماک همسایه ها بنشینند«. به گفته 
او چنین مسئله ای باعث پایین آمدن 

ارزش ملک می شود.
در تابستان 2۰۱۸ اعضا بررسی کردند 
و شــش عدد از کفترهــای دولی را 
گرفتنــد. در حال حاضــر ۱5 کفتر 
باقی مانده اند که تعلیم دیده اند تا بین 
قفس بزرگ خود در حیاط پشــتی 
حرکت کنند. دولــی می گوید برای 
دریافت مجــوز تاش کرده اما هرگز 
آن را دریافت نکرده است. او همچنین 
می گوید بعد از شــکایت فوربز سعی 
کرده همســایه خوبی باشد اما فوربز 
از آن موقع تا بــه حال با او صحبت 

نکرده است.
فوربز بعد از مدتی اغلب به جلســات 
شــورا ر می زد و باالخره بعد از اینکه 
خودش سعی کرد عضو شورا بشود در 
روز بیستم اکتبر سال گذشته در این 
راه موفق شد. او خود را از رای مرتبط 
با این مورد کنار کشید چون قوانین 
می گویند عدم انجام این کار می تواند 
باعث عزل شدن از مقام عمومی بشود.

دولــی هنوز امیــدوار اســت بتواند 
کفترهایش را حفظ کند و به این فکر 
می کند که چرا اوضاع تا این حد بین 

او و فوربز بد شد. 
او می گویــد: »او دو ســگ دارد، من 
هرگز شکایت نمی کنم. حتی با وجود 
اینکه آن ها همیشه دارند سر و صدا 

iroonia.ca .»می کنند

چرا آلبرتایی ها بیشتر از سایر کانادایی ها به خیریه کمک می کنند؟
ایرونیا- به نسبت تعداد جمعیت و به 
ازای هر فرد، آلبرتایی ها در مقایسه با 
افراد تمام استان های دیگر کانادا، به 

خیریه پول بیشتری اهدا می کنند.
این عنوانی اســت که با اســتناد به 
مرکز آمار کانــادا، آلبرتایی ها در ۱4 
سال گذشته به صورت متوالی حفظ 
کرده اند. وقتی بحث خیریه می شود 
مســلما چیزی درون فرهنگ آلبرتا 
نهادینه شده است. افرادی که ساکن 
این استان هســتند برای حمایت از 
چیــزی که بعضی مواقــع به عنوان 
»جامعه مدنی« به آن اشاره می شود؛ 
یعنی مجموعه زیــادی از گروه های 
محلی، سازمان ها، کلیساها، انجمن ها، 
بنیادها و افرادی که در حوزه عمومی 
به طور مستقل از دولت کار می کنند، 
اشتیاق بیشتری برای باز کردن کیف 

پول  شان دارند.
آلبرتایی هــا در ســال 2۰۱7 کــه 
جدیدترین سالی است که داده های 
مالیاتی آن در دسترس است، ۱.57 
میلیــارد دالر پول بــه خیریه اهدا 
کردند؛ این در حالی است که این رقم 
در کبــک که دو برابر آ لبرتا جمعیت 

دارد معادل ۹۰۰ میلیون دالر بود.
بر پایه شاخص ســرانه، آلبرتا بسیار 
باالتر از میانگین ملی اســت و کبک 
بسیار پایین تر قرار دارد. البته مسلما 
آلبرتایی ها پول بیشــتری هم برای 
خرج کردن دارنــد. درآمدها در این 
اســتان باالتر از هر اســتان دیگری 
اســت و البته آلبرتایی ها از نظر پول  
اهدا شده به عنوان درصدی از درآمد 

خانوار، دیگر در صدر قرار ندارند.
این لقب به طور مستمر به افراد ساکن 
مانیتوبا می رسد که بیشترین پولی که 
در دســترس دارند را به خیریه اهدا 
می کنند. آلبرتا قبا در رتبه دوم قرار 
داشت اما در چند سال گذشته به رتبه 
سوم و پس از بریتیش کلمبیا تنزل 

پیدا کرده است.
اما جالب است حتی با در نظر گرفتن 
این معیار متفاوت در سنجش میزان 
کمک نقدی به خیریه، کبک وضعیت 
خیلی بهتری ندارد و با فاصله در رتبه 
آخر جا می گیرد. برای مشخص شدن 
دلیل این قضیه باید ابتدا به شــرایط 
پرداخــت مالیــات در آلبرتا و کبک 

نگاهی بیاندازیم.
وقتی بحث مالیات می شــود داستان 
تغییر می کند. فردی که در سال 5۰ 
هزار دالر درآمد دارد می تواند انتظار 
داشته باشــد تقریبا 2 هزار دالر پول 
بیشــتری در قالب مالیات بر درآمد 
اســتانی در کبک نســبت به آلبرتا 
پرداخت کند. برای کســی که ۱۰۰ 
هــزار دالر درآمد دارد، این تفاوت به 

تقریبا 6 هزار دالر می رسد.
فــردی که درآمد خــود را در کبک 
خرج می کند همچنین یک ۹.۹75 
درصد اضافــی روی خریدهای خود 
برای پوشــش مالیات فروش استانی 

پرداخت می کند که چنین مالیاتی در 
آلبرتا وجود ندارد. 

دیوید کولتو مدیر عامل آباکوس دیتا 
که در سراسر کشــور کار تحقیقات 
انجام می دهد می گوید  نظر عمومی 
بخش اعظمی از تمام این مالیات های 
اضافی به خدمات اجتماعی تخصیص 
پیدا می کند بنابراین راحت تر می توان 
این بحث را مطرح کرد که در کبک 
»نقشی برای دولت و نقشی جداگانه 
برای بخش خصوصــی یا غیردولتی 

وجود دارد.«
با وجود اینکه آلبرتایی ها ممکن است 
نظر خوشی نســبت به ایده بیش از 
حد بها دادن به دولت نداشته باشند، 
کولتو گفت کبکی ها ممکن است نظر 
مناسبی نســبت به درجه اعتمادی 
که شماری از ساکنان وسترن کانادا 
به ســازمان های غیردولتی از جمله 
کلیســاها برای مراقبت از فقرا دارند، 

نداشته باشند.
جان سانتوس که یک دانشمند داده ها 

در شرکت تحقیقات جنت براون در 
کلگری است گفت »کبک نسبت به 
آلبرتا که در آن مذهب نقش بســیار 
مهمی دارد، استانی بسیار سکوالرتر 
است« و اضافه کرد که آلبرتایی ها و 
وسترن کانادایی ها معموال »به قدرت 

جامعه مدنی باور بیشتری دارند.«
او گفــت: »در کبــک دیدگاهــی 
دولت گرایانه تر وجــود دارد و اعتقاد 

بیشتری به دولت هست.«
بنابراین با وجود اینکه مردم در غرب 
کانادا ممکن اســت اشتیاق بیشتری 
بــرای اهدای پول به خیریه داشــته 
باشــند، عاقه کمتری به دادن پول 
به دولت دارند. مالیات در این منطقه 
بیشــتر به عنوان چیزی که باید در 
پایین ترین حد ممکن باشد یا حتی 
از پرداختن آن اجتناب شود، انگاشته 
می شود. سانتوس اضافه کرد این در 
حالی است که در کبک روند بیشتر 
به سمت حمایت برای هر چه بیشتر 

پرداختن مالیات در حرکت است.
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چرا ملی گرایی در کبک، 
ناپسند نیست؟

ملی گرایی در بسیاری از مناطق دنیا 
با بی منطقی، تبعیض و نژادپرســتی 
همراستاســت. با این وجود، شــاید 
ملی گرایی کبکــی را نتوان این گونه 
دانســت. اما چرا نمودهای سیاسی 
و اقتصادی ملی گرایــی در کبک به 

شکلی دیگر رقم می خورد؟
حزب ائتاف آینده کبک با تاکید بر 
ملی گرایی کبکی توانست به محبوبیت 
قابل توجهی در میان ســاکنان این 
استان دســت یابد. اما ملی گرایی در 
قاموس کبکی ها، حکایتی متفاوت از 
ملی گرایی در ایاالت متحده، اروپا یا 
بسیاری دیگر از نقاط دنیا دارد. اما این 
تفاوت ها در چیست؟ گاب اند میل 
به تازگی در مقاله ای به تشــریح این 
تفاوت هــا می پردازد که ترجمه آن را 

می خوانیم.
شــاید خرید وان حمام یا ســینک 
آشپزخانه معموال یک تصمیم سیاسی 
محسوب نشــود. اما فرانســوا لوگو 
)نخســت وزیر کبک( در اکتبر سال 
گذشته از تاش هایش برای جلوگیری 
از خــروج یک شــرکت تولیدکننده 
تجهیزات بهداشتی منزل از کبک خبر 
داد. آقای لوگو هدف از این تاش ها را 
جلوگیری از کاهش فرصت های شغلی 

موجود در استان خواند.
یک ماه بعد هم وزیر اقتصاد اســتان 
به صورت رســمی اعام کرد به گروه 
بانکی دژردن فشــار مــی آورد تا در 
تصمیم خود بــرای قطع کمک های 
مالــی به پــروژه دولتــی کمک به 
6 روزنامــه محلی )که با مشــکات 
شدید مالی روبرو هستند( تجدیدنظر 
کند. البته دژردن نیز در تصمیمش 
بازنگری کرد و اکنــون به این پروژه 

کمک می کند.
در ســال 2۰۱۹، برخــی احــزاب و 
سیاستمداران در سراسر دنیا توانستند 
با شــعار ملی گرایی بر سر کار آمده 
یا جایگاه خود را مســتحکم تر کنند. 
کبک نیز از این قاعده مستثنی نبوده 
و حمایــت از شــرکت های کبکی و 
تقویــت هویت متفاوت این اســتان 
از جملــه اقداماتی بود که به افزایش 
محبوبیت حزب ائتاف آینده کبک و 
رهبر آن یعنی فرانسوا لوگو انجامیده 

است.
این حزب امســال بــا تصویب قانون 
جنجالی سکوالریســم ســروصدای 
زیادی را به پا کرد. این قانون، برخی 
از کارکنان دولــت )نظیر معلمان و 
افسران پلیس( را از پوشیدن نمادهای 
مذهبی منع می کنــد. حزب حاکم 
کبک همچنین بــه کاهش ظرفیت 
مهاجرپذیری اســتان نیز اقدام کرد. 
افزایش محبوبیت حزب باک کبکوا 
و کمک به تقویت جایگاه این حزب 
در پارلمان فدرال )که بهترین نتیجه 
باک کبکوا از ســال 2۰۰۸ تاکنون 
بود( را می توان از دیگر دستاوردهای 

حزب ائتاف آینده کبک دانست.
اما این طور نیســت که شــعارهای 
ملی گرایی در ســایر نقــاط دنیا، به 
چنیــن نتایجــی انجامیده باشــد. 
شعارهای دونالد ترامپ برای تقویت 
صنایع آمریکایی و نیز قدرت گرفتن 
احزاب راســتگرای افراطــی در اروپا 
که خواســتار محدودیت های شدید 
در مهاجرت هســتند را باید از جمله 

نمودهای پدیده ملی گرایی دانست.
امــا ملی گرایــی در کبــک، معنای 
دیگری دارد و بر خاف ســایر نقاط 
دنیا، این پدیده در کبک به هیچ وجه 

ناخوشایند تلقی نمی شود. آقای لوگو 
در یک ســخنرانی در همایش شاخه 
جوانان حزب در ماه اوت به تبیین این 
مســاله پرداخت. او در این سخنرانی 
گفــت که اســتقال طلبی کبک به 
حاشیه رفته و در مقابل، درها به سوی 
ایده های ارزشــمند دیگری باز شده 

است.
او در این همایش گفت: »وقتی درباره 
پروژه های اجتماعی صحبت می کنیم، 
با یک اجتماع طرف هســتیم. فرض 
بر این اســت که با یــک ملت روبرو 
هســتیم. فرض بــر این اســت که 
خانواده ای )بزرگ( وجود دارد. نباید از 
چیزی کــه آن را ملی گرایی )کبکی( 

می نامیم، شرمسار باشیم.«

اعتدال ، شاخصه ملی گرایی کبکی

ژوزف ایون تریو )استاد جامعه شناسی 
دانشگاه کبک در مونترال( می گوید 
کــه ملی گرایی در کبک ســابقه ای 
۱5۰ ســاله دارد و همواره رویکردی 
معتدالنه تر از ملی گرایی در سایر نقاط 

دنیا را دنبال کرده است.
از قرن ۱۹ میادی تا حدود 6۰ سال 
پیش، مردم کبک برای به رســمیت 
شناخته شــدن کبک به عنوان یک 
موجودیت مجزای سیاسی و فرهنگی 
در خاک کانادا مبارزه می کردند. آقای 
تریــو می گوید که در دهــه ۱۹6۰، 
رویکرد جدایی طلبی در کبک تقویت 
شد و محبوبیت زیادی هم یافت، اما 

سپهر صادقی )مداد(

این روند از اواخر دهه ۱۹۹۰ تاکنون 
همواره رو به افول بوده است.

این جامعه شــناس می گویــد: »این 
رویکرد بر این اصل اســتوار است که 
کبک دارای یک ملت اســت و اینکه 
این استان صرفا دربردارنده یک گروه 
نژادی متفاوت در آمریکای شــمالی 
نیست، بلکه جامعه ای مجزاست که 
نهادها، فرهنگ و رسوم خاص خودش 

را دارد.«
ملی گرایی در کبک درســت همانند 
رویکرد ملی گرایی آقای ترامپ و نیز 
احزاب راست گرای مجارستان، اترش 
و ایتالیا روی موضوع هویت و مهاجرت 
تمرکز زیادی دارد. با این وجود، این 
تمرکز در کبک بــه مراتب مایم تر 

است.

قانون 21 هم متفاوت است

برای نمونه، قانون 2۱ در کبک، برخی 
کارکنان دولت نظیر معلمان و افسران 
پلیس را از پوشیدن نمادهای مذهبی 
در هنگام انجام وظیفه منع می کند. 
آقای تریو می گوید کشورهایی نظیر 
فرانســه و بلژیک که پیش از کبک 
دســت به این کار زدند، مقررات به 
مراتــب ســختگیرانه تری را در این 

خصوص اتخاذ کردند.
این جامعه شناس به این نکته اشاره 
می کند کــه ملی گرایــی در کبک 
داشــته  معتدالنه  رویکردی  همواره 
است. البته این امر یک سری استثناء 
هم دارد که برای مثــال می توان به 
شــورش های بین ســال های ۱۸۳7 
و ۱۸۳۸ ، فاجعــه اکتبر و همچنین 

کشــته شــدن پیر الپورت )یکی از 
وزرای کابینه دولت کبک( اشاره کرد. 
اما آقای تریــو می گوید که نخبگان 
فرانسه زبان کبک هرگز با این اقدامات 

خشونت آمیز موافقت نکردند.

گروه صنعتی کبک

البتــه ملی گرایی کبکی عــاوه بر 
جنبه سیاسی، ابعاد اقتصادی خاص 
خودش را هم دارد. سیاســتمداران، 
صاحبان صنایــع و نیز روزنامه نگاران 
کبکی چندین دهه است که مفهومی 
به عنــوان »گــروه صنعتی کبک« 
)Quebec Inc.( را به عنوان پدیده ای 
ارزشــمند مطرح می کنند. منظور از 
»گروه صنعتی کبک« مجموعه ای نه 
چندان هماهنگ از شرکت های کبکی 

است که به عنوان نماد اقتصاد کبک 
به شمار می روند.

اگر هر کدام از این شرکت ها در خطر 
انتقال مالکیت به خارجی ها قرار گیرد 
)نظیر شــرکت اس ان سی الوالین( یا 
دچار مشکات شدید مالی شود )نظیر 
شرکت هواپیماسازی بمباردیه(، دولت 
کبک بافاصله وارد عمل می شود. در 
برخی موارد دیده شده که دولت کبک 
با ارائه وام و یارانه به داد این شرکت ها 
می رسد. حتی چندین بار هم دولت 
با کمک بازوی ســرمایه گذاری خود، 
بخشی از ســهام این شــرکت ها را 

خریداری کرده است.

اقتصاد  به  دیدگاه متفاوت کبکی ها 
استانی

تفاوت دیدگاه کبکی ها به شرکت های 
مستقر در این استان با دیدگاه سایر 
اســتان های کبــک را می توانــد در 
ماجرای رسوایی اس ان سی-الوالین به 

خوبی مشاهده کرد.
وقتی جودی ویلســون ریبولد )وزیر 
دادگستری فدرال( اعام کرد که برای 
دخالت در روند رســیدگی به پرونده 
رسوایی اس ان سی-الوالین تحت فشار 
قرار گرفته، بســیاری از کانادایی ها از 
این ماجرا خشمگین شــدند. با این 
وجود، آقای لوگو و بســیاری دیگر از 
سیاستمداران و نخبگان کبکی اعام 
کردنــد که باقی ماندن دفاتر مرکزی 
این شــرکت در مونترال، مهم ترین 
چیزی برایشــان محسوب می شود و 
دلیلش هم حفظ اشتغال ایجاد شده 
توسط اس ان ســی-الوالین در استان 
است. جالب اینجاست که فرانسوا لوگو 
هیچ ابایی از برخورد با شــرکت هایی 
که به کبکی ها احتــرام نمی گذارند 
نــدارد. در ســال 2۰۱6 بود که یک 
شرکت بزرگ خرده فروشی امریکایی، 
فروشــگاه های زنجیره ای کبکی رونا 
)Rona( که به عرضه لوازم ساختمانی 
و خانگی می پرداخــت را خرید. این 
امر سبب ایجاد ســروصدای زیادی 
در استان شــد. در نهایت وقتی این 
شرکت اعام کرد 6۰ شغل موجود در 
دفتر مرکزی رونا را به خارج از کبک 
انتقال می دهد، فرانسوا لوگو به شدت 
خشمگین شد و واکنش تندی به این 

موضوع نشان داد.
آقای لوگــو اعام کرد کــه »خودم 
ســعی می کنم محصوالت کبکی را 
از فروشــگاه های کبکی بخرم.« وزیر 
اقتصاد کابینه لوگو هم گفت که اگر 
قصد بازســازی منزل را داشته باشد، 
ترجیح می دهد وســایل این کار را از 
جایی دیگر )به جــز رونا( خریداری 

کند.

همکاری دولت و صنایع در کبک

ویلیام واتســون )اســتاد اقتصاد در 
دانشگاه مک گیل( بر این باور است که 
ملی گرایی اقتصادی معموال چیزی جز 
سرمایه داری با رویکردی بسته نیست 
که در آن، شــرکت ها از مزیت هایی 
ناعادالنه برخوردار بــوده و نخبگان 
سیاسی و اقتصادی از منافع یکدیگر 

حمایت می کنند.
او می گوید وقتی سیاستمداران یک 
ســری مزیت های ویژه را در اختیار 
برخی شرکت های حاضر در بازار )و نه 
همه آنها( قرار می دهند، احتمال بروز 
فساد نیز افزایش می یابد. اما کبک را 

می توان این گونه دید.
آقای واتسون می گوید: »فکر می کنم 
اصلی ترین تفاوت بین کبک و ســایر 
نقاط کانادا این است که کبکی ها…به 
این مساله یعنی رفتارهایی که نشانگر 
هماهنگی و همکاری بین شرکت ها و 

دولت است افتخار می کنند.«

کودکان  کانادایی خواستار توجه بیشتر سیاستمداران به محیط زیست هستند 

اگر بچه ها مســتقیم با مســئولین 
اجتماعی و سیاســی صحبت کنند 
چه خواســته ای خواهند داشت؟ چه 
چیزی از آنها می پرســند؟ ما به شما 
می گوییم، آنها از مسئولین خواستار 
کاهش قیمت سوشــی، جمع آوری 
پاکتهای پاســتیکی و شنیده شدن 

حرفهایشان هستند.
به گزارش هدهد به نقل از سی تی وی 
نیوز، در سالن ورودی پایین راه پله با 
شکوه مجلس شورای ملی، از ماه ژوئن 
اتاقی برای پذیرش کودکان قرار داده 

شده است.
یک میز و دو نیمکت نزدیک آنها برای 
کودکان قرار گرفته تا روی آنها بتوانند 
بنشینند، بخوانند و نقاشی کنند. یک 
تلویزیــون کوچک نیــز تصاویری را 
برای آنها پخش می کند. شاید بتوان 
گفت جالب ترین بخش این اتاق یک 
تریبــون، میکروفون و همچنین یک 
صندوق پست اســت. یک موقعیت 
عالی برای سیاستمداران واقعی آینده. 
مگالــی پاکین، محقق مجلس ملی ، 
می گوید: این اتاق می خواهد بگوید: 
شــما می توانید حرف بزنید ! کاری 
کنید ! پس مدادتان را بردارد، نقاشی 
بکشید و به صندوق پست بیاندازید و 

بدانید که ارسال خواهد شد.
پاکین صبح جمعه صندوق پست را 
که پر از پیامهای گران بهای کودکان 
است می گشاید، کاری که او ماهی دو 
بار داوطلبانه انجام می دهد. این مامور 
مسئول، محقق مجلس و دانشجوی 
دکتری جامعه شناســی آنها را یک 
به یک بررســی کــرده و به نماینده 
مربوطــه در مجلس تحویل می دهد. 
او با تاکید بر امانت داری و سانســور 

نکردن حرفهای بچه ها می گوید: یک 
کودک نوپا از دولت درخواست کرده 
که قیمت سوشی و پوتین کاهش پیدا 
کند یا این یکی که اسمش ناشناس 
است و خواســته که دیدن تلویزیون 
ممنوع شــود چون به چشم آسیب 

می زند.
کودکان خواستار شــنیده شدن به 
خصوص در رابطه با محیط زیســت 
هســتند و می خواهنــد راجع به آن 
صحبت کنند و ماکسیم نوشته: من 
می خواهم آلودگی را کنترل و آینده 
مان را بهتر کنیم. جوســلین بدون 
اینکه کلمه ای بنویســد با نقاشــی 
کردن ســیاره ای زیبا، آبی و ســبز 
که روی آن ســه نفر ایســتاده اند و 
قلبهایشان در احاطه این محیط زیبا 
قرار گرفته، خواســته اش را ترسیم 
کرده اســت. جان کریستوف ۸ ساله 
و مغموم نوشــته: مجلس عزیز ، من 
نمی خواهم در شهری کار کنم که پر 
از زباله های دیگران است. یک پسر ۹ 
ساله نیز نوشــته: اسم من نوح است. 
من ۹ سال دارم. مادر من می خواهد 

ما سبزتر باشــیم، کمپوست درست 
کرده و  پاســتیک کمتری مصرف 

 کنیم. همه باید مثل او باشند.
واله، کودک دیگری است که نوشته : 

به زمین کمک کنید.
دیگــری نوشــته: مــن می خواهم 
کیسه های پاستیکی از فروشگاه های 

خوار و بار جمع آوری شوند.
»نفت بیشــتر ممنوع ! پیش بسوی 
سوخت سبز برقی ! درختان را حفظ 
کنید ، آنها شما را نجات خواهند داد.«

»ما می خواهیم شنیده شویم.«
لحن پیامهای بچه ها متفاوت و برخی 
خیلی جدی هستند. مثا ژان دختر 
انگلیسی زبان کوچکی است که برای 
ما نوشــته: من مــی خواهم بچه ها 
شنیده شوند. نمی خواهم شبح باشم. 
مردم می گویند کارهایی اســت ک 
فقط بزرگترها می توانند انجام دهند 
اما بچه ها می توانند کارهای متفاوتی 
در جهان انجــام دهند. ماله کودک 
است و می تواند جهان را تغییر دهد 

من هم می توانم.
) ماله دختری اســت که در دفاع از 

حــق آموزش توســط طالبان هدف 
گلوله قــرار گرفــت. او فعال حقوق 
بشر، حقوق کودکان و عضو کمپین 
تحصیل دختران اهل پاکستان است 
کــه در اکتبر 2۰۱2 توســط گروه 
طالبان و در راه بازگشــت از مدرسه 

ترور نافرجام شد.(
الکسان نیز گفته است: من نمی خواهم 
جنگ باشد و یکی دیگر از آنها گفته 
ســن حق رای را از ۱۳ سالگی قرار 

دهید.
ســاالنه 27 هــزار تن از کــودکان 
کانادایی از مجلس شورای ملی بازدید 
می کنند که اکثر آنها کبکی هستند. 
اتــاق نوجوانــان نیز بــرای دریافت 
پیامهای آنها که خواستار شنیده شدن 
هستند، اخیرا ایجاد شده است. اتاقی 
که یک دیوار ســوراخدار مانند پنیر 
سوئیســی دارد و نوجوانان می توانند 
درخواستهایشان را داخل حفره های 
آن قــرار دهند. اینجا جایی هســت 
که آنهــا می آموزند امضا جمع کنند 
، طومــار ارائه دهنــد و حتی در حد 
خودشان از طرف یک نماینده حمایت 

مالی شوند.
مشــاور  مکاوگلیــن،  کریســتال 
برنامه های آموزشی مجلس می گوید: 
قرار داشتن در سن کمتر از ۱۸ سال 
نباید مانع از ورود شما به موضوعات 
مردمی شود یا جایی برای بیان عقیده 
نداشته باشــید. آنها از ما می خواهند 
به آنها اعتماد کنیــم و فرصت بیان 
بدهیم. بسیار خوب آنها وارد کارهای 
ما می شــوند. آنها دنبال پیشــرفت 
بخصوص در مقطــع ابتدایی دنبال 
پیشرفت جامعه شــان هستند بدون 

اینکه حرفی بزنند.
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالى 

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان  در پشت مغازه   
براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه هاى مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائى پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائى سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

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

پارکینگ رایگان در پشت مغازه  براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

کتاب تعلیم رانندگى
 چاپ جدید

  موجود مى باشد

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

کتاب های نفیس، صنایع دستی،  تخته نرد، 
انواع آالت موسیقی،  انواع ظروف مسی،.....

سپهر صادقی )مداد(
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مداد- به گزارش گلوبال نیوز، دولت 
فدرال مدتی اســت به ارزیابی میزان 
احساس »راحتی« شهروندان در کنار 
دگرباشان جنســی که نقش مهمی 
در زندگی شان ایفا می کنند پرداخته 
اســت. گلوبال نیوز بــه مجموعه ای 
از مستندات دســت یافته که نشان 
می دهد هدف از ایــن ارزیابی، درک 
بهتر چالش هایی است که دگرباشان 

جنسی در کانادا به آن روبرو هستند.
 )LGBTQ( عبارت دگرباشان جنسی
شامل چهار گروه زنان همجنس گرا، 
دو  افــراد  همجنس گــرا،  مــردان 
جنس گرا، افراد تراجنســیتی و افراد 
غیرجنسیتی و نیز فرانرم گرایی است.

این مطالعه در اواسط تابستان 2۰۱۹ 
صورت گرفت.

انجام شده مشخص  نظرسنجی های 
کرد که ۹۱/۸ درصد از پاسخ دهندگان 
اعام کردند که اگر همســایه کناری 
آنها زن همجنس گرا، مرد همجنس گرا 
یا فردی دو جنس گرا باشد، با این امر 
مشکلی ندارند. همچنین ۸7/6 درصد 
نیز اعــام کردند که اگر همســایه 
کناری شان یک فرد تراجنسیتی باشد 

ارزیابی دولت فدرال از میزان کنار آمدن کانادایی ها
 با دگرباشان جنسی

ایرونیا- بیشتر کانادایی ها این روزها 
در کارت های اعتبــاری خود بدهی 
دارند. ارقام جدید منتشرشده توسط 
بانک مرکزی کانادا نشان می دهد که 
بدهی کارت اعتباری در نوامبر به اوج 
جدیدی رســید و نرخ سود آن ها هم 

باال رفت.
مقدار کل بدهی کارت های اعتباری 
در نوامبــر بــه 7۹.۱7 میلیارد دالر 
رسید که نســبت به ماه قبل ۰.57 
درصد بیشــتر بود. در مقایسه با ماه 
مشابه ســال قبل، این رقم نمایانگر 

افزایشی 4.۰7 درصدی است.
میزان این رشد بسیار بیشتر از رشد 
اعتبار کل مصرف کننده اســت. این 
رشــد 4.۰7 درصــدی ۱2 ماهه در 
نوامبــر تقریبا 5۰ درصد بیشــتر از 
میزان کل اعتبار مصرف کننده است. 
در حقیقت، بدهــی کارت اعتباری 
تنها در ۳ ماه امسال با رشد دو رقمی 
مواجه نبود. با توجه به اینکه نرخ سود 
در این بخش با چه سرعتی در حال 
افزایش اســت این مســئله می تواند 

مشکل آفرین باشد.
بســیار  بهره  قرض گیرنــدگان  این 
بیشــتری هم پرداخــت می کنند و 
نرخ های ســود به باالترین درجه در 
چند ســال رسیده اســت. نرخ سود 
میانگین میــزان کل بدهی ها در ماه 
سپتامبر ۱۹.22 درصد بود که نسبت 
به ماه قبل ۰.6۳ درصد بیشــتر شد. 
این نمایانگر افزایشی ۱.47 درصدی 
نسبت به ماه مشابه سال قبل بود. این 
باالترین درجه نرخ سود در حداقل ۳ 
سال داده ای است که در بانک مرکزی 

در دسترس است.
افزایش بدهی خانوار کانادا چیز خیلی 
جدیدی نیست اما رشد کردن شدید 
این بدهی جدید است. در حال حاضر 
نرخ رشد این بدهی تقریبا 5۰ درصد 
ســریع تر از اعتبار کل مصرف کننده 
اســت. این رقم کمی پایین تر از ماه 
قبل اســت اما با توجه به اینکه نرخ 
ســود کارت های اعتباری هم بسیار 
باالتر از قرض های دیگر اســت، این 

مسئله می تواند نگران کننده باشد.

بدهی کارت های اعتباری کانادا
 به 79 میلیارد دالر رسید

افزایش مهاجرت باعث رکوردی جدید
 در جمعیت نوااسکوشیا شده است

ایرانیــان کانادا- به لطــف مهاجران 
و مهاجــرت های بین اســتانی، نوا 
اسکوشیا در حال تجربه رشد جمعیتی 

بی سابقه است.
ســازمان آمار پیش بینی میکند که 
جمعیت اســتانهای آتانتیک کانادا 
بین ۱ اکتبر 2۰۱۸ تا ۱ اکتبر 2۰۱۹، 
۱2۳۳۹ نفر افزایش یافته است. این 
عدد شامل 7۱65 مهاجری است که 
طی این مدت زمانی به نوا اسکوشیا 

آمده اند.
افزایش ۱.۸2 درصدی ســریعترین 
افزایــش جمعیت ۱2 ماهه اســتان 
از ســال ۱۹72 می باشد و جمعیت 
نوااسکوشــیا تا ۱ اکتبر 2۰۱۹ را به 
عدد تاریخی ۹76.76۸ نفر رســانده 
است. افزایش جمعیت بین ۱ جوالی 
تا ۱ اکتبر 2۰۱۹ نیز رکورد جدیدی را 

برای مدت سه ماهه ثبت کرد.
 در ســومین ســه ماهه سال 2۰۱۹ 
جمعیــت نوااسکوشــیا 5.۳7۳ نفر 
افزایش یافته اســت، که 2.47۱ نفر 

آنان مهاجران بوده اند.

دولت نوااسکوشیا اعام کرده با توجه 
به رکوردهای ثبت شــده، این عدد از 
زمــان جنگ جهانــی دوم تا به االن 

بی سابقه است.
مهاجرت بین استانی نیز باعث افزایش 
۱.۰۹۰ نفری جمعیت این اســتان 
شده است. دولت اعام کرده که این 
شانزدهمین ســه ماهه متوالی است 
که رشد خالص جمعیت مثبت بوده 

است.
نرخ رشد طبیعی جمعیت استان، که 
تفاوت میان تعداد تولدها و مرگها در 
استان میباشد، از سال 2۰۱6 روندی 

رو به افول داشته است.
از سوی دیگر مهاجرت بین استانی و 
مهاجرت از خارج کشور به این استان 
در همین برهــه زمانی افزایش یافته 

است.
وزیر مهاجرت نوااسکوشیا در مصاحبه 
ای اعام کرد که »ین اعداد  اثر مثبت 
مهاجرت بر استان ما را نشان میدهند. 
مهاجرت یک اولویت است و کلید حل 

نیازهای بازار کار میباشد. «

پی یر ترودو، 
محبوب ترین نخست وزیر قرن بیستم کانادا

مداد- به گزارش سی تی وی، نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد پی پر 
ترودو، محبوب ترین نخست وزیر قرن بیستم کاناداست. در این نظرسنجی، 
شهروندان از سراسر کانادا، نخست وزیر محبوب خود طی قرن گذشته را اعام 
کردند. نکته جالب در نتایج نهایی این بود که دیدگاه مردم در اســتان های 
مختلف به شدت با هم تفاوت داشت. برای نمونه، پی یر ترودو و برایان مالرونی 
در کبک محبوب ترین ها بودند، حال آنکه ساکنان غرب کشور بیشتر به لستر 
پیرســون عاقه نشان می دادند. گزینه اول فرانسه زبانان کبک، مالرونی بود، 

حال آنکه انگلیسی زبانان پی یر ترودو را انتخاب می کردند.
در مجموع ترودو با ۱5 درصد آرا، محبوب ترین نخست وزیر در این نظرسنجی 
لقب گرفت. گفتنی اســت این نظرسنجی با مشارکت 22۹5 کانادایی و به 

صورت آناین صورت گرفت.

پیش بینی تاثیرتحوالت آمریکا
 و انتخابات ریاست جمهوری بر اقتصاد کانادا در سال ۲۰۲۰

ریاســت جمهوری  انتخابات  ایرونیا- 
آمریــکا در ســال 2۰2۰ در مرکــز 
توجه ها قرار خواهد داشت و تردیدها 
دربــاره نتیجه این رخــداد، یکی از 
بزرگ ترین ریســک ها برای بازارهای 

مالی خواهد بود.
با این حال استراتژیســت ها نظرات 
متفاوتی در مــورد تاثیر انتخابات بر 
اقتصاد  تصمیمهای سرمایه گذاران و 

کانادا دارند.
دیویــد دویل اقتصــاددان آمریکای 
بازارهای  استراتژیســت  و  شــمالی 
 Macquarie Group کانادایــی در
در مصاحبه ای با بــی ان ان بلومبرگ 
گفت: »تاریخ نشان داده که بازارهای 
ســهام در ســال های انتخابات رشد 

چشمگیری می کنند.«
دویــل گفت شــرکت او پیش بینی 
می کند کــه ســال 2۰2۰ بازارهای 
آمریــکا و کانادا رشــد قدرتمندی 
داشته باشــند. او پیش بینی می کند 
که بازار ســهام کانادا سال را ارقامی 
باالتر به اتمام می رساند اما این رشد 
به اندازه بازار آمریکا نخواهد بود چون 
»تاطم های ســاختاری« در اقتصاد 

کانادا اجازه این امر را نخواهند داد. 
دویل گفــت اثر دقیق انتخابات روی 
بازارهــا که بــرای روز ســوم نوامبر 
برنامه ریزی شــده به شــدت تحت 
تاثیر این مســئله خواهد بود که چه 
کســی برنده نبرد ریاست جمهوری 
می شود. او اشاره کرد که تحقیقاتش 
نشان می دهد که احتماال کاندیدای 
جمهوری خواه دســت باال را خواهد 

داشت.
وی گفــت:  »نقطه نظــری که من 
دریافت  بازار  مشــارکت کنندگان  از 
کرده ام این اســت که به شدت باور 
انتخاب  دارند دونالد ترامــپ دوباره 
خواهد شــد. تاریخ نشان می دهد که 
رییس جمهورها معموال در زمان نرمی 
اقتصاد دوباره انتخاب نمی شــوند که 
در حال حاضر چنین وضعیتی وجود 

ندارد.«
ترامــپ در روز هجدهم دســامبر به 

دلیل جلوگیری از اعمال قدرت کنگره 
و سوء استفاده از قدرت توسط خانه 
نمایندگان آمریکا اســتیضاح شد که 
گامی تاریخی بود اما اثر بسیار کمی 
روی بازارها داشــت. ســنا که تحت 
در  اســت  جمهوری خواهان  کنترل 
نهایت در سال جدید نظر می دهد که 
ترامپ باید برای این اتهام ها محکوم 
بشود و از ریاست جمهوری کنار برود 

یا خیر.
دویــل گفت با فرض اینکه ترامپ در 
جــای خود باقی بمانــد، پیش بینی 
وی این اســت که بــر پایه روندهای 
تاریخی، شاهد کمی تفاوت در سال 

2۰2۰خواهیم بود.
او گفت: »وقتــی درباره این تحقیق 
کردیــم که در طول یک ســالی که 
رییس جمهور می خواهد دوباره انتخاب 
بشود چه اتفاقی برای بازارهای سرمایه 
می افتد، معموال شاهد این بودیم که 
در فصل اول بازارها رشدی قوی دارند 
و بعد در اواسط سال شاهد کمی نرمی 
هستیم و در نهایت رو به اواخر سال 
یک بازگشت قوی می بینیم. بنابراین 
چنیــن اتفاقی هم می توانــد دوباره 

امسال بیفتد.«
 Macquarie با وجود اینکه شــرکت
فکر می کند انتخابات ریاست جمهوری 

آمریکا باعث تقویت بازار خواهد شد، 
شــرکت BlackRock دقیقا دیدی 
متضــاد دارد. این شــرکت مدیریت 
سرمایه جهانی در گزارش چشم انداز 
ســال 2۰2۰ خود رده بندی ســهام 

آمریکایی را به خنثی تنزل داد.
استراتژیســت  رایمــن  کــرت 
ســرمایه گذاری ارشد بلک راک کانادا 
می گویــد افزایــش عــدم اطمینان 
درباره انتخابات 2۰2۰ و گســتره ای 
عظیم از نتایج سیاست گذاری بالقوه 
ممکــن اســت روی دیدگاه هــا اثر 
بگــذارد و در نتیجه از تکرار عملکرد 
خــوب جلوگیری کنــد. او می گوید 
با  اســت  ممکــن  ســرمایه گذاران 
انتخاب شدن دوباره ترامپ با ریسک 
اختال های بیشتر در سیستم تجارت 
جهانی مواجه بشوند یا همین اتفاق 
در صورت انتخــاب دولت دموکرات 
و افزایــش مالیات های شــرکتی و 

سخت تر شدن قوانین صورت بگیرد.
اثرات  رایمــن همچنین می گویــد 
بالقــوه دقیق تری هم ممکن اســت 
شــکل بگیرند کــه کاما وابســته 
به نتیجــه انتخابات خواهــد بود. او 
می گوید انگیــزش مالی- چه در فرم 
زیرساخت های سبز یا کاهش مالیاتی 
باشــد ـ در صورت کسب کنترل هر 

دو قوه اجرایی و مقننه توســط یک 
حزب محتمل خواهد بود. همچنین 
شــرکت های تکنولوژی ممکن است 
بــدون توجه به نتیجــه انتخابات با 
مقابله قانون گذاران مواجه بشوند چون 
مسائل حول محور برتری بازار، حفظ 
حریم خصوصــی داده ها، دخالت در 
انتخابات و امنیت ســایبری دارند از 

اهمیت بیشتری برخوردار می شوند.
اما فیلیپ پترســون استراتژیســت 
ارشد ســرمایه گذاری Manulife در 
ارتبــاط با اثر محتمــل انتخابات بر 
بازارها میانه روی را انتخاب می کند.او 
می گوید: »ما اثر انتخابات روی بازارها 
را خیلی متفاوت با ســال های غیر از 

انتخابات در نظر نمی گیریم.«
با وجود چشــم انداز کلی، پترســون 
می گویــد فاکتورهایی را باید در نظر 
گرفــت، از جمله اینکــه کدام حزب 
در کــدام بخش از دولــت به قدرت 
می رسد. او به این نکته اشاره می کند 
که اگر در سال 2۰2۰ یک حزب کاخ 
سفید، کنگره و سنا را در اختیار خود 
بگیرد، آن وقت محتمل تر می شــود 
عملی  کمپین ها  سیاست گذاری  که 
بشود، درست همانطور که این اتفاق 
برای کاهش مالیات هــای قول داده 
شــده توســط جمهوری خواهان در 
سال 2۰۱6 اجرایی شد. با این حال، 
 Manulife پترسون اشاره می کند که
باور دارد احتمال رخداد یک پیروزی 
یک طرفه سیاســی در سال 2۰2۰ 
پایین است و در نتیجه انتظار می رود 

نوعی قفل قانون گذاری شکل بگیرد.
او گفت: »وضعیت قفل معموال برای 
بازارها خوب است چون وضع فعلی را 

حفظ می کند.«
پترسون اضافه کرد که اگر دموکرات ها 
کنترل کامل را به دست بگیرند نتیجه 
احتمالی آن حذف کاهش های مالیاتی 
ترامپ و ضعف احتمالی اقتصاد آمریکا 
هم از ســوی کســب و کارها و هم از 

سوی مصرف کنندگان خواهد بود.
وی گفــت: »در حالــت حداقلــی، 
چنیــن اتفاقی ممکن اســت باعث 
شود کســب و کارها تا وقتی که رژیم 
مالیاتی جدید روشــن تر بشــود، در 
زمینه سرمایه گذاری های جدید تعلل 

کنند.«
پترسون در زمینه اثر انتخابات آمریکا 
بر بازارهای کانادا هم می گوید احتماال 
اثر کلی چشــمگیری شکل نخواهد 
گرفت. او اشاره می کند که بر خاف 
2۰۱6 که ترامپ کمپین خود را حول 
محور بازبینی قــرارداد نفتا متمرکز 
کرد، Manulife  باور ندارد که کانادا 
در حال حاضر در مرکز توجه آمریکا 

iroonia.ca .قرار داشته باشد

هم مشکلی نخواهند داشت.
در پاســخ به این سئوال که چقدر با 
داشــتن یک رئیس دگرباش راحت 
هستید، ۹۰/5 درصد از پاسخ دهندگان 
اعــام کردنــد کــه با داشــتن زن 
یا  همجنس گرا  مــرد  همجنس گرا، 
فــرد دوجنس گرا به عنوان رئیس در 
محل کار »کاما راحت« یا »تا حدی 
راحت« هستند و البته 7/6 درصد نیز 
اعام کردند تا حدی با این مســاله 
راحت نیستند یا اصا احساس راحتی 

نمی کنند.
بر اســاس این نظرســنجی، میزان 

پذیرش دگرباشان جنسی به عنوان 
پزشک توسط کانادایی ها کمتر است. 
۸۸/2 درصد اعــام کردند که با این 
داشتن پزشک زن همجنس گرا، مرد 
همجنس گرا یا دوجنس گرا مشکلی 
ندارند و ۱۰/2 درصد نیز اعام کردند 
که با ایــن موضوع بــه راحتی کنار 
نمی آیند. این مســاله برای پزشــک 
تراجنســیتی به مراتــب حادتر بود. 
7۹/۹ درصد از افراد پرسش شــونده 
با این مووضع مشکلی نداشتند و در 
عوض ۱7/6 درصد نمی توانستند به 

راحتی این موضوع را بپذیرند.
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نشنال اینترست: 
جنگ جهانی سوم می تواند
 از 5 نقطه جهان شروع شود

ســایت گویا- وب ســایت نشــریه 
»نشنال اینترست« آمریکا در مطلبی 
گزینه های احتمالی آغاز جنگ سوم 

جهانی را بررسی کرده است.
در این مطلب که به قلم»رابرت فارلی« 
یکی از اعضای موسسه »ترنزیشنال« 
و استاد مهمان دانشکده جنگ ارتش 
آمریکا نگاشــته شــده است، جنگ 
جهانی سوم با 5 سناریوی احتمالی 
از 5 نقطه جهان مورد بررســی قرار 

گرفته است.
این استاد آمریکایی نوشته است:

ایران-اسرائیل 

ایران و اســرائیل در طــول ماه های 
گذشته در سرتاسر خاورمیانه به طور 
غیر مستقیم در حال جنگ با یکدیگر 
بوده اند. ایران از گروه های نیابتی ضد 
اسرائیل در غزه، لبنان، سوریه و نقاط 
دیگر حمایت می کند. اســرائیل نیز 
در طول های ســال های اخیر بارها 
به نیروهای مرتبط با ایران در سوریه 
حمله کرده است. دولت اسرائیل گام 
هایی را برای تشکیل یک ائتاف ضد 
ایرانی در سطح دیپلماتیک برداشت. 
تهران نیز ســرمایه گذاری بزرگی بر 
روی گروه های شــبه نظامی و دیگر 
عوامل غیر حکومتی در منطقه انجام 

داده است.
بنا براین، می توان برای ســال آینده 
سناریوهایی را متصور شد که در آن 
ها دو طرف وارد جنگ شــدید تر و 
گسترده تری شــود. در صورتی که 
ایران غنی سازی اورانیوم در سطوح 
باالتر را از ســر بگیرد، ممکن است 
انگیزه اســرائیلی ها برای تشــدید 
حمات هوایی علیه اهداف ایرانی در 
منطقه و همچنین مراکز هســته ای 
داخل ایران افزایش پیدا کند. چنین 
درگیری می توانــد عواقب مهمی از 
جمله به خطر افتادن زنجیره تامین 

نفت بازارهای دنیا را داشته باشد.

ترکیه 

در طول یک ســال گذشــته رابطه 
بیــن ترکیه و آمریــکا رو به وخامت 
گذاشته است. رئیس جمهور آمریکا 
ابتدا به دولــت اردغان برای عملیات 
نیروهــای دموکراتیک  نظامی علیه 
کرد در داخل خاک سوریه چراغ سبز 
نشــان داد. اما بعدا آنکارا را تهدید به 
اعمال تحریم هــای اقتصادی کرد. 

نباید فراموش کنیم کــه تعدادی از 
تسلیحات هسته ای آمریکا در یکی 
از پایگاه های نظامی در داخل ترکیه 
مستقر هســتند. بســیاری نگرانند 
که جــاه طلبی هــای اردوغان برای 
کشورش به توسعه تسلیحات هسته 

ای نیز گسترش پیدا کند.
رابطه بین آنکارا و واشنگتن در چنان 
وضعیت بدی قرار دارد که حتی برخی 
نگران آینده پیمان ناتو هستند. البته 
هیچ کس انتظار نــدارد که اردوغان 
تاشی برای توقیف تسلیحات اتمی 
حاضر در پایگاه نظامی آمریکا انجام 
دهــد. اما آقای اردوغان در گذشــته 
نشــان داده است که در مورد عواقب 

گام های بعدی خود فکر نمی کند.

کشمیر

در طول یک دهه گذشــته شــکاف 
بین هند و پاکستان از لحاظ قابلیت 
های متعارف افزایش پیدا کرده است. 
پاکستان با توسعه تسلیحات هسته ای 

تاش کرد که قدرت بازدارندگی خود 
در مقابل تهدیدات هنــد را افزایش 
دهد. امســال بعد از تصمیــم ناراندا 
مودی، نخست وزیر هند برای کاهش 
استقال کشــمیر و تغییر سیاست 
های شهروندی در داخل هند تشدید 
تنش بین این دو قدرت منطقه بودیم. 
این اقدامات دولت هند باعث شــروع 

نارآمی های گسترده در هند شد.
ادامه شورش در بین اقلیت مسلمان 
می تواند انگیزه پاکستان یا گروه های 
اســام گرا در داخل این کشور برای 

مداخله در امور هند را افزایش دهد. 
برای مثال، ممکن است شاهد انجام 
حمات تروریستی در داخل کشمیر 
باشــیم. در این صورت دولت ناراندا 
مــودی چاره ای جز واکنش نشــان 
دادن نخواهد داشت. چنین سناریویی 
می تواند دو کشــور را تا آستانه یک 

جنگ گسترده پیش ببرد.

شبه جزیره کره 

یک سال پیش همه تحلیلگران امیدوار 

بودند که مذاکرات بین آمریکا و کره 
شمالی به کاهش دائمی تنش در شبه 
جزیره کره منجر خواهد شد. متاسفانه 
مشکات داخلی در دو کشور و شرایط 
منطقه مانع دست یابی به یک توافق 
شده اســت. در ماه های اخیر شاهد 
تشدید تنش بین واشنگتن و پیونگ 
یانگ بوده ایم. انتخابات آتی در آمریکا 
می تواند عواقــب مهمی برای آینده 

روابط بین دو کشور داشته باشد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
تصور می کند که دست یابی به توافق 

با کره شمالی میتواند شانس او برای 
پیروزی در انتخابات ســال آینده را 
افزایش دهد. اما پیوینگ هیچ تمایلی 
برای پذیرش شروط ارائه شده ندارد. 
اخیرا کره شــمالی قول داده بود که 
هم زمان با کریسمس هدیه ای را به 
آمریکا بدهد. بسیاری نگران بودند که 
پیوینگ یانگ به دنبال یک آزمایش 
بالستیک یا هســته ای جدید است. 
در صورتی که کره شــمالی تصمیم 
بگیرد که در ماه های آینده دســت 
به آزمایش های هسته ای بزند، این 
احتمال وجود دارد که دولت ترامپ به 

گزینه نظامی روی آورد.

دریای چین جنوبی 

رابطه بیــن چین و آمریــکا نیز در 
وضعیت خوبی به ســر نمی برد. در 
صورت تحقق یک توافق تجارت آزاد 
می توانیم شاهد کاهش تنش بین دو 
طرف باشیم. اما هنوز سواالت و موانع 
زیادی در مورد چنین توافقی وجود 
محدودیت  اقتصادی  مشکات  دارد. 
هایــی در مقابل پــروژه های جدید 
نیروی دریایی چین ایجاد کرد. وزارت 
دفاع آمریکا نیز بــا محدودیت های 
بودجه روبرو شده اســت. هم زمان، 
پکن در حال تاش برای گســترش 
همکاری های اقتصادی و نظامی خود 

با روسیه است.
در شرایط کنونی بعید به نظر می رسد 
که پکن یا واشــنگتن تمایلی برای 
درگیری نظامی داشــته باشــند. اما 
یکــی از وعده هــای انتخاباتی مهم 
آقای ترامپ مقابله با جاه طلبی های 
پکن بود. به همین خاطر شــاید در 
ســال آینده او به دنبال تشدید تنش 
با چینی ها باشــد. ژی جین پینگ، 
رهبر چین نیز با مشکات و ناآرامی 
در بخش هایی از کشــور روبرو شده 
است. تشدید تنش های دیپلماتیک 
و اقتصادی بین این دو قدرت بزرگ 
دنیا می تواند احتمال تقابل نظامی در 
نواحی همچون دریای چین جنوبی را 

افزایش دهد.

چه آینده ای برای ســال 2020 قابل 
تصور است ؟ 

احتمــال بروز جنگ تمــام عیار در 
سال آینده پایین خواهد بود. بیشتر 
کشورهای دنیا منتظر مشخص شدن 
ریاســت جمهوری  انتخابات  نتیجه 
آمریــکا و جهــت گیری سیاســت 
خارجی واشــنگتن در چهار ســال 
آینده هســتند. با وجود این، دولت 
های پاکســتان، هند، چین، اسرائیل 
و ایران میتوانند بر اساس منافع ملی 
خود دست به اقداماتی بزنند که زمینه 

ایجاد درگیری نظامی را ایجاد کند.

تصمیم کرۀ شمالی برای از سرگیری آزمایش های هسته ای و موشکی
کیم جونگ-اون، رهبر کرۀ شمالی 
پایــان دورۀ توقــف آزمایش های 
موشک های  آزمایش   و  هســته ای 
بالســتیک قاره پیما در این کشور 
را اعــالم کرد و وعــده داد که در 
مقابل ایاالت متحده آمریکا، اقدامی 

»حیرت انگیز« را به اجرا بگذارد.
تصمیم جدید پیونگ یانگ به معنای 
جدیدی  سیاسی  دیپلماسی  توقف 
اســت که این کشــور در دو سال 

گذشته در پیش گرفته بود.

یورو نیوز- بر اســاس بیانیۀ منتشر 
شده توســط خبرگزاری رسمی کرۀ 
شمالی )KCNA( در روز چهارشنبه، 
آقــای کیم پــس از پایان نشســت 
علنی چهــار روزۀ کمیتــه مرکزی 
حــزب کارگر که حزب حاکم در این 
کشور محسوب می شود، اعام کرده 
اســت: »دلیلی وجود ندارد که کرۀ 
شــمالی همچنان خــود را به توقف 
خودخواســتۀ آزمایش های هسته ای 
و آزمایش موشک های بالستیک قاره 
پیما پایبند بداند...جهان در آینده ای 
نزدیک شــاهد رونمایی از یکی دیگر 
از ساح استراتژیک جدید این کشور 

خواهد بود.«
آقای کیم که یــک روز پیش از این 

اعــام کرده بــود کشــورش آماده 
اســت بــرای حفظ توان هســته ای 
خود، زندگی را زیر فشار تحریم های 
بین المللــی ادامه دهد، با اشــاره به 
تمرینات نظامی آمریکا در شبه جزیرۀ 
کره گفت: »آمریکا همچنان به دنبال 
خود  خصمانۀ  سیاســت های  حفظ 
است و خواســته هایی خاف منافع 
اساســی کشــور ما و رفتاری مانند 

تبهکاران دارد.«
او افــزود: »واشــنگتن ده ها تمرین 
مشــترک نظامی ]با کرۀ جنوبی[ را 
انجام داده اســت آنهــم درحالی که 

رئیس جمهور ]ترامپ[ شخصا قول 
داده بود این تمرین ها را متوقف کند...

آمریکا تجهیزات نظامی پیشرفته ای 
را در کرۀ جنوبی مستقر و در مقابل 
تحریم ها علیه کرۀ شمالی را تشدید 

کرده است.«
او ضمن اعام اینکه »ما هرگز کرامت 
خود را نمی فروشــیم« قول داد که با 
»اقدامی حیرت انگیز« ایاالت متحده 
آمریکا را مجبور به »پرداخت هزینه 
دردی« کند که بر مردم کرۀ شمالی 

تحمیل کرده است.
با این وجــود پیونگ یانگ همچنان 

اعام کرد که همچنــان درها برای 
گفتگو با آمریکا باز است.

کیم جونگ-اون که در چند ســال 
اخیر شــش آزمایش هسته ای انجام 
داده و حتی موشــک هایی را پرتاب 
کرده که توان رسیدن به خاک آمریکا 
را داشــته اند، پیش از این در ســال 
2۰۱۸ پــس از فراهم شــدن امکان 
گفتگو با آمریــکا اعام کرده بود که 
کرۀ شــمالی دیگر نیــازی به انجام 

چنین آزمایش هایی ندارد.
تغییر خط مشی سیاسی کرۀ شمالی 
در حالــی صورت می گیرد که دونالد 
آمریکا  جمهــوری  رئیــس  ترامپ، 
همچنان به »قولی« که کیم جونگ-

اون به او داده، امیدوار است.
آقای ترامپ در آخرین واکنش خود 
به مواضع سیاسی جدید پیونگ یانگ، 
با اشاره به اولین دیدار تاریخی رهبران 
دو کشور که سال 2۰۱۸ میادی در 
سنگاپور روی داد گفت: »ما پیمانی 
دربارۀ غیرهسته ای کردن شبه جزیرۀ 
کره امضا کردیم. غیرهسته ای کردن 
اولین محور پیمان سنگاپور بود. من 
همچنان بر این باورم که کیم جونگ-

اون، بر حرف خود پایبند است.«
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»دستاوردهای ایران« در عراق 
تالش برای »تسخیر جاسوس خانه آمریکا« در بغداد

آخریــن روز ســال 2۰۱۹ میادی 
برای دستگاه دیپلماسی آمریکا،روزی 
پرتنش بود. هزاران تــن از هواداران 
حشدالشعبی،از  شیعی  شبه نظامیان 
پل امنیتی منطقه امن الخضرا گذشته 
و خود را به سفارت آمریکا رساندند. 
آنان با سردادن شعار خواهان خروج 
آمریکا از عراق شــده و بخش هایی از 
دیوارهای سفارت را به آتش کشیدند.

آن چه که بیــش از هر چیز دیگری 
جلب توجه می کرد،حضور ده ها نفر با 
لباس نظامی کتائب حزب اهلل عراق بود. 
یعنی همان گروهی از حشدالشعبی 
که آمریــکا به حمات آنان به پایگاه 
k4 واکنش نشان داد و چند قرارگاه 
این گروه را بمباران کرد. اخبار منابع 
خبری عراق نشــان می دهد که 25 
تن از اعضای  حشدالشــعبی، گروه  
شبه نظامی مورد حمایت جمهوری 
اسامی در این حمات کشته شده اند 
که شماری از آنان،از فرماندهان رده 

باال بوده اند.
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق 
و برهم صالح رئیس جمهور این کشور 
اعــام کرده اند کــه دقایقی پیش از 
حمله،از ســوی مقامــات آمریکای 
مطلع شــده اند. این دو مقام عراقی 
خواســته اند وزارت دفاع آمریکا را از 
انجام این حمله منصــرف کنند اما 
طــرف آمریکایی،قاطعانه اعام کرده 
که تصمیم نهایی اتخاذ شده و کاری 

نمی توان کرد.
البته عادل عبدالمهدی حرف دیگری 
نیز زده که شاید مهم تر از تمام مسائل 
چند روز اخیر باشد. او به آمریکایی ها 
گفته که نمی خواهد کشورش محل 
نزاعــی برای سیاســت های تهران و 

واشنگتن باشد.
پس از حمله به ســفارت آمریکا در 
بغداد،دونالد ترامپ آن را به جمهوری 
اســامی ربط داد و اعام کرد که به 
این اقدامات واکنش الزم نشان داده 

خواهد شد.

روزی برای سه رهبر شیعی وابسته 
به ایران

هــادی العامــری مرد شــماره یک 
جریــان سیاســی ـ شــبه نظامی 
طلبه ی  خزعلی  حشدالشعبی،قیس 
ابومهدی  و  شــیعی  میلیتاریســت 
مهندس همــه کاره نظامی گروه های 
شیعی که به قاسم سلیمانی عراق هم 
مشهور شده،در اعتراض و حمله امروز 

به سفارت آمریکا حضور داشتند.
جمال جعفر ابراهیم ملقب به ابومهدی 
مهندس که این روزها تصاویری از او 
در فضای مجازی منتشر شده که به 
زبان فارســی صحبت می کند و آرزو 
کرده که در گلســتان شهدای تهران 
دفن شود،فردی است که به طراحی 
حمله تروریستی سفارت های آمریکا و 
فرانسه متهم شده و العامری و خزعلی 
نیز افراد شناخته شده ای هستند که 
حــاال وارد جریان قانونی و رســمی 

سیاست شده اند.
العامــری خود را رهبــر بزرگ ترین 
جریان سیاسی عراق می داند که حق 
دارد نخست وزیر مورد نظر خود را به 
رئیس جمهور عراق معرفی کند. اما 
حاال مشخص نیست که پس از اتفاق 
امروز و حمله به ســفارت آمریکا در 
بغداد،آیا واشنگتن عما اجازه می دهد 
که این مرد در تعیین نخســت وزیر 

بعدی حرف اول را بزند یا خیر.

ببندید دِر آن »جاسوسخانه« را

پاییز امســال و زمانی که اعتراضات 
مردم شهرهای شیعه نشین عراق به 
فســاد مالی و ناکارآمدی مسئولین 

ایران ده ها گروه شبه نظامی شیعی در عراق ایجاد کرد، اما این نیروها به چالشی مهم تبدیل شده و نه تنها باعث حفظ امنیت و ثبات نشده 
اند، بلکه تامین هزینه های آنان و دخالت مداومشان در سیاست، شرایط ناپایداری را برای عراق رقم زده است.

معترضین حشدالشعبی جمله ای عربی به معنای »سلیمانی 
رهبر من است«  بر دیوار سفارت آمریکا دربغداد  نوشتند

به اوج رســید، حسین شریعتمداری 
نماینده والیت فقیه در نشریه کیهان، 
اعتراضات را به فتنه انگیزی آمریکا، 
عربستان و اسراییل ربط داد و اعام 
کرد که آنــان از راهپیمایی میلیونی 
اربعین و وحدت ایران، عراق و سوریه، 

نگران شده اند.

شــریعتمداری برای توصیف سفارت 
آمریــکا از لفــظ »جاسوســخانه« 
استفاده کرد و نوشت: »چرا به حضور 
سفارت آمریکا در بغداد یعنی همان 
جاسوســخانه و کانــون توطئه علیه 
ملت مظلــوم عراق خاتمه نمی دهید 
و ایــن ُدمل چرکین را از ســرزمین 

مقدس خود حذف نمی کنید و بیرون 
نمی اندازید؟! تســخیر جاسوس خانه 
آمریــکا و حذف ایــن کانون توطئه 
برای ما در ایران اسامی دستاورد های 
فراوانی داشته است. چرا باید جوانان 
انقابی عراق میهن مقدس خود را از 

این دستاورد ها محروم کنند؟«

البته شریعتمداری تنها نبود و از صدا 
و ســیما گرفته تا آیت اهلل خامنه ای و 
فرماندهان سپاه، اعتراضات عراق را به 

نفود بیگانگان ربط دادند.
توصیه ی شریعتمداری به فتح سفارت 
آمریــکا در عــراق، در حالی صورت 
گرفت که ایران پس از چهل ســال، 
هنوز هم به خاطر اشــغال ســفارت 
آمریــکا هزینه می دهــد و حمله به 
ســفارتخانه های انگلیس و عربستان 
ســعودی نیز، دردسرهای فراوانی به 

وجود آورد.

یک  هزینه های  قائدی«،  »سلیمانی 
شعار

معترضین حشدالشــعبی، در بغداد، 
بر دیوار ســفارت آمریکا در این شهر 
با نوشــتن جمله ای عربی به معنای 
ســلیمانی رهبر من اســت، نشــان 
دادند که فرمانده سپاه قدس، چقدر 
برایشان محبوب است. اما در دو ماه 
اخیر، معترضین شیعه  دیگری هم در 
بغداد، نجف، کربا و بصره، بارها علیه 
ایران شعار داده و دخالت های تهران 
در تعیین سرنوشــت کشورشان را، 

محکوم کرده اند.
اگــر چــه رســانه های حاکمیتــی 
جمهوری اســامی، جایگاهی اغراق 
آمیز برای ســلیمانی در نظر گرفته و 
او را محبوب القلوب منطقه می دانند، 
اما حاال این سوال مطرح می شود که 
آیــا این محبوبیت، به افزایش نفوذ و 
قدرت ایــران در عراق منجر شــده 
اســت؟ یا این که نگــرش امنیتی و 
شیعی سرلشــکری که خود را سرباز 
کوچــک والیت می دانــد، هزینه ای 
جبران ناپذیر بر دست کشور و مردم 

ایران گذاشته است؟
در  ایــران  خارجــی  سیاســت 
و  سوریه،یمن، لبنان،فلســطین 
گســتره ای که جمهوری اسامی آن 
را محور مقاومت می خواند،در دست 
قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس 
است و از ســفیر و کنسول گرفته تا 
رابطین امنیتی و اقتصادی نیز توسط 
او معرفــی می شــوند و وزارت امور 
خارجه و دولــت در این ماجرا، عما 
حق ورود ندارند. اما حاال تصویر عراق 
نشان دهنده شکست قاسم سلیمانی 
در این کشور است. چرا که شیعیان 
دچار تفرقه شــده و برای تشــکیل 

دولت،عــراق را به ســوی بن بســت 
برده  اند و بخش مهمی از شیعیان،از 
ایران هم متنفر شــده اند و در همان 
حال،سران شــیعی اجازه داده اند که 
کشورشان به میدان رقابت و درگیری 

تهران - واشنگتن تبدیل شود.
شاید فعا دست کم در داخل ایران، 
کسی نتواند به راحتی در مورد چنین 
موضوعــی نطر دهد. اما قطعا ســال 
2۰۱۹ میادی برای قاسم سلیمانی و 
همکاران او در عراق، سال سختی بود 
و 2۰2۰ سال سخت تری خواهد بود.

ایران، ده ها گروه شــبه نظامی شیعی 
در عراق ایجاد کردند، اما این نیروها، 
به چالشی مهم تبدیل شده و نه تنها 
باعث حفظ امنیت و ثبات نشده اند، 
بلکه تامین هزینه های آنان و دخالت 
مداومشــان در سیاســت، شــرایط 
ناپایداری را برای عراق رقم زده است.

از سوی دیگر با وجود آن که رسانه های 
حاکمیتــی جمهــوری اســامی و 
رسانه های وابسته به سپاه پاسداران، 
ادعا می کننــد که عراق به مهم ترین 
قلعه نفوذ ایران در منطقه تبدیل شده، 
اما بارها، کنسولگری ایران در نجف، 
توســط معترضین به آتش کشیده 
شد و عاوه بر این،معترضان عراقی، 
تصاویر بزرگ خامنه ای و خمینی را 
هم سوزاندند و حاال کسی نیست که 
نداند، جمهوری اســامی نزد بخش 
قابل توجهی از مردم عراق منفور است 
و آنان، سیاست های تهران و دخالت 
قاسم سلیمانی را مسبب بخش مهمی 

از مشکات خود می دانند.
در عــراق بــا راهنمایــی و حمایت 
سلیمانی و ســپاه قدس، بخش قابل 
توجهی از گروه های گروه شبه نظامی 
شیعه به رهبری هادی العامری وارد 
مجلس شده و 44 کرسی را در اختیار 
گرفتند. اما حاال، عراق به یک کشور 
باتکلیف تبدیل شــده که جریانات 
سیاســی نمی توانند بــرای معرفی 
نخســت وزیر توافــق کنند و رئیس 
جمهور نیز در اقدامی نمادین، در برابر 
ایران و حشد الشعبی قدرت نمایی کرد 
و خط و نشان کشید که اگر العیدانی 
از ســوی جریان هــادی العامری به 
عنوان نخســت وزیر معرفی شود، از 

پست خود استعفا می دهد.
برهم صالح رئیس جمهور ُکردزبان، 
عادل عبدالمهدی نخست وزیر شیعی 
پیش برنده امور و بســیاری دیگر از 
سیاست مداران از جمله مقتدی صدر، 
آشــکارا گفته اند که راضی نیستند 
کشورشان به آوردگاه و میدان جنگ 

ایران و آمریکا تبدیل شود.
عراق نیز همچون ایران، به شدت به 
بیماری مزمن فساد مالی مبتا شده و 
به خاطر بی کفایتی مدیران ناکارآمد 
در شــرایط سختی به ســر می برد و 
اتفاقا بخش قابل توجهی از معترضین، 
در این ماجرا نیز، سپاه قدس را مقصر 

می دانند.
آمریکا تنهــا در عرض چند لحظه با 
بمباران مواضع حزب اهلل عراق و حشد 
الشعبی، تلفات سنگینی بر آنها وارد 
کرد همچنین واکنش تند این کشور 
به کشته شدن پیمانکار پنتاگون در 
پایگاه کرکوک، نشان داده که از این به 
بعد نیز، یا باید حشد الشعبی کنترل 
شود و دست به اقدامات ضدآمریکایی 
نزند و یا این که، باید تاوان سنگینی 

پرداخت کند.
به نظر می رســد ادامه وضعیت فعلی 
در عراق، نه تنها بــه نفع جمهوری 
اســامی و جریانات شــیعی وابسته 
به تهران نیســت، بلکه بــا اقدامات 
آ  نارشیســتی و خطرناکــی همچون 
حمله به ســفارت آمریکا، جریانات 
وابسته، شانس کمتری برای به قدرت 

رسیدن خواهند داشت.
نیلوفر سعیدی )سایت زیتون(

رئیس بانک مرکزی:
 با تحریم نفتی »اینستکس« فقط حرف است،

کاهش تورم و رشد اقتصادی به یاری خدا تحقق می یابد!

کیهان لندن- رئیس کل بانک مرکزی 
گفته است که با وجود تحریم نفتی 
اینســتکس فقط حرف است. این در 
حالیســت که پس از خــروج دونالد 
ترامــپ از برجام دولت روحانی ماه ها 
با وعده »اینستکس« افکار عمومی را 
مدیریت کرده و امیدوار نگه می داشت.

حاال عبدالناصر همتــی رئیس کل 
بانک مرکزی در گفتگو با خبرگزاری 
فارس گفته است: »ما از نظر مقررات و 
سازماندهی همه چیز را آماده کرده ایم. 
تا زمانی که از ما نفت نخرند و در آمد 
نفت برای ما نیاید آن )اینســتکس( 

فقط حرف است.«
اینستکس یا ابزار حمایت از مبادالت 
تجاری یک ساز و کار ویژه  مالی است 
که در ژانویه 2۰۱۹ توســط فرانسه، 
آلمان و بریتانیا برای تسهیل تجارت 
غیردالری با جمهوری اسامی ایران 
ایجاد شــد. دولت روحانی مدعی بود 
طی توافق با این ســه کشور اروپایی 
تحریم ها  اینستکس،  راه اندازی  برای 
بی اثر خواهد شــد. این در حالیست 
که با گذشــت یک سال اینستکس 
همچنان پا در هواســت و نتوانسته 

اجرایی شود.
اکنون در حالی عبدالناصر همتی به 
عنوان رئیس کل بانک مرکزی و یکی 
از نقش آفرینان مهم سیاست های مالی 
و پولی جمهوری اسامی اینستکس را 
بی اثر می خواند که همچنان با وعده و 
وعید از عملکرد اقتصادی دولت دفاع 
می کند. در این آشفته بازار اقتصادی 
و سیاسی کشــور، باید توجه داشت 
کــه عبدالناصر همتی نیــز از جمله 
مقاماتی است که همچنان شعارهای 
امیدوارکننده ســر می دهد و معتقد 

است نظام بر مشکات اقتصادی غلبه 
می کند.

او در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی 
خود نوشته است: »این روزها با استناد 
به الیحه بودجه ســال ۱۳۹۹ فضای 
تبلیغاتی مملو از مطالب و شــایعات 
در مورد بانک هــا، روند تورم، نرخ ارز 
و غیره است. این فضاسازی ها به طور 
مرتب و روزانــه امنیت روانی اقتصاد 
کشور را نشــانه گرفته است. فارغ از 
گویندگان این گونه مطالب واقعیت 
این اســت که در اوج تحریم و فشار 
حداکثــری و علی رغم تاثیر مقطعی 
اصاح قیمت بنزین بر شاخص تورم 
بانک مرکزی تدابیر الزم را برای تداوم 
کنترل و مهار تورم انجام داده است.«

همتی با اشــاره به ادعای دولت برای 
فروش اوراق بهادار نوشــته اســت: 
»بانک ها باید خود را با شرایط جدید 

سیاست پولی تطبیق داده و ترازنامه 
خودشــان را نیز بر مبنای آن سامان 
بدهند. اثرات این برنامه ها خود را در 
کنتــرل تورم و رونق بخش غیرنفتی 
نشــان خواهد داد. مــردم اطمینان 
داشته باشــند که علی رغم همه این 
ســختی های اقتصادی این روزها و 
نامایمات اخیر بانک مرکزی اقدامات 
ثبات ساز خود را با قدرت ادامه خواهد 
داد و هدف اصلــی که همانا کنترل 
و کاهــش نرخ تورم و تقویت رشــد 
اقتصادی اســت به یاری خدا و یاری 

مردم تحقق می یابد.«
منظور همتی از »یاری مردم« در این 
یادداشــت، به معنای تحمل بیشتر 
گرســنگی، فقر، گرانی و بیکاری از 
سوی مردم اســت. به ویژه آنکه یک 
بخش از سیاست های دولت در بودجه 
ســال آینده، اخذ درآمدهای مالیاتی 
است. از آنجا که دولت قادر نیست از 
مافیاهای اقتصادی و بنیادهای عظیم 
حکومتی و ثروتمندان مالیات بگیرد، 
از حقوق بگیران  درآمد مالیاتی فقط 

تأمین می شود!
اکنون، با این اعتــراف همتی که در 
شــرایط تحریمی، اینستکس در حد 
»حرف« است، پس دولت هم می داند 
که در این شرایط نمی تواند به ادعایی 
که در الیحه بودجه ۹۹ مطرح کرده، 
یعنی فروش یک میلیون بشکه نفت 
در روز دست پیدا کند، مگر اینکه پای 
میز مذاکره بنشیند. اگر هم مذاکره ای 
شــکل نگیرد، آنطور که از یادداشت 
اینســتاگرامی همتی مشخص است 
دولت بنا دارد کشــور را با امیدواری 
به »یاری خدا« و فروش اوراق بهادار 

اداره کند!
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 
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ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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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
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*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until February 7, 2020, while quantities last. 

NEW YEAR'S
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نوید زنگنه، کشتی گیر مدال آوری
 که بازداشت شده بود،
 به کانادا مهاجرت کرد

رادیو فردا- وید زنگنه، عضو تیم ملی امید کشتی آزاد ایران که در اعتراضات 
آبان ۹۸ چندین روز در بازداشــت بود، به کانادا مهاجرت کرد و از این پس 

برای کانادا کشتی خواهد گرفت.
نوید زنگنه، 2۳ ســاله، از مدال آوران کشــتی آزاد ایران و دارنده مدال برنز 
جهانی است که خبرگزاری ایسنا، روز پنج شنبه ۱2 دی، خبر مهاجرت او به 

کانادا را تأیید کرد.
بر اساس این گزارش، نوید زنگنه 2۰ روز پیش راهی کانادا شده و قرار است 

به زودی و برای نخستین بار با دوبنده کانادا در یک تورنمنت کشتی بگیرد.
هنوز هیچ توضیحی از سوی آقای زنگنه در این باره منتشر نشده است، اما 
5 آذر ماه و در پی اوج بازداشت های بعد از اعتراضات آبان سال جاری، خبر 

بازداشت او در تهران نیز منتشر شد.
تاریخ بازداشــت نوید زنگنه اعام نشــد، ولی گفته شد که وی در تجمعی 
در تهران پارس با تفنگ ســاچمه ای هدف قــرار گرفت و پس از مراجعه به 

بیمارستان بازداشت شد.
گفته می شــود این کشــتی گیر ملی، چند روز پس از بازداشت، به زندان 

فشافویه منتقل شده بود.
پس از آزادی نوید زنگنه از زندان، مســئوالن باشگاه اترک خراسان که با او 
قرارداد داشت، از حضورش در جام باشگاه های جهان جلوگیری و قراردادش 

را یک طرفه فسخ کردند.
در اعتراضات آبان ۹۸ که در بسیاری از شهرها رخ داد، عاوه بر بازداشت شدن 
نوید زنگنه در تهران، معصومه سلیمانی، کشتی گیر تیم ملی زنان ایران، نیز 

در خرم آباد بازداشت شد.
گفته می شــود خانم سلیمانی نزدیک به یک ماه در زندان مرکزی لرستان 

زندانی بود.
نوید زنگنه نخستین ورزشکار مشهوری نیست که در ماه های اخیر مهاجرت 

کرده یا ترجیح داده با پرچم کشور دیگری فعالیت کند.

برایان هوک:
 تالش ایران برای تفرقه میان آمریکا و عراق شکست خورد

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور 
به  حمله  علی رغم  می گوید  ایران 
ساختمان سفارت آمریکا در بغداد، 
تالش ایران برای برهم زدن روابط 
و عراق شکســت خورد.  آمریکا 
هوک تجمع کنندگان مقابل سفارت 

آمریکا را »تروریست« خواند.

دویچه وله- برایان هوک، نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران و مشــاور 
خارجه  وزیر  سیاســت گذاری  ارشد 
آمریکا در گفتگو با رادیو 4 بیبی سی 
ضمن اشــاره به ماجــرای حمله به 
ســفارت آمریکا در بغداد گفت: »من 
فکر می کنم ایران با این اقدام نومیدانه 
تاش کرد میان آمریکا و مردم عراق 

تفرقه افکند.«
تجمــع  افــزود: »در حقیقــت،  او 
)شبه نظامیان شیعه( مقابل سفارت، 
دقیقاً همان چیزی اســت که مردم 
عراق از آن خسته شــده اند.« برایان 
هــوک هم زمــان تأکید کــرد که 
رئیس جمهور آمریــکا در واکنش به 
حمله به ساختمان سفارت این کشور 
در بغداد »اقدامات صحیحی« انجام 

داد.
هوک حمــات اخیر آمریکا در عراق 
و ســوریه را »دفاعی« خواند و گفت: 
»ابتدا ما مورد حملــه گرفتیم، یک 
آمریکایی کشــته شــد و ســربازان 
آمریکایی مجروح شــدند. ســپس 
رئیس جمهــور که به عنوان فرمانده 
کل وظیفــه دارد امنیت ســربازان و 
دیپلماتهای ما را تضمین کند، دست 

به اقدام مناسب زد.«
در پی در حمات هوایی ارتش آمریکا 
به مواضع گروه عراقی کتائب  حزب اهلل  
که  25 کشــته بر جای گذاشــت، 
هواداران این گروه شیعه مورد حمایت 
ایران، مقابل سفارت آمریکا در منطقه 
سبز بغداد تجمع و سپس به ساختمان 

سفارت حمله کردند.
معترضان پس از به آتش کشــیدن 
پرچــم آمریــکا با پرتاب ســنگ به 
ســاختمان ســفارت حمله و تاش 
کردنــد بخشــی از دیــوار پشــتی 
ساختمان را تخریب کنند. نیروهای 
امنیتی و نگهبانان ســفارت با پرتاب 

گازاشک آور آنها را متفرق کردند.
هــوک در گفتگــوی دیگــری بــا 
شــبکه تلویزیونــی »ســی ان ان« 
تجمع کنندگان مقابل سفارت آمریکا 
را »تروریست« خواند و گفت که آنها 
از همان تاکتیکی استفاده کردند که 
ایران 4۰ ســال پیش برای اشــغال 
سفارت آمریکا در تهران به کار گرفت 
و حال با همان تاکتیک »تروریست ها« 

را هدایت  می کند.
او نیــز مانند دیگر مقامات آمریکایی 
ایران را مسئول سازماندهی معترضان 
خواند. هوک در گفتگو با بی بی سی 

تأکید کرد که عدم پاســخ آمریکا به 
چنیــن حماتی به معنــای دعوت 
به انجام »حمات بیشــتر و به خطر 
انداختن جان افراد بیشــتر، به ویژه 
سربازان آمریکایی، سربازان اروپایی و 

نیروهای عراقی« بود.
او افزود: »مطمئنــأ درگیری نظامی 
بیشــتر در خاورمیانه، آخرین چیزی 

که آمریکا به دنبال آن است.«
با این حــال رئیس جمهــور آمریکا 
خطاب به ایران اعام کرده »هرگونه 
یا کشته شــدن شهروندان  خسارت 
آمریکایی در سفارت این کشور، هزینه 
بســیار باالیی پرداخت خواهد کرد«. 
او با انتشار پیامی در حساب کاربری 
خــود در توییتر نوشــت: »این یک 
هشدار نیست، بلکه یک تهدید است.«

دونالد ترامپ دستور اعزام فوری لشکر 
۸2 هوابــرد ارتش آمریکا را به کویت 
صادر کرده اســت. عاوه بر آن 75۰  

چترباز نیروی هوایــی آمریکا نیز به 
خاورمیانه اعزام می شوند. 

مارک اســپر، وزیــر دفــاع آمریکا 
اعام کرده کــه وزارت دفاع در حال 
آماده سازی نیروی بیشتری برای اعزام 
به منطقه طی روزهای آینده است و 
تأکید کرده که آمریکا توانایی واکنش 
ســریع خود در برابر بحران را تقویت 

می کند.
سه مقام وزارت دفاع آمریکا به شبکه 
تلویزیونی فاکس نیوز گفتند که این 
اقدام شــامل اعزام شامل چهار هزار 

سرباز بیشتر خواهد بود.
وزیر دفاع آمریکا استقرار این نیروها 
را »اقدامی مناسب و از روی احتیاط 
در پاسخ به افزایش سطح تهدید علیه 
پرســنل، نهادها و تأسیسات آمریکا، 
مانند آنچه امروز در بغداد شــاهد آن 

بودیم« خواند.
او در حساب کاربری خود در توییتر 
نوشت: »دولت آمریکا از شهروندان و 
منافع خود سراســر جهان محافظت 

می کند.«
حسین ســامی، فرمانده کل سپاه 
روز  اســامی  انقــاب  پاســداران 
پنجشنبه درباره هدید ایران به اقدام 

نظامی به آمریکا هشدار داد.
آقای ســامی در یک سخنرانی در 
اهواز در عین حال گفت »ما کشور را 
به ســمت جنگ نمی بریم اما از هیچ 

جنگی نمی ترسیم.«
اظهــارات عالی تریــن مقام ســپاه 
پاســداران پس از آن مطرح شده که 
در پی هجوم نیروهای مرتبط با حشد 
الشعبی به ســفارت آمریکا در بغداد، 
رئیس جمهوری ایاالت متحده ایران را 
به پرداخت بهایی سنگین تهدید کرده 
بود. دونالد ترامپ در عین حال گفته 

بود خواهان جنگ با ایران نیست.
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الریجانی زدایی از جمهوری اسالمی

ابراهیم رئیسی، علی باقری کنی را به 
جای محمد جواد الریجانی به عنوان 
رئیس جدید ســتاد حقوق بشر قوه 

قضاییه معرفی کرد.
حاال دیگربــرادران الریجانی آن قدر 
ذکاوت سیاســی دارند کــه بدانند 
دیگر مورد حمایت آیت اهلل خامنه ای 
نیســتند و یکی پــس از دیگری از 
نهادهــای انتصابــی و انتخابی کنار 

گذاشته می شوند.
اما افول محبوبیت ایــن خانواده در 
حاکمیت از کجا آغاز شــد؟ شاید از 
صبح ۱۸ بهمن ۱۳۹۱ که به یکشنبه 
سیاه معروف شد و افشاگری محمود 
احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد 
باج خواهی فاضل الریجانی از سعید 
مرتضوی. اما دلیل هر چه باشــد این 
روزها عرصه سیاســی ایران در حال 

الریجانی زدایی است.
ابتدا برکناری صادق آملی الریجانی از 
ریاست قوه قضائیه در اسفند ماه سال 
گذشته با حاشیه های چالش برانگیز 
پس از آن، سپس عدم کاندیداتوری 
علی الریجانی، رئیس سه دوره پیشین 
مجلس شورای اسامی، در انتخابات 
مجلس و حاال برکناری برادر بزرگتر 
محمد جواد الریجانی از ریاست ستاد 
حقوق بشر قوه قضائیه توسط ابراهیم 
رئیســی، رئیس جدید قوه قضائیه ی 

جمهوری اسامی.
ســتاد حقوق بشر جمهوری اسامی 
نهادی وابسته به قوه قضائیه است که 
ریاست آن از ابتدای تأسیس در دهه 
۸۰ تاکنــون با محمدجواد الریجانی 

بوده است.
در اواخر مرداد ماه امسال خبر استعفای 

ذکاوت  آنقدر  الریجانــی  برادران 
سیاسی دارند که بدانند دیگر مورد 
نیستند  خامنه ای  آیت اهلل  حمایت 
و یکی پــس از دیگری از نهادهای 
انتصابی و انتخابی کنار گذاشــته 

می شوند.

محمد جواد الریجانی در شبکه های 
اجتماعی مطرح شد، خبری که توسط 
غامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه 
قضائیه تکذیب شد، اسماعیلی گفت: 
»این خبر نیز مانند بسیاری از اخباری 
که این روزها در فضای مجازی منتشر 
می شود، صحت ندارد و دروغ است.«

اما این خبر در همان روزهایی منتشر 
شــد که موضوع افشــاگری صادق 
الریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، و 
محمد یزدی علیه همدیگر داغ بود و 
صادق الریجانی به خاطر پرونده فساد 
اقتصادی معاونش تهدید به مهاجرت 

به نجف کرده بود.
اکنون پس از چند ماه با حکم ابراهیم 
رئیســی، علی باقری کنی به عنوان 
رئیس جدید ستاد حقوق بشر این قوه 

معرفی شد. 

کارنامه محمد جواد الریجانی

ســخنان محمد جــواد الریجانی به 
عنوان مســئول حقوق بشــر در قوه 
قضائیه جمهوری اسامی بارها با انتقاد 
فعاالن و کارشناسان حقوق بشر روبرو 
شده اســت. الریجانی در مجمع های 
بین المللــی از کارنامه حقوق بشــر 
جمهوری اسامی که انتقادات جدی 
به آن وارد است، دفاع می کرد و دیگر 
کشورها را ناقض حقوق بشر معرفی 

می کرد.
آخریــن اظهــار نظر محمــد جواد 
الریجانی در جایگاه ریاســت ســتاد 
حقوق بشر قوه قضائیه به اعتراضات 
آبان ماه امســال برمی گــردد، او روز 
سه شــنبه 26 آذر مدعی شــد ۱5 
درصد کشته شدگان حوادث آبان ماه 
نیروهای تروریستی و ۸5 درصد بقیه 
نیروهای امنیتی و افــرادی در حال 
دفاع از منازل خــود در برابر تهاجم 

آشوب گران بوده اند.
ســازمان عفو بین الملــل در آخرین 
گزارش خود از تحــوالت اخیر ایران 
شــمار کشــته شــدگان آبان ماه را 
دست کم ۳۰4 نفر برآورد کرده است. 
الریجانی آمــار نهادهای بین المللی 
درباره حوادث آبان را به شکل گرفتن 
یک تحرک سیاسی علیه ایران نسبت 
داد و گفــت: »من به کمیســر عالی 
حقوق بشــر نامه نوشــتم که شاهد 
تولد یک گروه داعشی جدید هستیم. 
داعش قبلی از اســام می گفت، اما 

این ها صحبت های دیگری دارند.«
الریجانی که ادعا کــرد هیچ یک از 
کشته شــدگان معتــرض نبوده اند و 
گفت: »پس از اعام گرانی بنزین دو 
حادثه اتفاق افتاد؛ حادثه اول اعتراض 
مردم بود که ما باید به این اعتراضات 
توجه کنیم، امــا حادثه دوم اقدامات 
سازماندهی شده توســط گروه های 
ورزیــده و هدایت شــده بــود که با 
امکانات وسیع، خود را به سرعت زیر 

اعتراضات مردم مخفی کرده و دست 
به اعمال خشونت، تخریب و کشتار 

زدند.«
او در مورد تعداد بازداشــت شدگان 
گفت: »در حال حاضر تعداد زندانیان 
در حد چند صد نفر است نه هزاران 

نفر.«
تضمین آزادی بیان، آزادی اطاعات 
و پایان بازداشت افراد به دلیل عقاید 
سیاسی شان، رعایت حقوق اقلیت های 
مذهبی و توقف ممنوعیت از تحصیل و 
کار در دستگاه های دولتی برای اقلیت 
بهایی و رفع تبعیض های اجتماعی و 
حقوقی علیه زنــان در ایران از جمله 
مواردی هســتند که بارها توســط 
نمایندگان شماری از کشورهای عضو 
حقوق بشــر به ایران تذکر داده شده 
است و محمد جواد الریجانی همواره 
از مواضع جمهوری اســامی در این 

موارد دفاع می کرد.
او در جایگاه ریاست ستاد حقوق بشر 
قوه قضائیه همواره با وجود انتقادات 
بین المللی، نقض حقوق بشر توسط 
این قوه و نیــز در زندان های ایران را 
رد می کــرد و مدعی بود که کارکنان 
قضایــی و زندان ها در مــورد رعایت 

حقوق بشر آموزش دیده اند.
او همچنین با وجود تبعیض های علنی 
جنســیتی، قومی و مذهبی در ایران 
ایــن موضوع را رد مــی کرد. محمد 
جواد الریجانی با دفاع از مجازات اعدام 
گفته است که قصاص حق مردم است 

نه حق حکومت.
او با انتقــاد از رفتار غربی ها در رابطه 
با مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر 
گفته اســت: »نگاه غربی ها بی اساس 
است؛ می گویند اعدام بد است، مانند 
موضوع هم جنس گرایی که تا 25 سال 
پیش جرم بود ولی اکنون می گویند 
خوب است و ما معتقدیم برای جرایم 
ســنگین و جدی باید مجازات اعدام 

وجود داشته باشد.«
الریجانــی مــی گفت کــه انتصاب 
گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران 
اساســا از نظــر جمهوری اســامی 
ایران غیــر موجه و مردود اســت و 
انتخاب گزارشــگر ویــژه را محصول 
اســتانداردهای دوگانه و برخوردهای 
گزینشــی برخی کشــورهای خاص 
دانســته و گفته است موضع اصولی 
با  مخالفــت  اســامی  جمهــوری 

گزارشگران ویژه است.
او تقریبا در مورد همه چیز ابراز نظر 
می کــرد پخش ربنــای محمدرضا 
شــجریان را امری سیاسی و خاف 
موازین شــرعی تاوت می دانست و 
گفته بود کــه ایران باید فعالیت های 
هســته ای خود را به ترتیبی توسعه 
دهد که تصور غربی ها این باشــد که 
ایران می تواند ظرف 4۸ ساعت بمب 

اتمی بسازد.

جانشینی از حلقه اقوام رهبر

باقری کنی، جانشــین محمد  علی 
جــواد الریجانی عضو خانواده پرنفوذ 
کنی، فرزنــد محمدباقر باقری کنی، 
عضو سابق مجلس خبرگان رهبری 
و برادر داماد رهبر جمهوری اسامی 
)مصباح الهدی باقــری کنی( و یک 

چهره امنیتی است.
او در ســال ۱۳۹2 رئیــس ســتاد 
انتخاباتی سعید جلیلی بود و در زمان 
معاونت جلیلی در وزارت امور خارجه، 
باقری به مدیرکلی اروپای مرکزی این 
وزارتخانه رســید. او در زمان دبیری 
سعید جلیلی در شورای عالی امنیت 

ملی هم معاون او بود.
نــام باقری کنــی در بیــن مذاکره 
کنندگان پرونده هســته ای ایران در 
زمان ریاست جلیلی بر گروه مذاکره 
کنندگان هسته ای هم دیده می شود.
او یکی دیگر از سیاســیونی است که 
دانشــگاه »امام صــادق« که پدرش 
عضو هیــات امنــای آن و عمویش 
رییس سابق آن بود، تحویل جمهوری 

اسامی داده است.
پیــش از این صبح یکشــنبه فرید 
مدرسی، فعال سیاسی و روزنامه نگار 
در پیامی توئیتری از این انتصاب خبر 
داده بود اما باقری کنی ساعتی بعد در 
گفت وگو با سایت خبری »مدآرا« آن 

را تکذیب کرد.
علی باقری کنی از چهره های تندرو 
در سیاست جمهوری اسامی است، 
پیش بینی می شود او در حوزه حقوق 
بشر سخنان و واکنش هایی تندتر از 

جواد الریجانی داشته باشد.
بــه نظــر می رســد ایــن روزها که 
جمهوری اسامی بر سر کشتار آبان 
ماه مکررا در مجامع بین المللی مورد 
سوال قرار می گیرد باید به کارکشتگی  
این ســخنگوی »حقوق بشر« بسیار 
ایمان داشــته باشــد  که او را برای 
پاســخگویی و توجیه  این کشتار به 

میدان فرستاده است.
به نظر می رسد که همزمان در جبهه 
اصولگرایی نظام تغییرات قابل توجهی 
در حال وقوع است؛ تغییری که بعد 
از ۱4 سال حواد الریجانی را به خانه 
فرســتاد و دیگر برادران الریجانی را 
هم پس از ســال ها از مرکز قدرت به 
حاشیه رانده است. فقط چند ماه دیگر 
از ریاســت علی الریجانی بر مجلس 
شورای اســامی باقیمانده و او برای 
انتخابات بعدی ثبت نام نکرده است. 
تنها صادق الریجانی اســت که هنوز 
مصلحت  تشــخیص  مجمع  رییس 
نظام اســت، اما دور از ذهن نیست و 
احتماال الریجانی هــا هم با توجه به 
تجربه سیاســی خود دریافته اند که 
ستاره اقبال سیاسی شان در جمهوری 

اسامی در حال افول است.
یلدا امیری )زیتون(

افت ۲1 درصدی ارزش برابری ریال
 در سال ۲۰19

یورو نیــوز- در حالی که نرخ فــروش دالر در بازار ارز ایران طی ســال 
میادی گذشته 2۱ درصد افزایش یافت، پوند، دالر کانادا و روبل روسیه با 

جهش های بیشتر از دیگر رقبای بین المللی خود پیشی گرفتند.
بازار ارز ایران داد و ستدهای سال 2۰۱۹ میادی را با نرخ ۱۱ هزار تومانی 
دالر آمریکا آغاز کرد. این نرخ در ۹ مه )۱۹ اردیبهشت( تا آستانه ۱6 هزار 
تومان صعود کرد ولی سپس در قالب یک نوسان نزولی تا ۱۱ هزار و 2۰۰ 

تومان در جریان معامات 26 اوت)4 شهریور( کاهش یافت.
نرخ فروش دالر آمریکا در بازار آزاد تهران در ۹ دسامبر)۱۸ آذر( بار دیگر به 
آستانه ۱4 هزار تومان رسید ولی سپس تا پایان سال میادی در محدوده 
۱۳ هزار تومان نوســان کرد. بدین ترتیب نرخ دالر در طول سال 2۰۱۹ 
نزدیک به 2۱ درصد افزایش یافــت و از ۱۱ هزار تومان در ابتدای ژانویه 

گذشته به ۱۳ هزار ۳۰۰ تومان در انتهای دسامبر رسید.
در همیــن مدت نرخ فروش هر یورو در بازار آزاد تهران از ۱۳ هزار به ۱4 
هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت و ۱4.6 درصد باال رفت. پوند بریتانیا نیز 
از ۱4 هزار و 2۸۰ تومان در جریان مبادالت روز نخست ژانویه 2۰۱۹ به 
۱7 هزار و 5۰۰ تومان در خرید و فروش های پایان دسامبر رسید و 22.5 

درصد تقویت شد.
اما رشد قیمت دالر کانادا طی ۱2 ماه گذشته گوی سبقت را از پوند نیز 
ُربــود به طوری بهای فروش آن از ۸ هزار 255 تومان به ۱۰ هزار و ۱۹5 

تومان رسید و 2۳.5 درصد باالتر رفت.
با این وجود، بیشــترین رشد قیمت در بازار ارز، نصیب روبل روسیه شد، 
به طوری که نرخ فروش آن از ۱6۳ تومان در آغاز ژانویه گذشته به 2۱4 

تومان در معامات روز پایانی دسامبر رسید و ۳۱.2 درصد تقویت شد.
در طول سال گذشته میادی نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل ارز ملی ایران 
تنها 5.6 درصد افزایش یافت ولی ریال عربستان نزدیک به ۱6.7 درصد، 
درهم امارات ۱۸ درصد و دینار عراق حدود ۱۸.6 درصد گران تر شدند. در 
همین حال قیمت فروش افغانی نیز با ۱۳.۳ درصد افزایش از ۱5۰ تومان 

به ۱7۰ تومان رسید.

نگرانی فعاالن اصول گرا
 از »بریدن و جداشدن سریع مردم 

از نظام«
گروهی از فعاالن اصول گرا در نامه ای سرگشــاده به رهبر جمهوری اسالمی 
نسبت به »بریدن سریع و جداشــدن« مردم از نظام دینی در ایران هشدار 
داده اند. آنها می گویند اگر »اصالحات بنیادین و ســاختاری« انجام نشــود 

»اضمحالل نظام« قطعی است.

دویچــه ولــه- گروهــی از فعاالن 
اصول گرا که در عرصه های سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی فعال هســتند 
در نامه ای سرگشاده به آیت اهلل علی 
خامنه ای نسبت به رویگردانی مردم 
از نظام و فروپاشی جمهوری اسامی 

هشدار داده اند.
این نامه روز چهارشــنبه ۱۱ دی ماه 
۹۸ )اول ژانویه 2۰2۰( منتشر شده 
و امضاکنندگان اولیــه آن 5۰ نفر از 
استادان دانشگاه، فعاالن دانشجویی و 
یا رسانه ای در طیف اصولگرا و وفاداران 

به نظام جمهوری اسامی هستند.
امضاکنندگان نامه خود را »جمعی از 
معرفی  عدالتخواهی«  عرصه  فعالین 
کرده اند. نامه از نظر محتوا و انتقادهایی 
که جمعی اصولگرا متوجه حاکمیت 

دینی در ایران کرده، بی سابقه است.
نویســندگان نامه نخست از تشکیل 
شــورایی موسوم به »شــورای عالی 
سران سه قوه« انتقاد کرده و نوشته اند: 
»در شرایط فروبستگی اصاح از دروِن 
نظاِم تقنینی حاکمیت، این ســوال 
اساسی ایجاد می شــود که تشکیل 
شورایی موسوم به شورای عالی سران 
سه قوه، چطور می تواند باعث برونرفت 

از وضعیت خطیر کشور شود؟«
»فارغ از تجربــۀ تلخی که جامعه از 
مشورت ناپذیری، بی توجهی به نظرات 
کارشناســی و رفتارهای شبه اشرافی 
اعضــاِی ایــن شــورا دارد، صراحت 
بخشیدن به اتخاذ تصمیماِت بنیانِی 
مربوط به سرنوشــت عموم مردم و 
آیندۀ جامعه، پشت درهای بسته و با 
افرادی بسیار محدود، بر چه استنادات 
قانونی مبتنی اســت و چه نسبتی با 

قانون اساسی دارد؟«
امضاکنندگان نامه می گویند: »بحران 
وقتی شــدیدتر می شــود که حتی 
چنین تغییر مهمی در روند حکمرانی 
به اطاع مردم نرسیده و توضیح داده 
نشده که این شورا چه وظایفی دارد 
و حدود و ثغور اقدامات و تصمیمات 
آن ها تا کجاســت و چگونه و به کجا 
پاسخگوست و مردم چطور می توانند 
به تصمیمات آن ها نظــارت و انتقاد 

داشته باشند؟«
نویســندگان نامه با اشاره به این که 
اساســی  تصمیم گیری های  »انتقال 
به شــورای سران سه قوه، که نه فقط 
محدود بــه تصمیم دربــارۀ بنزین، 
که حتــی کلیات بودجــۀ ۹۸ و ۹۹ 
نیز در آن شــورا شکل گرفته است« 
پرسیده اند »آیا بی معنا کردن جایگاه 
مجلس شــورای اســامی نیست؟ 
جایگاهی که پیش از این با گسترش 
ســلطه و حاکمیت نهادهایی چون 
شــورای عالی امنیت ملی و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، شکننده و 

بحران زده شده بود؟«
نویسندگان نامه سپس به اعتراض های 
آبــان مــاه و زمینه های بــروز این 
اعتراض ها پرداخته و نوشــته اند: »بر 
اساس مشاهدات میدانی و حتی طبق 
گفته های رسانه ای مقامات امنیتی با 
سایت های منتسب به سپاه، گسترۀ 
اعتراضــات آبان ۹۸، این بار بســیار 
گســترده تر از اعتراضات دی ماه ۹6 
و موارد مشــابه بوده است. هیچ کس 
منکر سوء استفاده معاندان و دشمنان 
این مرز و بوم از اعتراضات نیست، اما 

نکته اساسی اینجاست که زمینه ساز 
ایــن خیزش ها و اعتراضــات و بعضاً 

اعمال خشونت ها کجاست؟«
این نامه ریشه های اعتراض های دی 
و آبان را »انباشــِت تحقیرها، نادیده 
گرفته شدِن حقوق انسانی، بی عدالتی، 
آزادی های  محــدودۀ  شــدن  تنگ 
اجتماعی و سیاسی، تبعیض و وجود 
قلیلی دارا و کثیری ندار« دانســته و 
نوشــته اند این ها مردم ایران لبریز از 
بغض های فروخورده ای شــده اند که 
در هر بزنگاهی این بغض ها ســرریز 
کرده و احیاناً تبدیل به اعمال برخی 

خشونت ها از سوی مردم می شود«.
نویســندگان نامه »اشــرار«نامیدن  
معترضین و عنوان »اغتشاش« نهادن 
بر این اعتراضات مردمی را »نادقیق« 
خوانده و نوشــته اند که این این کار 
»از ســویی باعث بی مباالتی بیشتر 
نهادهای مســئول امنیت نسبت به 
حقوق انســانی معترضین و از سوی 
دیگر موجب اشــتعال خشم عمومی 

می گردد«.
فعاالن اصولگرا در پایــان نامه خود 
خطاب به علی خامنه ای نوشــته اند: 
»آیا نباید همۀ ما با چشمانی گشوده 
و نگاهی دقیق و همه جانبه، نگران این 
باشیم که روند فعلی حکمرانی، مردم و 
بویژه مستضعفان را به سرعت از نظام 
بریده و جدا می کنــد؟ آیا نمی توان 
دید که ایــن فرجام، اضمحال نظام 
و رویگردانــی کثیری از مردم از دین 
و حکمرانی دینی اســت؟ آیا براستی 
از عمق، میــزان و ابعــاد نارضایتی 
بسیار گسترده و فزاینده  فعلی مردم 
از بســیاری از نهادهــای حکومتی و 
حاکمان و مقامات نظام اطاع داریم؟«
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خدمات مهاجرتی مون الیت
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

* ویزای توریستى، تجاری،  سوپر ویزا، اقامت موقت، اجازه کار
* ویزای تحصیلى در مدارس و دانشگاه های معتبر کانادا

* مهاجرت از طریق خویشاوندی، سرمایه گذاری، کارآفرینى و نیروهای متخصص کار
* برنامه های مهاجرت استان های مختلف کانادا از جمله استان کبک

* درخواست شهروندی کانادا و تمدید اقامت
* دفاع از حقوق قانونى شما در دادگاه های 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

جلسه بی نتیجه مجمع تشخیص مصلحت نظام
 بررسی لوایح پولشویی به بعد موکول شد

کمیســیون مشــترک مجمــع 
تشخیص، تصمیم گیری درباره لوایح 
اف ای تی اف را در حالی به جلســه 
دیگری موکول کرد که پیامک هایی 
بازدارنده به اعضا ارسال شده بود. 
مجمع  رئیس  الریجانــی،  صادق 
می گوید پالرمو و ســی اف تی برای 

امنیت کشور خطرناکند.

دویچه وله- روز چهارشــنبه یازدهم 
دی، جلسه  کمیسیون مشترک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برای بررسی 
کنوانســیون مقابله بــا تامین مالی 
تروریســم بدون نتیجه پایان یافت. 
پیــش از این نشســت، پیامک هایی 
تهدیدآمیز به اعضای مجمع ارســال 
شده  بودند؛ پیامک هایی که دریافت 
کننــدگان، آن ها را ســازمان یافته 
و حــاوی اطاعــات داخلی توصیف 

کرده اند.
این پیامک ها که از شامگاه سه شنبه 
دهــم دی به اعضای مجمع ارســال 
شدند، امضای »ملت ایران« را دارند 
و دریافت کننــده را از تصویب لوایح 
پالرمو و ســی اف تی برحذر می کنند. 
پایگاه خبری جمــاران، این اقدام را 
حمله پیامکی و بمباران اعضای مجمع 

نامیده است.
 دو الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
 )CFT( مقابله با تامین مالی تروریسم
و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان 
یافته فراملی )پالرمو( ماه هاســت در 
مسکوت  مصلحت  تشخیص  مجمع 
مانده اند. گروه ویژه اقدام مالی که مقر 
آن در پاریس است، به ایران تا اواسط 
بهمــن مهلت داده تــا لوایح مربوط 
به مقابله با پولشــویی و تأمین مالی 
تروریسم را به طور کامل تصویب کند. 
محمد صدر، عضو مجمع تشــخیص 
مصلحت نظــام که ۳۰ تا ۳5 پیامک 
دریافت کرده، به وبســایت »اعتماد 
آناین« گفته اســت: »از متن برخی 
پیام ها روشن است از بحث های داخل 
کمیســیون ها مطلع هستند. یعنی 
احتماال از داخل خود کمیســیون ها 
هم مطالبی را به این تشکیات منتقل 

می کنند.«
او توضیح داده که متن برخی پیامک ها 
بــه صــورت تلویحی یــا تصریحی 
تهدیدآمیز است و در مواردی مودبانه: 
»تلویحــاً، به این شــکل اســت که 
این الیحــه ننگین را تصویب نکنید. 
تصویب آن ذلت بار است. امام زمان و 
حضرت زینــب را در نظر بگیرید که 
اگر رأی دهید از شما راضی نیستند. 
پاسخ مردم را باید بدهید و... تلویحی 

است به صورت خیلی صریح تهدید 
نکرده اند. اما همــه در همین ردیف 
است. البته این را هم بگویم که برخی 
هم مودبانه است و خواهش کرده اند 
کــه تصویب نکنید. امــا خب برخی 
هم به این شکل است که به شهدا و 

انقاب و... خیانت نکنید.«
مجید انصاری، عضو دیگر مجمع نیز 
از دریافت چندیــن پیامک از نقاط 
مختلف کشــور خبر داده و این اقدام 
را ســازمان یافته می داند: »... بعضی 
از پیامک هــا با عنــوان حوزه علمیه 
خواهران ارسال شده و برخی به اسم 

اشخاص است.«

آخرین  تهدید  به  الریجانی:  صادق 
مهلت گوش نمی کنم

هم زمان، رئیس مجمع اعام کرده که 
به شــدت پالرمو و سی اف تی را برای 
ایران خطرناک می داند.  امنیت ملی 
خبرگزاری فارس بــه نقل از صادق 
آملی الریجانی نوشــت: »ما هر چه 
جلوتر رفتیم شــک مان به آمریکائی 
ها و اذنابشان و کشورهایی که اعضای 
FATF هستند بیشتر شده است. این 
روشن اســت. می خواهم بگویم واقعا 
آدم های خطرناکی هستند. آدم های 
فاسدی هستند. البته از قبل آدم های 
فاســد و خطرناکی بودند. برجام شان 
نشان داد چقدر آدم های ناقابلی اند و 

CFT بدتر از برجام است.«
رئیس پیشین قوه قضاییه افزوده که 
خطر سی اف تی برای امنیت بیشتر 
هم هســت: »اینکــه FATF هی هر 
ایــن آخرین مهلت  دفعه می گوید، 
اســت، شــما فکر می کنید به این 
تهدیدات و امثال آن گوش می کنم؟«
لعیــا جنیــدی، معــاون حقوقــی 
رئیس جمهوری کــه به طور معمول 
به عنوان نماینده دولت در جلســات 
مجمع تشخیص مصلحت درخصوص 
FATF حضور دارد، به امنیت اطاعات 

محرمانه ایران بعد از پیوستن به این 
سازمان تاکید دارد.

او برای رفع نگرانــی از درز اطاعات 
محرمانــه کشــور تاکید کــرده که 
افــراد معتمد نظام در واحد اطاعات 
مالی ایران حضور دارند و تشــخیص 
می دهند که چه چیزی را نباید ارائه 
کرد. خانم جنیدی در توضیح ضرورت 
پیوستن ایران به کنوانسیون یاد شده 
می گوید: »شاید اوضاع بهتر نشود اما 
موضوع این است که اگر نپذیریم به 
مراتب شــرایط ما بدتر می شود و لذا 
از این نظر با پذیرش آن، وضعیت ما 
از این شرایط بدتر نمی شود. اگر ما در 
لیست سیاه FATF قرار بگیریم حتی 
ارزهای ملی و بانک های معمولی نمی 

توانند با ما مراوده داشته باشند.«
مخالفان لوایح مرتبط با اف ای تی اف را 
تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری 
اسامی به سازمان هایی چون حماس 

و حزب اهلل لبنان می دانند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص 
گفته که در جلسه چهارشنبه، همه 
اعضا موافق ادامه بررسی ها بودند و از 
وزارت خانه های اقتصاد و امور خارجه 
خواسته شد که به پرسش های اعضا 

پاسخ دهند تا بتوان به نتیجه رسید.
تداوم کار نظام بانکی و گردش اقتصاد 
ایران، مستلزم تصویب لوایح چهارگانه 
FATF است. محمود واعظی، رئیس 
دفتر روحانی پیش تر گفته که مجمع 
برای تصویب این لوایح وقت کشــی 
می کنــد و افزوده که هــر مرجعی 
مخالف آن است، باید مسئولیت امر 

را بپذیرد.
هــدف اصلــی کنوانســیون پالرمو 
مبارزه با قاچاق انســان و اســلحه و 
تولیــد غیرقانونی ســاح و مهمات 
اســت و کنوانسیون ســی اف تی نیز 
امضاکنندگان ایــن پیمان نامه را به 
نظارت بر مبادالت مالی و بانکی برای 
جلوگیری از تأمین مالی سازمان های 

تروریستی موظف می کند.

حسن روحانی به آمریکا: بسم اهلل، اهال و سهال، 
آماده مذاکره هستیم به شرط آنکه سر نقطه اول بازگردیم!

کیهان لندن- در شرایطی که تنش ها 
بین جمهوری اسامی و آمریکا شدت 
گرفته است، حسن روحانی بار دیگر 
به مذاکره با آمریکا چراغ سبز نشان 
داد و خواستار برداشته شدن تحریم  ها 
شــد بدون آنکه معلوم باشــد که آیا 
خودش از علی خامنه ای چراغ سبز و 

مجوز گرفته یا نه.
به گزارش ایسنا حسن روحانی رئیس 
چهارشنبه  ایران،  اسامی  جمهوری 
۱۱ دی ماه، در مراسم بهره برداری از 
طرح های صنعت آب استان اردبیل با 
اشاره به اینکه »ما در شرایط سخت و 
تحریم هستیم« مخاطبان را به »اگر« 
حواله داد و گفت، »اگر توطئه آمریکا 
و دشمنان با مردم نبود، درآمد نفت ما 
در دو سال گذشته ۱۰۰ میلیارد دالر 
بود که با این پول ها کارهای بسیاری 

می توان کرد.«
البته این ادعا در حالیست که در زمان 
کســب درآمدهای میلیاردی از نفت 
نیز جمهوری اسامی هیچ »کارهای 
بسیاری« برای مردم نه توانست و نه 

انجام داد!
روحانی به خیالپردازی با استفاده از 
جمات شــرطی ادامــه داد و گفت: 
»عاوه بــر این ۱۰۰ میلیــارد دالر 
می توانســتیم اعتبار بگیریم اما  یک 
توطئه ای شکل گرفت که ابهت ما را 
بشکنند تا تسلیم شویم که این کار در 
برابر ملت ایران شــدنی نیست و آنها 

باید به ملت ایران برگردند.«
روحانــی افزود: »توطئــه ای علیه ما 
طراحی شــده تا ابهت و عظمت مان 
را بشــکند و ما را تسلیم کند و ما در 
برابر آنها خاضع شویم؛ این کار در برابر 
ملت ایران شدنی نیست و آنها باید از 
این راه غلط و نادرســتی که شــروع 

کرده اند باز گردند.«
رئیس جمهوری اســامی همچنین  
عنوان کرد: »هر زمان که آنها از این راه 
غلط خود بازگردند ما آماده هستیم؛ 
هرگاه آنها به نقطه ای که از آن توطئه 
جدیــد را آغاز کرده انــد، برگردند ما 
آماده هســتیم. آنها می گویند که ما 
آماده مذاکره هستیم. بسم اهلل، اها و 
سها ما نیز آماده مذاکره هستیم. اما 
به شرط آنکه سر نقطه اول بازگردیم و 
تعهدات و آنچه را که شکانده اید را به 
نقطه اول بازگردانید و بگویید راه مان 
اشتباه بوده اســت و اگر به زبان نیز 
نمی گویید در عمل بگویید که کار ما 
اشتباه بوده، ما آماده هستیم با شما 
حرف بزنیم و اگر حرفی دارید بشنویم 
و ما نیز اگر سخنی داریم شما باید آن 

را بشنوید.«
این اظهــارات روحانی پــس از آن 

صورت گرفته که محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه جمهوری اسامی در سفر 
به مسکو و چین هشدارهایی در مورد 

وخیم شدن وضعیت برجام شنید.
سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه 
دوشنبه ۹ دی بعد از دیدار با ظریف 
گفت اگر آمریــکا و اتحادیه اروپا به 
برجام برنگردند این توافق را باید نابود 

شده در نظر گرفت.
در شــرایطی کــه روحانی همچنان 
امیدوار اســت بدون هیچ تغییری در 
واشنگتن  اسامی  رویکرد جمهوری 
تحریم  هــا را متوقــف کند و »ســر 
نقطه اول« پای میز مذاکره بنشیند، 
برایان هوک مســئول امور ایران در 
وزارت خارجــه آمریکا در واکنش به 
آتش افروزی های رژیم ایران در عراق 
و حمله به ســفارت ایــاالت متحده 
در بغداد گفته اســت کــه به زودی 
جمهوری  علیــه  جدید  تحریم های 

اسامی اعام خواهد شد و آمریکا نه 
فقط در عراق بلکه هر جا که منافع اش 
در معرض تهدید قرار بگیرد، اقدام به 

پاسخگویی خواهد کرد.
شــبکه خبری CNBC نیز دوشنبه 
بــه نقل از یک مقــام وزارت خارجه 
بیشتری  آمریکا نوشت »تحریم های 
در راه است، و مشکات و چالش های 
اقتصــادی ایــران در ســال 2۰2۰ 

مضاعف خواهد شد.«
این مقام وزارت خارجه ایاالت متحده 
که نخواســت نامش فاش شود گفته 
اقتصاد ایران دچار رکود اســت و ما 
شاهد هســتیم که ایران در معرض 
انزوای بیشتر دیپلماتیک قرار می گیرد.
در جریان ســخنرانی  هایی که داخل 
ایران به مناســب روز »نهم دی« به 
»افتخار« ســرکوب خونین جنبش 
سبز و شــهروندان معترض در سال 
۸۸  برگزار شد، آیت اهلل مصباح یزدی 
رئیس  »مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
خمینی« بــا تأکید بــر اینکه برای 
رسیدن به پیروزی باید از دشمنان و 
بیگانگان قطع امید کنیم، گفت: »آیا 
مذاکره با کســانی که همواره در پی 
نابودی ما هستند احمقانه نیست؟ آیا 
در خفا پیغام مذاکره فرستادن برای 
دشمنان و امید بستن به کسانی که 
می خواهند ما را نابود کنند حماقت 
نیست؟ نخستین وظیفه ما در مواجهه 
با امتحانــات الهی آن اســت که به 
درگاه خداوند متعال تمسک جسته، 
به پــروردگار عالم توکل کــرده و از 

دشمنان قطع امید کنیم.«

درخواست گروهی از ایرانیان مقیم آمریکا 
برای اخراج حسین موسویان

کیهان لندن- رضا بهروز و پیتر کهن لو در گزارشی مشترک با عنوان »تدریس 
در پرینستون با دستان آلوده به خون« که یکم ژانویه 2۰2۰ )۱2 دی ماه( در 
»نیویورک پست« منتشر شد به بررسی سوابق موسویان پرداخته و جزئیاتی 
از این نامه را  تشریح کرده اند. حسین موسویان در زمان ترور فجیع مخالفان 
جمهوری اسامی در رســتوران میکونوس در برلین، سفیر رژیم ایران در 
آلمان بود. در این گزارش آمده »موسویان در دوران باراک اوباما عضو ثابت 
تیم های مختلفی بود که توسط اتاق  فکرهای واشنگتن تشکیل می شدند. 
او مصاحبه های بســیاری می کرد که در شبکه های خبری پخش می شد و 
مدام با دفاع از رژیم ایران دســتورات ماها را اجرا می کرد. حتی امروز هم 
شــاهدیم نظرات خود را می نویسد و از منافع رژیم ایران دفاع می کند و به 
انتقاد از سیاست خارجی دولت ترامپ می پردازد با این حال با آسایش در 
آمریکا زندگی می کند. نویسندگان با شرح سوابق موسویان از دادستان کل 

آمریکا پرسیده اند »آیا او متعلق به اینجاست؟«
نویسندگان این نامه با توجه به پیشینه ی موسویان و خدماتش در جمهوری 
اسامی پرسیده اند »چطور ممکن است موسویان در آمریکا زندگی کند؟ او 

چطور توانسته در این کشور بماند؟ نقش او چیست؟«
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نگرانی وزیر بهداشت از سخت تر شدن 
شرایط اقتصادی در سال 99

وزیر بهداشــت بی عدالتی را دلیل 
طغیان اجتماعی خواند و پیش بینی 
کرد که سال 99 سالی سخت خواهد 
بود. سعید نمکی گفت که پرستاران 
همان قشری هســتند که 1۸ ماه 
حقوق معوقه دارند و بیمارستان ها 

نیز با کمبود پرستار مواجه هستند.

دویچــه وله- ســعید نمکــی، وزیر 
بهداشت در جلسه شورای عالی نظام 
پرســتاری، تبعیــض و بی عدالتی را 
زمینه طغیان های اجتماعی دانست و 
گفت که اگر مردم با این احساس ها 
مواجه نشوند، صبر و تحمل بیشتری 

از خود نشان می دهند.
به گزارش رســانه های ایران ســعید 
نمکی روز دوشــنبه ۹ دی ماه )۳۰ 
دســامبر( همچنین گفــت که اگر 
وضعیت اقتصادی کشــور بر همین 
منوال ادامه پیدا کند، سال ۹۹، سالی 
ســخت تر از ســال ۹۸ خواهد بود و 
او بــه عنوان وزیر بهداشــت مجبور 
اســت »دخل و خرج این وزارتخانه 
را متناسب با جیب مملکت« تنظیم 

کند.
تشکل های پرستاری هنوز نتوانسته اند 
کارانــه و اضافــه کاری ۱6 تا ۱۸ ماه 
معوقه بسیاری از پرستاران در سراسر 
کشــور را دریافت کنند. مــرداد ماه 
امسال، پرستاران بیمارستان های چند 
از »کاهش شدید  ایران  کان شــهر 
و حتی منفی« کارانه هایی شــکایت 
کردند که بر اساس طرح »قاصدک« 

محاسبه می شود.
قاصدک، طرحی اســت کــه با یک 
فرمــول خاص مبتنی بــر عملکرد، 
ســاعات موظفی، اضافــه کار، محل 
خدمت پرسنل و مواردی دیگر، میزان 
کارانه پرداختی هر فرد را مشــخص 

می کند.
تبعیض و عدم اجرای صحیح قوانین 
تعرفه گذاری،  قانون  پرستاری شامل 
بهره وری و مشاغل ســخت از دیگر 

محورهای اعتراضات پرستاران است.

»قاصدکی«که خوش خبر نیست!

وزیــر بهداشــت طرح قاصــدک را 
»ناموفــق، ناعادالنــه « و بــه لحاظ 
اقتصــادی غیرمنطقــی دانســت و 

خواستار اصاح آن شد.
اجــرای طــرح قاصدک بــه گفته 
پرستاران و معترضان شاغل در مراکز 
درمانی باعث کاهش چشمگیر مبالغ 
اضافه کاری و کارانه آنها شــده است. 
بــرای مثال در مواردی قبل از اجرای 
طرح قاصدک، کارانه پرستاران ماهانه 
یک و نیم تا دو میلیون تومان بود که 
بعــد از این طرح، اکنون این مبالغ تا 

۸۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.
جامعه پرســتاری ایران گفته از سال 
۹7 پیگیر اصاح این طرح اســت و 
مســئوالن وزارت بهداشت و مجلس 
پرســتاران  درخواســت  به  توجهی 
نکردنــد. پرســتاراران در اعتراض و 
تجمــع گســترده اواخر ســال ۹7، 
نامه ای شــامل 2۰ مــاده خطاب به 
مســئوالن وزارت بهداشت منتشر و 

درخواست های خود را اعام کرد.
»خانه پرستار« روز چهارشنبه چهارم 
دی امســال هم در نامه ای به حسن 
روحانی از وضعیت بســیار نامطلوب 
پرســتاران در ایران انتقــاد کرده و 
گفته است »با چندرغاز کارانه ای که 
۱6 ماه اســت پرداخت نشده، دلیلی 
برای شرکت در جشــن روز پرستار 

نمی بینیم«.

ســعید نمکی روز دوشنبه در ارتباط 
با وضعیت پرستاران گفت که وزارت 
بهداشــت ۱۰ هزار میلیارد تومان از 
سازمان تامین اجتماعی طلبکار بوده 
که 5 هــزار میلیارد تومان آن وصول 

شده است.
وزیر بهداشــت ۱۸ ماه کارانه و اضافه 
کار معوقه پرســتاران ایران را تایید 
کــرد و گفت کــه حقــوق و میزان 
دریافتی های پرستاران باید متناسب 
با شرایط اقتصادی مملکت هماهنگ 

و سازگار باشد.

مهاجرت پرستاران 

به نظر می رســد همین ناسازگاری 
حقوق با وضعیت اقتصادی است که 
بهیاران، پرستاران و فارغ التحصیان 
لیسانس تا دکتری رشته پرستاری را 
به مهاجرت از کشور عاقه مند کرده 

است.
دبیرکل خانه پرســتاری ایــران در 
گفت وگو با ایلنا از مهاجرت ســاالنه 
4۰۰ پرســتار به خارج از کشور خبر 

داده است.
براســاس آمار خانه پرســتار، روند 
مهاجرت پرســتاران در ابتدای سال 
۹5 نسبت به سال ۹4 افزایش داشته 
اســت. این آمار در ســال ۹6، با فراز 
نشــیب همراه بوده به طوری که در 
فروردین ۹6، تعداد ۸ پرستار مهاجرت 
کردند. این عدد در اردیبهشت ماه با 
4 نفر افزایش، به ۱2 پرستار رسیده 
اســت. این آمار بعد از خوداظهاری 
پرســتاران برای ترک کار و گرفتن 
تاییدیه حرفه ای از خانه پرســتار، به 

دست آمده است.
محمد شــریفی مقدم، دبیرکل خانه 
پرســتاری ایران، مشــکات مالی را 
عامل مهاجرت پرستاران به کشورهای 
اســترالیا، کانادا و حتی حوزه خلیج 
فارس دانســت. به گفتــه او، طبق 
آخرین آمار ســال ۹7 بیش از ۱۸۰ 
پرســتار فقط به اســترالیا مهاجرت 

کرده اند.

شرایط سخت کار

ضرب و شتم پرستاران در کنار اضافه 
کاری های اجباری و پرداخت نشدن 
مطالبات، دست به دست هم داده تا 
انگیزه کار برای پرســتاران کم رنگ 

شود.
رسانه های ایران با استناد به آمارهای 
سازمان نظام پرستاری نوشتند که در 
سه ماه اول ۹7 حداقل ۱5 پرستار در 
شــهرهای مختلف از سوی همراهان 
بیمار، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. 
در برخی موارد حتی گزارش شــده 
که پرستاران از شدت جراحات وارده 

بستری نیز شده اند.

حسن روحانی: در شرایط صلح آن قول ها را دادیم، 
حاال شرایط جنگی است

حســن روحانی در اظهارات تازه ای 
دولت  وعده های  نشدن  اجرا  درباره 
گفت آن قول ها در شرایط صلح داده 
شد، اکنون اما شرایط جنگی است. 
او اوضاع اقتصادی کشور را چندان 
بد ندانســت و گفت مردم در تأمین 
نیازهای ضروری خود مشکلی ندارند.

رادیو زمانه- حسن روحانی، دوشنبه 
۹ دی در مراســم روز ملــی صنعت 
پتروشــیمی در واکنش به منتقدان 
دولت گفــت: »بعضی ها بــه دولت 
دوازدهم خطاب می کنند و می گویند 
آن قول هایی که اول کار دولت دادید 
چرا عین آن قول ها را نمی توانید عمل 
کنید. ما در شرایط صلح آن قول ها را 
داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم، 
جنگ را هم ما انتخاب نکردیم، ما هم 
شروع نکردیم، حتی ما به آن ها بهانه 
هم ندادیم، آن ها آغاز کردند. بنابراین 
این حرف منطقی نیســت که برخی 
که بــا دولت خرده فرمایــش دارند، 
بگویند لحن دولت نسبت به سال ۹6 
در فروردین ۹۸ فرق کرده است. آن 
شرایط، شــرایط صلح بود اما اکنون 
شرایط جنگی است که شرایط ویژه 

خود دارد.«
ایجاد فضای باز سیاسی، تک رقمی نگه 
داشتن نرخ تورم، جذب سرمایه گذاری 
و رونــق اقتصادی از جمله وعده های 
حســن روحانی در آغــاز کار دولت 

دوازدهم بود.
اما با عملی نشدن این وعده ها دولت 
حسن روحانی در یک سال اخیر هم 

از ســوی برخی از اصاح طلبان و هم 
اصولگرایان تندرو مــورد انتقاد قرار 

گرفته است.
در آذرماه سال جاری، عباس عبدی، 
از نظریه پردازان اصاح طلب، پیشنهاد 
کرده بود که حســن روحانی استعفا 
داده و انتخابات ریاســت جمهوری و 

مجلس همزمان برگزار شود.
او گفتــه بــود: »اگر آقــای روحانی 
نمی تواند یا نمی خواهد یا گمان دارد 
اجازه نمی دهند که در سطح حکومت 
به تفاهم نسبی برسد؛ بهتر است ادامه 
ندهد و بدون تنش کناره گیری کند. 

این وضع به نفع هیچ کس نیست.«
از ســوی دیگــر نصــراهلل  پژمان فر، 
نماینده مجلس از »جبهه پایداری« 
و از مخالفان دولت روحانی پنج شنبه 

5 دی ماه گفــت محمدباقر نوبخت، 
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه در 
جلسه کمیسیون تلفیق به نمایندگان 
مجلس گفته که اگر الیحه بودجه را 
رد کنند، »ممکن است کار به جایی 
برســد که آقای روحانــی در منزل 
بنشــیند و بیانیه ای بدهنــد که ما 
می خواســتیم کار هایی انجام بدهیم 

دیگران مانع شدند.«
این موضــوع »تهدید به اســتعفای 
حســن روحانــی« قلمداد شــد اما 
نوبخــت جمعه 6 دی مــاه در نوئیتر 
شخصی خود، این خبر را »مضحک« 
و »فراتر از کذب« خواند و گفت برخی 
نمایندگان مجلس می خواهند هدف 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
برای به صفر رســاندن صادرات نفت 

ایران را محقق کنند.
احتمال استعفای حسن روحانی در 
هفته های اخیر یکی از شایعاتی بود 
که به شکل گسترده ای پخش شد اما 
مقام های دولتی آن را تکذیب کردند.

حسن روحانی در ادامه سخنان خود 
وضعیت کنونی کشــور را چندان بد 
ندانســت و در این باره گفت: »ملت 
مــا در زندگــی روزمــره و نیازهای 
ضروری خود دچار مشــکل نیست. 
آمار نشــان می دهد روند اشتغال ما 
با وجود تحریم ها درست بوده است. 
ما توانســتیم تورم را در بهار امسال 
تا حدودی مهار کنیم. پارســال رشد 
اقتصــادی مــا منفی بود و امســال 

امیدواریم این رشد منفی نباشد.«
روحانی در حالی این سخنان را بیان 
می کند که در آبان ماه سال جاری با 
افزایش ناگهانی قیمت بنزین به مدت 
چند روز در بیش از ۱۰۰ شهر بزرگ 
و کوچک ایران اعتراضاتی برپا شد که 
خیلی زود به اعتراض نسبت به نظام 
جمهوری اسامی تبدیل شد. در این 
اعتراضات صدها نفر کشته و هزاران 

نفر بازداشت شدند.
در نتیجه گرانی بنزین ســایر کاالها 
نیز گران تر شــدند و قــدرت خرید 
مزدبگیران نیز کاهش یافت. به گفته 
وحید شــقاقی، مــدرس اقتصاد در 
دانشــگاه خوارزمی پــس از گرانی 
بنزین قدرت خرید مــردم ۸ درصد 
کاهش یافته است در حالی که در دو 
سال گذشته قدرت خرید حداقل 2۸ 

درصد کاهش یافته بود.
براساس اعام مقام های دولتی کمک 
معیشتی قرار است به 6۰ میلیون نفر 
پرداخت شود، و تا به حال یک مرتبه 
به حساب »واجدان شــرایط« واریز 
شده است. برنامه دولت پرداخت چهار 
مرحله کمک معیشتی در طول سال 
است که در برابر هزینه های تحمیلی 
ناشی از گرانی بنزین ناچیز خواهد بود.
در چنین شــرایطی دولت در الیحه 
بودجه افزایــش ۱5 درصدی حقوق 
کارکنان دولــت را پیش بینی کرده 
اســت و تصمیم گیری درباره حداقل 
دستمزد کارگران هم به شورای عالی 
کار سپرده شده که تا به حال موفق به 

تشکیل جلسه نشده است.
با این حال، حسن روحانی در سخنان 
روز دوشنبه خود گفت: »]دشمنان[ 
در جنگ اقتصادی هم موفق نشــده 
و نمی شــوند. )…( دشمنان متوجه 
شدند که با فشار حداکثری نمی توانند 
ما را وادار به تسلیم کنند هدف آن ها 
این اســت که ما در این شرایط سر 
میز مذاکره رفتــه و هر آن چه آن ها 
گفتند قبول کنیم ولی این کار شدنی 

نیست.«

سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کمبود نقدینگی 
اموال خود را به مزایده گذاشت

کیهان لندن- سازمان تأمین اجتماعی 
مدت هاست با بحران مالی و نقدینگی 
دســت و پنجه نرم می  کنند و دولت 
ابَربدهکار این ســازمان  به عنــوان 
سال هاســت نه تنها بــرای پرداخت 
بدهی خــود به این ســازمان کاری 
نمی کند بلکه بدهی اش به این سازمان 

همچنان در حال افزایش است.
اکنون سازمان تأمین اجتماعی مجبور 
شده جهت فراهم کردن منابعی برای 
هزینه های جاری خود اقدام به فروش 
یک کارخانه، 4۳ دستگاه آپارتمان، 4 
باب مغــازه، ۱7 قطعه زمین، 2 باب 

انبار، 2 باب ساختمان کند.
قابل توجــه آنکه بدهی دولت به این 
سازمان تا پایان سال ۹7، حدود ۱۸۰ 
هزار میلیارد تومان اعام شده و گفته 
می شود اکنون این بدهی به بیش از 
2۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

البته اعام  سازمان تأمین اجتماعی 
کرده است که اماک و مستغاتی که 
برای فروش آماده کرده، مازاد هستند 
و ســازمان دیگر از آنها اســتفاده ای 
نمی کند. این ادعا در حالی مطرح شده 
که خود سازمان تأمین اجتماعی به 
یک سازمان بدهکار و غرق در بحران 
تبدیل شده. برای نمونه سازمان تأمین 
اجتماعی 4۰ هزار میلیارد تومان فقط 

به سیستم بانکی بدهکار است.
سازمان تامین اجتماعی اعام کرده 
است طلبی که از دولت دارد با طلب 
از دیگر شــرکت ها و کارفرمایان در 
مجمــوع بالغ بر 25۰ هــزار میلیارد 
تومان می شــود. با وجود این برخی 
این رقم را تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان 

برآورد می کنند.

در همین حال، برخی کارشناســان 
معتقدند با توجه به هزینه های باالی 
ســازمان تأمین اجتماعــی، فروش 
امــاک و دارایی های این ســازمان 
برای  ورشکســته، راهکاری مناسب 

عبور از بحران نخواهد بود.
اکنــون در فهرســتی که شــرکت 
اجتماعی  تأمیــن  ســرمایه گذاری 
)شستا( منتشر کرده است 6۹ مورد 
بــرای فروش وجود دارد که شــامل 
»شــرکت ایران ســازه« 26 دستگاه 
آپارتمــان و 4 باب مغازه، »شــرکت 
کاغذسازی کاوه« 6 دستگاه آپارتمان، 
»شرکت پرسی ایران گاز« 5 دستگاه 
آپارتمــان، 2 قطعه زمین و یک باب 
انبار، »شرکت صنایع پتروشیمی« 2 
دستگاه آپارتمان، »شرکت پتروشیمی 
آبــادان« ۹ قطعه زمیــن، یک باب 
ساختمان، »شــرکت فن آوران« 2 
قطعــه زمین، »شــرکت محصوالت 
کاغذی لطیــف« 2 قطعــه زمین، 
»شــرکت نفت، گاز و پتروشــیمی 
تامین« یک باب ساختمان، »شرکت 
شــیمی بافت« یک باب انبار و یک 
دســتگاه آپارتمان، »شــرکت فیبر 
بابلســر« یک قطعه زمین، »شرکت 
کاغذی لطیف« یــک قطعه زمین، 
»شرکت سیمان تامین« یک دستگاه 
آپارتمان، »شرکت فراورده قشم« یک 
کارخانه و »شــرکت نفت پاسارگاد« 

یک باب ساختمان هستند.
در همین رابطه اکبر شــوکت عضو 
کارگری هیئت امنای سازمان تامین 
اجتماعی معتقد است »دولت خودش 

را به بی خیالی زده است.«
او بــه خبرگزاری ایلنا گفته اســت: 

»اگــر دولت حداقل ۳۰ هزار میلیارد 
تومان بدهی جاری سازمان در سال 
۹۸ را پرداخت می کرد، سازمان تامین 
اجتماعی مجبــور به فروش اماک و 
مستغات خود نمی شد. دقت کنید 
که اگر ســازمان اموال شــرکت های 
کم بــازده خود را نفروشــد و تأمین 
نقدینگی نکنــد، نمی تواند تعهدات 

درمانی و رفاهی خود را انجام دهد.«
این عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی 
افزوده است که »این سازمان در سال 
۹۸ در هر مــاه 7۰۰ تا هزار میلیارد 
تومان کســری بودجــه دارد و برای 
فراهــم کردن مصارف خــود باید به 
هــر دری بزند حال آنکــه اگر دولت 
حداقل نیمی از بدهی جاری خود را 
به سازمان پرداخت می کرد، سازمان 
ناچار نمی شــد برای فــروش اموال، 
مزایده برگزار کند یا شرکت های خود 
را ادغام و در بورس عرضه کند. سازمان 
تأمین اجتماعی مانند خانواده ای شده 
که برای تهیه شــام و ناهــار، لباِس 
تن اش را می فروشد اما دولت به روی 
خود نمی آورد. این در حالیســت که 
دولت های یازدهــم و دوازدهم بابت 
طرح تحول نظام سامت سالی 7 تا 
۸ هزار میلیارد تومان هزینه بر دوش 

سازمان گذاشتند.«
بحران در ســازمان تإمین اجتماعی 
در حالی هر روز گســترده تر می شود 
که دولت همچنان با بی تفاوتی یا به 
گفته اکبر شوکت، بی خیالی، درباره 
این ســازمان رفتار می کند. حتی در 
بودجه سال ۹۹ موضوع بدهی دولت 
به ســازمان تامین اجتماعی تعیین 

تکلیف نشده است.
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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«

فعاالن کارگری:
 اخذ مالیات بیشتر یعنی سقوط خانوارها به زیر خط فقر

افزایش 1۵ درصد حقوق در سال 99 
در حالی اعالم شد که خزانه دولت در 
غیاب درآمدهای نفتی باید با افزایش 
قیمت  ها و اخذ مالیات بیشتر پر شود. 
فعاالن کارگری می گویند با خط فقر 
۸ میلیون تومانــی، امکان مالیات 

بیشتر وجود ندارد.

دویچــه وله- ســال ۹۹ حقوق همه 
کارمنــدان ۱5 درصــد افزایش پیدا 
می کند. این یعنــی حقوق معلمان، 
پرستاران، کارگران و همه کارمندان 
دولت سال آینده »احتماال« به مبلغ 
۳ میلیــون تومان می رســد. اما به 
استناد گزارش های مرکز پژوهش های 
مجلس و نهادهای صنفی و کارگری، 
این افزایش حقــوق خیلی هم جای 
خوشــحالی ندارد زیرا به میزان این 
افزایش ۱5 درصدی حقوق، باید ۱۰ 

درصد مالیات پرداخت شود.
دولت سقف معافیت مالیاتی را برای 
درآمدهــای ۳ میلیــون تومان، ۱۰ 
درصد اعام کرده است. به این ترتیب 
اگر حقوق یک کارمند در سال آینده 
به  ۳ میلیون تومان برسد، بعد از کسر 
۱۰ درصد مالیات، حدوداً 2 میلیون و 
75۰ هزار تومان دستش را می گیرد. 
فعاالن کارگری به این مبلغ اعتراض 
دارند و معتقدند با این مالیات، دولت 
در نهایــت فقــط 5 درصد به حقوق 
کارمندان و کارگران اضافه کرده است.

سقف مالیاتی عادالنه نیست

نهادهای مستقل و صنفی معلمان و 
جامعه های کارگری ســقف معافیت 
مالیاتــی ۳ میلیون تومانی را عادالنه 
نمی دانند و معتقدنــد در حالی که 
خط فقر در ایــران از مرز 7 میلیون 
تومان عبور کــرده، چطور می توان با 
این دستمزدها تامین معاش کرد و به 

دولت هم مالیات هم پرداخت.
مرکــز پژوهش های مجلــس نیز با 
اســتناد به گزارش برآوردهای خود، 
همچون ســال ۹7 و ۹۸، پیشــنهاد 
کرد که ســقف مالیاتی باید افزایش 

پیدا کند.
آمار دقیق و رســمی  درباره خط فقر 
اعام نشده ولی رسانه ها در ایران به 
نقل منابع مختلف نوشتند خط فقر 
در خوشبینانه ترین حالت رقمی  بیش 
از 5 میلیون تومان در هر ماه اســت. 
کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای 
اسامی کار اما خط فقر را ۸ میلیون 
تومان برای سبد معاش حداقلی یک 

خانوار محاسبه کرده است.
مرکز پژوهش هــای مجلس ایران در 

گزارشــی اعام کرد که حدود 2۳ تا 
4۰ درصد از جمعیت ایران در ســال 
۹7 زیر خطر فقر قرار گرفته اند. این 
درحالی اســت که بر اساس گزارش 
همین مرکز، در ســال ۹6 حدود ۱6 
درصد از جمعیت ایران زیر خط »فقر 

مطلق« بودند.

اخذ مالیات از خانواده های نیازمند!

با توجه به این آمار مرکز پژوهش های 
مجلــس، کانــون عالی شــوراهای 
اسامی کار پرســیده با این وضعیت 
اقتصــادی، چــرا باید کســانی که 
درآمدشــان زیــر خط فقر اســت و 
دولتی  حمایت های  دریافت  نیازمند 
بــرای یک زندگی ســاده و معمولی 
هســتند، مالیات بدهنــد. این نهاد 
صنفی اعام کرده که این وضعیت به 

نفع کارگران نیست.
نادر مرادی، عضو هیئت مدیره کانون 
هماهنگی شوراهای اسامی کار استان 
تهران و عضو کارگروه دستمزد شورای 
کار، سقف ناعادالنه ی معافیت مالیاتی 
را یکی از دالیل »سقوط به زیر خط 
فقر« دانسته و به ایلنا گفت که طی 
خانواده ها  درآمــد  اخیر  ســال های 
افزیش نداشته و قدرت خرید آنها در 
مقابل افزایش قیمت ها  کاهش پیدا 

کرده است.
بر اساس ماده 4۱ قانون کار، حداقل 
دســتمزد باید بر اساس نرخ تورم به 
گونه ای تعیین شــود که معیشت و 
زندگی برای کارگــران، قابل تأمین 

باشد.
بــه گفته مــرادی، مــردم، »فقیر و 
فقیرتر« شده اند. شوک ارزی، افزایش 
قیمت بنزیــن و تاثیر این افزایش بر 
قیمت مایحتاج روزانه یک خانوار به 
اعتقاد این فعــال کارگری، زمینه را 

برای سقوط به زیر خط فقر را بر سفره 
مردم می نشاند.

این عضــو هیئــت مدیــره کانون 
اســامی کار  شــوراهای  هماهنگی 
استان تهران، پرداخت مالیات بیشتر 
توسط حقوق بگیران ثابت و کارگران 
را مصداق »خالی کردن بیشتر جیب 
کارگران توســط دولت« دانست و از 
مالیاتی دیگر بــه نام »ارزش افزوده« 
خبر داد که مــردم در هر خریدی ۹ 
درصــد قیمت یک قلــم کاال، ارزش 
افــزوده آن را می پردازند ولی گویا در 

محاسبات به چشم نمی آید.
حســن روحانی، رئیــس جمهوری 

در زمان ارایه الیحــه بودجه ۹۹ در 
مجلس، گفته بود که این بودجه بدون 
تکیه بر اقتصاد نفتی نوشــته شــده 
اســت. جدول های الیحه بودجه ۹۹ 
نشان می دهد دولت حساب ویژه ای 

برای اخذ مالیات باز کرده است.
با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا، 
صادرات نفت ایــران به روزانه حدود 
2۰۰ هزار بشــکه در روز کاهش پیدا 
کرد تــا جایی که به گفته اســحاق 
جهانگیــری، معــاون اول رئیــس 
جمهوری، »حتی کشورهای همسایه« 
هم جرات خرید نفت از ایران را ندارند.

افزایش چشمگیر شمار دختران
 زیر 15 سال متقاضی وام ازدواج 

پس از افزایش رقم این وام
رادیو زمانه- محمدمهدی تندگویان، 
معاون امور جوانــان وزارت ورزش و 
افزایش چشــمگیر شمار  از  جوانان 
دختران زیر ۱5 ســال متقاضی وام 

ازدواج در سال های اخیر خبر داد.
 تندگویان گفت براساس آمار سال ۹6، 
تعداد افراد زیر ۱5 سال دریافت کننده 
وام ازدواج 5۱ نفر بود که در سال ۹7 
همزمان با افزایش مبلغ وام ازدواج به 
۱5 میلیون تومان، این رقم به ســه 
هزار و 4۳2 دختر زیر ۱5 سال رسید 
و براساس اعام بانک مرکزی در سال 
۹۸ هم تا پایان مردادماه، چهار هزار 
و 46۰ دختر زیر ۱5 سال وام ازدواج 

دریافت کرده اند. 
در ایران وام ازدواج به دختران از ۱۳ 
سال و به پسران از ۱5 سال پرداخت 
می شود، این افراد شامل دختران بین 
ســنین ۱۳ تا ۱5 سالی هستند که 
تسهیات مذکور را دریافت کرده اند.

با این حال معاون امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان این آمار را به معنای 
افزایش »کودک همسری« ندانست و 
گفت: »]این آمار[ نشان دهنده افزایش 
تعداد افراد زیر ۱5 ســالی است که 
متقاضی دریافت وام ازدواج شده اند«.

 او افزود کسانی که این موضوع را به 
می کنند  مربوط  »کودک همسری« 
»سودجویانی« هستند که »در جهت 
تشــویش افکار عمومی و رسیدن به 

مقاصد خود« عمل می کنند. 
تندگویان پیش بینی کرد که اگر روند 
مذکور تا پایان ســال با همین شیب 
پیش برود، شــمار این افــراد به ۱2 
هزار نفر نیز برسد. او گفت: »این رقم 
نســبت به کل سال ۹7 نشان دهنده 
افزایش ۳ تا 4 برابری دختران زیر ۱5 
سالی اســت که تقاضای دریافت وام 
ازدواج کرده و آن را دریافت کرده اند«.

آیا یک خانواده فقیر از پس هزینه
 تهیه یک وعده املت در روز برمی آید؟

حداقــل مزد روزانه یک کارگر در ســال ۱۳۹۸، 5۰ هزار و 562 تومان 
است. این یعنی یک کارگر ساده فصلی، اگر بخت یارش باشد و در میدان 

سوارش کرده باشند، آخر روز 5۰ هزار تومان درآورده است.
این پول باید خرج غذا، مسکن و سرپناه، پوشاک و… کارگر و خانواده اش 

شود؛ اما با 5۰ هزار تومان چه کارهایی می توان کرد.
طبق آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران، به طور متوسط 4۳ درصد درآمد 
کم درآمدترین دهک خانوار در ایران صرف تهیه غذا می شود. این نسبت 
در دهک دوم 4۱ و در دهک ســوم ۳۸ درصد است. اگر میانه این سه را 
بگیریم، چیزی در حدود 2۰ هزار تومان از این پول برای تهیه غذا باقی 
می ماند و ۳۰ هزار تومان بقیه صرف اجاره خانه، رفت وآمد و سایر مخارج 

خانوار می شود.

اما با 20 هزار تومان چه غذایی می توان خورد؟ قیمت مواد غذایی منطقه 
به منطقه متفاوت اســت. قطعا قیمت خرید یک کیلو گوشــت در یک 
سوپرمارکت بزرگ در شمال تهران متفاوت از قیمت یک قصابی کوچک 
در یک شهرستان کوچک در خراسان جنوبی است؛ بنابراین باید میانگین 

قیمت ها را در نظر گرفت و مبنای محاسبه قرار داد.
مرکز آمار ایران از ســال ۱۳۹6 تا االن به صورت ماهانه فهرست قیمت 
متوســط برخی اقام خوراکی را در مناطق شــهری منتشر می کند. با 
قطعیت نمی توان گفت چقدر این آمارها دقیق اند یا نه، اما تنها داده هایی اند 

که می توان به عنوان یک آمار رسمی به آن ها استناد کرد.
ما در این مطلب به آخرین گزارش که مربوط به آذر ۱۳۹۸ است مراجعه 
کردیم. در این گزارش 24 قلم کاالی خوراکی فهرســت شــده اند. این 
فهرســت در انتهای مطلب آمده اســت. می توانید اعداد و ارقام آن را با 
قیمت هایی که در اطراف خود می بینید مقایسه کنید. اگرچه لزوما نباید 
این قیمت ها مشــابه آن چیزی باشد که در اطرافتان می بینید، اما نباید 

اختاف فاحش و چشمگیری وجود داشته باشد.
حاال بگذاریم ببینیم هزینه تهیه و طبخ یک وعده املت ساده به همراه 

یک قرص نان و یک قوری چای پشت بند آن چقدر می شود.
برای این کار فرض کرده ایم برای تهیه این غذا 5 عدد تخم مرغ متوسط 
)معادل تقریبا ۳۳۰ گرم(، یک کیلوگرم گوجه فرنگی؛ ۱۰ گرم روغن مایع، 
یک قرص نان ســنگک و حدود 2 گرم چای )برای یک قوری( و حدود 
5 گرم قند مصرف شود. در محاسبه قیمت گاز و برق و انرژی که صرف 

پخت وپز املت را در نظر نگرفته ایم.
متوسط قیمت یک کیلو گوجه فرنگی در کل کشور در آذر ماه حدود ۱۰ 
هزار و 76۰ تومان بوده است. یک کیلوگرم تخم مرغ حدود ۱۰ هزار ۳۳6 
تومان قیمت داشته. قیمت یک بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع هم حدود 
۸7۰۰ تومان بوده اســت. میانگین قیمت یک قرص نان سنگک ساده 
یارانه ای و آزاد را هم ۱5۰۰ تومان در نظر گرفته ایم. میانگین قیمت یک 
بسته چای خارجی 5۸ هزار تومان و میانگین قیمت یک کیلو قند در کل 

ایران 7 هزار تومان 42۰ تومان بوده است.
با این حســاب هزینه یک وعده املت به طور متوسط ۱6 هزار تومان به 
دست می آید؛ یعنی کل بودجه غذایی یک روز کار یک کارگر ساده تنها 

برای تهیه و طبخ یک وعده املت کافی است.
این در حالی است که تا یک ماه قبل، یعنی با احتساب قیمت های آبان  
مــاه قیمت تهیه همین غذا حدود ۱۰ هزار تومــان بود، درواقع افزایش 
ناگهانی قیمت ها -به خصوص گوجه فرنگی که بیشــترین تورم را داشته 
اســت )تورم ماهانه ۱7۱ درصد( قیمت یک وعده غذای ثابت 6۰ درصد 

بیشتر شده است.
با این حساب مشخص اســت در وضعیت فعلی، با دستمزد روزانه یک 
کارگر نهایتا بتوان غذایی در حد یک یا دو وعده املت در روز تهیه کرد. 
این غذا مسلما برای امنیت غذایی حداقلی یک خانواده کافی نیست. حاال 
فرض کنید این کارگر در روزهایی موفق به پیدا کردن کار نمی شود یا به 
هر دلیلی -مثا بیماری یا هر اتفاق دیگری- توانایی کار کردن را به طور 
موقتی از دست می دهد. در این صورت او و خانواده اش از محدوده ناامنی 

غذایی و سوءتغذیه به ورطه گرسنگی مطلق خواهند افتاد.
علی رنجی پور )ایران وایر(
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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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آیا جمهوری اسالمی 
حکومت  نظامی

 برقرار کرده است؟

وضعیتی  بــه  »حکومــت  نظامی« 
می گویند کــه نیروهــای نظامی و 
امنیتی رســمی، کنتــرل اوضاع را 
برعهده می گیرند و اجرای قوانین رایج 
و رعایت حقوق شــهروندان را به طور 

فراگیر یا جزئی متوقف می کنند.
دو صورت حکومت  نظامی در جهان 
وجــود دارد. در نــوع اول، حکومت 
 نظامی به معنی کودتا علیه دولت با 
هدف ســرنگون کردن آن و نشاندن 
یک دولت تازه به جای دولت پیشین 
اســت. نوع دوم حکومــت  نظامی به 
درخواســت دولت برقرار می شود که 
هدف از آن کمک به دولت یا حکومت 
اســت تا کنترل کامل بر امــور را با 
سرکوب اعتراض یا شورش، مجددا به 

دست بگیرد.
نــوع اول حکومت هــای نظامی در 
کشــورهای اطراف ایران بارها برقرار 
شده است. پاکستان و ترکیه در چند 
دهه اخیر بارها شاید برقراری حکومت  
نظامی بوده اند امــا در ایران چطور؟ 
قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 
برقراری حکومت  نظامی را غیرقانونی 
اعام کرده برای همین، در چهل سال 
اخیر هرگز در ایران »به طور رسمی« 
حکومــت  نظامی به اجرا گذاشــته 
نشــده اما مطابق رویه مرســوم »به 
شکل غیررســمی« حکومت  نظامی 
برقرار شده و شهروندان ایرانی چنین 
وضعیتی را تجربــه کرده اند هرچند 
که ممکن است ندانند آنچه در حال 
مواجهه با آن هستند، نامش چیست.

 در زمان برقــراری حکومت  نظامی، 
دولت یا نهادهــای نظامی و امنیتی 
کنترل امور را برعهــده می گیرند و 
نحوه اداره کشور را مشخص می کنند.

در تازه تریــن مــورد در ایران پس از 
شــروع اعتراضاتی که ابتدا به علت 
افزایش قیمت بنزین بود، »شــورای 
امنیت« کشــور که یک نهاد دولتی 
با عضویت فرماندهان ارشــد نظامی 
)ســپاه و ارتــش( انتظامی )پلیس(، 
امنیتــی )وزارت اطاعات و اطاعات 
سپاه(، شــبه نظامی )بسیج و لباس 
شــخصی ها( قضایی )دادستانی، قوه 
قضائیه، دادگســتری( است به وزیر 
کشــور توصیه کرده بود که اینترنت 
ایران هم به صورت سراســری قطع 
شود و در صورت ادامه اعتراضات افراد 

معترض هدف شلیک قرار بگیرند.
وزیر  فضلــی«،  رحمانی  »عبدالرضا 
کشــور جمهــوری اســامی که در 
ضمن جانشین کل قوا در فرماندهی 
نیروی انتظامی اســت، ریاست این 
شــورا را برعهــده دارد که دســتور 
شلیک به نیروهای نظامی و امنیتی 
را صادر و اینترنت هم به درخواســت 
آن قطع شــد؛ یعنی نیروهای مسلح 
به درخواست دولت دستور سرکوب 
معترضان را گرفتند )تسلط نظامیان( 
و ســپس دسترســی به اینترنت و 
رفت وآمــد در برخی از مناطق محل 
حضــور معترضان بــه حالت تعلیق 
درآمد )توقف قوانیــن رایج(. هر دو 
شرط اصلی برقراری حکومت  نظامی 
فرامرز داور )ایران وایر(در زمان اعتراضات آبان برآورده شده 

نظام جمهوری اســالمی یک نمونه »حکومت پلیسی« است که از ابتدای 
تاسیس تاکنون نهادهای امنیتی و پلیســی اش خود را مختار دخالت در 
زندگی ایرانیان می دانند. گشت های ثاراهلل و کمیته های انقالب اسالمی که 
از روزهای اول انقالب بهمن 1۳۵7 شــکل گرفت به سرعت جای خود را به 
شبه نظامیان بسیج داد و سپس شاخه های مختلفی همچون پلیس اینترنت 
و فضای مجازی )فتا(، پلیس نامحسوس و پلیس پوشش )گشت ارشاد( به 

پلیس جمهوری اسالمی ایران اضافه شد.

نرگس محمدی:  از فریاد بر سر ظلم دست برنخواهم داشت
پس از تبعید نرگس محمدی از زندان 
اوین به زندان زنجان، این فعال حقوق 
بشــر با انتشار نامه ای از آنجا به شرح 
خشونت های اعمال شده علیه خود در 
جریان تبعید به زندان زنجان پرداخته 

است.
نرگــس محمدی، ســخنگو و نایب 
رییس کانون مدافعان حقوق بشــر، 
به دلیل تحصن حمایتی از اعتراضات 
آبان ماه مردم ایران از سوی مسووالن 
زندان اوین با ضرب و شتم شدید به 
زندان زنجان تبعید شــده است. در 
ادامه نامه این زندانی سیاسی که در 
اختیار کانون مدافعان حقوق بشــر 
قرار گرفته و در آن شــرح دقیقی از 
ماجرای تبعید وی و میزان خشونت 
های کامی و فیزیکی صورت گرفته 
از ســوی مســووالن زندان به ویژه 
غامرضا ضیایــی رییس زندان اوین 

بیان شده است،  ارایه می شود.
پــس از چهار ماه و نیم محرومیت از 
تلفن به فرزندانم بــا اقدام دیگری از 
سوی نهادهای امنیتی-قضایی مواجه 
شــدم که هنوز از شدت خشونت و 
بی رحمی های صورت گرفته شوکه 
هستم. پس از اعام تحصن با حضور 
گسترده نیروهای امنیتی سپاه و وزارت 
اطاعات در پشت بند زنان و حضور 
معاونیــن زندان آقایــان محمدی و 
سلمانی و سپس حضور ریاست زندان 
آقای غامرضا ضیایی مواجه شدیم. 
ریاست زندان در ابتدای تحصن اعام 
کرد کــه با جمع متحصنین برخورد 
خواهد کرد و اولین اقدام قطع تلفن 
متحصنین خواهــد بود. 2 روز بعد از 
تحصن دستور کمیته انضباطی زندان 
مبنی بر محرومیت از ۳ نوبت ماقات 

به ما اباغ شد.
در تاریخ ۹۸/۱۰/۳ ریاســت بند زنان 
سرکار خانم عبدالحمیدی نامه ای را 
به من نشان دادند که جهت ماقات 
با وکیل باید به دفتــر اجرای احکام 
بروم. دوستان متحصنم معتقد بودند 
که این یک فریب است و با این دروغ 
می خواهند مــن را از بند به بیرون 
ببرند. مــن از رییس بند پرســیدم 
که آیا ماقات با وکیل واقعی اســت 
و ایشــان گفتند بله وکیل شــما در 
اجرای احکام منتظر شماست. به دفتر 
اجــرای احکام رفتیم اما نه دفتر دایر 
بود و نه خبری از وکیل بود. من را به 
ساختمان ریاست زندان بردند و وارد 
اتاق آقای ضیایی شــدیم. ماموری از 
وزارت اطاعات هم در داخل اتاق بود. 
آقای ضیایی بافاصله با صدای بلند 

و لحن توهین آمیز شروع به صحبت 
کردند که »گفته بودیم یا تحصن را 
جمع کنید یا برخورد خواهیم کرد. تو 
از خــارج پول می گیری و این کارها 
را می کنی و من برخورد می کنم.« 
توضیح های من کارســاز واقع نشد. 
آقای ضیایی دوباره شروع به توهین 
کردند و گفتند »تو که تو آخر رذالت 

هستی«.
وقتی متوجه شــدم ماقات با وکیل 
اساسا دروغ است و من را برای خروج 
از بند فریــب داده اند و آقای ضیایی 
از هیچ توهین و تهدیدی دریغ نمی 
کنــد از جایم بلند شــدم و بی هیچ 
پاسخی به ایشان اتاق را ترک کردم. 
از پلــه ها پایین آمدم، صدای دویدن 
آقای ضیایی را پشت سرم شنیدم و دو 
قدمی در خروجی ساختمان ریاست 
ناگهان با صحنه های وحشــتناکی 
مواجه شدم،  آقای ضیایی و چند مرد 
دیگری که آمــاده بودند مانع خروج 
من از در شدند، آقای ضیایی با تمام 
قدرتش بازوهایم را گرفت و آنچنان به 
کنج راهرو کشاند که شوکه شده بودم، 
هر بار به سمت در می رفتم با هجوم 
وی و مردهای همراهش به این طرف 
و آنطرف پرتاب می شدم، خودم را به 
در خروجی رســاندم و دوباره به من 
حمله ور شدند. در حالی که بازوهایم 
را گرفته بود و به عقب می کشــید 
دستم را به در کوبیدم که شیشه های 
در خرد شد و دستانم را برید و خون 
از آنها جاری شد. آقای ضیایی دستم 
را گرفته بود و به سمت باالی پله ها 
می کشــید تا به اتاق خودش ببرد و 
من مقاومت می کــردم که دیگر به 
اتاق نروم و از ســاختمان خارج شده 
و به بند برگردم. آن چنان دستانم را 
با قدرت به سمت باال می کشید که 
کتفم صدای بلندی داد و من خواهش 
می کردم که دستانم دارند می شکنند 
و از جا کنده می شوند و دستانم را که 

خون ریزی می کرد ول کنند.

[مــن را ]از ســاختمان بیرون بردند 
و ناگهان متوجه شــدم که در عقب 
آمبوالنس را بازگذاشته اند و قصد دارند 
من را داخل آن هل بدهند، مقاومت 
کردم ناگهان آقای ضیایی و بیش از 
2۰ مرد و زن دورم حلقه زدند و با هل 
دادن و گرفتن بازوها و دستهایم من 
را به داخــل آمبوالنس هل دادند که 
پاهایم را به آمبوالنس تکیه دادم و باال 
نرفتم. آنچنان فشاری وارد می کردند 
که نگران بودم که پاهایم بشکنند. به 
زحمت از بغل آمبوالنس جلو دویدم و 
همه مردها و زنها محاصره ام کردند، 
به مقابل بند 2۰۹ وزارت اطاعات و 
بهداری که رســیدیم من را از ادامه 
مســیر به ســوی بند زنان منحرف 
کردند و ایســتادم و حرکت نکردم، 
آقای ضیایی دوباره فریاد زد که »نمی 
گذارم به بند زنان برگردی و تو دیگر 
پایت به بند نمی رسد« ناگهان پژویی 
جلوی پایمان ایســتاد. ناباورانه آقای 
ضیایی از دو طرف بدنم دســتانش 
را قاب کــرد و من را از جا کند و با 
سر داخل ماشــین فرو برد، مقاومت 
کردم اما از پشــت آنچنان فشار داد 
که داخل ماشین افتادم. سر و پاهایم 
درد گرفته بود و بیشــتر از این نمی 
توانستم مقاومت کنم. مقابل بند 2۰۹ 
وزارت اطاعــات و بهــداری متوقف 
شــدیم. خانم عبدالحمیدی و خانم 
اســماعیلی از هم می پرسیدند واقعا 
چه خبر اســت! در یک نگاه متوجه 
شدم حدود ۳۰ نفر از نیروهای وزارت 
اطاعات و آقای همتی )رابط وزارت 
اطاعات( و حدود 2۰ نفر از نیروهای 
زندان و آقای ضیایی و معاونان و افسر 
جانشــین ها و بی سیم به دستهایی 
در اطراف من جمع شده اند،  پرسنل 
بهداری به بیرون آمدند و آقای ضیایی 
سرشان فریاد می زد که بروید داخل 

و در بهداری را با داد و فریاد بست.
میان حداقــل 5۰-6۰ نفــر نیروی 
امنیتــی- قضایی و زنــدان محاضره 
شده بودم. ماشین هایی وارد محوطه 
شدند، ۸ نفر داخل ماشین ها بودند و 
آقای ضیایی که هیچ توهین و حرمت 
شــکنی چه به لحاظ کامی و چه به 
لحاظ فیزیکی و ضرب و شتم کوتاهی 
نکرده بود گفت که دستور انتقال تو به 
من اباغ شده بود و می خواستم در 
دفترم آن را به تو اباغ کنم. با دیدن 
ماشــین ها و نیروها متوجه شدم که 
قصد تبعید من را دارند، شروع کردم 
به خواندن ســرود » زده شــعله در 
چمن،  در شب وطن،  خون ارغوان ها، 

تو ای بانگ شــور افکن تا سحر بزن 
شــعله در کرانها« که ناگهان مردان 
ریــش دار وزارت اطاعات از پشــت 
به من حمله کردند و با مشت داخل 
ماشین انداختند و من دوباره از زندان 

عمومی زنجان سر درآوردم.
داخل ماشین در حالی که تمام مدت 
) حداقل 2 ساعت( دستانم خونریزی 
داشت و به علت استفاده از وارفارین 
به دلیل آموبولی ریه،  خونریزی برای 
مــن خطرناک بود و بــی وقفه ادامه 
داشــت،  [نیروهای اطاعاتی] دست 
بند را وحشیانه روی زخم مج دستم 
کوبیدند که شــدت خونریزی را زیاد 
کرد و خون قطره قطره روی لباسهای 
من می ریخت و من در بهت و حیرت 
بودم که آیا پیام تحصن ما چند زن از 
زندان اوین در همراهی با مردم تحت 
ظلم و ســتم ایران باید چنین تاوانی 

داشته باشد!
رییس زندان تهدید می کرد که تو فکر 
می کنی هر چــه بخواهی،  می توانی 
بگویی!  حاال نشانت می دهیم. و من 
متوجه شــدم که برای بریدن صدای 
من، نظام جمهوری اسامی ایران از 
هیچ اقدام خشــونت آمیز، از زندان و 
حبس هــای طوالنی مدت تا ندیدن 
فرزندانم و حتی قطع تماس تلفنی و 
نشنیدن صدایشان و ضرب و شتم و 
تبعید و توهین و هتک حرمت دریغ 
نمی کند. ســوم دی بــرای من روز 
نکبتی خشونت عریان مردان امنیتی 
و زندان علیه من بود که بارها گفتم 
هیچ امــکان زندگی را برای من باقی 
نگذاشته است و اما آنچه در این بند 
عمومی در میان زنان متهم و مجرم 
عــادی و با تن پر از کبودی و زخم و 
درد من را سرپا نگه داشته، عشقم به 
ملت سربلند و رنج کشیده سرزمینم و 

آرمان عدالت و آزادی است.
به خون پاک به ناحق ریخته مظلومان 
کشــته و مجروح شده ســوگند یاد 
می کنــم تا لحظــه دم فروبســتن 
ابدی از گفتن حق و از فریاد بر ســر 
ظالم و حمایــت از عدالت جویان و 
آزادیخواهــان و تحقق صلــح پایدار 

دست برنخواهم داشت.
جمهوری اســامی ایران هر آنچه را 
داشتم از من ربود و غارت کرده است 
اما قلب در ســینه ام به یغمای مردان 
قدرت پرست طالم در نخواهد آمد و 
با فریاد مادران جگرسوخته و مردان 
آزادیخواه و جوانان پرشور سرزمینم 
خواهد تپید و فریادم را قدرت خواهد 

بخشید.

و جمهوری اسامی ایران بدون اینکه 
نامــی از حکومت  نظامی ببرد چنین 

وضعیتی را به اجرا گذاشته است.
 در زمــان اعتراضات، وزیر کشــور 
به عنوان مسوول تامین امنیت کشور 
و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی 
انتظامی به همراه معاون ســتاد کل 

نیروهای مســلح در وزارت کشــور 
مستقر و به اســتانداران و فرمانداران 
درباره نحوه سرکوب اعتراضات دستور 
می دادند. وزیر کشــور خود در زمانی 
که از او درباره شلیک گلوله جنگی به 
سر معترضان سوال شد پاسخ داد که 
به پای آن ها هم شــلیک شده است؛ 

یعنی سرکوب با ســاح گرم اتفاقی 
و اســتثنایی نبوده که رویه از پیش 
تصویب شــده در زمان اجرای طرح 

افزایش قیمت بنزین بوده است.
این وضعیت پیش ازاین هم در مواردی 
دیگری که ایران صحنه اعتراض بوده، 
به اجرا گذاشته شده و حتی برخی از 

محدودیت های آن نظیر فیلتر کردن 
شبکه پیام رســان »تلگرام« یا پیش 
از آن، رســانه اجتماعــی »توییتر« 

به صورت دائمی درآمده است.
برخاف اینکه قانون اساسی جمهوری 
اســامی ایران حکومــت  نظامی را 
غیرقانونی کرده است اما به حکومت 

اجازه برقراری »شــرایط اضطراری« 
در زمان هایی همچــون جنگ داده 
اســت. آیت اهلل »علــی خامنه ای« و 
به تبع او »حســن روحانــی« و دیگر 
مقام هــای ارشــد دولتــی و بعضا 
اعمال شــده  نظامیــان، تحریم های 
آمریکا را به مثابه شرایط جنگ نظامی 
خوانده اند و می گویند ایران تحت یک 
نبرد اقتصادی اســت. حسن روحانی 
بار خواســتار برقراری  تاکنون چند 

شرایط اضطراری هم شده است.
اعمال محدودیت های ناشی از جنگ 
و به اجرا گذاشتن شرایط اضطراری 
باید به تصویب مجلس برسد و فقط 
برای مدت ۳۰ روز معتبر اســت اما 
تمدید این مدت در صورت نیاز دولت، 
شدنی است. بااین همه، تاکنون از این 
ماده قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران استفاده نشده اما بازهم مطابق 
رویــه نظام جمهوری اســامی این 
حکومــت  نظامی،  همانند  وضعیت 
با حکــم حکومتی علــی خامنه ای 
برقرار شده اســت. تاسیس »شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی سران سه 
قوه« که درباره همه مســایل کشور 
تصمیم گیری می کنــد و در مواردی 
قوانیــن مجلس را هــم نقض کرده، 
از مصادیق اعمال شــرایط اضطراری 
است. به جز برقراری حکومت  نظامی و 
شرایط اضطراری، حالت سوم دیگری 
هــم برای اداره کشــور در شــرایط 
غیرعادی وجــود دارد که »حکومت 
پلیســی« اســت که در آن حکومت 
به طور دائمی، با ابزارهای پلیســی و 
امنیتی در تمام جوانب زندگی عمومی 
و خصوصی شهروندان دخالت و آن ها 
را مجبــور به رعایت محدودیت هایی 
می کنــد که حکومــت آن را واجب 

می داند.
نظام جمهوری اســامی یک نمونه 
»حکومت پلیسی« است که از ابتدای 
تاســیس تاکنون نهادهای امنیتی و 
پلیسی اش خود را مختار دخالت در 
ایرانیان می دانند. گشت های  زندگی 
ثاراهلل و کمیته های انقاب اسامی که 
از روزهــای اول انقاب بهمن ۱۳57 
شــکل گرفت به سرعت جای خود را 
به شبه نظامیان بســیج داد و سپس 
پلیس  همچون  مختلفی  شاخه های 
اینترنت و فضای مجازی )فتا(، پلیس 
نامحســوس و پلیس پوشش )گشت 
ارشــاد( به پلیس جمهوری اسامی 

ایران اضافه شد.
وضعیت دخالت پلیــس و حکومت 
در زندگی ایرانیان به حدی است که 
»محمدجواد ظریــف«، وزیر خارجه 
جمهوری اســامی در نیویورک در 
توجیه رفتار پلیسی جمهوری اسامی 
ایران گفت: »نظام دخالتی در پوشش 

مردم در خانه هایشان ندارد.«
اســامی »ســاختاری  جمهــوری 
پلیسی« دارد که »حکومت  نظامی« 
را در صورت لــزوم و علیرغم تاکید 
قانون اساســی اش به اجرا می گذارد 
و »وضعیــت اضطــراری« هم بدون 

تصویب مجلس برقرار کرده است.
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حمید زرگرزاده

واقعیت های کمبود دارو
 در ایران چیست؟

قاچاق، تقلــب و مافیای دارو زندگی 
بیماران خــاص یا نــادر فاقد بیمه 
تامین اجتماعــی را به جهنم تبدیل 
کرده، اما مقام های جمهوری اسامی 
تاش می کنند تنها مشکل این دسته 
از بیمــاران را کمبــود دارو در پــی 

تحریم های بین المللی معرفی کنند.
آمریکا بارها اعام کرده دارو مشمول 
ایران  علیه  اعمال شــده  تحریم های 
نیست، اما مقام های جمهوری اسامی 
طی این سال ها بارها مدعی شده اند 
به خاطر تحریم ها، بیماران زیادی در 
کشور با کمبود دارو دست وپنجه نرم 

می کنند.
همین چند روز پیش بود که »مجید 
تخت روانچــی«، نماینده ایــران در 
سازمان ملل از مرگ کودکی در ایران 
به خاطر نبود دارو ناشی از تحریم های 
آمریکا ســخن گفت و تــاش کرد 
همدردی جهانیان را به دست بیاورد.

که  اســامی  جمهوری  مقام هــای 
بزرگ نمایی تاثیر تحریم ها بر بازار دارو 
را در دستور کار خود قرار داده اند، اما 
دربــاره قاچاق، تقلب و مافیای دارو و 
بیمه نبودن بسیاری از بیماران خاص 

سکوت اختیار کرده اند.
بر اساس اعام »حمیدرضا ادراکی«، 
مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر در 
حال حاضر »بیشــتر بیماران نادر در 
ایران از پوشــش بیمــه ای برخوردار 

نیستند.«
ادراکی گفته برخی از داروهای بیماران 
نــادر خارجی اســت و در پوشــش 

پرداخت بیمه ها قرار نمی گیرد.
وجود مافیای واردات دارو یکی دیگر از 
مواردی است که مقام های جمهوری 
اســامی درباره پشــت پرده آن ها 
سکوت پیشه کرده و حاضر نیستند 
درباره تاثیر عملکرد آن ها بر بازار دارو 

سخنی بگویند.

آمار ها نشــان می دهــد در پنج ماه 
نخســت ســال ۱۳۹6 ایران از بیش 
از 5۰ کشــور دنیا محصوالت دارویی 
وارد کرده که بیشترین حجم واردات 
از کشورهای اروپایی انجام شده است.

آمار دیگــری می گوید ایران طی ۱7 
سال گذشته به طور میانگین ساالنه 
6۹2 میلیون دالر واردات دارو داشته 
که سوییس، آلمان و فرانسه بیشترین 

سهم را داشته اند.
در حـــال حاضر، چهار هلدینگ در 
ایران حـدود 66 درصد بـازار داروی 

کشـور را در اختیـار دارنـد.
سـازمان تامین اجتماعـی از طریـق 
شـــرکت ســـرمایه گذاری تامیــن 
اجتماعـی، شرکت کوبل دارو، سـتاد 
اجرایـــی فرمـان امـــام از طریـق 
شـرکت دارویـی »برکـت« و بانـک 
ملـی از طریق شـرکت سـرمایه گذاری 
توسـعه ملـی )شفادارو( که مالکیت 
عمـده شـرکت های دارویــی کشــور 

را بــه خــود اختصــاص داده ا  نــد.

ســــرمایه گذاری  شــــرکت 
شــــرکت  تامیــن:  دارویــــی 
ســرمایه گذاری دارویــی تامین ۱۰۰ 
درصــد ســــهام شــرکت آتــرا و 
4۳.6 درصــد ســهام شــرکت دانــا 

را در اختیــار دارد.
این شرکت بزرگ ترین شرکت فعال 
در صنعت داروی کشــور است که از 
ســال ۱۳۸2 در تمامــی حوزه های 
دارویی و زنجیره تامین دارو فعالیت 
داشــته و بزرگ تریــن صادرکننده 
محصوالت دارویی ایران هم محسوب 

می شود.
این شرکت در تولید مواد اولیه دارویی 
بــا مدیریت و مالکیت ۱۱ شــرکت 
تولیدی در سطح ملی و فراملی یکی 
از بزرگ ترین شــرکت های این حوزه 

است. این شرکت دارای ۱۱ کارخانه 
تولیدکننده محصوالت دارویی انسانی 
با بیش از 655 قلم محصوالت دارویی 
در ۳2 حوزه درمانی اســت که تولید 
27 درصــد از آن ها انحصاری بوده و 
ســهم بازار این محصوالت بر اساس 
آمارنامــه دارویی کشــور حدود ۳5 

درصد است.
در زیرمجموعه این شرکت دست کم 
۳۰ شــرکت کوچک تــر هــم دیده 
می شــود که از این تعداد ۱۳ شرکت 
در بورس هســتند و ۱7 شرکت غیر 

بورسی محسوب می شوند.

 شرکت کوبل دارو: شرکت کوبل دارو 
در ســال ۱۳۸۰ بــا هــدف تامین 
داروهای موردنیاز بیماران کشــور و 
به ویــژه داروهای تخصصی به صورت 
شرکتی خصوصی تأسیس شد. این 
شرکت در زمینه واردات، ثبت، معرفی 
و پخش داروهای تخصصی و عمومی 

فعالیت دارد.
این شــرکت با ورود به عرصه تولید 
فرآورده هــای دارویی پیشــرفته در 
کشــور، فعالیت های جدیــدی را در 

خصوص انتقال تکنولوژ ی های روزآمد 
از شرکت های چندملیتی به ایران به 

انجام داده است.
بیشــترین فعالیت شرکت کوبل دارو 
درزمینــه داروهای شــیمی درمانی، 
عروقی،  قلبــی  داروهای  ســرطان، 
داروهای ضد  پرتونــگاری،  داروهای 
میکروبــی، داروهای مؤثــر بر غدد 
درون ریز، داروهای تنفسی، داروهای 
چشمی، داروهای ضد درد و داروهای 

بیولوژیک است.
این شــرکت دارای سه شرکت تابعه 
است که در زمینه های تولید، واردات، 
بازاریابی و فروش، توســعه محصول، 
تولید قراردادی داروهای نوین، توزیع 
و پخش فعالیت می کنند. شرکت های 
داروسازی دکتر عبیدی، آلماژن دارو 
و آدورا طب زیرمجموعه های شرکت 

کوبل دارو هستند.

این  شرکت سرمایه گذاری شفادارو: 
شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۸2 
تاسیس شــد. شرکت سرمایه گذاری 
در  ســرمایه گذاری  بــا  شــفادارو 
عهــده دار  دارویــی  شــرکت های 

مســوولیت نظــارت و اداره بر هفت 
شــرکت در صنعت داروسازی کشور 
است که در زمینه های مختلف تولید 

محصوالت دارویی فعالیت می کند.
شرکت های داروسازی جابر ابن حیان، 
داروسازی اسوه، داروسازی کیمیدارو، 
داروسازی دانا، داروسازی راموفارمین، 
بازرگانــی  توســعه  رازی،  پخــش 
پخش رازی و دارویــی پخش رازی 

زیرمجموعه های این گروه هستند.

گروه دارویی برکت: شــرکت دارویی 
برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
امام با بیش از 2۰ شــرکت تابعه در 
ســال ۱۳۸۹ بر اساس تحلیـــل و 
ایران،  دارویی  صنعــت  آینده نگاری 
تحت عنوان شرکت فناور ی های نوین 

دارویی تدبیر راه اندازی شد.
شــرکت های تابعه هلدینگ دارویی 
برکت در حوزه های توســعه و انتقال 
دانش فنی، تجاری سازی فناوری ها و 

تولید دارو فعالیت می کنند.
 این شرکت ۱4 درصد کل داروهای 
ضروری کشــور را تامیــن می کند و 
بیــش از 42۰ قلم محصول از طریق 

شرکت های تابعه خود تولید می کند.
فعالیت این چهار هلدینگ دارویــی 
بــزرگ شــبه دولتی و غیرخصوصــی 
بــودن اغلب شــرکت ها در صنعــت 
داروســازی باعــث ایجــاد ســکون 
نســبی در ایــن صنعــت و قدرت 
مانور باالی آن ها در بازار دارو شــده 
اســت. این هلدینگ ها وابســته بــه 
مراکــــز بزرگ تری هســتند کــه 
بسـیاری از تصمیمـات خـرد و کان 
را نـه بـر مبنـــای منطـق تولیـد و 
ســود و زیــان اقتصــادی، بلکــه 
بر اساس دالیل و مصالــح دیگــری 

اتخــاذ می کننــد.
توقف تولید برخی دارو های پیشرفته 
یا عرضه نکــردن برخــی دارو ها به 
بازار برای نشان دادن وضعیت وخیم 
بیماران ایران در شرایط تحریم، یکی 

از همین موارد است.
مقام های وزارت بهداشت در ماه های 
اخیر بارها گفته اند که توان تولید ۹۸ 
درصد دارو های موردنیاز را دارند، اما 
در بعد سیاست خارجی، ایران تاش 
می  کنــد همچنان از بیمــاران برای 
مقاصد سیاسی خود سو استفاده کند.

بر اساس اعام سازمان غذا و دارو در 
حال حاضر ۳۳۰ شــرکت در عرصه 
تامین داروی ایران فعال هستند. در 
این میـان، ۱۰7 شرکت در امر تولید 
دارو فعالیــت دارند و ۱۳۰ شــرکت 
واردکننده محصوالت دارویی هستنـد 
و ۹۳ شرکت هم در هر دو حوزه فعال 
هســتند. بســیاری از این شرکت ها 
زیرمجموعه چهار هلدینگی هستند 

که در باال به آن ها اشاره شد.
بی تردید واردات بخشی از دارو هایی 
که ایران توان تولیــد آن را ندارد، در 
توان تعدادی از این شرکت هاست که 
بتوانند با واردات این دارو ها در کاهش 
رنج بیماران خاص سهیم باشند، اما 
در صــورت واردات چنین دارو هایی، 
جمهوری اســامی دیگــر نخواهد 
توانست در مجامع بین المللی پشت 
تحریم دارو پنهان شود و این تحریم ها 
را غیرانسانی و علیه مردم ایران بداند.

در حـــال حاضر، چهار هلدینگ در ایران حـدود 66 درصد بـازار داروی کشـــور را در اختیـار دارنـد. این 
هلدینگ ها وابســته بــه مراکــز بزرگ تری هســتند کــه بسـیاری از تصمیمـات خـرد و کالن را نـه بـر 
مبنـای منطـق تولیـد و ســود و زیــان اقتصــادی، بلکــه بر اساس دالیل و مصالــح دیگــری اتخــاذ 
می کننــد. توقف تولید برخی دارو های پیشرفته یا عرضه نکردن برخی دارو ها به بازار برای نشان دادن وضعیت 

وخیم بیماران ایران در شرایط تحریم، یکی از همین موارد است.

بهنام قلی پور )ایران وایر(
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سپیده قلیان چطور می تواند از عوامل مستند»طراحی سوخته« به مجامع بین المللی شکایت کند؟

 شکایت سپیده قلیان از سازمان صداوسیما به دلیل پخش اعترافات اجباری 
اش در قوه قضائیه جمهوری اسالمی مطرح شده اما شانس به نتیجه رسیدن 

این شکایت چقدر است؟

پست اینستاگرامی اخیر »آمنه سادات 
ذبیح پــور«، خبرنــگار بخش خبری 
»2۰:۳۰« صداوسیما، پرونده شکایت 
»ســپیده قلیان«، فعال مدنی از او را 

وارد فاز جدیدی کرد.
آمنه ســادات ذبیح پور در این پست 
اینســتاگرامی، بــه طــور تلویحی 
دسترســی خود به پرونده ســپیده 
قلیان و ارتباط با بازجوی او در زمان 
بازداشت این فعال مدنی را تأیید کرده 

بود.
این پست اینستاگرامی بعد از پیام های 
توییتری سپیده قلیان منتشر شد که 
در آن ها با اشــاره به نام آمنه سادات 
ذبیح پور، تأکید می کند این خبرنگار 
اعتــراف   گرفتــن  در  صداوســیما 
تلویزیونی از او نقش فعال داشته است.

قلیان در این پســت توییتری خود 
نوشته بود: »در مراحل تولید طراحی 
سوخته، شــخص خانم آمنه سادات 
ذبیح پــور در اتــاق بازجویی حضور 
داشت تا پس از ســاعت ها شکنجه 
جسمی و روحی، متنی را که از قبل 
آماده کــرده بود، بــرای خواندن در 

مقابل دوربین در اختیار ما بگذارد.«
اسامی دی  صداوسیمای جمهوری 
۱۳۹۸ در بخــش خبــری 2۰:۳۰ 
که ســابقه طوالنی پخش »اعترافات 
اجبــاری« متهمان سیاســی را در 
کارنامه خود دارد، با پخش گزارشی به 
نام »طراحی سوخته«، اوراق بازجویی 
تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات 
کارگــری اهواز و ویدیــوی اعترافات 
تلویزیونــی آن ها علیه خودشــان را 

پخش کرد.
در ایــن برنامــه ادعا شــده بود که 
دستگیرشــدگان و از جمله سپیده 
بخشــی«،  »اســماعیل  و  قلیــان 
جریان های  بــه  کارگــری،  فعــال 
و  »تجزیه طلب«  »مارکسیســتی«، 
با طرح های  »منافقین« وابسته اند و 
ایاالت متحده برای براندازی جمهوری 

اسامی ارتباط داشته اند.
با ادامه افشاگری های سپیده قلیان، 
او در پیام توییتری دیگری اعام کرد 
نام »محمدعلی عســگری«، رییس 
سازمان صداوســیما و البته سردبیر 
بخش خبــری 2۰:۳۰ را به متهمان 
پرونده پخش اعترافات اجباری خود 
اضافه کرده اســت. نام سردبیر خبر 
2۰:۳۰ در رسانه ها منتشر نشده است.

سپیده قلیان که در جریان اعتراضات 
سال گذشته کارگران »شرکت کشت 
و صنعت نیشکر هفت تپه« بازداشت 
شده بود، پس از بازداشت اولیه خود 
به همراه اسماعیل بخشی، اعام کرد 
مورد شکنجه و اعترافات اجباری قرار 
گرفته  است. پس از این افشاگری، او 
بار دیگر بازداشــت و چهارم آبان ماه 
به همراه چند فعال کارگری دیگر با 
قرار وثیقه 5۰۰ میلیون تومانی به طور 

موقت آزاد شد.

یک ســال حبس در انتظار آمران و 
عامالن پخش اعترافات

در میان ده ها شــکایت از ســازمان 
صداوســیمای جمهوری اسامی به 
خاطر پخش اعترافات فعاالن سیاسی، 
تعداد انگشت شــماری از آن ها، آن 
هم در عرصــه بین المللی به نتیجه 
رسیده اند. یکی از این شکایات موفق 
را »مازیار بهاری«، مدیر »ایران وایر« 
علیه شــبکه برون مرزی صداوسیما، 

یعنی»پرس تــی وی« در »نهاد ناظر 
بر فعالیت رسانه های بریتانیا«)آفکام( 

انجام داد.
فعــاً شــکایت ســپیده قلیــان از 
سازمان صداوســیما به دلیل پخش 
اعترافــات اجباری خــودش در قوه 
قضاییــه جمهوری اســامی مطرح 
شده است. شانس به نتیجه رسیدن 
این شــکایت چه قدر است؟ قوانین 
قضایی جمهوری اســامی در مورد 
پخش اعترافات متهمان مختلف چه 

می گویند؟
»موسی برزین خلیفه لو«، حقوق دان 
و مشاور »ایران وایر« می گوید: »ماده 
۹۱ قانــون آیین دادرســی کیفری 
مقرر داشته است تحقیقات مقدماتی 
به صورت محرمانه انجام می شود مگر 
در مــواردی که قانون به نحو دیگری 
مقرر کنــد. کلیه اشــخاصی که در 
مقدماتی حضور  تحقیقــات  جریان 
دارنــد، موظف به حفظ این اســرار 
هستند و در صورت تخلف، به مجازات 
جرم افشــای اسرار شغلی و حرفه ای 

محکوم می شوند.«
او در ادامــه به ماده ۹6 »قانون آیین 
دادرســی کیفری« اشــاره می کند 
که محدودیت های انتشــار هویت و 
سایر مشــخصات متهمان در مرحله 
برشــمرده  را  مقدماتی  تحقیقــات 
اســت: »بر اســاس این ماده قانون 
آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر 
و سایر مشــخصات مربوط به هویت 
متهــم در کلیه مراحــل تحقیقات 
مقدماتی توسط رســانه ها و مراجع 
انتظامی و قضایی ممنوع است؛ مگر 
در مــورد متهمانی خــاص و آن هم 
تنها به درخواست بازپرس و موافقت 
دادستان شهرستان، انتشار تصویر یا 
سایر مشخصات مربوط به هویت آن ها 

مجاز است.«

در همین قانون آیین دادرسی کیفری، 
موارد خاصی که با درخواست بازپرس 
و موافقت دادستان شهرستان مجوز 
انتشار اطاعات متهمان داده می شود، 
گفته شده است: »اول، از متهمان به 
ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای 
الــف تا ت مــاده ۳۰2 این قانون که 
متواری بوده و دالیل کافی برای توجه 
اتهام به آن ها وجود داشته باشد و از 
طریق دیگری امکان دســت یابی به 
آن ها موجود نباشد که در این مورد، 
تازه بــه منظور شناســایی آن ها یا 
تکمیل ادلــه، تصویر اصلی یا تصویر 
به دســت آمده از طریق چهره نگاری 
آن ها منتشــر می شود. دوم، متهمان 
دستگیرشــده که به ارتــکاب چند 
فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد 
و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و 
تصویر آن ها برای آگاهی بزه دیدگان و 
طرح شکایت یا اقامه دعوای خصوصی 

توسط آن ها منتشر می شود.«
برزیــن خلیفه لو با این مقدمه نتیجه 

می گیرد: »ســپیده قلیان، اسماعیل 
بخشی و هیچ کدام دیگر از متهمان 
این پرونده دارای چنین ویژگی هایی 
نیستند. بنابراین، انتشار تصاویر آن ها 
در مرحلــه تحقیقــات مقدماتی از 
صداوسیما جرم تلقی می شود. همه 
دست اندرکاران ســاخت این فیلم، 
چه آن ها که در قوه قضاییه و وزارت 
اطاعات دستور تهیه آن را داده اند و 
چه عوامل صداوسیما که در ساخت و 
پخش این برنامه نقش داشته اند، باید 
به  جرم افشای اسناد حرفه ای، به سه 
ماه تا یک سال حبس تعزیزی محکوم 

شوند.«

ده ها شکایت بی ثمر

در کنار نبود اراده در دستگاه قضایی 
برای به نتیجه رساندن شکایات فعاالن 
مدنــی و سیاســی از ضبط و پخش 
اعترافات اجباری آن ها، نارســا بودن 
برخی قوانین هم دلیل دیگری است 

برای ناکام ماندن این پرونده ها.
موسی برزین خلیفه لو به یکی از این 
عوامــل قانونی اشــاره می کند: »در 
قانون مربوط به ممنوعیت شکنجه، 
به شــکنجه روانی فرد اشــاره نشده 
است. به همین دلیل، اگر چه پخش 
اعترافات اجباری متهمان سیاســی 
ســابقه طوالنی دارد اما شکایات این 
از دســت اندرکاران پخش  فعــاالن 
اعترافات اجباری با استناد به شکنجه 
روانی چندان شانسی برای موفقیت 

ندارد.«
این حقوق دان ادامه می دهد: »مشکل 
دیگر، اثبات حقوقــی اجباری بودن 
اعترافات است. از آن جا که بازجویی 
متهمــان در فضایی غیرشــفاف و 
بدون حضور دیگران برگزار می شود، 
دستگاه های اطاعاتی به راحتی فشار 
روانی و حتی جسمی به متهم برای 
اخذ اعتراف را انکار می کنند. در این 
مرحله، قربانیان از سوی دادگاه مجبور 
به ارایه شواهد به قاضی می شوند که 

طبعاً این کار ممکن نیست.«
دســت کم ســه ماه از تدوین »طرح 
ممنوعیت پخــش اعترافات متهمان 
از صداوســیما« در مجلس شــورای 
اســامی می گذرد و هنوز از تصویب 
و اجرای آن خبری نیســت. در متن 
این طرح که در رسانه ها منتشر شده، 
آمده است: »ضبط اعترافات اشخاص 
و پخش آن از صداوسیمای جمهوری 
اسامی و دیگر رسانه های گروهی در 
هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات 
مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم 
از تهیه کننــده و پخش کننده، عاوه 
بر الــزام به اعاده حیثیت از متهم، به 
حبس از شش ماه تا سه سال محکوم 

خواهد شد.«

تعقیب قضایی مسووالن صداوسیما 
در عرصه بین المللی

ســپیده قلیان هم چنین در صفحه 
توییتری خود از تصمیم برای شکایت 
از مســووالن ضبــط و پخش فیلم 
طراحی سوخته در سازمان صداوسیما 
در مجامع بین المللی خبر داده است. 
»فراز فیروزی َمنُدمی«، کارشــناس 
حقــوق بین الملل در مورد شــانس 
موفقیت این پرونده در مجامع قضایی 
بین المللــی می گویــد: »در حقوق 
بین الملل، دولت ها به جای شهروندان 
و افراد به رسمیت شناخته می شوند. 
به همین دلیل، خانم قلیان به عنوان 
یک فرد برای آن که برخی نهادهای 
شــبه قضایی تحت پوشش سازمان 
ملــل متحــد را برای رســیدگی به 

شکایت خود قانع کند، باید ادله کافی 
به کمیته های مختلف شبه قضایی این 
سازمان ارایه کند. جمهوری اسامی 
در برخی کمیته های سازمان ملل، از 
جمله کمیته منع شکنجه و کمیته 
حقوق بشر این سازمان عضو نیست و 
به همین دلیل امکان شکایت در این 

کمیته وجود ندارد.«
 امــا آیا تنهــا راه پی گیــری پرونده 
تهیه فیلم طراحی ســوخته از سوی 
صداوســیما در عرصــه بین المللی، 
شکایت حقوقی به نهادهای زیر نظر 
سازمان ملل است؟ پاسخ فراز فیروزی 
به این پرسش منفی است: »شورای 
حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گر 
ویژه امور ایران در این نهاد برای ارسال 
گزارش خانم قلیان در مورد اعترافات 
اجباری به مجمع عمومی ســازمان 
ملل می تواند گزینه مناســبی باشد. 
اگر چه این شورا مثل نهادهای شبه 
قضایی ســازمان ملل عمل نمی کند 
و تنهــا می تواند گزارش خود را برای 
صدور قطع نامه بــه مجمع عمومی 
سازمان ملل ارجاع دهد اما فشار آن 
بر جمهوری اســامی در زمینه اخذ 
و پخش اعترافــات اجباری می تواند 
مفید باشد. عاوه بر صدور قطع نامه، 
ارایه گزارش بــه گروه های کاری زیر 
نظر شورای حقوق بشر، مثل کمیته 
کمیته  یا  بازداشت های خودســرانه 
آزادی بیــان هم می توانــد به انجام 
تحقیق مستقل از سوی شورای حقوق 
بشر ســازمان ملل در مورد عملکرد 
سازمان صداوسیما در اعتراف گیری 

اجباری و پخش آن ها کمک کند.«
جدا از نهادهای زیر نظر سازمان ملل 
که امکان تحقیق و یا بررسی شکایت 
افراد را دارند، طرح دعوا در نهادهای 
قضایی داخلی برخی کشــورها هم 
امکان موفقیت این پرونده را تقویت 

می کند.
به گفته فراز فیروزی، سپیده قلیان و 
وکیل او می توانند با ادله کافی علیه 
افرادی که از آن ها شکایت دارند، در 
برخی کشورهایی که اصل »صاحیت 
جهانــی« را در قوانیــن جزایی خود 
اقامه دعوی  به رسمیت شناخته اند، 
کنند: »کشــورهای محــدودی این 
اصل را پذیرفته انــد. اگر خانم قلیان 
بتوانــد ادله کافی را بــه یکی از این 
کشــورها مثاً در اتحادیه اروپا ارایه 
کند، هر چند به دشواری اما می تواند 

محکومیت آن ها را به دست آورد.«
این ادله کافــی را که فراز فیروزی بر 
آن ها تأکیــد دارد، چه طور می توان 
جمع آوری کرد؟ این کارشناس حقوق 
بین الملــل می گویــد: »اگر جمعی 
اعترافات  از آســیب دیدگان پخش 
اجبــاری در جمهوری اســامی در 
کنار خانم قلیان، شکایتی را از افرادی 
مشــخص که در تهیه ایــن فیلم ها 
نقش داشته اند، به دادگاه های داخلی 
اصل صاحیت  مجری  کشــورهای 
جهانــی ارایــه کننــد، می توانند به 
محکومیــت آن هــا تحــت عنوان 
»شکنجه سیســتماتیک«، به عنوان 
یکی از زیــر مجموعه های »جنایت 
علیه بشریت« امیدوار باشند. جنایت 
علیه بشریت یکی از مصادیق سه گانه 
اصل صاحیت جهانی است. بر اساس 
این اصل، اگر مثاً رییس ســازمان 
صداوسیما بدون پاسپورت دیپلماتیک 
به یکی از کشورهای اروپایی پذیرای 
اصــل صاحیت جهانی ســفر کند، 
شــانس تعقیب قضایــی او به دلیل 
نقشی که در ضبط و پخش اعترافات 

اجباری داشته، باال است.«

کارشناس حقوق بین الملل می گوید: »اگر جمعی از آسیب دیدگان پخش اعترافات اجباری در جمهوری اسالمی 
در کنار خانم قلیان، شکایتی را از افرادی مشخص که در تهیه این فیلم ها نقش داشته اند، به دادگاه های داخلی 
کشــورهای مجری اصل صالحیت جهانی ارایه کنند، می توانند به محکومیت آن ها تحت عنوان »شــکنجه 

سیستماتیک«، به عنوان یکی از زیر مجموعه های »جنایت علیه بشریت«  امیدوار باشند.

میالد پورعیسی )ایران وایر(

آخرین وضعیت محمد نوری زاد، از امضاءکنندگان بیانیه 1۴ نفر

رادیــو زمانــه- محمــد نــوری زاد، 
کارگردان، روزنامه نگار و فعال مدنی 
بیش از پنج ماه است که بدون تفهیم 
اتهام در بازداشــت به ســر می برد. 
او از امضاءکننــدگان بیانیه ۱4 نفر، 
بیانیه ای اســت که در آن ۱4 فعال 
مدنی-سیاسی خواستار استعفای علی 
خامنه ای، رهبر جمهوری اسامی و 

تغییر قانون اساسی شده بودند.
محمد نوری زاد چهارشــنبه ۱۹ تیر 
پــس از مراجعه به دادســرای زندان 
اوین بازداشــت و به یکی از بندهای 
این زندان منتقل شد. او بعد ار مدت 

کوتاهی به زندان مشهد منتقل شد.
به گفته فاطمه ملکی، همسر محمد 
نــوری زاد، او در اعتــراض بــه روند 
دادرســی ناعادالنه و بازداشت موقت 
طوالنی مدت، غذایــش را کم کرده 
اســت: »ایشــان مدتی هم انفرادی 
بودند، بعــد به اتاقی کــه چند نفر 
غیرسیاســی در آن بودنــد منتقل 
شــدند و االن در حال حاضر با آقای 
)هاشم( خواستار در یک اتاق هستند. 
متأسفانه شــرایط مناسبی ندارد، به 
علت اینکه هواخوری مناسبی ندارد، 
بلندی دارد  اتاق شان دیوارهای  گویا 
و االن 5 ماه اســت که باتکلیف به 
سر می برند و ایشــان در اعتراض به 
این شرایط، غذای شان را کم کرده اند 

و بــه ماقات نمی آینــد و تلفن هم 
نمی زنند.«

به گفته خانم فاطمه ملکی، تاکنون 
اتهام و دالیل بازداشــت همســرش 
مشخص نیست و هنوز زمان برگزاری 
دادگاه رســیدگی به اتهامات محمد 
نوری زاد نیز مشخص نیست: »نقریبا 
دو ماه اســت که می گوینــد دادگاه 
امروز تشکیل می شــود، هفته دیگر 
تشــکیل می شــود، دو هفته دیگر 
تشکیل می شود و آخرین بار این طور 
که گفته اند هفته دیگــر دادگاه باید 
تشکیل شود. ولی حاال چقدر می شود 
اعتماد کرد به این گفته ها نمی دانم. 
آقای آقاسی که وکیل پرونده هستند 
قرار است روز جمعه به مشهد بروند، 
روز شــنبه پرونــده را بخوانند و روز 
یک شنبه هم ماقاتی با ایشان و سایر 
زندانی های دیگر داشــته باشند. ولی 

اینکه چقدر همکاری بکنند با ایشان 
با توجه به اینکه گفته اند می خواهند 
وکای خودشان باشند، یعنی وکای 
مورد وثــوق قوه قضاییــه، که آقای 
آقاســی فرمودند این امر غیرقانونی 
اســت و به هیچ وجه نمی توانند در 
مرحله دادرســی چنیــن ادعایی را 

داشته باشند.«
امضاکنندگان بیانیه ۱4 که 22 خرداد 
سال جاری منتشر شد، نوشته بودند 
در ایران »نه از جمهوریت خبری است 
و نه از آزادی.« به نوشــته این فعاالن 
مدنی ـ سیاسی چانه زنی فعاالن مدنی 
»بدون استعفای سید علی خامنه ای 
و تغییر قانون اساسی – خاصه اصل 

۱77« راه به جایی نمی برد.
امضاکننــدگان بیانیه ۱4 از فعاالن و 
اندیشمندان دلسوز ایران خواسته اند با 
کنار گذاشتن تمایات مصلحت جویانه 
به میدان بیایند و با درخواست تغییر 
قانون اساســی و اســتعفای رهبری 

پیشقراول یک حرکت ملی باشند.
دیگر امضاءکننــدگان بیانیه ۱4 نفر 
به نام هــای محمد مهدوی فر، عباس 
جعفری،  کمال  شاهرودی،  واحدیان 
محمدحسین سپهری، رضا مهرگان، 
زرتشــت احمدی راغــب و فاطمــه 
سپهری همچنان در بازداشت به سر 

می برند.
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مرگ 
کسب وکار دولت است

پــس از گذشــت بیــش از یک ماه 
هنــوز این طرف و آن طــرف جنازه 
پیدا می شــود و تعداد کشته شدگان 

کماکان در حال افزایش است.
ابعاد کشتار آبان ماه چنان بهت انگیز 
بــود که دیگــر چشــم برگرفتن از 
نامشروعیت نظامی که چنین بی محابا 
بر مردم معترض آتش گشــود، برای 

کمتر کسی ممکن می نماید.
نیاز به دقت چندانی نیست، اما شاید 
به یادآوری کوچکی نیاز باشــد تا به 
خاطر بیاوریم که مرگ کســب وکار 
همیشــگی این دولت بوده اســت. 
فقط مظاهر این مرگ آمیختگی بس 
عریان تر از پیش بر ما آشــکار شده. 
این کسب وکار مرگ آلوده طبعاً فقط 
به شلیک در میان جمعیت با اسلحه 
و تاشِی جمجمه از پشت سر محدود 
نمی شــود، بلکه بعضاً چهره ای است 
آشنا که روزانه در کوچه و خیابان  با 
آن مواجه بوده ایم. چراکه گاه آن چه 
در این جامعه نام و شکل »زندگی« 
به خود گرفته، تنها در تقابل با سکون 
و جمود مرگ بوده که می توانســته 
»زندگــی« نام بگیــرد، وگرنه از هر  
آن چه که در نســبت شــکوفنده  و 
شادمانی با زندگی باشد ـ از هرگونه 
امیدواری و بالندگیـ  به شکلی رقت بار 
تهی بوده است. آن چه در واقعیِت امر 
»زندگی« نام گرفته، صرفاً تاشــی 
مداوم بوده بــرای بقا، برای پس زدِن 
مرگ، و تنها در این معناـ  در نسبتی 
انکارناپذیر با جنگ و مقاومتـ  بوده، 

که می توانسته زندگی نام بگیرد.

تطهیر مرگ با نام »شهید«

در روزهایی که ماشــین کشــتار و 
ســرکوب حکومتی در ســکوت و 
محدودیت ارتباطــی پیش می راند، 
معترضان در تفسیر دولتی »اشرار«، 
»آشوبگران« و »اغتشاشگران« بودند. 
در ادبیات این روزهای رســانه های 
داخلــی نیز کماکان نه از »اعتراض« 

که از »اغتشاش« سخن می رود.
در روایــت دولتی، کبریت نخســِت 
اعتراضــات را نــه ادلــه ی واضحی 
چــون افزایش قیمــت بنزین بدون 
اطاع رســانی درســت و طی مسیر 
قانونی، بدون تاش بــرای توزیع و 
کاهش فشــار، بلکــه دال موهوم و 
همیشه صادقی به نام »دشمن« میان 
از پیش موجود  نارضایتی های  خرمن 
افکنده بود. در روزهای سپسین هم 
کمتر کســی جرات کرد این گفتار 
»دوست ـ دشمن« را صریحا ً به چالش 
بکشــد. حتا کســی چون فرماندار 
قلعه حسن خان که گویا خود فرمان 
تیر صادر کرده بــود، از اقرار به این 

فرمان کوچک ترین ابایی نداشت.
در ادامــه اما گویــی چرخش نرمی 
در گفتارهــای دولتــی پیدا شــد. 
چــرا که به هر حال بــا همه اهمال 
رســانه های داخل از انعکاس درست 
آمار کشته شــدگان و بازداشتی ها و 
تاش برای »پروژه ای« و »امنیتی « 

مرگ کسب وکار همیشگی این دولت بوده است. دولتی که از تامین عادالنه ی 
کمینه های حیات مثل آب و هوای سالم، غذا، بهداشت، سرپناه و کار برای 
مردم ناتوان بوده. مردمی که اگر به شکلی »ظاهراً طبیعی« در اثر آلودگی 
هوا، سیل، زلزله، تغذیه ی ناکافی، یخ زدگی در کوهستان یا کار بی رویه در 
تابســتان های داغ استان های جنوبی نمیرند، و بتوانند زبان به اعتراض به 
شرایط پرمخاطره ی زیست شان بگشایند، یا با شلیک مستقیم گلوله از پا 
درمی آیند، یا به زندان های طوالنی محکوم می شوند و سال های عمرشان از 

راه های به ظاهر »قانونی« از آن ها گرفته می شود.

جلــوه دادن اعتراض ها، جمعیتی که 
در معرض خشونت عریان دولتی قرار 
گرفته بود، چنان عظیم بود که به تایید 
و تکذیب مقامات و رسانه های داخلی 
نیازی نداشت. با سرچرخاندنی می شد 
بــه اخبار، تصاویر و صدای کســانی 
رسید که عزیزداشــته ای را از دست 
داده  بودند؛ بعضاً جوانی یا کودکی را 
که از مســیرهای ناامن شهری عبور 
می کرده یا زنی را که بر پشت بامی به 
تماشای معترضان مشغول بوده است.

 رســانه های خارج از ایران توانستند 
این میان بیش از پیــش مامن آن ها 
باشــند که کســی در فضای داخلی 
مملکت نه تنها بازنمایی شان نمی کرد، 
بلکه در زخم هایشــان نیــز به انکار 

می نگریست.
تغییر گفتار دولتی در نســبت دادن 
عنوان »شهید« نمایان شد تا با قسمی 
ارج گذاری سپسینـ  که روشن نیست 
چرا و از چه چیزـ  بخشی از کشتار به 
گونه ای تصادف مشفقانه تعدیل یابد. 
این عنوان که پیشنهاد دبیر شورای 
عالی امنیت ملی بود، می توانست برای 
نظام کارکردهای متنوعی داشته باشد.

نــام »شــهید« بر کســی نهــادن، 
همزمان گفتن این اســت که: »او را 
ما نکشــته ایم. بلکه دشمِن ما و شما 
ـ و در این میان “شــما”ی مخاطب 
در “ما”ی نظام مســتحیل می شود 
ـ کشته اســت«. به بیان دیگر نظام 
خون بخشی از کشته شدگان را ذیل 
نام »شــهید« برای خودش مصادره 
کــرده، از نام های آن ها ســهم  خود 
را برداشــته و از ایــن طریق خود را 
در مظلومیت کشته شــدگان شریک 
می  سازدـ  مظلومیتی که در چارچوب 
گفتمانِی نظام تحِت عنواِن »شهادت« 
طبقه بندی می شود. همزمان این که 
می کوشد فاعلیت خشونت را از روی 
خود بردارد و دشمِن موهوم را در مقام 

سوژه ی اصلِی خشونت معرفی کند.
البته درست روشــن نیست که اگر 
فاعل کشتار »دشــمن« بوده است، 
چرا نظام برای خون های ریخته دیه 
پرداخت می کند. گویــی با وجدانی 
معذب روبه روییم که به موازاِت آن که 

در بیرونی ترین ســطح نمایش برای 
سرگرمی تماشاچیان با سه توِپ »ما«، 
»دشــمن« و »مردم« به ژانگولربازی 
مشــغول است، در ســطحی زیرین، 
نقش خود را در جنایت به رســمیت 
می شناســد. به عبارتی ـ چنان که در 
متنی پیــش از این نیز آمدـ بازی بر 
سر محتوای مفهوم »ما« و در ساختار 
دوگانه اندیــش نظام، محتوای شــق 

مقابل آن یعنی »دشمن« است.
می بینیم  این چنینی  بزنگاه هایی  در 
که چطــور مردم میان این دو مفهوم 
دست به دست می شوند و مدام در مقاِم 
بخشی از محتوای پیشینی »دشمن« 
به درون »ما«/»دوسِت« مطلوب نظام 

کشیده می شود.

نام »شهید« در زبان بازماندگان

بنا بــر نامگذاری نظام »شــهروندان 
عادی کــه بدون داشــتن هیچ گونه 
نقشــی در اعتراضات و اغتشاش های 

اخیر و در میانــه ی درگیری ها جان  
باخته انــد«]، در حکــم »شــهید« 
نامگذاری ای  می شــوند.  محســوب 
که با وجــوِد ابهامش، حــواس را از 
تفحص بیشتر در یافتِن عامان واقعی 
کشتار پرت می کند. گویی با اعطای 
این عنوان، نگاه به مناســبات کشتار 
از جزییــات زمینــی فاصله گرفته و 
به ســطحی واالتر اســتعا می یابد. 
رویه ای که پرسش هایی از این دست 
کــه »قاتل و آمر قتل که بوده« و »از 
چه کسی و به چه کسی باید شکایت 
برد« را به ســواالتی درجه دوم بدل 
می کند؛ پرسش هایی که پاسخگویی 
بــه آن ها در واقع بس بیش از اعطای 
عنوان »شــهید« از سوی نظام برای 
جامعه ی مدنی سودمند خواهد بود. 
همزمــان این که این پرســش ها در 
موقعیت کنونی معنای خود را به واقع 

از دست داده اند.
این بی معنایــی را پدر پویا بختیاری، 
جوان 27 ســاله ای که در 25 آبان ماه 
۹۸ به ضرب گلوله کشــته شــد، به 
بهترین شکل بیان کرده است. او که 
خود پنج سال در جبهه ها جنگیده، در 
یکی از اولین مصاحبه ها از »شهادت« 
پسرش حرف می زند، از این که در راه 
آزادی رفته. همچنین در مصاحبه ی 
تــازه اش می گوید کــه: »قاتلی که 
دســتور می دهد، نمی آید خودش را 
محکوم بکند«. از »دستور دادستان« 
به شکایت می گوید و از پاسخ خودش، 
که قاتل کیست تا از او شکایت کند 
و آیا آقای دادســتان قاتل پسرش را 

می شناسد؟
در بیان منوچهر بختیاری، پســرش 
»خونــش را به مــردم هدیه کرده« 
است. از این رو مردم را به دادخواهی 
فرامی خواند و به آن ها که فرزندشان 
رفتــه و جانــش را از دســت داده، 
می گوید کــه »بیایند حرفشــان را 
بزنند«. چرا که »کس دیگری نمی آید 
به جای آنها حرف بزند. خودشان باید 
بلند شوند حرفشان را بزنند تا حقشان 

را بگیرند«.
»شهید راه آزادی« البته تنها عنواِن 
شهادتی نبود که این سو از میان مردم 
شنیده شــد. در همین روزهای اخیر 
در مریوان، شــهری که در اعتراضات 
دی ماه کشته شدگان بسیاری داشته، 
مردم هنگام تشــییع پیکــر فرهاد 
خســروی، کولبر چهارده ساله ای که 
بدن یــخ زده اش پس از چهــار روز 
ارتفاعات کردستان  در  جســت و جو 
کشــف شــد، فریاد می زدند »جگر 
و جان مــان ســوخته، شــهید نان 
داده ایم«.تشییع جنازه ای که به مرور 
به تظاهراتی ضدحکومتی بدل شد و 
شعار »مرگ بر دیکتاتور« نیز در آن 

به گوش رسید.
»شــهید نان« شــاید غریب ترین و 
همزمان دلخراش ترین ترکیبی باشد 
که مفهوم »شــهید« بــه خود دیده  

است. شــگفتی اش در این است که 
مفهومی مادی را که بناســت بقای 
این جهانی را تضمین کند به چیزی 
فرامادی، بــه داعیــه ی بقایی فراتر 
از ایــن جهان می پیونــدد. هراندازه 
»نــان« زمینی اســت و بــه بدن و 
ماده نظر دارد، »شــهید« فرازمینی 
اســت، نگاه از تن برمی  گیرد، تن را 
فرومی گــذارد و غیرمادیِت »روح« را 
به آسمان ها می پیوندد. »نان« هماننِد 
»آزادی« مفهومــی انتزاعی نیســت 
که تعاریف متعدد داشته باشد. همه 
می دانند »نان« چیســت و شگفتِی 
ترکیِب مردم ساخته ی »شهید نان«، 
متضاد،  چیــز  دو  کنار هم گــذاردن 
ناهمگون و در فاصله اســت. آن چه 
دلخــراش می نماید نیز، درســت در 
همین تضاد و فاصله نهفته؛ در این که 
تاش برای به دســت آوردن نان برای 
بقای این جهانی از مسیر ازدست دادن 
جان و قسمی جاودانگی متافیزیکی 

فراسوی این جهان می  گذرد.
طعِن دیگر تعبیر »شــهید نان« این 
است که »شــهادت« دیگر نه چیزی 
دوردســت و دیریاب اســت که در 
برهه هایــی معیــن از زندگی مانند 
جنگ معنا پیدا کند، بلکه در پیوند 
بــا لحظه لحظــه ی زندگی اســت. 
هر لحظــه ی زندگِی کســانی چون 
کولبــران، جنگ اســت و مقاومت 
جزیی جدایی ناپذیر از زندگی شــان 
است. مقاومت در این معنا نه انتخاب 
که جبر اســت. چیزی است که جلو 
فروغلتیدن به دره ی مرگ را می گیرد. 
منشی است همیشگی و از سر اجبار 
که در جنگی نابرابر با سرمای مرگبار 
طبیعت یا حرارت کشنده ی گلوله های 
نظامیــان دولت ناگزیــر می نماید. و 
البته جبر تحمل سرمای کوهستان 
برای رسیدن به نان نیز، خود دوباره 
به وساطت سیاســت گذاری های  جز 
ناکارآمد دولت شــکل نگرفته است. 
سیاســت هایی چنــان تبعیض آمیز 
کــه امکانی برای زنده مانــدن جز از 
مسیرهای پرمخاطره و انجام کارهای 

بی ثبات باقی نگذارده اند.
»شــهید نان« نوجوان کولبری است 
که به نبــردی هرروزه در جبهه هایی 
زمینی مشغول و مجبور است؛ یکی 
از بسیارانی است که اجبار به راه رفتن  
هرروزه شــان بر لبه ی مرگ و افتادن 
گاه وبی گاه شان در دره را مرهون کسی 

جز دولت نبوده اند.
این  همیشــگی  کســب وکار  مرگ 
دولت بوده است. دولتی که از تامین 
عادالنــه ی کمینه هــای حیات مثل 
آب و هوای سالم، غذا، بهداشت، سرپناه 
و کار برای مردم ناتوان بوده. مردمی 
که اگر به شکلی »ظاهراً طبیعی« در 
اثر آلودگی هوا، سیل، زلزله، تغذیه ی 
ناکافــی، یخ زدگی در کوهســتان یا 
کار بی رویــه در تابســتان های داغ 
استان های جنوبی نمیرند، و بتوانند 
زبان به اعتراض به شرایط پرمخاطره ی 
زیست شــان بگشــایند، یا با شلیک 
مستقیم گلوله از پا درمی آیند، یا به 
زندان های طوالنی محکوم می شوند و 
سال های عمرشان از راه های به ظاهر 

»قانونی« از آن ها گرفته می شود.
از مرگ که سخن می گوییم، نه فقط 
به مــرِگ آنی، که به هموارســازی 
مســیرهای متنوعی نظــر داریم که 
زندگــی را دچار ســکته کــرده یا 
رســیدن مرگ را جلــو می اندازند. 
سیاست هایی که با امنیت، اگر امنیت 
را الزمه ی تداوم زندگی بدانیم، نسبتی 
نداشــته اند. از منظر این سیاست ها، 
مرگ کسب وکار همیشگی این دولت 

بوده است.

دریا فردوسیان )رادیو زمانه(

اعتراض وکالی ایرانی
 به محدود شدن حق انتخاب وکیل در برخی پرونده ها

بی بی ســی- کانــون هــای وکای 
دادگستری و اتحادیه سراسری کانون 
هــای وکا در بیانیــه ای از رئیس 
قــوه قضایی ایران خواســته اند فورا 
در تبصره مــاده 4۸ قانون آئین نامه 

دادرسی کیفری بازنگری کند.
براســاس تبصره 4۸ در جرایم علیه 
امنیت داخلی و خارجی و همچنین 
جرایــم ســازمان یافتــه در مرحله 
تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا باید 
وکیل یا وکای خود را از بین وکای 
رسمی دادگستری انتخاب کنند که 
رییس قوه قضاییه آنها را تأیید کرده 

باشد.
بیانیه ای که در اجــاس فوق العاده 
روسای کانون های وکای دادگستری 
و اتحادیه سراســری کانون های وکا 
صادر شد با اشــاره به تبصره 4۸ به 
ادامه »محدود کردن طیف وسیعی از 
متهمان به انتخاب وکیل از بین تعداد 
اندکی از وکای تایید شده« اعتراض 

می کند.
این گروه همچنین از »میدان دادن به 
برخی افراد و جریان ها برای تضعیف 
جایگاه کانون های وکای دادگستری 
به عنوان نهــاد مدنی ناظر بر جریان 
درســت قوانین و فرایند دادرســی 
عادالنه در دادگســتری« شــکایت 

می کنند.
براساس تبصره 4۸ که همواره با انتقاد 
کانون وکا روبرو بوده در هر شــهر 
اسامی وکای مورد تأیید را رییس قوه 
قضاییه به مراجع قضایی و دادگاه ها 

می فرستد.
کانون های وکا در بیانیه روز دوشنبه 

خود همچنین به نحوه برگزاری آزمون 
اعطای پروانه وکالت توسط حاکمیت 
اعتراض می کند و قانونی بودن آن را 

زیر سوال می برد.
ایرنا  به گزارش خبرگزاری رســمی 
آزمون وکالت در روز 2۹ آذر ماه سال 
جاری از ســوی مرکز مشــاوران قوه 

قضاییه برگزار شد.
این درحالی اســت کــه کانون وکا 
معتقد است که برگزاری آزمون وکالت 
به موجب قانون اخذ پروانه وکالت باید 
صرفا توسط کانون وکا برگزار شود 
و وجود مرکز مشــاوران و وکای قوه 
قضائیه و برپایی آزمــون غیرقانونی 

است.
آنها نوشــتند: »کانــون های وکای 
دادگســتری و اتحادیــه سراســری 
کانونهای وکا از مســئوالن محترم 
ذیربط مــی خواهد که بی توجهی و 
سکوت در برابر تضعیف جایگاه نهاد 
وکالت مســتقل را کنــار نهند و در 
روزگاری که کشــور بیش از هر چیز 
به انسجام و همبستگی نیاز دارد، مانع 
اقدامات روزمره ای شــوند که سبب 
نارضایتی روزافزون جامعه شصت هزار 

نفری وکای دادگستری می شود.«
قانون جدید آیین دادرســی در سال 
۱۳۹2 تصــوب و در ســال ۱۳۹4 
اصاح شــد. اصاحات ســال ۹4 با 
افزودن تبصــره ای به ماده 4۸ همراه 
بود که باعث نگرانی شدید کانون وکا 

شد.
کانون وکای دادگســتری مرکز در 
همان زمان مصوبــه جدید را مغایر 
بندهای مختلف قانون اساســی و به 

ویژه بند ۳5 در تضمین حق »آزادی 
افراد در برگزیدن وکیل« دانســت و 
نوشــت: »محدود کردن این حق به 
اراده یــک مقام قضایــی، با منطق و 
مفهوم و مقصود اصل مذکور منافات 

دارد.«
مطابق بند ۳5 قانون اساسی »در همه 
دادگاه  ها طرفین دعــوی حق دارند 
برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر 
توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند 
باید بــرای آنها امکانات تعیین وکیل 

فراهم گردد.«
کانــون وکا در آن زمــان نوشــت: 
»فلســفه اصلــی وکالت مســتقل، 
بهره مندی مردم از پشــتوانه دفاعی 
مستقل در مقابل مقامات عمومی از 
جمله دادستان و قاضی است که هر 
دو از کارکنان قوای عمومی هستند؛ 
اگر قرار باشــد وکیل نیز تعیین شده 
و مؤید یک مقام عمومی باشــد، چه 
تضمینی بــرای رعایت حقوق مردم 

وجود خواهد داشت؟«
»آیا آرایی که در چنین فرایندی صادر 
شوند، از اتقان و اعتبار داخلی و بین 

المللی بهره مند خواهند بود؟«
اما صادق الریجانی، رئیس وقت قوه 
قضاییه، این انتقادها را »غیر سازنده« 

و بعضا »واقعا سخیف« دانست.
او با تاکید بر اینکــه در پرونده های 
امنیتی موضوعات محرمانه و »اسرار 
نظــام« وجود دارد افــزود: »مگر در 
جریان فتنه نبودند کسانی ]وکایی[ 
کــه علیه نظام نوشــتند و هنوز هم 
حضــور دارند. این چه معنی دارد که 

ما اینها را معتمد بدانیم؟«
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»لنگ کردن« جمهوری اسالمی از کنار گود؟ »کنار گود نشسته، می گوید لنگش 
کــن«. لنگ کــردن یکــی از فنون 
کشتی گیری است که برای زمین زدن 
حریف به کار می برند. این ضرب المثل 
را برای کسی به کار می برند که خود 
کنار ایســتاده و دیگــری را به انجام 

کاری دشوار تحریک می کند.
می بینیم یا می شــنویم کــه افرادی 
در شــبکه های اجتماعی و در برخی 
گفت وگوها این ضرب المثل را استفاده 
می کنند و در بســیاری از موارد هم 
مخاطب آنان برخــی ایرانیان خارج 
از کشــورند که درباره مسائل جاری 
ایران اظهارنظر می کنند و از سخنان 
یــا اقدامات فرد یا گروهــی در ایران 

حمایت می کنند.
در عین حــال، برخــی منتقدان یا 
مخالفان حکومت در ایران نیز انتظار 
دارند که هموطنان شان، با استفاده از 
فضای آزاد خارج از ایران، از اقدامات 

آنان در داخل کشور پشتیبانی کنند.
در ایــن مقالــه واکنــش چندتن از 
نویسندگان، هنرمندان و فعاالن مدنی 
و حقوق بشری را درباره به ضرب المثل 
»کنار گود نشسته و می گوید لنگش 

کن« پرسیده ایم.

مهرانگیز کار

مهرانگیز کار، حقوقدان و نویســنده 
در آمریکا، در پاســخ به این پرسش 
می گوید خــود او هنگامــی که در 
ایران بود، در مقابــل اظهارنظرهای 

خارج نشینان چنین قضاوتی داشت.
مهرانگیــز کار: ایــن اصــاً موضوع 
جدیدی نیســت. از ابتدای تأسیس 
جمهوری اسامی که بخش زیادی از 
مردم به اجبار کشور را ترک کردند یا 
بعضی متوجه شدند که در این شرایط 
نمی توانند زندگی درســتی داشــته 
باشند و باز کشور را ترک کردند، ما با 

این ]موضوع[ مواجه هستیم.
حتــی من انکار نمی کنــم که وقتی 
خودم در ایران بودم و تا ۲۲ســال در 
جمهوری اسامی ایران کار می کردم 
و به صورت مدنی مبارزه هم می کردم، 
ما هم تقریباً وقتی از خارج از کشــور 
صداهایی می شنیدیم که مردم ایران 
را، بــه خاطــر این که زیــر بار ظلم 
می روند ســرزنش می کردند، ما هم 

همین جوری قضاوت می کردیم.
ولــی االن دیگر چهــل، چهل ویک 
سال از آن دوران گذشته و همه باید 
از این تجربه های چهل ســال به یک 
نتیجه گیری رسیده باشند. یکی از این 
نتیجه گیری ها این اســت که در آن 

نظرات تجدیدنظر کنند.
االن پنج شش میلیون ایرانی و شاید 
هم بیشــتر -چــون در آمارگیری ها 
خودشــان را معرفی نمی کنند- در 
خارج از ایران زندگی می کنند. این ها 
در ایــران خانواده دارند، دوســتان و 
آشنایان دارند، بسیاری شان به ایران 
رفت وآمد دارند و اساساً نمی خواهند 
درون ایران خون از دماغ کسی بیاید.

هیچ کس هم در خارج از کشور -مگر 
دســته جات و کســانی که احساس 
مســئولیت نمی کنند- نمی گوید به 
مردم ایران که لنگش کن. به خصوص 
از بعد از سال ۸۸ که ایرانیان خارج از 
کشور هم درگیر آن جنبش سکوت 

و »رأی من کو« شدند. این دو گروه 
ایرانی -داخل و خارج از کشور- خیلی 
با شرایط یکدیگر آشنایی پیدا کردند. 
ما کاماً مواجه هســتیم بــا ایرانیان 

خارج از کشوری که مسئول هستند.
آن هایی که پخته هستند، ابداً انتظار 
ندارند که مردم ایران را در شــرایطی 
کــه حتماً در خطر قــرار می گیرند، 
تشویق کنند که بروند و به اصطاح 
لنگش کنند. همه دل شان می خواهد 
کــه این رژیم از بین برود، دل شــان 
می خواهد که بخــش بزرگی از رژیم 
تغییر رفتار بدهــد، ولی هیچ یک از 
ایــن دو تا حاال اتفاق نیفتاده و خارج 
از کشور حقیقتاً در این روزهایی که 
ایران خونین بود، شــگفت زده بودند 
که چگونــه مردم ایــران -با این که 
می دانند وقتی وارد چنین چالشــی 
با حکومت شــوند، حتماً شکنجه و 
مرگ انتظارشان را می کشد- وارد این 

جریان شده اند.
در حال حاضر هر جا که من می بینم، 
ایرانیان خارج از کشور به صورت فردی 
یا جمعی، نگرانی های خیلی شدیدی 
دارند و بسیار می شناسیم کسانی را 
که اساســاً خواب شان آشفته شده و 
اگر نگوییم این حتماً القائات جمهوری 
اسامی است -که بخشی اش هست، 
ناشــی از عــدم درک نگرانی هــا و 
از کشور  ایرانیان خارج  ناراحتی های 
اســت، برای آن چه در کشورشان در 

حال وقوع است.

ایرج جنتی عطایی

از ســوی دیگر، ایرج جنتی عطایی، 
شاعر و نویسنده در بریتانیا، می گوید 
بعضی ضرب المثل ها آن قدر تکراری یا 
در جاهای بی مورد استفاده شده اند که 

شبیه جوک شده اند.
ایــرج جنتی عطایی: بعضــی از این 
آن قــدر  واژه هــا و ضرب المثل هــا 
تکراری شــده اند و در جاهایی که به 
آن ها نیازی نیست استفاده می شوند 
که شبیه جوک شــده اند. خب این 
را می شــود در پیوند با هر چیزی به 
کار برد. مثاً اگر من زنگ می زنم به 
اورژانس و آمبوالنس و می گویم مثًا 
فرزند من این جوری شــده و او برای 
یاری رســاندن و نجات فرزند من و 
برای دلســوزی با من یک چیزی به 
من بگوید، بعد من به جایش بگویم 
برو آقا کنار گود نشســتی می گویی 

لنگش کن!
از این نوع چیزها خیلی خیلی فراوان 
است، به ویژه در شرایط امروز، آن هم 
در پیوند با هنرمندانی که آفرینشگرند. 
بنابراین قرار نیست هر هنرمندی که 
شــعر می نویســد، نمایش و سناریو 
می نویســد یا به هر صورت به ظلم و 
فقر و نابرابری، به زن ستیزی و از این 
دست جنایات دســتگاه های حاکم، 
به ویژه تســلط مذهــب در حاکمان 
یک جامعه معترض است، این است 
که سکوت جز به نفع رژیم نیست. به 

خاطر این که چون شما جلوی گلوله 
نیستید، نمی شود و نباید در پیوند با 

نه گفتن به اعدام حرف بزنید.
خب یواش یواش فاصله ها کم می شود. 
اگر من که گریختــه ام و در تبعیدم 
برای این که کشــته نشوم، اگر حرف 
می زنم، یا نابود نشوم یا به زندان نروم 
یا ممنوع الکار نشوم، خب اگر بگوییم 
تو بیرونی حــق نداری حرف بزنی یا 
برای چــه حرف می زنــی، آرام آرام 
می رویم به جایی که می شــود گفت 
]از قول[ آن هایی که در زندان دارند 
اعدام می شوند، آن هایی که بیرون در 
زندان ایستاده اند، بیرون ایستاده اند و 
می گویند لنگش کن. همه این ها به 
نفع جباران اســت. همه اش به نفع 

ظالمین تمام می شود.
من مطمئن ام این از ذهن ستمگران 
تزریق شــده به طرفداران شــان که 
این جا و آن جا، هر آن گاه که مخالفی 
می بیننــد که دو قدم از جلوی گلوله 
فاصلــه دارد، بگوینــد آن ور گلوله 

نشسته می گوید لنگش کن.

مسیح علی نژاد

مســیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال 
حقوق بشر در آمریکا، در واکنش به 
ضرب المثل کنار گود نشسته می گوید 
لنگش کن، می گویــد حکومتی که 
از خارج از کشــور یعنی از کنار گود 
شکل گرفته در جایگاهی نیست که 
به مخالفانش بگوید در خارج از کشور 

حق اظهارنظر ندارند.
مســیح علی نــژاد: از دیــدگاه من، 
حکومتی که بنیان شــکل گیری اش 
از خارج کشــور، یعنی از خارج گود، 
شــکل گرفته و خمینی را در پاریس 
داشــتند و از پاریس اعــام کردند 
که بایــد در داخل کشــور مغازه ها، 
بانک ها، سینمارکس آتش زده شود تا 
جمهوری اسامی بتواند تشکیل شود، 
در جایگاهی نیســت که بخواهد به 
مخالفان خودش بگوید از خارج کشور 

حق اظهارنظر ندارید.
مهم تر از همــه، حکومتی که تا بن 
دندان مسلح است و در خارج کشور 
مخالفانش را تــرور می کند، فعاالن 
و روزنامه نگارانی که در خارج کشــور 
هســتند، به خاطر فعالیــت خارج 
در  اعضای خانواده شان  کشورشــان 
داخل به گروگان گرفته می شــوند، 
یعنی دامنه سرکوب این حکومت تا 
خارج از کشــور هم کشیده می شود، 
هرگــز در جایگاهی نیســت که به 
ایرانیان خارج از کشور بگوید شما حق 
اظهارنظر در مورد حوادث داخل ایران 

را ندارید.
و مهم تریــن نکته ای کــه از دیدگاه 
یک فعال حقوق بشــر می خواهم به 
آن اشــاره کنم، این اســت که ما از 
کشوری می آییم که نه انتخابات آزاد 
داریم، نه رســانه آزاد داریم، نه حق 
انتخاب آزاد سبک زندگی مان را داریم 
که تعیین کنیم. در چنین حکومتی 
همه مردم حق دارنــد، در هر جای 

جهان که هســتند، اظهارنظر کنند 
تا هشــتادمیلیون ایرانی را از چنگ 
کسانی که مردم را گروگان گرفته اند 

نجات بدهند.
برای این که وقتی شــما کشــتار را 
می بینید، زندانی شدن را می بینید، 
شــکنجه را می بینید، نه رســانه ای 
در داخــل صدای آن ها را پوشــش 
می دهد و نه نماینده مجلسی دادخواه 
آن هاست و نه دستگاه قضایی وجود 
دارد کــه عادالنه پیگیــر روند نقض 

حقوق بشر بشود.
در چنین شــرایطی ایرانیان خارج از 
کشور اتفاقا اگر سکوت کنند، خیانت 

کرده اند.

هادی خرسندی

و  نویســنده  خرســندی،  هــادی 
طنزپرداز و شــاعر در بریتانیا، در این 
باره می گوید ما ایرانی ها در بسیاری 
مواقع با بیان یک ضرب المثل، پشت 
آن پنهان می شویم تا حقانیت خود را 

ثابت کنیم.
هادی خرســندی: چیزی که من به 
آن ایراد دارم این است که ما ایرانی ها 
در بســیاری مواقع، خیلی مسائل را 
با یک بیت شــعر یا یک ضرب المثل 
می خواهیم حلش کنیم و پشــت آن 
قایم شــویم و حقانیت خودمان را و 

کام مان را ثابت کنیم.
حال آن که من فکر می کنم این هایی 
کــه می گویند فانی، طرف، لب گود 
نشســته و می گوید لنگش کن، اگر 
ضرب المثل شسته و رفته و این طوری 
آماده که از آن استفاده کنند]نبود،[ 
این حــرف را نمی زدنــد. چون باید 
زحمت می کشــیدند و این مفهوم را 
دقیق و درســت و قاطع بیان کنند. 
شــاید باید یک پاراگراف می گفتند 
]تا منظورشــان را برســانند.[ حاال 
خــود این ها هم لب گوِد ضرب المثل 
نشسته اند و یکهو یک چیزی را قالبی 

بر می دارند و مصرفش می کنند.
اما این که آدم در لندن نشسته باشد 
یــا در خیابانی در تهران یا برازجان و 
همراهی کند با تظاهــرات مردمی، 
و اگــر در لنــدن اســت و نمی تواند 
بــه خیابان های تهــران بیاید، یا اگر 
برازجان اســت و توانش را ندارد که 
برود در خیابــان بدود، نمی توانیم به 
او بگوییم تشویق نکن، همدلی نکن، 
رهنمود نده، آرزومنــدی بروز نده از 
خودت، امیدواری را فریاد نزن، آزادی 
را نخواه به دلیــل این که تو لب گود 

نشسته ای.
کی توی گود است؟ همه توی گودند. 
و توی این گودی که همه هســتند، 
عــده ای در خیابان ها فریاد می زنند، 
یک عده پشت کامپیوترها می نویسند، 
یــک عــده در رادیوها برنامــه اجرا 
می کنند و در واقع این گودی اســت 
که همه تویش هستیم و هیچ کس لب 
گود ننشسته مگر آن عافیت طلبانی 
که همیشه همه جا لب همه گودها 

نشسته اند.

ولی در مــورد فریــاد آزادی خواهی 
و جنبــش اخیر مردم ایــران، آدم ها 
یا طرف حکومت انــد -که لندن هم 
نشسته باشــند همچنان جامه های 
آقــای خامنه ای را می شــویند و آب 
می کشند، یا هر جای دیگر که نشسته 
باشند و به هر شکل که بگویند، این ها 
هم توی همان گودند و همه ما االن 
توی یک گود هستیم. هیچ کس لب 

گود ننشسته.

شکوه میرزادگی

شــکوه میرزادگی، نویسنده و فعال 
مدنی در آمریکا، می گوید ضرب المثل 
کنار گود نشسته می گوید لنگش کن 
با واقعیات موجود در جامعه ایرانیان 

خارج از کشور هیچ سنخیتی ندارد.
شکوه میرزادگی: من فکر می کنم این 
ضرب المثل اصــاً هیچ مصداقی در 
مورد ایرانیان خارج از کشــور در این 
بیست سال گذشــته ندارد. به خاطر 
این که ما درســت است که در ایران 
نبودیم، من اپوزیســیون سیاسی را 
کاری ندارم، از نظر فرهنگی، من خود 
شاهدم و درگیر آن بودم که ایرانی ها 
و رسانه های خارج از کشور -که من 
به آن ها می گویم آزادترین رسانه های 
تاریخ ایران، بــرای این که در فضای 
باز، راحت حرف شان را می زنند- من 
به عنوان یک ژورنالیست و کوشنده 
فرهنگی در جریان بودم و دیدم که در 
این مدت، اوالً صدای زنان ایران را از 
زمان صدمیلیون امضا گرفته تا االن، 

همین ایرانی ها به بیرون رسانده اند.
ما لشکرکشی نکردیم، اما شناساندن و 
جا انداختن مفاهیم خیلی مهمی مثل 
سکوالریســم یا دموکراسی، یا توجه 
دادن مردمان به مسائل قبیح و زشتی 
مثل اعدام و قصاص و توجه به مسائل 
حقوق بشری، یا تاش برای زندانیان 
سیاســی و انعکاس صدای آنان را ما 

این جا انجام دادیم.
تابوی والیت فقیه در خارج از ایران به 
وسیله همین ایرانیان خارج از کشور 
شکسته شــد. یا خرافاتی که از زمان 
آمدن جمهوری اسامی روز به روز در 
ایران گسترش یافته، ایرانیان خارج از 
کشور جلوش ایستادند. چه از طریق 
تلویزیون ها، تلویزیون لس آنجلس یا 
رادیوهای مختلف، این ها توانسته اند با 

این خرافات مبارزه کنند.
مهم تر از همه، اهمیت دادن به مفهوم 
هویت ایرانی است. ما در این جا بیشتر 
از آن چیــزی که در ایران امکانش را 
داشتند توانســتیم راجع به مسائل 
محیط زیست و میراث فرهنگی کار 

کنیم.
در مورد جشن های ایرانی ما توانستیم 
کار کنیم، چیزهایی که در ایران نبوده. 
یعنی آن قدر لیست بلندی است که 
من گاهــی فکر می کنم کار ما از کار 
پارســیان هند ]بیشتر بوده[. درست 
است که شبیه آن هاست، که در قرن 
دوم هجری از دست حمله اعراب به 
هند پناهنده شدند و سنت های ایرانی 

را تا این روزها حفظ کردند، ولی کار 
ما از آن ها بسیار وسیع تر و گسترده تر 

بود در همین چهل سال گذشته.

پرویز صیاد

پرویز صیاد، نویســنده و فیلمساز و 
فعال مدنی در آمریکا، در این باره به 
بیتی ضرب المثل شده ارجاع می دهد 
که تو کز محنت دیگــران بی غمی، 

نشاید که نامت نهند آدمی.
پرویز صیاد: من البته باور ندارم فردی 
یا گروهی از خارج کشور که در بطن 
حوادث مرگبار کنونی در داخل ایران 
حضور نــدارد، برای مبــارزان داخل 
کشور دســتورالعمل صادر کند. اما 
وقتی گروه های امنیتی مسلح به سوی 
مردمی  غیرمسلح که برای دادخواهی 
به خیابان ها آمده اند شلیک می کنند 
یا اسیرشان می کنند و شکنجه شان 
می دهند، هر انســانی، ولو ایرانی هم 
نباشد، متأثر می شــود و احساساتی 
می شود و دلش می خواهد به سود آن 
مردم تحت ستم حرفی بزند، قدمی 

بردارد.
این حس شریف آدمی است که باور 
دارد بنی آدم اعضای یک پیکرند که 
در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی 
بــه درد آورد روزگار، دگر عضوها را 
نماند قرار. و مهم نیســت این عضو 
حاال کجای دنیاست. از کجا دارد این 
صحنه هــا را می بیند و حرف می زند. 
هرجا باشد، باألخره احساس همدردی 

می کند.
و عناصر رژیم تبهــکار حاکم فعلی 
کــه مایل اند ایــن همدردی ها را هر 
طور هست خنثی کنند، به نظر من 
همان هایی هستند که سعدی بزرگوار 
مــا به آن ها می گویــد تو کز محنت 
دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهند 

آدمی. همین و بس.

هما سرشار 

هما سرشار، نویســنده و روزنامه نگار 
در آمریکا، می گوید علت اســتفاده از 
این ضرب المثل از سوی نظام ایران، 
واکنش و تــرس آنان از حرف زدن و 

عکس العمل خارج نشینان است.
هما سرشــار: از آغاز انقاب اسامی، 
از زمانی که ما مهاجــرت کردیم به 
خارج از کشــور که حاال حدود چهل 
سال می شــود، هربار در هر شرایطی 
که الزم بوده نسبت به ایران و مسائلی 
که در ایران می گذرد و معضاتی که 
وجود دارد حرف بزنیم، حرف زدیم. 
و در کشوری که مقیم هستیم و اول 
به عنوان مهمــان آمدیم و االن جزو 
شهروندانش شده ایم، هرگز کسی به 

ما نگفت چه بگو یا چه نگو.
از این رویداد اخیر کــه اتفاق افتاده 



31 Issue 1457 Friday January 3, 2020شماره ۱457 جمعه ۱۳ دی  31۱۳۹۸

 ¸Q¼¨ ¸ÄH ¾GHnH IM ô£Î

®d¶ nj Án¼ÎoÃü 

ÂUn¼PwIQ u§ø

%25 þÃÿhU

1604A Lonsdale Ave., North Vancouver
unexpro@gmail.com

(¾TÿÀ p»n 7)

(604)987.1413
ÂTvÄn¼U ÁHqÄ» ÁHoM ¾¶Iº R¼øj

 RHnHjH ÁI¿¶oÎ ·jo¨oQ » IÀ¾¶Iº S²I¨» ÌH¼ºH  

·HoÄH RnIÿw kÃGIU jn¼¶ Âøo{ ¡°ö » k£ø

 Â±¶ RnI¨ » ¾¶I¹wI¹{ ,ÂºHoÄH Rn¼PwIQ

   ÁnHjH » Â±Ã~dU ¥nHk¶ » Â¬k¹ºHn ¾¶I¹ÃÀH¼¬,jI¹wH ¾µ]oU

¾µ]oU » Â²¼v¹¨ RI¶ki
(u§º¼Ä)

و عکس العمــل و واکنــش حاکمان 
جمهوری اسامی می شود به راحتی 
فهمید که از کارهای ما و ســخنان و 
واکنش های ما ایرانیان خارج از کشور 
تظاهراتی  فعالیت هــای  مثل همان 
که خود ایرانیان داخــل ایران انجام 
می دهنــد، ترســیده اند و به نوعی 
واکنش آمیخته با ترس ]از خود نشان 
می دهند[ بــرای این که جلوی ما را 
بگیرند که حرف نزنیم یا عکس العملی 
نشــان ندهیم یــا کاری نکنیم که 
فاجعه ای که در ایران در شرف انجام 
است -تعداد بی شمار جوانان که در 
پنج شش روز تظاهرات کشته شدند-، 
به گوش سازمان ها یا نهادهای مختلف 
حقوق بشری یا حکومت ها یا افرادی 
که می توانند در این زمینه مســئول 

باشند، برسد.
بــه نظر من این یک شــوخی تلخ و 
گزنده اســت و هیچ یک از ما بهایی 
برای آن قائل نیســتیم و من خودم 
شخصاً هر کاری را که تا به حال می 
کردم ]ادامه می دهم[، بدون این که 
بخواهم از این جا برای کسی فرمانی 
صــادر کنم که در داخــل ایران چه 

کنند.
همیشه این احســاس را داشته ام که 
ما صدای آن صداهای خاموش شــده 
و سرکوب شده  داخل ایران هستیم و 
باید فریاد آن ها را به گوش جهانیان 
برسانیم. این کاری است که کرده ایم، 
االن هم داریم ایــن کار را می کنیم، 
بعدها هــم خواهیم کرد، تا روزی که 
مملکت ما از دست این حکومت و این 
رژیم راحت شود و مردم مان به آزادی 

و دموکراسی دست پیدا کنند.

اسماعیل خویی

اسماعیل خویی، نویســنده و شاعر 
در بریتانیا، می گوید اســتفاده از این 
ضرب المثل توسط مقامات ایران برای 
خاموش کردن ماست. او می گوید من 
تنم از ایران دور است اما جانم در ایران 

است.
اسماعیل خویی: من بیش و پیش از 
هر چیز یاد یک زبانزد دیگر هم افتادم. 
در برابِر »کنار گود نشستی و می گویی 
لنگش کن«، این را هم داریم که »از 

دور دستی بر آتش داری«.
اگر ســخنی که از هم میهنان مان در 
ایران و به ویژه از فرمانفرمای آخوندی 
به گوش ما می رسد و بحث شان این 

است که خفه خون بگیریم، و از آن چه 
در ایران به خودمان نیز مربوط است 
سخنی نگوییم، پاسخ من این خواهد 
بود که آری، اگر بگوییــد که از دور 
دســتی بر آتش داریم، ایــن کامًا 
درســت است. ولی آتشی که به جان 
مردم ما افتاده، چندان ســوزان است 
که ُهرمش دست کم ما را هم می گیرد.

روشن تر بگویم؛ من تنم از ایران دور 
است، جانم در ایران است. هر گلوله ای 
کــه به ســینه مردم می خــورد، در 
حقیقت به دل من هم می خورد. تمام 
شعرهایی که در طول این نزدیک به 
سی سال بیرون از ایران ]سروده ام،[ 
هیچ کاری نکرده ام جز سرودن برای 
ایران، اندیشــیدن به مردم خودم و 
کوشــیدن به این کــه خطایی را که 
نسل من مرتکب شــد، تا جایی که 
می توانم، هرچه زودتر از میان بردارم، 
تصحیحش کنیــم. آن قبلی را خط 
بزنم یکســره. باید ایــن خطا از من 

برداشته شود.
فرمانفرمــای آخوندی یک حاکمیت 
نابهنگام است و اگر ۱۴۰۰سال پیش 
به جهــان و بــه روی کار آمده بود، 
این ســخن را نمی گفتم. ولی بعد از 
۱۴۰۰ســال در غار کهف خوابیدن و 
ناگهان همچو دایناســوری از خواب 
برخاســتن و مثل جانــوران پارک 
ژوراســیک به جان مردم افتادن، این 
چیزی نیســت که به راستی در عصر 
فضا و در دهه ای که انسان فضا را فتح 
می کند، حاکمیتی به هنگام باشــد و 

ماندگار باشد.
دارم می گویم که حاکمیت اســامی 
در حقیقت پرانتزی است که در تاریخ 
معاصــر ایران ما باز شــده و به زودی 
بسته خواهد شد. حتی اگر ما هم هیچ 
دعوایی با آن نداشــته باشیم، گوهره 
خودش یک نظام ُمرده، دگرگون ناپذیر 

و تکامل ناپذیر است.
در جهانی که هیچ چیز در آن ساکن 
نیســت و همه چیز در حاِل شــدن 
اســت و هر روز دگرگون می شــود، 
فرمانفرمایی که بر بنیاد آیینی است 
که هرگز هرگز خــودش را از خرافه 
تــکان نمی دهد و همه چیزش همان 
است که ۱۴۰۰سال پیش بود، البته 

که ماندگار نخواهد بود.
البتــه که این حاکمیت را مردمان ما 
در درون ایران هستند که باید از میان 
بردارند و براندازند. اما ما هم به هرحال 
از این فرمانفرمایی گریخته ایم، ]ولی[ 
از مردم خودمان جدا نشده ایم. به این 
دلیل است که غلط زیادی می فرماید 
فرمانفرمای آخوندی که به هر زبانی 
به ما بگوید این کارها به شما نیامده 
و شما بنشینید غم خودتان را بخورید. 
نه، غــم مردم ما غم ما هم هســت. 
امیدوارم که خیزش مــردم ما ادامه 

داشته باشد. به امید آن روز.

فرهنگ قویمی-رادیو فردا

پرویز صیاد: وظیفه ما در خارج کشور کمک به انعکاس
 صدای ناقوس مرگ والیت تزویر و خالفت دروغ است. همین و بس!

نام آشــنا و محبوب  حضور هنرمند 
در لندن درچند هفته اخیر فرصتی 
بــه کیهان لنــدن داد کــه در مورد 
دیدگاه هــای فرهنگــی و هنــری و 

سیاسی وی به گفتگو بنشینیم.

آقای صیاد، از این موضوع شــروع 
کنیم که شما قبل از انقالب با تهیه 
و بازیگری در فیلم های سرگرم کننده 
و پولســاز، تهیــه  کارهای هنری، 
جدی و سنگین را  میسر می کردید. 
تماشاچیان هم شــما را به عنواِن 
شخصیت صمد دوست داشتند و هم 
از فیلم »در امتداد شــب« به شدت 
اســتقبال می کردند و هم اینکه به 
شما به عنوان کارگردان »بن بست« و 
بازیگر و تهیه کننده  »در غربت« از 
داشتند  ارادت  شهیدثالث،  سهراب 
و احترام می گذاشــتند. این تنوع 
تلفیق  توانستید  چگونه  را  فعالیت 

کنید؟
همــکاری من با ســینمای متفاوت 
پیــش از انقاب بجز چنــد مورد به 
عنوان بازیگر یا فیلمنامه نویس شروع 
شد اما چون تهیه کنندگان سینمای 
رایــج آن دوره کــه غیردولتی بودند 
ریسک سرمایه گذاری در آن فیلم ها 
را نمی پذیرفتند من از پخش کننده ی 
فیلم های »صمد« برای تولید فیلم هاِی 
متفاوت وام می گرفتم. فیلم ها ساخته 
می شدند اما چون سینمای مناسب 
نداشــت  وجود  نمایش شــان  برای 
غالبا با زیان مواجه می شدند و طبعاً 
زیان حاصله را باید فروش فوق العاده 

فیلم های صمد جبران می کرد.

جایگاه مسائل سیاسی و اجتماعی در 
هنر از نظر شما چیست؟

ضرورت یا عدم ضرورت پرداختن به 
مسائل سیاسی و اجتماعی در میان 
هنرها یکسان نیست. هنرهای بیانی 
ماننــد تئاتر و ســینما از آنجا که با 
مخاطب و تماشاگر رو در رو هستند 
و تولیدشــان  نیز به سرمایه متکی 
است، بیش از هنرهای دیگر متکی به 
اقبال مردم و شرایط اجتماعی اند. برای 
نمونه عده ی کثیری باید به تماشای 
فیلمی بنشــینند تا امکان برگشــت 
سرمایه  ای که برای آن هزینه شده در 

آن فراهم شود.
به هر حال نقش مســائل سیاسی- 
اجتماعی در شــکل گیری این هنر و 
تأثیــر متقابل آن بر جامعه به مراتب 

بیش از سایر هنرهاست!

 به دنبــال روی کار آمــدن رژیم 
جمهوری اسالمی، چه نکاتی در رابطه 

از  اجتماعی  مسائل  و  بین سیاست 
یکسو و سینما و تئاتر ایرانی از سوی 
دیگر پیش آمده؟ آیا وزنه سیاست و 

مسائل اجتماعی سنگین تر شده؟
بعد از انقاب اسامی، عامل اثرگذار 
اصلی بــر هنرمندان ایرانــی در هر 

دوسوی مرز عنصر ترس بوده است.
در داخل کشــور معدودی که خطر 
مقاومت را به جان می خرند، اگر سر 
به سامت ببرند، فعالیت شان ناگزیر به 
کم کاری یا بیکاری می انجامد. اما غیر 
از چند نمونه ی اســتثنایی، بقیه کار 
کردن یا تداوم کار خویش را خواسته 
یا ناخواسته در مماشات با نظام حاکم 
می بینند. به ویژه در سینما- صنعتی 
که در آن کارفرمــا و تولیدکننده ی 
اصلی ارکان وابســته به حکومت اند- 
نتیجه کار فیلمساز خرده گیر یا حتی 
معترض هم در نهایت آبی اســت که 
به آســیاب تبلیغاتی رژیم جمهوری 

اسامی ریخته می شود.
و اما در خارج… همان سال های اول، 
ترس از تروریســم اسامی با فتوای 
قتل سلمان رشدی عالمگیر شد. نه 
تنها مخالفان ایرانی خمینی، بلکه در 
سطح جهانی منتقدان اسام افراطی 
نیز به وادی واهمه های بی نام ونشان 

کشانیده شدند.
فعالیت های فرهنگی ایرانیان مخالف 
فقدان  اســامی ســوای  جمهوری 
امکانات مالی یا حمایــت دولتی به 
دلیل یا به بهانــه ی ترس از واکنش 
حکومت نســبت به بستگانی که در 
ایران پشت سر گذاشته بودند به ورطه 
محافظه کاری افتاد و در مواردی کاما 

به ابتذال کشید.

آیا به نظر شما رژیم های فاشیست و 
و  بر وظایف سیاسی  شبه فاشیست 

اجتماعی هنر و هنرمند می افزایند؟
در نظام های ســرکوبگر وظایف هنر 
وهنرمند از جانب حکومت تعیین و 
تکلیف می شود. سرپیچی از آن شنا 
کردن برخاف مسیر رودخانه است و 

شهامت بسیار می طلبد.

در همیــن رابطه فکر می کنید هنر 
چقدر ظرفیت پذیرش تعهد و ایفای 
نقش سیاسی  و اجتماعی دارد؟ آیا 
سنگین کردن بار سیاسی و اجتماعی 
هنر می تواند به کاهش ارزش هنری 

آن منجر شود؟
بستگی به توان هنرمند و نوع انتخاب 

او دارد.
هنر به خودی خود به جامعه و مردم 
بدهکار نیست اما به نظر من هنرمند 
به مردم و جامعه بدهکار اســت. مگر 

آنکه به جنگل پناه ببرد و با جانوران 
زندگی کند.

رابطه هنرمندان داخل و خارج کشور 
را چگونه می بینید؟ آیا بر اســاس 
دیدگاهی که داشته اید فعالیت هنری 
در داخل کشــور را نوعی توجیه و 
پنهان نمودن ذات ســرکوبگر رژیم 
می دانید؟ به نظر شــما هنرمندان 

داخل کشور چه باید بکنند؟
در سال های بعد از انقاب رابطه کار 
هنــری وهنرمند از داخــل به خارج 
یکطرفه بــود. هر چه در داخل تولید 
می شــد راه همواری به خارج داشت 
اما چنین راهی بــرای کارورزان هنر 
و فرهنگ برون مرزی به ایران هموار 
نبود. به خصوص کارهایی که پیش از 
پیدایش اینترنت و شبکه های مجازی 
در راستای مبارزه با فاشیسم مذهبی 
حاکم در ایران انجام می شد از خارج 
راهی بــه داخل نمی یافت. ســوای 
ســختگیری های حکومت، نخبگان 
فرهنگی در داخل کشور هم کمکی به 
گشایش این راه یکطرفه نمی کردند. 
به همیــن دلیل با وجــود مبارزات 
وکوشش های فرهنگی ایرانیان خارج 
کشــور در این تبعید ناخواسته، ظن 
قوی در ایران بر آنست که همه ما در 
خارج خوش می گذرانیم و دغدغه ای 

برای وطن و مردمانمان نداریم!

به نظر شما چه چیزی باعث شد که 
ایرانیان دست به خودکشی سیاسی 

در ۴0 سال پیش بزنند؟
چه بگویم در پاسخ این سؤال!

چه بسیار کتاب و مقاله و فیلم مستند 
تا کنون منتشر شده در یافتن و تجزیه 
تحلیــل انگیزه های تخــم و ترکه ی 
اعراب که رویای رجعت به خلفای بنی 

امیه داشتند!
مافیای چپ که در صدد بود ایرانستان 
را بــه صورت یکی از اقمار شــوروی 

سابق در آورد!
وطن فروشانی از تبار سلمان فارسی!

الت و لوت های میدان امین السلطان!
روی هر کدامشــان کلیــک کنید 
می رســید به ملغمه ای که جمهوری 

اسامی نامیده می شود!

 بعد از به پا خاستن مردم در دی ۹۶ 
و آبان ۹۸ و سرکوب وحشیانه آنها 
فکر می کنید حرکت ایران را در کدام 

سو می بینید؟
جوانانی که در خیابان ها بدون توسل 
به »اهلل اکبر« فریاد حق طلبی ســر 
داده انــد، به حقوقی که تــا کنون از 
ایشان و خانواده شان سلب شده دیر 

یا زود دست خواهند یافت.

رژیم ســفاک می تواند  این  تا کی 
حق طلبی را با گلوله پاسخ دهد؟

هــزاران دلیل می تــوان از درون این 
ملت یافت که نشان می دهد: نیکی، 
عدالت خواهی  و  فرزانگی  شــهامت، 

قدرت قاهره این مردم است.
یقین بدانیم که این صفات انسانی در 
میان سربازان و جوانانی که از ناگزیری 
به صفوف نیروهای امنیتی یا نظامی 
حکومت پیوسته اند هم می تواند وجود 
داشته باشد. بسیاری از آنها واقف اند 
که آینده و سرنوشت مشترکی دارند 
با این مردمــاِن عاصی و حق طلبان 
کارد به استخوان رسیده. تردید نکنیم 
که دیر یا زود آنها هم به صفوف این 
حق طلبــان می پیوندند و همقطاران 
خود را از اعمال خشــونت و شلیک 
گلوله به ســوی مردمان بی ساح باز 

می دارند.

 در این میان نقش ایرانیان خارج از 
کشــور و به ویژه هنرمندان را برای 
کمک به اعتالی مبــارزه در داخل 

ایران چگونه می  بینید؟
چندی پیش در رابطه با حوادث اخیر 
جایی گفتم که با وجود دشواری هاِی 
ایجاد شده در امر خبررسانی، به دلیل 
قطــع اینترنت از جانــب حکومت، 
گزارش های صوتی و تصویری بسیاری 
از سرکوب های وحشیانه به خارج راه 

پیدا کرد.
اما از بخت بد مــا ایرانی ها، همه جا 
تا کنون  سیاست بازان فاســدی که 
بــا چپاولگران حاکــم در جمهوری 
اسامی داد و ستد سیاسی- اقتصادی 
داشــته اند، اکثرا واکنش مناسب در 
برابر این فجایِع آشکار نشان نداده و 
نمی دهند. و همینجاست که مسؤلیت 
پیگیری به عهده ی ما ایرانی های دور 
از سرزمین مادری می افتد تا اگر هنوز 
مهر وطن با ماست یا خود را همدرد با 
مردِم زادگاه خویش می دانیم، بکوشیم 
تا دولتمردانی را که هنوز به مراودات 
کثیف بــا جمهوری اســامی آلوده 
نشده اند به واکنش مناسب علیه فجاع 

اخیر واداریم.
فراموش نکنیم که به استناد اینهمه 
گزارش صوتی و تصویری که به همت 
مبارزان جان بر کف دســت نهاده از 
داخل ایران به خارج راه یافته اســت، 
ناقوس مــرگ والیت تزویر و خافت 
دروغ به صدا درآمده است. وظیفه ما 
کمک به انعکاس این صداست. همین 

و بس!
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»هنرمندان« قصد تحریم جشنواره »فجر« را در واکنش به کشتار آبان۹۸ ندارند؟! 
انتشار سند »عدم ممنوعیت« فعالیت ستارگان قبل از انقالب

در پی جنجال رسانه ای شدن بازی 
بهروز وثوقی بازیگر سینمای قبل از 
انقالب در نسخه  اصلی »آشغال های 
بر  مبنی  سندی  دوست داشتنی«، 
بازیگران  فعالیت  ممنوعیت  عدم 
قبل از انقالب منتشر شده که گویا 
تیرماه سال گذشته، 13۹۷، توسط 
سینمایی  سازمان  پیشین  رئیس 
به اطالع وزیر فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی رسیده است!

کیهان لندن- ماجرا با ارسال نسخه ی 
تازه ای از فیلم سینمایی »آشغال های 
دوست داشتنی« ساخته محسن امیر 
یوســفی، این بار با بازی بهروز وثوقی 
بازیگر ســینمای قبــل از انقاب به 
دبیرخانه جشنواره فیلم »فجر« شروع 

شده است!
نخســت گمــان می رفت کــه این 
سخنان شــایعه ای بیشتر نیست اما 
حاال نه تنها مشــخص شده که سال 
۹۱ بهروز وثوقی جلوی دوربین امیر 
یوســفی حاضر شــده، بلکه نامه ی 
ظاهرا محرمانه ای نیز از سوی رئیس 
ســابق سازمان ســینمایی کشور به 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی منتشر 
شده که حاکی از عدم ممنوعیت کار 
بازیگران قبل از انقاب در ســینمای 

جمهوری اسامی است.
پیــرو  حیدریــان  محمدمهــدی 
درخواســت شــورای مرکزی کانون 
کارگردانان برای صدور مجوز فعالیت 
بازیگران قبل از انقــاب، در نامه ی 
خود به عباس صالحی نوشــته »در 
حال حاضر به صرف بازی در آثار قبل 
از انقاب محدودیتی برای هنرمندی 

وجود ندارد.«
رئیس سابق ســازمان سینمایی در 
این نامه ادعا کرده که »هیچکس به 
دلیل بــازی در قبل از انقاب ممنوع  
از کار نیست« و طرح این موضوع را 
»اســباب تعجب« و »آدرس غلط در 
حوزه فرهنگ و هنر« و »نسبت ناروا 

به انقاب اسامی« دانسته است!
محمدمهــدی حیدریان تأکید کرده 
که ده ها بلکــه صدها بازیگر از قبیل 
عزت اهلل انتظامی، جمشید مشایخی، 
محمدعلی کشــاورز و علی نصیریان 
که »بعضا در مسیری غلط به فعالیت 
مشغول بودند از همان آغازین پیروزی 
انقاب اســامی کار خــاق انجام 

دادند.«
رئیس وقت ســازمان سینمایی که 
حتی شــایع بوده اســت که وزیر در 
سایه ی دولت حسن روحانی است، در 
این نامه نوشته که »محدودیت هایی 
که با هدف سالم سازی فضای سینما 
در ســال های آغازین پیروزی انقاب 
اســامی برای برخــی بازیگران که 
شهرت به بازی در آثار بسیار نامناسب 
و مبتذل وجود داشــت با گسترش 
حضــور جوانان و با اســتعداد و ارائه 
الگوی مناســب از ســینمای پس از 
انقاب به مرور برداشــته شده است 
و در حال حاضر به صــرف بازی در 
آثار قبــل از انقاب محدودیتی برای 

هنرمندی وجود ندارد.«
پس از درگذشت ناصر ملک مطیعی 
یکی از ســتاره های سینمای قبل از 
انقاب و تداوم ۴دهه ممنوعیت کار 
و فعالیــت او و هنرمندانی مانند وی، 
باعث شد تا جامعه ی سینمایی کشور 
نامــه ای برای صدور مجــوز فعالیت 
بهروز وثوقی که از معدود بازماندگان 
ستاره های ســینمای قبل از انقاب 

است، به حکومت بنویسند.
حتی پیام تســلیت بهــروز وثوقی با 
صدای او در مراسم یادبود ناصر ملک 

مطیعی پخش شد ولی واکنش های 
منفی به درخواست ســینماگران و 
حمایت از وی انتقادهای گسترده ای 
در میان حکومتیان به دنبال داشت 
و هر از گاهی نیــز، نیز پس از اینکه 
مدیر دبیرخانه جشــنواره از تحویل 
گرفتن نسخه این اثر جلوگیری کرد، 
مشخص شد که »اصل« آن را با بازی 

بهروز وثوقی تحویل نگرفته است.
حاال رســانه های داخلی این نامه را 
به عنوان ســندی بر عدم ممنوعیت 
فعالیت هنرمندان ســینمای قبل از 
انقاب معرفی می کننــد، آنهم یک 
ســال پس از نوشــتن این نامه که 
در همچنان بر همان پاشــنه ی قبل 
»آشغال های  فیلم  اســت.  چرخیده 
امکان حضور  دوست داشتنی« حتی 
در فهرست فیلم های شرکت کننده در 
جشنواره نازل و فرمایشی »فجر« را 

هم نیافته است.
شهاب حســینی بازیگر ســینما و 
تلویزیون که حدود ۴ ســال است در 
کانادا زندگی می کنــد، در متنی در 
اینستاگرام خود نوشته که پس از ۲۰ 
سال فعالیت در سینما یک انتظار دارد 
و آنهم »رفع ممنوعیت حضور بهروز 

وثوقی« بر پرده سینمای ایران است.
او نوشته »رفع ممنوعیت حضور بهروز 
وثوقی را بر پرده ســینما]ی[ ایران 
عمیقا خواستارم چرا که از وقتی افتخار 
حضور در کنار ایشان و آشنایی با مرام 
و تفکرات ایشان را پیدا کردم، ایشان 
را به مراتب انسانی بزرگتر از آنچه بر 
پرده ســینما از او می شناختم یافتم. 
حال این مهم با فیلم محســن امیر 
یوسفی، آشغال های دوست داشتنی 
اصل، که سال هاست در جریان اصل 
بودن آن هستم، در دسترس است، از 
انتظار دارم  مسئوالن تصمیم گیرنده 

این مهم را جامه عمل بپوشانند.«
این ماجرا در حالیســت کــه افکار 
عمومــی انتظــار دارد »هنرمندان« 
جشنواره حکومتی فیلم »فجر« را به 
دلیل کشتار مردم معترض در آبان ۹۸ 

تحریم کنند!
پیشتر روزنامه کیهان تهران، از درج 
نام بهروز وثوقی و فائقه ی آتشــین یا 
گوگوش به عنوان بازیگر، در وبسایت 
اطاعات سینماگران ایران متعلق به 

سازمان ســینمایی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســامی انتقاد کرده بود. این 
روزنامه که پس از انقاب اسامی، به 
یکی از بنگاه های نفرت پراکنی تبدیل 
شده، این دو هنرمند را  اهل »کاباره« 

و »معشوق« خواند.
ادامه ی مخالفت بــا حضور بازیگران 
و عوامل ســینمای قبل از انقاب در 
ســینمای بعد از انقاب اســامی و 
تقاضای برخی برای از میان برداشتن 
این ممنوعیت را می توان ناشــی از 
برنامه ریزی های  و  تئوری ها  شکست 
»فرهنگی« و »هنری« نظام در ۴دهه 
خوانــد. با اینکــه نهادهای فرهنگی 
همواره در تاش برای تولید و تبلیغ 
باورها و ایده های اسامی و عقیدتی 
حکومت بوده و هستند و سینماگران 
و هنرمنــدان قبل از انقاب را عصاره 
و نمــادی از »فرهنگ فاســد دوران 
پهلوی« قلمداد کرده و می کنند، اما 
تولیدات سینمای جمهوری اسامی 
نشان می دهد که حتی در خلق آثار 
تقلیدی از »فیلمفارسی« های قبل از 
انقاب نیز عاجز اســت و با استفاده 
از همان عناصر و ســطحی بســیار 
نازل، شــخصیت ها و داستان های آن 
آثــار را کپی بــرداری می کند بدون 
آنکه بتواند حتی به پای آنها برســد. 
مخاطبان  سال هاســت  آنکه  نتیجه 
ایرانی، فیلم ها و ســریال های تولید 
شده ی قبل از انقاب را در شبکه های 
ماهواره ای تماشا می کند و با آگاهی 
بر کپی برداری نازل از آن آثار، نسبت 
به سینمای جمهوری اسامی بی اعتنا 

هستند.
در همین مســیر، حتی چندســالی 
است که جمهوری اسامی تولیدات 
مشــترک با کشــور ترکیــه و هند 
می ســازد تا به برکت عــدم الزام به 
حفظ حجاب اجباری هنرپیشه های 
آن کشورها، مجبور به رعایت حجاب 
نباشــد و خواننده زن ترکی هم آواز 
بخواند و هنرپیشــه های مرد هندی 
نیز حرکات »مــوزون« انجام دهند! 
حال آنکه برخی تولیدات مشترک در 
سینمای قبل از انقاب، با کشورهایی 
از جملــه آمریــکا، ایتالیــا، ژاپن در 

استانداردهای روز دنیا تهیه می شد.
چــه نامــه »محرمانــه«ی تیر ۹۷ 

واقعیت داشته باشــد و چه نداشته 
باشد، خســارات و آسیب چهل سال 
ممنوعیت کار و تصویر یک نســل از 
بازیگران، خوانندگان، آهنگســازان و 
فیلمسازان قبل از انقاب جبران ناپذیر 
است. این هنرمندان در اوج محبوبیت 
و اقبال عمومی یا مجبور به ترک کشور 
و مهاجرت و یا مجبور به گوشه نشینی 
شدند و تا پایان عمر، مگر در مراسم  
خصوصی اهالی ســینما، در جامعه 
هنری ایران حضور نداشــتند و جای 
آنهــا را گروهی بی هنــر و پاچه خوار 
دستگاه های حکومتی گرفتند. حتی 
در این بین، نام بسیاری از آنان را که 
فیلمنامه  نوشتند و یا پشت دوربین 
کارگردانــی کردند در تیتــراژ با نام 
دیگر  کارگردانان  و  فیلمنامه نویسان 

جایگزین کردند!
به تازگی ســعید مطلّبی کارگردان 
و فیلمنامه نویــس قبل از انقاب که 
با ســاخت »کوچه مردها« به شهرت 
رســید، در یک گفتگــوی طوالنی 
بــه خبرآناین گفت کــه در ۴دهه 
ممنوعیــت کار و فعالیت، فیلمنامه 
آثاری چون »ستایش« از سریال های 
تلویزیونی مورد توجه سال های اخیر را 

او نوشته است!
مطلّبی در این گفتگــوی تلخ اعام 
کرد که وی فیلمنامه آثار ایرج قادری 
مثل »برزخی ها«، »سام و نرگس« و 
»می خواهم زنده بمانم«، بازنویســی 
فیلمنامه »شیر سنگی« به کارگردانی 
مســعود جعفری  جوزانی و فیلمنامه 
»هیس! دخترها فریاد نمی زنند« به 
کارگردانی پوران درخشنده را نوشته 

است.
این فیلمنامه نویِس قبــل از انقاب 
درباره سرنوشت ستاره های سینمای 
قبل از انقاب گفته اســت: »شرایط 
طوری چرخید که من می توانســتم 
کار کنم اگر اسمم نبود! این تا حدی 
به من رضایت خاطر می داد ولی ایرج 
قادری و فردین و… که نمی توانستند 
پنهانی کار کننــد، دق می کردند. و 
دق کردند! با شکنجه مردند! اگر االن 
گوانتانامو  بازداشتگاه  یک  می گوییم 
هســت کــه آدم هــا در آن ذره ذره 
می پوسند بر سر اینها هم این با آمد 

و دق کردند.«

شهال ریاحی
اولین فیلمساز زن سینمای ایران

 درگذشت

سینمای ایران مفتخر است که فیلمســازان زن زیادی را در خود جای 
داده و حتــی در تبلیغ یکی از بانک های جهانی در اروپا، در اشــاره به 
ویژگی های مختلف ناشناخته کشورها، اشاره شده بود که درصد حضور 
فیلمســازان زن در ایران چندین برابر هالیوود است؛ این در حالی است 
که کمتر کسی در اروپا و آمریکا نام اولین فیلمساز زن سینمای ایران را 

شنیده است: شها ریاحی.
ریاحی که روز سه شــنبه دهم دی در ســن ۹۳ سالگی از دنیا رفت، در 
ســال ۱۳۳۵ فیلم »مرجان« را با بازی خودش کارگردانی کرد و عنوان 
اولین فیلمساز زن سینمای ایران را به خود اختصاص داد، در حالی که در 
فضای فیلمفارسی، حضور یک زن در پشت دوربین به عنوان کارگردان و 
تهیه کننده، کار ساده ای نبود. اما تجربه سال ها بازیگری در تئاتر و سینما، 
ایــن فرصت را به او داد تا نامش را به عنوان کارگردان و تهیه کننده این 

فیلم ثبت کند.
»مرجان« داستان عاشقانه ساده ای را روایت می کند: دختری کولی به نام 
مرجان )با بازی شــها ریاحی( با معلم مدرسه ای در یک روستا که پدر 
مرجان را به خاطر دزدی در مدرسه نگه داشته است، آشنا می شود و آنها 
به یکدیگر دل می بازند. سال بعد معلم مدرسه به شهر منتقل می شود، 
اما مرجان هم به امید یافتن او به شــهر می رود. مدت ها بعد که مرجان 
به عنوان پرستار در یک بیمارستان مشغول به کار است، معلم که ازدواج 

کرده برای زایمان همسرش به بیمارستان می آید.
فیلم پایان تلخی دارد و از یک شکست عشقی خبر می دهد، اما کماکان 
نتیجه گیری های اخاقی فیلمفارسی را به نوعی در دل دارد و شخصیت 

اصلی اش از تصمیم خبیثانه اش برای انتقام دست می کشد.
این فیلم از هجدهم شهریور ۱۳۳۵ در سینماهای پارک، خورشید و دیانا 
اکران شد. هرچند ریاحی پس از این فیلم، اثر دیگری را کارگردانی نکرد، 
اما با همین یک فیلم، نام یک فیلمساز زن را بر یکی از صد فیلم ابتدایی 

تاریخ سینمای ایران ثبت کرد.
شــها ریاحی )با نام اصلی قدرت الزمان وفادوســت( در سال ۱۳۲۲ در 
سن هفده سالگی وارد دنیای تئاتر شد و در سال ۱۳۳۰ در اولین نقش 
سینمایی اش ساخته معزالدیوان فکری به نام »خواب های طایی« ظاهر 
شــد. فکری که اولین نقش اول ریاحــی در یک نمایش را هم در تئاتر 
»سیاست هارون الرشــید« به او داده بود، در دو فیلم دیگری هم که در 
دهه سی کارگردانی کرد )»دختر سرراهی« و »دختر چوپان«( نقش اول 

را به شها ریاحی سپرد.
شها ریاحی فعالیت ممتد خود را تا سال های منتهی به انقاب بهمن ۵۷ 
ادامه داد. در دهه چهل در فیلم های پرفروشی چون »گدایان تهران« )که 
بازسازی فیلم شناخته شده فرانک کاپرا، »جیبی پر از معجزه« بود که 
در ایران به نام »معجزه سیب« معروف است( در کنار محمدعلی فردین 
و رضا بیک ایمانوردی مورد توجه تماشاگران قرار گرفت و در فیلم های 
همسرش، اسماعیل ریاحی )نظیر »جاده مرگ« و »شیطان در می زند«( 

ظاهر شد.
یکی از ماندگارترین بازی های او در فیلم »درشکه چی« )۱۳۵۰( ساخته 
تحســین شده نصرت کریمی است که در آن نقش زن خانه داری را ایفا 
می کند که پس از مرگ شــوهرش می خواهد با یک درشکه چی ازدواج 

کند اما پسرش به شدت مخالفت است.
با وقوع انقاب، شــها ریاحی جایی در سینمای »انقابی« نداشت، اما 
در ســال ۱۳۶۵، با بازی در یک ســریال تلویزیونی به نام »در خانه« به 
تلویزیون بازگشــت و تا اوایل دهه هشتاد در سریال های مختلفی بازی 

کرد.
فعالیت سینمایی او هم از نیمه دوم دهه شصت دوباره از سر گرفته شد 
و در فیلم های مختلفی از جمله چندین فیلم از فیلمســازان زن )نظیر 
»پرنده کوچک خوشبختی« ساخته پوران درخشنده و »بچه های طاق« 

ساخته تهمینه میانی( ظاهر شد.
»در مســیر تندباد« )مسعود جعفری جوزانی(، »دو فیلم با یک بلیت« 
)داریوش فرهنگ( و »دلشدگان« )علی حاتمی( از دیگر بازی های او در 

اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد است.
آخرین حضور سینمایی او، حضوری افتخاری بود در فیلم »نهنگ عنبر 

۲« ساخته سامان مقدم که در سال ۱۳۹۵ ساخته شد.
محمد عبدی )رادیو فردا(
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 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.

»اگر او معاونت در فساد فی االرض داشته، رئیس که بوده؟«
پرونده سحر تبر به اتهام »معاونت در افساد فی االرض« به دادگاه انقالب ارسال شد

بی بی ســی- خبــر ارســال پرونده 
فاطمه خویشوند به دادگاه انقاب و 
اتهام »معاونت در فساد فی االرض« 
واکنش های گسترده ای در شبکه های 
اجتماعــی داشــته اســت. فاطمه 
خویشــوند معروف به »ســحر تبر« 
از »شاخ های اینســتاگرام« در ایران 

محسوب می شد.
پیام درفشــان یکی ازوکای فاطمه 
دی   ۸ یکشــنبه  روز  خویشــوند 
بــه خبرگــزاری ایرنا گفــت که در 
ارشــاد،  دادســرای  کیفرخواســت 
»معاونت در افساد فی االرض، تشویق 
به فســاد از طریق تشویق جوانان به 
اباحه گــری، توهین به مقدســات از 
طریق توهین بــه حجاب و تحصیل 
نامشــروع به فاطمه خویشوند  مال 

تفهیم شده است.«
ســعید دهقان، دیگــر وکیل خانم 
خویشــوند هم گفت دادسرای ارشاد 
پرونده موکلش را به شعبه ۲۸ دادگاه 
انقاب فرســتاده که ریاســت آن با 
محمد مقیســه ای، معروف به قاضی 
مقیسه اســت که به اتهام دخالت در 
مجازات مردم ایران و شــهروندان دو 
تابعیتی در فهرست تحریم های آمریکا 

قرار دارد.
انتشار کیفرخواست صادر شده برای 
فاطمه خویشــوند با تعجب و انتقاد 
کاربران شبکه های اجتماعی فارسی 

زبان رو به رو شد.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگســتری 
در ایران در توییتر نوشــت که اتهام 
معاونت در افســاد فی االرض وقتی 
معنا پیدا می کند که مباشری وجود 
داشــته باشــد در موضوع سحر تبر 
مباشر اصلی کیســت؟ و اگر مباشر 
وجود ندارد، معاونت هم معنا نمی یابد.

او در یک توییت دیگر به اینکه اتهام 

افسد فی االرض باالتر از محاربه است 
و مجازاتــش اعدام اســت، رو به رو 
کردن »یک فعال جوان اینستاگرام را 
با چنین اتهامی« فاجعه و نشانه بی 

توجهی مقامات قضایی دانست.
جرم »فساد فی االرض« که از بعد از 
انقاب ایران وارد دستگاه قضایی ایران 
شــده، می تواند با اشد مجازات یعنی 

اعدام همراه باشد.
یک کاربر هم این انتقاد را مطرح کرد: 
»حاال که سحر تبر معاونت فساد فی 

االرض بوده، رئیس کی بوده؟«
یک کاربر توییتر با اشــاره به سابقه 
بیماری فاطمه خویشوند نوشت:»به 
جای آسیب شناســی و درمان های 
مراقبتی علل و شاید مشکات روحی 
و روانی، به یک نوجوان ۱۸ ساله اتهام 
آقای  زنید!  می  »مفسد_فی_االرض 
قاضی اصا شــما قلب دارید؟ فرزند 
چطــور؟ مطابق کدام قانون همچین 

حکمی صادر می کنید؟!«
کاربر دیگری نوشــت: »اشــکال ما 
اینجاســت که همیشه اشتباهی می 
فهمیم! یه دختر ۱۸ ســاله قراره به 

اتهــام معاونت در فســاد فی االرض 
محاکمه بشــه، ولی هزاران مورد از 
فســادهای اداری، مالی و سیاسی در 
کشور وجود داره که یا از رانت استفاده 
می کنن یا فراموش شدن و هیچ وقت 

رسیدگی نمیشن!«
کاربر دیگری هم نوشــت: »یه جور 
تو سایت ها تیتر زدن سحر تبر فان 
تاریخ در فان دادگاه محاکمه میشود 
انگار طفلکی قاتــل زنجیره ای یا یه 
مملکت  واقعا  بین المللیه.  کاهبردار 
عجیبی داریم کسی که با کاشینکف 
به مردم شــلیک کرده راست راست 
میگرده اونوقت یه دختر بدبخت که 
با گریم ملت رو ســرگرم میکرده در 

انتظار محاکمه س.«
فاطمه خویشــوند، متولد ۲۶ خرداد 
۱۳۸۰، چهره مشهور اینستاگرام در 
ایران ملقب به »ســحر تبر« اواسط 
مهر به دستور دادسرای ارشاد تهران 

بازداشت شد.
حــدود دو هفته پس از بازداشــت، 
»اعترافات« او از تلویزیون ایران پخش 
شــد که در آن گفت همیشه آرزوی 

معروف شــدن داشــته و عاقه اش 
به شــخصیت امیلی در انیمیشــین 
»عروس مردگان« ساخته تیم برتون 
باعث شــده که با عمل های جراحی، 
گریم های فراوان و فتوشاپ عکس ها، 
خودش را شبیه او کند و از این طریق 

طرفداران بیشتری پیدا کند.
وکای خانم خویشــوند، می گویند 
که او ســابقه بیماری روحی و نیاز به 
مراقبت های ویژه پزشکی دارد و »در 
زمان ارتکاب افعال مورد نظر فاقد سن 
قانونی رشد بوده است.« از این رو آنها 
در الیحه ای »مســتند و مستدل« از 
دادگاه خواستند که »قرار بازداشت را 
به قرار وثیقه« تبدیل و او را آزاد کنند.
آقای دهقان به آزاد شــدن متهمان 
دیگر این پرونده اشــاره کرد و گفت: 
»حداقِل انتظار از دادســرا این بوده 
کــه وقتی به هر دلیل اقدام به آزادی 
تمامی متهمیــن دیگر پرونده کرده، 
نسبت به فک قرار بازداشت موکل که 
در زمان ارتکاب اعمال، هم فاقد سن 
قانونی و هم دارای بیماری روانی بنا بر 
تایید پزشکی قانونی بوده اقدام کند.«

کارگران جنسی در چنبره خیابان های ایران
از تن فروشی دختربچه ها تا زنان متاهل

ایندیپندنت فارسی- مانند همه جای 
دنیا، پدیده تن فروشی در ایران همواره 
رواج داشته، اما این پدیده در سال های 
اخیر ابعاد گسترده تری به خود گرفته. 
تا آنجا که سن ورود به تن فروشی در 
ایران به پایین ترین میزان رســیده و 

رکوردی تازه ثبت کرده است.
اخیرا اظهارات یک مددکار اجتماعی 
در خصــوص تن فروشــی در ایران 
خبرســاز شــده. به گفته شــهین 
شــمس محمدی، مددکار اجتماعی 
و فعــال حــوزه زنان، ســن ورود به 
تن فروشــی دختر بچه ها به سن ۱۲ 

سالگی رسیده.
اگرچــه دولت هرگز آمــار دقیقی از 
میزان تن فروشی اعام نکرده، اما به 
گفته این مددکار اجتماعی،  بر اساس 
آمار ســازمان بهزیستی ایران، پنجاه  
درصد کارگران جنسی ایران را زنان 

متأهل تشکیل می دهند.
بــه گفتــه او،  زنان بی سرپرســت و 
بدسرپرســت به خاطر درماندگی در 
تأمین مخارج خود و فرزندان شــان، 
به این کار روی می آورند و در نتیجه 
تعداد کارگران جنســی نیز افزایش 
پیدا می کند. بازار کارگران جنســی 
در ایران در حالی بزرگ تر می شود که 
به گفته کارشناسان، آن ها در معرض 
آســیب هایی از جمله اعتیاد به مواد 

مخدر، خشونت، و یا ایدز هستند.
شهین شــمس محمدی ،  باال رفتن 
خط فقر و عدم مهارت و توانایی های 
الزم برای تامین مایحتاج زندگی زنان 
را از مهم ترین عوامل افزایش کارگران 
جنسی در ایران خوانده و گفته:  »این 
مســئله نیز به نبود برنامه ریزی های 
اساســی از ســوی دولتمردان برای 
نبود  توانمندسازی زنان و همچنین 

بستری مناسب در جامعه، در راستای 
کسب مهارت، درآمدزایی و استقال 
مالی این قشر تاثیرگذار در جامعه باز 

می گردد.«
پایتخت نشــین ها،  حاال شــب و روز 
شــاهد صحنه هــا و روایت های تلخ 
زیادی از تن فروشــی زنان و دختران 
جوان در معابر عمومی و خیابان های 

شهر هستند.
این پدیده در کل ســطح شــهر از 
مناطق باالی شهر تا مناطق محروم 
پاییــن شــهر، به چشــم می خورد. 
پراکندگی حضور کارگران جنسی در 
بعضی محله های تهران بیشــتر و در 

بعضی کمتر است.
آنچه حاال زنگ خطر را برای مسئوالن 
و دولتمــران ایران به صــدا در آورده 
نه تنها کاهش ســن، که تن فروشی 
دختر بچه هایی است که خود قربانی 

شدیدترین خشونت ها در جامعه اند.
با نگاهی به آمارهای منتشــر شــده 
از ســوی نهادهای غیردولتی، ســن 
تن فروشــی در ایران در ســال های 
اخیر ســیری نزولی داشته. در سال 
۱۳۹۰ سن شــروع به تن فروشی با 
کاهش حدود ۸ تا ۱۰ ســال، از ۲۰ 
تا ۳۰ ســالگی، به ۱۳ تا ۱۸ ســال 
رســیده بود ولی حاال به ۱۲ ســال 
رســیده. کارشناسان مهم ترین علت 
افزایش کارگران جنسی و کاهش سن 
تن فروشــی را فقر، بیکاری، اعتیاد و 

مشکات اقتصادی می دانند.
طبق  پژوهشــی که از سوی معاونت 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران 
منتشر شده، شهروندان مناطق ۱۷، 
۲۰ و ۲ تهران بیشــترین آمار زنان 
خیابانی را در مناطــق خود گزارش 

کرده اند.
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افزایش کناره گیری مربیان خارجی 
فوتبال در ایران و شکایت ها به فیفا

پس از شــکایت مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به فیفا، 
فدراسیون فوتبال ایران هم علیه ویلموتس به فیفا شکایت کرد. پیش تر 
چند ســرمربی و بازیکن خارجی علیه فدراســیون و باشگاه های ایران 

شکایاتی به فیفا ارائه کرده بودند.

خبرگزاری مهر به نقل از جمشــید 
جعفرپور، رئیس کمیسیون فرهنگی 
گزارش داد که سرمربی بلژیکی تیم 
ملی فوتبال ایران از فدراسیون فوتبال 
جمهوری اســامی  به فدراســیون 
جهانی فوتبال )فیفا( شــکایت کرده 
و در اقدامی مشــابه، فدراسیون هم 
شکایتی علیه مارک ویلموتس به فیفا 

ارائه کرده است.
چندی پیــش برخی مفاد قــرارداد 
فدراسیون فوتبال ایران با ویلموتس 
جنجــال به پا کرد، بــه همین دلیل  
شماری از نمایندگان مجلس شورای 
از فدراســیون خواستند،  اســامی 
قــرارداد را برای بررســی در اختیار 

مجلس بگذارد.
در حالی که فدراســیون ایران تاکید 
می کرد که فسخ قرارداد با ویلموتس 
هنوز قطعــی نیســت و طرفین به 
دنبال یک راهکار برای رســیدن به 
توافق هســتند، وکیــان ویلموتس 
متن شکایت علیه فدراسیون را آماده 

می کردند.
دلیل خوش بینی فدراسیون، تعهد به 
پرداخت دستمزد معوقه مربی بلژیکی 
بود که به گفته مســئوالن ایرانی، در 

نشستی در ترکیه صورت گرفت.
تنها  نه  اما  ســرخوردگی ویلموتس 
عدم پرداخت پــول، بلکه آنطور که 
او در پیامی توئیتری نوشــته است، 
»تحمیل شــرایط غیرقابل تحمل به 
او و همکارانش از ســوی فدراسیون 

فوتبال ایران« بود.
در زمان سرپرســتی ویلموتس، تیم 
ملی فوتبــال ایــران در چهارچوب 
مســابقات مقدماتی جام جهانی دو 
شکســت در برابر عــراق و بحرین و 
دو پیــروزی در بازی با هنگ کنگ و 

کامبوج داشته است.
مربــی بلژیکــی در ۲۹ مــه ۲۰۱۹ 
سرپرستی تیم ملی ایران را به عهده 

گرفت.
پیش از ویلموتس، کارلوس کی روش 
پرتغالی حدود هفت سال سرمربی تیم 
ایران بود. او نیز پس از جدایی از تیم 
ملی در ماه مارس از فدراسیون فوتبال 

ایران به فیفا شکایت کرد و قدراسیون 
ایران هم از او شکایت کرده است.

عاوه بر دو سرمربی تیم ملی، وینفرید 
شفر، ســرمربی آلمانی پیشین تیم 
استقال و برانکو ایوانکوویچ، سرمربی 
پیشین تیم پرسپولیس هم به علت 
مشــکات مالی با باشگاه های ایرانی 

ناچار به شکایت شدند.
در ماه اکتبر ســرور جپاروف، بویان 
نایدنوف، پادوانی و رابسون جانواریو، 
بازیکنــان خارجی اســتقال از این 

باشگاه به فیفا شکایت کردند.
بویان ۳۰۰ هــزار دالر، پادوانی ۱۰۰ 
هــزار دالر، جپاروف ۹۰ هــزار دالر 
و جانواریــو ۴۵ هزار دالر از باشــگاه 

استقال طلب دارند.
حــدود ســه هفتــه پیش آنــدره آ 
اســتراماچونی، ســرمربی ایتالیایی 
استقال تهران هم به علت تاخیر در 
پرداخت دستمزدش، همکاری با این 
باشگاه را پایان داد. سرمربی پیشین 
اینتر میان در ماه ژوئن سال جاری با 

استقال قراردادی دوساله بست.
گابریــل کالــدرون، ســرمربی تیم 
پرسپولیس تهران هم چند روز پیش 
در صفحه اینستاگرام خود از هواداران 

این تیم خداحافظی کرد.
پیام مربی آرژانتینی را ایرنا به فارسی 
منتشر کرد. در بخشــی از این پیام 
آمده است: »خیلی از ایرانی ها ممنونم، 
چون هر روز شــاهد لطف، احترام و 
میهمان نوازی آنها بودیم. می روم، اما 
از رفتار باشــگاه دلگیر هستم، چون 
مــدام می گویند کالــدرون به خاطر 
پول دلخور اســت، امــا این آخرین 
درخواســت من بود. چیزی که من 
می خواهم احترام است، باشگاه به من 
احترام نگذاشت. برای اینکه منظورم 
را متوجه شوید، به طور مثال، من و 
دســتیاران هزینه تشریفات فرودگاه 
را از جیب خودمان پرداخت کردیم، 
چون برای باشگاه مهم نبود و آنطور 
که وظیفه یک باشــگاه بزرگ است 
ما را بدرقه نکردند. رفتار باشگاه باید 
درخور هواداران و تیم باشد. اما با دلی 

شاد ایران را ترک می کنم«.

مهدی خسروی، بوکسور کولبر: 
من تنها ورزشکار ملی پوش 

کولبر نیستم

»مقابل چشــمان خودم، به کولبران 
شلیک کرده اند و کولبر کشته شده یا 
زخمی شده است. در مقابل چشمان 
خودم کولبر از شــدت سرما سکته 
کرده اســت و جانش را از دست داده 
است. گلوله خوردن، افتادن به دره، از 
سرما یخ زدن و روی مین رفتن، جان 
کولبران را همیشــه تهدید می کند. 
کولبرانی کــه در میان آن هــا افراد 
تحصیل کرده با مدارک تحصیلی ارشد 

و دکتری هم دیده می شود.«
این ســخنان »مهدی خســروی«، 
بوکســور جوان سبک  وزن عضو تیم 
ملی امید ایران، اســت. بوکســوری 
که می گوید این قابلیــت را در خود 
می بینیــد که در میادیــن جهانی و 
المپیک بدرخشد اگر غم نان بگذارد. 
غم نان که او را در آغاز راهش به عنوان 
ورزشــکار حرفه ای ناچار کرده است، 
یــک ســال ورزش را به کلــی کنار 
بگذارد و در ادامه هم بسیاری اوقات 
به جای حضور در ســالن و تمرین و 
آماده سازی، باری سنگین بر دوش پا 

در جاده مرگ بگذارد
مهدی خسروی، جوانی بیست ساله، 
اهل شهر کانی دینار مریوان، دانشجوی 
دوره کارشناسی علوم تربیتی، ورزشکار 
ملی و کولبر است. مهدی می گوید از 
کودکی به بوکس عاقه زیادی داشته 
است و دنبال فرصتی می گشته است 
تا بوکس را به شکل جدی شروع کند: 
»از سن ۱۶ سالگی بوکس را به صورت 
جدی شروع کردم و تنها دو ماه بعد 
از شروع، در مسابقات استانی در وزن 
خودم رتبه نخست را به دست آوردم 
و یکــی از اعضای فیکس تیم بوکس 
جوانان اســتان کردستان شدم. سال 
۱۳۹۵، ۱۷ ســاله بودم و درحالی که 
تنها یک ســال از بوکســور شــدنم 
می گذشت و کاما کم تجربه بودم، به 
مسابقات کشوری بوکس جوانان در 
گرگان رفتم و دو مسابقه دادم که هر 
دو را هم بردم اما به دلیل مصدومیت 

از ادامه مسابقه بازماندم.«
در حالت معمول، ورزشــکاری که در 
حین مسابقه رسمی دچار مصدومیت 
می شود وارد دوره درمانی می شود و 
در پی درمان سعی می کند با تمرینات 
فشرده ســطح آمادگی خود را حفظ 
کند؛ اما برای نوجوانی که از سن ۱۵ 
سالگی کار می کند و فقر و مشکات 
مالی بخشــی جدایی ناپذیر از تجربه 
زیسته کوتاه اوست، داستان به شکل 
دیگری رقم می خورد: »ســال ۱۳۹۶ 
به دلیل مشکات مالی، کا بوکس را 
کنار گذاشتم و ناچار شدم وقت های 
آزادم را کار کنم. هم کارگری می کردم 

و هم کولبری.«
هم زمان با کارگری، مهدی دیپلم خود 
را می گیرد و در دانشگاه هم پذیرفته 
می شــود و تاش می کند تمرینات 
بوکس را هم دوباره شروع کند: »سال 
۱۳۹۷ دوباره تمرین را شــروع کردم 
و حاال که وارد رده بزرگ ساالن شده 
بودم به عنوان یکی از اعضای تیم استان 
کردستان به مسابقات بوکس کشوری 
بزرگ ساالن در خوزستان اعزام شدم. 
با شــرایط من و زمان کمی که برای 
تمرین داشتم در نخستین مسابقه ام 
به حریف شناخته شده  قدری باختم 
اما به خاطر کیفیت بازی و این که سه 
راند مقابل آن حریف مقاومت کردم 
به اردوی تیم  ملی بزرگ ساالن بوکس 

ایران دعوت شدم.«

مهدی که نفر اول بوکس امید ایران 
در وزن ۴۹ کیلو است هم اکنون عضو 
تیم ملی امید ایران است و می گوید 
یکی از آرزوهای بزرگش که ســخت 
برای آن تاش می کند رســیدن به 
المپیک و مدال آوری در آن مسابقات 
است. آرزویی که برای رسیدن به آن 
باید همچون هر ورزشــکار حرفه ای 
به صورت تمام وقت تمرین کرد. کاری 
که در شــرایط فعلی بــرای مهدی 
مقدور نیســت: »من از ۱۵ ســالگی 
کار می کنم و کولبری کرده ام. هنوز 
هم کولبری می کنم. برای امرارمعاش 
و تامیــن مخارج تمریــن و ورزش و 

دانشگاه ناچارم کولبری کنم.«
پرجمعیتی  خانواده  می گوید  مهدی 
دارنــد و مادرش خانــه دار و پدرش 
بازنشســته آموزش وپرورش است و 
حقوق ناچیــزی دریافت می کند که 
طبعا کفــاف هزینه های یک خانواده 
پرجمعیــت را نمی دهــد: »ما یک 
خانواده ۱۱ نفر هســتیم. ۹ خواهر و 
برادر دارم. یک برادرم متاهل اســت 
و مســتقل از ما زندگی می کند و دو 
برادر بزرگ تــر از خودم هم مثل من 
کولبــری می کنند و ۴ بچه دیگر هم 
از من کوچک تر و دانش آموز هستند.«

انتشار یکی عکس از مهدی خسروی 
در حــال کولبــری در روزهایی که 
مرگ دو برادر نوجــوان کولبر توجه 
کوتاه مدت افــکار عمومی را به خود 
جلب کرده بود، خبرساز شد. »بیژن 
عبدالملکی«، دبیر هیات بوکس استان 
کردستان به طور تلویحی کولبر بودن 
او را تکذیب کــرد و درعین حال که 
می گفت هیــچ اطاعــی از زندگی 
شــخصی این »ملی پــوش نماینده 
تیم ملی بوکس ایران« ندارد، مدعی 
شــد مهدی به عنوان یک ورزشکار و 
دانشجو بعید است وقتی برای کولبری 
داشته باشد و او این عکس را احتماال 
برای همدردی با کولبران گرفته است. 
مهدی در واکنش به این سخنان تنها 
می گوید: »نمی توان با یک بار سنگین 
عکس همــدردی گرفــت.« او واقعا 
کولبر است و طبعا اگر حمایت مالی 

می شد ناچار نبود کولبری کند.
حمایتی کــه برای ادامه کار حرفه ای 
هر ورزشکاری ضروری است و کسانی 
چون مهــدی از آن محروم مانده اند 
و ناچــار شــده اند جانشــان را کف 
دستشــان بگیرند و به نام کولبری پا 
در راه مرگ بگذارند: »من از سن ۱۵ 
سالگی کولبری کرده ام و بوکس هم 
نمی رفتم وضعیت من همین بود. االن 
که بوکسور هستم انتظار دارم حمایت 
شوم. تا االن هیچ حمایتی از من نشده 
است. طبعا یک مقدار ناچیز حمایت 
محسوب نمی شود و من نمی توانم به 
یک کمک مقطعی دلم را خوش کنم 
چون پــس از اتمام این کمک دوباره 
وضعیت بــه حالت پیش برمی گردد. 
باید یک حمایت دائمی یا یک درآمد 
دائمی باشد که بتوان بی دغدغه نان، 
کار حرفه ای کنم و ورزشــم را پیش 

ببرم.«
مهدی تاکیــد می کند کــه او تنها 
ورزشــکار ملی پوش کولبر در ایران 
نیست و در اســتان کردستان چند 
ورزشــکار ملی پوش دیگر هم ناچار 
شده اند برای گذران زندگی کولبری 
کننــد: »طاها غفــاری کــه او هم 
اهــل مریوان و ورزشــکار ملی پوش 
دوومیدانــی اســت، یکــی دیگر از 

ورزشــکاران کولبر است که علی رغم 
داشتن مقام کشوری و مدال نقره در 

سطح آسیا، کولبری می کند.«
»طاها غفاری«، ملی پوش دوومیدانی 
و دارنده مدال آســیایی ورزشکاری 
اســت که اشــتغالش به کولبری و 
انتشار عکس هایش پائیز سال ۱۳۹۷ 
خبرساز شد. »طاها غفاری« ۲۴ ساله، 
پاییز سال گذشته به خبرگزاری ایلنا 
گفته بــود زیر فشــار بی پولی ناچار 
می شــود گاهی اوقات کولبری کند. 
طاها گفته بــود حمایتی از او در کار 
نیســت و نه تنهــا نمی تواند با خیال 
راحت ورزش کنــد بلکه دغدغه  نان 
ناچارش می کنــد جانش را به خاطر 
لقمه ای نان به خطر بیندازد و کولبری 

کند.
مهــدی می گوید جز ورزشــکارانی 
مثل او، افراد تحصیل کرده با مدارک 
باالی دانشــگاهی زیادی هم هستند 
که به خاطر نبودن فرصت شــغلی و 
بیکاری طوالنــی و برای لقمه ای نان 
ناچار شــده اند کولبری کنند: »افراد 
دارای لیسانس و فوق لیسانس و دکترا 
در میان کولبرانی که من دیده ام کم 
نیستند. وقتی کاری پیدا نمی کنند 
ناچار هستند کولبری کنند و تا کار 
دیگری هم پیدا نکنند همین کولبری 

را ادامه خواهند داد.«
تحصیل کــرده  کولبــران  دربــاره 
گزارش های زیادی تاکنون منتشــر 
شده است که تائید کننده مشاهدات 
مهدی اســت. برای نمونه تیر ســال 
۱۳۹۶ گزارشــی از کولبــری »باقر 
احمدی«، جوان مریوانی ۲۷ ساله ای 
منتشر شــد که لیســانس ریاضی 
محــض، فوق لیســانس برنامه ریزی 
شهری و رتبه ۱۲ کشــوری آزمون 

دکتــرای برنامه ریزی شــهری را در 
کارنامه خودش داشت. یا این گزارش 
در مورد »مهــدی ابراهیمی« که با 
داشــتن مدرک کارشناســی ارشد 
جامعه شناســی سال هاست کولبری 

می کند.
درحالی که »غامحسین اسماعیلی«، 
ســخنگوی قوه  قضائیــه، می گوید 
»بار ها اعام کردیم مشــکل قاچاق 
مرزنشینان و کولبران نیستند.« هدف 
گرفتن کولبران و کشتار سیستماتیک 
آنان از سوی نیروهای مرزبانی ایرانی 
ادامه دارد. سازمان حقوق بشری هه 
نگاو در گزارش پایان ســال خود در 
مورد کولبران به استناد آماری که این 
سازمان جمع آوری کرده است اعام 
کرده اســت در سال ۲۰۱۹ میادی، 
دســت کم ۲۵۲ کولبر و کاســبکار 
ُکرد در مرزها و جاده های کوردستان 
قربانی شده اند که از این تعداد ۷۶ نفر 
جانشان را از دســت داده و ۱۷۶ تن 
نیز زخمی شــده اند که به گفته این 
سازمان نشان می دهد شمار قربانیان 

۸.۳٪ بیش از سال ۲۰۱۸ است.
مهدی هم می گوید او بارها شــاهد 
مــرگ کولبران بوده اســت: »من با 
چشمان خودم وقتی در حال کولبری 
بودم شــلیک به کولبــران را دیدم و 
مقابل چشــمان خودم کولبر کشته 
شــد و کولبرانی بودنــد که زخمی 
شدند. با چشــمان خودم شاهد این 
بودم که کولبری از فرط سرما سکته 
کرد و جانش را از دست داد. مرگ به 
خاطر سقوط از دره، یخ زدن در سرما، 
شلیک و یا انفجار مین این چیزهایی 

است که در انتظار کولبران است.«

مهدی می گوید جز ورزشــکارانی مثل او، افراد تحصیل کرده با مدارک 
باالی دانشــگاهی زیادی هم هستند که به خاطر نبودن فرصت شغلی 
و بیکاری طوالنی و برای لقمه ای نان ناچار شده اند کولبری کنند: »افراد 
دارای لیسانس و فوق لیسانس و دکترا در میان کولبرانی که من دیده ام 
کم نیستند. وقتی کاری پیدا نمی کنند ناچار هستند کولبری کنند و تا 

کار دیگری هم پیدا نکنند همین کولبری را ادامه خواهند داد.«

شاهد علوی )ایران وایر(

چالش های مسی در سال ۲۰۲۰
ایســنا- دوران جدی مسی اکنون آغاز شــده است. همانطور که مهاجم بارسا 
پس از کسب ششمین توپ طایش اعام کرد می خواهد به افتخاراتش بیفزاید 
هدفش در سال جدید کسب عناوین تیمی بیشتر خواهد بود. ستاره آرژانتینی 
تاکنون ۳۴ جام برده اســت. هنوز هشت عنوان با دنی آلوس که پرافتخارترین 
بازیکن محسوب می شــود فاصله دارد. نخستین چالش مسی در سال ۲۰۲۰ 
سوپرجام اسپانیا خواهد بود. سپس باید رهبری تیمش را در بارسلونا برای کوپا 
دل ری داشته باشد. همچنین تاش کند برای یازدهمین بار قهرمانی در اللیگا 
را تجربه کند )خنتو تنها بازیکنی است که باالتر از او است و ۱۲ قهرمانی کسب 
کرده است( و دوباره با لیگ قهرمانان روبرو شود که از سال ۲۰۱۵ جام قهرمانی 
را در این بازی ها باالی سر نبرده است. او می خواهد خاطرات تلخ دو سال گذشته 

در لیگ قهرمانان را پاک کند.
مسی به دنبال عناوین است و می تواند به رکوردهای فوق العاده ای دست یابد. 
او با رکورد پله تنها ۲۵ گل فاصله دارد. ســتاره ســال های دور فوتبال برزیل 
برای ســانتوس ۶۴۳ گل به ثمر رساند و مسی برای آبی اناری ۶۱۸ بار گلزنی 
کرده است. به ثمر رساندن این گل ها می توانند مهاجم بارسا را برای هفتمین 
بار به جایزه پیچیچی برســانند. او فصل گذشــته با سارا برابر شد که شش بار 
بهترین گلزن اللیگا شــده بود. اکنون مســی می تواند از این رکورد عبور کند. 
ســتاره آرژانتینی در توپ طا و کفش طا هم از دیگر بازیکنان باالتر اســت. 
بازیکن بارسا در این فصل برای کسب کفش طا کار سختی پیش رو دارد چون 
روبرت لواندوفسکی شش گل و تیمو ورنر پنچ گل بیشتر از او به ثمر رسانده اند.
در نهایت او می خواهد قهرمان کشورش باشد و برای نخستین بار به همراه آبی 

سلسته یک جام را فتح کند. از مسی در سال جدید انتظار بیشتری می رود.
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ستاره های جدید ورزش 
در سال ۲۰۲۰

 چه کسانی هستند؟
المپیک ورزش ســال ۲۰۲۰جهان را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد. بازی های 
توکیو اما تنها رویداد ورزشی ۱۲ ماه 
آینده نیست که فرصت قهرمان شدن 
را در اختیار ســتاره های جدید قرار 
می دهد. این  مطلب به ورزشــکارانی 
می پردازد که انتظار می رود در ســال 
جدید میادی نام شان چه در توکیو و 
چه در جاهای دیگر دنیا بیشتر بر سر 

زبان ها بیفتد:

میهو نوناکا ) ژاپن(: سنگ نوردی

موفقیت در المپیــک خانگی در هر 
رشته ورزشی که باشد می تواند از یک 
ورزشکار بی نام و نشان، ستاره بسازد. 
درست مثل اتفاقی که برای تیاگو براز 
دا سیلوای برزیلی، برنده مدال طای 
رشــته پرش با نیزه در المپیک ریو 

افتاد.
اما اگــر این اتفاق در ورزشــی مثل 
ســنگ نوردی که برای نخستین بار 
وارد المپیک شده، بیافتد هیجانی دو 
چندان هم خواهد داشت. رویایی که 

میهو نوناکا آن را دنبال می کند.
قهرمــان جام جهانی ســنگ نوردی 
در ســال ۲۰۱۸، یکــی از ماهرترین 
ورزشــکاران این رشــته به حساب 
می آیــد و در المپیک هم از حمایت 
شمار زیادی از هموطنانش برخوردار 

خواهد بود.
میهو یکــی از چهره های برجســته 
ورزش ســنگ نوردی است اما خیلی 
امیدوار نبود که این رشته در المپیک 
پذیرفته شود و وقتی این اتفاق افتاد 
به شدت هیجان زده شد. او به بی بی 
سی گفت: »چیزی که سنگ نوردی را 
جذاب می کند حس فوق العاده  ایست 
که بعــد از یک صعود موفق خواهید 
داشــت و همین طور منظره آن باال. 

حیرت انگیز است.«

تام شار ) آمریکا(: اسکیت بردینگ

اســکیت بردینــگ یکــی دیگر از 
ورزش هایی اســت که در بازی های 
توکیــو بــرای اولین بــار در جمع 
رشته های المپیک قرار گرفته و انتظار 
می رود تام شــار با تنها ۲۰ سال سن 
در میان شرکت کنندگان مرد در این 

رشته بدرخشد.
شار اولین چرخش ۱۰۸۰ درجه ای با 
اسکیت برد )زدن سه دایره کامل بعد 
از پرش از یک سکوی عمودی به هوا( 
را به نام خود ثبت کرده و جوان ترین 
ورزش کاریســت کــه در رقابت های 
ایکــس ) X Games، رقابت هــای 
ورزش های مخاطره آمیز که شــبکه 
ای اس پی ان هر سال برگزار می کند( 
موفق به کســب مدال طا شده. او تا 

کنون در مجموع ۹ مدال دارد.
برگزارکنندگان المپیک، عاقمند به 
گســترش این بازی ها با هدف جذب 
مخاطبان جدید و جوان تر هستند و 
امیدوارند حضور افرادی مثل شار در 
این رقابت ها به تحقق این هدف کمک 
کند. استراتژی کاما توسعه یافته این 
ورزشــکاران در شبکه های اجتماعی 
و روش ارتباطی  آن هــا با طرفداران 
خود که در آن معموال از فاصله میان 
ورزشکار و هوادار خبری نیست، باعث 
جذب این قشــر از مخاطبان خواهد 

شد.
بن سادرلند )بی بی سی(

بریانا ویلیامز ) جامائیکا(: دو و میدانی

انتظــار می رفت ۲۰۱۹ ســال ظهور 
قهرمان آینده جامائیکا در رقابت های 
دوی ســرعت زنان در المپیک باشد، 

اوضاع اما طور دیگری پیش رفت.
جانشــین احتمالی الین تامپسون ) 
المپیک ۲۰۱۶( و شــلی-آن فریزر 
) المپیــک ۲۰۱۲(، بریانا ویلیامز ۱۷ 
ساله است که با وجود به جا گذاشتن 
رکوردهای پیاپــی در رقابت های زیر 
۲۰ سال، مســابقات رده بزرگساالن 
را به شکلی نه چندان خوشایند آغاز 

کرد.
نتیجه آزمایش  دوپینگ ویلیامز پیش 
از مســابقات جهانــی دو و میدانی 
در قطــر که اولین حضــور او در رده 
بزرگساالن به حساب می آمد مثبت 

از آب درآمد.
با این حــال امیر کــروان، نماینده 
ویلیامز ادعــا کرد این ماده در داروی 
قابل  سرماخوردگی که بدون نسخه 
تهیه و یکی از آشــنایان بــه او داده، 
وجود داشته اســت هر چند اسمی 
از آن در فهرست ترکیبات فعال این 
دارو دیده نمی شود. به گفته او، خود 
ویلیامز هم در فرم کمیسیون مبارزه 
با دوپینگ جامائیکا به استفاده از این 

دارو اشاره کرده است.
این توضیحات ظاهرا پذیرفته شد و 
ویلیامز به جای محرومیت از رقابت ها، 

توبیخ شد.
نقطه قوت کلیــدی ویلیامز، قدرت 

انفجاری اش است. او بسیار قدرتمند 
است، ماشین دونده ای که شخصیت 

به شدت جذابی هم دارد.
نــام بریانــا ویلیامز در تیــم اعزامی 
جامائیکا به مســابقات جهانی دو و 
میدانی ۲۰۱۹ در قطــر قرار گرفت 
امــا وقتی فهمیــد اضطــراب روند 
آمادگــی اش را بیــش از حد مختل 
کــرده، از این رقابت هــا کناره گیری 
کرد. او در عوض روی المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو به عنوان عرصه ای برای شروعی 

درخشان حساب باز کرده است.

گابریل ورون ) برزیل( - فوتبال

گابریل ورون شاید به دلیل شباهت 
نام خانوادگی اش با خوان سباستین 
ورون، ستاره پیشین آرژانتین به نظر 
آرژانتینی بیاید، اما اهل برزیل است 
و ظاهرا بیشــتر دنبالــه روی گابریل 
ژسوس، مهاجم برزیلی منچسترسیتی 

که نام کوچکی مشابه او دارد، است.
او که مثل گابریل ژســوس دســت 
باشــگاه  فوتبال  پــرورده مدرســه 
پالمیراس است، در ماه نوامبر جلوی 
چشم هزاران هوادار برزیلی به همراه 
هم تیمی هــای خود قهرمانی در جام 

جهانی زیر ۱۷ سال را جشن گرفت.
ورون ســه گل در ایــن تورنمنت زد 
و در نهایــت توپ طــای رقابت ها 
را برد. بنابراین جای تعجب نیســت 
که صحبت از پیوســتن این بازیکن 
به باشــگاه های اروپایی به خصوص 
تیم های شهر منچستر به میان آمده 

است.
اگر پای گابریل به منچســتر یونایتد 
برسد، باید امیدوار باشد بتواند بیشتر 
از خوان سباســتین، که همیشه به 
عنــوان یکــی از مأیوس کننده ترین 
خریدهای سر الکس فرگوسن مورد 
انتقاد قــرار می گرفت، از این فرصت 

بهره ببرد.

بیانکا آندرسکو ) کانادا(: تنیس

قــرار دادن نام این تنیس باز در میان 
ستاره های آینده شاید به نوعی تقلب 
به حســاب بیاید چون بعد از کسب 
یک قهرمانی گرند اسلم در رقابت های 
اوپن آمریــکا در ۲۰۱۹ آنقدرها هم 

ناشناخته به حساب نمی آید.
نام بیانکا آندرســکو در این فهرست 
آمــده چــون در ۲۰۲۰ می  تواند از 
یک کشف تازه به یکی از قدرت های 

تنیس جهان تبدیل شود.
با هرچه کمرنگ تر شدن تسلط سرنا 
ویلیامــز بر تنیس زنــان - واقعیتی 
که پیروزی آندرســکو در فینال اوپن 
آمریــکا مقابل ویلیامــز بدون باخت 
در هیچ یک از ســت ها بر آن صحه 
می گذارد- تنیس بــاز جوان کانادایی 
یکی از اولین گزینه ها برای جانشینی 

او به حساب می آید.

آندرسکو هنوز ۲۰ سالش نشده اما در 
زادگاهش، تورنتو لقب »الهه تنیس« 
را به او داده اند. وبسایت »تنیس ورد 
یو اس ای« در پاســخ به این سوال که 
» آیا او یک تنیس باز کامل اســت؟« 
نوشــته: »حریفان - چه از او جوان تر 
باشند و چه مســن تر- همگی اهل 
رقابت خواهند بــود اما امروز به نظر 
نمی آیــد هیچکــدام از آن هــا همه 
ساح هایی که آندرســکو در اختیار 

دارد، را داشته باشند.«
با وجــود بازیکنــان با اســتعدادی 
همچون اشلی بارتی، نائومی اوساکا و 
بلیندا بنچیچ که در اوایل دهه ســوم 
زندگی خود قرار دارند، به نظر می آید 
تنیس زنان غیرقابل پیش بینی ترین و 
هیجان انگیزترین دوران خود را طی 

سال ها پیش رو خواهد داشت.

الکس آلبون ) تایلند(: فرمول یک

آلبون، راننده تیم ردبول به تازگی به 
جمع ۶ راننده متعلق به ســه تیمی 
که مدعی   اصلی قهرمانی فرمول یک 
هستند، اضافه شــده است؛ مدعیان 
جدی قهرمانی تیم های مرســدس، 
فراری و ردبول هستند که با دو راننده 

در مسابقات شرکت می کنند.
او سال ۲۰۱۹ در ابتدا با تیم جوانان 
تورو روســو قرارداد امضا کرد تا جای 
خالی پی یر گاسلی که بعد از جدایی 
غیرمنتظره دنیل ریکاردو و پیوستنش 
به تیم رنو، به رده بزرگســاالن صعود 

کرد را پر کند.
او بــه عکس گاســلی ) که عملکرد 
ضعیفی داشت( درخشان ظاهر شد 
و مدیریت تیم در میانه فصل تصمیم 

گرفت جای آن ها را عوض کند.
اتفاقــی که باعث شــد ایــن راننده 
جوان تایلندی یکی از محبوب ترین 
صندلی ها در تمام ورزش های موتوری 

را از آن خود کند.
عملکرد الکــس به اندازه کافی خوب 
بود تا این جایگاه را در ســال ۲۰۲۰ 
هم برایش تضمین کند. با این حال 
در تیم رد بول او با مکس فرســتاپن 
استثنایی - یکی از دو نابغه بی چون 
و چرای فرمول یک حال حاضر جهان 
در کنــار لوئیس همیلتــون- رقابت 

می کند.
فرستاپن به شکل بی رحمانه ای سریع 
اســت و آلبون باید ثابت کند توانایی 
الزم بــرای این که پا به پای او پیش 
بــرود را دارد. اگر ایــن اتفاق بیافتد، 
۲۰۲۰ سالی فوق العاده برای او خواهد 
بود و اگر هم نه، به احتمال زیاد پایان 
دوران حضور او در یک تیم درجه یک 

رقم می خورد.
فرمول یک امروزی به همین اندازه بی 

رحم است.

کفاشیان: دعوای ما و کی روش زن و شوهری بود، ویلموتس آب زیرکاه بود

رئیس پیشــین فدراســیون فوتبال 
درباره مسائل مختلفی از زمان ریاست 
خودش و فعالیت های فعلی فدراسیون 

مانند ماجرای ویلموتس توضیح داد.
به گزارش ایسنا، علی کفاشیان، نایب 
رئیس نخست فدراسیون فوتبال در 
گفت وگویــی تلویزیونی با اشــاره به 
حضور حقوقدان ها در ماجرای قرارداد 
کی روش اظهار کرد: زمان عقد قرارداد 
او هم فردی از حقوق بین الملل آمد 
و قرارداد را دید. یکسری موارد وجود 
دارد که از دست فدراسیون و ما خارج 
است. به کی روش می گفتیم ما پولت 
را ســر ماه می دهیم اما اگر پول هم 
داشتیم نمی توانســتیم آن را حواله 

کنیم.
او در پاســخ به اینکــه دعواهایتان با 
کی روش بر ســر همین موضوع بود، 
ادامه داد: بله، خارجی ها روی پولشان 
حساس هســتند. ما هم معموال دیر 
پول را می دادیــم. البته دعواهای ما 
با کــی روش زن و شــوهری بود. هر 
روز دعوا می کردیم اما ساختگی بود. 
یک وقت هایــی زورمان به باالتری ها 
نمی رســید که پول بگیریم، ایشان 
را می انداختیــم جلــو و می گفت ما 
نمی توانیم اردو برگزار کنیم و این طور 
پول را می گرفتیم. عملکرد کی روش 
خــوب و توانمند بود و نازش خریدار 
بــود. البته این ناز گاهی یقه ما را هم 

می گرفت!
نایب رئیس اول فدراســیون فوتبال 
در پاسخ به اینکه از تاج که با تجربه 
است توقع نمی رفت چنین قراردادی 
با ویلموتس که کا ۴۰ روز در ایران 

بوده و حاال دنبال غرامت سنگین است 
ببندد، بیان کرد: نظر خود من این بود 
که ویلموتــس باید تا پایان ماموریت 
می ماند. این تعویض مربی جز صدمه 

خوردن چیزی برای ما نداشت.
کفاشــیان در پاســخ به این پرسش 
که آیا با وجود این دو شکســت او را 
حفظ می کرد، گفت: قرارداد ویلموتس 
اینگونــه بــود که اگر جــام جهانی 
نمی رفت خود به خود فسخ می شد اما 
کار او بایــد ادامه پیدا می کرد. به هر 
حال تا سه نشه بازی نشه! اگر مربی 
توانمند است و تصمیمی بگیریم باید 
پای آن بمانیم. مثل رییس فدراسیون 
می ماند که انتخابش می کنند بعد از 
دو ســال می گویند برو. بحث رفتن 

نیســت، باید چهار سال بمانی و کار 
کنی! به من هم خیلی می گفتند برو 
و البته من هم بیشــتر لج می کردم 
و می مانــدم. مثا تیــم امید نتیجه 
نمی گرفت، می گفتند شما باید بروی. 
می گفتم می خواســتم بروم اما حاال 
که گفتید می مانم. درباره علی دایی 
هم من موافق بــودم او بماند اما در 
جلسه ای که با هیات رییسه داشتیم 
به این نتیجه رســیدیم که شــاید با 
فضایی که به وجود آمد و باختی که 

رخ داد، بهتر است نباشد.
رییس مســتعفی فدراسیون فوتبال 
ادامه داد: کار ویلموتس هم باید ادامه 
پیدا می کرد و جلو می رفت. کسی که 
می رود اگر تیم نتیجه نگیرد می گوید 
اگر من بودم نتیجــه می گرفت، اگر 
نتیجه بگیرد هــم می گوید به خاطر 
حضور من بوده است! خب چه دلیلی 
دارد او را برداریم؟ اگر از اول انتخابمان 

خوب باشد قطعا باید او بماند.
وی دربــاره اســتراماچونی گفت: او 
چهره استقال است. ما از همین جا 
باید قدر آقای کی روش را بدانیم. خدا 
شاهد اســت ۶ ماه ۸ ماه حقوق او را 
نمی دادیم اما بــه او می گفتیم پول 
هســت و در مسیر گیر کرده و قبول 
می کرد اما کسی که درک نمی کند و 
با ما همراه نمی شود بهتر است نباشد! 
مثــا ویلموتس حرف نمی زد اما آب 
زیرکاه بود. کی روش هم داد و حرفش 

را می زد ولی »رو« بود.
رئیس مســتعفی فدراسیون فوتبال 
درباره پنج سال محرومیتی که کمیته 
اخاق بــرای او بریده اســت، گفت: 

درباره پرونده نمی دانم چه مســائلی 
اتفــاق افتاد و چه پرونده ای برای من 
ساختند و بعد از این همه خدماتی که 
داشتیم چه چیزهایی درست کردند. 

من نمی دانم و اصا کاری نکردم.
او درباره ناپدید شــدن ۷۰ هزار دالر 
توضیح داد: چیزی ناپدید نشده است. 
مثل ایــن می ماند کــه معامله ای با 
کسی می کنی جنسی به او می دهی 
و به تو چک می دهد اما چک وصول 
نمی شــود و باید دنبــال آن بروی و 
شکایت کنی. ماجرای ما هم همین 
بود. شــرکت ام پی سیلوا برای حق 
پخش مسابقات انتخابی جام جهانی 
قبلــی به ما پول داده بــود. حاال که 
اصا کسی دنبال این قراردادها نیست 
ولی ما می خواســتیم از آب هم کره 
بگیریم. او ۷۰ هــزار دالر را نداد. ما 
هم قراردادمان را فســخ کردیم. این 
شرکت متعلق به خارج از کشور بود 
و اگر ما می خواستیم پیگیری حقوقی 
کنیــم باید دو برابر این ۷۰ هزار دالر 
پول وکیل می دادیم و آخر هم به هیچ 
جا نمی رسیدیم چون این شرکت را 
منحل کرده و رفتــه بودند. از طریق 
AFC و فیفا، پیگیــری کردیم و به 
جایی نرسیدیم. جزو اختیارات بنده 
بود که شکایت نکنم اما بعدها تبدیل 
به پرونده شــد و دنبال این بودند که 

محرومیت بزنند.
او در پاسخ به اینکه دوباره قرار است 
رییس فدراسیون شــود، تاکید کرد: 
رئیس فدراسیون شوم؟ عاقل از یک 
سوراخ دو بار گزیده نمی شود و فکر 
نمی کنم دیگر رییس فدراسیون شوم.
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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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و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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مشاوره اولیه رایگان

“دستاشو مشت کرده” اثر هیچکس و 
“یاد آر” اثر محسن نامجو با شعر علی 
اسدالهی، هر دو در واکنش و بر بستر 
شورش ها و اعتراض های آبان ماه ۹۸ 
و با فاصله اندکی از این رخداد بزرگ 

خلق شده اند.
حساســیت و واکنــش همدالنه ی 
هنرمندانی چون هیچکس و نامجو با 
رخداد بزرگی که در آبان ماه رخ داد و 
تاش این دو برای روایت و ثبت این 

رخداد در اثر هنری ستودنی است.
این دو اثر، که با اســتقبال مخاطبان 
روبه رو شدند، در فرم و اجرای موسیقی 
و در زبان و ساخت و فرم شعر و نیز در 
برخورد با رخداد آبان ماه، بر بن مایه 
دو نگاه متفاوت اما موجود در جامعه و 
فرهنگ ما شکل گرفته اند. هدف این 
یادداشت نه ارزش گذاری این دو نگاه 
که بررســی آنهاست است بر تحلیل 
ساختاری شعر و موسیقی این دو اثر.

نامجو و اسدالهی: مرثیه شکست

“یاد آر” نامجو مرثیه ای زیبا اســت. 
نامجــو و اســدالهی در ایــن مرثیه 
شکست “مایی” را روایت می کنند که 
مغلوب شده، خونش “ارزان بر خاک 
ریخته” و “غریبانه و بی صدا و پنهانی” 
رفته” اســت. “مایی” کــه امیدی به 
گرفتن حق خود در زمان حال، زمان 
روایت مرثیه، ندارد. “ما”یی که نه فقط 
در اکنون شکست خورده که شکست 
خود را پذیرفته اســت. مبارزه ی این 
“ما” با “شتک زدن خونش” به پایان 
رســیده اســت و تنها روزنه ی امیدِ  
مانکولیک او آینده ای است انتزاعی 
و نامتعین و کلی که در آن دیگرانی 
پیروز خواهند شد. دیگرانی که در روز 
پیروزی “رقصنده ، پایکوبان و غرق در 
بوسه بارانی” ترانه ی “جان جان جان” 
را “با قهقهه” خواهند خواند. شــاعر 
این آینده ی انتزاعی و نه مشخص را 
با واژه های کلی، نامتعین، کلیشه ای 
و تکراری چون “روز بارانی شــادی، 
باران بهارانــی، آزادی، رقصنده ” و… 
بیان می کند. آینده ای تاریخی و کلی 
و نمادین که در متن شعریت نیافته 
اســت. آینده ای که راوی امیدی به 
دیــدن آن ندارد. نامجو و اســدالهی 
در پایــان ترانه از آینــدگان ِ پیروز 
می خواهنــد کــه در روز پیروزی و 

رهایی
“یک جرعه بنوش آن روز

با خنده بنوش آن روز
یاد مردگانی که

زنده اند و می دانی”

مرثیه های »یاد آر«

مرثیــه بــر بســتر شکســت خلق 
می شــود. مرثیه های موفق و ماندگار 
شکســت جزئی را در قالب تراژدی 
بازآفرینی می کننــد. برخی از  کلی 

ماندنی ترین آثار هنری ایران بر بستر 
شکست جنبش ها خلق شده اند. در 
شعر و موسیقی پس از ۲۸ مرداد ۳۲ 
نمونه هایی درخشان از این گونه مرثیه 

را می توان دید.
مضمون اصلی ترانه ی “یاد آر” نامجو 
– به یاد آوردن “ما”ی شکست خورده 
در روز رهایی – و نیز برخی تصویرها 
و حتا عنوان این ترانه را، در ترانه ها و 

شعرهای دیگر و می توان دید.
از جمله مســمط مشــهور “ای مرغ 
ســحر”، اثر میرزا علی اکبر دهخدا با 
مصرع معروف “یاد آر، ز شــمع مرده 
یاد آر”، شعر “به گلگشت جوانان یاد 
ما را زنده دارید ای رفیقان”، نوشــته 
محمد ُزهری، مصرع معروف “به یاد 
آر” در شــعر “از عموهایــت” احمد 
شــاملو، ترانه “به یاد عارف” با شعر 
ســایه، موسیقی محمد رضا لطفی و 

صدای شجریان و چند اثر دیگر.
دهخدا در مسمط “ای مرغ سحر” با 
مصرع معروف “یاد آر، ز شــمع مرده 
یــادآر”، در رثای دوســت و همکار 
و همــراه خود میــرزا جهانگیر خان 
صوراسرافیل، روزنامه نویس شجاع و 
آزادی خواهی که به فرمان محمد علی 
شــاه اعدام شد، از زبان صور اسرافیل 
از مرغ سحر و آیندگان می خواهد که 
“چون شب تار بگذشت” و “اهریمِن 
زشت خو حصاری” شــد “زان کس 
که ز نوِک تیِغ جاد/ مأخوذ به جرِم 
حق ســتایی” کشته شــد، “ز شمع 
مرده”، یــاد آورند. دهخــدا در این 
مســمط به فردایی خیالی در آینده 
دل بسته اســت اما فاجعه ی حال را 
به مرگ صوراســرافیل محدود کرده 
و شکســت را به کل جنبشی که او 
بدان تعلق داشت، جنبش مشروطه 

خواهی، تعمیم نمی دهد.
شعر “به یاد عارف” اثر سایه )هوشنگ 
ابتهاح( از شــعرهای ضعیف او است 
اما موســیقی اســتادانه محمد رضا 
لطفی و صدای شجریان در آواز بیات 
ترک ضعف شــعر را تا حدی جبران 
می کنند. سایه در این شعر شکست 
را پذیرفته و زمان حــال راوی را در 
سنجش با آینده، که بهاری است پر 
گل، چون پاییــزی بی گل توصیف 
می کند. هوشــنگ ابتهاج در “به یاد 
عــارف” از “بلبــان” می خواهد که 
“چون در این چمن وقت گل رســد/ 
زین پاییز یاد آرید” و “چون بردمد آن 
بهار خــوش درکنار گل، از ما نیز یاد 

آرید.”
ُزهری در شعر “به گلگشت جوانان” در 
سوگ شکست ۲۸ مرداد ۳۲ از مایی 
می گوید که با “ظلمت شب” جنگیده 
و خونش بر “دیوار هر کوچه” ریخته 
اســت. او برای “یاران” آینده از رنج 
مای زمان حال می گوید، از تب هایی 
کــه “تن رنجور” آنهــا را آب کرده و 
امیدشان را نابود. تاکید می کند که به 

رغم سرکوب و زندان هیچ کس از ما 
“پای از راه” نگردانده و در” راه دشمن 
گام نزده”. ُزهــری به آیندگان پیروز 
پیام می دهد که “عشــق ماست الی 
برگ های هر کتابی را که می خوانید”، 
که رهایی آنان حاصل مبارزه “ما” بوده 
است و به آیندگان گوشزد می کند که
“این صبحی که می خندد به روی بام 

هاتان
و این نوشی که می جوشد درون جام 

هاتان
گواه ماست، ای یاران!
گواه پایمردی های ما

گواه عزم ما
کز رزم ما

جانانه تر شد! “

نامجو، زهری و مرثیه»ما«ی شکست 
خورده

در شــعر زهری و در متن ترانه “یاد 
آر” نامجو راوی “ما”ی مغلوبی است 
که شکست را پذیرفته است. “ما”یی 
که جنگیده اما شکست خورده، مایی 
که به رهایی و پیروزی در اکنون خود 
امید ندارد و شکایت به آینده ای خیالی 
و برای او دست نیافتی می برد تا یاران 
ِ آن آینده دادخواه او باشند. مایی که 
پیچیده در شوالی درد و شکست تنها 
امید خود را به یاران آینده بسته است 
که او را از یاد نبرند، سام “ما”ی مرثیه 
خوان را به رهایی و پیروزی برسانند و 
بدانند که اگر پیروزند به دلیل مبارزه 
و پایمردی ها و خون ریخته ماســت. 
مایی که باور دارد که زمانش سپری 
شــده، مایی که زخم های خود را در 
خلوت خود می لیســد، از سر درد آه 
کشیده و خطاب به دوستان همرزم 
و یاران خیالی آینده می گوید: “از ما 

که گذشت”.
مای شــعر ُزهری و مای اسدالهی هر 
دو شکست خورده اند اما مای اسدالهی 
از موضــع و منظر ضعــف و پذیرش 
شکست مرثیه می خواند و مای ُزهری 
از موضــع و منظر اعتقاد به موضع و 
باور به توان خود. مای اسدالهی فقط 
خواهــان از یاد نرفتن اســت و مای 
ُزهری با اعتماد به نفس تاکید می کند 
که ما بودیم که “نگین صبح روشن را 
به روی پایه ی انگشتر فردا” نشانده ایم 
و پیروزی آینــده را مدیون زحمات 

نسل خود می داند.
شعر ُزهری در سنجش با شعر شاعران 
معاصر او شعری ضعیف تلقی می شد 
هرچند شعر “به گلگشت” او به دلیل 
تناســب مضمون آن با نیاز زمانه ی 

پس از شکســت ۲۸ مــرداد ۳۲، از 
شعرهای معروف و پرخواننده روزگار 
خود بود. شعر “به گلگشت” ُزهری در 
شعریت، فرم و زبان و در تصویر سازی 
و استعاره ها و دیگر صناعات شاعری 
از شعر اسدالهی قوی تر است هرچند 
هر دو شــعر رومانتیــک و تا حدی 
سانتی مانتال  اند و تاش اسدالهی برای 
مدرن یا پست مدرن دادن جلوه دادن 
شــعر به دلیل زبان ضعیف و غیبت 
خیال شاعرانه و شعریت در بخش های 
اصلی متن، جوهر رومانتیک و سانتی 

مانتال آن را نمی پوشاند.
اسدالهی در متن خود با تکرار “جان 
جان جان”، خواسته یا نا خواسته، به 
بند “توی سینه اش جان جان جان، 
یه جنگل ستاره داره” در شعر “آفتاب 
کاران” ســعید ســلطان پور ارجاع 
می دهد. نامجو نیز با انتخاب نام ترانه 
)“یاد آر”( به بند “به یاد آر، عموهایت 
را می گویم، از مرتضا سخن می گویم” 
در شعر “از عموهایت” شاملو و به شعر 
“یادآر ز شــمِع مرده یــادآر” دهخدا 
ارجاع می دهد و مخاطب با خواندن یا 
شنیدن این ارجاع ها شعرهای شاملو، 
دهخدا و سلطان پور را به یاد می آورد. 
این تداعی ها به سنجش خودآگاه یا 
ناخوداگاه شعر اســدالهی با این سه 
شعر منجر می شود که به سود شعر 

اسدالهی نیست.

موسیقی نامجو در »یاد آر«

موســیقی و صــدای نامجو مضمون 
شکستی را که در شعر اسدالهی هست 
به خوبی و با قدرت بیان می کند. نامجو، 

که از او ترانه ها و صداهای خشمگین 
و عاصی نیز شنیده ایم، در این ترانه با 
صدای غمگین خود مرثیه ی شکست 
ســر می دهد. نامجو ترانه را در مایه 
شور/دشتی می خواند که شاید بیش 
از هر مایه ای در ردیف موسیقی ایرانی 
آواز مرثیه ی مانکولیک است. او در 
مســیر اجرای ملودی اغلب به قالب 
گوشه های دستگاهی پایبند است اما 
مانند بسیاری ترانه های دیگر خود با 
به کار گرفتن آکوردهای بلوز فضایی 
متفــاوت را خلق می کنــد. نامجو با 
مهارتی کــه سال هاســت در کار او 
می شناســیم چیره دســتانه از پس 
تلفیق شعر و موســیقی برمی آید. او 
به خوبی نقطــه عطف و مرکز تغییر 
متن را تشخیص داده و این شکسته 
شدن را موســیقیایی بیان می کند. 
نامجو نقطه اوج شــعر )“آغوش پس 
از آغوش… ریسه  های طوالنی”( را در 
گوشه عشاق می خواند که به دستگاه 
شور می رسد و به اوج دشتی مشهور 
اســت. پس از آن موســیقی مکث 
کوتاهی کــرده و نامجو بخش بعدی 
شعر را، که با “آن روز ولی از ما یادی 
به میان آور” آغاز می شود، در فرود به 
دشــتی و با ملودی ای زیبا و غمگین 
خوانده و قوی ترین بخش ترانه خلق 

می شود.
نامجو در این ترانه نیز نامجوســت: 
بــا تحریرها و روندهــای ملودیک و 
موسیقیایی که او را از دیگران متمایز 

می کند.
شعر اســدالهی از موســیقی نامجو 
عقب می ماند. متن توان بیان شعری 
رخداد را ندارد. شــاید اگر نامجو در 

دو نگاه متفاوت هنری
 به آبان  ۹۸

نامجو و هیچکس
»مرثیه شکست و خطابه رزم«

گزینش شعر برای این اثر خود راهی 
دیگــر می رفت و متنی متناســب با 
توانایی های شناخته شده هنری خود 
برمی گزید، با اثری با ارزش های دیگر 

رو به رو می شدیم.

هیچکس: روایت طغیان  و ادامه رزم

آهنگ “دستاشــو مشــت کرده” اثر 
هیچکــس اما هم از نظر محتوا و هم 
فرم از جنس و سرشت دیگری ست. 
“دستاشو مشت کرده” مرثیه نیست. 
روایت زنده و جاندار رخدادی اســت 
کــه در اکنون رخ می دهــد و تداوم 
دارد. نگاهش نه به آینده و گذشــته 
که به اکنون است. اکنوِن در خیابان، 
اکنوِن در شورش مردماِن عاصی. نه 
شکســتی در کار است و نه پیروزی. 
سرکوب خشــن ستم گران هست اما 
شــوریدن مردمان بر ستم و خشم از 
سرکوب، خشم بر ستم و ستمگر نیز 
هست. سخن از جنایت و از یاد نبردن 
و دادخواهی  هست اما این دادخواهی 
و شورش علیه بی داد در اکنون و در 
حال، در اکنونی متعین، مشــخص و 
واقعی است نه در آینده ای دور دست، 
سمبولیک، انتزاعی و کلی. کسی به 
پایان راه نرسیده و نبرد اصلی، چون 
قصه ی راوی، تازه آغاز شــده است: 
“خیلیا حبس شدن و ُمردن، این پایان 

نی، هنوز نرسیدیم ته قصه”.
ضمیر اصلــی در ترانه هیچکس “او” 
ســت. “او”ی یاغــی. اویی که حتی 
اگر شکســت بخورد ناامید نمی شود 
و شکســت را نمی پذیــرد. اویی که 
دادخواهی می کند نه شــکایت. اویی 
کــه به آینده پناه نمی برد. آینده ی او 
در زمان حال، در شــورش اکنون او، 
در حال ساخته شدن است. اویی که 
زخم خورده اما به خلوت خانه بازنمی 
گردد. اویی که “تو خیابون واستاده که 
یه جوری حقشو پس بگیره”. اویی که 
“دستاشو مشت کرده و “داره جونِ  به 
لب رسیده رو فریاد می زنه: ما همه با 

هم هستیم! “
موسیقی رپ بر اهمیت کلمات دربرابر 
ملودی و موســیقی تاکید می کند. 
هیچکس در این آهنــگ متن را به 
روال معمــول رپ نمی خواند. دکلمه 
می کند تا حتی بیشــتر بر کلمات و 

جمله ها تاکید کند
 امــا این آهنــگ وزن و ریتم خاص 
خود را خلــق می کند. جنس صدای 
خش دار هیچکس، که به آن شــهره 
است، با فضای آهنگ هم خوانی دارد: 
صدایی معترض، شکســت خورده اما 

هم چنان سرپا، خشمگین و دادخواه.
هیچکــس در این اثر از اســتعاره و 
تمثیــل بهره چنانی نگرفته اســت. 
جمله های متن او ضربه هایی هستند 
که با ضرباهنگی پرشتاب، پی درپی، 
فــرود می آیند. در لحظه شــورش و 

لطفا ورق بزنیدگلوله باران 

اســتقالل و خود تعینی نسبی اثر هنری نه تنها در نسبت با زمانه که در 
نسبت با هنرمند نیز خودنمایی می کند. نوشته گاه نویسنده را می نویسد 
و اثر گاه خالق خود را خلق می کند. رابطه اثر هنری با زمانه و با هنرمند 

نسبت و رابطه ای پیچیده و تو در تو است.
هم از این رو است که فرم بیان اعتراض در اثر هنری نیز، در کنار عوامل 
دیگر، در واکنش متفاوت هیچکس و نامجو بی تاثیر نبوده اســت. فرم و 
محتوا در اثر هنری نه دو پدیده متفاوت و جدا و مستقل از هم که دو ذات 
درهم تنیده هستند که در رابطه ای متقابل هم را می سازند و بر هم تاثیر 

می نهند.
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خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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آرش سرکوهی )رادیو زمانه(

در خیابان به گفته نیما “مجال دمی 
استادن” نیست. آهنگ هیچکس به 
عکس ها و به فریم هایی می ماند که با 
شتاب از فضای رخدادی بزرگ گرفته 
شده و ماهرانه در فیلمی مونتاژ شده 

اند:
 “مامور لولــه رو می گیره باال، زخمیا 

هدفش…”
 روایتی بی پرده و فشرده از شورش و 
خشونت و سرکوب. حتی استعاره هایی 
که هیچکس به کار می برد خشن اند و 
خشــمگین: “همه ی منابع طبیعی 
رو اســتخراج کردن و خوردن/ فقط 
جنازه های روی زمین مونده که معدن 
سربن.” متن به دوربینی حساس در 
لحظه ی شورش خیابانی شبیه است 
که عکس به عکــس، فریم به فریم 
رخداد و ضرباهنگ پر شتاب رخداد 
را ثبت کرده  و با سرعت قلم زنی های 
نقاشــان امپرسیونیست  و با صابت 
و خشونت نقاشــان اکپرسیونیست، 
تصویرهای رئال و واقعی را بر بوم ثبت 

می کند.
آهنــگ هیچکــس با میکســی از 
صداهایی که در جریــان اعتراض ها 
ضبط و در رســانه ها پخش شده اند 
تمام می شود که با متن و باقی آهنگ 
هم خوانی دارد و بر نقش مســتند و 
روایت گری آن تاکید می کند. جالب 
است که آهنگ نامجو نیز با میکسی 
مشابه تمام می شود که نسبتی با متن 

و نوع اجرای آن در ترانه ندارد.

“از ما که گذشــت” یا “ما هنوز در 
میدان هستیم”

تفاوت ترانه نامجو و آهنگ هیچکس 
تفاوت دو نگاه متفــاوت به جامعه و 

رخدادهای کنونی است. 
دو ذهنیــت و نگاهی که در جامعه و 
فرهنگ ما وجود دارد. مرثیه شکست 
و “از ما که گذشــت”، نگاه و ذهنیت 
نامجو و اسدالهی در “یاد آر”، و نه در 
تمامی آثار این دو، شاید گرایش غالب 

بر نسل هایی در ایران است.
 ایــن نگاه و ذهنیــت گرچه خود را 
همــدل و همراه با آبان ۹۸ می داند و 
شــاید مستقیم و غیرمستقیم در آن 
دخیل است، اما بیشتر به تجربه های 
شکست خورده گذشته برمی گردد و 
نه به جنبش آبان ماه که گرچه پیروز 
نشده اما هنوز شکست نخورده و در 

راه است.
امــا نگاه اثر هیچکس نــگاه دیگری 
اســت. نگاهی که حتی نمی توان آن 
را به نسل  خاصی نسبت داد. نگاهی 
که آهنگ هیچکــس نماینده ی آن 
است، حتی اگر این اثر تنها نمونه از 
این نوع در کارهای او باشد و ناخوانا با 
گذشته ی هنری و سیاسی او، نگاهی 
است دادخواه که پیروزی را در اکنون 
و نه در آینــده ی انتزاعی می خواهد. 
نــگاه و ذهنیتــی که به خــود و به 
دگرگونی بنیادین و بیرون از ساختار 

مسلط در زمان حال امیدوار است.
بیشــتر  شــاید  اســدالهی،  “ما”ی 
ناخودآگاه تا خودآگاه، نگاه غالب نسل 
و گرایشی اســت که در مبارزه برای 
تغییر و “اصاحات” در درون ساختار 

مسلط شکست خورد. 
آن “ما”یی کــه در متن او “غریبانه، 
بی صدا و پنهانی” رفت، جان باختگان 
خیزش آبان ۹۸ نیستند که کشتگان 
شورش آبان ماه نه “غریبانه” رفتند و 

“نه بی صدا و پنهانی”.
 “ما”ی آبان ماه در شورش و اعتراض 
و طغیــان و در میدان توجه مردمان 
معتــرض و برخــوردار از همدلی و 
همراهی آنان به خاک افتاد اما هنوز 
شکست نخورده و هوای مبارزه در سر 

و دل دارد.

آنهایی که غرییانــه و پنهانی رفتند 
نمایندگان آن نگاه نخست اند. کسانی 
که اغلب پس از انقاب چشم به جهان 
گشودند و با خرداد ۷۶ یا ۸۸ سیاسی 
شــدند و اکنون تاش هــای خود را 
بــرای “اصاحات” و تغییر جامعه در 
چهارچــوب اصاح نظام حاکم بی اثر 

می بینند. 
می بیننــد که فضای غالب جامعه در 
آستانه تغییر است و “هوایی تازه” در 

جامعه می وزد. 
هوایی کــه رهایی را بــه ناچار و بر 
اثــر تجربه هــای تلخ، در بیــرون از 
آنها  می جوید.  مسلط  چارچوب های 
با این فضــای نو، با آبان ۹۸ هم دل و 
همراه اند اما فضای “از ما که گذشت”، 
که میراث و کوله بار نســل و نگاهی 
است که برای تغییر و اصاح جامعه 
در چارچوب مســلط مبــارزه کرد و 
شکســت خورد، هم چنان بــر آنان 

سنگینی می کند.
 اسدالهی و نامجو شاید به گرایشی که 
گفته شد تعلق ندارند. اما هنرمندان 
نیز گاهی تجربه زیســتی دیگران را 
درونی و جــذب و از آن خود کرده و 

بیان می کنند.

دو نگاه بر بستر یک جامعه

ریشــه های تفاوت دو نــگاه از کجا 
اســت؟ از تجربــه زیســتی؟ فاصله 
نسلی؟ کاراکتر و شخصیت و ذهنیت 

روان شناسی؟ نگاه به جهان؟ بینش؟
پاسخ هر چه باشد این نیز هست که 
هیچ کدام از این دو نگاه درست یا غلط 

نیستند. 
کیفیــت واکنش هنری بــه رخداد 
تاریخی با عوامل بســیار نسبت دارد 
از جمله با گذشــته و جایگاهی که 
هنرمند در آن ایســتاده است و نیز 
میراث فکری و هنری او. هر دو نگاه، 
نــگاه مرثیه و نگاه طغیان، در جامعه 
و فرهنگ کنونی ایــران وجود دارند. 
هر دو اثــر نماینده نگاه بخشــی از 
مردم ایران به رخداد بزرگ هستند. 
دو نگاهــی که حتــی گاه در درون 
تک تک ما نیــز هم زمان وجود دارند 
و به همین دلیل اســت که هر دو اثر 
می توانند شنونده ی واحدی را جذب 

کرده و متاثر کنند.
واکنش آدمیان و نسل های گوناگون 
به رخداد سیاسی-اجتماعی یک سان 

نیست. واکنش هنر نیز. 
شکســت ۲۸ مرداد ۳۲ درون مایه ی 
خلق آثاری درخشان شد. شعر اخوان 
و رحمانی و برخی شعرهای شاملو، در 
دوره ای از زندگی شــاعری او، مرثیه 
شکستی اســت که به تراژدی کلی 

برکشیده شده است. 
در دهه هــای چهــل و پنجاه فضای 
زمانــه در ایــران دگرگون شــد اما 
اخوان در همان نگاه تراژیک ماند که 
شکست و فاجعه را سرنوشت محتوم 

و گریزناپذیر انسان می داند. 
شــاملو در دهه های چهــل و پنجاه 
زمانه  ی نو را در شــعر خــود درونی 
کرد، از نگاه تراژیک برگذشت و شعر 

حماسی خود را خلق کرد. 
زمانی کــه اخوان هم چنــان مرثیه 
شکست می ســرود شــاملو در کار 
برکشــیدن “بچه هــای اعمــاق” و 
“شیرآهن کوه” های حماسه ساز دوران 
به شــعر خود بود و می دید که “یک 
شاخه از سیاهی جنگل به سوی نور 

فریاد می کشد.”
قصد من در اشاره بدین نمونه مقایسه 
اسدالهی و نامجو و هیچکس با اخوان 
و شــاملو نیســت. این نمونه نشان 
می دهد کــه گاه هنرمندانی از یک 
نســل و با تجربیاتی به نسبت مشابه 
با واکنش هنری ِ متفاوتی به رخداد 

اجتماعی آثار خود را خلق می کنند.
هیچکس، کــه به گواهــی مواضع 
سیاســی خود تا ســال ۹۶ هنوز از 
اصاحات درون ســاختار مسلط و به 
مثــل از رای دادن به دولت روحانی 
دفــاع و برای آن تبلیــغ می کرد، در 
سال ۹۸ خشــمگین می گوید “بد و 
بدتری نی، همه آشغالن و یکی داره 

خدا فرض می شه”.
 او اکنون در این اثر خود روح شورش 
بنیادین بر ساختار مسلط، روح رخداد 
آبــان ماه، را به خوبی بیان کرده و به 

صدای آن بدل می شود.
دالیل این تحــول موضوع این مقاله 
نیست. عاوه بر دالیلی چون تفاوت 
نسلی، میراث بری از گذشته، تجربه 
زیسته، تعلق ذهنی و تجربی و… فرم 
اثر هنری نیز می تواند در این تحول 

موثر باشد.

فرمی که محتوا است

استقال و خود تعینی نسبی اثر هنری 
نه تنها در نسبت با زمانه که در نسبت 
با هنرمند نیــز خودنمایی می کند. 
نوشته گاه نویسنده را می نویسد و اثر 
گاه خالق خود را خلق می کند. رابطه 
اثر هنری با زمانه و با هنرمند نسبت 

و رابطه ای پیچیده و تو در تو است.
هم از این رو است که فرم بیان اعتراض 
در اثر هنری نیز، در کنار عوامل دیگر، 
در واکنش متفاوت هیچکس و نامجو 
بی تاثیر نبوده اســت. فرم و محتوا در 
اثر هنری نه دو پدیده متفاوت و جدا و 
مستقل از هم که دو ذات درهم تنیده 
هستند که در رابطه ای متقابل هم را 

می سازند و بر هم تاثیر می نهند.
موســیقی هیپ هاپ، که آخرین اثر 
هیچکــس در قالب آن خلق شــده 
اســت، از آغاز تا کنون موســیقی به 
سرکوب شده ها  و  حاشیه رانده شده ها 
بوده و اغلب با رنگی عاصی و طغیان گر 
مشخص  شــود. در این ژانر راحت تر 
می توان صدای شورش و طغیان بود 
تا در ترانه ای با بن مایه موسیقی سنتی 
که فضای اصلی “یاد آر” نامجو است. 
می توان گفت که عاوه بر مولفه هایی 
که پیش از این نوشــتم – رد میراث 
نگاه شکست خورده ی اصاح طلبی 
ِ درون ساختاری در متن اسدالهی و 
تاثیر گرفتن، جــذب و درونی کردن 
فضای آبان ماه یعنــی مبارزه با کل 
ســاختار در اثر هیچکس – فرم این 
دو اثر نیز بر برخورد متفاوت با رخداد 

بزرگ تاثیر داشته است.
هر جنبش اجتماعی، بســته به فرم 
و محتوای خــود، از آثار هنری که بر 
بستر آن خلق می شوند فرم و محتوای 
متناســب با خود را می طلبد. آهنگ 
هیچکس گویاتــر از ترانه نامجو روح 
و فضای شــورش آبــان ۹۸ را بیان 

می کند.
اما تحلیل اثر هنرمندان تنها بر مبنای 
یک اثر تحلیلی جامع نیست. کارنامه 
هنری و سیاسی نامجو، خاقیت های 
نوآورانه او و خلق چشم اندازهای نو در 
موســیقی ایرانی، آن روحیه طغیان 
و شــورش که در گذشــته فکری و 
سیاسی او و در آثار او دیده ایم و نیز 
همدلی او با دادخواهی مردمان که در 
“یاد آر” نیز دیده می شود نیز در کار 
خواهند بود و نیز کارنامه اسدالهی و 
اعتراض به جای او به سیستم سانسور 
و همراه نشــدنش با سانسور و خود 
سانسوری ِ مســلط بر فضای هنری 
ایران. هیچکس، نامجو، اســدالهی و 
هنرمندان دیگر هنوز فرصت بســیار 
دارنــد تا آثاری مانــدگار خلق کنند 
و “آن که غربــال دارد از پی کاروان 

می آید”.

ســال میادی ۲۰۱۹ به پایان رسید 
و سنت انتخاب ده فیلم برتر سال از 
نگاه منتقدان در رسانه های مختلف، 
نتایــج گوناگونی به ثمر رســاند، که 
به گمانم فارغ از ارزشــمندی نتیجه 
نهایی- که جای چند و چون بســیار 
باقی می گذارد -بیشتر از جهت فردی 
قابل اتکاست: خواننده ای که یک سال 
مقاالت یک منتقد را دنبال کرده و با 
سلیقه او آشناست، حاال در پایان سال 
بهترین هــا را از نگاه او مرور می کند؛ 
با این حســاب، این هم انتخاب های 
نگارنده )بدون ترتیب( از میان حدود 
پانصد فیلمی که در جشــنواره های 

جهانی و اکران سینماها دیده است:

)Beanpole(-قد دراز

ســاخته فیلمســاز جوان، کانتمیر 
باالگوف از روسیه، از شگفت انگیزترین 
فیلم های این ســال ها که مخاطب را 
در سرنوشت غریب دو دختر در طول 
جنگ دوم جهانــی درگیر می کند و 
با بازی های ســرد اما مسحورکننده 
با قدرت حیرت انگیــز کارگردانی  و 
و فضاســازی، ما را درگیر دنیایی به 
شدت جذاب می کند که در آن »بچه« 
به عنــوان حاصل تن فروشــی های 
داوطلبانه یکی از این دو زن در جبهه 
جنگ برای روحیه دادن به سربازان، 
به نمادی از آینده ای بدل می شود که 
ره بــه جایی نمی برد و تلخی فیلم را 

دوچندان می کند.

 A Tale of(-خواهر داستان ســه 
)Three Sisters

تجربه متفاوتی از امین آلپر، فیلمساز 
ترک که با فیلم »جنون« درخشیده 
بود؛ این بار در فضایی بسیار آرام- متاثر 
از سینمای ایران- که چندان با ذائقه 
تماشاگر معتاد به  هالیوود همخوانی 
ندارد، با جزئیاتی حیرت انگیز داستان 
ســه خواهر را در یک روستای پرت 
و دورافتاده در یک جهان مردســاالر 
دنبال می کند و بی آن که به مرز شعار 
بغلتد، تصویر غریبی از معضات یک 
جامعه را از دیدی زنانه با تماشاگرش 

قسمت می کند.

 Portrait of(-تکچهره زنی در آتش
)a Lady on Fire

نماینده درخور اعتنایی از موج سینمای 
زنانه که جشنواره های سینمایی جهان 
را درنوردیده؛ ساخته سلین سیاما که 

جهان دو زن را به بهترین نحو ممکن 
می کاود: با کادرهای بسته و میزانسن 
حساب شــده، داستان عشق ممنوع 
یک نقاش زن به ســوژه اش را گام به 
گام و بدون تعجیل می بینیم، با یک 

پایان بندی حساب شده و دقیق.

)Parasite(-انگل/پارازیت

برنده به حق نخل طای جشنواره کن 
امسال که مساله اختاف طبقاتی را 
به شکل غریبی در یک خانه مجلل با 
یک زیرزمین- جایی که طبقه فقیرتر 
آنجا حبس شده- به چالش می کشد 
و جای شخصیت های فقیر و ثروتمند 
را جابه جا می کند و بی آن که شــعار 
دهد- یــا از روایت قصه جذابش دور 
بیفتد- همه گفتنی ها را با تماشاگرش 

قسمت می کند.

 It must(-بهشت حتماً همین است
)be Heaven

یکی از بهترین آثار الیا ســلیمان که 
تنها چند جمله دیالوگ دارد)که  ای 
کاش نداشت(، درباره خود فیلمساز )با 
بازی خودش( و تاشش برای یافتن 
تهیه کننده در پاریس و نیویورک که 
چهره بسیار متفاوت و گاه سوررئالی 
از این شهرها ارائه می دهد و با طنزی 
ظریف موقعیت هنرمنــد را در یک 

جهان ناآرام و بی تناسب می شکافد.

 A White,(-یک روز ســپید سپید
)White day

یک فیلم دیدنی دیگر از ســینمای 
روبه رشــد ایســلند که ایــن بار هم 
تماشــاگرش را متحیــر می کند: از 
هلینور پالماسون)ســازنده »برادران 
زمســتانی«( که باز بــا بهترین نوع 
اســتفاده از مکان وقوع ماجرا روبه رو 
هستیم و داستان و فضایی را شاهدیم 
که به شــدت با آب و هــوا و جهان 
خاص مردمان ایسلند پیوند خورده و 
این بار با روایت درونی انسانی روبه رو 
هستیم در مرز شکستن و فرو ریختن؛ 
روایت آرامشی که به طوفان می رسد.

)Maternal(-مادری

یک فیلم زنانه دیگر از یک فیلمساز 
زن )مائورا دلپرو، فیلمساز ایتالیایی( 
که جهان شورشی یک مادر نوجوان 
را در برابــر تنهایی یــک راهبه قرار 
می دهد و به نتایج درخشــانی درباره 

مفهــوم زندگی، مذهب، مــادری و 
سکس می رسد؛ با لحظات درخشانی 
که حکایت از شناخت دقیق فیلمساز 
از فضای داســتان و شــخصیت های 
متضــادش دارد و می توانــد با بیانی 
سینمایی تماشاگر را در برابر دو روایت 
کهنه از زن )باکره/ فاحشه( قرار دهد.

)Joker(-جوکر

پدیده ســال ســاخته تاد فیلیپس 
)فیلمسازی که کسی انتظار چندانی 
از او نداشت( که احتماالً جوایز اسکار 
را درو خواهــد کرد؛ روایت غریبی در 
ستایش شر و تباهی، روایتگر جایی 
که بتمن/مسیحی وجود ندارد و تنها 
با جوکر/دجالی روبه رو هســتیم که 
جهانی را به آَشوب می کشد و ذره ذره 
ما را در جهان جنون آمیز شخصیت 
اصلی اش درگیر می کنــد و در واقع 
با گرفتن دست ما، تماشاگر را راهی 
جهنمی بی پایــان می کند: به غایت 
تاثیرگذار، با بازی درخشان خواکین 

فونیکس.

 About(-جاودانگــی دربــاره 
)Endlessness

اثر دیدنی دیگری از روی اندرســون، 
فیلمساز طراز اول سوئدی که جهان 
خاص خودش را بــا طنزی مختص 
کشــورهای اســکاندیناوی روایــت 
می کنــد؛ ادامه آشــکاری بــر فیلم 
درخشان قبلی )»کبوتری برای تامل 
در باب هستی روی درخت نشست«( 
که در قســمت های ظاهــراً بی ربط 
به یکدیگر )امــا در نهایت در کلیتی 
قابل تامــل( جهان آدم های متفاوتی 
را در موقعیت هایی غریب با تماشاگر 

قسمت می کند.

)The Irishman(-ایرلندی

فیلم تازه ای از مارتین اسکورسیزی، 
از نسل غول های دهه هفتاد سینمای 
آمریکا که ثابت می کند هنوز دود از 
کنده بلند می شود: فیلمی بسیار کند و 
آهسته )بر خاف جریان رایج هالیوود( 
که ستایشی است آشکار از سینمای 
اروپــا )به ویژه اینگمــار برگمان( که 
برای تماشــاگرش ثابت می کند که 
چطور داستانی هالیوودی را می توان به 
شیوه ای اروپایی با تکیه به برجزئیات 
و روایت لحظه های ســکون زندگی 

روایت کرد.

۱۰ فیلم برتر
سال ۲۰۱۹

محمد عبدی )رادیو فردا(
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پژوهشگر  نویسنده،  بهمن مقصودلو 
و فیلمســاز ســاکن نیویورک که در 
سال های اخیر مستند بلند »لبه تیغ، 
میراث زنان بازیگر ایران« او با موضوع 
چالش های زنان سینماگرایران برای 
ورود به سینما در جامعه ای مردساالر 
و تحــت نفــوذ مذهــب در جوامع 
ســینمایی و فســتیوال های جهانی 
مورد توجه قرار گرفت،  یک بار دیگر 
از طریق کلیپ های سینمایی کمیاب 
و پرسش های به دقت انتخاب شده با 
یک مستند ۶۸ دقیقه ای درباره بهرام 
بیضایی، از مهم ترین سینماگران تاریخ 
ســینمای ایران، با عنوان »موزائیک 
اســتعاره ها« قدم به میدان گذاشته 

است.
بهمــن مقصودلــو که از ســال های 
پیــش از انقاب بــرای تحصیل در 
رشته مطالعات سینمایی در دانشگاه 
نیویورک به آمریکا آمــد با دریافت 
دکتــرای خود از دانشــگاه کلمبیا و 
عضویت در انجمن قلم آمریکا، بیش از 
۴۰ سال است که در عرصه سینمای 
جهانــی به عنوان ژوری، ســخنران، 
تهیه  کننده و فیلمساز فعالیت می کند 
و در بسیاری از جشنواره های معتبر 
جهانی حضور داشته است. او در ایران 
هم عاوه بر سردبیری نشریه »ستاره 
سینما«، تهیه بسیاری از برنامه های 
هنری تلویزیون ملی ایران را بر عهده 
داشــت ودر ســال ۱۳۵۳ به عنوان 
نویسنده، منتقد و سردبیر برای انتشار 
کتاب های ویژه سینما و تئاتر، جایزه 
فروغ فرخزاد را از آن  خود ســاخت. 
در آمریکا، نخستین کتاب او با عنوان 
»ســینمای ایران« در ســال ۱۹۸۷ 
توسط انتشــارات دانشگاه نیویورک 
به زبان انگلیســی منتشر شد و برای 
نخستین بار توجه جهانیان را به تاریخ 

سینمای ایران جلب کرد.
او همچنین تهیه کننده نخستین فیلم 
امیر نادری در خارج از ایران با عنوان 
»منهتن به روایت ارقام« و فیلم برنده 
جایزه »زندگی در مه« بهمن قبادی 
و مستند »احمد شاملو: شاعر بزرگ 
و  تهیه کننــده  و   )۱۹۹۹( آزادی« 
کارگردان مســتند های بلند »احمد 
محمود نویسنده انسانگرا« )۲۰۰۴(، 
»ایران درودی: نقاش لحظات اثیری« 
)۲۰۱۰(، »اردشیر محصص: هنرمند 
ســرکش« )۲۰۱۲( و مســتند بلند 
»کیارستمی: یک گزارش« )۲۰۱۳( 
اســت. بهمن مقصودلــو در مجموع 
بیــش از  ۱۹ فیلــم و ۱۰  کتــاب 
پژوهشی در رابطه با سینمای ایران و 

جهان در کارنامه خود دارد.
در مســتند »موزائیک اســتعاره ها« 
با روایتگری خــود بهمن مقصودلو، 
ســینمای اســتعاری و پر رمز و راز 
بهــرام بیضایــی از طریــق گفت و 
شنودی صمیمی، شخصی و بی پرده 
با این فیلمساز، نویسنده و پژوهشگر 
برجســته و بازیگران زن  فیلم هایش 
از جملــه پروانه معصومی، سوســن 
تســلیمی  و مژده شمسائی، دوست 
قدیمی  او اسماعیل نوری عاء و چند 
تن از منتقدین ســینمایی مطرح در 

سطح بین المللی بررسی می شود.
ســینمای بیضایی، درونی و پیچیده 
است. خود فیلمســاز در این مستند 
آن را »نوعــی زندگــی بیــن رویا، 
کابوس و واقعیت« می خواند. مستند 
بهمــن مقصودلو که بــا مونتاژی از 
درخشــان ترین لحظه های سینمای 
بیضایی تهیه شده با  یک »کلوزآپ« 
از زبان خود بیضایی به ما می گوید که 
او از کابوس هایش فیلم می سازد و چه 
بسا به همین دلیل از همان دقایق اول 
در ذهن تماشاگر اثری کوبنده برجای 

می گذارد.
در فیلم با روایت هایی از اســماعیل 

نوری عاء دوست و همکاس دوران 
دبیرســتان بیضایی، به نبوغ زودرس 
این هنرمند پی می بریم که  با رشــد 
و نمــو در خانــواده ای ادیب پرور از 
همــان دوران نوجوانی به پژوهش و 
با این  نویسندگی عاقمند می شود. 
حال بهرام جــوان به خاطر »بهایی« 
بودن همواره فاصلــه ای بین خود و 
دیگران احســاس می کند و با وجود 
آنکه  فردی مذهبی نیست اما تعصب  
و پیشــداوری ها او را بــه نوجوانــی 
گوشــه گیر، منزوی و درونگرا تبدیل 
می کند. او در این مســتند، »از این 
فضای نفرت انگیِز بیرون« که »آدم ها 
را متفاوت می دید« می گوید و از اینکه 
چگونه با پول ناهار مدرسه به فضای 
امن سینماهای آن زمان، »پردیس« و 
»مایاک« پناه می برده است: »احساس 
می کردم در تاریکی سالن سینما آن 
بی عدالتی ها وجود ندارد و اینجا همه 

با هم یکسان اند.«
بــه این صورت بیضایی با تماشــای 
فیلم هایی چون »طلســم شــده« از  
آلفرد هیچکاک  با هنر فیلمســازی 
آشنا می شود و با یکی از عاشقانه های 
کاسیک و ماندگار سینمای جهان، 
»نامه هــای یــک زن ناشــناس« از 
ماکس افولس بنا به گفته ی خودش 

»میخکوب« می شود.
این فیلم به گفته بهرام بیضایی او را 
برای نخستین بار با نقش زن بر پرده 
سینما آشــنا می سازد. در این بخش 
از مســتند »موزائیک اســتعاره ها«، 
بهمن مقصودلــو، کام بیضایی را با 
چیدمانی ظریف از صحنه هایی از فیلم  
»نامه های یک زن ناشــناس« همراه 
می کند: »فیلم مرا واداشت که نگاهی 
دیگر به ســینما پیدا کنم. میزانسن 
جزء جزء و لحظه به لحظه و زندگی 
این دختر جوان از کودکی تا به پایان 
و اینکه زمــان چگونه پیش می رفت 
و در فیلم کار می کرد. روانشناســی، 
برایم  ایــن چیزها  نورپردازی وهمه 

اعجاب انگیز بود.«
چندی بعد با تماشــای فیلم »هفت 
سامورایی« از آکیرا کوروساوا، بیضایی 
متوجــه وجــود ســینمایی غیر از 
سینمای غرب می شود. سینمایی که 
ریشه در سنت ها و به ویژه تئاتر دارد: 
»چهار بار فیلم را تماشا کردم. آن را 
نمی فهمیدم. همه چیز آن را دوست 
داشــتم اما نمی دانستم چرا!« همین 
آغازگر پژوهش های گســترده بهرام 
بیضایی در زمینه  تئاتر مشرق زمین 
و شروع نویسندگی حرفه ای اوست که 
چندی بعــد به صورت کتاب »آرش، 
اژدهاک و کارنامــه بندار بیدخش« 

تدوین و منتشر می شود.
مقصودلو در »موزائیک اســتعاره ها« 
نشــان می دهــد که چگونــه عدم 
دسترســی به امکانات فیلمســازی، 
بهــرام بیضایی را به ســوی تئاتر و 
نمایشنامه نویســی سوق می دهد. اما 
بیضایی تئاتر مــدرن آن دوران ایران 
را دوســت نــدارد و با بازگشــت به 
سوی ســنت و تئاترهای تاریخی، از 
جمله نمایش های روحوضی و تعزیه 
که او آن را به عنــوان فرم تازه ای از 
تئاترهای باستانی ایران پس از هجوم 
اسام می شناسد به یافته های تازه ای 
می رســد. نتیجه این یافته ها نوشتن 
کتــاب بی بدیل »تاریــخ نمایش در 
ایران« و چندی بعد نخستین نمایش 
بیضایی به نام »پهلوان اکبر می میرد« 

است.
در طول مدت تماشــای »موزائیک 
استعاره ها« جسته و گریخته از زبان 
فیلمســاز، بهرام بیضایی می شنویم 
که او از سیاســت نفرت دارد.  با این 
حال مقصودلو بــا  با گزینش دقیق 
کلیپ های برگزیده ای ازفیلم های این 
کارگردان، حضور پیام های سیاســی 
را- هرچنــد به گفته خــود بیضایی 
ناخودآگاه– به نمایــش می گذارد تا  
تماشــاگر یک بار دیگر به خود بیاید 
و بیاندیشــد که نبــودن بیضایی در 
سینمای ایران امروز چه جای خالی 

بزرگی است.
این مسئله که از آغاز انقاب تا هنگام 
خروج بیضایی از ایران، حتی در اوج 
دوران فیلمســازی، نظارت، سانسور 
و اخال در کارهای حرفــه ای، او را 
منصرف نکرده، خود موضوعی است 
که این ســینماگر در دهــه ۶۰ در 
گفتگویی با زاون غوســاکیان منتقد 
ســینمایی فقید به آن اینگونه اشاره 
کرده بود: »فکرش را بکنید اگر فیلم 
نمی ســاختم، زندگی آنهــا که از راه 
جلوگیری از کار من زندگی می کنند، 
چقدر کســالت بار می شد. من فیلم 
می سازم، همانطور که انسان غارنشین 
بر دیوار نقش می کشــید. آن روزها 
البته هنوز نظارت اختراع نشده بود و 

دنیا مرز نداشت.«
این آزارهــا، تصویب نکردن طرح ها، 
نــدادن مجــوز اکــران و ســنگ 
اســامی   جمهوری  انداختن هــای 
جلوی پای فیلمسازی که در مملکت 
خودش به نام »غریبه بزرگ« شناخته 
می شــود، در آن زمان با فیلم »باشو، 
غریبه کوچک« و ۷۴ مورد سانســور 
به اوج می رســد. در فیلم »موزائیک 
استعاره ها« برای نخستین بار از زبان 
خود بیضایی می شــنویم که ســوژه 

اصلی فیلم کــه  در آن زمــان فرار 
»باشو« از مناطق جنگزده ی جنوب 
به شمال مملکت اســت، از دیدگاه 
سانســورچیان »فرار از دشــمن« و 
اســام محســوب  قوانین  برخاف 
می شده و همین یکی از دالیل اصلی 
توقیف فیلم بوده اســت: »گفتم این 
بچه مهاجر اســت و هجرت کرده و 
آیا مگر خود پیغمبر اســام شبانه از 
مکه به مدینــه مهاجرت نکرد؟ فکر 
کردم دستور اعدامم را همانجا صادر 
می کنند اما آنها گفتند: »عجب! پس 
هجرت کرده؟« همین شد که »باشو« 
پنج سال پس از توقیف، یک بار دیگر 

اجازه اکران پیدا کرد.
فیلم »موزائیک استعاره ها« که درباره 
آن گفتگویی با بهمن مقصودلو انجام 
داده ام تا کنون در شــهر تورنتو و در 
دانشگاه های »ییل« و جرج واشنگتن 
در شــرق آمریکا به نمایش درآمده 
و در ژانویــه ۲۰۲۰ در لس آنجلس، 
اورنج کاونتی و سن فرانسیسکو، محل 
زندگی بهــرام بیضایی، اکران خواهد 

شد.

چطور شــد که اســم »موزائیک 
استعاره ها« را برای این فیلم انتخاب 

کردید؟
ســینمای بهرام بیضایی مملو از رمز 
و راز، ســمبل و متافور اســت. شاید 
به این دلیــل  که  بیضایی محقق و 
پژوهشگری است که از ادبیات و تئاتر 
به ســینما آمده و کوله بار دانش اش 
ســنگین اســت و هربار می خواهد 
مقــداری از آن را در فیلم هایش که 
همیشــه فکر کرده آخرین فیلم اش 
اســت پیاده کند. به زبــان دیگر در 
هر فریم فیلم سینمایی بیضایی شما 
می توانید حرفی، گوشه یا اشاره ای را 

رمزگشایی کنید.

شما در فیلم به فعالیت های تئاتری 
سینمایی  دیدگاهی  از  هم  بیضایی 
نــگاه کرده اید. تمرکز بیشــتر بر 
سینمای بیضایی بجای تئاتر او چه 
چالش هایی به همراه داشته و اصوال 
چرا ســینمای بیضایی را محور کار 

خود قرار دادید؟
همانطور که می دانید بهرام بیضایی 
یــک هنرمنــد چند وجهی اســت. 
محقق است و کتاب »تاریخ نمایش 
در ایران« او بی نظیراســت. او نه تنها 
نمایشــنامه نویس  و کارگردان تئاتر 
بلکه محقق زبان پارســی هم هست 
و پژوهش هــای زیادی در این زمینه 
داشته. از طرفی دیگر فیلمنامه نویس و 
کارگردان سینما، ادیتور و تهیه کننده 
است و از عکاسی و فیلمبرداری هم 

بهره زیادی برده و درواقع می توان او را 
یک استثناء دانست که کارش را از نقد 
فیلم آغاز کرده و بسیاری از فیلم های 
مهم تاریخ ســینما را در حافظه دارد 
و از داســتان تا موســیقی متن یک 
فیلم  را می تواند بنوازد و یا تفســیر 
کند. مسلما امکان پرداختن به همه 
این موارد در یک فیلم یک ســاعته 
یا کمی  بیشتر به هیچوجه امکانپذیر 
نبود. دیگر اینکه من تئاتری  نیستم 
و فکر می کنم  یک کارشــناس تئاتر 
بهتر می تواند به این موضوع بپردازد. 
در مورد آثار ادبی او نیز همینطور. من 
در این فیلم سعی کرده ام با تمرکز بر 
خط سینمایی بیضایی مواردی را که 
او در فیلم هایش به آن پرداخته تجزیه 

و تحلیل کنم.

با در نظر گرفتن دشواری های ساخت 
یک مستند به عنوان تهیه کننده و 
فیلمی   ساختن  مستقل،  کارگردان 
برای شما چه  بیضایی  بهرام  درباره 

مسائلی به همراه  داشت؟
مــن معمــوال از پیش بــرای خودم 
مشخص می کنم که برای ساختن هر 
فیلم مستند به چه چیزهایی احتیاج 
دارم. در مورد بیضایی که بیش از نیم 
قرن در فرهنگ و هنر ایران همه جا 
حضور دارد، بزرگترین چالش من به 
دست آوردن ۱۱ فیلم بلند و ۳ فیلم 
کوتاه او با کیفیت خوب بود. همچنین 
عکس هایی که الزم داشتم. در این راه 
با در نظر گرفتن شرایط مملکت و عدم 
دسترسی به بسیاری از این فیلم ها، از 
هرگونه سرمایه گذاری هیچگونه ابایی 
نداشتم. بعد مســئله فیلمبرداری از 
بازیگران اول فیلم های آقای بیضایی 
که ســه زن برجسته بوده اند و اینکه 
بتوانم آنها را جلوی دوربینم بنشانم 
و با آنان گفتگو کنم.  یافتن و خرید 
نمایشنامه تلویزیونی »عروسک ها« که  
تنها بــرای چند دقیقه در فیلم از آن 
استفاده شده و یا فیلم های خبری و 
بیضایی در حین کار، پشــت صحنه 
و غیره… آســان نبوده است. ضمن 
فیلمبرداری متوجه شــدم که برای 
استفاده از پوســتر خاصی از فیلم ها  
می بایست رضایت بیضایی را هم جلب 
کنم. بهرام بیضایی آدمی کمال گراست 
و همه چیز باید در بهترین شــکل و 
حالت  آن باشد و من هم سعی کردم 
چنین باشــد. البته نوشتن سناریوی 
این فیلم هم کار آسانی نبود و از این 
رو تصمیم گرفتم از دوست دیرین و 
فرهیخته ام دکتر اسماعیل نوری عاء 

کمک بگیرم.

آشنایی و ارتباط شما با آقای بیضایی 

تا چه حد در بی پرده صحبت کردن او 
در مقابل دوربین تاثیر داشته؟

من بــا بیضایی از اواخــر دهه چهل 
خورشیدی که منتقد فیلم بودم آشنا 
شدم؛ زمانی که سردبیر مجله ماهانه 
»ستاره سینما« بودم. او به تازگی فیلم 
»رگبار« را تمام کرده بود. تلفنی از او 
خواستم مطلبی کوتاه درباره ساختن 
»رگبار« برای چاپ در مجله بنویسد. 
او مطلبی تحت عنوان »رگبار ساخته 
شد« را نوشت و به دفتر مجله ارسال 
کرد. در بخش تئاتر مجله  ویژه تئاتر 
و ســینما هم چند پیس او را چاپ 
کردم. در طول این سال ها همیشه با 
هم در تماس بوده ایم. از این رو وقتی 
در سال ۲۰۰۲ در تهران پروژه »تاریخ 
ســینمای ایران« را شروع کردم و با 
تعدادی از بزرگان ســینمای پیش از 
انقاب گفتگوهایی انجام دادم، بهرام 
هم بــا کمال میل قبول کــرد و دو 
ساعتی با هم گپ زدیم که در آرشیو 
قرار گرفت. بعد از فیلم »لبه تیغ« و با 
فرصتی که با خروج بیضایی از ایران 
برای تدریس در دانشــگاه استنفورد 
پیش آمد، احساس کردم الزم است 
فیلمی  در باره ســینمای او ساخته 
شــود. یکبار دیگر در سال ۲۰۱۷ در 
ادامه ی پرسش های گفتگوی قبلی نزد 
او رفتم و فیلمبرداری کردیم. ضمن 
آنکه با همســرش، بازیگر برجســته 
ســینما و تئاتر ایــران، خانم مژده 
شمسائی نیز در همین فرصت گفتگو 
کردم و بخش سه زن بازیگر فیلم های 

او به این صورت تکمیل شد.

آیا این پرسش و پاسخ ها بداهه گویی 
بوده و یا از پیش تعیین شد؟

مقداری از آنها از پیش نوشــته شده 
بود و بســیاری هم در زمان گفتگو 
پدید می آمــد و دنبال جــواب او را 
من می گرفتم و سئوال دیگری خلق 
می شد و ایشان هم با عاقه و حسن 

نیت به همه جواب می داد.

در فیلم شــما آقای بیضایی نسبت 
به سیاســت ابراز تنفر می کند اما 
تماشای  کلیپ های خاصی که شما 
در البالی سخنان او گنجانده اید، به 
تماشاگر نشان می دهد که خودآگاه یا 
ناخودآگاه، سیاست در اغلب این آثار 
موج می زند. این موضوع را خود شما 

چگونه توجیه می کنید؟
خیلی ســاده اســت؛ بیان هنری هر 
هنرمندی ازخــودآگاه و ناخودآگاه او 
سرچشمه می گیرد. بیضایی هرچند 
همیشه گفته که آدم سیاسی نیست 
امــا واکنش او نســبت به مســائل 
جامعه ای کــه در آن زندگی می کند 
در آثارش شکل سیاسی پیدا می کند. 
من ســعی کرده ام در ایــن فیلم با 
بازیگری  انتخاب لحظه های خــوب 
و دیالوگ های پیچیــده و پر معنی 
نقطه نظرهای او را منعکس کنم. این 
انعکاس گاه سیاسی است و گاهی هم 

سیاسی نیست.

در ایــن مقطــع از زمــان و با در 
جمله  از  موجود  شرایط  نظرگرفتن 
مهاجــرت و دوری کارگردانی چون 
بیضایی از ایران، بــا این فیلم چه 

پیامی  به تماشاگر می دهید؟
سعی کرده ام در این فیلم نشان بدهم 
که به یک هنرمند، پژوهشگر، فیلمساز  
ونویسنده کشــور که تعدادشان هم 
زیاد نیست چه گذشته است. چگونه 
بزرگان ایران آواره شــده یا به تبعید 
خودخواسته یا اجباری تن در داده اند 
تا بتوانند به کارهای مورد عاقه شان 
بپردازند. این جای بسی تأسف است 
که هنرمندی چون بهــرام بیضایی 
امروز دور از وطن و در غربت زندگی 

می کند.
فیروزه خطیبی )کیهان لندن(

»موزائیک استعاره ها«
 روایتی از سینمای پر رمز و راز 

بهرام بیضایی
 در گفتگو با بهمن مقصودلو
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

باوجوداینکه علم این همه پیشــرفت 
کرده و دنیــا را داروهای جورواجور و 
انواع و اقسام روش های درمان پرکرده، 
ولی هنوز هم که هنوز است هیچ دارو 
و درمان قطعی برای ســرماخوردگی 

پیدا نشده است.
ســرماخوردگی  به عنوان  مــا  آنچه 
می شناســیم، درواقع توســط تعداد 
زیــادی از ویروس های مختلف ایجاد 
می شــود که حتــی رایج ترین آن ها 
هــم دارای بیش از صد گونه مختلف 

هستند.
»درمــان کــردن« ســرماخوردگی 
به معنای ریشــه کن کردن لیســت 
طوالنی ویروس های تنفســی است 
که باعث ایجاد نشــانه های مشــابه 
می شــوند. به احتمال زیاد این عائم 
فقط سیســتم ایمنی بدن شــما را 
درگیر می کنند تا از عفونت جلوگیری 
کنند، یعنی همان چیزی که به عنوان 
التهاب در گلو و گرفتگی بینی تجربه 
می کنیم. شــاید برایتان جالب باشد 
که بدانید، سرماخوردگی در فهرست 
بیماری هایی که نیاز به درمان دارند، 
قــرار نمی گیرد. ایــان مک کی، یک 
می گوید  روانشناســی  متخصــص 
بیشتر ما ازلحاظ روانی با عائم شایع 
ســرماخوردگی مثل آبریزش بینی و 

گرفتگی کنار نمی آییم.

آیا واکسن سرماخوردگی راه قطعی 
برای درمان می تواند باشد؟

عده ای برای خاص شدن از شر این 
ویروس های مزاحم، سعی می کنند که 
با واکسن زدن به جنگ آن ها بروند. 
ولی واقعاً این واکســن ها چقدر تأثیر 

دارند؟
هرساله چندین مدل از بیماری آنفلوانزا 
شایع می شوند که واکسن آن ها هم 
بافاصله در بازار عرضه می شوند. اگر 
ما بتوانیم علیه این  گونه های آنفلوانزا 
واکسینه شویم، چرا نباید بتوانیم علیه 
واکسینه  سرماخوردگی  ویروس های 
شــویم؟ خوب دلیلش این است که 
ویروس های سرماخوردگی یکی دوتا 

نیستند.
واکسن سرماخوردگی، ویروس ضعیف 
شده این بیماری اســت که به بدن 

جنگ با سرماخوردگی

عکس دندان به دندانپزشک چه می گوید؟

رادیوگرافی در تشخیص دندان پزشکی جایگاه مهمی 
دندان پزشکی  درمان های  از  بسیاری  امروزه  دارد. 
نیست؛  ممکن  کیفیت  با  گرافی های  داشتن  بدون 
کنجکاو  خود  دندان  عکس  مورد  در  اغلب  بیماران 
هستند و مایلند از آن سر دربیاورند.این سؤال برای 
مراجعین دندان پزشکی بیشتر مواقع پیش می آید که 
چه  دندان(  )عکس  رادیوگرافی ها  در  دندان پزشکان 

چیزی می بینند؟

پوسیدگی

یکی از مهم ترین و معمول ترین کاربردهای رادیوگرافی، 
تشخیص پوسیدگی است. به خصوص در پوسیدگی های 
بین دندانی که با معاینات عادی ممکن است از چشمان 
دندان پزشک دور بمانند، رادیوگرافی های مناسب ابزار 
تشخیصی بسیار دقیق و مهمی هستند. برای تشخیص 
پوسیدگی ها ممکن است که رادیوگرافی های مختلف 
بنا به تشخیص دندان پزشک موردنیاز باشند. تفسیر 
وجود یا عدم وجود پوسیدگی هم امر دقیقی است و 

نیاز به مهارت و تجربه باالیی دارد.

و  استخوانی  عفونی  غیر  و  عفونی  ضایعات  دیدن 
کیست ها:

بیماران اغلب نگرانی های زیادی در مورد کیست های 
شیوع  که  است  این  واقعیت  ولی  دارند  دندانی 
که  آن قدرها  دندان ها  به  مربوط  واقعی  کیست های 
از  بسیاری  درتانی  نیست.  باال  شود  نگرانی  موجب 
می دهند.  جواب  موجود  درمان های  به  موارد  این 
رادیوگرافی ها می توانند در تشخیص ضایعات دندانی 
و غیر دندانی فک و صورت در استخوان، عفونت ها، 
انواع  از  بعضی  باشند.  کمک کننده   … و  کیست ها 
دقیق  به طور  حتی  می توانند  رادیوگرافی  پیشرفته 
کیست ها، عمق و گسترش آن ها را هم تشخیص دهند.

دندان های نهفته

دندان های نهفته زیر لثه و استخوان در رادیوگرافی ها 

مشخص می شوند. با نظر دندان پزشک ممکن است که 
نیاز به خارج شدن این دندان ها وجود داشته. جراحی 
خارج کردن این دندان ها گاهی نیاز به رادیوگرافی های 
ساده یا پیشرفته سه بعدی دارد. عکس دندان یا گرافی 

شما این موارد را به دندانپزشک نشان خواهد داد.

بیماری های لثه پیشرفته

شدت و گسترش بیماری های لثه و اجزای دور دندان در 
رادیوگرافی ها می توانند تشخیص داده شوند. همچنین 
جرم های شدید بین دندانی و زیر لثه ممکن است در 
رادیوگرافی قابل رؤیت باشند. در قرارگیری ایمپلنت و 
ارزیابی موفقیت ایمپلنت های دندانی هم رادیوگرافی ها 

نقش مهمی ایفا می کنند.

شکستگی های استخوان و دندان ها

در صدمات ضربه ای به استخوان های فک و صورت و 
دندان ها، رادیوگرافی می تواند کمک بزرگی باشد. چرا 
که بسیاری از شکستگی های فکین و دندان ها ممکن 

است که در انواع مختلف رادیوگرافی ها دیده شوند.

نیاز به درمان ریشه

در درمان ریشه )همان عصب کشی( نیاز به رادیوگرافی 
وجود دارد. گرا که ریشه های دندان ها داخل استخوان 
فک ها قرار دارند؛ بنابراین کسب اطاع در مورد شکل، 
و  ریشه ها  به  مربوط  مشخصات  سایر  و  فرم  تعداد، 
از رادیوگرافی صورت  با استفاده  کانال های دندان ها، 

می گیرد.

گرافی برای ارتودنسی

در درمان های ارتودنسی نیاز به رادیوگرافی وجود دارد. 
بعضی از این رادیوگرافی ها به درد تشخیص وضعیت 
فک ها، دندان ها و تشخیص ناهنجاری های احتمالی 
فک و صورت می خورند. بعضی برای تشخیص مشکات 

احتمالی دندانی قبل از شروع ارتودنسی هستند.

تزریق می شــود و ورود این ویروس 
ضعیف شــده به بدن سبب می شود 
که سیستم دفاعی بدن فعال شود و 
در حالت آماده باش باقی بماند. بدین 
ســرماخوردگی  ویروس  اگر  ترتیب 
به بــدن حمله کند بــه علت فعال 
به ســرعت  دفاعی،  بودن سیســتم 
شناسایی شــده و از بین می رود؛ اما 
ســرماخوردگی  ویروس  ازآنجاکــه 
هرســال با یک تغییر کوچک به نوع 
جدیدی تبدیل می شود، کمی پس از 
آغاز فصل سرما، فعال ترین نوع ویروس 
و میزان تغییر آن شناسایی می شود و 
واکســن جدید ضد ســرماخوردگی 
ساخته می شــود. تا دو هفته بعد از 
واکسینه شدن به علت حضور ویروس 
ضعیف شده در بدن، قدرت سیستم 
ایمنــی و دفاعی کاهش می یابد و به 
همین علــت در طول این مدت بدن 
نیاز به مراقبت بیشتری دارد و مصرف 
به خصوص  ویتامین دار  خوراکی های 

میوه ها توصیه می شود.
بــرای بیمــاری آنفلوانزا فقط ســه 
نوع از عامل بیمــاری زا در هر فصل 
وجود دارد، درحالی که برای بیماری 
سرماخوردگی، معموالً ۲۰ تا ۳۰ نوع 
مختلف ویروس وجــود دارد که هر 
فصل در یک منطقه جغرافیایی منتشر 
می شود؛ بنابراین نمی توان به سادگی 
پیش بینی کرد که هرسال دقیقاً کدام 
ویروس ها در منطقه زندگی تان وجود 
دارند که بتوانید واکسنش را انتخاب 
کنید. تزریق واکســن سرماخوردگی 
فرد را نســبت به این بیماری مقاوم 
می کند. واکسن ســرماخوردگی اثر 

محدود دارد و باید هرســال در زمان 
معین تزریق آن تجدید شود.

عاوه بر این واکسن های سرماخوردگی 
به ویژه برای افراد مبتابه مشــکات 
تنفسی خاص ممکن است خطرناک 

هم باشند.

چطور از ســرماخوردگی جلوگیری 
کنیم؟

تماس با افراد بیمار را محدود کنید
دستان خود را بشویید

چشــم ها، بینی و دهانتــان را لمس 
نکنید

مقدار زیادی آب بنوشید
بیش ازحد خانه را گرم نکنید

اگر سرما خوردید:

واقعیتش این اســت کــه باید برای 
مدت دو تا چهــار روز تا حداکثر ۱۰ 
روز بــرای خوب شــدن صبر کنید. 
خوابیدن در تخت بهترین استراتژی 
است! در صورت امکان، در رختخواب 
یا خانــه بمانید، این موضــوع اجازه 
می دهد که بدنتان سریع تر بهبود یابد. 
نوشیدنی های گرم کمک می کنند تا 
گلودرد و آبریزش بینی کاهش پیدا 
کند. پیشنهاد می کنیم چای گیاهی 

آویشن را امتحان کنید.

چگونه با آنفوالنزا روبرو شویم؟

تقریباً مشــابه ســرماخوردگی با آن 
برخورد کنید؛ اما می توانید خودتان 
را هم واکسینه کنید. برای واکسینه 
شــدن از ۲ تــا ۲۰ دالر )بســته به 
باید هزینه  کلینیک های پزشــکی( 
کنید. برخاف سرماخوردگی، تزریق 
واکسن آنفلوانزا ایمنی ۸۰ درصدی را 

برای یک سال ایجاد می کند.

اگر آنفوالنزا گرفتید:

دوره بیماری آنفوالنزا از ۴ تا ۷ هفت 
روز اســت و در موارد خاص می تواند 
تا ۳ هفته طول بکشــد. مصرف دارو 
برای این بیماری ویروسی هم خیلی 
کارســاز نیست. چای ســیر و چای 
گیاهی بهترین راه هــای درمان این 
بیماری هستند. با توجه به طبیعت 
درمان، چای ســیر یک آنتی بیوتیک 
عالی برای از بین بردن آنفوالنزا است. 
در ۲۵۰ میلی لیتر آب گرم چند حبه 
ســیر بیندازید و ۲ قاشق زنجبیل، ۲ 
قاشــق لیمو و دو قاشق عسل به آن 

اضافه کنید تا طعم آن را بهتر کنید.

دیابت و فشارخون را با اسفناج درمان کنید

اسفناج فواید بسیاری برای سامت بدن دارد که از جمله انها میتوان به 
درمان و کنترل قندخون در بیماران مبتا به دیابت،  درمان و کاهش 
فشارخون، تاثیر فوق العاده در ارتقا و حفظ سامت استخوان ها، کاهش 

خطر ابتا به آسم اشاره کرد. 
 اسفناج حاوی مواد آنتی اکسیدانی کاهنده قند خون است که آلفالیپوئیک 
اسید نام دارد، در تحقیقات نشان داده شده است که این نوع آنتی اکسیدان 
می تواند قند خون را کاهش دهد، افزون بر این حساسیت بدن نسبت به 
انسولین را افزایش می دهد که تاثیر بسزایی در درمان بیماری قند خون 
دارد زیرا از بروز استرس اکسیداتیو ناشی از برخی تغییرات دربدن بیماران 

دیابتی جلوگیری می کند. 
اسفناج به دلیل پتاسیم فراوانی که دارد برای افراد دچار فشارخون باال 
توصیه می شود چون می تواند از تأثیرات سدیم در بدن کم کند. مصرف 
ناکافی پتاسیم می تواند به اندازه ی مصرف زیاد نمک در ابتا به فشارخون 
باال نقش داشته باشد. سایر غذاهای سرشار از پتاسیم شامل آووکادو، موز، 

چغندر، سیب زمینی، لوبیای لیما و پرتقال می شود.
همچنین اسفناج سرشار از ویتامین A است که برای تولید چربی پوست 
و حفظ رطوبت موها ضروری است. ویتامین A برای رشد بافت های بدن 

مانند پوست و مو مهم است.
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تغذیه

دهه هــا بود که رویکــرد اصلی برای 
کاهش وزن، گرسنگی دادن به خود 
و ورزش های ســنگین بود، و تمرکز 
اصلی در این روش ها روی کم کردن 
کالری دریافتی بــرای تحریک بدن 
جهت چربی ســوزی قرار داشت. هر 
چند بــرای کاهش وزن، این موضوع 
مهمی اســت اما امروزه کارشناسان 
دریافته اند که کاهــش وزن، چیزی 
فراتر از صرفاً کم کردن کالری مصرفی 
یا انجام فعالیت های ورزشــی شدید 

است.
بــا افزایش آمار چاقی، هر روزه تعداد 
بیشــتری از افراد ســعی در کاهش 
 ABC وزن دارند و طبق گزارشی در
News، صنعــت کاهــش وزن، یک 
صنعت ۲۰ میلیارد دالری اســت. با 
انتخاب های زیادی که جهت کاهش 
وزن پیــش روی افراد اســت، اینکه 
بفهمیــم کدام برنامه یــا رژیم برای 
کاهش وزن، واقعاً بهترین اســت کار 
گیج کننده ای است. ضمناً، مطالعات 
نیز نشان داده اند که برای کاهش وزن 
موفقیت آمیز، خیلی بیشتر از یک راه 

وجود دارد.
برنامه های گوناگون و الگوهای غذایی 
ســالم بایــد کاهش وزن پایــدار به 
دنبال داشته باشند، یعنی چیزی که 
بیشترین تأثیر را بر کاهش وزن موفق 
دارد، عادت های غذایی است که بتوان 
در بلندمدت به آن ها وفادار ماند. تغییر 
نگرش شما نسبت به غذا و مثبت تر 
کردن آن به جای داشــتن ِ نگرشی 
منفی می تواند احتمــال تداوم دادن 
به روند کاهش وزن را بیشــتر کند. 
به جای اینکــه روی افکار منفی تان 
نسبت به بدنی که دارید و غذایی که 
می خورید تمرکز کنید، بهتر است نگاه 
خود را تغییر دهید تا به جای شکست 
خوردن، شاهد موفقیت خود در این 

امر باشید.
تغییر نگاه نســبت به غذا نباید کار 
پیچیده ای باشد اما به زمان نیاز دارد، 
چون الگوهای فکری ما سال هاســت 
که در ذهن ما ریشه دوانده اند. ایجاد 
چند تغییر کوچک و ســاده در طرز 
فکر می تواند نگــرش را تغییر دهد. 
درست مانند هر تغییر دیگری، باید 
به خودتان فرصت بدهید و با صبر و 

حوصله برخورد کنید.

محروم کردن خود جهت خودکنترلی

جملــه ی »من رژیــم دارم« معموالً 
معادل محرومیت از خوردن اســت. 
یک نگرش شایع نسبت به غذا و رژیم 
گرفتن، محروم کــردن خود از یک 
سری از غذاهایی است که نمی توانید 
بخورید. مثاً طرز فکر شما در مورد 
محرومیت از خــوردن می تواند این 
باشد: من هرگز دسر نمی خورم، هرگز 
به رســتوران نمی روم و باید غذاهای 
کســل کننده و نه چندان خوشــمزه 

بخورم.
هر چند پیــروی از یک رژیم محدود 
و محروم کننده بــرای بعضی از افراد 
می تواند برای کاهش وزنشــان مفید 
باشــد اما برای عده ای دیگر می تواند 

زمینه ساز شکست باشد.
تمرکز کــردن روی غذاهایی که اآلن 
»هرگز« نمی توانیــد بخورید، باعث 
می شود اتفاقاً به این غذاها بیشتر فکر 
کنید و ممکن است روزی دیگر طاقت 

نیاورید و تسلیم شــوید و پرخوری 
کنید و بعد هم با احساس گناه و افکار 
منفی دست و پنجه نرم کنید. احساس 
گناه می تواند تغییرات رفتاری را بهتر 
کند اما می تواند بی فایده هم باشد و 
احساس کنید کنترلی روی خودتان 
ندارید. به جــای محروم کردن خود، 
نگرشتان را نســبت به خودکنترلی 
تغییر دهید. مثاً به جای اینکه فکر 
کنید »هرگز نباید« دسر بخورید، با 
داشتن نگرش خودکنترلی می توانید 
گهگاه به عنوان بخشی از رژیم غذایی 

سالم، کمی دسر بخورید.

بدن خود را تغذیه کنید نه اینکه فقط 
کالری ها را بشمارید

بــدن به مواد مغذی گرفته شــده از 
غذاها نیاز دارد تا به بقای خود ادامه 
دهد. به جای اینکه وقتی اســترس 
دارید، غمگینید یا هر چیز دیگر، به 
خوردن به چشــم یــک راه فرار نگاه 
کنید، آن را به عنوان سوخت رسانی به 
بدنتان تلقی کنید. غذا باید بدن شما 
را تغذیه کند، نــه اینکه ابتدا خود را 
کاماً محدود کنید و متعاقب آن به 
پرخــوری و زیاده روی بیفتید. تغییر 
نگاهتان بــه غذا به عنوان ســوخت 
رســانی به بدن، و نه جنگ و جدالی 
بابت عددی که ترازو نشــان می دهد 

می تواند تغییر مثبت بزرگی باشد.
به جــای تمرکز روی غــذا خوردن 
به عنوان صرفاً مقدار مشخص شده ای 
از کالــری، روی خــوردن ِ غذاهایی 
تمرکز کنیــد که مواد مغذی فراوانی 
را که بدنتان نیاز دارد به آن برســاند. 
به زبان ساده تر؛ کالری شماری را رها 
کنید و به میــزان مواد مغذی توجه 

کنید.

 عواملی را که باعث می شوند دچار 
خوردن های هیجانی شوید شناسایی 

کنید

تمرین ِ هوشــمندانه غــذا خوردن 
یعنی اینکه به بدنتــان اجازه دهید 
مصرف غذایتــان را هدایت کند. در 
دنیای شتاب زده ی امروز، اجباری که 
برای انجام چند کار به طور همزمان 
وجــود دارد ممکن اســت به راحتی 
سیگنال دهی های بدن را گیج کند. 
ما عادت کرده ایم آن قدر بخوریم که 
بشــقاب هایمان خالی شوند یا اینکه 
وقتــی ناراحت، کســل و یا عصبی 
هستیم، خوردن را به عنوان مکانیسمی 
دفاعی تلقی می کنیم. فهم اینکه چرا 
غــذا می خوریم می تواند روی نگاه ما 
بــه غذا اثر بگذارد. آیــا غذا را عاملی 
برای تسکین استرســتان می دانید؟ 
آیا وقتی تنها و بی حوصله هســتید، 
غذا خوردن برایتان نوعی ســرگرمی 
است؟ بهتر است از این به بعد وقتی 
غذایی می خورید، احســاس خود را 

یادداشت کنید و سپس آن ها را طبقه 
بندی کنید تا نگاه خود نسبت به غذا 

خوردن را ارزیابی کنید.
سعی کنید از غذا خوردن لذت ببرید 
نه اینکه فقط غذا را ببلعید تا بشقابتان 
خالی شود. وقتی سیر شدید به بدنتان 

گوش دهید و زیاده روی نکنید.

 خودتان را سرزنش نکنید

تحقیقات نشــان داده اینکه خود را 
چگونه می بینید و هویت درونی شما 
می تواند رفتارهایتــان را پیش بینی 
کنــد. مثاً، در مطالعه ای زنانی که از 
بدن و اندام خود راضی نبودند، معموالً 
از ورزش کــردن اجتناب می کردند. 
برخی مطالعات نیز نشان داده حتی 
فقط این تفکر کــه اضافه وزن دارید 
می تواند ریسک افزایش وزن در آینده 
را باال ببرد. به جای اینکه خودتان را 
فرد ناسالمی بدانید یا هرگونه تصور 
منفی دیگری نســبت به خود داشته 
باشید، نگرشتان را نسبت به خودتان 
دگرگون کنید تا با گرفتن تصمیم های 
ســالم، هم حاال و هم در آینده سالم 

بمانید.

 وقتی عوامل خوردن های هیجانی را 
پیدا کردید چه بکنید؟

می توانید یک کار مثبت و ســالم را 
جایگزیــن کنید، مثاً پیــاده روی، 
ورزش، بافتنی، نقاشــی و یا هر کار 
دیگری که استرستان را آرام می کند. 
ترک عادت ِ سراغ غذا رفتن به عنوان 
دفاعی در برابر هیجانات، قدم مهمی 

در ایجاد روابط سالم با غذاست.

تعداد وعده های غذایی تان را بیشتر 
کنید 

 
خیلی ها آنقدر در طــول روز درگیر 
کار، مســئولیت های خانوادگــی یا 
مسائل مختلف می شوند که زمان از 
دستشــان رفته و برای غذا خوردن 
زمان نمی گذارند و در آخر می بینند 
که از گرســنگی اعصابشان حسابی 
بهم ریخته است. وقتی حواستان پرت 
کارهای دیگر می شــود، به پیام هایی 
که بدنتان برای گرسنگی می فرستد 
توجه نمی کنیــد و بعد می بینید که 
بیشتر از ۴ تا ۵ ساعت است که هیچ 

نخورد ه اید.
یا اگر در ساعات نامنظم غذا بخورید، 
پیام رســان های بدنتان از نظم خارج 
می شــوند. در هــر دو حالت، بدنتان 
همچنان به یک منبع مداوم سوخت 
نیــاز دارد تا بتوانــد هم ذهنی و هم 
جسمی عملکرد خوبی داشته باشد: 
وقتی قندخونتان خیلی پایین بیاید، 
عوارض جانبی شامل سردرد، اضطراب 

و آشفتگی خواهد داشت. 
و دیگر اینکه برای ایجاد سوختی که 

بدنتان نیاز دارد، به سمت اندوخته ها 
می رود اما بااینکــه خیلی خوب بود 
اگر برای این منظور چربی های بدن 
را می شکســت، اما اینطور نیســت. 
کم خوری موجب شکســته شــدن 
ســلول های عضات بدنتان می شود. 
برای نگه داشــتن ذهن و جسمتان 
در بهترین حالت، ســاعت موبایلتان 
را کوک کنید تا برای غذا خوردن به 
شما یادآوری کند. اگر برای خوردن 
یک غذای کامل وقت ندارید، غذایتان 
را به صورت ســاندویچ درست کنید 
که خوردن آن هــم برایتان راحت تر 
باشد. یک مشت خشکبار یا آجیل هم 
تنقات بسیار خوبی برای میان وعده 

می تواند باشد.

 محیط خود را برای پیروزی تنظیم 
کنید

اگر واقعاً قصد رژیــم گرفتن دارید، 
حضور شیرینی های جورواجور در همه 
جای خانه یا محل کارتان، اجتناب از 
آن ها را برایتان چالش برانگیز خواهد 
کرد. محیط خود را تغییر دهید و آن را 
سالم کنید تا مقداری از درگیری های 
ذهنی تان کم شده و به قدرت اراده تان 
افزوده شــود. مثاً به ایــن بهانه که 
همسر یا فرزندانتان هله هوله دوست 
دارند، از ایــن خوراکی ها در کابینت 
آشــپزخانه تان نگهــداری نکنیــد. 
همچنیــن خیلی خوب اســت که 
غذاهای سالم و خوب را جلوی چشم 
و در دسترس قرار بدهید. خودتان و 
محیطتان را برای رابطه ای سالم با غذا 
تنظیم کنید تا انرژی مضاعف داشته 

باشید.

غذاهای روحیه ساز بخورید 
 

تحقیقــات بســیار زیــادی تاثیــر 
بســیاری از موادغذایی را بر روحیه 
بنابراین  و خلق وخو نشان می دهند. 
اگر می خواهید شــادتر زندگی کنید 
و بازده کاری باالتری داشــته باشید، 
انتخاب های غذایی شما اهمیت بسیار 
زیادی دارند. بعنوان مثال، تحقیقات 
نشان داده است که دارچین تمرکز را 
ارتقا داده، گردو قدرت منطق ذهن را 
باال برده و سبزیجات مثبت گرایی را 

تقویت می کند.
در یک تحقیق، دانشــمنان از حدود 
۳۰۰ جوان خواســتند که برای ذکر 
موادغذایــی مصرفی روزانه شــان و 
احساسی که بعد از آن پیدا می کنند، 
دفتر یادداشــت روزانه داشته باشند. 
محققان دریافتنــد که مصرف باالتر 
میوه ها و سبزیجات انرژی، آرامش و 
حس خوشــبختی را در فرد افزایش 

می دهند.

چندگام ساده 
برای تغییر نگرش به غذا 

به منظور کاهش وزن راحت تر

مواد الزم: 

گوشت چرخ کرده ۵۰۰ گرم
پیاز رنده شده ۱ عدد

پودر پسته  یک چهارم پیمانه
زیره ۱ قاشق چای خوری

پودر فلفل قرمز ۱ قاشق چای خوری
نمک و فلفل به مقدار الزم

روغن مایع به مقدار الزم

مواد الزم برای سس :

ماست چکیده  ۳/۴  پیمانه
آب لیمو ۱ قاشق سوپ خوری

سیر له شده  نصف حبه
نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه:

 ابتدا کباب ها را آماده کنید. در یک ظرف گوشــت چرخ کرده، پیاز رنده 
شده، پودر پسته، زیره، فلفل قرمز و مقداری نمک و فلفل بریزید. مواد را 
خوب ورز دهید تا کاماً با هم مخلوط شوند. مایه  کباب را حدود ۳۰ دقیقه 

داخل یخچال قرار دهید تا مزه دار شود.
در یک تابه مقــداری روغن بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید تا داغ 
شود. مقداری از مایه  گوشت را بردارید و آن را به سیخ بکشید. هر تعداد 
که می شود به همین ترتیب کباب ها را آماده کنید. حاال سیخ ها را داخل 

تابه قرار دهید و آن ها را خوب سرخ کنید.
در این فاصله ســس را آماده کنید. در یک  کاسه کوچک مواد الزم برای 
تهیه سس را بریزید و با هم مخلوط کنید، سپس آن را تا موقع سرو داخل 

یخچال قرار دهید.
بعد از آماده شدن کباب ها، آن ها را داخل ظرفی بچینید و همراه با سس 

ماست سرو کنید.

کباب ترکی با سس ماست
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پدر چين باستان و جلب دوستي ايران
»ش���ي هوانگدي« امپراتور چين از دودمان »كين = 
شين = هسين = چين« در زمستان سال 218 پيش از ميالد 
یکی از درباریان خودرا مامور س���فر به ایران و برقراری 
مناسبات دیپلمات كرد. این فرستاده دو ماه بعد در شهر 
»آپاوارتا � كالت نادري امروز« با تيرداد یکم � دومين شاه 
اش���کاني ایران مالقات كرد و تيرداد از او خواست كه به 
اقامت در ایران به عنوان س���فير دائمي چين ادامه دهد و 

وسيله ارتباط دو امپراتوري باشد.
تشديد فعاليت هاي ديپلماتيك شاه عباس

زمستان س���ال 1002 خورشيدي شاه عباس براي 
رسيدن به هدف هاي خود راه دیپلماتيك به مفهوم امروز 
آن در جهان را در پيش گرفت. شاه عباس از دیدار سياحان 
و سفرنامه نگاران اروپایي از ایران استقبال كرد و سدي 
در برابر ورود ميسيون هاي مذهبي اروپایي نيز به وجود 
نياورد. هدف شاه عباس از تشویق سفرنامه نگاران اروپایي 
به ایران این بود كه دربازگشت ذهن اروپایيان را نسبت 
به دولت مذهبي ایران كه در آن دیار شهرت سختگيري 

نسبت به مسيحيان یافته بود روشن سازند.
نخستين روز سال ميالدي

امروز یکم ژانویه و آغاز س���ال ميالدي تازه است. 
تقویم نویس هاي اروپایي در طول زمان براي خود پنج 
تقویم در نظر گرفتند كه در همه آنها یکم ژانویه نخستين 

روز سال ميالدي بوده است.
پيروزي انقالب كوبا و آغاز حكومت فيدل كاسترو

»باتيس���تا« كه اورا »دیکتاتور كوبا و عامل بيگانه« 
توصيف كرده اند در آخرین روز سال ميالدي 1958 بر اثر 
فشار نيروهاي انقالب، به جمهوري دومينيکن گریخت 
و پناهنده این دولت شد و یکم ژانویه سال 1959 فيدل 
كاسترو رهبر انقالب، پيروزي آن را اعالم داشت و زمام 

امور را به دست گرفت.
راز ترقي غرب

گي موله نخس���ت وزیر پيشين فرانسه  در مراسم 
ژانویه سال 1956 رقابت تاریخي فرانسویان و انگليسيان 
را كنار گذارد و گفت: راز ترقي غرب است، زیرا كه در آن 
جان و مال و آزادي مردم از تعرض خودسرانه مصونيت 
یافته است و از آن پس، دست مردمي كه آن را پذیرا شده 

بودند براي پيشرفت باز شد.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

اسامي نامزدهاي رياست جمهوري تقديم امام شد 
اعضاي شوراي انقالب اسالمي ایران، به منظور 
بررس���ي آخرین تحوالت جاري مملکت و دادن 
گزارش هاي مختلف كشور به امام دیروز به قم رفتند 
و در حضور امام داده جلس���ه خود را تشکيل دادند. 
آقاي هاشمي رفسنجاني سرپرست وزارت كشور در 
پاسخ به این سؤال كه آیا فهرست نامزدهاي ریاست 
جمهوري تسليم امام شده است یا نه گفت: فهرست 
نامزدهاي ریاست جمهوري به حضور امام داده شده 
است ولي نتيجه تحقيقات هنوز مشخص نشده است 

كه قاعدتا تا روز شنبه امام پاسخ خواهند داد. 
جالل الدين فارسي كانديداي حزب جمهوري اسالمي 
امروز اعضاي عاليرتبه حزب جمهوري اسالمي 
در یك مصاحبه مطبوعاتي رسما جالل الدین فارسي 
عضو شوراي مركزي این حزب را به عنوان كاندیداي 
این حزب براي ریاست جمهوري معرفي كردند. در 
این مراسم معارفه عالوه بر جالل الدین فارسي، دكتر 
بهشتي دبير كل حزب، هاشمي � رفسنجاني و آقاي 

دكتر آیت شركت داشتند. 
اسامي كانديداها شنبه رسمًا اعالم مي شود 

صبح امروز مهندس مصطفي مير س����ليم معاون 
سياسي و اجتماعي وزارت كش����ور در گفتگویي با 
اطالعات در مورد نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري 
گفت: در حال حاضر ما در وزارت كش����ور در رابطه 
با ماده 25 قانون انتخابات مشغول بررسي هستيم و به 
محض اینکه فهرست آماده شد و بررسي اوليه انجام 
گرفت اسامي را تقدیم امام خواهيم كرد. وي گفت: براي 
تصميم گيري نهایي فکر مي كنم بتوانيم روز چهارشنبه 
)فردا( این فهرست را تقدیم امام كنيم و قاعدتا روز شنبه 
آینده فهرست رسمي نامزدهاي ریاست جمهوري از 

طریق وسائل ارتباط جمعي اعالم خواهد شد. 
شوراي امنيت پيشنهاد آمريكا را تصويب كرد 

سازمان ملل � خبرگزاري فرانسه � شوراي امنيت 
سازمان ملل با اكثریت یازده راي موافق و چهار راي 
ممتنع و بدون راي مخالف، طرح قطعنامه پيشنهادي 
آمری���کا را درباره ایران تصوی���ب كرد. نمایندگان 
شوروي، چکسلواكي، بنگالدش و كویت به قطعنامه 
آمریکا راي ممتنع دادند، بنابراین قطعنامه بدون راي 

مخالف به تصویب رسيد. 
اخطار به ايرانياني كه به عراق مهاجرت كرده اند 

كرمانشاه � از س���وي دادگاه انقالب اسالمي 
قصرشيرین و سرپل ذهاب، بيانيه اي خطاب به ایرانياني 
كه در جریان انقالب به عراق مهاجرت كرده  اند، انتشار 
یافت و از آنان خواس���ته شد كه با توجه به عفو امام 
خميني و اماني كه به آنها داده ش���ده است، به كشور 
بازگردند. در غير اینصورت اراضي مزروعي بجاي 
مانده آنان بنفع مستضعفين منطقه مصادره شده و بين 

آنها توزیع و تقسيم مي شود. 
ژاپن از ايران نفت بيشتري مي خواهد 

صبح دیروز، سفير كبير ژاپن در ایران با مهندس 
علي اكبر معين فر وزیر نفت، مالقات و گفتگو كرد. 
در این مالقات مسئله خرید نفت توسط شركت هاي 
ژاپني از ایران براي س���ال 1980 مورد مذاكره قرار 
گرفت. معين فر در پای���ان این مالقات گفت: ژاپن 

عالقمند به خرید مقدار بيشتري نفت از ایران است.
رئوس كلي تقسيمات تازه كشور اعالم شد 

همانگونه كه قبال ب���ه اطالع خوانندگان عزیز 
رسيد، تقسيمات كشوري تغيير مي كند و بر اساس این 
تغييرات استان هاي كشور كه از چند واحد شهرستان 
و چند واحد بخش تش���کيل خواهد شده افزایش 
خواهد یافت، تقس���يمات كشوري به گونه اي تغيير 
مي یابد كه هر استان باید به حد خود كفایي، در زمينه 
اقتصادي و زمينه هاي دیگر برس���د تا بتواند با نظام 

شورایي هماهنگ و منطبق گردد. 
ساواك جزيره كيش را از شيوخ محلي خريده بود! 

هوش���نگ رام، از زندان اوین، طي شرحي به 
روزنامه اطالعات، اعالم كرد كه در كارهاي اجرایي و 
تصميم گيري هاي سازمان عمران كيش، سمتي نداشته 
اس���ت. نامبرده در توضيح خود مي افزاید: مالك و 
صاحب اصلي جزیره كيش ساواك بود كه اراضي آن 
را سال ها پيش از شيوخ محلي خریداري كرد، و بانك 
مركزي ایران هم با پرداخت نهصد ميليون تومان وام از 

طریق بانك عمران هزینه هاي آنرا تامين نمود.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 11دي ماه 1358 
)برابر با 12 صفر 1400، اول ژانويه 1979( نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 سرایه

این  ق�اف�له  ع�مر  عجب می گذرد
دریاب دمی كه با  طرب  می گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پيش آر  پياله  را ك�ه شب می گذرد
خیام

پند بزرگان

زندگی شيرین است. انسان ها به دست خودشان 
این شيرینی را تلخ می كنند.

شیللر
سهم ما از زندگی خودمان فقط یك سهم است. 
بقيه مال كسانی است كه به نوعی با ما مربوطند.
شولوخوف

قاب امروز

کاشی هفت رنگ شیراز  /عکس از: رضا قادری 
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پدر چين باستان و جلب دوستي ايران
»ش���ي هوانگدي« امپراتور چين از دودمان »كين = 
شين = هسين = چين« در زمستان سال 218 پيش از ميالد 
یکی از درباریان خودرا مامور س���فر به ایران و برقراری 
مناسبات دیپلمات كرد. این فرستاده دو ماه بعد در شهر 
»آپاوارتا � كالت نادري امروز« با تيرداد یکم � دومين شاه 
اش���کاني ایران مالقات كرد و تيرداد از او خواست كه به 
اقامت در ایران به عنوان س���فير دائمي چين ادامه دهد و 

وسيله ارتباط دو امپراتوري باشد.
تشديد فعاليت هاي ديپلماتيك شاه عباس

زمستان س���ال 1002 خورشيدي شاه عباس براي 
رسيدن به هدف هاي خود راه دیپلماتيك به مفهوم امروز 
آن در جهان را در پيش گرفت. شاه عباس از دیدار سياحان 
و سفرنامه نگاران اروپایي از ایران استقبال كرد و سدي 
در برابر ورود ميسيون هاي مذهبي اروپایي نيز به وجود 
نياورد. هدف شاه عباس از تشویق سفرنامه نگاران اروپایي 
به ایران این بود كه دربازگشت ذهن اروپایيان را نسبت 
به دولت مذهبي ایران كه در آن دیار شهرت سختگيري 

نسبت به مسيحيان یافته بود روشن سازند.
نخستين روز سال ميالدي

امروز یکم ژانویه و آغاز س���ال ميالدي تازه است. 
تقویم نویس هاي اروپایي در طول زمان براي خود پنج 
تقویم در نظر گرفتند كه در همه آنها یکم ژانویه نخستين 

روز سال ميالدي بوده است.
پيروزي انقالب كوبا و آغاز حكومت فيدل كاسترو

»باتيس���تا« كه اورا »دیکتاتور كوبا و عامل بيگانه« 
توصيف كرده اند در آخرین روز سال ميالدي 1958 بر اثر 
فشار نيروهاي انقالب، به جمهوري دومينيکن گریخت 
و پناهنده این دولت شد و یکم ژانویه سال 1959 فيدل 
كاسترو رهبر انقالب، پيروزي آن را اعالم داشت و زمام 

امور را به دست گرفت.
راز ترقي غرب

گي موله نخس���ت وزیر پيشين فرانسه  در مراسم 
ژانویه سال 1956 رقابت تاریخي فرانسویان و انگليسيان 
را كنار گذارد و گفت: راز ترقي غرب است، زیرا كه در آن 
جان و مال و آزادي مردم از تعرض خودسرانه مصونيت 
یافته است و از آن پس، دست مردمي كه آن را پذیرا شده 

بودند براي پيشرفت باز شد.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

اسامي نامزدهاي رياست جمهوري تقديم امام شد 
اعضاي شوراي انقالب اسالمي ایران، به منظور 
بررس���ي آخرین تحوالت جاري مملکت و دادن 
گزارش هاي مختلف كشور به امام دیروز به قم رفتند 
و در حضور امام داده جلس���ه خود را تشکيل دادند. 
آقاي هاشمي رفسنجاني سرپرست وزارت كشور در 
پاسخ به این سؤال كه آیا فهرست نامزدهاي ریاست 
جمهوري تسليم امام شده است یا نه گفت: فهرست 
نامزدهاي ریاست جمهوري به حضور امام داده شده 
است ولي نتيجه تحقيقات هنوز مشخص نشده است 

كه قاعدتا تا روز شنبه امام پاسخ خواهند داد. 
جالل الدين فارسي كانديداي حزب جمهوري اسالمي 
امروز اعضاي عاليرتبه حزب جمهوري اسالمي 
در یك مصاحبه مطبوعاتي رسما جالل الدین فارسي 
عضو شوراي مركزي این حزب را به عنوان كاندیداي 
این حزب براي ریاست جمهوري معرفي كردند. در 
این مراسم معارفه عالوه بر جالل الدین فارسي، دكتر 
بهشتي دبير كل حزب، هاشمي � رفسنجاني و آقاي 

دكتر آیت شركت داشتند. 
اسامي كانديداها شنبه رسمًا اعالم مي شود 

صبح امروز مهندس مصطفي مير س����ليم معاون 
سياسي و اجتماعي وزارت كش����ور در گفتگویي با 
اطالعات در مورد نامزدهاي انتخابات ریاست جمهوري 
گفت: در حال حاضر ما در وزارت كش����ور در رابطه 
با ماده 25 قانون انتخابات مشغول بررسي هستيم و به 
محض اینکه فهرست آماده شد و بررسي اوليه انجام 
گرفت اسامي را تقدیم امام خواهيم كرد. وي گفت: براي 
تصميم گيري نهایي فکر مي كنم بتوانيم روز چهارشنبه 
)فردا( این فهرست را تقدیم امام كنيم و قاعدتا روز شنبه 
آینده فهرست رسمي نامزدهاي ریاست جمهوري از 

طریق وسائل ارتباط جمعي اعالم خواهد شد. 
شوراي امنيت پيشنهاد آمريكا را تصويب كرد 

سازمان ملل � خبرگزاري فرانسه � شوراي امنيت 
سازمان ملل با اكثریت یازده راي موافق و چهار راي 
ممتنع و بدون راي مخالف، طرح قطعنامه پيشنهادي 
آمری���کا را درباره ایران تصوی���ب كرد. نمایندگان 
شوروي، چکسلواكي، بنگالدش و كویت به قطعنامه 
آمریکا راي ممتنع دادند، بنابراین قطعنامه بدون راي 

مخالف به تصویب رسيد. 
اخطار به ايرانياني كه به عراق مهاجرت كرده اند 

كرمانشاه � از س���وي دادگاه انقالب اسالمي 
قصرشيرین و سرپل ذهاب، بيانيه اي خطاب به ایرانياني 
كه در جریان انقالب به عراق مهاجرت كرده  اند، انتشار 
یافت و از آنان خواس���ته شد كه با توجه به عفو امام 
خميني و اماني كه به آنها داده ش���ده است، به كشور 
بازگردند. در غير اینصورت اراضي مزروعي بجاي 
مانده آنان بنفع مستضعفين منطقه مصادره شده و بين 

آنها توزیع و تقسيم مي شود. 
ژاپن از ايران نفت بيشتري مي خواهد 

صبح دیروز، سفير كبير ژاپن در ایران با مهندس 
علي اكبر معين فر وزیر نفت، مالقات و گفتگو كرد. 
در این مالقات مسئله خرید نفت توسط شركت هاي 
ژاپني از ایران براي س���ال 1980 مورد مذاكره قرار 
گرفت. معين فر در پای���ان این مالقات گفت: ژاپن 

عالقمند به خرید مقدار بيشتري نفت از ایران است.
رئوس كلي تقسيمات تازه كشور اعالم شد 

همانگونه كه قبال ب���ه اطالع خوانندگان عزیز 
رسيد، تقسيمات كشوري تغيير مي كند و بر اساس این 
تغييرات استان هاي كشور كه از چند واحد شهرستان 
و چند واحد بخش تش���کيل خواهد شده افزایش 
خواهد یافت، تقس���يمات كشوري به گونه اي تغيير 
مي یابد كه هر استان باید به حد خود كفایي، در زمينه 
اقتصادي و زمينه هاي دیگر برس���د تا بتواند با نظام 

شورایي هماهنگ و منطبق گردد. 
ساواك جزيره كيش را از شيوخ محلي خريده بود! 

هوش���نگ رام، از زندان اوین، طي شرحي به 
روزنامه اطالعات، اعالم كرد كه در كارهاي اجرایي و 
تصميم گيري هاي سازمان عمران كيش، سمتي نداشته 
اس���ت. نامبرده در توضيح خود مي افزاید: مالك و 
صاحب اصلي جزیره كيش ساواك بود كه اراضي آن 
را سال ها پيش از شيوخ محلي خریداري كرد، و بانك 
مركزي ایران هم با پرداخت نهصد ميليون تومان وام از 

طریق بانك عمران هزینه هاي آنرا تامين نمود.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز سه شنبه 11دي ماه 1358 
)برابر با 12 صفر 1400، اول ژانويه 1979( نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 سرایه

این  ق�اف�له  ع�مر  عجب می گذرد
دریاب دمی كه با  طرب  می گذرد

ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پيش آر  پياله  را ك�ه شب می گذرد
خیام

پند بزرگان

زندگی شيرین است. انسان ها به دست خودشان 
این شيرینی را تلخ می كنند.

شیللر
سهم ما از زندگی خودمان فقط یك سهم است. 
بقيه مال كسانی است كه به نوعی با ما مربوطند.
شولوخوف

قاب امروز

کاشی هفت رنگ شیراز  /عکس از: رضا قادری 

جدول سودوکو

فروردین: حتی در ســخت ترین شــرایط، نگرش شما کلید خوشبختی تان 
می باشــد. اکنون کارهایی را انجام بدهید که باعث می شــوند احساس خوبی 
نسبت به خودتان داشته باشید،. هنوز احساسهایی وجود دارند که نیاز است آنها 
را با دیگران ســهیم بشوید زیاد سخت نگیرید، خودتان خواهید فهمید که چه 

زمانی برای این کار مناسب است.

اردیبهشت: شــمااین روزها دغدغه زیدی ندارید، اما نمی توانید به راحتی در 
مورد نگرانی های خود با دیگران صحبت کنید. دلیل این کارتان این اســت که 
باوجود تمام مشــکاتی که وجود دارد نمی خواهید مشکل جدیدی به وجود 
بیاید. بدون اینکه از کسی خجالت بکشید بدون داشتن هیچ نوع چشم  داشتی 

از احساسات خود حرف بزنید.

خرداد :  شــما توانایی فوق العاده ای در محدود کردن افق فکری خود دارید، 
بنابراین می توانید بر روی مهم ترین اهدافتان تمرکز کنید. بعضی اوقات شــما 
انقدر درگیر جزئیات و مســائل حاشیه ای می شــوید که رسیدن به مهمترین 
هدفتان را فراموش می کنید. اما شــما می توانید کاماً نیازها و آرزوهای خود را 

متعادل کنید و در زمان کمتری بهترین بازده را داشته باشید.

تیر: شما ممکن است ادعا کنید که در این روزها زندگی تان در وضعیت اورژانس 
قرار گرفته است و برای اداره زندگی تان با مشکات عدیده ای مواجه هستید. اما 
این موضوعات، همه توهمات ســاخته ذهن شما هستند و گرنه شما مشکات 
زیادی ندارید یا اگر مشکات زیادی دارید، راه حل آنها هم جلوی پای شما قرار  

دارد.

مرداد : شما فکر می کنید که به آخر خط رسیده اید؛ در حالیکه از شدت ناامیدی 
میزان استرس و ناراحتی شما بسیار افزایش پیدا کرده است و وسوسه شده اید که 
همه چیز را به حال خود رها کرده و فرار کنید. اما فرار کردن راه حل مناسبی 
نیست. برای اینکه اگر امروز از این مشکات فرار کنید، درجای دیگر و روز دیگر 

به سراغ شما می آیند. 

شهریور : اگر دیروز پا را از گلیمتان درازتر کرده باشید امروز الزم است تاشی 
مضاعف کرده تا امواج منفی باقیمانده را از ذهنتان بیرون کنید. مطمئناً شما نمی 
خواهید اوضاع بدتر شود، بنابراین باید رفتارتان آرام تر شود، . الزم نیست گذشته 
را جبران کنید؛ فقط قبل از اینکه شروع به کار کردن کنید، نسبت به احساسات 

و عواطف دیگران نیز  آگاهی حاصل کنید.

مهر : شما در حالیکه می دانید چگونه به جایی برسید که متفاوت باشید، ممکن 
است طرز فکری محکم در مورد ایده آل های آینده داشته باشید. اگر به چیزهایی 
که می خواهید اطمینان کامل دارید بدین معنی نیست که آنها با داشتن برنامه 
عملی و کاربردی تضاد ندارند. منتظر روزهای بعدی باشید. برای اینکه باید چند 

روز صبر کنید تا استراتژی های منطقی تان به ثمر بنشیند.

آبان :  ممکن است کارهای سخت گیرانه شما به نظر دیگران وسواسی برسد، 
اما شما قادر خواهید بود که حتی اگر آسان گیر هم نباشید این گونه جلوه کنید. 
اگرچه احتماال تصمیمات استوار شما اکنون به نفع تان عمل خواهی کرد، عاقل 
باشید و بدانید که چه وقت باید از آن بهره بگیرید. زمان به آن سرعتی که شما 

فکر می کنید بسرعت نمی گذرد.

آذر : شاید بخش زیادی از کارهایی که االن انجام می دهید به نظر نیاید، اما به 
این معنی نیست که کارهایتان بی اهمیت و بی ارزش هستند. در حقیقت چیزی 
که در گوشــه تاریک خیاالت شما مدفون شده می تواند قدرتی فراتر از اعمال 
ناخودآگاه شما داشته باشد. دیگران می توانند بهتان کمک کنند تا بخش های 

پنهان زندگی تان را ببینید.

دی : االن برایتان خیلی ســخت اســت که خودتان باشــید به خصوص اگر با 
مشــکات دست به گریبان باشــید. اگر هم کسی ازتان بخواهد که مشکلی را 
رفع کنید، اوضاع بدتر خواهد شد. حتی اگر احساس ناامیدی کردید ولی تسیلم 
نشوید. انجام دادن کارهایی که ازشان لذت می برید درهای خوشبختی زندگی 

را برویتان می گشاید.

بهمن :  شمادر این روزها کمی نگران هستید و نگرانی هایتان بیش از روزهای 
قبل می باشــد. به همین دلیل در قلب تان تشــویش های زیادی را احســاس 
می کنید. قدم هایتان را کمی آهسته تر بر می دارید، زیرا احساس می کنید باید 
جوانب احتیاط را بیشــتر در نظر بگیرید، درست فکر می کنید، زیرا با این کار 

شانس بیشتری را برای خود ذخیره می کنید.

اسفند : شما محدودیت هایی برای خود قائل شده اید که از ترس ها و یا خاطرات 
قدیمی تان سرچشــمه می گیرد و اکنون ناگهان خود را آشکار می کنند. به زور 
چیزی را جلو نبرید؛ حتی اگر بتوانید گذشــته را فراموش کنید بازمدتی زمان 
الزم اســت تا بتوانید همه چیز را درســت کنید. شما بیش از آن که فکرش را 

بکنید وقت ندارید.
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و برادري

مهتابي

تبليغ كردن 
كاال

ذبح كننده

دلربا

دايي
شهري در 
آذرشرقي

مملو

مادر

قمر زمين
خاك 

كوزه گري

ليست غذا

نوعي حلوا

زنان

جمع خادم

بي غش
شهري در 

سوئد

رنگ موي 
فوري

بوي رطوبت

ضمير وزني
حرف 

همراهي

زاويه
از توابع 

تهران

پيرو دين 
اسالم

قرابت

جدول سودوکو

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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 اس
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طراح جدولها: د اود  بازخو

جدول شرح در متن
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جد ول سود وکو 3866
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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ساكن آالسكا

پشيماني
جامعه 

اشتراكي

جانور خون 
آشام

گناهكار

شهري در غرب
مرغي است 

ماهيخوار

يك نواخت
نوعي خواهر 

و برادري

مهتابي

تبليغ كردن 
كاال

ذبح كننده

دلربا

دايي
شهري در 
آذرشرقي

مملو

مادر

قمر زمين
خاك 

كوزه گري

ليست غذا

نوعي حلوا

زنان

جمع خادم

بي غش
شهري در 

سوئد

رنگ موي 
فوري

بوي رطوبت

ضمير وزني
حرف 

همراهي

زاويه
از توابع 

تهران

پيرو دين 
اسالم

قرابت

اسامی برندگان جدول  3854
1ـ مهشید بشارتـ  تهران

2ـ محمد مامورزادهـ  رشت
3ـ باران شقایـ  اهواز

افقي:
1. صمغ حاصل از اقسام درختان كاج كه كاربرد طبي 
داردـ  وسیله اي برقي براي پختن و گرم كردن فوري 

غذا
2. پادشاه زنبوران عسلـ  وسیله اي در آشپزخانهـ  

ناشايست
3. سفید انگلیسيـ  گچ بتونهـ  واژهـ  لمس كننده

4. بستني چوبيـ  خدمتكارـ  بیهودهـ  مرده
5. تهيـ  راستـ  پدر شعر نو فارسيـ  همه

6. بخشدارـ  حركت موزونـ  صدهزار مترمربع
7. بي رحمـ  با هم متفق شدنـ  دستبند زنانه

8. سرگرد سابقـ  گستردهـ  تابانـ  شادماني
9. طول عمرـ  گلي زيبا و معطر به شكل قیفـ  جسر

10. طمعـ  خوشحاليـ  سرگشتهـ  قورباغه
عبادتگاه  ـ  چیزي  به  دادن  شكل  ـ  11. رنجبر 

مسیحیان
12. فرشتهـ  شیريني كرمانشاهـ  گرگ

13. باال به انگلیسيـ  پارچه نخي ارزان قیمتـ  ويزا 
ـ تلخ

14. قوچـ  پول چینـ  امتنانـ  جام قهرماني
15. سمت چپـ  عضو تنفسي ماهيـ  هزار كیلوـ  مركز 

جمهوري آذربايجان
16. از عوامل بیماريهاـ  از حواس پنج گانهـ  پشت 

سر هم
17. جهش، دگرگوني آنيـ  اجاق كباب پزي

عمودي:
اختالط قدرتهاي ديني و سیاسي  از  1. دولتي كه 
به وجود  آيد ـ مخزن شیشه اي نگهداري ماهیهاي 

زينتي 
2. مالحظهـ  دشنامـ  حیاط خلوت

3. خوشرو ـ واژگون ـ خاك سرخ ـ مقواي نازك 
ويزيت

4. ماه خارجـ  عزيز همهـ  لم كارـ  جايز
5. بانگ كردنـ  سنگوارهـ  پاك كردن گل و اليـ  

چاشني ساالد و غذا
6. با نظم و ترتیبـ  هواي متحركـ  بلیغ

7. كوهپايهـ  دلخوشي دادن، اظهار همدردي كردن 
ـ صفحه نقاشي

8. دنبال رو سوزن ـ پسر خسروپرويز ـ ترديد ـ 
عالمت

9. سیليـ  پیمان كارـ  بويیدن
10. كشوري در آفريقاـ  ردهـ  تحريمـ  لعن و نفرين

11. در قاره اروپا بجويیدش ـ جمع قبیله ـ میل به 
خوراك

ـ  نفس  تنگي  بیماري  ـ  خرگوش  12. خــوراك 
خاكستري

13. رودي در اروپاـ  معیتـ  شیر ژيانـ  حرارت باال

حرف )س ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3854 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3866

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. نوعي ماهي بسیار بزرگ ـ رالي بود در هم 
ريختـ  مفتاحـ  بسیاري

15. سنگ ترازوـ  كوپن دريافت كاالـ  آژانـ  نوعي 
كاغذ

16. روزانهـ  میوه اي دلپذيرـ  دامن بسیار بلند
17. كشاورز عهد ساسانیانـ  ورزش گروهي آبي
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اسامی برندگان جدول  3854
1ـ مهشید بشارتـ  تهران

2ـ محمد مامورزادهـ  رشت
3ـ باران شقایـ  اهواز

افقي:
1. صمغ حاصل از اقسام درختان كاج كه كاربرد طبي 
داردـ  وسیله اي برقي براي پختن و گرم كردن فوري 

غذا
2. پادشاه زنبوران عسلـ  وسیله اي در آشپزخانهـ  

ناشايست
3. سفید انگلیسيـ  گچ بتونهـ  واژهـ  لمس كننده

4. بستني چوبيـ  خدمتكارـ  بیهودهـ  مرده
5. تهيـ  راستـ  پدر شعر نو فارسيـ  همه

6. بخشدارـ  حركت موزونـ  صدهزار مترمربع
7. بي رحمـ  با هم متفق شدنـ  دستبند زنانه

8. سرگرد سابقـ  گستردهـ  تابانـ  شادماني
9. طول عمرـ  گلي زيبا و معطر به شكل قیفـ  جسر

10. طمعـ  خوشحاليـ  سرگشتهـ  قورباغه
عبادتگاه  ـ  چیزي  به  دادن  شكل  ـ  11. رنجبر 

مسیحیان
12. فرشتهـ  شیريني كرمانشاهـ  گرگ

13. باال به انگلیسيـ  پارچه نخي ارزان قیمتـ  ويزا 
ـ تلخ

14. قوچـ  پول چینـ  امتنانـ  جام قهرماني
15. سمت چپـ  عضو تنفسي ماهيـ  هزار كیلوـ  مركز 

جمهوري آذربايجان
16. از عوامل بیماريهاـ  از حواس پنج گانهـ  پشت 

سر هم
17. جهش، دگرگوني آنيـ  اجاق كباب پزي

عمودي:
اختالط قدرتهاي ديني و سیاسي  از  1. دولتي كه 
به وجود  آيد ـ مخزن شیشه اي نگهداري ماهیهاي 

زينتي 
2. مالحظهـ  دشنامـ  حیاط خلوت

3. خوشرو ـ واژگون ـ خاك سرخ ـ مقواي نازك 
ويزيت

4. ماه خارجـ  عزيز همهـ  لم كارـ  جايز
5. بانگ كردنـ  سنگوارهـ  پاك كردن گل و اليـ  

چاشني ساالد و غذا
6. با نظم و ترتیبـ  هواي متحركـ  بلیغ

7. كوهپايهـ  دلخوشي دادن، اظهار همدردي كردن 
ـ صفحه نقاشي

8. دنبال رو سوزن ـ پسر خسروپرويز ـ ترديد ـ 
عالمت

9. سیليـ  پیمان كارـ  بويیدن
10. كشوري در آفريقاـ  ردهـ  تحريمـ  لعن و نفرين

11. در قاره اروپا بجويیدش ـ جمع قبیله ـ میل به 
خوراك

ـ  نفس  تنگي  بیماري  ـ  خرگوش  12. خــوراك 
خاكستري

13. رودي در اروپاـ  معیتـ  شیر ژيانـ  حرارت باال

حرف )س ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3854 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3866

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. نوعي ماهي بسیار بزرگ ـ رالي بود در هم 
ريختـ  مفتاحـ  بسیاري

15. سنگ ترازوـ  كوپن دريافت كاالـ  آژانـ  نوعي 
كاغذ

16. روزانهـ  میوه اي دلپذيرـ  دامن بسیار بلند
17. كشاورز عهد ساسانیانـ  ورزش گروهي آبي

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3854
1ـ مهشید بشارتـ  تهران

2ـ محمد مامورزادهـ  رشت
3ـ باران شقایـ  اهواز

افقي:
1. صمغ حاصل از اقسام درختان كاج كه كاربرد طبي 
داردـ  وسیله اي برقي براي پختن و گرم كردن فوري 

غذا
2. پادشاه زنبوران عسلـ  وسیله اي در آشپزخانهـ  

ناشايست
3. سفید انگلیسيـ  گچ بتونهـ  واژهـ  لمس كننده

4. بستني چوبيـ  خدمتكارـ  بیهودهـ  مرده
5. تهيـ  راستـ  پدر شعر نو فارسيـ  همه

6. بخشدارـ  حركت موزونـ  صدهزار مترمربع
7. بي رحمـ  با هم متفق شدنـ  دستبند زنانه

8. سرگرد سابقـ  گستردهـ  تابانـ  شادماني
9. طول عمرـ  گلي زيبا و معطر به شكل قیفـ  جسر

10. طمعـ  خوشحاليـ  سرگشتهـ  قورباغه
عبادتگاه  ـ  چیزي  به  دادن  شكل  ـ  11. رنجبر 

مسیحیان
12. فرشتهـ  شیريني كرمانشاهـ  گرگ

13. باال به انگلیسيـ  پارچه نخي ارزان قیمتـ  ويزا 
ـ تلخ

14. قوچـ  پول چینـ  امتنانـ  جام قهرماني
15. سمت چپـ  عضو تنفسي ماهيـ  هزار كیلوـ  مركز 

جمهوري آذربايجان
16. از عوامل بیماريهاـ  از حواس پنج گانهـ  پشت 

سر هم
17. جهش، دگرگوني آنيـ  اجاق كباب پزي

عمودي:
اختالط قدرتهاي ديني و سیاسي  از  1. دولتي كه 
به وجود  آيد ـ مخزن شیشه اي نگهداري ماهیهاي 

زينتي 
2. مالحظهـ  دشنامـ  حیاط خلوت

3. خوشرو ـ واژگون ـ خاك سرخ ـ مقواي نازك 
ويزيت

4. ماه خارجـ  عزيز همهـ  لم كارـ  جايز
5. بانگ كردنـ  سنگوارهـ  پاك كردن گل و اليـ  

چاشني ساالد و غذا
6. با نظم و ترتیبـ  هواي متحركـ  بلیغ

7. كوهپايهـ  دلخوشي دادن، اظهار همدردي كردن 
ـ صفحه نقاشي

8. دنبال رو سوزن ـ پسر خسروپرويز ـ ترديد ـ 
عالمت

9. سیليـ  پیمان كارـ  بويیدن
10. كشوري در آفريقاـ  ردهـ  تحريمـ  لعن و نفرين

11. در قاره اروپا بجويیدش ـ جمع قبیله ـ میل به 
خوراك

ـ  نفس  تنگي  بیماري  ـ  خرگوش  12. خــوراك 
خاكستري

13. رودي در اروپاـ  معیتـ  شیر ژيانـ  حرارت باال

حرف )س ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3854 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3866

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. نوعي ماهي بسیار بزرگ ـ رالي بود در هم 
ريختـ  مفتاحـ  بسیاري

15. سنگ ترازوـ  كوپن دريافت كاالـ  آژانـ  نوعي 
كاغذ

16. روزانهـ  میوه اي دلپذيرـ  دامن بسیار بلند
17. كشاورز عهد ساسانیانـ  ورزش گروهي آبي
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اسامی برندگان جدول  3854
1ـ مهشید بشارتـ  تهران

2ـ محمد مامورزادهـ  رشت
3ـ باران شقایـ  اهواز

افقي:
1. صمغ حاصل از اقسام درختان كاج كه كاربرد طبي 
داردـ  وسیله اي برقي براي پختن و گرم كردن فوري 

غذا
2. پادشاه زنبوران عسلـ  وسیله اي در آشپزخانهـ  

ناشايست
3. سفید انگلیسيـ  گچ بتونهـ  واژهـ  لمس كننده

4. بستني چوبيـ  خدمتكارـ  بیهودهـ  مرده
5. تهيـ  راستـ  پدر شعر نو فارسيـ  همه

6. بخشدارـ  حركت موزونـ  صدهزار مترمربع
7. بي رحمـ  با هم متفق شدنـ  دستبند زنانه

8. سرگرد سابقـ  گستردهـ  تابانـ  شادماني
9. طول عمرـ  گلي زيبا و معطر به شكل قیفـ  جسر

10. طمعـ  خوشحاليـ  سرگشتهـ  قورباغه
عبادتگاه  ـ  چیزي  به  دادن  شكل  ـ  11. رنجبر 

مسیحیان
12. فرشتهـ  شیريني كرمانشاهـ  گرگ

13. باال به انگلیسيـ  پارچه نخي ارزان قیمتـ  ويزا 
ـ تلخ

14. قوچـ  پول چینـ  امتنانـ  جام قهرماني
15. سمت چپـ  عضو تنفسي ماهيـ  هزار كیلوـ  مركز 

جمهوري آذربايجان
16. از عوامل بیماريهاـ  از حواس پنج گانهـ  پشت 

سر هم
17. جهش، دگرگوني آنيـ  اجاق كباب پزي

عمودي:
اختالط قدرتهاي ديني و سیاسي  از  1. دولتي كه 
به وجود  آيد ـ مخزن شیشه اي نگهداري ماهیهاي 

زينتي 
2. مالحظهـ  دشنامـ  حیاط خلوت

3. خوشرو ـ واژگون ـ خاك سرخ ـ مقواي نازك 
ويزيت

4. ماه خارجـ  عزيز همهـ  لم كارـ  جايز
5. بانگ كردنـ  سنگوارهـ  پاك كردن گل و اليـ  

چاشني ساالد و غذا
6. با نظم و ترتیبـ  هواي متحركـ  بلیغ

7. كوهپايهـ  دلخوشي دادن، اظهار همدردي كردن 
ـ صفحه نقاشي

8. دنبال رو سوزن ـ پسر خسروپرويز ـ ترديد ـ 
عالمت

9. سیليـ  پیمان كارـ  بويیدن
10. كشوري در آفريقاـ  ردهـ  تحريمـ  لعن و نفرين

11. در قاره اروپا بجويیدش ـ جمع قبیله ـ میل به 
خوراك

ـ  نفس  تنگي  بیماري  ـ  خرگوش  12. خــوراك 
خاكستري

13. رودي در اروپاـ  معیتـ  شیر ژيانـ  حرارت باال

حرف )س ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3854 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3866

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

14. نوعي ماهي بسیار بزرگ ـ رالي بود در هم 
ريختـ  مفتاحـ  بسیاري

15. سنگ ترازوـ  كوپن دريافت كاالـ  آژانـ  نوعي 
كاغذ

16. روزانهـ  میوه اي دلپذيرـ  دامن بسیار بلند
17. كشاورز عهد ساسانیانـ  ورزش گروهي آبي
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374
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

تـدریـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتى
با 20 سال تجربه آموزشى در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

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

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر
بند و ابرو 20 دالر

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

604-219-6202 «نورت ونکوور»

تاتو ابرو 130 دالر، تاتو چشم 100 دالر،
TATTOO تاتو لب 80 دالر

انجام خدمات آرایشگرى
 در منزل شما پذیرفته مى شود

همخانه
 Iranian School (Farsi)

مدرسه ايرانيان (فارسی)
شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابی، پورت مودی، یو بی سی و ریچموند

  	www.iranianschool-farsi.com      (604) 551-9593 تلفن
                    		Iranianschool@hotmail.com

www.iranianschool-farsi.com 
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3 

E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953

 مدرسه ایرانیان (فارسى)
Iranian School (Farsi)

  شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابى، 
پورت مودى، یو.بى.سى و ریچموند

www.iranianschool-farsi.com     
Iranianschool@hotmail.com                     

604-551-9593
604-261-6564

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
۶0۴-۹21-۴۷2۶

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه
حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938
باوند زنجانى           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ادونسد                   604-971-6575
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474
توران ایزدى یار       604-734-2114

رادیو

فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
مهرناز کاووسى      604-779-4146
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
الهام معظمى         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایى            604-356-6032
باوند زنجانى           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو (وست ونکوور)          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانى - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانى - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعى     778-708-0520

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey
تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745

«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

عضو 5 ستاره

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)500-7361

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

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

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج
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ادبیات جهان در ۲۰۱۹
 سالی که کوندرا دوباه شهروند چک شد 

و بوچانی از مانوس رفت

سال ۲۰۱۹ در حالی به پایان رسید 
که طبــق معمول ده ها نمایشــگاه 
بین المللی کتاب در سراســر جهان 
برگزار و میلیون ها نســخه کاغذی یا 
الکترونیکی کتاب در کتابفروشی های 
سراسر جهان عرضه شد. با این حال، 
این ســال از مشکات نشــر، مثل 
سانســور و کمبود امکانات نشــر، به 
ویژه در کشورهایی مثل ایران و مصر 

رهایی نیافت.

از سرگیری نوبل، از سرگیری جنجال

در سالی که گذشت، مهم ترین اتفاق 
در دنیای ادبیات، از سرگیری اهدای 
جایزه نوبل ادبیات پس از یک ســال 

توقف بود.
اما این از ســرگیری، بدون جنجال و 
حاشیه نبود. آکادمی نوبل تاش کرد 
با انتخــاب اُلگا توکارچوک به عنوان 
یک نویسنده »زن« برای نوبل ادبیات  
۲۰۱۸، خاطــره تلخ یــک جنجال 
جنسی را که منجر به تعویق اهدای 
جایزه شده بود پشت سر بگذارد، ولی 
در عــوض، با انتخــاب پیتر هاندکه، 
نویسنده پرحاشیه اتریشی برای نوبل 
ادبیات ســال ۲۰۱۹، به یک جنجال 

دیگر دامن زد.
اعتراض به اهدای جایزه نوبل به پیتر 
هاندکه به دلیل حمایت او از صرب ها 
در جنگ های بالکان، تا مراسم رسمی 
اهدای نوبل در روز دهم دسامبر ادامه 
داشــت و عاوه بــر نهادهایی چون 
انجمن قلم، کشورهایی مثل ترکیه نیز 

از آکادمی نوبل انتقاد کردند.
با ایــن حال، آکادمی ســوئد »نبوغ 
زبانــی« پیتــر هاندکه ۷۶ ســاله را 
اولگا  و همچنین»تخیــل روایــی« 
توکارچوک ۵۷ ســاله لهســتانی را 

ستود.

جایزه های زنان

پس از نوبل، مهم تریــن جایزه ادبی 
جهان، جایزه بوکر است که به بهترین 
انگلیســی زبان سال  آثار داســتانی 
اهدا می شود. امســال این جایزه، با 
تصمیم خاف معمول داوران، به طور 
مشترک به دو زن اهدا شد: مارگارت 
آتوود، نویســنده کانادایی برای رمان 
»وصیت هــا« و برناردین اواریســتو، 
نویسنده بریتانیایی-نیجریه ای با رمان 

»دختر، زن، دیگر«.
رمــان »وصیت هــا« ادامــه رمــان 
معروف »سرگذشــت ندیمه« است. 
»سرگذشت ندیمه« در سال ۲۰۱۷، 

در بحبوحــه جنبــش »مــن هم« 
)#MeToo( که در آن زنان شــروع 
به علنی کردن موارد تعرض جنسی 
کردند، به مانیفستی برای زنان تبدیل 

شد.
همچنین جایزه بوکر بین المللی برای 
اولین بار به یک نویسنده عرب به نام 
جوخه الحارثی، نویسنده عمانی تعلق 
گرفت که با کتاب »اجرام آسمانی« 
به تغییرات دوران پسااستعماری عمان 
پرداخته است. او اولین نویسنده عمان 
بود که آثارش به انگلیسی ترجمه شد.

در آمریکا نیز سوزان چوی، نویسنده 
زن ۵۰ ساله، توانست برای پنجمین 
رمان خود با عنوان »تمرین اعتماد« 
برنده جایزه بخش کتاب جایزه کتاب 

ملی شود.
در فرانسه هم ژان پل دوبوآ، نویسنده 
رمان »همه در جهان یکسان زندگی 
نمی کنند« برنــده گنکور، مهم ترین 
جایزه ادبی دنیای فرانسوی زبان شد. 
این در حالی بود که در اواخر ســال 
۲۰۱۹، اعام شــد که برنــار پیوو، 
روزنامه نگار معروف فرانسوی و رئیس 
پرنفوذ آکادمی گنکور برای همیشه از 

این آکادمی کناره گیری می کند.
یکی از اتفاقات ادبی در ســال ۲۰۱۹ 
در فرانسه، انتشار آخرین رمان میشل 
ولبک با شمارگان ۴۰۰ هزار نسخه، 
در همان روزهای اول ســال بود که 
بازار کتاب فرانسه را تسخیر و توجه  
رســانه ها را به خود جلــب کرد. این 
رمان چند ماه پس از آغاز اعتراضات 
جلیقه زردهای فرانسه منتشر شد که 
در آن طبق معمول »پیش بینی های 
پیامبرگونه« میشــل ولبک به چشم 

می آمد.
همچنین جایزه کتاب سال آلمان به 
رمان »تبار« نوشته ساشا استانیشیچ، 

نویسنده آلمانی- بوسنیایی اهدا شد.

بازپس دادن ملیت چکی به کوندرا و 
افتتاح موزه کاداره

از اتفاقات جالبی که در ســال ۲۰۱۹ 
برای نویسندگان مطرح جهان افتاد، 
بازپــس دادن ملیت چکی به میان 
کوندرا، نویســنده معروف چکی بود. 
میان کوندرا که در سال ۲۰۱۹ نود 
ساله شد، پیشتر تابعیت چک از این 
نویسنده به خاطر یک گفت وگو و ابراز 
عقیده در یکی از رمان هایش، ســلب 
شده بود و از دهه ۱۹۸۰ فقط ملیت 

فرانسوی داشت.
در بریتانیا نیز، در آخرین روزهای سال 
۲۰۱۹، نشان افتخار امپراتوری بریتانیا 

طی مراســمی در کاخ باکینگهام به 
جوانا ترولوپ، نویسنده بریتانیایی اهدا 
شــد. جوانا ترولوپ در سال ۱۹۹۱ با 
نوشــتن رمان »همسر کشیش« به 

شهرت رسید.
آلبانی نیز با ساخت و افتتاح یک موزه 
در سال ۲۰۱۹ در شهر تیرانا، پایتخت 
این کشور، تاش های ادبی اسماعیل 
کاداره بزرگترین نویسنده زنده خود را 

ارج نهاد.
اســماعیل کاداره که در سال ۲۰۱۹ 
هشتاد و سه ساله شد، در همین سال 

از موزه خودش بازدید کرد.
محــل این مــوزه، در طبقه ســوم 
ســاختمانی بتونــی، آپارتمان خود 
کاداره بوده اســت که در ســال های 
۱۹۷۳ تــا ۱۹۹۰، یعنــی تا پیش از 
خروج از کشور در آن زندگی می کرد. 
او در این آپارتمان چندین رمان خود 
را نوشــت: »غروب خدایان استپ« 
)۱۹۷۸(، »آوریل شکسته« )۱۹۸۰( 
و »کاخ رؤیاهــا« )۱۹۸۱(. همچنین 

بخشی از شعرهایش را.

اولین شهر کتاب جهان و سالی خوب 
برای »نویسندگان مستقل«

ســال ۲۰۱۹ برای کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فــارس، بــا وجود 
تنش هایی که داشت، در حوزه کتاب 

سالی پررونق بود.
در این ســال، شهر شارجه در امارات 
متحــده عربی، که به عنوان پایتخت 
جهانی کتاب در سال ۲۰۱۹ انتخاب 
شده بود، برنامه های فرهنگی و ادبی 

مختلفی را برگزار کرد.
مهم ترین ابتکاری که شارجه از چند 
ســال پیش برای پایتختی کتاب در 
نظر داشت، راه اندازی »شهر ناشران« 
بود که اولین مجتمع بین المللی است 
که کاما به صنعت چاپ و نشر کتاب 

اختصاص دارد.
در این مجتمع به مساحت ۴۰ هزار 
متر مربع ناشــران و انجمن هایی از 
سراسر جهان به ویژه کشورهای عربی 
حضور دارنــد و همچنین در زمینه 
چاپ کتاب بر اســاس درخواست و 

سفارش فعالیت می کند.
با این حال، در ســال ۲۰۱۹، ادبیات 
در جهان عرب، همچنان با مشکات 
قدیمی خود مثل سانســور و فشــار 
حکومت ها علیه نویسندگان دست و 
پنجه نرم کرد. به عنوان نمونه، در این 
ســال، عاء اسوانی، نویسنده مشهور 
مصری، به اتهام »توهین به عبدالفتاح 
سیســی رئیس جمهوری، نیروهای 
نظامی و دستگاه قضائی مصر«، تحت 

پیگرد قضایی قرار گرفت.
همچنین ســال ۲۰۱۹ سال خوبی 
در  مســتقل«  »نویســندگان  برای 
سراســر جهان بود؛ نویسندگانی که 
بدون کمک از ناشران، به انتشار آثار 

خود می پردازند.
سایت آمازون در روزهای پایانی سال، 
در وباگ خود اعام کرد که به لطف 
این دســته از نویســندگان، فروش 
کتاب در کیندل )دستگاه الکترونیک 
کتابخوان آمازون( در ســال ۲۰۱۹ 

افزایش یافت.

سال مرگ غول های ادبیات سیاهان

در میان درگذشتگان دنیای ادبیات، 
تونی موریســون، نویسنده آمریکایی 
آفریقایی تبار از همه معروف تر بود. او 
که در ســال ۱۹۹۳، به عنوان اولین 
زن سیاهپوست برنده جایزه نوبل ادبی 
شــده بود، تجسم سیاهان آمریکا در 

جهان ادبیات به شمار می رفت.
همچنین ارنســت جینز، نویســنده 
آمریکایی-آفریقایی که در سال ۱۹۹۳ 
برنده جایزه ملی حلقه منتقدان کتاب 

آمریکا شده بود در این سال درگذشت. 
این نویسنده به »فالکنر سیاه پوست« 
معروف بود و در ۸۶ سالگی درگذشت.

درگذشــت برنــار دادیه، نویســنده 
آفریقایی که از او به عنوان پدر ادبیات 
ساحل عاج نام می برند، ضایعه دیگری 
بــرای اهالی ادبیات بــه ویژه ادبیات 

سیاه پوستان بود.
همچنین ژان استرابینسکی، نویسنده 
و منتقد ادبی سرشناس سوئیسی، در 

سال ۲۰۱۹ درگذشت.
اما یکی از مرگ های جنجالی ســال 
بــن«،  »آری  خودکشــی   ،۲۰۱۹
نویسنده نروژی، داماد پیشین پادشاه 
نروژ و شاکی کوین اسپیسی، بازیگر 
آمریکایی، در روز کریسمس بود. او که 
چهل و هفت ساله بود اولین کتابش 
را در سال ۱۹۹۹ منتشر کرد. اما پس 
از وصلت با خانواده سلطنتی نروژ به 

شهرت رسید.

ادبیات  ناخوشــی های  و  خوشی ها 
ایران در سال 201۹

ســال ۲۰۱۹ برای ادبیات ایران که 
همچنان زیر ســایه سنگین سانسور 
حکومتی نفس می کشد، چندان سال 
خوشی نبود. به غیر از سرکوب خونبار 
ضدحکومتی،  سراســری  اعتراضات 
پس از این اعتراض ها، هشت نویسنده 
و پژوهشگر در استان کرمانشاه ایران 

بازداشت شده اند.
در آخریــن روزهای این ســال نیز، 
دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران 
ســه عضو کانون نویســندگان ایران 
را مجموعا به ۱۵ ســال و شش ماه 
زندان محکوم کــرد. بکتاش آبتین، 
رضا خندان مهابادی و کیوان باژن به 
»تبلیغ علیه نظام« و »اجتماع و تبانی 
به قصد اقدام علیه امنیت کشــور« 

متهم شدند.

همچنیــن در حوزه انتشــار کتاب 
نیز، سانســور همچنان اعمال شــد. 
از جنجال برانگیزتریــن سانســورها، 
حذف آثار برخی از بــزرگان ادبیات 
از کتاب هــای درســی و همچنین 
ممنوعیت انتشار و فروش کتاب های 
یووال نوح هراری، نویســنده و مورخ 
اســرائیلی در ایــران بــود. خود این 
نویسنده در واکنش گفت: »حکومت 
ایران از تحقیق علمی آزاد می هراسد. 
اما من امیدوارم که مردم ایران راه های 
به دســت آوردن دانــش را بیابند و 

نظرات خود را بیان کنند.«
با ایــن حــال، نویســندگان ایرانی 
یــا ایرانی تبار در خــارج از مرزهای 

کشورشان خوش درخشیدند.
فرانســوی   نویســنده  نگار جوادی، 
ایرانی االصل، یکی از این نویسندگان 
بود که توانســت برای رمان »از شرق 
بریده« در ســال ۲۰۱۹ برنده جایزه 
آلبرتین در آمریکا شود. این بیست و 
سومین جایزه  ای بود که او برای این 

کتاب به دست می آورد.
بهروز بوچانی، نویسنده کرد ایرانی نیز 
که بیش از شش سال را در بازداشتگاه 
پناهجویان در جزیره مانوس در پاپوآ 
گینه نو گذراند، دیگر نویسنده ای بود 
که در سال ۲۰۱۹ به یکباره شهرت 

جهانی یافت.
او با نوشــتن رمانی بــا عنوان »هیچ 
دوستی جز کوه ها« که یادداشت های 
او در ایــن دوره بود، توانســت جوایز 
معتبر متعددی از جمله گرانبهاترین 
جایــزه ادبی اســترالیا را از آن خود 
کند. این کتاب همچنین به زبان های 

مختلف ترجمه شد.
در ماه نوامبر، بوچانی پس از سال ها، 
باالخره جزیره مانوس را ترک کرد و 

وارد نیوزیلند شد.

رضا نوری )بی بی سی(

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

در میان درگذشــتگان دنیای ادبیات، تونی موریسون، نویســنده آمریکایی آفریقایی تبار از همه معروف تر بود. او که در سال 1۹۹3، به عنوان اولین زن 
سیاهپوست برنده جایزه نوبل ادبی شده بود، تجسم سیاهان آمریکا در جهان ادبیات به شمار می رفت.
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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 اصطاحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کاس 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 اطاع 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 اطاعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطاع 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 کاس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کاس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

www.iranica.com

دانشنامه ایرانیکا را فراموش نکنیم
ایرانیکا از آن همه ماست

  و به تشویق  و حمایت مالی
 همه ایرانیان نیاز دارد.

S.U.C.C.E.S.S.

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطاعات بیشتر و تعیین وقت ماقات لطفا با 
آذین کانتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

آکادمی فرهنگی موالنا

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون مباحث معنوی 
حضور شما را گرامی میدارد

 سلسله مباحث عرفان حافظ ،رمز و راز جهان نگری حافظ ، 
حافظ و رندی ،حافظ و عشق ، حافظ و سرشت و سرنوشت  

انسان ، حافظ و قرآن
محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه

زمان هر پنج شنبه   ساعت ۷ تا ۹ شب
 شماره ی ۸۵۱ خیابان کویین غربی طبقه دوم , میپل  روم

تلفن تماس ۸۲۲۲ ۳۲۰ ۷۷۸

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 وعاقمند 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 

هم زبانان گرامی، ضمن تبریک آغاز سال ۲۰۲۰ میادی، 
سازمان چند فرهنگی ریچموند با افتخار، فهرست کارگاه 

های ماه ژانویه خود را خدمتتان معرفی می کنیم. شما می 
توانید با فرستادن ایمیل، پیش ثبت نام نموده و با آوردن 

کارت پی آر خود، به کارگاه های رایگان ما درباره زندگی و 
کار در خانه جدید بپیوندید.

  کافه انگلیسی جستجوی شغل، 
 دوشنبه های ۶، ۱۳، ۲۰ و۲۷ ژانویه و۳ فوریه،

 از ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در کتابخانه ریچموند
کارگاه های استفاده حرفه ای از کامپیوتر برای ایجاد ارتباط، 

سه شنبه های ۷ف ۱۴، ۲۱ و ۲۸ ژانویه، 
۱۲تا ۲ بعدازظهر، مرکزسیداربریج  

حلقه مکالمه انگلیسی، ویژه افراد دارای پی آر، 
چهارشنبه های ۸، ۱۵، ۲۲ و ۲۹ ژانویه 

 از ۱۰ تا ۱۲ ظهر، مرکز سیداربریچ
گروه شبکه ارتباطی تازه واردین، سه شنبه ۱۴ ژانویه،

 از ۹:۱۵ صبح تا ۱۲ ظهر، البی مرکز مینرو
کلوپ دارندگان بیزنس، 

چهارشنبه ۲۲ ژانویه، ۱۰ تا ۱۱:۳۰ در مرکز مینرو
گروه حمایتی چندفرهنگی بانوان، چهارشنبه ۲۲ ژانویه،

 ۱۲ ظهر تا ۲ بعد از ظهر مرکز سیداربریج
حلقه شبکه سازی متخصصان حرفه ای، جمعه ۳۱ ژانویه، 

۲ تا ۴  بعدازظهر در مرکز مینرو
کارگاه هایی برای آموزش رهبری به نوجوانان، جمعه ها از 

۱۰ ژانویه تا ۲۷ مارچ، از ۴ تا ۶، مرکز مینرو
کارگاه آمادگی برای فوریتهای حوادث طبیعی، سه شنبه 

۱۴ ژانویه از  ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، مرکز مینرو
کارگاه مدیریت تعارض، چهارشنبه ۱۵ ژانویه

 از  ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، مرکز مینرو
کارگاه های نوشتن ایمیل تجاری،

 پنج شنبه های ۱۶، ۲۳، ۳۰ ژانویه و ۶ فوریه 
از  ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در کتابخانه ریچموند

کارگاه آموزش مهارتهای مدیریت منابع انسانی، 
جمعه ۱۷ ژانویه از  ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰، مرکز سیداربریج

کارگاه تمدید کارت پی آر، شنبه ۱۸ ژانویه، 
 ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ظهر، مرکز مینرو 

سری کارگاه های آمادگی برای آزمون شهروندی، 
جمعه های ۳۱ ژانویه، ۷، ۱۴ و ۲۱ فوریه، 

۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰  مرکز سیداربریج
کارگاه بیمه شغلی )ای آی(، سه شنبه ۲۱ ژانویه، 

از ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ ظهر، مرکز سیداربریج
دانستن درباره بیمه شغلی حتی پیش از آغاز کار یا در 

آغاز کار هم بسیار مهم است، به این منظور سخنران            
متخصص میهمانی را هم دعوت کرده ایم که پاسخگوی 

بهتری برای پرسشهای شما باشیم.    

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

حل اختالفات
 بین مالک و مستاجر

»بخش دوم«

باوند زنجانی

چنانچه مالک بخواهد که ملــک را بازدید کند بایذ قبل 
از ورود بخانه ۲۴ ســاعت قبل خبر دهد. چنانچه مالک 
بخواهد که مبلغ کرایه را زیاد کند باید ۳حداقل ســه ماه  
قبل به مستاجراز طریق ایمیل یا نامه و یا تکست مسیج 
اطاع دهد. نامه مهم تراست. اهمیت ایمیل در درجه دوم 

قرار میگیرد.
تصمیم گرفته شده در جلسه رسیدگی جنبه قانونی دارد 
و همانند حکم دادگاه اســت و قابل اجرا و بقول معروف 
forcible  است . اگر این حکم علیه شماست سعی کنید 
که حکم داده شــده رارعایت کنید. ولی شما می توانید از 
تصمیم گرفته شــده اگر نا راضی باشــید به دادگاه عالی 
استان بریتیش کلمبیا شــکایت کنید. ولی نسخه ای از 

شکایت خود را باید به طرف دیگرتان بدهید.
به هنگام بستن قرار داد اجاره و قبل از ورود به محل  اجاره 
شما باتفاق مالک و یا نماینده  او یک فرم استاندارد را که 
شرایط خانه را در هنگام اجاره دادن را باهم پر می کنید که 
مثا که فرش روی زمین سوارخ یا لکه دارد و یا دستگیره 
در اطاق خواب شکســته است و مسایلی از اینگونه. موقع 
تحویل دادن هم مالک و مستجر به اتفاق همدیگر شرایط  
محل اجــاره را در روز تخلیه یا ترک قید میکنند. بدین 
ترتیب اگر خرابی خاصی از طرف مستاجر به مورد اجاره 
خورده باشد یا مستاجر قبل از تخلیه آنرا باید تعمیر کند 
و یا مالک میتواند مبلغ تعمیــر را از پول دمیج دیپازیت 

کم کند.
موقع  بستن قرارداد معموال مالک می تواند شرایط ویژه ای 
را برای مستاجر بگذارد که به آن addendum  میگویند. 
این شــرایط می تواند شرایطی باشــد که در متتن قرار 
استاندارد مالک و مستاجر نیامده است. مثا که اگر مالک 
۲۴ ساعت قبل به مستاجر اطاع داد که مایل است ملک 
مورد اجاره ببیند و مســتاجر به درخواست مالک اهمیت 
نداد، مالک میتواند پس از گذشــت ۲۴ میتواند وارد خانه 
شود. مالک میتواند شرط بگذارد که در محیط مورد اجاره 
حیوانات خانگی نظیر سگ و یا گربه نگهداری نشود. مالک 
میتواند شــرط بگذارد که که مستاجر بدون اطاع مالک 
نمی تواند همخانه بگیــرد در غیر اینصورت قرارداد بطور 

خودکار باطل خواهد بود.
معموال استفاده مجرمانه از مورد  استیجاری مثل کشت 
مواد مخدر، تبدیل محل برای ارائه خدمات جنســی، و یا 
اســتفاده تیمی بصورت گروه گنگ و یا گروه فشار بهتر 
است در addendum ضبط شــود و طرفین آن را امضا 
کنند و در متن قرارداد مالک و مســتاجر هم باید وجود 
addendum د ذکر شــود وگرنه قــدرت اجرائی ندارد. 
مســتاجر هم میتواند که از مالک درخواست شرایط ویژه 
کند که مثا در پایان قرار داد و ادامه  قرارداد مبلغ کرایه تا 

یک سال بعد افزایش نیابد. 
تعداد شــکایات بین مالک و مستاجر معموال زیاد نیست 
درک درست از وظایف مالک و مستاجر سبب میشود که 
زندگی در طول مدت قرارداد جریان عادی خودش را طی 
کند. این روزها مالکان معموال از مستاجران میخواهند که 
بیمه برای وســایل خود بخرند دلیل اینکار وقوع اتفاقات 

پیش بینی نشده  است مثا نشت آب و ازبین رفتن وسایل 
زندگی در اثر آن که مالک هیچ مســئولیتی در قبال آن 
ندارد. بیمه کردن وسایل خانه زیاد گران نیست و توصیه 
میشود که اینکار را انجام بدهید مطمئن باشید در موقع 
بروز اتفاق از داشتن آن خوشحال و حداکثر استفاده را از 

آن می توانید بکنید.
 A Guide for Landlords & کتابچــه بســیار مفیــد
Tenants in British Columbia  را حتما مطالعه کنید. 
آنرا میتوانید از انترنت هم دان لود کنید. در ضمن دفترچه 
کرایه نشــینی   به زبان فارســی هم بصورت چاپی و هم 
بصورت اینترنتی برای دان لود در اختیار شماست، توصیه 

میشود حتما مطالب مهم آن را بدقت مطالعه کنید.
بیشتر اختافات مالک و مستاجر موقع تخلیه محل یا ملک 
اتقاق می افتد. دلیل اینکار عدم آشنایی به قوانین مالک 
و مستاجر اســت. رعایت قوانین تخلیه باعث میشود که 
موردی برای شکایت پبش نیاید. شما بعنوان مستاجر باید 

به موارد زیر که جزو وظایف شماست اقدام کنید:

۱( اخطار تخلیه: مستاجر یک ماه قبل از تخلیه ملک باید 
قصد خود را نسبت به تخلیه  به مالک  اطاع دهد که بدان 
giving notice  میگوینــد. اگر اینکار ا نکنید مالک حق 

دارد یک ماه کرایه ماه آینده را از شما طلب کند.
۲( تمیزکردن محل اجاره بعهده مستاجر است. این تمیزی 
شــامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لیاس شویی، موکت و 
زمین و دیوار های خانه میشود. ممکن است در اجاره نامه 
تمیزی پرده ها و پرده کره ها هم بعهده شما باشد. اجاره 
نامه را بدقت بخوانید. اگر خانه را تمیز نکنید مالک میتواند 
پول damage deposit  شــما را بشما مسترد نکند و یا 

هزینه های تمیز کردن را از شما مطالبه کند.
۳( این وظیفه شماست که به همه سازمانهایی که قرارداد 
سرویس دارید مثل اداره برق و کیبل تغییر آدرس خودتان 
را اطاع دهید که شامل قبض تلفن، آب و برق؛ کارتهای 
اعتباری، بانک هستند. اما مهمتر از اینها باید ظرف ۱۰ روز 
به  اداره راهنمایی و رانندگی و نیز اداره بیمه و بخصوس 
ادارت مهاجــرت کانادا  اگر پرونده بازی دارید و همچنین  
اداره مالیات کانادا  تغییــر آدرس را اطاع دهید. بخاطر 
داشته باشید که مالک ممکن است از نظر دوستی و اخاق 
نامه های شما را برای شما نگه داد و یا به شما بدهد ولی 
اگر اینکاررا انجام نداد نمیتوانید در هیچ مرجع قانونی از 

مالک شکایت کنید.
۴( بهتر است با پرداخت مبلغی به اداره پست از اداره پست 
بخواهید که نامه های شــما را به آدرس جدید بفرستد. 

مالک هیچ مسئولیتی در مورد نامه های شما ندارد.
۵( دادن کلیدها و فاب ها به مالک از وظایف شماست. باید 
همه کلید ها را به مالک برگردانید در غیر اینصورت مالک 
میتواند هزینه های عوض کردن آنها را ازشما مطالبه کند.

۶( هرگز بخاطر اختاف با مالک به مورد اجاره خســارتی 
وارد نکنید. به اینکار willful damage یا خســارت زدن 
عمــدی میگویند و جرم قانونی دارد و ممکن اســت در 

صورت اثبات به زندان نیز ختم گردد.
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing
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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. 1457

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

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

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶0۴-۹21-۴۷2۶ 
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