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برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.
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هر جمعه منتشر می شود

 اندوهگین نیستم، 
من اندوه جهانم

»من پیش بینی کرده بودم دم پروازم 
جنگ بشــه. آقا خوبی بدی دیدید 

حالل کنید.«
این آخرین توییت »ســروش«، یکی 
از کاربران توییتر اســت؛ کاربری که 
بعد از ســقوط هواپیمای مسافربری 
»بویینــگ« مدــل ۷۳۷، متعلق به 
خطــوط هوایی اوکرایــن، نامش در 

فهرست قربانیان منتشر شد.
بســروش با نــام واقعــی »مجتبی 
دکترای  دانشــجوی  عباس نــژاد«، 
دانشگاه »یواف تی« کانادا بود؛ یکی 
از دانشگاه های معتبر جهان. او سوار 
هواپیما شــد تا به تورنتو برگردد اما 
هرگز فکر نمی کرد هواپیما در همان 

نزدیکی سقوط کند.
روز 2۱ دســامبر 2۰۱۹، وقتی این 
دانشــجوی مقیم کانادا می خواست 
برای تعطیالت به ایران بازگردد، در 
توییترش نوشته بود: »فردا دارم میرم 
ایران و از شــدت هیجــان خواب به 

چشمم نمیاد.«
چند روز بعد موسسه سینمایی »اوج« 
در فرودگاه امام ویدیویی ضبط می کرد 
که بخشی از آن توسط کاربری که در 
آن جا حضور داشــت، در شبکه های 
اجتماعی منتشر شد؛ کلیپی که در 
آن زنان و مردان جوانی از طیف های 
مختلــف، باحجاب و بــی حجاب، با 
چمدان های قرمز دســت می زدند و 
ترانه ای به نــام »آهای ایران«، کاری 
از »غالمرضا صنعتگر« را می خواندند 
که در ترجیع بندش تکرار می شود: 
»آهای ایران، آهای خونه، دلم می گه 
و می لــرزه، برم هر جای این دنیا، به 

دلتنگیش نمی ارزه.«
سروش در واکنش به این کلیپ، در 
حساب کاربری توییترش نوشته بود: 
»روزی کــه از ایــران رفتم، یه قطره 
اشک هم نریختم. استرس داشتم ولی 
دلتنگی نه. بعد از مادرم انگار ریشه ام 
به همه جا قطع شــده. کال جایی رو 
خونه نمی دونم که دلم بخواد واسش 
تنگ بشه. اهواز و تهران و تورنتو به یه 

اندازه واسم غریبن.«
بســیاری از کاربران بعد از ســقوط 
هواپیما، زیر این توییت پیامی با این 
مضمون نوشته اند که خوب است که 
مادرت نیست تا این فقدان عظیم را 

تحمل کند.
سروش اصالتا خوزستانی و اهل اهواز 
بود. پــس از مهاجرت هم همواره به 
زادگاهش توجه داشــت و درمورد 
مســایل آن واکنش نشــان می داد. 
در آخریــن اظهار نظــرش پس از 
بارندگی های ماه گذشته در خوزستان 
که منجر به آب گرفتگی معابر شهر 
اهواز و خانه های شهروندان شده بود، 
ویدیویی به اشتراک گذاشت و نوشت: 
» نمیدونــم چند ســاله که فاضالب 
اهواز مشــکل داره ولی یادمه دوران 
دبستان)۱5-2۰ سال پیش(هروقت 

بــارون میومــد یا مدــارس تعطیل 
میشدن، یا باید تا اونجا شنا میکردیم. 
واسم سواله۱5 -2۰ سال زمان کمی 
واســه حل این مشــکله؟ سیستم 
فاضالب یه شهر اینقدر پیچیده است 
که بعد از ۱5-2۰ سال هنوز نمیتونن 

درستش کنن؟«
ایــن دانشــجو تنها ذهن جــوان و 
درخشــان خاموش شــده این پرواز 
نبود. »آرش پورضرابی«، برنده المپیاد 
جهانــی کامپیوتــر و فارغ التحصیل 
دانشگاه »آلبرتا« در کانادا، به همراه 
همسرش »پونه گرجی« که او هم از 
همین دانشــگاه فارغ التحصیل شده 
بود، از دیگر مسافران  این پرواز بودند.  
آرش و پونه چهار روز قبل مراسم عقد 
و ازدواج خود را جشن گرفته و عازم 

کانادا بودند.
یکــی از معلمــان پونه دــر صفحه 
فیس بــوک خود بــرای او نوشــته 
است:»پونه عزیزمان )یکی از شاگردان 
خوب ایران زمین در مدرسه فرزانگان 
۱( در ســانحه هواپیما به پرواز ابدی 
رفت. با دلــی غمگین و زبانی بریده 
و به کنجی نشسته صم و بکم، فقط 

شعر حافظ در ذهنم مرور می شود :
دال دیدی که آن فرزانه فرزند

چه دید اندر خم این طاق رنگین
به جای لوح سیمین در کنارش

فلک بر سر نهادش لوح سنگین«
آرش و پونه با امید بــه آینده، برای 
همراهی و هم ســقفی به ایران سفر 
کردند تا نزدیکان و عزیزان شــان را 
در شادمانی این اتفاق شریک کنند. 
یکی از نزدیکان آرش پورضرابی در 
روز ازدــواج آن ها، تصویری از عروس 
و داماد به اشتراک گذاشته و نوشته 
است: »بیاید با قشنگ ترین عروس و 
دوماد دنیا آشنا بشید. ایشون که توی 
عکس می بینید، وقتی راهنمایی بودم، 
دبیرستان بود. تا من دبیرستانی شدم 
رفت دانشگاه. تا رفتم دانشگاه، اپالی 
کرد و رفت. خالصه که همیشه خیلی 
دور بوده ولی همیشــه نزدیک ترین 
بوده به من. من قلبم از شــدت ذوق 
داشــت از جا در میومد تو این روز. 
شما نه تنها دوســت داشتنی ترین 
زوجی هستین که تو دنیا دیدم. بلکه 
قشنگترین و بهترین آدمهای زندگی 

منید.«
»امیر اشرفی امیرآبادی« و »فاطمه«، 
همسرش هم از مسافران پرواز کی یف 
امیرفارغ التحصیل  بودنــد.  اوکراین 
کارشناس ارشــد مهندسی مکانیک 
از »دانشگاه صنعتی شریف« بود و به 
تازگی از دانشــگاهی در زوریخ برای 

مقطع باالتر پذیرش گرفته بود.
تصویر پروفایل فاطمه، دســت های 
گره خورده آن ها به عشــق هم است 
با حلقه های ظریف ازدواج بر انگشتان 
دســت چپ و پس زمینه آسمان و 

ادامه در صفحه بعدشکوفه های بهاری.

یکی از دوستانش می گوید: »امیر در 
اینستاگرامش پست خداحافظی هم 

گذاشته بود.«
نام »پدرام موســوی« و همســرش 
»مژگان دانشمند«، دو استاد شناخته 
شــده ایرانی که در دانشــگاه آلبرتا 
کانادا مشــغول به تدریس بودند، به 
همراه دو دختر خردسال شان، »دریا« 
و »درینــا« هم در میان مســافران 

جان باخته در این پرواز است.  
پدرام موسوی استاد رشته مهندسی 
مکانیــک و مژگان، اســتاد رشــته 

مهندسی برق در دانشگاه بود.
»غنیمت اژدری«، یک چهره شناخته 
شده دیگر در فضای مجازی است که 
مسافر هواپیمای بویینگ ۷۳۷ سقوط 
کرده در حوالی تهران بود. این فعال 
محیط زیستی که به گواه دوستان و 
نزدیکانش، به دور از حاشیه، مدت ها 
در شهرســتان کارهــای فرهنگی و 

محیط زیستی می کرده است.
غنیمت اژدری بــه تازگی در مقطع 

دکترای محیط زیســت دــر یکی از 
دانشگاه های کانادا مشغول به تحصیل 

شده بود.
غنیمت اژدری برای برگزاری مراسم 
نامزدی خود، از فرصت تعطیالت سال 
نو میالدی استفاده کرده و به ایران 
آمده بود. او که با موسسه »سنستا«، 
)موسســه توســعه پایدار و محیط 
زیســت( همکاری می کرد، به روایت 
»مژگان جمشــیدی«، از خبرنگاران 
حوزه محیط زیست، از ارزشمندترین 
فعاالن این حوزه بوده است. او سال ها 
روی موضوع کنوانسیون جهانی حفظ 
تنوع زیســتی و اهداف »آیچی« در 
موسسه سنســتا کار و تحقیق کرده 

بود.
این فعال محیط زیســتی هم چنین 
سال ها برای حقوق ایالت و عشایر در 

مناطق مختلف ایران تالش می کرد.
اکانت شــخصی غنیمت اژدری در 
توییتر پر اســت از ویدیوها، عکس ها 
و گزارش  فعالیت هایش در زمینه های 

مختلف محیط زیستی. در یکی از این 
ویدیوها، او در کنفرانس تنوع زیستی 
در ســال 2۰2۰ می گوید حفاظت از 
تنوع زیســتی باید به شکلی عادالنه 
و با شــناخت کامل انجام شود. او در 
این کنفرانس با نگاهی سرشار از شور 
و امید و صدایی قدرتمند و محکم از 

اهدافش حرف می زند.
خبرنگاران  از  رســول پور«،  »سامان 
ساکن بریتانیا، از حضور یک زوج جوان 
دیگر با مدرک دکتــرا در این پرواز 
خبر می دهد. او در حســاب کاربری 
توییترش با انتشار تصویری از این زوج 
نوشته است: »خانواده دوست عزیزم 
آروین این عکس را برایم فرستادند. 
آروین مرتب و همسرش آیدا فرزانه، 
هر دو سنندجی که در حادثه سقوط 

هواپیما جان باختند.
حساب شخصی آیدا فرزانه هم سرشار 
است از تصاویر عاشقانه با همسرش. 
آن ها سال 2۰۱۳ ازدواج کرده و در 
تمامی مسیر علمی و شخصی خود، 

با عشق در کنار هم پیش رفته بودند.
به گزارش کانال تلگرامی دانشــگاه 
صنعتی شــریف، دست کم ۱۳ تن از 
فارغ التحصیالن این دانشگاه که پس 
از اتمــام تحصیالت خــود در ایران 
در دانشــگاه های کانادا مشغول به 
تحصیل یا تدریس بوده اند، مسافر این 
پرواز بودند. چندتن از کاربران توییتر 
اشاره کرده اند که اغلب دانشجویان به 
دلیل این که این خط هوایی نسبت به 
سایر خطوط هوایی بین المللی قیمت 
کمتری داشته و ارزان تر است، معموال 
برای ســفرهای خود به ایــران از آن 
استفاده می کردند. کاربران دیگری 
هم به تفکیک کشته شدگان پرواز به 
نخبگان و غیره واکنش نشان داده اند. 
چراغ صفحات مجازی آن ها خاموش 
شده و قرار است تا ابد خاموش بماند 
اما عکس ها و نوشته هایی که روزگاری 
برای فراموش نکردــن خاطره ای به 

اشتراک گذاشته اند، باقی مانده اند....

 مهندس اردالن حمیدی از اعضای هیات مدیره انجمن ایرانیان ترای 
سیتی به همراه  همسرش نیلوفر رزاقی و فرزندشان کامیار

دکتر ناصر پورشعبان و همسرش دکتر فیروزه مدنی ساکن نورت  ونکوور

حسین ساکت و فاطمه کازرانی ساکن  نورت ونکوور

عایشه پورقادری و فاطمه پساوند  ساکن  نورت ونکوور

دالرام داداش نژاد، دانشجو  ساکن ونکوور

پارلمان کانادا و مجلس استان بریتیش کلمبیا  به یاد جانباختگان ایرانی- کانادایی سانحه هوایی در ایران، 
پرچم کانادا را تا اطالع ثانوی نیمه برافراشته نگاه خواهد داشت.
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Job #
Client
Project 
Media
Ad Type
Region

Document Location:

Western Sask 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black
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COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS / 100,000 KM  WARRANTY

/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from January 3 to 31, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to 
change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,795, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, paint charges ($250 where applicable), licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise 
specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Forte LX IVT (FO842L)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Soul EX Limited IVT (SK855L)  
with a selling price of $47,812/$21,062/$41,912/$30,912 at 0%/2.49%/0%/0% for 60/84/60/60 months for a total number of 130/364/130/130 bi-weekly/weekly/bi-weekly/bi-weekly payments of $368/$63/$322/$238 with $0/$95/$0/$0 down. Cost of borrowing is $0/$1,875/$0/$0. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for  
2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL)/2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Forte GT DCT (FO848L) is $39,995/$29,595/$45,895/$28,995. ^Two Bi-weekly or Four Weekly Payments on Us up to a total maximum value of $750 and is valid towards the financing of an eligible new 2020 Kia vehicle purchased 
from January 3 to 31, 2020 on approved credit. Eligible 2020 vehicles include: Forte EX+, Soul EX Limited, Soul GT-Line Limited, Sportage SX and Sorento SX. Customers will be given a choice to receive a cheque in the amount of up to $750 from the dealer for the first two bi-weekly or four weekly payments. Alternatively, the customer can choose 
to deduct from the selling price in the amount up to $750 in lieu of receiving the cheque. Customers are responsible for all payments. Offer cannot be applied to past transactions. Offer is subject to change or cancellation without notice. Some conditions apply. See dealer for complete details. AJAC is an association of prestigious professional 
journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps, and 
Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2020 Google. ∑UVO IntelligenceTM is only available on select models and trims. Specific functionality may vary between models and trims. Destination Search is only available on vehicles with a navigation head unit. Certain functions are only accessible on the smartphone app and/
or customer web portal and/or in-vehicle head unit. Service is free for the first five years from the day the vehicle was first registered. Monthly subscription may be applicable after the free period. Certain UVO IntelligenceTM functions are only available on specific models. Please consult your dealer for details. *Please note that your vehicle 
may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional 
information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. ΩHarman Kardon and Infinity are registered trademarks of Harman International Industries, Inc. Lexicon, the Lexicon logo, Logic 7 and the Logic 7 logo are registered trademarks of Lexicon, Inc., a Harman 
International company. All rights reserved. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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OFFER INCLUDES:
• 8" INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM
• UVO INTELLIGENCETMΣ

• 360° CAMERA MONITORING SYSTEM*

OFFER INCLUDES:
• HEATED FRONT AND REAR SEATS 
• ADVANCED FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST*
• UVO INTELLIGENCETMΣ

OFFER INCLUDES:
• HARMAN KARDON PREMIUM SOUND SYSTEMΩ

• DUAL-ZONE AUTO CLIMATE CONTROL
• ADVANCED FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST*

OFFER INCLUDES:
• 8" DISPLAY AUDIO
• APPLE CARPLAY® AND ANDROID AUTOTM†

• REARVIEW CAMERA*
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Tel: 604.569.2080

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

Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

اولین نامی که در میان جان باختگان 
ســقوط هواپیمای »بویینگ« ۷۳۷ 
خطوط هواپیمایی اوکراین در فضای 
مجازی شــنیده شــد، »ری را« بود؛ 
»ری را اســماعیلیون«، فرزند ۹ ساله 
دندان پزشک  اسماعیلیون«؛  »حامد 
و نویســنده مقیم کانادــا. ری را به 
همراه مادرش، »پریسا اقبالی«، برای 
تعطیالت ســال نو میالدی به ایران 

سفر کرده بودند.
حامد اسماعیلیون، نویسنده کتاب های 
»آویشن«،»توکای آبی« و »گاماسیاب 
ماهی ندارد«، مدت ها است در ایران 
ممنوع القلم شده و کتاب هایش مجوز 

انتشار رسمی دریافت نمی کنند.
همســر و دختر حامد برای شرکت 
در مراسم ازدواج خواهر همسرش به 
ایران ســفر کرده بودند که در زمان 
بازگشــت، قرعه این پرواز به نام شان 

افتاد و هرگز بازنگشتند.
نویسنده ای  اما  اســماعیلیون  حامد 
اســت که بیــش از هر چیــز، راوی 
قصه های ری را در فضای مجازی بوده 
اســت. وقتی بر صفحه فیس بوکش 
نوشت »پریســا و ری رای من هم در 
هواپیمــای اوکراینــی بودند«، مثل 
این بود کــه زلزله ای به بزرگی هفت 
ریشتر فضای مجازی را تکانده باشد. 
مخاطبان زیادی داستان حضور ری را 
در زندگی پر از مهر پریســا و حامد 
دنبال می کردند و حــاال این اندوه، 

انگار اندوه همه آن ها بود.
»زهرا عبدی«، نویسنده ساکن کانادا 
با انتشــار تصویری از خانواده حامد 
اسماعیلیون در صفحه اینستاگرامش 
نوشــت: »به عکس هــای دخترش 
ری را نگاه می کنــم. این عکس تولد 
یک ســالگی اش... دو ســالگی... این 
عکس روز مدرســه رفتــن. چه طور 
می شــود از این فقدان نوشت؟ او را 
سال هاســت در فیسبوک می خوانم. 
بزرگ شدن ری را دخترش را همانجا 
دیدم. وای بر این همه ســتم که ما 
را بلعیده است. نیما، شعر »ری ر« را 

حزین می خواند:
دارد هوا که بخواند

ری را ری را
در این شب سیا

او نیست با خودش...«
زهرا عبدی هم چنین با اشاره به رنجی 
که بــا ممنوع القلمی این نویســنده 
شناخته شده بر او رفته است، نوشت: 
»به صفحه ی حامد اسماعیلیون بروید. 
ردیف عکس کتاب هایش را ببینید. از 
یک جایی به بعد، کتاب ها جلد رسمی 
ندارند. می دانید چرا؟ چون دیگر به 
او مجوز چاپ کتاب در ایران ندادند. 
پاییــن عکس هــای کتاب هایی که 
جلد رســمی ندارنــد، مردم کامنت 
گذاشــته اند: آقای دکتر، کتاب های 
جدیــد را چطــور می توانیــم تهیه 
کنیم؟ حامد اسماعیلیون پاسخ داده 

اســت: فعال قصد ندارم منتشرشان 
کنم. چگونه می شــود از این #حذف 

ناجوانمردانه نوشت؟«
ماه می ســال 2۰۱۹، حامد در روز 
تولد ۹ ســالگی ری را نوشــته بود: 
»امروز نه ساله می شود. هیجان دارد 
و از بابت تولدش خوشحال است. در 
جواب سوال آیا خوشحالی؟ آیا راضی 
هســتی؟ میخندد و بلــه می گوید. 
پدرش خیلی هیجانزده نیســت. از 
روزی می ترسد که جواب این سوال نه 
باشد. پس برای اینکه نه نشنود، تمام 
ســعی اش را می کند تا زندگی برای 
او آســان جلوه کند. روبرتو بنینی وار 
بخندــد و دیوانه بازی دــر بیاورد و 
بگوید زندگی جز یک بازی احمقانه 
نیست. نگاه کن! همه چیز مضحک و 

خنده دار و الکی است.«
 حامد اســماعیلیون حــاال برای به 
خاک سپاری و وداع با دختر کوچک و 
همسرش، عازم ایران است. در صفحه 
فیس بوکش نوشــته است: »برای به 
خاک ســپردن آرزوهای پریسایم و 
چشــم های ری رایم عازم تهرانم. در 
میان ما ســه نفر عاشقانه های زیادی 
هست که تا مرگم پیش من می ماند 
و آن را عریان نخواهم کرد. امیدوارم 
آن روز زودتر برســد. هیچ از چند و 
چون پرواز اوکراین نمی دانم و می روم 
که آن چشم های درخشان را به خاک 

بسپارم.«
دوســتان حامد بنا دارند در لحظه 
ورودش به فرودگاه، به اســتقبالش 
برونــد. آن هــا روایــت خوبــی از 
آخرین باری که حامد برای مراســم 
خاک ســپاری پدر همسرش به ایران 
رفته بود، ندارند. زهرا عبدی نوشــته 
است: »یادم می آید او را... برای وداع 
با پیکر پدر همسرش به ایران آمد و از 
همان فرودگاه او را بردند. نوشت به 

وداع نرسید...«
»بیتا ملکوتی«، شــاعر و نویســنده 
ســاکن پراگ در هم دردــی با اندوه 
نوشــته است:  اســماعیلیون  حامد 
»داســتان های ری را را خوانده بودم. 
او را از داستان های حامد می شناختم. 
انگار روزها و شب ها را با او گذرانده ام. 
به ایران بازگشته ام، کتاب خوانده ام و 
جهان را از نو شناخته ام. حتی بیشتر 
از داســتان های پدرش. حاال چطور 
تاب بیاورم بی قصه هایش... چطور باور 
کنم که جهان رنگی و شاد و پر نقش 
و رویایش را ترک کرده؟ حامد عزیز 
درد این سوگ را با هزار حنجره هم 
نمی توان فریاد زد... اندوهگین نیستم 

من؛ اندوهِ جهانم
و در سینه ام سرزمینی می گرید.«

حامد اسماعیلیون در یکی از آخرین 
نوشته  پســت های  فیس بوکی  خود 
اســت: »ما داغیم، حالیمون نیست. 
مدرسه ری را به بچه ها نامه داده که 
با این اندوه کنار بیایند. چرا کسی به 

من نامه نداده؟«
مدیر سازمان هواپیمایی ایران با اشاره 
به کشف جعبه سیاه این پرواز، تاکید 
کرده کــه اطالعات پــرواز تنها در 
ایران بررسی خواهد شد و به شرکت 
سازنده تحویل نمی شــود. حامد در 
واکنش به این گفته، نوشــته است: 
هواپیمایی  رییس  عابدزاده،  »جناب 
کشوری، جعبه سیاه این هواپیما باید 
به شرکت سازنده فرستاده شود تا ما 
بدانیم چه بر عزیزانمان رفته است. این 
تو نیستی که فردا باید برای شناسایی 
جسد سوخته دخترت تست دی ان ای 
بدهی. ما را هم سرنوشت بازماندگان 
ســانچی نکنید. از من چیزی نمانده 
است که آن را قربانی مصلحت اندیشی 

جنابعالی کنم.«

:داستان سیاوش و سارا

یک عکس سانسور شــده از مراسم 
ازدــواج زن و مردی جــوان، بخش 
تراژیــک دیگری از فاجعه ســقوط 
هواپیمای اوکراینی را نمایش می دهد. 
به نظر می رســد ایــن زوج جوان، 
»ســیاوش غفوری آذر« و همسرش 

»سارا ممانی« باشند.
ســیاوش، پســر عمــوی »بابــک 
غفوری آذر«، روزنامه نگار ساکن پراگ 
بود. غفــوری آذر پــس از دیدن نام 

سیاوش در فهرســت جان باختگان، 
بر صفحه توییترش نوشــت: »رفته 
بودند لباس عروس و دامادی بر تن 
کنند در آن خاک. برای دل خوشــی 
عزیزان مانده در آنجا که ببینندشان 
در آن لباس ها و کمی دلشــاد شوند 
در تحمل و صبوری تراژدی مهاجرت 

نسل ما.«
او به »ایران وایر« می گوید: »سیاوش 
در هیچ کدام از شبکه های اجتماعی 
فعــال نبــود. آدــم خوش برخورد، 
خوش رو و مثبت اندیشــی بــود. به 
همــراه همســرش بــرای برگزاری 
مراســم ازدواج شان به ایران رفتند تا 
از تعطیالت کریسمس استفاده کنند.  
۱۰ روز قبل در تهران جشن عروسی 

داشتند و حاال...«
ســیاوش غفوری آذر و همسرش، هر 
دو فارغ التحصیل مهندسی مکانیک 
در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه 

»کنکوردیا« بودند.
دایی سیاوش غفوری آذر که در کانادا 
زندگی می کنــد و از طریق اعضای 
فامیل در ایران، نخستین کسی بوده 
که از حادثه رخ داده باخبر شده، در 
گفت وگو با یک نشریه کانادایی درباره 
او گفته است: »ســیاوش کسی بود 
که زندگی را عمیقا دوســت داشت. 
صادقانه بگویم، او یکــی از بهترین  

آدم هایی بود که می شناختم.«

»علی دولت آبادی«، یکی از مهندسان 
و همکاران ســیاوش در دانشــگاه 
کنکوردیا هــم  از او به عنوان فردی 
مهربان و دانشــجویی باهــوش و با 
استعداد یاد می کند: »وقتی کار با تیم 
ما را شــروع کرد، خیلی سخت کوش 
بود و روش های نوینی ابداع کرد که 

در کار ما االن مورد استفاده اند.«
بازماندگان ایــن زوج جوان حاال در 
اندوه از دست دادن آن ها سوگوارند. 
بابک غفوری آذر با انتشــار تصویری 
از ایــن دــو دــر حســاب کاربری 
توییترش، نوشته اســت: »ده سال 
است که عروســی هایتان را از پشت 
این دستگاه ها جشن می گیرم. حاال 
اما با این بازمانده از این جشــن های 

مجازی  ام چه کنم من.«  

 داستان فراز

»فراز فلسفی« برای شرکت در مراسم 
ایران  به  ازدواج خواهرش »دریــا«، 
سفر کرده بود. او چند سالی می شد 
که مقیم کانادا بود. به دنبال ساختن 
آینده ای بهتر مهاجــرت کرده بود. 
فراز آن چنان که می شود در صفحه 
اینستاگرامش دید، از عاشقان عکاسی 

و طبیعت بوده است.
اگر چه او ســال 2۰۱4 از »دانشگاه 
مک گیــل« دــر رشــته کامپیوتر 

فارغ التحصیل شــده بود اما دوستان 
نزدیکش او را عاشــق سفر، عکاسی 
و ثبت تصاویر بــا بهترین کیفیت ها 

می شناسند.
فراز فلسفی پس از چند سال زندگی 
در مونترال کانادا، در ســال 2۰۱5 
به کبک رفتــه بود. »البرز زامیادی«، 
دوســت نزدیک فــراز به نشــریه 
»سی بی ســی« )CBC( گفته است: 
»آدم هــای کمــی از مهاجرتش به 
کبک مطلع بودند. من خیلی از این 
که نزدیک شــده بودیم، خوشحال 
بودم. با هم به سفر و سینما می رفتیم 
و فیلــم می دیدیم. او فقط با من این 
قدر مهربان نبود، برای همه دوستانش 

دوست خوبی بود.«
فراز فلســفی از دو سال قبل ساکن 
تورنتو شده بود. چهارم ژانویه به ایران 
رفت تا در مراســم ازدواج خواهرش 

حضور داشته باشد.
»محمدرضا زمانی«، نویسنده ساکن 
ایران از دوستان »دریا فلسفی« و یکی 
از کسانی است که در مراسم ازدواج او 
حضور داشته است. او پس از دیدن 
نــام فراز در فهرســت جان باختگان 
ســقوط هواپیمــای اوکراینــی، در 
حساب شخصی اینستاگرامش نوشت: 
»پنج شنبه عروســی دریا بود. امروز 
برادر دریا، دوســت ما توی هواپیما 
بود. فراز با ف شروع میشه و من سعی 
می کردم از گوشــه چشم به لیست 
مسافرها نگاه کنم. به نظرم هر کس 
قبل از صلح بمیره حیفه، هر کی قبل 
از زندگی معمولی بمیره، هر کی قبل 
از آزادی های کوچیک بمیره حیفه و 
ما سالهاست حیفیم و شما همه ما رو 

کشتین.«
»ســپینود ناجیان«، نویسنده ساکن 
ترکیه در هم دردی با دریا و خانواده 
فلسفی نوشته اســت: »دریا از فراز، 
برادرش که حرف می زد، همیشــه 
چشم هاش برق می زد. مثل توی این 
عکس. تا آخر عمرم اســم اکراین و 
هواپیمای اکراینی یادم نمی ره که فراز 
رو از دریا گرفت، برق رو از چشماش.«
در صفحه اینســتاگرام فراز فلسفی، 
عکس هایی که خودش در سفرهای 
مختلف با موبایل و دوربین گرفته بود 
را می شود دید. اما یک ویدیو در این 
صفحه هست که چهارم ژانویه منتشر 
شده است؛ کلیپ کوتاه و یک دقیقه 
ای از برخواســتن هواپیمــا از باند و 
رسیدنش به خانه پدری که ترانه ای از 
بمرانی بر روی آن میکس شده است 
و می خواند: »معنی دل بستن، معنی 
پیوستن، معنی دل کندن، گسستن، 
معنی خاطــره، معنی حافظه، معنی 
عارضه، معنی فاصله، تو خیلی دوری، 
خیلی دوری، تو خیلی دوری، خیلی 

دوری...«
مریم دهکردی )ایران وایر(
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بیانیه دولت کانادا: 
کانادایی-ایرانی ها 

از سفر به ایران پرهیز کنید!

جاستین ترودو به خانواده های قربانیان تسلیت گفت 
کانادا قصد دارد بر روند تحقیقات در مورد سقوط بوئینگ نظارت کند

»هیئت امنیت حمل ونقل« وابسته به 
دولت کانادا در بیانیه ای اعالم کرده 
است که بر پایه توافقات بین المللی، 
ایران رهبری تحقیقات در مورد سقوط 
هواپیمای اوکراینی در اطراف تهران را 
در دست خواهد داشت و این هیئت 
کارشناسی را برای بررسی و نظارت بر 

این تحقیقات برگزیده است.
این بیانیه پس از آن صادر می شــود 
که رئیس ســازمان هواپیمایی ایران 
اعالم کرد جعبه سیاه بوئینگ ۷۳۷ را 
به شرکت آمریکایی بوئینگ یا ایاالت 

متحده تحویل نخواهد داد. 
هواپیمای اوکراینی صبح چهارشنبه 
۱۸ دی ماه اندکی پس از برخاستن 
از باند فرودگاه امام، در اطراف تهران 
سقوط کرد و تمامی ۱۶۷ سرنشین 

آن جان خود را از دست دادند.
در میان جان باختگانی از کشورهای 
مختلــف، ۸2 تــن ایرانــی، ۶۳ تن 
کانادایی و ۱۱ تن نیز شهروند اوکراین 
بودند. با در نظر گرفتن شــهروندان 
تبار  اکثــر جان باختگان  دوتابعیتی 

ایرانی داشتند.
پرواز تهران-تورونتو از طریق کی یف، 
در نبــود پرواز مســتقیم و نیز نبود 
گزینه هــای مختلف برای ســفر به 
آمریکای شمالی، پرواز متداولی بود و 
بسیاری از مسافران را دانشجویان یا 

دانشگاهیان تشکیل می دادند.
اوکراین«،  بین المللــی  »هواپیمایی 
هواپیمایی حامل پرچم اوکراین است 
که دفتر مرکــزی آن نیز در کی یف 

قرار دارد.
فهرســت های منتشرشــده از سوی 
مراکز دانشــگاهی ایران و رسانه های 
از  شــماری  حاکی ســت  کانادــا 
جان باختگان را کارشناسان و نخبگان 

علمی تشکیل می دادند.
دانشگاه صنعتی شریف درگذشت ۱۳ 
نفر از دانش آموختگان این دانشگاه 
را تاییــد کرده و شــبکه کانادایی 
سی بی ســی نیز می گوید شماری از 
سرنشینان دانش آموختگان دانشگاه 

آلبرتا بودند.
عالوه بر این دو تن از جان باختگان و 
دست کم چهار تن همراه آن ها نیز در 
حال بازگشت از مراسم عروسی خود 

در ایران بودند.
جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا، 
می گویــد کشــورش »از نزدیــک 
بــا شــرکای بین المللی دــر حال 
همکاری ست تا اطمینان حاصل شود 
که تحقیقات کامل و دقیقی در مورد 

واقعه صورت خواهد گرفت«.
در بیانیه »هیئت امنیت حمل ونقل« 

مداد- دولت کانادا به اتباع خود و مخصوصا کانادایی-ایرانی ها هشــدار 
داده که از ســفر به ایران خودداری کنند. در بیانیه دولت کانادا آمده 
که امکان دســتگیری، بازجویی و زندانی شدن اتباع این کشور در ایران 

وجود دارد.
با توجه به باال گرفتن تنش در منطقه و رویارویی مستقیم ایران و ایاالت 
متحده، اداره امور بین الملل کانادا به اتباع خود هشدار داده که از سفر 
غیرضروری به ایران پرهیز کنند. این اخطار مخصوصا شامل کانادایی های 

دو تابعیتی و ایرانی تبار می شود.
اداره امور بین الملل کانادا تصریح کرده که طبق قوانین ایران داشــتن 
تابعیت دوم غیرقانونی اســت و دولت کانادا به همین دلیل نمی تواند از 
کانادایی های که تابعیت ایرانی را نیز دارند در خاک ایران دفاع کند. در 
اطالعیه مذکور قید شــده که امکان دارد کانادایی -ایرانی ها در ایران به 
شکل خودسرانه بازداشت، بازجویی یا حتی زندانی شوند. در همین حال 
ایرکانادا اعالم کرده که با تغییر مســیر هواپیماهای خود، تالش دارد تا 
مسافران خود را از منطقه پرتنش خاورمیانه دور نگهدارد. در همین رابطه 
برخی از خطوط هواپیمایی مانند لوفت هانزا و امارات، پروازهای خود به 

ایران را قطع کرده اند.

دولــت کانادــا گفته شــده »بنا بر 
)ســازمان  بین المللی  توافقنامه های 
غیرنظامی  هوانوردــی  بین المللــی 
پیوســت ۱۳(، دفتر بررسی سوانح و 
حوادث سازمان هواپیمایی جمهوری 
تحقیقات  رهبــری  ایران  اســالمی 
در مورد ســانحه را در دست دارد. 
هم راســتا با این توافق، همچنین به 
این دلیل که در میان جان باختگان 
دارند،  کانادایی حضور  شــهروندان 
هیئت امنیت حمل ونقل کارشناسی را 
برگزیده تا اطالعات علمی را دریافت 
و بازبینی کند و بــر روند تحقیقات 

نظارت کند«.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، نیز 
روز چهارشنبه گفت آمریکا موضوع 
را از نزدیــک دنبال می کند و آماده 
هرگونه کمک به دولت اوکراین است.

اوکراین در نظر دارد هیئتی را برای 
بررسی واقعه به ایران بفرستند.

سقوط بوئینگ »هواپیمایی بین المللی 
اوکراین« در همان روزی رخ داد که 
جمهوری اسالمی به دو پایگاه مورد 
استفاده ارتش آمریکا در عراق حمله 

موشکی کرده است.
خبرگــزاری رویترز ۱۸ دــی ماه به 
نقــل از منابعی امنیتی دــر کانادا 
گزارش داده بود که ارزیابی های اولیه 
نهادهای اطالعاتی و امنیتی غرب بر 
این است که هواپیما به خاطر شلیک 

موشک سرنگون نشده است.
هنوز هیچ مقام رسمی یا کارشناس 
رســمی کانادا یــا اوکرایــن به طور 

مشــخص دلیل یا دالیل ســقوط 
بوئینگ را اعالم نکرده است.

شرکت بوئینگ در بیانیه ای گفته »ما 
به هر شکل ممکن آماده یاری رسانی 

هستیم«.
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
اوکراینی  هواپیمای  ســقوط  درباره 
بیانیــه ای منتشــر کردــه و ضمن 
همدردی با بازماندگان قربانیان، گفته 
۶۳نفر از سرنشینان هواپیما کانادایی 
بوده اند و اطمینان داده که کشورش 
در این زمینه پیگیر تحقیقات کامل 
برای روشــن شــدن دالیل سقوط 

خواهد شد.
آقای ترودــو گفته اســت که برای 
تحقیقات دــر این زمینــه کانادا با 
شرکای خود در تماس نزدیک است. 
کانادــا روابط سیاســی با جمهوری 

اسالمی ایران ندارد.
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
نیز گفته اســت که »غمگین و بهت 
زده« اســت و او و همسرش سوفیا 
مراتب همدردی خود را به بازماندگان 

قربانیان این حادثه ابراز می دارند.
نخست وزیر کانادا درباره این حادثه 
گفت: »دولت ما بــرای اطمینان از 
تحقیقات کامــل و دقیق درباره این 
حادثه و پاســخگویی به ســواالت 
مردم کانادا با شــرکای بین المللی 
خود همکاری نزدیک دــارد. امروز 
من به تمام مردم کانادا این اطمینان 
را می دهم که امنیت و آســایش آنها 
بیشــترین اولویت را برای ما دارد. ما 

همچنیــن با دیگر کشــورهایی که 
شــهروندان خود را در این حادثه از 

دست دادند عزادار هستیم.«
مقامات اوکراینی در ابتدا اعالم کردند 
که نقص فنی علت این حادثه بوده 
است، اما بعدتر این گزارش را از بیانیه 

شان حذف کردند. 
اوکرایــن به تازگی به یکی از خطوط 
هوایی محبوب ایرانیان ساکن کانادا 
برای ســفر به ایران تبدیل شده بود. 
ســرویس مناســب و قیمت ارزان، 
اوکراین  بین المللــی  خطوط هوایی 

را که پروازی مســتقیم بین کی یف، 
پایتخــت ایــن کشــور و تورنتو راه 
انداخته بود،  مخصوصا برای ایرانیان 

ساکن تورنتو جذاب کرده بود. 
به گزارش کانال تلگرامی دانشــگاه 
صنعتی شــریف، دست کم ۱۳ تن از 
فارغ التحصیالن این دانشگاه که پس 
از اتمــام تحصیالت خــود در ایران 
در دانشــگاه های کانادا مشغول به 
تحصیل یا تدریس بوده اند، مسافر این 
پرواز بودند. چندتن از کاربران توییتر 
اشاره کرده اند که اغلب دانشجویان به 
دلیل این که این خط هوایی نسبت به 
سایر خطوط هوایی بین المللی قیمت 
کمتری داشته و ارزان تر است، معموال 
برای ســفرهای خود به ایــران از آن 

استفاده می کردند. 
کاربــران دیگــری هم بــه تفکیک 
کشته شدگان پرواز به نخبگان و غیره 

واکنش نشان داده اند.
.بنا بر گزارش ونکوور ســان در این 
ســانحه۱2 ایرانی ســاکن بریتیش 
کلمبیا جان خود را از دست داده اند.

کارت دانشــجویی دــالرام داداش 
نژاد از دانشــگاه یو.بی.سی در میان 
بقایای هواپیما پیدا شده است. دالرام 
دانشــجوی زبان انگلیسی در کالج 

لنگرا بود.
 مهندــس اردالن حمیدی از اعضای 
هیات مدیره انجمــن ایرانیان ترای 
ســیتی به همراه  همســرش نیلوفر 
رزاقی و فرزندشان کامیار از مسافرین 
این پــرواز بودند که جــان خود را 
از دست دادند. عایشــه پورقادری 
و دخترش فاطمه پســاوند، ســاکن 
نورت ونکوور، مهندس محمد ساکت 
و همســرش فاطمه کازرانی ساکن 
ونکوور، زینب اسدی الری و برادرش 
محمد دانشــجویان ساکن ونکوور از 
دیگر قربانیان این حادثه  اعالم شدند.
همچنین نــام  پنج ایرانی ســاکن 
مونترال در لیســت قربانیان سقوط 
هواپیمای اوکراینی قرار دارند. شهاب 
رعنا، دانشــجو،  آیدا فرزانه و آروین 
مرتب زوج موفــق ایرانی که هر دو 
از دانشــگاه فناوری های برتر مدرک 
دکتری گرفته بودند و در سمت های 
حساس و مهمی مشغول به کار بودند،
سیاوش غفوری-آذر و سارا ممانی که 
هر دو فارغ التحصیل دوره کارشناسی 
از دانشگاه کنکوردیا  ارشد مکانیک 
بودند که قبل از تعطیالت سال نوی 
میالدی به ایران سفر می کنند تا با هم 
ازدواج کنند و در زمان وقوع حادثه از 
سفر عروسی به مونترال بازمی گشتند.
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ترودو احتمال ساقط شدن هواپیما را منتفی نمی داند 
مداد- جاستین ترودو، نخست وزیر 
کانادا روز چهارشــنبه هشتم ژانویه 
اعالم کرد در علت سقوط هواپیمای 
بوئینگ شــرکت هواپیمایی اوکراین 
که ده ها تبعه کانادایــی نیز در آن 
جان باختند، هیچ گزینه ای را منتفی 

نمی داند.
هواپیمای  فاجعه آمیز  پیرو ســقوط 
اوکراینی دــر نزدیکی فرودگاه امام، 
نخســت وزیر، وزیر حمل ونقل و وزیر 
امور خارجه ی کانادا روز چهارشنبه  
با مردــم صحبت کردنــد. گزارش 
پیوســت خالصه ای است از آنچه در 

این نشست خبری گذشت:
خســت وزیر کانادا گفــت: »از بین 
مســافران این پرواز، ۱۳۸ نفر راهی 
کانادا بودند که در بین آنها حداقل 
۶۳ کانادایــی وجود داشــت. اینها 
دیگر نزد والدین، دوستان، همکاران 
یا خانواده خود بــاز نمی گردند.« او 
افزود: »با اینکه هیچ واژه ای نمی تواند 
دردتان را تســلی دهد، می خواهم 
بدانید که تمام کشور با شماست. ما 

در غم تان شریک هستیم.«
نخســت وزیر در غم انگیزترین بخش 
سخنرانی خود گفت:» امروز بعدازظهر 
بین المللی  هواپیمای خطــوط  یک 
اوکراین در حالی در تورونتو بر زمین 
نشســت که انتظار می رفت مملو از 
مسافر باشــد. اما ۱۳۸ صندلی این 

هواپیما خالی بود.
آقــای ترودو در این کنفرانس تاکید 
کــرد که پیگیری این قضیه که یکی 
از مرگبارترین سوانح برای شهروندان 
کانادایی طی چند دهه اخیر بوده را 
همچنان ادامه می دهد. نخست وزیر 
کانادا همچنین گفت که وزیر خارجه 
نیز به زودی با همتای ایرانی خود در 
این باره صحبت خواهد کرد. او تاکید 
کرد که »کانادایی ها سئواالتی دارند 

که شایسته دریافت پاسخ هستند.«
نخســت وزیر کانادــا و نیــز وزیــر 
حمل ونقل هیچ اشــاره ای به دالیل 

احتمالی بروز این سانحه نکردند.
یکــی از خبرنگاران از آقــای ترودو 
پرســید آیا این امکان وجود دارد که 
ســقوط این هواپیما که چند ساعت 
پس از شلیک موشک های بالستیک 
از ســوی ایران به ســوی پایگاه های 
آمریکا در عراق صورت گرفت، ناشی 
از شلیک به این هواپیما باشد. آقای 
ترودو در پاســخ گفــت: »نمی توانم 
نظر بدهم. هنوز برای نظر دادن زود 

است.«
در ابتدا، مقامــات ایرانی و اوکراینی 
اعــالم کردند که حدــس می زنند 
دلیل بروز این سانحه برای هواپیمای 
بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰، مشکل فنی بود. 

با این وجود، سفارت اوکراین در تهران 
اندکی بعد اعالم کرد که اظهارنظر در 

این باره رسمی نبود.

ماجرا خیلی عجیب است

در این میــان، مارک گارنــو )وزیر 
حمل ونقل کانادا( نظر دیگری دارد. او 
می گوید: »اتفاق خیلی عجیبی روی 
داده است.« آقای گارنو که در گذشته 
داده های  بــود می گویــد  فضانورد 
ماهــواره ای به این اشــاره دارد که 
این هواپیما به شکلی معمول از روی 
باند فرودگاه بلند شد، اما ارتباط برج 
مراقب بــا آن تقریبا بالفاصله پس از 

بلند شدن قطع شد.
او می گوید: »وقتی ارتباط با هواپیما 

قطع شده، یعنی چیزی بسیار عجیب 
روی داده اســت. با این وجود، فعال 
نمی توانیــم حدس خاصــی در این 
باشیم…چند احتمال  زمینه داشته 
در این زمینه وجود دارد و باید منتظر 
به دست آوردن اطالعات بیشتر، شاید 
از جعبه سیاه و یا سایر منابع باشیم. 
اما فعال خیلی برای حدس زدن دلیل 

بروز سانحه زود است.«
اداره ایمنی حمل ونقل کانادا می گوید 
مقامات ایرانی بررســی موضوع را به 
انجام می رسانند و این اداره نیز یک 
کارشناس کانادایی را مامور دریافت 
و بررســی این اطالعات خواهد کرد. 
این اداره در اطالعیه ای اعالم کرد که 
حاضر است هر کمک فنی که نیروهای 
ایرانی یا اوکراینی برای بررسی موضوع 

نیاز دارند را در اختیارشان قرار دهد.
مارک گارنو، فضانورد و وزیر حمل ونقل 
کانادا: اتفاق خیلی عجیبی روی داده 
اســت. با این وجود، فعال نمی توانیم 
حدس خاصی در این زمینه داشته 
باشــیم…چند احتمال وجود دارد و 
باید منتظر به دست آوردن اطالعات 
بیشتر، شاید از جعبه سیاه و یا سایر 

منابع باشیم.

خطوط هوایی اوکراین که پروازهایش 
به تهــران را تا اطــالع ثانوی معلق 
کرده، در اطالعیه ای اعالم کرده که 
هواپیمای سقوط کرده ساخت سال 
2۰۱۶ بــود و روز دوشــنبه، آخرین 
عملیات تعمیــر و نگهداری روی آن 

صورت گرفت.

البته همکاری کانادا با مقامات ایرانی 
دــر این زمینه دشــوار اســت، زیرا 
چندین سال است که این دو کشور 

با هم روابط دیپلماتیک ندارند.
پویان طبســی نژاد )معــاون کنگره 
می گوید:  ایرانی تبــار(  کانادایی های 
»فکر می کنم موانــع زیادی در این 
مسیر وجود دارد که کانادا را از ورورد 
به این قضیــه پیچیده که درگیرش 
هســتیم باز می دــارد.« او گفت که 
بازگردانی اجســاد به کانادا زمان بر 
است و به دســت آوردن اطالعات و 
همکاری با مسئوالن هوانوردی ایران 

هم با دشواری هایی روبروست.

وضعیت پیچیده

وزیر خارجه کانادا، وضعیت را پیچیده 
خوانده و می گوید با توجه به مســاله 
دوتابعیتی بودن بسیاری از مسافران، 
شاید شمار کانادایی هایی که در این 
سانحه جان خود را از دست دادند، 

تغییر کند.
او گفت: »با همتای اوکراینی خودم 
در تماس بودم و همچنان با مقامات 
مختلف در این زمینه رایزنی خواهم 
کرد. همچنان کانادایی ها را در جریان 

آخرین خبرها قرار خواهم داد.«
بر اســاس آخرین اخبــار، 2۷ نفر از 
ادمونتون در این پرواز جان باختند. 
همچنین اطالعاتی درباره اینکه برخی 
اسکوشیا،  نوا  ســاکن  جان باختگان 
بریتیش کلمبیا، کبک و انتاریو بودند 

به دست آمده است.

پیمان پارسیان )یکی از کانادایی های 
ایرانی تبار در پایتخت آلبرتا می گوید(: 
»ما برخی از مهم ترین اعضای جامعه 
ایرانی تبارمــان را از دســت دادیم 
و همــه ایرانی تباران دــر ادمونتون 
)حداقل( یکی از مسافران این پرواز را 

می شناسند.«
گفتنی است در این پرواز شهروندانی 
ایرانــی، اوکراینی، ســوئدی، افعان، 
بریتانیایی و  آلمانی جــان خود را از 

دست دادند.
آندری شــوچنگو )سفیر اوکراین در 
کانادا( می گوید کشورش با ایران در 
حال بررســی هویت اجساد و کمک 
به خانواده هاست. او می گوید: »دلم 
شکســت…باید به همراه برادران و 
خواهران کانادایــی  خود این ضایعه 

دردناک را تحمل کنیم.«

واکنش های دیگر به این سانحه

ترودو می گوید با برخــی از رهبران 
جهان نظیر روســای جمهور ایاالت 

متحده و فرانســه و نیز نخست وزیر 
بریتانیا صحبت کرده و آنها نیز مراتب 
همدردی خود را اعالم کردند. رهبران 
احزاب فدرال کانادا و نخست وزیران 

نیز به آقای ترودو تسلیت گفتند.
در این میان، جاگمیت سینگ )رهبر 
حزب نئودموکرات( بر این باور است 
کــه خانواده های قربانیان شایســته 
دریافت پاســخی شــفاف هستند. 
او همچنیــن همدردی خــود را با 

بازماندگان این سانحه اعالم کرد.
اندرو شی یر )رهبر حزب محافظه کار 
کانادا( این ســانحه را یک »تراژدی 
ترسناک« خواند. رئیس مجمع بومیان 
کانادا نیز در توئیتــی گفت که این 
ســانخه یادآور آن است که »زندگی 

ارزشمند است«.

کانادا در کنــار ایاالت متحده علیه 
ایران

در نشست رسانه ای دیروز، آقای ترودو 
اعالم کرد که در یکی از پایگاه هایی 
که ایران به آن حمله کرده، نیروهای 
کانادایی نیز حضور داشتند. او گفت: 
»هنگامی که راکت ها در پایگاه نظامی 
در اربیل فرود آمد، نیروهای کانادایی 
نیز در آنجا حضور داشــتند. با این 

وجود، همه آنها سالم هستند.«
نخست وزیر کانادا در پاسخ به اینکه 
آیا از اقدام ترامپ برای کشتن قاسم 
ســلیمانی حمایت می کند گفت که 
این تصمیم متعلق به ایاالت متحده 
بود. او هیچ اشــاره ای به حمایتش از 
این تصمیم نکرد. با این وجود گفت: 
»کانادــا همواره از تهدیدات ســپاه 
پاسداران برای ایمنی و امنیت منطقه 
آگاه بوده است. ما خیلی وقت است از 
این مساله آگاهی داریم. آمریکایی ها 
بر اســاس ارزیابی خود از این مساله، 

چنین تصمیمی گرفتند.«
پــس از حمله موشــکی ســپاه به 
پایگاه های آمریکا، ادــاره هوانوردی 
فدــرال ایــاالت متحده اعــالم کرد 
پــرواز  بــرای  محدودیت هایــی 
هواپیماهای غیرنظامی بر فراز ایران، 
عــراق و آبهای خلیج فارس و دریای 
عمان اعمال کرده است. پس از آن، 
کانادا نیز تدابیر مشابهی را در پیش 

گرفت.
ایرکانادــا تنها شــرکت هواپیمایی 
کانادایی اســت که دــر این منطقه 
فعالیت دارد. سخنگوی  این شرکت 
اعالم کــرد ایرکانادا پروازهایش را به 
سمت دبی می برد و در صورت لزوم، 
تغییرات دیگری را نیز اجرایی می کند. 
ایرکانادا از اوایل سال گذشته دیگر از 

آسمان ایران عبور نکرده است.



۷7 Issue 1458 Friday January 10, 2020شماره ۱45۸ جمعه 20 دی ۱۳۹۸

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

چرا این تعداد دانشجو و ایرانی تبار سوار پرواز مرگ شدند؟

مدــاد- لیل حضــور تعدــاد زیادی 
دانشجو و ایرانی تبار در میان مسافران 
پرواز مرگ بار اوکراین، ســئوالی بود 
که سی بی ســی در گزارشی ویژه به 
آن پرداخت. در این گزارش، نگاهی 
هم به وضعیت ایرانیــان در کانادا و 
دانشگاه های این کشور صورت گرفته 
اســت. آنچه می خوانید خالصه این 

گزارش است.
پایان تعطیالت زمستانی برای مدارس 
و دانشگاه ها و گزینه های محدود سفر 
به کانادا از ایران ســبب شــد تعداد 
زیادی از کانادایی های ایرانی تبار جان 
خود را در پرواز مرگ بار پی اس۷52 
خطوط هوایی اوکراین از دست بدهند.

روابــط دیپلماتیک کانادا با ایران در 
سال 2۰۱2 قطع شد. به همین دلیل، 
هیچ پرواز مســتقیمی بین کانادا و 
ایران وجود ندارد. در نتیجه، مسافران 
این مســیر چــاره ای جز اســتفاده 
ندارند.  از پروازهــای غیرمســتقیم 
زنگ آبادــی )پژوهشــگر و از اعضای 
هیات مدیره  کنگره ایرانیان کانادا( 
دانشجویان  یا  ایرانی تباران  می گوید 
ایرانی چاره ای جز ســفر طوالنی تر و 
از طریق  ارزان قیمت تر نظیر پــرواز 

مسیر کی یف ندارند.
آقای زنگ آبادی می گوید: »بیشتر افراد 
به ویژه دانشــجویان طی تعطیالت 
زمســتانی به ایران رفته بودند و تازه 
داشتند برای آغاز دوباره دانشگاه ها 
بازمی گشتند»خودم ۹ نفر از کسانی 
که در این پرواز بودند را می شناسم و 
همه آنها برای تعطیالت به ایران رتفه 
بودند و با این پرواز، قصد بازگشت به 
کانادا را داشتند که متاسفانه هرگز 

بازنگشتند.«
بر اســاس سرشماری ســال 2۰۱۶، 
2۱۰ هــزار و 4۰5 کانادایــی اعالم 
کردند که ایرانی تبار هستند. اما آقای 
زنگ آبادی می گوید که این رقم اکنون 
به ۳۰۰ هزار نزدیک شــده است که 
چیزی کمتر از یک درصد جمعیت 
کاناداســت. او همچنین به این نکته 
اشاره می کند که بارها از دولت کانادا 
خواسته پروازهای مستقیم بین کانادا 
و ایران را برقرار کند. اما این مذاکرات 

هرگز به نتیجه نرسید.

فاجعه ای برای ادمونتون

رویترز گــزارش داده کــه اجتماع 
ایرانی تباران ادمونتون ۳۰ نفر را در 

این سانحه هوایی از دست داد.
پیمان پارســیان می گویــد: »هیچ 
واژه ای برایش وجود ندارد. این سانحه 
ویران کنندــه بود. ما یــک درصد از 

اعضای اجتماع مان را در این پرواز از 
دست دادیم. آقای پارسیان که بیشتر 
جان باختگان ادمونتونــی این پرواز 
را می شناســد می گوید این سانحه 
به نحوی بــر تک تک اعضــای این 
اجتماع تاثیر داشته است. او می گوید: 
»بسیاری از آنها، زندگی خود در ایران 
و آشنایان خود را رها کردند، سخت 
کوشــیدند تا به جایگاه اکنون خود 
برسند و ناگهان همه چیز را از دست 

می دهند. این وحشتناک است.«
دیویــد تورپیــن )رئیس دانشــگاه 
ادمونتون( می گوید. در میان تعداد 
زیاد دانشجویان و پژوهشگرانی که در 
این حادثه فوت کردند، ۱۰ دانشجو، 
عضو هیات علمی و یا دانش اموخته 
دانشــگاه آلبرتا وجود داشت. آقای 
تورپیــن می گوید: »امــروز همه در 

دانشــگاه عزادار از دست رفتن این 
اســتعدادها بودند. همــه آنها افراد 
ارزشــمندی بودند که سهم زیادی 
در پیشرفت این دانشگاه داشتند و 
آینده درخشانی برایشان پیش بینی 

می شد.«
گفتنی است دانشــگاه آلبرتا حدود 
5۰۰ دانشجوی ایرانی در دوره های 

کارشناسی و باالتر دارد.

کانادا، مقصد محبوب دانشــجویان 
ایرانی

داده های در دسترس اداره آموزش 
بین المللی کانادا )که یک ســازمان 
غیرانتفاعی متشــکل از موسســات 
آموزشی است( نشان می دهد ۱۱ هزار 
دانشجوی ایرانی، 2 درصد از جمعیت 

سمیرا بشیری )پژوهشگر دانشــگاه ویندزور( و حمید ستاره کوکب 
)دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک( 

دانشجویان خارجی کانادا را در سال 
2۰۱۸ تشکیل می دادند. این سازمان 
همچنین می گوید که دانشــجویان 
ایرانی، دومین جمعیت روبه رشد در 
میان دانشجویان خارجی در کانادا به 

شمار می رود.
عالوه بر دانشگاه آلبرتا، دانشگاه های 
دیگری نیز اعالم کرده اند که برخی 
از دانشجویان آنها در این پرواز خاضر 

بودند. این دانشگاه ها عبارتند از:
دانشگاه منیتوبا
دانشگاه واترلو

دانشگاه ویندزور
دانشگاه بریتیش کلمبیا

دانشگاه وسترن
دانشگاه گولف
دانشگاه تورنتو

دانشگاه مک گیل
موسسه فنی آویرون

دانشگاه کنکوردیا
دانشگاه دالهاوسی

دانشگاه سینت مری
کالج النگارا

دانشــگاه ویندزور  روز چهارشــنبه 
اعالم کرد حداقل از 5 نفر از مسافران 
این پرواز، جزو دانشــجویان یا بدنه 
پژوهشی این دانشگاه بودند. رابرت 
گوردون )رئیس دانشــگاه ویندزور( 
اعالم کرد: »کل دانشــگاه ویندزور 
به خاطر این خبر، اندوهگین اســت 
و مراتب همدلی مــان را با خانواده ، 
دوستان و همکاران کسانی که در این 
تراژدــی دردناک جان باختند اعالم 

می کنیم.«
همچنین چهار دانشــجوی دانشگاه 
تورنتــو نیز در زمــره جان باختگان 
حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی 

بودند.

دانشگاه وســترن )در لندن، انتاریو( 
هم اعالم کرد 4 نفر از دانشجویانش 
در این حادثــه هوایی فوت کردند. 
همچنیــن دو دانشــجوی ارشــد 
برنامه ریزی مالی دانشگاه سینت مری 
هالیفاکس هم دــر این پرواز مرگبار 
حضور داشــتند. دانشگاه دالهاوسی 
هالیفاکس نیز می گوید چند نفر از این 
دانشگاه در این حادثه جان باختند، 
ولی هنوز تعداد و اسامی آنها را اعالم 

نکرده است.
ســقوط هواپیمای خطــوط هوایی 
اوکراین، بزرگ ترین ســانحه در نوع 
خود از ســال ۱۹۸5 است که در آن، 
یک هواپیمای خطوط هوایی هند بر 
فراز اقیانوس اطلس بر اثر انفجار بمب 
سقوط کرد و ۳2۹ سرنشین )از جمله 

2۶۸ کانادایی( در آن جان باختند.

مجتبی عباس نژاد، دانشجوی ایرانی دانشگاه تورنتو

منابع اطالعاتی آمریکایی:
هواپیمای اوکراینی

 با موشک ساقط شده است
رادیو فردا- مقام هــای آمریکایی به 
رسانه های این کشور گفتند هواپیمای 
اوکراینی »به احتمال زیاد« توســط 
ایران و به صــورت »تصادفی« پس 
از حمله موشکی ســپاه پاسداران به 
اهداف آمریکایی در عراق، ساقط شده  

است.
شــبکه  بین المللی،  خبرگزاری های 
تلویزیونــی ســی بی اس و ســایت 
نیوزویک این گزارش را به نقل از دو 
مقام  آمریکایی منتشر کرده اند. این دو 
مقام گفته اند که ارزیابی آنها بر اساس 

اطالعات ماهواره ای است.
خبرگــزاری رویترز هم گزارش داده 
ترامــپ، رئیس جمهوری  که دونالد 
آمریکا، به خبرنگاران در کاخ سفید 
گفته که »سقوط هواپیمای اوکراینی 
مشکوک است و ممکن است توسط 

کسی به اشتباه ساقط شده باشد«.
وی اظهار داشت:  »شاید کسی در آنجا 
اشتباه کرده باشد. مطمئنم از طرف ما 
نبوده است. گفته اند که مشکل فنی 
داشته اســت. واقعا نمی دانم. یده آل 
این است که جعبه سیاه را به بوئینگ 
یا حتی به کشوری مثل فرانسه بدهند 

تا بررسی شود«.
نشریه نیوزویک نیز به نقل از دو مقام 
آمریکایی و یــک مقام امنیتی عراق 
گفته که سیستم پدافند هوایی ایران 
احتماال پس از حمله موشــکی سپاه 
فعال شده اســت تا از آمادگی کافی 
برای واکنش احتمالی آمریکا به حمله 

موشکی برخوردار باشند.
وزارت دفاع آمریکا و ستاد فرماندهی 
آمریکا، ســنتکام،  نیروهای  مرکزی 
تاکنون حاضر نشــده اند درباره این 

گزارش ها ابراز نظر کنند.
روزنامــه گاردین نیز به نقل از منابع 
بریتانیانیی گزارش داده اســت که 
این مقامات گــزارش آمریکا درباره 

ساقط شدن هواپیما را دیده ایم.
این روزنامه همچنین به نقل از شرکت 
آی اچ اس مارکید که مقر آن در لندن 
است نیز در یادداشتی نوشته است 
که هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراینی 
احتماال به اشتباه توسط موشک سام 

- ۱5 ساقط شده است.
پیش از این حسن رضایی فر، رئیس 
کمیسیون بررسی ســانحه سازمان 
هواپیمایی کشــوری، گفتــه بود در 
محل سقوط هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ 
اوکراینی،  »هیچ قطعه موشکی« پیدا 

نشده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، او گفت 
عکسی که مبنی بر پیدا شدن قطعه 
موشــک در نزدیکی محل ســقوط 
هواپیما در فضای مجازی منتشر شده 
»از منبع غیرموثق« بوده و »رسما این 

عکس را رد می کنیم«.
در همین حال، دبیر شورای امنیت 
و دفاع ملی اوکراین گفته اســت این 
کشــور هفت گزینــه احتمالی برای 
سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران 

را بررسی می کند.
اولکســی دانیلوف روز پنج شنبه ۱۹ 
دی در گفت وگو با رادیو اروپای آزاد/

رادیو آزادی گفت: »ما همه سناریوها 
را بررسی می کنیم. ماموریت بازرسان 
ما در تهران این است که بررسی کنند 

چه اتفاقی آنجا افتاده است«.
وی افزود: »ما هفت گزینه احتمالی را 
درباره دالیل سقوط هواپیما بررسی 
می کنیم کــه چهار مــورد را اعالم 
کرده ایم و ســه مورد نیــز محرمانه 
نگه داشــته شده است. گزینه حمله 
موشکی روســیه یکی از آنهاست، اما 
برای اظهارنظر، باید تحقیقات کامل 

شود«.
این مقام اوکراینی گفته است که پس 
از مشاهده مطالب منتشره شده در 
شبکه های اجتماعی فارسی زبان آنها 
تصمیم گرفتند بررسی های دقیق تری 

درباره این موضوع انجام دهند.
گزارش ها حاکی اســت که بازرسان 
اوکراینی قصــد دارند گمانه برخورد 
»موشک روســی« با این هواپیمای 
مسافربری را نیز راستی آزمایی کنند 
و هیاتــی از بازرســان اوکراینی روز 

پنج شنبه وارد ایران شدند.
دانیلوف با اشــاره به ســقوط پرواز 
آمســتردام به کواالالمپور در ســال 
2۰۱4 که در شرق اوکراین با اصابت 
موشــک گروه های تجزیه طلب مورد 
حمایت روســیه منفجر شــد، اعالم 
کرد »کارشناسان ما بی هیچ تردیدی 
حرفه ای هســتند و و قبال در سقوط 
هواپیما با موشــک بوک در منطقه 
دونِتسک در شــرق اوکراین تحقیق 

کرده اند. آنها واقعا حرفه ای هستند«.
در ایــن میان، ولودیمیر زلنســکی 
دــر  اوکرایــن  رئیس جمهــوری 
گفت وگوی تلفنی با بوریس جانسون 
نخســت وزیر بریتانیا از این کشــور 
خواســت که به تحقیقــات پیرامون 
سقوط هواپیمای اوکراینی در تهران 

بپیوندد.
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قوانین جدید فدرال و استانی که در سال  ۲۰۲۰ اجرایی خواهند شد
ایرانیان کانادا- بــا آغاز دهه جدید، 
قوانین جدید نیز عملی خواهند شد، 
قوانینی که ممکن اســت بر زندگی 
شما نیز موثر باشند. این قوانین شامل 
تغییر قوانین فدرال راجع به طالق و 
تغییراتی در مورد ماریجوانا و ویپ در 

برخی استان ها میباشد.

تغییرات مالیات فدرال

مبلغ پایه ای که بیشــتر کانادایی ها 
خواهند توانســت معــاف از مالیات 
بر درآمد داشته باشــند از ۱ ژانویه 
به ۱۳.22۹ دالر رســیده است. این 
افزایش طی یک دوره چهار ســاله تا 
سال 2۰2۳ به ۱5.۰۰۰ دالر خواهد 

رسید.
بــرای افرادی با درآمــد پایین، این 
تغییر میتواند به معنی کاهش تا ۱4۰ 
دالری مالیات در سال 2۰2۰ باشد. 
اما برای افرادی که درآمد سالیانه شان 
۱5۰.4۷۳ دالر یا بیشــتر است، این 

تغییرات اثری نخواهند گذاشت.

تغییر قوانین در الیحه طالق

قوانین فدــرال مربوط بــه طالق و 
خانواده نیز در نتیجه تصویب طرح 

قانونی C-87 تغییر خواهند کرد.
این تغییرات شــامل به روز رســانی 
نحوه مشخص شــدن منافع کودک 
در مــورد سرپرســتی، و معیارهایی 
برای رسیدگی به خشونت خانگی در 
مورد تصمیم گیری راجع به شرایط 

خانوادگی است.
همچنین هدف دیگر این تغییرات این 
است که دسترسی به سیستم قضائی 
خانوادگی را برای افــراد راحت تر و 

ارزانتر کند.
الیحه طالق بر زوجینی که در حال 
طی کردن مراحل طالق هستند اثر 
خواهد گذاشت، در حالی که قوانین 
اســتانی و منطقه ای به تمامی دگر 
موارد جدایی زوجین، که شامل افراد 
  common-lawازدواج نکرده و موارد
)دو نفری که شرایط یک زوج ازدواج 
کرده را دارند، اما رسما ازدواج نکرده 

اند( میشود.

تغییر در سیستم رفاه کودک بومیان

 دــر این الیحه که بــرای کودکان، 
جوانــان و خانوادــه هــای Inuit و 
Métis میباشد، سیستم رفاه کودکان 
تغییراتی خواهد کــرد. این تغییرات 
 Assembly of First مــورد تاییــد

Nations نیز میباشد.
 بریتیش کلمبیا

* افزایش حداقــل حقوق: از ابتدای 
ژوئــن 2۰2۰، حداقل حقوق در این 
اســتان به ۱4.۶۰ دالر افزایش پیدا 
خواهد کرد. انتظار می رود که حداقل 
حقوق در سال 2۰2۱ به ۱5.2۰ دالر 

در ساعت برسد.
* قوانیــن جدید برای اســتفاده از 
ویپ: این استان قصد دارد در نتیجه 
افزایش نگرانی ها راجع به تاثیر ویپ 
بر سالمتی، قوانین سختگیرانه تری 
راجع به فروش و تبلیغات ویپ اجرا 

کند.
از مهم ترین تغییرات افزایش مالیات 

فروش ویپ از ۷ به 2۰ درصد است.
* حذف حق بیمه سالمت: از ابتدای 
ژوئن حق بیمه شــهروندان بریتیش 
کلمبیا صفر خواهد شد. دولت میگوید 
این کار باعث میشــود که یک فرد تا 
۹۰۰ دالر و خانواده ها نیز سالیانه تا 

۱۸۰۰ دالر در هزینه هایشان صرفه 
جویی کنند.

 
آلبرتا

* مالیات کربن جدید: دولت فدرال 
قوانین جدید راجع به کربن در آلبرتا 
را از ۱ ژوئن اجرایی خواهد کرد، اهالی 
آلبرتا تا آوریل 2۰2۰ به ازای یک تن 
کربن 2۰ دالر پرداخت خواهند کرد، 
اما این رقم پس از آن به ۳۰ دالر برای 

هر تن افزایش خواهد یافت.
این به این معنی است که اهالی آلبرتا 
در هنگام ثبت مالیات بر درآمد شان 
واجد شــرایط تخفیف مالیاتی کربن 

خواهند بود.
بزرگسال مجرد یا اولین بزرگسال در 

یک زوج: 444 دالر
دومین بزرگســال در یک زوج و یا 

اولین فرزند یک والد تنها: 222 دالر
هر کودک زیر ۱۸ سال: ۱۱۱ دالر

مقدار مبنا بــرای یک خانواده چهار 
نفره: ۸۸۸ دالر

* تغییرات تقسیم اموال مطابق قانون 
خانواده جدید: تغییراتی جدید که در 
قوانین استانی خانواده رخ خواهند داد 
تقســیم اموال بین زوجی که ازدواج 
نکرده اند را بعد از جداییشان راحت تر 

خواهد کرد.
قوانین جدید برای زوج های بزرگسالی 
که ازدــواج نکرده اند و افرادی که با 
یکدیگر ازدواج کرده اند خواهد بود. 
از دیگر تغییرات این الیحه روشن تر 
کردن قوانین مرتبط به تقسیم اموال 

خواهد بود.
 

ساسکاچوان

* جریمه های شدید برای رانندگی 
در حالــت غیرعادی: از ابتدای ژانویه 
2۰2۰ جریمه رانندگی در حالت غیر 
عادی در این استان به شدت افزایش 

پیدا خواهد کرد.
جریمه دفعه اول بیش از دو برابر شده 
و از 2۸۰ دالر به 5۸۰ دالر رســیده 
اســت. همچنین در صورت محکوم 
شــدن فرد، 4 امتیــاز منفی نیز در 

گواهینامه وی درج خواهد شد.
جریمه دفعه دوم با فاصله یک سال 
از جریمه قبلی ۱4۰۰ دالر، 4 امتیاز 
منفی و توقیف یک هفته ای وسیله 
نقلیه خواهد بــود. این جریمه برای 

سومین بار 2۱۰۰ دالر خواهد بود.
* تغییر در قوانین تخفیف در مالیات 
کربــن: دولت فدــرال تخفیف های 
مالیات کربن برای شهروندان استان 
هایی که مدل مالیاتی کربن مختص 
به خود را ندارند تغییر داده اســت. 
برای ساسکاچوان، تخفیف های فدرال 
برای کربن در سال 2۰2۰ که باید در 
اظهارنامه مالیاتی 2۰۱۹  پر شوند به 

این گونه است:

بزرگسال مجرد یا اولین بزرگسال در 
یک زوج: 4۰5 دالر

دومین بزرگســال در یک زوج و یا 
اولین فرزند یک والد تنها: 2۰2 دالر
هر کودک زیر ۱۸ سال: ۱۰۱  دالر

مقدار مبنا بــرای یک خانواده چهار 
نفره: ۸۰۹  دالر

 
مانیتوبا

* تغییر در قوانیــن فدرال تخفیف 
مالیات کربن: برای ساکنان مانیتوبا، 
برای ساسکاچوان، تخفیف های فدرال 
برای کربن در سال 2۰2۰ که باید در 
اظهارنامه مالیاتی 2۰۱۹  پر شوند به 

این گونه است:
بزرگسال مجرد یا اولین بزرگسال در 

یک زوج: 24۳ دالر
دومین بزرگســال در یک زوج و یا 

اولین فرزند یک والد تنها: ۱2۱ دالر
هر کودک زیر ۱۸ سال: ۶۱ دالر

مقدار مبنا بــرای یک خانواده چهار 
نفره: 4۸۶ دالر

 
انتاریو

* پوشــش بیمه سالمت در خارج از 
کشــور دیگر وجود نخواهد داشت: 
دولت انتاریو قصد دارد پوشش بیمه 
سالمت در خارج کشور را از ۱ ژانویه 
متوقف کند. این به این معنی اســت 
که اگر شهروندان انتاریو در خارج از 
کشور مریض شــوند دیگر نخواهند 
توانســت از پوشش بیمه سالمتشان 

استفاده کنند.
* اسکوترهای برقی در جاده: طی یک 
برنامه آزمایشی پنج ساله، دولت انتاریو 
به شهرداری ها اجازه خواهد داد که 

راجع به مجاز بودن اسکوترهای برقی 
در جاده هایشان تصمیم گیری کنند.

در حال حاضر اســتفاده از اسکوتر 
برقی در این اســتان فقط در امالک 

خصوصی مجاز است.
برنامه آزمایشی از ۱ ژوئن آغاز خواهد 
شد. رانندگان اسکوترهای برقی باید 
حداقل ۱۶ سال داشته باشند و کاله 

ایمنی سرشان کنند.
* محدودیت دــر تبلیغ محصوالت 
ویپ: در واکنش به افزایش نگرانی ها 
راجع بــه تاثیر اســتفاده از ویپ بر 
ســالمتی جوانــان، تبلیــغ ویپ و 
محصــوالت مرتبــط دــر خواروبار 
فروشی ها و پمپ بنزین ها از ۱ ژانویه 

ممنوع می باشد.
* ســگ ها در حیاط رســتوران: از 
اول ژانویه، رســتوران ها و بار ها می 
توانند ورود سگ به حیاط، در جاهایی 
که »غذاهای با ریســک کم« )مانند 
اسنک های بسته بندی شده و آبجو( 

سرو میشوند را مجاز اعالم کنند.
 * تغییر دــر قوانین فدرال تخفیف 
مالیات کربن: برای ســاکنان انتاریو،  
تخفیف های فدــرال برای کربن در 
ســال 2۰2۰ که باید دــر اظهارنامه 
مالیاتی 2۰۱۹   پر شوند به این گونه 

است:
بزرگسال مجرد یا اولین بزرگسال در 

یک زوج: 224 دالر
دومین بزرگســال در یک زوج و یا 

اولین فرزند یک والد تنها: ۱۱2 دالر
هر کودک زیر ۱۸ سال: 5۶ دالر

مقدار مبنا بــرای یک خانواده چهار 
نفره: 44۸ دالر

 

کبک

* سن قانونی برای ماریجوانا: از ابتدای 
ژانویه حداقل سن قانونی برای خرید یا 
داشتن ماریجوانا در کبک به 2۱ سال 
افزایش پیدا خواهد کرد. در اکثریت 
استان ها حداقل سن ۱۹ سال است.

* آزمــون ارزش بــرای مهاجران: از 
ابتدای ژانویه مهاجران اقتصادی که 
قصد سکونت در کبک را دارند باید در 
»آزمون ارزش« استانی قبول شوند. 
این آزمون شامل سوال هایی راجع به 
سکوالریسم، نمادهای مذهبی، ازدواج 
افراد همجنس و حقوق جنسیت ها 

میباشد.
این آزمــون برای تــازه واردانی که 
مطابــق برنامه های فدــرال »جمع 
شدن خانواده« به استان می آیند اجرا 

نخواهد شد.

نیوبرونزویک

* توقف معاینه فنی ســالیانه وسایل 
نقلیه: از ابتدای ژانویه الزم نیست که 
دارندگان وسایل نقلیه هر سال برای 
وسیله نقلیه شان معاینه فنی بگیرند. 
اعتبار معاینه فنی دو سال خواهد بود 
و هزینــه آن از ۳۳ دالر به 45 دالر 

افزایش پیدا خواهد کرد.

نوااسکوشیا

* تغییراتــی در کمــک درآمدی: از 
ابتدای ژانویه تغییراتی در قوانین این 
استان رخ خواهد داد و در نتیجه آن 
مبلغ پولــی که افراد به عنوان کمک 
درآمدی دریافت میکنند افزایش پیدا 
خواهد کرد. ایــن افزایش با توجه به 
شــرایط زندگی فرد و تعداد اعضای 
خانواده اش بین دــو تا پنج درصد 

خواهد بود.
* ممنوعیت کیســه پالستیکی: از 
پاییز آتی، نوااسکوشــیا نیز به جمع 
استانهایی خواهد پیوست که استفاده 
از کیسه پالســتیکی یکبار مصرف 
در صندوق فروشــگاه هــا را ممنوع 
کرده انــد. فروشــندگان همچنین 
مجاز خواهند بود که از کیســه های 
پالســتیکی برای ماهی زنده و اقالم 

بزرگ استفاده کنند.
ایــن ممنوعیــت از ۳۰ اکتبر اعمال 

خواهد شد.
* ممنوعیت ســیگارهای طعم دار: 
نوااسکوشیا قبل تر نیز اعالم کرده بود 
که از تاریــخ ۱ آوریل 2۰2۰، فروش 
سیگارهای طعم دار و جوس ویپ را 

ممنوع خواهد کرد.

نیوفاندلند و البرادور

* ممنوعیت کیســه پالستیکی: این 
استان نیز مانند نوااسکوشیا و پرینس 
ادوارد آیلند اســتفاده از کیسه های 
پالســتیکی یکبار مصرف را ممنوع 
خواهــد کرد. با این که تاریخ دقیقی 
مشخص نشده است، اما دولت استانی 
اعالم کرده افراد باید از اواســط سال 
2۰2۰ خودشان کیسه های چندبار 

مصرف همراه داشته باشند.
* قوانین جدید برای آزار در محل کار: 
قوانین جدید و توسعه یافته راجع به 
آزار در محل کار از اول ژانویه اجرایی 
خواهند شــد. این تغییرات شــامل 
دوره های اجباری برای کارفرمایان و 
نیروهای کار و همچنین »راهی امن 
و محرمانه« برای ثبت شکایت های 
مرتبط به آزار و اذیت توســط نیروها 

میباشد.

آیا تکلیف منگ وانژو ، مدیر قدرتمند چینی،
  امسال روشن می شود؟

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
توجه رســانه های بین المللی و افکار 
عمومی کانادا و چین ژانویه امســال 
بر روی دیوان عالی بریتیش کلمبیا 
متمرکز خواهد شد تا ببنند در نهایت 
چه تصمیمی درباره استرداد مسئول 
بلندپایه شــرکت عظیــم مخابراتی 
هواوی چین به آمریکا اتخاذ خواهد 
شد. مقامات آمریکایی استرداد منگ 
وانژو را که یک ســال پیش در کانادا 
بازداشت شده است، خواستار هستند.
ماجرای بازداشت این مسئول بلندپایه 
هواوی تنش های زیادی در روابط اتاوا 
و پکــن ایجاد کرد به طوری که چین 
دــر اقدامی تالفی جویانــه دو تبعه 
کانادایی را بازداشــت کرد و واردات 
برخی محصوالت کانادایی را متوقف 

یا محدود کرد.
گرچه برخــی امیدوار هســتند که 
بریتیش  تصمیم آتی دیــوان عالی 
کلمبیــا بتواند تنش های ناشــی از 
ایــن پرونده را کاهش دهد اما برخی 
انتظار دارند کــه دیوید المتی وزیر 
دادگســتری فدرال کانادــا در این 

پرونده مداخله نماید.
گری بوتینگ وکیل مدافع کانادایی و 
متخصص مسایل مربوط به استرداد 
قضایی بر این عقیده است که دیوید 
المتی از قدــرت و اختیــارات الزم 
برخوردار است تا هر زمان که صالح 
بداند این روند را متوقف کند. بوتینگ 
ابلهانه اســت  تصریح کــرد: »واقعا 
اگر المتی بگوید کــه در این قضیه 
صرفا باید از حاکمیت قانون تبعیت 
کنیم چرا کــه این پرونده اکنون در 
محاکــم قضایی باز اســت و آنچه به 

صراحت در قانون آمده این است که 
وزیر دادگســتری در چنین مواردی 
صالحیت الزم را برای متوقف کردن 
روند پرونده دارد و دادگاه ها نیز باید 

مطیع حکم وی باشند.«
ژاندارمری سلطنتی کانادا، منگ وانژو 
را به دستور آمریکا اول دسامبر سال 
2۰۱۸ در فرودگاه ونکوور بازداشت 
کــرد. آمریکا این مســئول بلندپایه 
مالی هواوی را به تقلب متهم کرده و 
خواستار محاکمه او در دستگاه قضایی 
آمریکا است. خانم منگ وانژو اتهاماتی 
را که آمریکا بر ضد وی مطرح کرده 
بی اساس دانسته و مقامات کانادا را 
متهم کرده که در زمان بازداشــت 

حقوق وی را پایمال کرده اند.
در حال حاضر خانم وانژو به قید وثیقه 
آزاد اســت و تحت نظــر در یکی از 

امالک مجلل خود در ونکوور زندگی 
می کند. جلسه رسیدگی به پرونده وی 
قرار اســت بیستم ژانویه برگزار شود. 
در این جلسه قاضی کانادایی بررسی 
خواهد کرد که آیا آنچه مقامات آمریکا 
بر ضد این تبعه چینی مطرح کرده 
است، در قانون کانادا جرم محسوب 
می شود یا خیر.  اگر قاضی تشخیص 
دهد که چنین نیســت، خانم منگ 
وانژو آزاد خواهد شد و اجازه خروج از 
کانادا را پیدا خواهد کرد؛ اما هم چنان 
باید از ورود به آمریکا پرهیز کند چرا 
که بار دیگر تحت پیگرد قضایی این 
کشور قرار خواهد گرفت. اما اگر قاضی 
تصمیمی متفاوت بگیــرد، روندهای 
قضایی این پرونده ادامه خواهند یافت 

و وارد مرحله جدیدی خواهند شد.
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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

کانادا: ما به ایجاد ثبات در عراق پایبند هستیم

به گزارش هفتــه با توجه به وخامت 
اوضاع امنیتی در عراق و خطر وقوع 
جنگ میان ایران و آمریکا، در آرایش 
نیروهای نظامی کانادــا در منطقه 
تغییراتی صورت می گیرد. نزدیک به 
هشتصد نظامی کانادایی در منطقه 
خاورمیانه حضور دارند و از این تعداد 
حدود پانصد نفرشان در عراق مستقر 

هستند. 
ژنــرال جاناتان ونس رئیس ســتاد 
مشــترک ارتش کانادا روز سه شنبه 
هفتم ژانویه در شبکه های اجتماعی 
نامــه ای را خطــاب به شــهروندان 
کشورش منتشر و در آن ابراز اطمینان 
کرد که وی و تیم تحت سرپرستی اش 
در وزارت دفاع همه تدابیر حفاظتی 
الزم را بــرای تامین امنیت نیروهای 
نظامی کانادا حاضر دــر خاورمیانه 

اتخاذ کرده اند.
ژنرال ونس در نامه خود تاکید کرد: 
»در واکنش به تحوالت نگران کننده 
اخیر دــر عراق ، ســتاد مشــترک 
نیروهای مســلح کانادــا با همکاری 
شرکای بین المللی خود، به طور موقت 
فعالیت های خــود را در عراق که در 
چارچوب عملیات آموزشی ناتو صورت 
می گرفت، به حــال تعلیق درآورده 
است. با توجه به این که اوضاع کنونی 
حاکم بر عراق پیچیده و دشوار است، 
ترجیح دادیــم که فعالیت های خود 
را در این کشــور متوقف کنیم تا در 
شــرایطی که اوضاع بی وقفه در حال 
تغییــر و تحول اســت، بتوانیم همه 
توجه و تالش خود را بر روی حفاظت 
و تامین امنیت پرسنل خود در منطقه 

متمرکز کنیم.«
عالی ترین مقام نظامی کانادا همچنین 
در نامــه خود به شــهروندان اعالم 
کرد که شماری از نیروهای کانادایی 
به طور موقت عــراق را ترک کرده و 
طی روزهای آینده در کویت مستقر 
خواهند شــد. ژنــرال ونس در عین 
حال به شــمار نیروهای کانادایی که 
قرار است از عراق به کویت نقل مکان 

کنند، اشاره نکرد.
نزدیک به هشتصد نظامی کانادایی 
در منطقه خاورمیانه حضور دارند و از 
این تعداد نزدیک به پانصد نفرشان در 
عراق مستقر هستند. حدود دویست 
و پنجــاه نفر از نظامیان کانادایی در 
عراق دــر چارچــوب ماموریت ناتو 
برای آموزش نظامیان عراقی فعالیت 
می کنند و همین تعداد نیز در شمال 
عراق در ائتالف بین المللی ضدداعش 

تحت فرمان آمریکا حضور دارند.

ژنــرال ونس با تاکید بر این که اخبار 
از خاورمیانه  و گزارش های دریافتی 
نگران کننده  و  هشــداردهنده  واقعا 
است، تصریح کرد: »تضمین حفاظت 
و تامین امنیت نیروهای نظامی کانادا 
مســتقر در خاورمیانه اولویت من و 
دیگر مســئوالن بلندپایــه نظامی و 

غیرنظامی کانادا است.«
ژنرال ونس ادامه داد: »در این شرایط 
که مــا در حال تغییــر مواضع خود 
هستیم، باید همه مرخصی نیروها و 
جابجایی گردشی آن ها به حال تعلیق 

درآوریم.«
 فرانسوا فیلیپ شامپانی، وزیر خارجه 
کانادا روز دوشنبه در گفتگویی تلفنی 
با همتای عراقی خــود محمد علی 
الحکیم تاکید کرد: »کانادا همچنان 
متعهد به تالش برای شکست قطعی 
داعش و ایجاد یک عــراق باثبات و 

متحد است.«
طبق اعالم وزارت امور خارجه کانادا، 
شــامپانی و حکیم در این گفت وگو 
بــه اتفاق تاکید کردنــد که کاهش 
تنش ها در شرایط کنونی از اهمیت 
زیادی برخوردار اســت چرا که ادامه 
اصالحات سیاسی و اقتصادی در عراق 

مستلزم صلح و ثبات پایدار است.
گفتگوی تلفنی وزرای خارجه کانادا 
و عــراق یک روز پــس از آن صورت 
گرفت کــه پارلمان عراق در واکنش 
به ترور ژنرال ایرانی قاســم سلیمانی 
در بغداد، با قطعنامه ای خواستار آن 

شد که همه نیروهای نظامی آمریکا 
و متحدانش خاک عراق را ترک کنند.
از طرف دیگر هارجیت ساجان، وزیر 
دفــاع کانادا در گفت وگــو با برنامه 
»قدرت و سیاســت« شبکه سی.بی.
سی ابراز امیدواری کرد که ماموریت 
نیروهای کانادا در عراق ادامه داشته 

باشد.
ساجان تصریح کرد: »در حال حاضر 
تصمیمی برای خروج نیروها از عراق 
نگرفته ایم، ما می خواهیم این ماموریت 

ادامه داشته باشد.«
ســاجان در رابطه با قطعنامه ای که 
پارلمان عراق تصویب کرده اســت، 
اذعان کرد که اوضاع در این کشــور 
پیچیده شــده اســت و الزم اســت 
»روندی که آن ها در پیش گرفته اند« 

رعایت شود.
وزیر دفاع کانادا ادامه داد: »نظامیان 
کانادایی مســتقر در عراق دســتور 
افزایش هوشــیاری و حفاظت بیشتر 
از مواضــع و منافع خــود را دریافت 
کرده اند و پرسنل غیرضروری نیز به 
خارج از این کشــور منتقل شده اند. 
ساجان در این باره توضیح بیشتری 

ارائه نکرد.«
فرانسوا فیلیپ شامپانی و، زیر خارجه 
کانادا ضمن ابراز نگرانی از تشــدید 
تنش ها میان آمریکا و ایران در عراق 
از همه طرف ها خواست خویشتنداری 
کرده و آرامش خود را حفظ کنند و 
برای کاهش تنش ها و ایجاد یک عراق 

متحد و باثبات بکوشند.
امور خارجه کانادا  سخنگوی وزارت 
نیز از پاســخ به ایمیل الپرس کانادا 
مبنی بر این که آیا آمریکا در خصوص 
حمله خود در بغداد که منجر به کشته 
شدن ژنرال ایرانی و چند مسئول شبه 
نظامی عراقی شد، با اتاوا رایزنی کرده 
است یا خیر، خودداری کرد و حتی 
مشخص نکرد که اتاوا چه زمانی از این 

حمله اطالع یافته است.
فرانسوا فیلیپ شــامپانی همچنین 
روز جمعه اعالم کــرد دولت کانادا 
از مدت ها پیــش نگران فعالیت های 
نیروی قدس ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی تحــت فرماندهی قاســم 
ســلیمانی بوده چرا که اقدامات این 
نیرو موجب بی ثباتی منطقه و فراتر 

از آن است.
پیشین  مشاور  ماجومدر  شــووالوی 
سیاســت خارجی دولــت کانادا در 
دوره استفن هارپر و کارشناس فعلی 
موسسه سیاست عمومی مک دونالد-
لوریه تاکید کرد کــه اتاوا حق دارد 

نگران تحوالت باشد.
جاگمیــت ســینگ، رهبــر حزب 
نیودموکرات کانادــا در توئیتر خود 
اقدام آمریــکا را در حمله به خودرو 
حامل ژنرال ســلیمانی محکوم کرد 
و گفــت اقدامــات آمریکا مــا را به 
ســمت یک جنگ ویرانگر دیگر در 
خاورمیانه می کشــاند. سینگ تاکید 
کرد: »نخســت وزیر کانادا و رهبران 

فرانسوا فیلیپ شامپانی، وزیر امور خارجه کانادا و هارجیت ساجان وزیر دفاع تاکید کردند کانادا همچنان متعهد 
به تالش برای ثبات و امنیت عراق است

ارتش کانادابخشی از نیروهای نظامی خود را از عراق به کویت منتقل خواهد کرد
دیگر کشورها باید هر چه زودتر برای 
کاهش تنش ها وارد عمل شــوند و از 
قرار گرفتن در مســیر خطرناکی که 
دونالد ترامپ در پیش گرفته است، 

خودداری نمایند.«
جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال 
کانادا نیز درباره تحوالت عراق با ینس 
استولتنبرگ دبیر کل ناتو گفتگو کرد. 
دو طرف در این گفت وگو بر ضرورت 
و اهمیــت کاهش تنش ها و حمایت 
از امنیــت و ثبات عراق و کل منطقه 

تاکید کردند.
ترودو و استولتنبرگ همچنین در این 
فرصت به نقش مهم ماموریت ناتو در 
تقویت ظرفیت ها و توانایی های نظامی 
و امنیتی عراق ایفــا می کند، اذعان 

کردند.
ینس اســتولتنبرگ تاکید کرد: »ما 
ماموریــت آموزش خــود را به علت 
شرایط امنیت حاکم بر عراق به حال 
تعلیق درآوردیم اما ماموریت ناتو در 
عراق پایان نیافته اســت. ما همواره 
آماده هســتیم تمرینات آموزشــی 
نیروهــای عراقی را به محض این که 
شرایط اجازه دهد، از سر گیریم چرا 
که معتقدیم ادامه ماموریت آموزش 
نیروهای عراقی برای مبارزه با داعش 

اهمیتی حیاتی دارد.«
در پــی افزایش خطــر حمالت به 
دنبــال ترور ژنرال بلنــد پایه ایرانی 
قاسم ســلیمانی توســط آمریکا در 
بغداد. کانادا روز شنبه چهارم ژآنویه 
از اتباع خود خواست از هر گونه سفر 
به خاورمیانه خودداری کنند یا اگر در 
کشورهای این منطقه به سر می برند 

جانب احتیاط را رعایت کنند.
بــه گزارش هفته به نقــل از الپرس 
کانادا، وزارت امور خارجه کانادا اعالم 
کرد توصیه های امنیتی خود را برای 
بسیاری از کشــورهای خاورمیانه به 
علت افزایش خطر حمــالت به روز 
کرده اســت و از اتبــاع خود دعوت 
می کند کامال هوشیار و محتاط باشند 
زیرا شــرایط امنیتی در این کشورها 

ممکن است به سرعت وخیم شود.
وزارت امور خارجه کانادا از شهروندان 
خود خواســت از هر گونه ســفر به 
عراق خودداری کنند چرا که اوضاع 
امنیتی این کشــور را بی ثبات. غیر 
قابل پیش بینــی و خطرناک ارزیابی 
می کند و در عین حال به آن دسته 
از کانادایــی ها که در عراق به ســر 
می برنــد توصیه کرد این کشــور را 
ترک کنند. دستگاه دیپلماسی کانادا 
درباره کشورهای سوریه و افغانستان 

نیز هشــدارهای مشابهی صادر کرد. 
اتاوا همچنین به اتباعش توصیه کرد 
اگر در کشورهایی مثل لبنان. اردن. 
بحرین. عمان. امارات عربی متحده و 
همچنین اسرائیل. کرانه باختری و نوار 
غزه حضور دارند، کامال احتیاط کنند.
درباره ایران نیز بــا توجه به این که 
تظاهرات خشونت باری ممکن است 
در روزهای آینده در این کشور روی 
دهد و شــرایط امنیتی به سرعت رو 
به وخامت گــذارد، اتاوا به اتباع خود 

توصیه کرد به شدت احتیاط کنند.

نگران  ونکوور:  در  ایرانی ها   واکنش 
هستیم!

کانادایی  های ایرانی تبار که در ونکوور 
زندگی      می  کنند به دقت رویدادهایی 
را که در خاورمیانه درحال روی دادن 
است زیر نظر دارند. فرد صوفی یک 
رستوارن دار ساکن ونکوور و کانادایی 
ایرانی تبار کــه به عنوان فعال حقوق 
بشر برای سازمان عفو بین الملل کانادا 
نیز کار      می  کند گفت: »حقیقت این 
است که وی فرد خیلی خوبی نیست. 
ولی به نظر من، روشی که برای کشتن 
وی استفاده شد روش خوبی نبود. وی      

می  بایست بازداشت      می  شد.«
آقای صوفــی به ســی.تی.وی نیوز 
ونکوور گفت درباره تشــدید تنش ها 
میان دو کشور نگران است. وی گفت: 
»امیدوارم اتفــاق مهمی روی ندهد. 
ولی از سوی دیگر همانگونه که همه      
می  دانند ترامپ غیرقابل پیش بینی و 
ایران نیز مستاصل است. آنها همانند 
گربه ای    هستند که در یک گوشه گیر 
کرده است و راه فراری ندارد لذا باید 

بجنگد.«
گلناز بی همتا دانشــجوی ایرانی که 
یک ســال اســت در ونکوور زندگی 
کرده است نیز این نگرانی   ها    را بیان 
کــرد و گفــت: »من اندکــی نگران 
کشورم و مردم کشورم هستم. مادرم، 
سایر اعضای خانواده ام و خواهرم در 
آنجا هستند و من نگران آنها هستم.«

مجید رسولی پناهجوی سیاسی ایرانی 
نیــز که در ونکــوور زندگی      می  کند 
پیش بینی یک واکنش شدید را دارد. 
رسولی گفت: »ما    نمی دانیم چه خبر 
است امیدواریم جنگی در میان نباشد 
ولی ایران چیزی برای از دست دادن 
ندارد. دولت ایران باید جواب دهد. ما    
نمی توانیم آمریکا را بدون مجازات رها 
کنیم زیــرا آنها دومین فرد قدرتمند 

ایران را کشتند.«
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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

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

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience)
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

پدیده زایمان توریستی باری بزرگ بر دوش نظام خدمات درمانی کانادا
ایرونیا- انتشار گزارشی درباره زنانی 
که به کانادا سفر می کنند تا فرزندشان 
را اینجا به دنیا بیاورند تا آن ها به طور 
اتوماتیک شــهروند کانادا بشوند به 
نگرانی هایی درباره فشار مضاعف به 
سیستم درمانی کشور و عدم امکان 
سرویس دهی مناسب به زنان باردار 

محلی دامن زده است
کانادا یکی از معدود کشورهایی است 
که هنوز از رویه کســب شهروندی بر 
پایه محل تولد بدون توجه به ملیت 
یا وضعیت ســکونت والدین پیروی 

می کند.
در یکی از بیمارســتان های بریتیش 
کلمبیا که تمرکز چنین زایمان هایی 
باالســت، شــکایت هایی درباره این 
ثبت شده که موج ورود این بیماران 
غیرساکن که به عنوان توریست های 
زایمان هم شــناخته می شوند، باعث 
کاهش کیفیت مراقبت ارایه شــدن 
بــرای مادــران نزدیک بــه زایمان 
کانادایی و به تقال افتادن پرســتاران 

شده است.
بعضــی از این بیمــاران هزینه های 
بیمارســتان و دکترهــا را پرداخت 
نمی کنند و باعث می شــوند هزینه 
نهایــی گردــن مالیات دهندگان و 

تامین کنندگان خدمات فردی بیفتد.
ارقام منتشرشــده توســط انستیتو 
اطالعــات ســالمت کانادــا و چند 
بیمارســتان واقع در کبک نشــان 
می دهند حدود 5 هزار زایمان توسط 
غیرساکن ها در کشور در سال 2۰۱۸ 
صورت گرفت که نمایانگر افزایشــی 
معادل با ۱5 درصد نســبت به سال 

قبل بود.
با اســتناد به مدارک کســب شده 
از سازمان سالمت ســاحلی ونکوور 
که ســازمان مسئول ســالمت اداره 
بیمارستان ریچموند واقع در جنوب 
ونکوور اســت، در این بیمارســتان 
تقریبا یک  غیرســاکن ها مســئول 

چهارم تمام زایمان ها هستند. از سال 
۱4/2۰۱۳ تا به حال تعداد زایمان های 
انجام شده توســط غیرساکن ها در 
این بیمارســتان سه برابر شده است. 
والدین، که خیلی های شــان هم اهل 
چین هستند، پول مراقبت خود را به 
صورت خصوصــی و اغلب به صورت 
نقدی پرداخت می کنند، ممکن است 
انگلیسی صحبت نکنند و با سیستم 
مراقبت از سالمت کانادا آشنا نیستند.

پرستارها می گویند این موج ورودی 
باعث شده بار کاری آن ها بیشتر بشود 
و کیفیت مراقبت پایین بیاید. یکی از 
پرستاران گفت: »زمان هایی هستند 
که حتــی افرادی کــه اینجا زندگی 
می کنند سرویســی که الزم دارند را 

دریافت نمی کنند«.
وقتی این واحد بســیار شلوغ است، 
یکی از پرستاران گفت خدماتی مانند 
تست های پیش از زایمان برای چک 
کردن ســالمت نوزاد مادران محلی 
و دیگر تســت های مربوط به چک 

برخی کارشناسان معتقدند اتباع برخی کشورهای خارجی که برای به دنیا آوردن فرزندان خود به کانادا می آیند، 
ممکن است موجب کاهش کیفیت خدمات درمانی شوند و نظام درمانی کشور را به مخاطره اندازند

کردــن فاکتورهای ریســک مادر و 
فرزند به تعویق می افتند یا کال کنسل 
می شــوند. او گفت: »اغلب مجبوریم 

تصمیم بگیریم نیازهای چه کســی 
بیشتر از همه اســت و بقیه را برای 
روز بعد رها کنیم که دوباره با همان 

موقعیت مواجه می شویم«.
گفــت:  دیگــر  پرســتار  یــک 
برنامه ریزی شده  »سی سکشــن های 
نرمــال یا اضافی ما تمــام روز اینجا 
دراز می کشــند و بعد از اینکه سرم 
آن ها قطع می شــود آن ها را به خانه 
می فرستیم و می گوییم فردا برگردید. 
اما کسی که خصوصی پول پرداخت 
می کند هرگز خانه نمی رود و همان 
روز سی سکشــن خــود را دریافت 
می کند. او را جا می دهند چون هیچ 
کس نمی خواهــد آن 5 هزار دالر را 
از دست بدهد. اما زنان باردار محلی 
ما تمام روز آنجا دراز کشــیده اند و 
بدون اینکه هیچ آب و غذایی بخورند 
منتظر هستند و هیچ کس عالقه ای به 

حرکت دادن آن ها ندارد«.
بیمارستان برای زایمان های پرداخت 
خصوصی نیازمند پیش پرداخت است: 
۱۰ هــزار دالر برای زایمان رحمی و 
۱۶ هزار دالر برای سزارین. با استناد 
به داده های منتشــر شده از طریق 
درخواست آزادی اطالعات از سازمان 

سالمت ساحلی ونکوور، بیش از ۱۸ 
میلیون دالر از ســال 2۰۱۷ به بعد 
برای زایمان غیرســاکن ها پرداخت 

شده است.
پرســتاران می گوینــد شــاهد این 
نبوده اند که این پول خرج تســهیل 
بار کاری آن ها بشود. یکی از پرستاران 
گفت: »مقدــار پولی کــه از طریق 
پرداخت های خصوصی وارد ریچموند 
می شود باعث بهبود وضعیت کاری ما 

نمی شود«.
اتحادیــه آن ها می گویــد این یک 
کریســتین سورنسن  است.  مشکل 
رییس اتحادیه پرســتاران بریتیش 
کلمبیا می گوید: »مسلما فکر می کنم 
که اضافه کردن بیماران بیشــتر به 
سیستم مراقبت از ســالمتی که به 
اندازه کافی نیــروی کاری ندارد و به 
خوبی تامین مالی نمی شــود باعث 
شده  بیشتر  چالش های  شکل گیری 

است«.
او گفــت اتحادیه به طــور مداوم از 
پرستاران بیمارستان ریچموند شکایت 
می شنود اما آن ها تا به حال به صورت 
رسمی از بیمارستان شکایت نکرده اند. 
ســازمان ناظر ســالمت منطقه به 
سوالی درباره اینکه چطور تا به حال 
به شکایت های ثبت شــده از سوی 
پرستاران پاســخ داده جواب نداد. با 
وجود اینکه این زایمان ها دارند پول 
بیشــتری وارد بیمارستان می کنند، 
پولی که باید به سازمان های سالمتی 
و دکترهای فردی پرداخت بشــود 

همیشه تسویه نمی شود.
با استناد به مدارک منتشرشده توسط 
ســازمان سالمت ســاحلی ونکوور، 
بیــش از 2 میلیون دــالر بدهی در 
نتیجه زایمان های انجام شده توسط 
غیرساکنان از سال 2۰۱۷ تا به حال 
فقط در بیمارســتان ریچموند ثبت 
شده است. این شامل هر گونه بدهی 

صاف شده نمی شود.

شکایت از شرکتی که در نیوبرانزویک زمین یک دالری را
 1.8 میلیون دالر فروخت

ایرونیا- دهکده Cap-Pele از شرکتی 
شکایت کرده که از این دهکده زمینی 
را بــه ارزش یک دــالر خریده بود و 
حاال ظاهرا این زمین را با سودی ۱.۸ 

میلیون دالری فروخته است.
شکایت دهکده در دادگاه کویینزبنچ 
در مونکتون در روز یازدهم دسامبر 
ثبت شــده اســت. در این شکایت 
ادعا شــده در روز سوم نوامبر 2۰۱۰ 
 Gestions قطعه زمینی را به شرکت
CJMPR فروخته و با شرکت توافق 
کرده کــه آنجا داروخانه و کلینیکی 
پزشکی ساخته بشود که بتواند برای 

سه دکتر خانوادگی کار فراهم کند.
در شــکایت آمده که اگر شــرکت 
شخص ثالث، که از آن موقع تا به حال 
تجزیه شده، بخواهد زمین را بفروشد 
باید ارزش زمین در زمان فروش را به 

دهکده بازپرداخت کند.
با استناد به این شکایت،  هفت سال 
بعد در ماه مارس 2۰۱۷ این شرکت 
زمین را به قیمت ۱.۸۷5 میلیون دالر 
فروخت. اما دهکده خواستار ۸۷5۰۰ 
دالر شــد که ارزش زمین در زمان 

نخستین فروش آن بود.
حاال در این زمین یک داروخانه و یک 

کلینیک پزشکی ساخته شده است. 
دهکده که می گوید تا دسامبر 2۰۱۸ 
از این فروش باخبر نشده بوده، حاال 
همچنین درخواست دریافت سود و 

غرامت کرده است.
پیر لوبالنک رییس این شــرکت که 
حاال تجزیه شــده، گفــت این مورد 
یک »سوء تفاهم« است اما نگفت آن 
۸۷5۰۰ دالر کجاســت و اضافه کرد 
که مطمئن نیست بخواهد دفاعیه ای 

در دادگاه ثبت کند یا خیر.
هنوز اتهام هــا در دادگاه بررســی 

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

info@marinedentalclinic.ca

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

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

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

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

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

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

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

کلینیک  دندانپزشکی مارین
 با کادر مجرب و ارائه سرویس هاي

 متناسب  با استانداردهاي بین المللی 
آماده انجام کامل ترین خدمات دندانپزشکی

 براي تمام سنین می باشد.

شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

وست جت، کم تاخیرترین
 شرکت هواپیمایی کانادا در ۲۰1۹

مداد- ایرکانادا از نظر تعداد پروازها و 
مقاصد مختلف، پس از چند شرکت 
بزرگ هواپیمایی آمریکایی، بریتیش 
ایرویــز و ایرچاینا، در رتبه بیســتم 

جهانی قرار گرفت.
به گــزارش سی بی ســی، شــرکت 
اول  مقــام  ایرالینــز  وســت جت 
کم تاخیرتریــن شــرکت هواپیمایی 
کانادا دــر ســال 2۰۱۹ را به خود 

اختصاص دهد.
بر اســاس گزارش ســاالنه ای که به 
بررسی عملکرد شرکت های مختلف 
فعال در این حــوزه می پردازد، این 
شرکت مستقر در کلگری همچنین 
رتبــه ششــم را نیز در میان ســایر 
خطوط هوایی مســتقر در آمریکای 
شــمالی به دســت آورد. پروازهای 
وس تجت در ۷۹ درصد از موارد، در 
زمان تعیین شده بود.  در این گزارش 
وست جت همچنین رتبه پانزدهم را 
در میان شرکت های کم هزینه هوایی 

دنیا به دست آورد.
نیز توانست رتبه  ایرکانادا  شــرکت 
بیستم را از نظر وسعت مقاصد و تعداد 
پروازها به دســت آورد. این شرکت 
پس از چندین شــرکت آمریکایی، 
بریتیش ایرویز، لوفت هانزا و ایر چاینا 
قرار گرفت. تعداد پروازهای سروقت 

ایرکانادا نیز ۶۶ درصد بود.
بخشــی از این گــزارش به عملکرد 

فرودگاه های دنیا نیز اختصاص داشت. 
فرودگاه های کلگری و ادمونتون تنها 
فرودگاه های کانادایی بودند که در 
بین 2۰ فرودگاه برتر دنیا از نظر کم 
بود تعداد تاخیرها قرار داشتند. این دو 
فرودگاه به ترتیب به رتبه های ۱۷ و 

2۰ در این فهرست دست یافتند.
گفتنی است بر اساس معیارهای این 
گــزارش، عدم  تاخیر به معنای ورود 
یا خــروج هواپیما در بازه ای حداکثر 
۱5 دقیقه ای از زمان تعیین شده قبلی 

است.
بــا وجود اعتراضاتی که بســیاری از 
مسافران از تاخیرهای متعدد خطوط 
هوایــی دارند، نگاهی به گزارش های 
ســال های گذشته نشان می دهد که 

این روند در حال بهبودی است.
گــزارش دیگری که توســط آژانس 
حمل ونقل کانادا منتشر شده نشان 
از خدمات  می دهد تعداد شکایت ها 
خطــوط هوایی در کانادا دربازه بین 
ســال های 2۰۱5 تا 2۰۱۸ بیش از 
5۷۰ درصــد افزایش یافته اســت. 
بیشــتر 55۶5 شکایتی که مسافران 
بین ســال های 2۰۱۷-2۰۱۸ اعالم 
کرده انــد، از شــرکت های هوایــی 
کانادایی بوده اســت. تاخیر در پرواز 
و نیز مشــکالت در حمل بار و اثاثیه 
همــراه از جملــه رایج ترین دالیل 

شکایت مسافران اعالم شده است.

سازمان ملل: این سه پروژه را در سرزمین بومیان کانادا متوقف کنید!
یکی از کمیته های تخصصی سازمان 
ملل متحد اعالم کرد کانادا باید سه 
پــروژه از جمله پــروژه انتقال نفت 

ترانس مانتین را متوقف کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
یکی از کمیته های سازمان ملل متحد 
که برای ریشــه کنی تبعیض نژادی 
تالش می کند، از دولت کانادا خواست 
هر چه زودتر اجرای سه پروژه بزرگ 
انرژی را در بریتیش کلمبیا متوقف 
کند و برای ازســرگیری این پروژه ها 
موافقت اقوام اولیه ای را که زندگیشان 
تحت تاثیر این پروژه ها قرار می گیرد، 

جلب کند.
کمیته مبارزه با تبعیض نژادی سازمان 
ملل متحد بر اجرای مفاد کنوانسیون 
مبارزه با تبعیض نژادی که کشورهای 
زیادــی از جمله کانادــا آن را امضا 
کرده اند، نظارت می کند. این کمیته 
روز دوشــنبه از اتاوا خواست توسعه 
خط لوله انتقال نفت ترانس مانتین 
Trans Mountain، سد سایت سی 
Site C و خط لوله انتقال گاز کاستال 
گاســلینک  Coastal GasLink را 

متوقف کند.
این کمیته که از هجده کارشــناس 

تشکیل شده است ماه گذشته نیز با 
انتشار دستورالعملی اعالم کرد اجرای 
سه پروژه یادشــده در کانادا بدون 
تایید آشکار و رضایت قبلی اقوام بومی 

کانادا نگران کننده است.
کارشناســان ایــن کمیته همچنین 
تصریح کردند جابجایی های اجباری 
برخی جوامع بومی، بدرفتاری و ارعاب 

آن ها از طریق توســل بی رویه به زور 
بر ضد این جوامع توســط نیروهای 
امنیتی و پلیس کانادا واقعا تاسف بار 
و خطر فزاینده خشــونت بر ضد این 

گروه ها واقعا نگران کننده است.
شــرکت دولتــی »ترانــس مانتین 
کورپ« که مسئول پروژه توسعه خط 
لوله نفت ترانس مانتین است، اعالم 
کرده که این پروژه تصویب شده است 
و روند ساخت آن در امنیت کامل و با 
رعایت حال کلیه اقوام و جوامع اولیه 

ادامه دارد.
 BC شــرکت برق بریتیــش کلمبیا
Hydro با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
با اقــوام اولیه ای که از ســال 2۰۰۷ 
زندگی و محیط زیستشان تحت تاثیر 
پروژه های انرژی قرار گرفته اســت، 
گفت وگــو می کند و با برخی از آن ها 

توافق نامه هایی نیز امضا کرده است.
دــر بیانیه یادشــده آمده اســت: 
»دادگاه های کانادا رایزنی های ما را 
با برخی اقوام اولیه بررســی کرده و 
آن ها را مناسب و منطبق بر منافع این 
اقوام ارزیابی کرده اند. در حال حاضر 

نزدیــک به چهارصد تــن از اعضای 
جوامع اولیه کانادا در این پروژه ها کار 

می کنند.«
دولت فدرال، کاســتال گاسلینک و 
ژاندارمری ســلطنتی کانادا هنوز به 
گزارش کمیته ضدتبعیض ســازمان 

ملل متحد واکنش نشان نداده اند.
این کمیته پیشــتر نیز توقف پروژه 
سایت ســی را به علت مخالفت اقوام 
اولیه »وســت موبرلــی« و »پرافت 
ریور« مســتقر در شــمال شــرقی 
بریتیش کلمبیا خواستار شده بود؛ با 
این حال این اولین بار اســت که این 
کمیته بین المللــی توقف پروژه های 
ترانس مانتین و کاستال گاسلینک را 

خواستار شده است.
مطابق با بیانیه ســازمان ملل متحد 
درباره حقوق اقوام بومی که کانادا نیز 
آن را تصویب کرده اما هنوز در قالب 
قانون درنیاورده است، دولت ها برای 
اجرای پروژه های توسعه و بهره برداری 
از منابع طبیعی در محیط زیست اقوام 
اولیه، باید پیش از هر چیز رضایت آزاد 

و آشکار آن ها را کسب کنند.

زمان انتظارطوالنی برای گفتگو با 
اداره مالیات کانادا

مداد- بر اساس گزارشی که به تازگی منتشر شده، زمان انتظار برای گفتگو 
با اداره مالیات کانادا برای مشاوره یا دریافت سایر خدمات، به طور قابل 
توجهی افزایش یافته است. بر اســاس این گزارش، متوسط زمان انتظار 
برای گفتگو با کارشناس در سال 2۰۱۶ حدود 2 دقیقه بود، حال آنکه این 
میزان در تابستان 2۰۱۹ به ۱5 دقیقه رسید. بیشترین زمان انتظار نیز 4۰ 
دقیقه بود که در نهایت، شهروند تماس گیرنده مجبور به قطع تماس شد.

نادرستی جواب های ارائه شده نیز مشکل دیگری است که مراجعه کنندگان 
غیرحضوری به این اداره با آن روبرو هســتند. بر این اســاس، 4۰ درصد 
از جواب های ارائه شــده از سوی پرسنل مرکز تماس اداره مالیات کانادا 

نادرست یا ناکامل است.
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 حزب محافظه  کار کانادا 
رهبر جدید خود را در ماه ژوئن

 انتخاب خواهد کرد

حزب محافظه کار کانادا رئیس جدید 
خود را بیســت و هفتم ژوئن انتخاب 
خواهد کرد. به گزارش هفته، به نقل از 
رادیو کانادا، دان نوالن رئیس کمیته 
ســازماندهی انتخابات ریاست حزب 
محافظه کار کانادا روز جمعه ســوم 
ژانویه اعالم کرد محافظه کاران رهبر 
جدید خود را بیست و هفتم ژوئن در 

تورنتو انتخاب خواهند کرد.
نوالن که در شــبکه سی.بی.ســی 
در برنامه قدرت و سیاســت ســخن 
کمیته  کــرد  تصریــح  می گفــت، 
ســازماندهی انتخابات ریاست حزب 
محافظــه کار با مد نظر قــرار دادن 
نظــرات و دیدگاه های اعضای حزب 
این تاریخ را برای انتخاب رهبر جدید 

تعیین کرده است.
بــه گفته نــوالن مســئوالن حزب 
محافظــه کار در خصــوص ضرورت 
برگزاری انتخابات ســریع، شفاف و 
معتبر برای انتخاب جانشــین اندرو 

شییر اتفاق نظر دارند.
دان نوالن خاطر نشــان کرد با توجه 
به این که دولت لیبــرال کنونی در 
وضعیــت اقلیت قرار دــارد و هر آن 
ممکن است سقوط کند، ما به عنوان 
حزب مخالف وظیفــه داریم همواره 
آماده چنین رویدادی باشیم تا بتوانیم 
به سریع ترین شیوه ممکن وارد عمل 

شویم.

نــوالن ادامه داد دــر مرحله فعلی، 
ریاست  انتخابات  کمیته سازماندهی 
حزب محافظه کار باید قواعد و مقررات 
رقابت بر سر ریاست حزب محافظه کار 
را تعییــن کند. کمیته به طور منظم 
تشکیل جلســه می دهد تا اطمینان 
یابد که مــا به بازتریــن، موثرترین 
و شــفاف ترین شــکل ممکن عمل 
می کنیم تا بهترین نتایج را کســب 

کنیم.
به نظر کارشناســان، امید به زندگی 
دولت های اقلیت دــر کانادا به طور 

میانگین بین ۱۸ تا 24 ماه است.
سی.بی.ســی به نقــل از منابع آگاه 
دــر حزب محافظه کار گــزارش داد 
نامزدهای ریاست حزب باید سیصد 
هزار دالر بابت هزینه ها بپردازند و سه 
هزار امضا نیز از طرفداران خود جمع 
کنند تا امکان شرکت در رقابت برای 
رسیدن به ریاســت حزب را داشته 

باشند.
در رقابت بر سر ریاست حزب محافظه 
کار در ســال 2۰۱۷ هزینه ها یکصد 
هزار دالر بود و نامزدها موظف بودند 
تنها سیصد رای از میان حامیان خود 
جمع کنند. وانگهی نیمی از این مبلغ 
نیز قابل ارجاع بــه نامزدها بود البته 
منوط به این کــه آنها همه قوانین و 
مقررات رقابت را رعایت کرده باشند.

برنامه جدید مهاجرتی لیبرال ها 
به »شهرها« اجازه انتخاب مهاجران را می دهد

ایرونیا- درحال حاضــر برنامه های 
مهاجرتی از سوی دولتهای استانی با 
توجه به نیــاز بازار کار در حال انجام 
است ولی دولت فدرال در صدد است 
یک برنامه مهاجرتی جدید اجرا کند 
که طی آن به شهرها و جوامع محلی 
اجازه داده خواهد شد تازه واردها را 
بر اساس نیازهای کار محلی انتخاب 

کنند.
لیبرال ها طی کمپین انتخاباتی قول 
دادنــد یک برنامه نامزدی شــهری 
ارایه کنند. نخســت وزیر جاســتین 
ترودو به وزیر جدید مهاجرت مارکو 
مندیسینو دســتور داد کار روی این 
پــروژه  را آغاز کند. دــر این طرح به 
جوامع محلی، اتاق هــای بازرگانی و 
شوراهای کار امکان انتخاب مهاجران 
و آشــنا کردن آنها با محیط جدید و 
هماهنگ کردن شان نیازهای حرفه 
ای در آن شهرداده می شود. حداقل 
5 هزار جای جدید برای این برنامه باز 

خواهد شد.
مندیسینو گفت این راه جدید برای 
سکونت دائم مثالی دیگر از نوآوری 
در برنامه های مهاجرتی کانادا است و 
به سیستم اجازه می دهد از تجربه ها، 
تخصص ها و ظرفیت های محلی برای 
درک کمبودهای بازار کار اســتفاده 
کند. با استناد به دادگاه های سازمان 
شــهروندی  و  پناهجویان  مهاجرت، 
کانادا، نرخ کارمند به بازنشسته کانادا 
در حال حاضر 4 به ۱ اســت اما در 
ســال 2۰۳5 به 2 به ۱ می رسد. طی 
دهه گذشــته بیش از ۷5 درصد از 
رشد جمعیت کانادا به خاطر مهاجرت 
بوده و تا ســال 2۰۳۱ انتظار می رود 
مهاجرت مسئول ۸۰ درصد از رشد 

جمعیت کشور باشد.
دولت از همین حاال یک برنامه نامزدی 
استانی برای جذب افراد با مهارت ها، 

آموزش و تجربه کاری خاص دارد که 
بتواند به اقتصــاد یک منطقه خاص 
کمک کند. دیگر برنامه های پایلوت 
تازه واردها را برای پر کردن شغل ها 
در آتالنتیــک کانادا و همچنین در 
جوامع محلی و دورافتاده مورد هدف 

قرار داده است.
لئا نورد مدیر اســتراتژی های نیروی 
کار و رشد فراگیر اتاق بازرگانی کانادا 
می گوید شکاف های نیروی کاری در 
سراسر کشور باقی مانده  و تقریبا نیم 
میلیون شغل در بخش های بسیاری 

پر نشده هستند.
او گفت از پیشــنهاد برنامه نامزدی 
شهری حمایت می کند و اضافه کرد 
که توزیع پروســه تصمیم گیری در 
میان افرادی که بهتر از همه نیازهای 

محلی را درک می کنند مســلما راه 
درست حرکت به جلو است.

تحت این برنامه فدرال، تعداد باالیی از 
مهاجران سر از بزرگ ترین شهرهای 
از جمله تورنتــو، مونترال،  کشــور 
ونکوور، اتاوا و هلیفکس درمی آورند. 
نورد گفــت این برنامــه می تواند به 
جذب و حفظ کارمندان بامهارت در 
جوامع محلی کوچک و متوسط کمک 

کند.
او گفت: »یکی از بهترین راه ها برای 
اطمینان حاصــل کردن از موفقیت 
یکپارچه سازی مهاجران داشتن شغل 
و یکپارچه ســازی در بازار کار است. 
ایــن از کارفرمــا، اتاق ها و نقطه نظر 
کسب و کارها نشــات می گیرد. اینکه 
آن ها از ابتدای کار دخیل باشند کلید 

موفقیت است«.
او گفت انتظار دارد تحت برنامه جدید 

مارکو مندیســینو وزیر مهاجرت کانادا باید برنامه جدیدی تهیه کند که به شهرداری ها اختیارات الزم را برای 
انتخاب مهاجران مطابق با نیازهای بازار کار بدهد

بســیاری از مهاجران در حالی وارد 
کشور شوند که شغل دارند. این اتفاق 
باعث می شــود آن ها بتوانند سریع تر 
در جوامع محلی جای خود را پیدا و 

پیشرفت کنند.
پدرو آنتونس اقتصاددان ارشد هیات 
کنفرانس کانادا گفت برنامه نامزدی 
شــهرداری به جوامــع محلی اجازه 
می دهد مهاجــران را در بخش هایی 
مانند ساخت و ســاز یا توسعه منابع، 
هدف گذاری کنند. او بــاور دارد در 
دورانــی که جامعه آمــاری در حال 
مسن شدن اســت و زایمان کاهش 
یافته، مهاجــران برای بازار کار کانادا 

حیاتی هستند.
وی گفت: »مهاجران اقتصادی نقش 
بسیار بزرگی در کمک به رشد نیروی 
کاری ما در زمانی ایفا می کنند که اگر 
به خاطر مهاجرت نبود در عمل شاهد 
کاهــش تعداد کارمندــان در کانادا 

می بودیم«.
گزارشــی که در ماه مه توسط هیات 
کنفرانس کانادا منتشر شد نشان داد 
تا سال 2۰۳۰ بیش از ۹ میلیون میان 
سال به ســن بازنشستگی می رسند. 
و 2۰4۰،  ســال های 2۰۱۸  بیــن 
نزدیک به ۱2 میلیون نفر از مدارس 
کانادایــی بیرون می روند و تبدیل به 
کارمند می شوند. این رقم بسیار کمتر 
از ۱۳.4 میلیون نفری است که نیروی 

کار را ترک می کنند.
در این گزارش آمدــه که مهاجرت 
»راهــکار اصلی« این مشــکل باقی 
می ماند و مســئول تمام رشد خالص 

نیروی کار کانادا خواهد بود.
مندیســینو وزیر مهاجرت همچنین 
دستور دارد برنامه درجات مهاجرت 
کانادــا را طوری اجــرا کند که طی 
یک بازه سه ساله یک میلیون ساکن 

دائمی جدید وارد کشور شوند.
در نامه دستورات او که توسط ترودو 
نوشته شده، آمده: »این افزایش های 
معتدل و مسئولیت پذیرانه، برنامه ما 
برای مهاجرت را ادامه و تمرکز را بر 
خوش آمدگویی به افراد بسیار بامهارتی 
قرار می دهد که می توانند به ساختن 

کانادایی قدرتمندتر کمک کنند«.
مندیســینو همچنین مســئول کار 
کردن بــا اســتان ها و حوزه ها برای 
ارائه خدمات ســکونت با کیفیت به 
مهاجران شده تا اطمینان حاصل کند 
که یکپارچه سازی کانادایی های جدید 
در جامعه با موفقیت انجام می شــود 
و می توان نتیجه هــا را با جمع آوری 

داده ها به دقت اندازه گیری کرد.   

 قانون امتحان ارزش های کبک برای مهاجرت اجرایی شد
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
آن دســته از متقاضیان مهاجرت که 
دولت اســتانی کبک آنها را انتخاب 
می کنــد بایــد از این پــس آزمون 
ارزش های کبکی را با موفقیت پشت 
ســر گذارنــد. دولت فرانســوآ لوگو 
وزیر اول اســتان کبک یک راهنمای 
آنالین برای آماده شــدن آنهایی که 
باید این آزمون را بگذرانند قرار داده 
است. در این آزمون مسایلی از قبیل 
نحــوه فعالیت و عملکــرد نهادهای 
دموکراتیک اســتان کبــک، برابری 
حقوق زن و مرد و همچنین مســئله 

الئیسیته حکومت مطرح است.
از این پس هر تبعه خارجی که مایل 
اســت به طور دایم در استان کبک 
مستقر شود باید یک »گواهی آشنایی 
با ارزش های دموکراتیک و ارزش های 
کبکی« کسب کند تا امکان انتخاب 
شدن توسط وزارت مهاجرت را داشته 
باشد. داشتن این سند برای گرفتن 
گواهی انتخاب کبکی CSQ الزامی و 

اجتناب ناپذیر است.
ارزش هــای  آزمــون  طــرح  امــا 
دموکراتیــک و ارزش هــای کبکی 
صدای اعتراض برخی شــخصیت ها 
و گروه ها را درآورده است. منتقدان 
آزمون ارزش های کبکی معتقدند که 
این آزمون تالشی برای کاهش شمار 
مهاجرانی است که در استان پذیرفته 
می شوند. اما گیوم کلیش-ریوار رئیس 

انجمن وکالی حقوق مهاجرت استان 
کبک، نگرانی این افــراد و گروه ها را 
بی اساس می داند چرا که به گفته وی 
»این آزمون فقط یک ارزش نمادین 

دارد«.
کلیش-ریوار خاطرنشــان کرد: »اگر 
شــما در آزمون قبول نشــوید، این 
فرصــت را دارید که دوبــاره در آن 
شرکت کنید یا برای افزایش شانس 
موفقیت خود در یک دوره آموزشی 
شرکت کنید. بنابراین هیچکس در 
این آزمون رد نخواهد شد و به همین 
ترتیب هیچکس هم نخواهد بود که 
نتوانــد به علت این آزمــون، گواهی 

انتخاب کبکی بگیرد.«
پاتریک تاییون استاد حقوق دانشگاه 
الوال نیــز همین دیدــگاه را دارد. 
وی می گویــد آزمــون ارزش هــای 
دموکراتیــک و ارزش هــای کبکی 
پیش از هر چیز تمرینی برای افزایش 
آگاهی متقاضیان مهاجرت است چرا 
که اساســا رد شــدن یک متقاضی 
مهاجرت در این آزمون به اخراج وی 

منجر نخواهد شد.
پاتریک تاییون در عین حال معتقد 
است که گر چه رویکرد دولت استانی 
کبک دــر این زمینه »قابل تمجید« 
است، اما در مقررات جدید مهاجرت 

به استان نوعی ترفند سیاسی مبتنی 
بر حســابگری های انتخاباتی نهفته 

است.
تاییون افزود شــاید بتوان گفت که 
دولت استانی کبک با وضع مقررات 
جدید در زمینه مهاجرت مشخصا به 
دنبال جلب حمایت بخشی از جامعه 
رای دهنده اســتان است که بیم آن 
دارنــد مبادا بافــت اجتماعی کبک 
تحت تاثیر پدیده مهاجرت دگرگون 
شــود. شــاید دولت کبک در واقع 
بخواهد از مسئله مهاجرت برای تبلیغ 

به نفع خود استفاده کند.
موفقیت در ارزیابی آنالینی که دولت 
کبک تدارک دیده مستلزم آن است 
که فــرد متقاضی به پانزده ســوال 
از بیســت ســوال مطرح شده پاسخ 
صحیح بدهد. متقاضیان سه بار فرصت 
شرکت در این آزمون را دارند اما هر 
بار الزم اســت که بین هر آزمون دو 

هفته فاصل ایجاد شود.
در صورتــی که فرد متقاضی در این 
آزمون رد شــد، می توانــد یک دوره 
آموزشــی بیســت و چهار ساعته را 
ســپری کند و به طور خودکار نمره 

قبولی بگیرد.
اما آن دســته از افرادی که در کلیه 
آزمون ها رد شــوند و در کالس های 
آموزشی نیز شرکت نکنند، تقاضای 
اقامت دایم آنها رد خواهد شد. با این 
حال آنها نیــز این فرصت را خواهند 
داشــت که یک بار دیگر بــرای از 

سرگیری این روند درخواست جدیدی 
مطرح کنند.

پس از دریافت دعوتنامه، متقاضیان 
شصت روز فرصت دارند تا با استفاده 
از »راهنمــای عملــی ارزش هــای 
دموکراتیــک و ارزش های کبکی«، 

ارزیابی آنالین خود را تهیه کنند.
در این سند که مشــتمل بر حدود 
سی صفحه است، متقاضیان مهاجرت 
می توانند با مقدمه ارزش هایی که در 
منشــور حقــوق و آزادی های فردی 
کبک گنجانده شــده اســت، آشنا 
شوند. ارزش های کبکی نیز حول پنج 
محور کلیدی گروه بندی شده است تا 
متقاضیان امکان آشنایی و شناخت 

بهتر با استان کبک را داشته باشند.
این ســند راهنما به ویژه بر اهمیت 
یادگیری و تکلم به زبان فرانســوی 
و همچنین نحــوه عملکرد نهادهای 
دموکراتیک استان کبک و مشارکت 
در انتخابات این اســتان تاکید شده 

است.
سه مقوله دیگر به ارزش های الئیسیته 
و ارتباط آنها با تاریخ اســتان کبک، 
برابــری زن و مرد و همچنین حقوق 
و وظایف شهروندی مربوط می شود. 
برخی موضوعــات دیگر مثل رعایت 
اصل خودداری از خشونت، مبارزه با 
تبعیض، رفتار صحیح با بومیان کانادا، 
حقوق کودک و همچنین آزادی بیان 

در این سند تشریح شده است.
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالى 

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان  در پشت مغازه   
براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه هاى مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائى پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائى سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

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

پارکینگ رایگان در پشت مغازه  براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

کتاب تعلیم رانندگى
 چاپ جدید

  موجود مى باشد

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

کتاب های نفیس، صنایع دستی،  تخته نرد، 
انواع آالت موسیقی،  انواع ظروف مسی،.....
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خودکشی افسران پلیس سواره نظام کانادا

به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، یک گزارش داخلی جدید که به تازگی 
در ژاندارمری ســلطنتی کانادا منتشر شده اذعان کرده است که در برنامه 
پیشگیری از خودکشی ماموران ژاندارمری خالءها و کاستی های بزرگی وجود 
دارد که باید برطرف گردد. این گزارش در پی خودکشی ژان پاسکال نولن 
مامور ژاندارمری سلطنتی کانادا که مارس سال 2۰۱۶ به زندگی خود پایان 
داد، تهیه شد. در این گزارش آمده است: »این واقعیت که شرکت پیمانکاری 
هیچ راهبرد موثری برای نظارت دقیق و مناســب بر وضعیت سالمت روانی 

کارمندان خود تهیه نکرده، در ماجرای دردناک نولن بی تاثیر نبوده است.
این گزارش داخلی که توســط واحد تحقیقات مربوط به اوضاع و شــرایط 
خطرناک فراروی ماموران ژاندارمری سلطنتی کانادا تهیه شده، از مسئوالن 
ژاندارمری خواسته است به منظور درک صحیح علل و عواملی که می تواند به 
خودکشی ماموران ژاندارمری منتهی شود، تحقیقات جدید و دقیقی انجام 
دهند. یکی دیگر از توصیه های این گزارش به مقامات ژاندامری سلطنتی این 
است که وقتی یکی از همکارانشان می میرد، خدمات حمایت از دیگر ماموران 

را تقویت کنند.
در فاصله ژانویه 2۰۱4 تا دســامبر 2۰۱۹ دســت کم بیست و پنج مامور 

ژاندارمری سلطنتی کانادا خودکشی کردند.

در سال ۲۰۲۰ بیمه کار
 برای کارفرمایان و نیروها کاهش می یابد

ایرانیان کانادا- نیروهای کار و کارفرمایان از کاهش کوچک حق بیمه کار، که در 
مجموع مبلغ آن به ۱.۱ میلیارد دالر میرسد، بهره خواهند برد.

از ۱ ژوئن، حق بیمه افراد ۱.5۸ دالر به ازای صد دالر )درآمد قابل بیمه( برای 
خودشان و برای کارفرمایان نیز 2.2۱ دالر به ازای ۱۰۰ دالر خواهد بود.

وزارت کار و توســعه اجتماعی کانادا، که اجرا کننده این طرح است می گوید 
در ســال 2۰2۰ میزان حق بیمه به ازای صد دالر، در مقایسه با سال 2۰۱۹، 
چهار سنت برای نیروها و شش سنت برای کارفرما هایشان کاهش یافته است.

همچنین ســقف درآمد قابل بیمه نیز ۱.۱۰۰ دالر افزایش یافته اســت و به 
54.2۰۰ دالر رسیده است.

در نتیجه این تغییرات حداکثر میزان پرداختی توسط فرد ۳.۸۶ دالر کاهش 
می یابد و به ۸5۶.۳۶ دالر می رسد. همچنین این مبلغ برای کارفرما نیز 5.4۱ 

دالر کاهش یافته و به ۱۱۹۸.۹۰ دالر به ازای هر نیروی کار میرسد.

سال آینده بانک مرکزی کانادا نرخ بهره 
را ثابت نگه خواهد داشت

نتیجه  ایرانیــان کانادــا- مطابــق 
نظرسنجی از تعدادی اقتصاددان در 
رویترز، آنها از بانــک مرکزی کانادا 
انتظــار دارند که  نرخ بهــره ها را تا 

انتهای سال آینده ثابت نگه دارد.
در آخرین نظرسنجی رویترز که بین 
تاریخ هــای ۱۹ تا 2۶ نوامبر و با ۳۰ 
اقتصاددان انجام شــد نشان داد که 
بانک مرکزی کانادا نــرخ بهره ها را 
در ۱.۷5 درصد نگه خواهد داشت، 
نظری که مخالف نتیجه نظرسنجی 
قبلی بود، نظرسنجی که در آن پیش 
بینی شــد میزان بهره بانکی کاهش 

یابد.
تغییر انتظارات ناشی از سخنرانی های 
جداگانه مسئولین بانک مرکزی کانادا 
استفان پولوز و کارولین ویلکینز بود 
که هفته پیش در ســخنرانی های 
جداگانه ای اعالم کردند که برخالف 
تنش هــای جهانــی، وضعیت مالی 

کانادا »مناسب« میباشد.
تمامی افراد حاضر در نظرســنجی با 
توجه به نتیجه جلسه 4 دسامبر بانک 
مرکزی و انتظارات بازار انتظار داشتند 

که نرخ بهره ها ثابت بماند.

هنگامی که پرسیده شد که آیا اقتصاد 
کانادــا واقعا به کاهش نــرخ قبل از 
سال آینده نیاز دارد، بخش کوچکی 
از اقتصاددانــان ۱۳ نفــر از 24 نفر 
گفتند نــه. یک ماه قبل همین گروه 
اقتصاددانان کمی متمایل به کاهش 

بودند.
چهار بانک از 5 بانــک اصلی کانادا 
انتظار داشتند که بانک مرکزی کانادا، 
حداقل تا انتهای سال 2۰2۰ نرخ بهره 

را کاهش دهد.
بانک مرکزی کانادا با توجه به اقتصاد 
قوی داخلی امسالش نرخ ها را ثابت 
نگه داشته است. همچنین نرخ تورم از 
ماه می نیز در حدود همان 2 درصد، 
یعنی عدد پیش بینی شــده توسط 

بانک مرکزی مانده است.
ارشد در  اقتصاددان  اورالندو،  جیمز 
تی.دی کاناداتراســت میگوید »برای 
ثابت نگه داشتن نرخ تورم، نرخ بهره 
باید کم شــود تا منبع تغذیه کمکی 

برای اقتصاد ایجاد شود.«
همچنین پیش بینی میشود که قیمت 
مسکن در سال آینده نیز فقط کمی 

باال رود.

دالر کانادا به عنوان یکی از
 برترین ارزهای جهان در سال ۲۰1۹ شناخته شد

ایرانیان کانادا- ســال 2۰۱۹ یکی از 
بهترین سال ها برای دالر کانادا بود، و 
برخی خوش بینانه امیدوارند این وضع 

بهتر از این نیز بشود. 
دــر میان این خوش بینی ســرمایه 
اقتصادی مستقر در لندن پیش بینی 
می کند به لطف فعالیت مجدد قیمت 
نفت در کانادــا و کاهش ارزش دالر 
ایاالت متحده، تا سال 2۰2۱ لونی به 

۸2 سنت ایاالت متحده برسد. 
اما پیش از آن انتظار می رود به علت 
ضعف اقتصادی کانادا در انتهای سال 
2۰۱۹، لونی اندکی پســرفت داشته 

باشد. 
یکی از اقتصاددانان ارشد کانادا معتقد 
است لونی پیش از پیشرفت تا حدود 
۷5 سنت ایاالت متحده افت خواهد 

داشت. 
دــالر کانادا در ۳۱ دســامبر به ۷۷ 
ســنت ایاالت متحده رســید، این 
پیشرفت برای اولین بار پس از اکتبر 

2۰۱۸ رخ داده است.  
لونی در سال 2۰۱۹ پیشرفت آهسته 
ای داشــته است و حدود 5٪ به دالر 

ایاالت متحده نزدیک شده، اما همین 
کافی بود تا به یکی از قدرتمند ترین 

واحدهای پول دنیا تبدیل شود.
 بنا به گزارشات رسیده تنها ارزهای 
رایج کوچک – ماننــد بات تایلند و 
روبل روســیه- در برابــر لونی ترقی 

کرده اند. 
 Capital Economics اما کمپانــی
پیش بینــی می کند ایــن رالی به 
ســختی به اجماع برسد. برای مثال، 
بانک کانادــا از این امر خوشــحال 
نخواهد شد، و همچنین زندگی برای 

صادرکنندگان کانادایی ســخت تر 
می شود. 

دالر کانادایی قوی تر احتماال سبب 
می شود بانک کانادا نرخ بهره را قطع 
کند، زیرا لونی برای ســرمایه گذارن 
خارجــی جذابیت کمتــری خواهد 
داشت.  این حقیقت که کانادا یکی 
از معدود کشورهای توسعه یافته ای 
است که هنوز نرخ بهره را قطع نکرده، 
یکی از دالیلی است که لونی همچنان 
مسیر پیشرفت بیشــتر تا حدود ۷۸ 

سنت را دارد. 

چرا اتاوا باید 
تبعیض در کبک 
را محکوم کند؟

به نظر می رسد خودداری دولت فدرال از محکوم  کردن قانون سکوالریسم 
ریشه در معذوراتی در سطح ملی دارد. با این وجود، این بی تفاوتی می تواند 
زمینه را برای تصویب قوانینی مشــابه در سایر مناطق کانادا و بی عدالتی 

نسبت به حقوق اقلیت ها هموارتر سازد.

مدــاد- پــس از تصویــب قانــون 
بســیاری  کبک،  در  سکوالریســم 
از کارشناســان انتظار داشــتند که 
جاســتین ترودو یا ســایر مقامات 
عالی رتبه فدرال به آن واکنش نشان 
دهند. اما این واکنش ها چندان جدی 
بیان نشد و برخی هم اصال واکنشی به 
این قضیه نشان ندادند. حال سئوال 
اینجاســت که آیا این نحوه برخورد 
با قانــون سکوالریســم می تواند به 
افزایش احتمال تصویب قوانین مشابه 

بیشتری بیانجامد؟
رابین اربــک )Robyn Urback( که 
یک روزنامه نگار کانادایی اســت، در 
مقاله ای در گالب اند میل به واکاوی 

این مساله می پردازد.
دالیل زیادی وجــود دارد )که البته 
بعضــی از آنها خوب هم هســتند( 
که رهبران کانادــا همچنان وانمود 
می کنند که هیچ قانون تبعیض آمیز، 
تکان دهنده و ســرکوب کننده ای در 
کشــور وجود ندــارد. و اینکه هیچ 
شــهروندی به خاطر پوششی که به 
خاطر باورهــای مذهبی خود دارد از 
داشتن شــغل هایی نظیر معلمی یا 

قضاوت در دادگاه محروم نمی شود.
جاستین ترودو خودش هیچ واکنشی 
بــه قانون 2۱ کبک )کــه آن برخی 
کارکنان دولت از پوشیدن نمادهای 
مذهبی منع می شــوند( نشان نداد و 
فقط وقتی از او در این باره ســئوال 
شــد، گفت که با قانون سکوالریسم 
کبک موافق نیست. این قانون تاکنون 
سبب شده برخی از کبکی های جوان، 
این استان را ترک کنند تا بتوانند به 
ادامه زندگی شــغلی خود بپردازند، 
بدون اینکه نیاز باشد دست از باورهای 

مذهبی خود بکشند.
چنــد هفتــه پیش بود کــه قضات 

دادگاه تجدیدنظر کبک به این نتیجه 
رســیدند که این قانون سبب آسیب 
به برخی کبکی هایــی که نمادهای 
مذهبــی در پوشــش خــود دارند 
می شــود. اما به جز برایان پالیســتر 
)نخســت وزیر منیتوبا( که بارها و به 
شکلی صریح علیه قانون 2۱ صحبت 
کرده، بیشتر رهبران کانادا و به ویژه 
رهبران در ســطح فدرال، همچنان 
وانمود می کنند که این قانون آسیبی 

به کسی وارد نمی کند.
البته این ســکوت با عذرهایی نظیر 
همراه اســت. مهم تریــن عذری که 
رهبــران بلندپایه کانادــا می آورند 
این اســت که این قانــون ربطی به 
غیرکبکی هــا ندارد. قانــون 2۱ یک 
موضوع استانی بوده و به این ترتیب، 
ربطی به مردم ســایر مناطق کانادا 

ندارد.
کمتر کسی منکر این قضیه می شود 
که مداخلــه دولت فدــرال در امور 
اســتانی همواره اهمیت داشته است 
و بارها دیده ایم که برای موضوعاتی 
به مراتب کم اهمیت تــر از قانون که 
نمود تبعیض دولتی اســت، دولت 
فدــرال مداخله کرده اســت. جالب 
اینجاست که آقای ترودو پیش از این 
حتی پا را از اینها هم فراتر گذاشــته 
و حمایت خود را از کســانی که در 
خارج از مرزهای کانادا مورد تعقیب 
قضایی قرار دارند اعالم کرده بود. او 
در توئیتی خطاب به پناهجویان در 
ســال 2۰۱۷ نوشت که »کانادایی ها 
بی اعتنا به باوری که دارید، از شــما 
استقبال می کنند.« ظاهرا آقای ترودو 
در آن زمان با ایــن تردیدها درباره 
کسانی که در وطن خود با پیگیری 

قضایی روبرو هستند روبرو نبود.
عــذر دیگری کــه اتاوا بــرای عدم 

اظهارنظر جدی در زمینه این قانون 
دارد این اســت که کبــک خود را 
به عنوان جامعــه ای مجزا در کانادا 
می بیند. اگر نگاهــی به تاریخ کبک 
بیاندازیــم، می بینیم که کلیســای 
کاتولیــک بارهــا و بارهــا در کبک 
بــا اقدامــات دولت برای ســرکوب 
آزادی های مذهبی همراه بوده است. 
اگر از این دیدگاه به قضیه نگاه کنیم، 
می بینیم که مذهب نوعی تهدید برای 
هویت سکوالر فرانسوی زبان در کبک 
به شــمار می رود و به همین دلیل، 
قانون کبک باید به دنبال بیرون نگه 
داشتن مذهب از بخش دولتی باشد. 
با این وجود، قانون 2۱ بیشتر از اینکه 
نمود »جدایی کلیسا و دولت« باشد، 
نشانگر سکوالریسم اجباری از سوی 

دولت است.
اما تا جایی کــه اکثریت کبکی ها بر 
این باور باشند که این قانون درست 
است )که ظاهرا نظرسنجی ها همین را 
نشان می دهند(، رهبران فدرال دلیل 
دیگری برای بی تفاوتی به این قانون 
می یابند. حال آنکه اگر این قانون در 
کشوری دیگر تصویب می شد، شاید 
واکنشی متفاوت نشــان می دادند! 
دیدگاه اکثریت مردم در استان هایی 
که نقشــی تعیین کنندــه در نتایج 
انتخابات فدرال دارند اهمیت زیادی 
دارد، هر چند کــه دیدگاه اکثریت 
معیار درستی برای ارزیابی درستی و 
عادالنه بودن یک قانون نیست. البته 
دلیل اصلی اینکه ما مقررات مربوط 

به حقوق بشــر داریم این است که 
می دانیم نمی توان همواره به اکثریت 
برای تامین حقوق اقلیت اعتماد کرد.

یکی دیگر از عذرهایی که اتاوا برای 
بی تفاوتی در برابر قانون 2۱ می آورد 
این است که این قانون سبب تشدید 
حس ملی گرایی در کبک شده و به 
تداوم تفرقه گرایی در سراســر کانادا 
می انجامد. البته اگر منصف باشــیم، 
می بینیــم که ایــن نگرانی در جای 
خود درســت اســت، ولــی آن قدر 
اهمیت ندارد بتوانیم چشمان مان را بر 
نارضایتی ناشی از سرکوب حاصل از 

این قانون ببندیم.
واقعیت این است که اگر فقط به خاطر 
اینکه مخالفت بــا این قانون موجب 
جریحه دار شــدن احساسات برخی 
مردم می شــود از آن چشم پوشــی 
شود، بعدها همین قانون و بی تفاوتی 
ناشی از آن، زمینه را برای تبعیض های 
دیگر به ویژه علیــه اقلیت ها فراهم 
می ســازد. در نتیجه، با وجود اینکه 
موضع جدی دولت می تواند ســبب 
تقویــت حس ملی گرایــی در کبک 
شود، بی تفاوتی دولت پیامی به مراتب 
بدتر را از ســوی اتاوا برای گروه های 
آسیب پذیر در مناطق مختلف دیگر 

کانادا به همراه دارد.
در بهترین سناریو، تبعیض ساختاری 
صرفا به خاطر اســتانی که این قانون 
را وضع کرده مورد بی اعتنیایی قرار 
نمی گرفت. در ایــن صورت، رهبران 
فدرال نیز حمایت خود را از کســانی 
که به خاطر این قانون آسیب دیده اند 
اعالم می کردند. رهبری یک ســری 
مســئولیت های اخالقیدر بر دارد. به 
همین دلیل، این انتظــار از رهبران 
سیاسی می رود که از جایگاه خود برای 
محکــوم کردن تبعیض و بی عدالتی 
اســتفاده کنند و نه اینکه فقط خود 
را به تدوین قوانین و مقررات محدود 

سازند.
اما در واقعیت، اتاوا به دالیل متعددی 
وانمــود می کند که هیچ سیاســت 
ناعادالنه و سرکوب کننده ای در کشور 
روی نداده اســت. اینکه یک قانون 
برخی شهروندان کانادایی در کبک 
را مجبور می کند بین باور مذهبی و 
شغل خود یکی از انتخاب کند، برای 
سیاستمداران اتاوا آزاردهنده نیست. 
این سیاستمداران این بهانه را دارند 
که این قانون برای بررسی به دادگاه 
ارجاع شــده و به همین دلیل، آقای 
ترودــو نمی تواند کار چندانی برایش 
انجام دهد. اما ارجــاع پرونده قانون 
2۱ به دادگاه ســبب نمی شــود که 
نخست وزیر در این زمینه ساکت بماند 
و به وظایف اخالقی خود عمل نکند. 
اگر اتاوا می خواهد دســت از وظایف 
اخالقی خود در زمینه کبک بکشد، 
باید ایــن »رهبری« خــود را مورد 

بازبینی قرار دهد.
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 هزینه دولت فدرال برای مقابله با 
حوادث طبیعی روز به روز سنگین تر می شود

بــه گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، آمــار و ارقامی که وزارت امنیت 
عمومی فدرال منتشر کرده حاکی از آن است که دولت فدرال در سه سال 
گذشته به طور متوسط هر سال چهارصد و سی میلیون دالر برای مقابله 

با فجایع و بالیای طبیعی هزینه کرده است.
صورت حســاب دولت فدرال در این زمینه در سال 2۰۱۷-2۰۱۶ بالغ بر 
چهارصد و هشــتاد و شــش میلیون دالر بود در حالی که این رقم سال 
2۰۱۸-2۰۱۷ حدود چهارصد و نود و پنج میلیون دالر و در سال 2۰۱۹-

2۰۱۸ حدود ۳۱۰ میلیون دالر اعالم شد.
طی ســال های اخیر هزینه های فجایع طبیعی برای دولت فدرال کانادا 
به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. در پنج سال اخیر هزینه ساالنه 
دولت فدرال برای مقابله با فجایع طبیعی و پیامدهای آن ها به طور میانگین 
۳۶۰ میلیون دالر بوده است، رقمی که نسبت به دوره پنج ساله پیش از 

آن سه برابر افزایش یافته است.

سال ۲۰۲۰، سال شکوفایی برنامه  های مهاجرتی کانادا
انتظار مــی رود در طــی دهه آتی، 
میلیون ها مهاجر جدیدی کانادایی از 
مهاجرتی  مختلف  برنامه  های  طریق 
به کانادا مهاجرت کنند و بدین ترتیب 
انتظار می رود سیاست  های مهاجرتی 
به منظور آسان   تر شدن این مسیر در 

سال 2۰2۰ به روز شوند.
 دــر زیــر تعدادی از ایــن تغییرات 
که انتظار می رود دــر ۱2ماه آینده 
ایجاد شــده و در آینده سیاست  های 
مهاجرتی کانادا تاثیر گذار باشد، را به 

اختصار شرح می دهیم.

اعالم افزایش تعداد مهاجران  در بین 
سال های 2020 تا 2022 تا ماه مارس

تا ماه مارس سال جاری، وزیر جدید 
مهاجرت کانادا، مارکو مندیســینو، 
می بایســت گــزارش ســاالنه برای 
ســال 2۰۱۹ را در خصوص موضوع 
مهاجرت به پارلمان ارائه دهد. معموال 
این گزارش در ابتدای نوامبر هر سال 
ارائه می گردد، اما در ســال 2۰۱۹ با 
توجه به انتخابات فدرال این گزارش با 

تاخیر انجام می شود.
اهمیت این گزارش بسیار زیاد است 
زیــرا اولویت  هــای مهاجرتی دولت 
فدرال را مشخص می کند. به عبارت 
دیگــر جنبــه قابل توجــه ای برای 
طرح     هــای مهاجرتی در ســال  های 
2۰2۰ تــا 2۰22 خواهد بود. پیش 
از این، هدف گذاری مهاجرتی دولت 
فدرال برای ســال2۰2۰ که معادل 
جذب ۳4۱هزار مهاجر و برای ســال 
2۰2۱ که معادل جــذب ۳5۰هزار 

مهاجر است، اعالم شده است.
بنا به نامه اخیر وزیر جدید مهاجرت 
کانادا، می توان انتظار افزایش متوسط 
مهاجرت را تا ســال 2۰22 داشت. و 

رقم این ســال در جذب مهاجران به 
2۰22 برسد.

تعلیق برنامه کفالت پدران و مادران 
و پدر بــزرگان و مادر بزرگان کانادا 

حداقل تا آپریل 2020

گرچه برنامه اسپانســری پدر و مادر 
و پدربــزرگ و مادربزرگ ها، به حال 
تعلیق درآمده انــد، اما انتظار می رود 
دولت فدرل طرح  هــای خود را برای 
جذب متقاضیان تحــت این برنامه 
حداکثر تا ماه آوریل 2۰2 اعالم کند. 
دــر حالیکه دولت بــرای جذب این 
متقاضیان هدف گذاری جذب ساالنه 
2۱هزار مهاجــر را دارد، اما مدیریت 
فرایند جذب متقاضیان از طریق این 
برنامه همواره دچار چالش  های زیادی 
بوده اســت. به نظر می رســد دولت 
به دنبال روش  هــای جدیدی برای 

این برنامه باشد تا بتواند کمبودها و 
خطاهایی قبلی این برنامه را جبران 

کند.

تعهد اداره مهاجرت برای منطقه ای 
اساس  بر  مهاجرین  گزینش  نمودن 

نیاز بازار کار

در طرح  هــای مهاجرتــی 2۰۱۹ تا 
2۰2۱، دولت فدرال از ۶۷هزار و ۸۰۰ 
مهاجر )که شامل خود متقاضی اصلی، 
همسر و فرزندان وابسته می شدند( از 
طریق برنامه  های منتخب استانی در 
ســال آینده، استقبال کند. و نسبت 
به ســال 2۰۱۹ افزایش ۱۱درصدی 

داشته باشد.
اســتان ها و قلمروهای کانادا نه تنها 
همــواره به دنبال جــذب مهاجران 
بیشــتر از طریق برنامه  های استانی 
بوده انــد، بلکــه هموراه بــه دنبال 
ازشهر  های  مهاجران  کردن  پراکنده 
بزرگ تــر نیــز بوده اند. در بیشــتر 
شهرها، حداقل ۸۰ درصد مهاجران 
در کالن شــهرها زندگی می کنند، 
که ســبب ایجــاد هزینه هایی برای 
تالش در ارتقای توسعه اقتصادی در 
شهرهای کوچک تر و جوامع روستایی 
شده اســت. به منظور مواجه با این 
مشکل، تعدادی از استان ها و قلمروها، 
برنامه  های مختلف منتخب منطقه ای 
را معرفی کرده اند. برای مثال، اوتاریو 
به تازگــی، ۳ منطقه خــود را برای 
شرکت در برنامه آزمایشی منطقه ای 

برگزیده است.
دولت فدرال به دنبال تکمیل کردن 
این برنامه و ارتقا آن در سطح وسیع تر 
به منظور توزیع مهاجران در سراسر 

کانادا می باشد.
در ســال 2۰۱۷، از طریــق برنامه 
آزمایشی مهاجرتی آتالنتیک، که برای 

4 استان حاشیه اقیانوس آتالنتیک، 
شــامل نیوفالنــد، پرنس ادــوارد، 
نوواسکوشیا و نیوبرانزویک بود، بیش 
از 4 هزار مهاجر جدید جذب شدند. 
انتظار می رود، که این برنامه آزمایشی 

به زودی به برنامه دائم تبدیل شود.
در ســال2۰۱۹، دولت فدرال، برنامه 
آزمایشی مهاجرتی مناطق روستایی 
و شمالی را راه اندازی کرد که انتظار 
می رود در ســال2۰2۰ به ۱۱منطقه 

در سراسر کانادا توسعه بیابد.

جذب متخصصین بر اساس نیازهای 
جای  به  کانادا  مختلف  شــهرهای 

تمرکز مستقیم بر برنامه  های استانی

نکته قابل توجه در مورد برنامه  های 
جدید مهاجرتی این است که دولت 
فدرال تصمیم دارد با ارائه این برنامه ها 
برای استان ها قلمروها و جوامع سراسر 
کانادا که بیش از 5۰درصد از قدرت 
گزینش از طریق برنامه  های اقتصادی 
را برعهده دارند، تسهیالت مهاجرتی 

فراهم کند.
در سالهای اخیر برنامه  های اقتصادی 
نیمی از گزینش مهاجرین را به خود 
اختصــاص داده. تا قبــل از معرفی 
برنامه  های منتخبین اســتانی که در 
ســال۱۹۹۸ معرفی شــدند دولت 
فدرال ۹۰درصد مهاجرین را مستقیما 
مورد گزینش قرار می داد و ۱۰درصد 
مابقی توســط برنامه  های مهاجرتی 
کبک انتخاب و مــورد گزینش قرار 
می گرفتنــد ولــی هم اکنــون این 
درصد بــه میــزان معقول تری بین 
استان های مختلف تقسم شده است 
و  استان های کانادا نیز در برنامه  های 
مهاجرتی ســهیم و قادر به گزینش 

مهاجرین مورد نیاز خود می باشند.

درخواست  بررســی  هزینه  حذف 
شهروندی

حذف هزینه دولتی درخواست  های 
دســتورکارهای  دیگر  از  شهروندی 
دولت جدید اســت. در حال حاضر 
هزینه بررسی پرونده درخواست هر 
متقاضی شــهروندی ۶۳۰دالر است 
که همراه بــرای خانواده  های دارای 
درآمد پایین مورد بحث بوده است. 
هنوز مشــخص نیست که دقیقا چه 
تاریخی این تغییر اعمال خواهد شد. 
انتظــار می رود با اعمــال این تغییر، 
میزان درخواســت  های مهاجرتی تا 
سال2۰24 معادل 4۰درصد افزایش 

بیابد.
معصومه علی محمدی
نشریه هفته

مهاجرت می تواند کمک کند
 کانادا در سال جاری در رشد اقتصادی 

از آمریکا پیشی بگیرد

ایرانیان کانادــا- اقتصاددانان پیش 
بینی میکنند که در میان اعضای گروه 
هفت، امسال آمریکا و کانادا برای قرار 
گرفتن در صدر جدول رشد اقتصادی 
با یکدیگر رقابت کننــد، با این حال 
جدیدترین داده ها راجع به جمعیت 
نشــان میدهد که نیروهای گسترش 
دهنده جمعیت این دو کشور متفاوت 

از یکدیگر است. 
دایره سرشــماری )آمریــکا( در ۳۰ 
دسامبر در گزارشــی اعالم کرد که 
نرخ خالص مهاجرت به آمریکا برای 
سومین سال متوالی در سال 2۰۱۹ 
کاهش یافته است و به رقم 5۹5.۰۰۰ 
نفر رسیده است. همراه با کاهش نرخ 
تولد، رشــد جمعیت ســاالنه نیز به 
ضعیف تریــن حالتش طی یک قرن 

اخیر رسیده است. 
با این که مســاحت کانادا فقط یک 
دهم آمریکا است، سال گذشته کانادا 
4۳۷۰۰۰ هزار نفر را از خارج کشور 
پذیرفت، این کار باعث شد که حتی 
با وجود کاهش نرخ تولد، کانادا سریع 
ترین افزایش جمعیت طی ۳۰ سال 

اخیر را تجربه کند. 
داده ها نشــان میدهد که دو کشور 
از روش های مختلفی برای مقابله با 
روند پیری جهانی استفاده میکنند. 
در حالی که کانادا برای رشــد رو به 
مهاجرت آورده است، اما آمریکا بهتر 
عمل کرده و از سیاست های مختلفی 
بــرای افزایش بهــره وری نیروهای 

کارش استفاده کرده است.  
اقتصاددان  تعدادــی  از  بلومبــرگ 
پرســیده اســت که پیش بین بینی 
هایشــان راجع به آیندــه اقتصادی 
کشورهای عضو گروه هفت در سال 
2۰2۰ را اعالم کنند. رشــد آمریکا 
۱.۸ درصــد و کانادا نیز ۱.۶ درصد 
پیش بینی شده است. هر دوی این 
اعداد از اعداد پیش بینی شده برای 

سایر کشورهای عضو این گروه بیشتر 
میباشد.

ترقی ناشی از مهاجرت اما باعث شده 
که »مونتریال بانک کانادا« پیشرفت 
کانادا را بیشتر از آمریکا پیش بینی 
کند.  داگ پورتر اقتصاددان ارشد این 
بانک میگوید به لطف افزایش جمعیت 
ســاالنه یک و نیم درصدی، کانادا به 
راحتی میتواند از آمریکا پیشی بگیرد.

افزایش جمعیت کانادــا که یکی از 
نیروهای محرکه اصلی آن مهاجرت 
اســت تبدیل به یکی از معدود نقاط 
روشــن اقتصاد شده اســت، افزایش 
جمعیت باعث پشــتیبانی از نیروی 
کار و بازار مســکن میشود. با در نظر 
داشــتن این که بهــره وری نیروها 
برای ســالیان متمادی ضعیف مانده 
اســت، اگر به خاطر رشــد جمعیت 
نبود، رشد اقتصادی کشور همچنان 
آرام میمانــد. در حالی که بهره وری 
نیروهای آمریکایی طی سال گذشته 
۱.5 درصد افزایش یافته است، بهره 
وری نیروهــای کانادایــی تنها ۰.۶ 

درصد افزایش یافته است. 
از سال 2۰۱5- تعداد تازه واردان به 
کانادا دو برابر شــده است. برخالف 
آمریکا که نرخ خالص مهاجرت تقریبا 
به نصف رســیده است. سال گذشته 
جمعیت آمریکا ۰.5 بیشــتر شــد، 

سرعتی یک سوم سرعت کانادا. 
مطابق اعالم دایره سرشماری آمریکا 
علــت کاهش مهاجران دــر آمریکا، 
کم شــدن مهاجرانی که به کشــور 
وارد میشــوند، افزایش مهاجرانی که 
از کشــور خارج میشوند، و تغییر در 

قوانین مهاجرت پورتوریکو است. 
سیاست های محدود کننده مختلف 
ترامــپ نیز باعث شــده اســت که 
دانشــجویان و نیروهای کار خارجی 

کانادا را به آمریکا ترجیح دهند.
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بگذار ات بگرییم چون ارب رد بهاران

زک سنگ انهل خیزد روز وداع یاران...   

     » پیوند« ونکوور

رپواز بی بازگشت هموطنان زعزیمان رد آسمان اریان

 را هب خانواده اهی محترم ایشان و کامیونیتی اریانیان تسلیت رعض نموده

 و ربای بازماندگان آرزوی شکیبایی داریم.

رپواز بی بازگشت هموطنان زعزیمان رد آسمان اریان

 را هب خانواده اهی محترم ایشان و کامیونیتی اریانیان تسلیت رعض نموده

 و ربای بازماندگان آرزوی شکیبایی داریم.
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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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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

مقامات نظامی ایران به خامنه ای
 اصرار کردند به جای سربازان آمریکایی

 به تاسیسات آن ها حمله شود

ایران وایر- یــک دیپلمات ایرانی به 
ایران وایر گفت ایران در حمله ای که 
در ۸ ژانویه بعد از روزها مشورت انجام 
داد، عمدا به »پایگاه ها و تأسیســات 
آمریکایی« حمله کردــه و از هدف 
گرفتن »پرســنل« خودداری کرده 
است. این دیپلمات که خواست نام و 
مکانش به دلیل ترس از عواقب ناشی 
از بحث در مورد مســایل حســاس 
فاش نشــود، طی تمــاس کوتاهی 
از تلفــن عمومی گفــت: »من فقط 
نگران احتمال جنگ و ویرانی هستم. 
می خواستم با کسی صحبت کنم که 

به او اعتماد داشته باشم.«
این دیپلمات اصرار داشــت که وی 
فقط چند دقیقه فرصت صحبت دارد 
و مایل به استفاده از تلفن ثابت محل 
نمایندگی ایــران یا تلفن همراه خود 
نبوده است. وی گفت: »هر کاری که 
انجام می دهیم تحت مراقبت است؛ 
بنابراین باید محتاط باشم.« به گفته 
این دیپلمــات، از ۳ ژانویه، زمانی که 
نیروهای آمریکایی قاســم سلیمانی 
را در بغداد به قتل رســاندند، سطح 
مراقبت های امنیتی خارجی و داخلی 
در نمایندگی های ایران در سراســر 
جهان ارتقا یافته اســت. »نیروهای 
پلیس بیشتری در اطراف هیات های 
نمایندگــی مستقرشــده و حرکات 
کارمندان سفارت بیش ازپیش کنترل 

می شود.«
به گفته این دیپلمات، تصمیم ایران 
برای حمله به دــو پایگاه آمریکا در 
»عین االسد«، واقع در شمال غربی 
بغداد و اربیل، در منطقه خودمختار 
کردستان عراق، پس از روزها مشورت 
در تهران گرفته شــد. وی گفت: »تا 
آنجایی که می دانم برخی از فرماندهان 
سپاه پاسداران و ارتش اصرار داشتند 
که انتقام جویی ایران باید مهار شود 
و هرگونه تلفــات آمریکایی می تواند 
به جنگ همه جانبه منجر شــود و به 

ویرانی بســیاری از مناطق کشــور و 
احتماال ســقوط نظام منجر شود.« 
این دیپلمات گفت »علی شمخانی« 
)دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران( 
در راس کســانی بود که خواســتار 
محدودیت عملیــات نظامی بودند. 
شــمخانی یکی از فرماندهان سابق 
ســپاه در طول جنگ ایران و عراق 
بود. »آقای شمخانی می داند جنگ 
چیست و نمی خواهد آن فاجعه تکرار 

شود.«
این دیپلمــات ایرانی گفت در میان 
کسانی که اصرار داشتند انتقام مرگبار 
گرفته شود، اعضای خانواده و کارکنان 
دفتر آیت اهلل »علی خامنه ای« بودند. 
وی گفــت: »از آنچه مــن از منابع 
بسیار معتبر شنیده ام، اطرافیان آقای 
خامنه ای معتقد بودنــد انتقام باید 
سریع گرفته شود، در غیر این صورت 
آقای خامنه ای ضعیف و آسیب پذیر به 

نظر خواهد رسید.«
ایــن دیپلمات تنها چند دقیقه قبل 
از سخنرانی آیت اهلل خامنه ای درباره 
حمله ایران با ما تماس گرفت. در این 
ســخنرانی، آیت اهلل خامنه ای درایت 
و شعور ســلیمانی را ستود و گفت: 
»برخی افراد شــجاع هستند اما دانا 
نیستند؛ ولی شــهید سلیمانی هم 
شــجاع و هم دانا بود.« رهبر انقالب 
همچنین خواستار وحدت ملی و پایان 
»حضور فسادانگیز« ایاالت متحده در 
خاورمیانه شد. وی گفت: »ما دیشب 
به آمریکایی ها سیلی زدیم. ما هنوز 

انتقام نگرفته ایم.«
ایــن دیپلمات ایرانــی گفت: »آقای 
خامنه ای ۸۰ ساله است و تنها چیزی 
که به آن فکر می کند میراثی است که 
از او بر جــای می ماند. او نمی خواهد 
به عنوان رهبری که تسلیم آمریکایی ها 
شد به خاطر آورده شــود. آقا، برای 
ایران دعا کنید. خدا ما را نجات بده. 

خداحافظ.«

خامنه ای پس از حمله به تاسیسات نظامی آمریکا در عراق گفت: 
»ما دیشب به آمریکایی ها سیلی زدیم. ما هنوز انتقام نگرفته ایم.«

معنی عملیاتی شعار »پایان حضور آمریکا در منطقه« چیست؟
به دنبال حمله موشکی ایران به دو 
پایگاه آمریکایی ها در عراق، آیت اهلل 
خامنه ای با توصیف این عملیات به 
»آنچه  گفت:  »سیلی«  یک  عنوان 
در مقام مقابله مهم است، کارهای 
نظامی به این شــکل کفایت آن را 
بایستی  است  مهم  آنچه  نمی کند. 
حضور فسادبرانگیز آمریکا در این 

منطقه تمام شود... به پایان برسد.«

فارغ از نتایج مشخص حمله موشکی 
اخیر، که در این ساعت برای قضاوت 
دــر مــورد آن اطالعــات کافی در 
دسترس نیست، به نظر می رسد فهم 
بهتر شــعار »پایان حضور آمریکا در 
واقعیاتی  یادآوری  نیازمند  منطقه«، 
مشخص باشد: نخست آنکه نیروهای 
آمریکا در کدام کشــورهای منطقه 
هستند، و دوم اینکه تهران، تا چه حد 
در موقعیت تاثیرگذاری بر حضور آنها 

قرار دارد.
بیشــتر پایگاه های نظامــی ایاالت 
متحدــه در منطقه در کشــورهای 
عربی واقع شده اند. نیروهای آمریکا، 
البته در افغانستان و ترکیه هم حضور 
دارند، اما در مورد ترکیه، از اســاس 
قابل تصور نیســت که تهران، حتی 
قصد انجام عملیات نظامی یا شلیک 
موشــک به خاک آن کشور را داشته 

باشد.
در مورد افغانســتان هم، باید توجه 
داشت که شــبه نظامیان وابسته به 
ایران چــون »فاطمیون«، در داخل 
کشــورِ خود فعالیــت نظامی ندارند 
تا به عنوان ابزار فشــار بر آمریکایی 
مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین، 
آمریکایی ها از قبل در حال مذاکره با 
طالبان برای خروج بوده اند و انگیزه 
این گروه برای به ثمر رساندن چنین 
فرایندی، به مراتب بیشتر از آن است 
که نیاز به دخالت ایران داشته باشند.

اما در حیطه کشــورهای عربی، تنها 
کشورِ میزبان نیروهای آمریکایی که 
با ایران مرز خاکی دارد، عراق اســت 
که دیشب هدف حمله موشکی قرار 
گرفت. به عالوه، کشــورهای کویت، 
امــارات، بحرین، قطر، عربســتان و 
)اندکی هم( عمــان میزبان نیروهای 
آمریکایی هســتند، ولی با ایران مرز 

آبی دارند.
در میان همســایگان آبــی، روابط 
عربســتان، امارات و بحرین، با ایران 
خصمانه اســت و می شود حدس زد 
که در تهران، طرح هایی برای حمله 
به پایــگاه آمریکایی ها در خاک آنها 
وجود داشته باشــد )گذشته از آنکه 
چنین طرح هایی عملیاتی بشوند یا 

خیر(.
سه کشور دیگر یعنی قطر، کویت و 

عمان، دارای روابط نســبتا بهتری با 
تهران هســتند، ولی می توان تصور 
کرد که در ارتبــاط با آنها نیز، طرح 
های مشابهی وجود داشته باشد )باز 
گذشته از آنکه در عمل اقدامی صورت 
بگیرد یا نه(. بــه ویژه قطر که گفته 
شده پهپاد آمریکایِی مهاجم به قاسم 
سلیمانی از پایگاه آمریکا در خاک آن 
به پرواز درآمده، و کویت که به خاک 
اصلی ایران نزدیک است و با جنوب 
عراق، پایگاه اصلی شــیعیان متحد 
تهران، مرز مشــترک دارد )ساعاتی 
خبرگزاری کویت توییت کرد آمریکا 
قصد خروج نیروهایش از آن کشور را 
دارد، ولی مسئوالن کویتی خبر دادند 
که حساب توییتر این خبرگزاری هک 
شده و چنین خبری ساختگی است(.

احتماِل اینکه زمانی پایگاه های آمریکا 
در کشورهای حوزه خلیج فارس هدف 
حمالتی موشــکی ایران یا عملیات 
قرار  اســالمی  متحدان جمهــوری 
بگیرند، البته منتفی نیست. ولی حتی 
درصورت وقوع این حمالت، حجم و 
استمرار آنها نمی تواند در حدی باشد 
که به »خروج« ایاالت متحده منجر 

شود.
حتی اگر مسئوالنی در تهران معتقد 
باشند که ممکن است چنین حمالتی 
بر حضور نیروهای آمریکایی در یکی 
از این کشورها تاثیرگذار باشند، این 
تصور با شــعار »پایان حضور آمریکا 
در منطقــه« )یعنی دــر مجموعه 
کشــورهای میزبان( تفــاوت زیادی 
دارد: در این کشورها، خاندان هایی 
حاکمند که به بــه دالیل گوناگون 
خــود را نیازمند حضور آمریکایی ها 
می دانند و مجالس قانونگذاری نیز، 
یا وجود ندارند و یــا ناتوان از تغییر 
سیاســت های راهبردــی حکومت 

هستند.
در نهایت، از میان کشورهای همسایه، 
تنها جایی که جمهوری اسالمی ایران 
مــی تواند به تاثیرگذاری واقعی خود 
امیدوار باشد، همان عراق است. در آن 
کشور، تهران با همکاری متحدان خود 
در پارلمان، احزاب سیاســی و گروه 
های شبه نظامی، امکان وارد آوردن 
فشار برای پایان حضور آمریکایی ها 
را دارد و درخواسِت )هرچند غیرالزام 
نیروهای  برای خــروج  آورِ( مجلس 

خارجی از خاک عــراق، قدم اول در 
این مسیر محسوب می شود.

آیا ترکیبی از مصوبه مجلس، تهدید 
موشکی و فشارهای گروه های متحد 
تهران، خواهد توانست در نهایت باعث 
خروج نیروهای نظامی ایاالت متحده 
از عراق شــود؟ با اطمینان نمی توان 
به این سوال پاسخ داد. ولی حتی اگر 
در کوتاه مدت تعیین تکلیفی در این 
مورد صورت نگیرد، پی گیری خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق، کماکان 
گزینه عملیاتی اصلی تهران در فضای 
بعد از کشته شــدن قاسم سلیمانی 

خواهد بود.
در این فضا، طبیعتا قابل انتظار است 
که در داخل ایران، شعار پایان حضور 
آمریکا در »منطقه«، پیگیری و ترویج 
شود. اما ترجمه عملیاتی این شعار بر 
روی زمین، مشــخصا به معنی فشار 
آوردن برای پایــان حضور نیروهای 
نظامی آمریکا در کشور عراق خواهد 
بود. فارغ از آنکه در عمل، چه اتفاقی 

بیفتد.

حسین باستانی )بی بی سی(
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نه جنگ می خواهم و نه جمهوری اسالمی! 

اختر قاسمی

توضیح: این نوشته درست یکی دو ساعت پیش از شروع 
حمله ایران به پایگاه های آمریکا در خاک عراق نوشته شد. 

مــن اهل خوزســتانم، در گچســاران بدنیــا آمدم و در 
مسجدســلیمان بزرگ شدم. ۱۸ ســال از عمرم را در آن 
شهر زیبای کوهستانی و نفت گذراندم. تقریبا سه سال اول 
جنگ ایران و عراق را در خوزستان بودم و اکنون میخواهم 
از خاطراتــم و از جنگ و ویرانــی بگویم تا همه به جنگ 
نه بگوییم و فریادمان را بر سر حاکمان اسالمی میهنمان 
بلندتر کنیم که در این چهل ســال بارها جنگ را چه به 
شکل کالسیک و چه به اشکال دیگر به میهن و مردم ما 
تحمیل کردند و باز هم طبل جنگ بر آسمان میهن مان 
به صدا در آمد. میخواهم از حاکمان شیعه بر میهنم بگویم 
که در آن زمان، هشت سال جنگ را به من و ما نوجوانان 
و جوانان سازنده آن سرزمین تحمیل کردند و مملکت را 
ویران کردند و آینده مــا را از ما گرفتند و هم اکنون هم 
میخواهند آینده را از دیگر جوانان بگیرند، بگویم. میخواهم 
از آنانی که جنگ را به خاورمیانه بردند و خانه ها را بر سر 
کودکان و زنان کرد و عرب، سوری و عراقی خراب کردند 
بگویم. میخواهم بگویم من جنگ را از نزدیک لمس کردم 
و با جنگ مخالفم و بیشتر از آن با جنگ طلبان شیعه در 
میهنم مخالفم که برای امپراطوری شــیعه لشکر کشی به 
کشورهای همسایه میکنند و با افتخار می گویند ما جنگ 
را به خارج از ایران بردیم؟ کی در ســوریه با ما جنگید که 
ما جنگ را به سوریه بردیم؟ در سوریه بدنبال بهار عربی 
در ســال 2۰۱4 مردم سوریه نیز به همراه دیگر مردمان 
کشــورهای عرب علیه حاکم دیکتاتور خود بشار اسد بپا 
خاستند، اما سپاه قدس مردم را در آنجا به شکل فجیعی 
سرکوب کرد که این سرکوب چنان وحشیانه بود که داعش 
را بدنبال داشت! چرا باید نیروهای نظامی جمهوری اسالمی 

در سوریه می بود؟
یادم می آید که در آن زمان وقتی از ســرکوب معترضان 
سوری توسط جمهوری اسالمی و سپاه قدس می گفتیم، 
دوستان اصالح طلب چپ و راست ما به ما می خندیدند که 
شما پارانوید هستید و هر چه را به جمهوری اسالمی ربط 
میدهید، تا که انقالبیون ســوری افشا کردند و رسانه های 
بین المللی هم فیلم ها و عکس هایی از سپاهیان قدس با 
آرم سپاه قدس پخش کردند و گزارشات مبنی بر حضور 
وسیع سپاه قدس در سوریه علنی شد. جمهوری اسالمی 
ابتدا وقتی رسوا شد گفت ما فقط به شکل مستشار در آنجا 
حضور داریم و این را دوستان چپ و راست اصالح طلب هم 
تکرار کردند. گرچه در دنیا چنان علنی شد که به جایی 
رسید که حتی بی بی سی فارسی هم نتوانست آن را پنهان 
کند و فکر میکنم چهار پنج ســال پیش بود که مستندی 
در این رابطه پخش کرد. اینکه عده ای با افتخار می گویند 
ســلیمانی جنگ را به سوریه و عراق و خارج از مرزهای ما 
برد به چه معناست؟ این به معنای غیر انسانی ترین پاسخ 
نیست؟ به معنای این نیست که ما شهرها را بر سر زنان و 
کودکان کرد و عرب آوار می کنیم تا خود در امان باشیم؟ 
این استدالل غیر انسانی نیست؟ این که برخی می گویند 
ما نمی خواهیم ایران، سوریه ای شود، مگر سالیانی در این 
شرایط نیستیم؟ از خود پرسیدند چه کسی سوریه را به این 
سرنوشت دچار کرد؟ حضور سپاه قدس در عراق و سوریه 
و لبنان و یمن و ... برای چیست؟ مگر حافظ مرزهای خود 
بودن به معنای حضور در کشورهای دیگر است؟ جنگ را 
این رژیم بر ما ایرانیان چهل ســال است که تحمیل کرده 
ست. دنیا و بخصوص کشورهای همسایه را دشمن ما کرده 
است. اگر ما خواهان این هستیم که سایه جنگ لعنتی را 
از سر خود دور کنیم باید ابتدا جمهوری اسالمی را هدف 
بگیریم که در این چهل سال با همین سیاست های جنگ 
طلبی و ایجاد بحران در داخل و منطقه، خود را زنده نگه 
داشته اســت. آنها خوب فهمیدند که سایه جنگ بر سر 
مردم، ایجاد ترس و برانگیختن احساســات ملی میتوانند 
مردم را فریب دهند تا آنها را در کنار خود داشــته باشند. 
خمینی می گفت هر چه فریاد دارید بر سر امریکا بکشید، 
پس از چهل سال باید همه متوجه شده باشیم که فریاد ما 

بر سر امریکا به جز انزوا و دشمنی با جهان چیزی نصیب ما 
نکرد و باید هر چه فریاد داریم بر سر خود جمهوری اسالمی 
بکشیم که نه تنها ایران، بلکه منطقه را ویران کرد و با سپاه 
قدس دنیا را ناامن کرد. ترور و بمب گذاری در غرب را که 
به ریاست قاسم سلیمانی و یا پیشینیان او بود آغاز کرد و 
به ترور مخالفین در اروپا پرداخت. از بمب گذاری در مرکز 
یهودیان در آرژانتین که حتی دادستان پرونده را هم ترور 
کردند تا انفجارها و ترورهای در بانکوک و دهلی و بحرین 
و عراق و کنیا. از ترور دکتر بخیتار و دکتر قاسملو و دکتر 
شــرفکندی و دکتر برومند تا ترور شهریار شفیق و کاظم 

رجوی و فرخزاد و ده ها ترور مخالفین در خارج از کشور!
من جنگ را با پوســت و گوشــت و استخوان خود لمس 

کردم.
یادم می آید با اینکه نوجوانی بیش نبودم اما میخواســتم 
به هر شکلی که میتوانم از میهنم دفاع کنم. در درمانگاه 
شرکت نفت مسجدسلیمان داوطلب کار کردم و  همانند 
یک پرستار مجروحین جنگی را پانسمان میکردم، در اهواز 
زمانیکه به جز سربازان و ریوهای ارتش و برگ های پاییزی 
درختان که با رد شدن ماشینی جنگی به روی زمین غوطه 
میخوردنــد، چیزی نمی دیدی، پیادــه به مراکز خدمات 
جنگی میرفتم تا به آنها بگویم میخواهم از میهنم دفاع کنم.
من جنگ را زمانی لمس کردم که چندین بمب و موشک 
بر سر شهرم فرود آمد و کوه های استوارش لرزید و آسمانش 
ســیاه شــد و من فریاد زنان کتانی هایم را پایم کردم و از 
خانه بســمت محالت بمباران شده برای کمک شتافتم ... 
زمانی که صدای نگران مادرم را می شــنیدم که میگفت 
کجا میروی حتما دوباره بمب خواهند زد، خطرناک است، 
برگرد... زمانی که به ســمت بیمارستان شرکت نفت برای 

اهدای خون رفتم...
من جنگ را زیر پوست خود حس کردم، زمانیکه در اهواز 
خانه ی خواهرم مشغول خواندن رمانی از جنگ جهانی دوم 
بودم که صدایی مهیب زمین را لرزاند و دودی آسمان اهواز 
را گرفت، زمانی که میخواستم به کمک بروم ولی در اهواز 
حتی تاکسی تردد نمیکرد و من از کوروش تا خیابان 24 
متری پیاده رفتم و تلی از خرابی دیدم و در سکوت خیابان 
بر روی خرابه ها گریســتم. زمانی که صدای ســربازی مرا 
بخــود آورد که میگفت خواهر محل را ترک کنید و زمانی 
که در بین راه صدای صوت موشــک پیــش از بمباران را 
شــنیدم و سریع خودم را به کنار دیواری در خیابان پرت 
کردم و بمب مهیب دیگری بر خیابان های خالی اهواز فرو 
ریخت... هنوز پس از چهل سال حتی یادآوری و نوشتن این 
خاطرات مرا اذیت می کند و اشکم را سرازیر می کند. جنگ 
بیرحمانه ترین و فجیع ترین اتفاقی ست که میتواند برای 
ملتی رخ بدهد چون همه چیز را بر ســر تو خراب میکند، 
انتخاب نمیکند که کی نوزادســت و کی بچه؟ کی بیمار 
است و کی مسن؟ کی تواناست و کی ناتوان؟ کی مادر است 

و کی در حال شیردادن؟
جنگ به همراه ویرانی های شــهر و خیابانت روحت را هم 

ویران میکند و آثار این ویرانی را هنوز در خودم می بینم.
جنگ بی رحم است و برای بی رحمی خود پاسخی ندارد. 

جنگ حتی برای صلح هم بی رحم است.
اگر جنگ نمی خواهیم باید عاملین جنگ در میهن مان، 
حاکمان توسعه طلب شیعه را که از ابتدای به قدرت گرفتن 
با شــعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اســراییل ما را با جهان 

دشمن کردند، هدف بگیریم و نه دیگران را.
ما باید هر چه فریاد داریم بر سر جمهوری اسالمی برآوریم. 
ما ایرانیان نشــان دادیم که دشمن جهان نیستیم. نشان 
دادیم که جنگ طلب نیســتیم. ما ایرانیان به مهربانی و 
مهمان نــوازی در جهان معروفیم و ســرزمینمان روزی 
ســرزمین همه ی ادیان و اقشار بود. از یهودی و آسوری تا 
مســیحی و زرتشتی از مسلمان تا بهایی ... ما باید همصدا 
شــویم و علیه حاکمیت جنگ طلب و توسعه طلب شیعه 
که میخواهد انقالب خود را به دنیا صادر کند نه بگوییم، تا 

دوباره عزت و جایگاه خود را در جهان باز یابیم
هر چه فریاد داریم بر سر جمهوری اسالمی بکشیم!

حمله ایران به پایگاه های آمریکا چه اثری
 بر بازار نفت گذاشت؟

بازار جهانی نفت چهارشنبه )هشتم 
ژانویه( را با خبر تالفی کشته شــدن 
فرمانده پیشــین نیروی قدس سپاه 
آغاز کرد. رســانه ها از شلیک شدن 
موشک های بالستیک ایران به سوی 
دو پایگاه  نظامی آمریکا در عین االسد 
در غرب بغداد و اربیل در کردستان 
عراق خبر دادند. چنان چه پیش بینی 
می شــد این اقدــام نظامــی ایران، 
بی درنگ واکنش بازار نفت را در پی 
داشــت اما بازگشت فوری قیمت ها، 

پرسش برانگیز است.
بهای نفــت برنت دریای شــمال با 
افزایشی 5 درصدی به ۷۱ دالر و ۷5 
ســنت صعود کرد. با این همه زمان 
زیادی نگذشت که به کانال ۶۸ دالر 
بازگشت. در فقدان پاسخی بالفاصله 
از ســوی مقامات ارشد دولت ایاالت 
متحده، عمر خبر »جهش قیمت« در 
بازار نفت بیش از حد انتظار کوتاه بود.
در همیــن حال به جز رســانه های 
دولتــی ایــران و نزدیک به ســپاه 
پاسداران هیچ یک از خبرگزاری های 
معتبر جهان از کشته شدن سربازان 
آمریکایی گزارشــی منتشر نکردند. 
این حملــه هوایی، تولیــد نفت در 
عراق را مختل نکرده و اساســا هدف 
از آن، منافع بغداد نبوده است. عراق 
همچنان و تا اطالع ثانوی بیش از ۶ 

میلیون بشکه نفت تولید دارد.
گمان مــی رود که بــازار نفت پس 
از تجربه تحریم دوبــاره نفت ایران، 
مدت هاست که آماده شنیدن بدترین 
خبرهاست. از سقوط تولید نفت ایران 
به تنها کمی بیش از 2۰۰ هزار بشکه، 
تا حمله به نفتکش ها در خلیج فارس 
و اختالل در نیمی از تولید عربستان 
سعودی در پی حمله پهپادی به دو 
پاالیشــگاه آرامکو، وقایعی است که 
التهاب را در بازار زنده نگه داشــته 

است.
اگرچه تا این جای کار نفت مدام مرز 
۷۰ دالر را می پیماید ولی از این مسیر 
با شتاب بازمی گردد. عربستان سعودی 
اطمینان می دهد که به سرعت توقف 
نیمی از تولیدش از سرگرفته شود و 
این اتفاق در کمــال ناباوری ناظران 
ظرف دو هفته روی می دهد. ایران که 

بارها به بستن تنگه هرمز تهدید کرده 
بود، در جایگاه متهم ردیف اول حمله 
به نفتکش ها می نشیند اما باز هم نفت 

مقاومت می کند.
واکنش اصلی بازار در پی تکانه هایی 
بزرگ تر خواهد بود. پس ادامه تنش 
میان ایران و آمریکا و صرف گمانه زنی 
درباره ناامن شــدن تنگــه هرمز که 
محل انتقال 2۰ درصد از عرضه نفت 
جهانی است می تواند تبعاتی موقت 
داشته باشد. برای نمونه روزنامه های 
وال استریت ژورنال و فایننشال تایمز 
از تعلیق تردد شرکت نفتکش بحری، 
متعلق به عربستان سعودی در تنگه 
هرمز خبر داد ه اند. همین طور افزایش 
بهــای حمل و نقل نفــت در خلیج 

فارس قابل پیش بینی است.
ریاض می تواند به واسطه  خط لوله ای 
با ظرفیت 5 میلیون بشکه در روز، در 
مسیر دریای سرخ نفت خود را انتقال 
دهد. با این حال از آنجا که صادرات 
این کشــور حدود ۷ میلیون بشکه 
است، عربستان سعودی نمی تواند از 
تنگه هرمز چشــم  بپوشد. بازار هنوز 
»بســته شــدن این تنگه« را تجربه 

نکرده است.
به عبارتی، بازار نفت دیگر حساسیت 
دهه های پیشــین را نسبت به وقایع 
خاورمیانه از خود نشــان نمی دهد و 
با کاهش حساسیتش، جهش قیمتی 

پایدار وابســته به وقــوع اتفاق هایی 
بزرگ تر است که به طور مستقیم روی 

عرضه اثر بگذارد.
در این شرایط که تحریم  نفت ایران 
همزمان با عرضه کافی در بازار جهانی 
است، سرمایه گذاران اطمینان دارند 
که وقفه ای در تولید و عرضه عراق به 
عنوان دومین تولیدکننده بزرگ در 
اوپک روی نخواهد داد. این اطمینان 
تنها در صورت »تحریمی ســخت« 
و بــه بیانی دیگر تحقق تهدید اخیر 
رئیــس جمهوری آمریکا از دســت 
می رود. البته زیان تحریم صنعت نفت 
عراق نه تنها متوجه بغداد بلکه منافع 
شرکت های بزرگ غربی را هم تهدید 
می کند و ایــن اتفاق، بازار دیگری را 
پس از ایران، از گزینه های پیش روی 

غرب حذف خواهد کرد.
عالوه بر نامحتمل بودن فعلی تحریم 
صنعت نفــت عراق، بــازار از ائتالف 
اوپک و غیراوپکی ها خوشــنود است 
و همگرایــی ایــن 24 کشــور برای 
مصرف کنندگان عمده، یک دلگرمی 

مهم محسوب می شود.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات 
عربی متحده پس از انتشار خبر حمله 
موشــکی ایران به پایگاه های آمریکا 
درعراق گفته که ایمنی حمل و نقل 
نفت در تنگه هرمز با خطری مواجه 
نیســت و یادآوری کرده که اوپک و 
متحدانش بــه باالگرفتن تنش ها در 
منطقه »پاســخ ضروری« را خواهند 
داد. این پیامی است که بازار روی آن 

حساب می کند.
روسیه  دیگر بازیگری است که شاید 
از هرگونه تنش طوالنی مدت در بازار 
نفت به ســود خود بهره ببرد. ناامنی 
در تولید و عرضه نفــت خاورمیانه، 
این امکان را به مسکو می دهد که با 
اعتماد به نفس باالتری در بازار اروپا 

به جستجوی افزایش سهم باشد.
ایــاالت متحدــه آمریکا کــه خود 
یک ســوی تنش خاورمیانه ایستاده 
با تولیدی بیش از ۱۳ میلیون بشکه 
نفت در روز عامل مهمی در معادالت 
بازار است. آمریکا در ماه سپتامبر سال 
گذشته میالدی برای اولین بار میزان 
تولید و صادراتش از مجموع وارداتش 
پیشــی گرفت. تولید نفــت آمریکا 
بــه بیش از دو برابر دهــه قبل ارتقا 
یافته و اکنون از این کشور به عنوان 
بزرگ ترین تولید کننده نفت جهان یاد 
می شود. واشنگتن که خود نگران از 
دست رفتن کنترل قیمت نفت است، 
با عرضــه ای قابل توجه و همین طور 
یادآوری ذخایر استراتژیک اش، شرایط 

بازار را تا اینجا تغییر داده است.
علی خردپیر )بی بی سی(

زنگنه: روند کنونی قیمت نفت
 به نفع ایران است

رادیو فردا- بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه 
هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به حمله نظامی سپاه پاسداران 
به پایگاه هوایی نظامی آمریکا در عراق گفت: »قیمت نفت با بی ثباتی باال و 
با ثبات پایین می آید. االن در کشور ما هم این شرایط بر قیمت نفت حاکم 

است.«
به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه در ادامه گفت: »االن روند قیمت نفت 

صعودی است و به نفع ما است.«
پس از شــلیک موشک های ایران به سمت پایگاه های آمریکایی در عراق، 

قیمت نفت افزایش یافت و بازارهای سهام جهانی سقوط کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، معامالت آتی نفت خام برنت دریای شمال، 
معیار نفت بین المللی، در لندن بیش از سه دالر در هر بشکه افزایش پیدا 

کرد، اما اکنون این درصد کاهش نشان می دهد.
بازارهای سهام بورس لندن و فرانکفورت نیز سیر نزولی داشتند و بازار سهام 
توکیو تقریباً 2٪ ســقوط داشت. بازارهای هنگ کنگ و شانگهای نیز سیر 

نزولی داشته اند.
بهای طال نیز پس از اعالم حمله موشکی ایران با افزایشی شدید به ۱۶۰۰ 
دالر در هر اونس رسید، اما با کاهش ترس های اولیه سرمایه گذاران، طال نیز 

به زیر مرز روانی مهم ارزش خود بازگشت.
به گزارش رویترز، این فلز گرانبها اکنون در بازار با قیمت ۱،5۹4،۳۳ دالر 
در هر اونس معامله می شــود که همچنان ۱،۳۰٪ بیشتر از قیمت پیش از 

خبر حمله موشکی است.
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رهبر حوثی های یمن: 
حمالت موشکی ایران اسالمی -قرآنی بود

رادیو زمانه- عبدالملک الحوثی، رهبر انصاراهلل یمن حمالت موشکی ایران به 
پایگاه های آمریکا در عراق را »آغاز مسیری بزرگ« برای »پایان دادن به ابهت 
آمریکا در منطقه« دانست و گفت: »شلیک موشکی ایران به پایگاه های آمریکایی 
بر اساس معادله اسالمی - قرآنی و موضع حکیمانه انجام شد«. او گفت: »ما در 
مرحله آزمایش الهی قرار داریم« و »هر کسی در کنار آمریکا بایستد در موضع 
خیانت و نفاق قرار دارد«. الحوثی اوضاع را به نفع »آزادگان امت اسالم« ارزیابی 
کرد و گفت حوثی ها کامالً در کنار ایران، لبنان، عراق، ســوریه، فلسطین و هر 
کشــوری که مورد یورش آمریکا واقع  شود قرار دارند. ایران در جنگ یمن از 
شیعیان حوثی حمایت می کند و عربستان سعودی از حکومت این کشور. جنگ 

یمن را جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی توصیف می کنند.

 حمله موشکی ایران در هماهنگی با واشنگتن صورت گرفته است
به دنبال حمله ای موشکی اخیر ایران 
به پایگاه هــای آمریکایی در عراق، 
منابع دیپلماتیک عراقی فاش کردند 
که حمله موشــکی سپاه پاسداران 
در واکنش به کشــته شدن قاسم 
با واشنگتن  سلیمانی در هماهنگی 
صورت گرفته و در این میان یکی از 
کشورهای حوزه خلیج فارس نقش 
را  واشنگتن  و  تهران  میان  میانجی 
بازی کرده اســت. این منابع عالوه 
کردند که اتخــاذ تدابیر امنیتی و 
جابجایی نیروهــا در جریان دو روز  
قبل از حمله نشان می دهد که این 
حملــه در هماهنگی کامل میان دو 

جانب انجام شده است.

منابــع آگاه بــه اندیپندنــت عربی 
گفتند که پس از کشته شدن قاسم 
سلیمانی، فرمانده نیروی  سپاه قدس 
و ابو مهدی مهندس، معاون فرمانده 
ســازمان بســیج مردمی در بغداد، 
تالش های دیپلماتیک جامعه جهانی 
و کشــورهای منطقه از جمله عراق، 
برای جلوگیری از شعله ور شدن یک 
جنگ بزرگ در منطقه ادامه داشته 
و در نتیجه این تــالش ها، تهران و 
واشنگتن در مورد چگونگی واکنش 

نظامی ایران به توافق رسیدند.
طبق توافقــی که میــان دو جانب 
صورت گرفت، ایران شماری از پایگاه 
های نظامی ایاالت متحده در عراق را 
طوری هدف حمله موشکی قرار می 
دهد که آسیبی به نیروهای آمریکایی 
نرسد و آنچه چند ساعت پیش اتفاق 
افتاد، درست همان گونه بود که دو 

طرف به آن توافق کرده بودند.
در پیوند به ایــن موضوع، احمد مال 

طالل، روزنامه نگار برجســته عراقی 
گفت: »از دو روز بدین ســو، تالش 
های بسیاری از سوی جامعه جهانی و 
کشورهای منطقه در مورد شیوه پاسخ 
ایران به کشته شدن قاسم سلیمانی 
جریان دارد تا از تشدید بیشتر بحران 
جلوگیری کند، زیرا هیچ یک از طرف 
های درگیر، آمادگــی برای بحرانی 
شــدن بیشــتر اوضاع را ندارد. بنابر 
ایــن، در پی تالش های دیپلماتیک 
اخیر، دو جانب به این توافق رسیدند 
تا ایران دست به چنان اقدام نظامی 
بزند که برای واشنگتن قابل پذیرش 
باشد، ســپس ایاالت متحده واکنش 
محدودی از خود نشان دهد و بدین 
شــیوه، آرامش بار دیگر در منطقه 

سایه اندازد«.
وی تأکیــد کرد که حمله موشــکی 
ایران به پایگاه هــای نظامی آمریکا، 

طبق توافق انجام شده میان دو جانب 
صورت گرفته است و به همین دلیل 
این حمله هیچ آســیبی به نیروهای 

آمریکایی مستقر در عراق نرساند.
البته نیروهای ســپاه پاسداران ایران، 
سه پایگاه نظامی آمریکا در عراق در 
شهرهای انبار، بغداد، و اربیل را هدف 
حمله موشکی قرار دادند که منجر به 
مجروح شدن شــماری از شهروندان 
عراقی شــده است. با آن که تا کنون 
اطالع درستی از میزان تلفات ناشی 
از حمالت موشــکی ایران به پایگاه 
هــای نظامی ایاالت متحده در عراق 
در دست نیست اما منابع عراقی آگاه 
تأکید دارند که هیچ سرباز خارجی در 

این حمالت کشته نشده است.
منابع عراقی به اندیپندنت عربی گفتند 
که اغلب موشک های شلیک شده از 
سوی سپاه پاسداران ایران در فضای 

خالی و در اطراف پایگاه ها ســقوط 
کرده و هیچ تلفاتی در پی نداشــته 
اســت، اما برخی از موشــک ها  که 
مسیر آن ها به سمت اماکن مسکونی 
بوده است با موشک های ضد موشک 
آمریکایی خنثی شده است. در همین 
حال، یــک ژنرال آمریکایــی اظهار 
داشته است که موشک های شلیک 
های شــده ایران، نسخه ای جدیدی 
از موشک های »اسکاد« بوده که در 
گذشته توسط اتحاد جماهیر شوروی 
ســابق تولید شــده اما هدف گیری 

دقیقی ندارد.
منابع یاد شده تأیید کردند که چند 
ساعت پیش از آغاز این حمله، ایاالت 
متحده به منظور جلوگیری از تلفات، 
سربازان آمریکایی و تجهیزات نظامی 
را از پایگاه عین االسد در غرب استان 
انبار بــه نقاط دیگــر منتقل کرده 
اســت و البته این امر نشان می دهد 
که هماهنگی کاملی میان دو جانب 

وجود داشته است.
افزون بر آن، ناظران بدین باورند که 
شتاب محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران برای اظهار نظر در مورد 
حمله موشکی به پایگاه های نظامی 
آمریکا در عراق، مصداق صحت این 
مدعا اســت، به ویــژه این که ظریف 
تأکید کرده است که حمله موشکی 
ایران، پاســخ نهایی برای قتل قاسم 

سلیمانی است.
در همین حال، منابعی در نیروهای 
مســلح عراق گزارش دادند که در 
پی حمله موشــکی ایران، شماری از 
نیروهای ارتش عراق مجروح شده اند، 
اما برخی رسانه های محلی از کشته 
شــدن یک افسر ارشــد عراقی خبر 
دادند، در حالی که بغداد این خبر را 

عاری از حقیقت می داند.
از ســوی دیگــر، ناظــران عراقــی 
می گویند: »پس از کشته شدن قاسم 
ســلیمانی، نگرانی از احتمال جنگ 
فراگیر با ایــران، دونالد ترامپ را زیر 
فشار قرار داده بود، اما حمله موشکی 
اخیر ایران، منجر به کاهش نگرانی ها 
شده و رئیس جمهور آمریکا را از زیر 
فشارهای داخلی بیرون آورده است«.

فعاالن عراقی با نشــر پیام های در 
شــبکه های اجتماعی، اغلب به ذکر 
اصطالح »نقض حاکمیت« پرداخته 
که اشــاره به حمله پهپاد آمریکایی 
بر کاروان خودروهای قاسم سلیمانی 
دارد، اما معلوم نیست که بکار بردن 
مجدد این اصطالح، اشــاره به حمله 
موشــکی ایران به پایگاه های نظامی 
ایاالت متحده در عراق دارد، یا خیر؟

البته گروه های مسلح وفادار به ایران 
در عراق، از حمله موشکی آن کشور 
به پایگاه های نظامی آمریکا در عراق، 
استقبال کرده و از موفقیت این حمله 

ابراز خرسندی کردند.
محمد ناجی )ایندیپندنت فارسی(

آیا ایران هنوز به حفظ توافق هسته ای عالقه مند است؟

دویچه وله- یک کارشناس آلمانی در 
گفت وگو با دویچه وله در باره پایبندی 
ایران به برجام و امکان دســت یابی 
جمهوری اسالمی به بمب هسته ای 
نظر داد. او معتقد است که ایران هنوز 
امید به توافق هســته ای را از دست 

نداده است.
روز یکشنبه ۱5 دی )پنجم ژانویه(،  
دولت ایران گام پنجم برای خروج از 
برجام را اعالم کرد. بر اساس بیانیه ای 
که در وبگاه اطالع رسانی دولت منتشر 
شد، جمهوری اسالمی برای کاهش 
تعهدهــای برجامی خود، محدودیت 
برای غنی سازی  شمار سانتریفیوژها 

اورانیوم را کنار می گذارد.
در این بیانیه تاکید شــده است که 
دولت ایــران دیگر هیچ محدودیتی 
در حوزه عملیاتی که شامل ظرفیت 
غنی سازی، درصد غنی سازی، میزان 
مواد غنی شــده و تحقیق و توسعه 

است، ندارد.
در حالی که این اقدام نگرانی برخی 
کشورها نســبت به دست یابی ایران 
به بمب هسته ای را برانگیخته است، 
اولیور مایر، کارشــناس »انســتیتو 
سیاســت های  و  صلح  پژوهش های 
امنیتی» در دانشگاه هامبورگ معتقد 
است که گام پنجم جمهوری اسالمی 
»به طرز شگفت انگیزی محتاطانه« 

برداشته شده است.
او اظهار داشت که دولت ایران امکانات 
به مراتب بیشتری برای کنارگذاشتن 

تعهدات خود به برجام داشــته اما از 
آنها استفاده نکرده است.

مایر در این راستا می گوید که ایران 
بر خالف ایاالت متحده به طور صریح 
از برجام خارج نشده و بر خالف آنچه 
انتظار می رفت، غنی سازی در سطح 

2۰ درصد را اعالم نکرده است.
به گفتــه کارشناســان بین المللی، 
پلوتونیوم تولید شده در راکتور اراک 
می تواند برای ساخت بمب هسته ای 
به کار رود. به همین دلیل جمهوری 
اسالمی در سال 2۰۱5 در چهارچوب 
برجــام پذیرفته بود که این راکتور را  
تعطیل کند. دــر نهایت، ایران اجازه 
یافت که در اراک میزان محدودی آب 

سنگین تولید کند.
الیور مایر در رابطه با امکان دسترسی 
ایران به بمب هســته ای می گوید که 
ایران هنوز هم به تعهد خود در زمینه 
پلوتونیوم آب سنگین پایبند است. اما 
اگر غنی سازی اورانیوم را به 2۰ درصد 
برساند، راه برای تولید بمب  هسته ای 
باز شده است. او می گوید: »غنی سازی 
یک فرآیند خطی نیست. اگر کشوری 
بتواند اورانیــوم را در حد 2۰ درصد 
غنی سازی کند، مثل این است که ۹۰ 
درصد گام های الزم برای رسیدن به 

بمب هسته ای را برداشته است.«
کارشــناس آلمانی دــر ادامه تاکید 
می کند که در این صورت باید به این 
نتیجه رسید که ایران، آن طور که ادعا 
می کند، انرژی هسته ای را تنها برای 

الیور مایر در رابطه با امکان دسترســی ایران به بمب هسته ای می گوید 
که ایران هنوز هم به تعهد خود در زمینه پلوتونیوم آب ســنگین پایبند 
است. اما اگر غنی سازی اورانیوم را به 20 درصد برساند، راه برای تولید بمب  

هسته ای باز شده است.

مصارف صلح آمیز نمی خواهد.
روز دوشنبه، ۱۶ دی )ششم دسامبر( 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
پیامی توییتری اعالم کرد که »ایران 
هرگز قادر به برخورداری از جنگ افزار 

هسته ای نخواهد بود«.
به اعتقــاد اولیور مایــر، تهران هنوز 
همه پل های پشــت سرش را خراب 
نکرده و به ویژه پل دیپلماتیک هنوز 
قابل اســتفاده است. او در این راستا 
به تاکید های مقامات ایران اشاره کرد 
که گفته اند، همکاری خود با آژانس 
بین المللی انرژی هســته ای را ادامه 
می دهند. رئیس جمهور و وزیر امور 
خارجه جمهوری اســالمی هم هنوز 
تاکید می کنند که تحت شــرایطی 

حاضر به مذاکره هستند.
مایر در رابطه با حل تنش میان ایران 
و آمریــکا می گوید، یک ابزار مهم در 
این زمینه می تواند استفاده از مکانیزم 
حل و فصل مناقشــات باشد که در 
توافق هسته ای پیش بینی شده است. 
او احتمال می دهد که اتحادیه اروپا از 

این مکانیزم استفاده کند.
کارشــناس آلمانی تاکیــد می کند: 
»این امکانی اســت برای آغاز مذاکره 
در باره چگونگی حل تنشــی که در 
حال افزایش است. از این راه می توان 
زخم هایی را هم که تاکنون ایجاد شده 

التیام بخشید.«
اولیور مایر در این راستا تاکید می کند 
که طرفیــن درگیر، یعنــی ایران و 
اتحادیه اروپا، باید به وضوح به ایاالت 
متحده نشان دهند که حق مشارکت 
در این روند و اســتفاده از مکانیزمی 
را کــه در برجام بــرای حل و فصل 

مناقشات درنظر گرفته شده، ندارد.

پمپئو: دیپلمات های آمریکایی
 با اپوزپسیون ایران تماس نگیرند

دویچه وله- مایک پمپئو، وزیر خارجه 
ایاالت متحده در دستوری محرمانه، 
از دپیلمات هــا و مقام های رســمی 
آمریکا خواسته که تماس با مخالفان 
رژیــم را محدود کنند. بــه گزارش 
شــبکه تلویزیونی سی ان ان، در متن 
این دســتور گفته شده که بسیاری 
از مخالفــان تبعیدی رژیم جمهوری 
اسالمی می کوشند با مسئوالن ایاالت 
متحده تماس مداوم داشته باشند تا 
جلب حمایت کنند و نفوذ بیشتری 
بیابند، اما بیشترشــان در گذشته یا 
حال، از روش های خشونت آمیز برای 
اهداف سیاسی خود استفاده کرده اند.
پمپئو گفته که تعامل واشــنگتن با 
آنها ممکن است دستیابی به توافقی 
ســازنده با جمهــوری اســالمی و 
جلوگیری از اقدام های بی ثبات کننده 

این رژیم را تحت شعاع قرار دهد.
سی ان ان می نویســد که این دستور 
محرمانــه اوایــل هفتــه بــه کلیه 
نمایندگی های آمریکا در کشورهای 
مختلف ابالغ شــده امــا خبرگزاری 
بود  منبعی  نخســتین  »بلومبرگ« 
که آن را در روز سه شــنبه ۷ ژانویه 
فاش کرد. بلومبرگ نوشــت سازمان 
مجاهدین خلق ایران و حزب کومله 
از جمله گروه هایی هستند که از آنها 

در متن دستور نام برده شده است.
هادــی نیلــی، خبرنــگار و همکار 
بی بی سی فارســی در واشنگتن، نام 
شــش گروه مندرج در دســتور یاد 
شــده را به نقل از خبرنگار بلومبرگ 
در توییتر ذکر کرده است. افزون بر 

ســازمان مجاهدین و حزب کومله، 
شــورای گذار ایران، جنبش مبارزه 
عربی بــرای آزادی احــواز، جنبش 
آزادیبخش ملــی آذربایجان جنوبی 
و حزب دمکرات کردستان ایران در 
دستور وزارت خارجه آمریکا به چشم 

می خورد.
همزمان با انتشار خبر این دستور، وزیر 
خارجه امریکا در نشستی مطبوعاتی 
اعالم کرد که فشار حداکثری به ایران 
باعث کاهش شدید بودجه این کشور 
شده و گفت: »ما ایران را در شرایطی 
قرار دادیم که هیچگاه در آن نبوده 
و مجبور به انتخاب های سخت شده 

است.
مایک پمپئو در این کنفرانس تاکید 
کرد کــه آمریکا هر تهدیدی را جدی 
می گیــرد و جمهوری اســالمی در 
صــورت اقدــام علیه منافــع ایاالت 
متحده پاسخ قاطعی خواهد گرفت. 
او هم چنین تکــرار کرد که تصمیم 
به کشتن قاسم سلیمانی باعث نجات 

جان بسیاری افراد شد.

پادرمیانی دبیرکل سازمان ملل
 برای سفر ظریف به آمریکا بی ثمر ماند

کیهان لندن- به گزارش خبرگزاری الجزیره، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان 
ملل روز سه شنبه در جلسه ای نسبتا طوالنی با مایک پمپئو به گفتگو نشست. 
در پایان این دیدار او گفت: درباره موضوعات و مسائل مختلف با پمپئو صحبت 
کرده است. یک مقام که نخواست نامش فاش شود گفت: دبیرکل سازمان ملل 
سعی کرد پمپئو را برای صدور ویزا برای ظریف و سفر ظریف به آمریکا راضی 
کند اما موفق نشــد چون آمریکا معتقد اســت ظریف قصد داشته در اجالس 

مجمع عمومی تبلیغات راه بیاندازد و معرکه بگیرد.
پمپئو در پاســخ خبرنگارانی که در مورد اظهارات روز سه شــنبه محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اســالمی از وی ســوال کردند، تأکید کرد که او 
یک تبلیغاتچی دروغگوســت. وی در گفتگو با خبرنگاران با طعنه به اظهارات 
مقامات جمهوری اسالمی در مورد تهدید ترامپ برای بمباران 52 نقطه در ایران 
از جمله مراکز فرهنگی، گفت: به دنبال خیزش اعتراضی اخیر مردم ایران علیه 
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی تعداد زیادی از معترضین به دست نیروهای 
حکومتی در نقاط مختلف این کشور کشته شدند اما به خانواده های آنها اجازه 
سوگواری در آرامگاه کوروش، پادشاه بلندآوازه داده نشد. آیا این بی احترامی به 

فرهنگ پارسی نیست؟
در همین حال روز سه شنبه محمدجواد ظریف نیز در نشست بیست و سومین 
کنفرانس بین المللی خلیج فارس که در تهران برپا شــده بود، از اینکه وزارت 
خارجه آمریکا از صدور روادید برای سفر او به نیویورک برای حضور در جلسه 
اجالس شورای امنیت سازمان ملل خودداری کرده به شدت گله کرد و گفت: 
قبال با اعطای ویزا به من برای این ســفر موافقت شــده بود. در اجالس تهران 
، یوســف بن علوی وزیر خارجه عمان، حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین 
افغانستان، شماری از سفیران کشورها و تعدادی از کارشناسان منطقه حضور 

داشتند.
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احتمال بازگشت خودکار تحریم های ایران در شورای امنیت 
دولت جمهوری اسالمی ایران اعالم 
کرده اســت در پنجمین و آخرین 
گام خــود دــر کاهــش تعهداتش 
در توافق هســته ای برجــام به همه 
در  خود  عملیاتــی  محدودیت های 
توافــق پایــان می دهــد. معنی این 

تصمیم و پیامدهای آن چیست؟

پایان همه محدودیت های عملیاتی 
یعنی چه؟

توافق هســته ای برجام در برخی از 
جنبه هــای برنامه اتمــی جمهوری 
اســالمی ایران وقفه ایجاد کرده بود. 
سطح خلوص غنی سازی، میزان کمی 
اورانیوم غنی شده و آب سنگین، تعداد 
سانتریفیوژ یا ماشین های غنی سازی 
اورانیوم، تحقیق و توسعه برای ساخت 
ســانتریفیوژهای جدید ازجمله این 
محدودیت ها بود. ایران از ســالگرد 
خروج آمریکا از برجام در چهار مرحله 
اجرای برخی از این تعهدات را کاهش 
داده بــود و فقط به »محدودیت در 
تعداد سانتریفیوژها« پایبند مانده بود 
که در گام آخر، اجرای این محدودیت 

را هم خاتمه داد.

آیا ایران از برجام خارج شده است؟ 
ایران هنوز رســما دــر توافق برجام 
حاضر اســت و نظارت هایی که این 
توافــق تنظیم کرده بــود همچنان 
ادامه دارد. دولت جمهوری اسالمی 
ایران گفته اســت همکاری با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی  همانند سابق 
ادامــه خواهد یافت یعنی بازرســان 
آژانس مطابق توافق برجام می توانند 
به بازرســی و نظارت بر برنامه اتمی 
جمهوری اسالمی ایران ادامه بدهند. 
تا زمانی که این نظارت ها ادامه دارد 
و ایران رسما خروج از توافق را اعالم 
نکرده، نمی توان جمهوری اســالمی 
ایران را از برجام خارج شده تلقی کرد.

پیامد احتمالی تصمیم ایران چیست؟ 
رهبران ســه کشور بریتانیا، فرانسه و 
اروپایی جمهوری  آلمان که شرکای 
اسالمی ایران در توافق برجام هستند، 
از تصمیم جدید ایران انتقاد کرده و 
خواستار بازگشــت تهران به اجرای 

کامل تعهدات اتمی شده اند.
 این سه کشــور ماه گذشته تهدید 

کرده بودند که اگر ایران گام تازه ای 
در کاهــش تعهدات خــود بردارد، 
ممکن است ســازوکار بررسی نقض 

توافق برجام را فعال کنند.

سازوکار بررســی نقض برجام چه 
کارکردی دارد؟ درصورتی که هریک 
از طرف هــای توافق برجام اشــکال 
عمدــه ای به اجــرای تعهدات طرف 
مقابل بگیرد، می توانــد این موضوع 
را در کمیســیون مشترکی که همه 
کشــورهای عضو برجــام عضو آن 
هستند مطرح کند. در صورت ادامه 
نارضایتی می شود ســازوکار بررسی 
نقض احتمالی تعهدات فعال شود. این 
سازوکار می تواند باعث بازگشت همه 
تحریم های شــورای امنیت سازمان 
ملــل و بــه دنبــال آن تحریم های 

اتحادیه اروپا شود.

فعال شدن سازوکار به معنی بازگشت 
خودکار تحریم هاست؟ اگر کشورهای 
عضو برجام سازوکار بررسی نقض این 
توافق را به جریان بیندازند، این ضرورتا 
به معنی بازگشت خودکار تحریم های 
شورای امنیت نیست. کشورهای عضو 
توافق می توانند موضوع مورد شکایت 
خود را به کمیسیون مشترک ارجاع 
کنند. کمیســیون پانزده روز زمان 
خواهد داشــت تا موضوع را فیصله 
دهد، مگر اینکــه این زمان با اجماع 
تمدید شــود. به دنبال این جلسات 
اگر هرکدام از اعضا معتقد باشــد که 
موضوع اختالف حل  نشده، می توانند 

آن را به نشستی در سطح وزیران امور 
خارجه ارجاع دهد.

پانزدــه روز دیگر فرصت  وزیــران 
خواهند داشــت تا موضــوع را حل 
کنند مگر اینکــه این زمان با اجماع 
تمدید شود. هم زمان با این جلسات، 
موضوع توسط یک هیات مشورتی که 
متشکل از سه عضو خواهد بود )یکی 
از ســوی هر یک از طرف های درگیر 
در اختالف و طرف ســوم مستقل( 

قابل بررسی است.
هیات مشورتی می بایست نظریه غیر 
الزام آوری را به طرفین اختالف ظرف 
حداکثر پانزده روز ارائه کند. چنانچه، 
متعاقب این فرایند سی روزه موضوع 
بازهم فیصله پیدا نکرد، کمیســیون 
مشــترک در کمتر از پنج روز نظریه 
هیات مشورتی را با هدف حل موضوع 
بررسی خواهد کرد. اگر بازهم اختالف 
باقی مانده باشــد و طرف شاکی هم 
اصرار داشته باشد که مساله پیگیری 
را  نشــده، می تواند تعهدــات خود 
به صورت کامل یا جزئی متوقف کند 
یا موضوع را به شورای امنیت ارجاع 
دهــد. ایران تاکنون بــه این مرحله 
رسیده و بخش گسترده ای از تعهدات 
خود را متوقف کرده اســت. حاال اگر 
طرف های ایــران بخواهند می توانند 
همین مسیر را طی کنند و اگر مساله 
حل نشد ، موضوع را به شورای امنیت 

بفرستند.

چگونه  ملل  ســازمان  تحریم های 
بازمی گــردد؟ درصورتی که موضوع 

اختالف به شورای امنیت سازمان ملل 
متحد کشیده شود، شورای امنیت باید 
پیش نویس قطعنامه ای را »برای تداوم 
لغو تحریم ها« بــه رای گیری بگذارد. 
در این شــیوه از رای گیری استفاده 
از »حق وتو« به نفع ایران بی اثر شده 
چراکــه موضوع قطعنامه بازگشــت 
تحریم ها نیســت بلکه ادامه لغو آن 
است بنابراین هیچ کشوری نمی تواند 
بازگشت تحریم ها را وتو کند. در این 
مرحله برای اینکه قطعنامه های قبلی 
ســازمان ملل همچنــان علیه ایران 
احیا نشود، همه اعضای دائم شورای 
امنیت بایــد به پیش نویس قطعنامه 

رای مثبت بدهند.

بازگشت خودکار تحریم ها چیست؟ 
اگر موضوع اختالف به شورای امنیت 
کشیده شد و قطعنامه شورا ظرف سی 
روز از تاریخ ابالغ موضوع به تصویب 
نرسیده باشــد و اعضای شورا هم در 
این مدت تصمیم دیگری هم نگرفته 
باشــد، قطعنامه های ســابق شورای 
امنیت ســازمان ملــل متحد پس از 
گذشت ســی روز از ارجاع موضوع، 
به طور خودکار دوباره اعمال خواهند 
شــد. این همان مکانیزم ماشــه یا 
بازگشت خودکار تحریم های سازمان 
ملل متحد علیه جمهوری اســالمی 
ایران است که برای این طراحی شده 
که ســکوت شــورای امنیــت مانع 

اقدامات تنبیهی نشود.

فرامرز داور )ایران وایر(

شکست »برجام«
 از »ناتو«

شــاید بتوان گفت که از زمان انعقاد 
توافق هســته ای سال 2۰۱5 تابحال 
هیچگاه رابطه ایــران با اروپا به بدی 

روزهای اخیر نبوده است.
بعد از خروج یکجانبه واشــنگتن از 
توافق هسته ای هر چند اروپا در میدان 
برای گرفتاری های  نتوانســت  عمل 
اقتصادی ایران کاری بکند، اما روابط 
حسنه سیاسی اش را با ایران به رغم 
خواست ترامپ حفظ کرد. این روابط 
وزن و موقعیــت حق بــه جانبی در 
عرصه بین المللی به ایران داد و از این 
رو  تهران به راحتی نمی توانست از آن 
دل بکند. اروپا هم این روابط کج دار 
و مریز را برای نگاه داشــتن ایران در 

برجام غنیمت می دید.
حاال اما وضعیت متفاوت شده است. 
با کشــته شدن قاســم سلیمانی در 
حمله هوایی نیروهــای امریکایی به 
کاروان حامل این فرمانده شماره یک 
نیروهای نظامی ایــران و باال گرفتن 
تنش میان ایــران و ایاالت متحده، 
به نظر می رسد اروپا در سیاست های 
نرمتر پیشین خود نســبت به ایران 
تجدیدنظر کرده  اســت و   ایران هم 

دیگر تعارف را کنار گذاشته .

متحدان روزهای جنگ آمریکا

مقامــات ایــران، عــراق و بعضی از 
متخصصان حقوق بین الملل، عملیات 
نظامی امریکا در خــاک عراق علیه 
فرمانده نظامی ایران را ترور و ناقض 
حقوق بین المللی می دانند. از همین 
رو احتماال ایران انتظار داشــت که 
کشــورهای اروپایی هم این عملیات 
را محکوم کرده به رویه های حقوقی 
داســتان بپردازند و الاقــل ایاالت 

متحده را بابت آن سرزنش کنند.
اما برخالف انتظار کشورهای اروپایی 
چنین رضایتی را به جمهوری اسالمی 
ندادند و جانب متحد ناتویی خود را 

گرفتند.
نهایت همدلی ای که از میان پیام های 
کشــورهای اروپایــی درآمد دعوت 
هر دو طرف به خویشــتنداری برای 
کاهــش تنش و جلوگیــری از وقوع 

جنگ بود.
بعضی کشورها مانند بریتانیا حتی با 
وضوح بیشــتری از این اقدام ایاالت 

متحده دفاع کردند.
روز سه شــنبه  وزیر دفاع بریتانیا در 
مجلس عوام گفت که قاسم سلیمانی 
»دوســت ما نبــود او دــر منطقه 
گروه های نیابتی را تقویت می کرد.« 
بن واالس، همچنین درباره پیامدهای 
کشته شدن قاسم سلیمانی و اتفاقات 
پیش رو در صورت اقدام نظامی ایران 
گفــت: »هیچ یک از مــا خواهان به 
خطر افتادن منافع خود و متحدانمان 
با  بریتانیا  نیســتیم. نخســت وزیر 
رهبــران اروپایی در این باره صحبت 
کرده است… من با همتای سعودی 
خود درباره برجام صحبت کردم. اگر 
ایران بخواهد حمالتش را تشدید کند، 
مخالفانش را در اروپا هدف بگیرد یا 
کشــتیرانی را به خطر بیندازد، این 

اقدامات بی پاسخ نخواهد ماند.«
این مواضع وزیر دفاع در واقع مکمل 
مواضع پیشــین بوریس جانســون، 
نخست وزیر بریتانیا بود که گفته بود 

از مرگ سلیمانی » تاسف نمی خورد« 
چرا کــه اقدامات او »به مرگ هزاران 

شهروند غیرنظامی بی گناه انجامید«.
در فرانسه نیز در اولین واکنش ها املی 
دو مون شلن، معاون وزیر امور خارجه 
فرانسه در امور اروپایی گفته بود: »در 
جهان خطرناک تری بیدار می شویم. 
تشدید تنش نظامی همیشه خطرناک 

است.«
امانوئــل ماکــرون، رئیس جمهوری 
فرانســه اما با موضع مشخص تری به 
میدان آمد و یک روز بعد از کشــته 
شــدن ســلیمانی به دونالد ترامپ 
دــر مــورد »همبســتگی کامل با 
متحدان«ش اطمینان داد و از ایران 
خواست تا از »هر گونه اقدام تنش زای 

اروپاییان هر چند برجام را دوســت دارنــد، اما محل تجمع قدرت و 
ثروتشان »ناتو« است. ناتو معاهده شرایط جنگ است و برجام موضوع 

بحث روزهای صلحشان.

نظامی که بی ثباتی موجود در منطقه 
را تشدید می کند« پرهیز کند.

هایکو مــاس، وزیر خارجه آلمان هم 
در پیامی که در پی این اتفاق صادر 
کرد نوشــت که »عملیــات نظامی 
آمریکا بدنبال مجموعه ای از اقدامات 
خطرناک تحریک آمیــز ایران انجام 

شد. با این وجود اقدام آمریکا موجب 
کاهــش تنش ها در منطقه نشــده 
و حل شــدن مشــکالت را آسان تر 

نمی کند…«
متحدان ایاالت متحده در ناتو اما به 
اظهار نگرانی لفظی بسنده نکردند. 
ناتو بخشــی از فعالیت های آموزشی 

خــود در عراق را کــه تحت هدایت 
کانادا قرار داشت به دلیل نگرانی های 
امنیتی معلق کرد و آلمان هم اعالم 
کرد که بخشــی از نیروهای نظامی 
خود در عراق را از این کشور خارج و 
به اردن و کویت منتقل می کند. ایتالیا 
هم دســتور خروج نیروهای نظامی 

خود از عراق را صادر کرد.

پاسخ ایران به متحدان برجامی

ایران هم از ســوی دیگر همزمان که 
وعده »انتقام سخت« به ایاالت متحده 
می دهد، از نشــان دادن عصبانیت و 
ناامیدی خود به متحدان اروپایی دریغ 

نمی کند.
در واکنش به موضع گیری دولت های 
اروپایی، سفیر انگلیس و کاردار آلمان 
به وزارت امور خارجــه ایران احضار 
شــدند. امروز هم رسانه های ایران از 
گفت وگوی تلفنی حسن روحانی، با 
همتای فرانسوی اش، امانوئل مکرون 
خبر دادند و گفته شــد که درباره 
بحران های اخیر منطقه و کشته شدن 

قاسم سلیمانی گفت وگو کردند.
اما نگرانــی اروپا زمانــی رو به تزاید 
گذاشت که روز یکشنبه ۱5 دی ماه و 
دو روز بعد از کشته شدن سلیمانی در 
بغداد، ایران پنجمین و آخرین مرحله 
از کاهش تعهدــات برجامی خود را 

اعالم کرد.
در بیانیه خروج دولــت ایران آمده 
که این کشــور دیگر به هیچیکدام 
از محدودیت هــای توافق در زمینه 
میزان،  سطح غنی ســازی و ذخیره 
اورانیــوم  پایبنــد نیســت و همه 
فعالیت های تحقیقاتی خود را در این 

زمینه از سر خواهد گرفت.
هر چند هنوز هم این گام به معنای 
خروج ایران از برجام نیست، اما عمال 

در آستانه خروج قرار دارد.
روز بعد از اعالم این خبر آلمان، بریتانیا 
و فرانسه در بیانیه ای از ایران خواستند 
به تعهدــات خود در چارچوب توافق 
هسته ای ســال 2۰۱5 پایبند باشد. 
آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان، امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه و 
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا 
در ایــن بیانیه مشــترک همچنین 
از ایران خواســتند کــه از انجام و یا 
حمایت از اقدامات جدید خشونت آمیز 

خودداری کند.
گفته شــده که در گفتگــوی اخیر 
مکرون با حسن روحانی رییس جمهور 
فرانســه بر حفظ برجام تاکید کرده 
است. از اینکه جواب  حسن روحانی 
به این خواســت و تاکید مکرون چه 
بود خبری در دست نیست. با وجود 
این در شب اعالم گام پنجم، محمد 
جواد ظریف وزیر خارجه ایران تاکید 
کرد که این گام در چارچوب برجام 
برداشــته شده اســت و » همه پنج 
گام در صــورت اجرای موثر تعهدات 
متقابل، برگشت پذیر است. همکاری 
کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی ادامه خواهد یافت.«
به نظر می رسد در سطحی از تنش که 
در حال حاضر در منطقه وجود دارد، 
از میان معاهداتی که بین کشورهای 
درگیر و مرتبط بســته شده، ناتو به 
شــکلی غیرقابل قیاس توان و برشی 

بیش از برجام دارد.
اروپاییان هر چند برجام را دوســت 
دارنــد، امــا محل تجمــع قدرت و 
ثروتشــان »ناتو« است. ناتو برایشان 
معاهده شرایط جنگ است و برجام 

موضوع بحث روزهای صلح.
اگر چه به نظر می رسد آخرین وفادارن 
به برجام از روحانی و ظریف گرفته تا 
کشورهای اروپایی این روزها ناامیدانه 
و از سرتکلف »چارچوب«های آن را 
نگه داشــته اند، اما در شرایِط فعلِی 
منطقه دــر نهایت معاهدــه ای که 
اروپاییان آن را ترجیح  می دهند عهدی 
است که سال ها پیش با ایاالت متحده 
بســته اند هر چند حاال طرف معامله 
ترامپ  ناتویــی مانند  رییس جمهور 

باشد.
مهسا محمدی )زیتونن(
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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«

بازی »برد-برد«
 به سبک ایران و امریکا

به نطر می رســد وعده انتقام سخت جمهوری اسالمی نهایتا به 
موشــک باران دو پایگاه نظامی بدون تلفات منجر شــد. حال 
چنانچه از شواهد برمی آید مقامات دوطرف احساس برد کرده و 
تمایلی به ادامه درگیری ها ندارند و تعادل ناپایدار پیشین بار دیگر 

برقرار شد، این بار بدون قاسم سلیمانی.

سپاه پاسداران در ساعت یک و بیست 
دقیقه بامداد ۱۸ دی به با موشک های 
بالستیک به دو پایگاه عین االسد در 
عــراق و پایگاه دیگــری در نزدیک 
فرودگاه اربیل در اقلیم کردســتان 
عراق متعلق بــه نیروهای آمریکایی 
حمله کرد. این اقدام در تالفی کشته 
شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس ســپاه بود و به اسم او هم نام 
گرفت. گفته می شــود کــه در این 
عملیات از ۳5 موشک  قیام و ذوالفقار 

استفاده شده است.
ســپاه پاسداران که مســئولیت این 
حمله را برعهده دارد، در اطالعیه ای 
سایر دولت های متحد آمریکا را تهدید 
کرد که »هر سرزمینی، به هر ترتیب 
مبدا اقدامــات خصمانه و تجاوزگرانه 
علیه جمهوری اســالمی ایــران قرار 

گیرد، هدف قرار خواهد گرفت.«
 دیگ منازعات میان ایران و آمریکا 
تا نزدیکی نقطه جوش رسید. کسانی 
که خواهان خونخواهی قاسم سلیمانی 
بودند از انتقام ایران خشنود شدند و 
بقیه روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه را در 
نگرانی و انتظار واکنش آمریکا سپری 

کردند.
 با سخنان دونالد ترامپ اما در بعد از 
ظهر روز چهارشنبه، التهاب فروکش 

کرد.
ترامپ با تاکید بر اینکه هیچ نیروی 
آمریکایی یا عراقی در حمله ایران به 
پایگاه ما در عراق کشــته یا زخمی 
نشد، گفت آمریکا آماده است تا صلح 
را در آغوش بگیرد. پیش از این ترامپ 
تهدید کرده بود کــه در صورت هر 
اقدــام ایران 52 نقطه حیاتی ایران را 

بمباران خواهد کرد.
در ساعات اولیه این حمله شبکه های 
خبری ســی ان ان و فاکــس نیوز در 
آمریکا به نقــل از منابع خود گزارش 
داده  بودنــد که در ایــن حمالت 
ســربازان آمریکایی کشته نشده اند. 
این رسانه ها تنها زخمی شدن چند 
عراقــی را در این حمــالت گزارش 
کردند. اما رسانه های ایرانی وابسته به 
سپاه پاسداران از کشته شدن بیش از 
۸۰ نفر و زخمی شدن 2۰۰ نفر خبر 
داده بودند. نهایتا با اعالم رســمی 
رئیس جمهور آمریکا اخبار سی ان ان 

و فاکس نیوز تایید شد.
رئیس جمهــور آمریــکا در بخش 
دیگری از ســخنان خود گفت: ایران 
باید از جاه طلبی هســته ای دســت 
بکشــد. زمان آن رسیده که بریتانیا، 
آلمان،  فرانسه و چین این واقعیت را 
درک کننــد و از توافق برجام بیرون 

بیایند.
او ایــران را یــک حکومــت حامی 
تروریســم در جهــان نامید و گفت: 
»ما هرگز اجازه این را نخواهیم داد. 
هفته گذشته به دستور من بزرگترین 
و برترین تروریســت جهان، قاســم 

سلیمانی کشته شد.«
ترامــپ گفت:»ارتــش آمریکا تحت 
دولــت من بازســازی کامل شــد و 
نیروهای مسلح آمریکا از هر زمان دیگر 
قدرتمند تر است اما ما نمی خواهیم از 
آنها اســتفاده کنیم. نیروهای عالی 
آمریــکا بــرای هر رویدادــی آماده 
هستند. ایران قصد دارد از برنامه خود 
دست بردارد که برای منطقه و جهان 

خیلی خوب است.«
دونالد ترامپ، در اولین واکنش خود 
پس از این حمالت در توییتی نوشته 
بود: »همه چیز خوب است! موشک ها 
از ســوی ایران به دــو پایگاه نظامی 
در عراق شــلیک شد. ارزیابی تلفات 
و خســارات در جریان است. تا االن 
همه چیز خوب است! ما قوی ترین و 
مجهزترین ارتش دنیا را داریم. فردا 

صبح بیانیه ای منتشر می کنم.«

یک سیلی با ۳۵ موشک

پیش از رییس جمهــور امریکا رهبر 
جمهوری اســالمی هم دربــاره این 
حمله ســخن گفتــه بــود. آیت اهلل 
خامنه ای صبح روز چهارشــنبه، در 
دیدار با مردم قم، به گونه ای سخن 
گفت که ظاهرا این اقدام ارتباطی با 
انتقام سختی که وعده داده بود، ندارد 
و تنها تنبیهی مختصر بوده است، او با 
اشاره به حمالت موشکی به پایگاه های 
نظامیان امریکا در عراق گفت: »بحث 
انتقام بحث دیگری اســت، دیشب 
یک ســیلی به آنها زده شــد اما در 
مقام مقابله، ایــن اقدامات نظامی به 
این شکل کفایت نمی کند بلکه باید 

حضور فسادبرانگیز امریکا در منطقه 
تمام شود. حضور آنها در این منطقه 
و در هر جای دیگر دنیا، جز جنگ، 
اختالف، فتنه، ویرانی و خراب شدن 
زیربناها هیچ نتیجه دیگری نداشته 
است و آنها همین فساد و ویرانگری 
را برای ایران عزیز و جمهوری اسالمی 
هــم آرزو و اصــرار دارند و مســئله 
مذاکره و نشستن پشت میز، مقدمه 
آن دخالتها و حضورها است، بنابراین 
حضور امریکایی ها در منطقه باید به 

پایان برسد.«
بار دیگر پای حوادث آبان ماه به میان 

کشیده شد
آیت اهلل خامنه ای در ســخنان روز 
چهارشــنبه خود نشــان داد که با 
وجود تمامی استفاده های تبلیغاتی 
که جمهوری اسالمی از مرگ قاسم 
سلیمانی کرد همچنان نگران حوادث 
آبان ماه است، او با اشاره مکررش به 
دشمنی که نقشه می کشد تا در عزم 
و اراده مردم اخالل ایجاد کند، گفت: 
»آنها تالش می کنند با تردیدافکنی 
در ایمان و غیرت دینی مردم، قدرت 
تهاجمی و دفاعی جمهوری اسالمی را 
از بین ببرند. البته توطئه آمریکایی ها 
فقط منحصر به این ترفند نیست بلکه 
آنهــا به دنبال ضربه زدــن به نظام 
اسالمی در میدانهای سیاست، اقتصاد 

و مسائل امنیتی نیز هستند.«
رهبــر جمهوری اســالمی با مرتبط 
کردــن حوادث آبان مــاه به عناصر 
آمریکایی بار دیگر اتهاماتی بزرگ را 
متوجه مردم معتــرض کرد و گفت: 
»قبل از وقوع قضایای آبان، یک عنصر 
آمریکایی با عدــه ای ایرانی مزدور و 
وطن فروش در یک کشــور کوچک 
اما واقعا شــریر و خبیث اروپایی دور 
هم جمع شــدند و نقشه های قبلی 
خود را برای حوادثــی که چند روز 
بعد اتفاق افتاد به روز کردند. مردم از 
حادثه بنزین اوقاتشــان تلخ بود و به 

محض آنکه برخی مردم که تعداد آنها 
نیز زیاد نبود به عنوان اعتراض بیرون 
آمدند، مغرضــان، فریب خوردگان و 
عمال دشمن که از قبل آنها را آماده 
کرده و به عده ای از آن مزدوران پول 
داده بودند، شروع به اجرای آن نقشه 
یعنــی تخریب، آتش زدــن و ویران 
کردن مراکز دولتی و مردمی کردند 

تا جنگ راه بیندازند.«

او مدعی شــد که آمریکایی ها در روز 
اول آن حوادث بــه خیال اینکه کار 
ایران تمام شده است، خوشحال شدند 
و گفت: البته دو روز بعد که معلوم شد 
کار خود آنها تمام شده است نه ایران، 

بسیار اندوهگین و غصه دار شدند.

پای آمریکا را از منطقه بریده و قطع 
می کنیم

حسن روحانی، رئیس دولت جمهوری 
اسالمی نیز روز چهارشنبه در جلسه 
هیات دولت از ســپاه پاسداران بابت 
عملیات شب گذشــته تشکر کرد و 
گفت: »اگر آمریکا از این به بعد بخواهد 
مرتکب جنایت دیگری شود باید بداند 
که پاسخ محکم تری را خواهد گرفت. 
آمریکایی ها اگر آگاهی و هوشیاری 
داشــته باشــند در این مقطع اقدام 
دیگری انجام نمی دهند اما اگر این 
کار را انجــام دادند هم مردم و هم 
نیروهای مسلح کشــور آماده اقدام 

متقابل در برابر آنها هستند.«
روحانی در اشاره تلویحی به قطع نامه 
پارلمان عراق بــرای خروج نیروهای 
آمریکایی از عــراق گفت که آمریکا 
باید پاسخ اصلی خود را از ملت های 
منطقــه دریافت کند »آنها دســت 
سردار ســلیمانی عزیز ما را در این 
جنایت قطع کردنــد؛ انتقامش این 
است که پای آمریکا را از این منطقه 

بریده و قطع کنیم.«

نیروی نیابتی نداریم

در حالی کــه برخی از گمانه زنی ها 
حاکی از آن است که نیروهای نیابتی 
ایران در منطقه حمالت بیشتری به 
نیروهای آمریکایی خواهند داشــت، 
حسن روحانی منکر وابستگی حشد 
الشــعبی، حزب و اهلل لبنان و حوثی 
های یمن به ایران شــد و گفت: »ما 
نیروی نیابتی نداریــم چرا که امروز 
ملــت ها آزادند و هیــچ نیرویی در 
هیچ کشوری تحت فرمان ما نیست به 
گونه ای که حشدالشعبی جزو نیروی 
مسلح رســمی عراق و تحت فرمان 

فرماندهی عراق قرار دارد.
حــزب اهلل لبنان بخشــی از دولت، 
پارلمان و حاکمیت در لبنان است و 
خودشان برنامه داشته و اهداف خود 
را دنبال می کنند؛ همچنین مردم 
یمن تابع فرمان ما نیســتند و برای 
کشور خود مبارزه می کنند و ممکن 
است باز هم حوادثی همچون حادثه 
آرامکو را بیافرینند و این هیچ ارتباطی 
به مردم ، حکومت و نیروهای مسلح 
ایران ندــارد. آمریکایی ها نباید خطا 
کرده و اگر در آینده با مشــکلی در 
سطح دنیا مواجه شدند آن را گردن 

ایران بیندازند.«

ظریف: ایران اقدام متناسب انجام داد 
و به پایان رسید

واکنــش هــای وزیر امــور خارجه 
جمهوری اسالمی به حمله موشکی 
سپاه پاســداران به مواضع آمریکایی 
اما برخالف رهبر جمهوری اســالمی  
حاکی از آن بود که این اقدام را انتقام 
تمام و کمال ایران می داند و همانند 
آیــت اهلل خامنه ای حرفــی از ادامه 

واکنش ها نزد.
محمد جواد ظریف، در همان ساعات 
اولیه حمله، دــر توییتی اعالم کرد: 

»ایران اقداماتی متناسب برای دفاع از 
خود ذیل ماده 5۱ منشور ملل متحد 
را اتخاذ و به پایان رســاند و پایگاهی 
که از آن حمله مسلحانه بزدالنه علیه 
شــهروندان و مقامات ارشد ما انجام 
شده بود را هدف قرار داد. ما به دنبال 
تشدید تنش یا جنگ نیستیم ولی در 
برابر هرگونه تجــاوزی از خود دفاع 

خواهیم کرد.«
ظریف چهارشنبه پیش از ظهر پس 
از پایان جلســه هیات دولت هم در 
جمع خبرنگاران، با اشــاره به پاسخ 
انتقام جویانه ایران به کشــته شدن 
سلیمانی گفت: »به برادران عزیزمان 
در سپاه پاســداران انقالب اسالمی 
تبریک عــرض می کنم. همانطور که 
در شان نظام جمهوری اسالمی ایران 
اســت، پاســخ به یک پایگاه متجاوز 
دــر منطقه به عنــوان اقدام نظامی 
علیه اقدام تروریســتی آمریکا در به 
شهادت رساندن سردار شهید سپهبد 
سلیمانی و همراه شان را انجام دادند. 
او با بیان اینکــه همانطور که گفته  
بودیم پاسخ جمهوری اسالمی، پاسخ 
مشخص و متناسب خواهد بود، گفت: 
اگرچه هیچ چیز متناسب با شهادت 
سردار سلیمانی نیست، اما این اقدام 
در پاســخ علیه مراکــز نظامی آنهم 
یک مرکز نظامی اشــغالگر که بعد از 
اعالم مجلس عراق، دیگر صالحیت و 
مشروعیت حضور هم در عراق حتی 

به شکل ظاهری ندارد، انجام شد.«
با این تفاســیر به نطر می رسد وعده 
انتقام سخت جمهوری اسالمی نهایتا 
به موشــک باران دــو پایگاه نظامی 
بدون تلفات منجر شد. حال چنانچه 
از شــواهد برمی آید مقامات دوطرف 
احساس برد کرده و تمایلی به ادامه 
درگیری ها ندارنــد و تعادل ناپایدار 
پیشــین بار دیگر برقرار شد، این بار 

بدون قاسم سلیمانی.

یلدا امیری )زیتون(
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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

با بیش از 30 سال تجربه کار در کانادا
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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
$588,800
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از احمد وحیدی تا اسماعیل قاآنی
 سه دهه با نیروی قدس

آیــت  اهلل خامنــه ای بالفاصله پس از 
کشته شدن قاسم سلیمانی، اسماعیل 
قاآنی، جانشــین او، را به فرماندهی 
نیروی قدس سپاه پاسداران منصوب 

کرد.
پیام این سرعت در انتصاب فرمانده 
جدید این است که چیزی در نیروی 
قدس تغییر نخواهد کرد؛ موضوعی که 
در متن حکم فرماندهی سرتیپ قاآنی 
نیز آمده است: »برنامه آن نیرو عیناً 
همان برنامه دوران فرماندهی شهید 

سلیمانی است.«
اگــر آن گونه که آیــت  اهلل خامنه ای 
می گوید برنامــه کاری نیروی قدس 
تغییــر نکند، عملکرد ایــن نیرو در 
آیندــه بایــد بیش از هــر چیز تابع 
سوابق، ویژگی ها و قابلیت های فردی 
فرماندهان این نیرو، به ویژه اسماعیل 

قاآنی، فرمانده جدید آن، باشد.
اما این فرماندهان چه کسانی هستند؟ 
بر اســاس چه نوع ساختاری تصمیم 
می گیرنــد؟ روش هــا و شــیوه های 
عمل آن ها چگونه اســت؟ و چگونه 
بزرگ تریــن و مخفی تریــن نیروی 
مســلح جمهــوری اســالمی را در 
سرتاسر خاورمیانه و آسیای مرکزی 

اداره می کنند و پیش می برند؟
این نوشــتار تالشی است برای پاسخ 

دادن به این سؤال ها.

ســاختار  در  قدس  نیروی  جایگاه 
نیروهای مسلح ایران

نیــروی قدــس یکــی از نیروهای 
چهارگانه سپاه پاســداران است. سه 
نیروی دیگر، نیروی مقاومت زمینی 
)محمــد پاکپــور(، نیــروی هوافضا 
)امیرعلــی حاجی زادــه( و نیــروی 
دریایی )علیرضا تنگسیری( هستند 
که در کنار سازمان بسیج )غالمرضا 
سلیمانی(، سازمان اطالعات )حسین 
طائب(، حفاظت )فتح اهلل جمیری( و 
کاظمی(،  )محمد  اطالعات  حفاظت 
هشت واحد اصلی تشکیل دهنده سپاه 

هستند.
این هشت واحد زیر نظر فرمانده کل 
سپاه )حسین ســالمی( و جانشین 
او )علــی فدوی( فعالیــت می کنند. 
نهاد نمایندگی ولی فقیه در ســپاه 
)عبداهلل حاجی صادقی( نیز در عرض 
فرماندهی سپاه عمل می کند، به این 
معنا که زیرمجموعه فرماندهی سپاه 

نیست و هم دوش آن عمل می کند.

ســپاه  قدس؛  نیروی  مأموریــت 
برون مرزی

نیروی قدس، معروف به سپاه قدس، 
بخش برون مرزی ســپاه پاســداران 
اســت که در خارج از مرزهای ایران 
فعالیت دارد. وجود چنین بخشــی 
در ســپاه پیش از این به طور رسمی 
اعالم نمی شد، اما در پی شروع جنگ 
سوریه در ســال 2۰۱۱ و مشارکت 
گســترده نیروی قدس به فرماندهی 
قاســم ســلیمانی در این جنگ در 
حمایت از حکومت بشــار اســد، نام 
نیروی قدس و فرمانده آن بیشــتر از 

گذشته به رسانه ها راه یافت.
مهم ترین حوزه های مأموریت نیروی 
قدس، در گذشــته، لبنان و بوسنی 
و هرزگویــن بوده اســت. هم اکنون 
این  مأموریت  مهم ترین حوزه هــای 
نیرو عبارت است از: لبنان )حمایت از 
حزب اهلل و تالش برای نفوذ بیشتر در 
ساختارهای دولتی و امنیتی(، سوریه 
)حمایت از بقای بشار اسد از جمله با 
تشکیل شبه نظامیان حامی حکومت(، 
عراق )از جمله با تأســیس حشــد 
الشعبی و تالش برای روی کار آوردن 
دولت های نزدیک تر به ایران و کنترل 
و مدیریت روابط با اقلیم کردســتان 
عراق(، یمن )حمایت از بقای حکومت 
حوثی ها در صنعا در برابر فشارهای 
عربستان(، افغانستان )حمایت سنتی 
از گروه های سیاسی یا مسلِح نزدیک 
به ایران و تالش برای نفوذ بیشتر در 
دولت(، و نوار غزه )حمایت همه جانبه 
از گروه هایی ماننــد حماس و جهاد 

اسالمی در برابر اسرائیل(.
اغلب ایــن گروه ها و رهبــران آن ها 
در فهرست ســازمان های تروریستی 

آمریکا قرار دارند.
با وجود تمرکز خاص نیروی قدس بر 
کشورهای مزبور، این نیرو در تمامی 
خاورمیانه و از جملــه در اختالفات 
ایران و بحرین فعال است و خبرهای 
متعددی از بازداشــت اعضای آن در 
کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 

منتشر شده است.
از حوزه های جدیدتر فعالیت نیروی 
قدس می توان از کشورهای آفریقایی 
یــاد کرد که جمهوری اســالمی در 
ســال های اخیر تالش بیشتری برای 
نفوذ در آن ها و استفاده از این کشورها 
به عنوان محلی برای پیگیری اهداف 
خود انجام داده است؛ فعالیت هایی که 
باعث شده است خود نیروی قدس نیز 
در فهرست ســازمان های تروریستی 

آمریکا قرار گیرد.

محصول  قدس  نیــروی  تاریخچه: 
تقسیم کار سپاه و وزارت اطالعات

فعالیت هایــی که اکنــون مأموریت 
نیروی قدس به شمار می روند، تا پیش 
از تأســیس این نیــرو، در چارچوب 
تشــکل های گوناگونی در جمهوری 

اسالمی پیگیری شده است.
یکــی از اولین نهادهای فعال در این 
زمینه تشــکیالت تحــت فرماندهی 
محمــد منتظــری، فرزنــد آیت اهلل 
منتظری، بود کــه از ۱۳5۷ تا زمان 
کشته شــدن او در سال ۱۳۶۰ فعال 

بود.
محمد منتظری که ســابقه فعالیت 
مسلحانه علیه حکومت شاه در خارج 
از کشــور را داشت و با فلسطینی ها 
به ویژه ســازمان فتح به ریاست یاسر 
عرفــات دــر ارتباط بــود، به حدی 
قدرت داشــت و خودمختار بود که 
در بهار ۱۳5۸ با دعوت از عبدالسالم 
جلود، نفر دوم حکومت معمر قذافی 
دــر لیبی، فرودــگاه مهرآبــاد را با 
فرســتادن نیروهایش بست و بدون 
توجه به مخالفت دولت وقت، جلود 

را با حمایت احمد خمینی به دیدار 
آیت اهلل خمینی برد.

در سال های بعد، فعالیت های خارج 
از کشــور ســپاه تحت نظارت علی 
خامنه ای، رئیس جمهــور وقت، قرار 
گرفــت و او از افرادی چون محمود 
هاشمی شاهرودی )رئیس بعدی قوه 
قضاییــه در دوران رهبــری آیت اهلل 
خامنه ای( حمایت کرد تا تشکیالت 
عراقی های مخالف صدام در ایران را 
به اسم مجلس اعالی انقالب اسالمی 
تشــکیل دهند و خود شــاهرودی 

سخنگوی آن شد.
تشکیالت دیگری که در دهه ۶۰ به 
طور همزمان با گروه های مورد حمایت 
ایران در خارج از کشور ارتباط داشت، 
دفتر نهضت های آزادیبخش ســپاه 
بود که زیر نظر مهدی هاشمی، عضو 
وقت شورای فرماندهی سپاه و برادِر 
داماد آیت اهلل حســینعلی منتظری، 
اداره می شــد. او بعدهــا در رقابت با 
تیم رفسنجانی و خامنه ای به دست 
محمدی ری شــهری، وزیر اطالعات 
وقت، بازداشت و محاکمه و در سال 

۱۳۶۶ اعدام شد.
در دــوران جنگ ایــران و عراق نیز 
محســن رضایی، فرمانده وقت سپاه، 
به تدریج تــالش کرد تا کل ارتباط با 
گروه های مورد حمایت ایران در خارج 
از کشور را زیر پوشش خود بگیرد. این 
اولین گام های جدی سپاه برای احاطه 
کامل بر فعالیت های نظامی-امنیتی 
جمهوری اسالمی در خارج از کشور 
بود که البته با رقیبی در درون نظام، 
یعنی وزارت اطالعاِت تازه تأسیس، نیز 
روبه رو بود که آن روزها بخش خارجی 
آن را افرادی چون اصغر میرحجازی، 
مشاور سیاسی-امنیتی کنونی آیت اهلل 

خامنه ای، اداره می کرد.
محســن رضایی همچنین اقدام به 
تشکیل تیپ ۹ بدر کرد که متشکل 
از مخالفان صدام دــر ایران و برخی 
اســرای عراقی بود. محســن رضایی 
از همــان ابتدا تالش کرد تیپ ۹ بدر 
زیــر نظر مجلس اعال و تشــکیالت 
محمدباقر حکیم نباشد. حکیم بارها 
از ایــن رویکرد محســن رضایی نزد 
هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای 
شکایت کرد، ولی رضایی کار خود را 

می کرد.
دو تن از کسانی که آن روزها در تیپ 
۹ بدر فعالیــت می کردند، ابومهدی 
مهندس )نایب رئیس حشد الشعبی 
که همراه قاسم سلیمانی در فهرست 
تروریســتی آمریکا قرار داشت و در 

حمله هوایی اخیر کشته شد( و هادی 
عامری بودند.

ابومهدی مهندس اوایل دهه ۱۹۸۰ از 
عراق به کویت فرار کرده بود و، پس 
از همــکاری با عماد مغنیه )نفر دوم 
حزب اهلل لبنان که سال ۱۳۸۶ کشته 
شــد( در بمب گــذاری علیه اهداف 
آمریکایی-اروپایی در کویت، به ایران 

آمده بود.
ابومهدی بعدهــا فرمانده تیپ ۹ بدر 
شد که جزئی از ساختار رسمی سپاه 

پاسداران بود.
یکــی از افراد دیگری کــه آن موقع 
در تیپ بدر فعال بود، هادی عامری، 
رئیس کنونی گروه بدر، از مهم ترین 
گروه های تشکیل دهنده حشد الشعبی 
عراق است. در عملیات کربالی پنج 
در شلمچه در سال ۶5، هم ابومهدی 
مهندس و هم هادــی عامری تحت 
فرماندهی حســن دانایی فر خدمت 
کردند که پس از ســقوط حکومت 
صدام، در فاصله ســال های ۱۳۸5 تا 
۱۳۸۹، ســفیر ایران در عراق شد و 
همزمان با سفارت او، این دو نیروی 
او در تیپ بدر نیز از مســئوالن ارشد 
دولت و نیروهای نظامی-امنیتی عراق 

شده بودند.
بخش دیگری از فعالیت های سپاه در 
خــارج از مرزها در چارچوب قرارگاه 
رمضان انجام می شــد که مســئول 
ارتباط ایران با پیشــمرگه های کرد 
عراقــی از جمله نیروهای مســعود 

بارزانی و جالل طالبانی بود.
یکی از فرماندهان ارشد قرارگاه رمضان 
و رئیس ستاد آن در آن سال ها ایرج 
مسجدی بود که حاال سرتیپ مسجدی 
و سفیر ایران در عراق است. از دیگر 
فرماندهــان قرارگاه رمضــان در آن 
مقطع محمدرضا نقدی بود که بعدتر 

به فرماندهی بسیج رسید.
دــر دهه ۱۳۶۰ بخــش مهم تری از 
فعالیت های ســپاه در لبنــان و در 
انجام  اســرائیل  مرزهــای  نزدیکی 
می شــد. این تشکیالت که بعدها در 
خود سپاه به سپاه لبنان معروف شد، 
با هدایت حســین دهقان )سرتیپ 
بعدی و وزیر دفاع دولت روحانی( به 

تشکیل حزب اهلل لبنان منجر شد.
دو تن از کسانی که آن سال ها تحت 
نظر حســین دهقان برای فرماندهی 
حزب اهلل تربیت شده و آموزش دیدند 
حسن نصراهلل، رهبر کنونی حزب اهلل، 
و عماد مغنیه، مسئول بخش نظامی و 

امنیتی حزب اهلل، بودند.
دو فرد دیگر نیز که پس از حســین 

دهقان در هدایت حزب اهلل و ارتباط 
بــا آن مؤثر بودنــد، احمد وحیدی، 
مسئول وقت اطالعات سپاه و اولین 
فرمانده نیروی قدس پس از تأسیس، 
و فریدون وردی نژاد )که آن ســال ها 
به مهدی نژاد معروف بــود( بودند و 
هر دو از طرف هاشمی رفسنجانی و 
سپاه در سال ۱۳۶4 مسئول مذاکره 
با مک فارلین، فرســتاده ویژه دولت 

رونالد ریگان به ایران، بودند.
این دو هر دو بعدها ســرتیپ شدند. 
احمد وحیدی وزیر دفاع شــد و حاال 
رئیس دانشــگاه دفاع ملی اســت و 
وردی نژاد مدیر خبرگزاری جمهوری 
اسالمی شد و حاال در دفتر روحانی 
در خیابان پاستور مشــاور رسانه ای 

اوست.
بعد از جنگ ایران و عراق و درگذشت 
آیــت اهلل خمینی، علــی خامنه ای و 
هاشمی رفسنجانی به عنوان مسئوالن 
ارشــد جمهوری اســالمی تصمیم 
گرفتند نوعی تقسیم کار بین سپاه و 
وزارت اطالعات که در حال رقابت با 

یکدیگر بودند انجام دهند.
فعالیــت علیــه مخالفان سیاســی 
جمهوری اسالمی در خارج از کشور، 
از جمله ترور رهبران آن ها، در عمل و 
عمدتاً به وزارت اطالعات سپرده شد و 
کنترل و مدیریت گروه های غیرایرانی 
متحد جمهوری اسالمی کامالً به سپاه 

سپرده شد.
تمامی تشــکیالت فرعی و متنوع، از 
جمله در مراحل بعد فرماندهی نصر 
به ریاست رضا سیف اللهی که مسئول 
ارتباط با کردها و شیعیان عراق شده 
بود، با یکدیگر ادغام شدند و نیروی 
قدس سپاه پاســداران تشکیل شد، 
هرچند تا سال ها در بین عامه مردم 

سخنی از آن گفته نمی شد.

نیروی قدس قاسم سلیمانی

رشد و گسترش اصلی نیروی قدس 
با آغاز فرماندهی قاســم سلیمانی در 
سال ۱۳۷۶ اتفاق افتاد. او که از معدود 
فرماندهان محبوب آیت اهلل خامنه ای 
در سپاه بود )عمده فرماندهان ارشد 
ســپاه در دوران جنگ بیشــتر به 
هاشمی رفســنجانی نزدیک بودند 
تا خامنه ای( به ســرعت دســت به 
گسترش ســازمانی و بســط حوزه 

فعالیت نیروی قدس زد.
نیــروی قدــس کــه منطقــاً باید 
زیرمجموعه فرمانده کل و جانشین 
او باشــد، در دوره فرماندهی قاســم 

ســلیمانی به دلیل رابطــه ویژه او با 
آیــت اهلل خامنه ای دــر عمل نوعی 
اســتقالل خاص پیدا کرد و قاســم 
سلیمانی به عنوان فرمانده آن برنامه ها 
و تصمیمات خود را بیشتر با آیت اهلل 
خامنــه ای هماهنگ می کــرد تا با 

فرمانده یا جانشین فرمانده سپاه.
فرمانده کل سپاه و جانشین او نیز، به 
دلیل جایگاه ویژه قاسم سلیمانی نزد 
رهبری و اعتمــاد تام و تمام آیت اهلل 
خامنه ای بــه او، در عمل فقط نقش 
لجســتیکی و پشتیبانی برای نیروی 
قدس را داشتند و چاره ای نداشتند 
که صرفاً تأییدکننده اداری تصمیمات 

سلیمانی باشند.

در  خاص  تصمیم گیری  سیســتم 
نیروی قدس: یک کشور، یک پرونده، 

یک فرمانده

با وجود آن که نیروی قدس بیشــتر 
با فرماندهی قاسم سلیمانی شناخته 
می شــود، ولی او نوعی از سیســتم 
خــاص و ویژه تصمیم گیــری را در 
نیروی قدس ایجاد کرد؛ سیستمی که 
تا روزی که خوِد او زنده بود، به دلیل 
نقش شــخصی پررنگش در هدایت 
و فرماندهی نیروی قدس، به چشــم 

نمی آمد.
برخالف ســایر نیروها و سازمان های 
مسلح یا غیرمسلح در ایران که معموالً 
در آن ها معاونانی تعریف می شوند و 
ذیل معاونان نیز فرماندهان رده پایین تر 
یا مدیران کل تعریف می شوند، اساس 
سیســتم تصمیم گیری دــر نیروی 
قدــس، آن گونه که عملکرد این نیرو 
در سال های گذشته نشان می دهد، 
بر اســاس سیستم »یک کشور، یک 

پرونده، یک فرمانده« است.
بر اساس این سیستم، مسئولیت اداره 
و تصمیم گیری هر یک از کشورهایی 
که نیروی قدس در آن ها فعال است 
به یک فرمانده خاص واگذار می شود 
و او از اختیــارات ویــژه برای کنترل 
فعالیت های جمهوری اسالمی در آن 
کشــور برخوردار است و پاسخگوی 
کم و کاست احتمالی در تحقق اهداف 
جمهوری اســالمی در آن کشور نیز 

خواهد بود.
در واقع در چنین سیستمی، به جای 
تقســیم موضوع فعالیت های نیروی 
قدس در هر کشــور بین معاونت ها 
و ادــارات گوناگون، ایــن معاونت ها 
و ادارات نیروی قدس هســتند که 
نقش پشتیبانی و لجستیک را برای 
مســئوالن پرونده های عراق، لبنان، 
سوریه، افغانستان، یمن، غزه و... بازی 
می کنند. به عبارت دیگر، در نیروی 
قدس فرماندهانی که مسئول پرونده 
یک کشور خاص هستند محور قرار 
گرفته اند و ســایر ادارات و بخش ها 
به آن ها ســرویس و خدمــات ارائه 

می کنند.
در رأس این سیســتم نیز شــورای 
فرماندهی نیروی قدس قرار دارد که 
خبر وجود آن ســال گذشته هنگام 
معرفی حسن پالرک، مسئول سابق 
ستاد بازسازی عتبات عراق، به عنوان 
عضو آن از سوی قاسم سلیمانی علنی 

شد.
اســامی ســایر اعضای دیگر شورای 
فرماندهی نیروی قدس اعالم نشــده 
است. این شورا در عمل نقش شورای 
مشورتی برای فرمانده نیروی قدس را 
بازی می کند و فرمانده جدید نیروی 
قدس، اســماعیل قاآنی، از اختیارات 
کامــل فرماندهــی همانند قاســم 

سلیمانی برخوردار است.

فرمانده جدید نیروی قدس کیست؟

فرمانده جدید نیروی قدس سرتیپ 

مهم ترین امیدواری نیروی قدس و فرمانده جدید آن برای روبه رو شــدن با 
این چالش ها امید به کســب اعتماد و حمایت ویژه آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
جمهوری اسالمی، است اما حتی با ادامه حمایت خاص علی خامنه ای از نیروی 
قدس، چالش مهم تر فعال تر شدن آمریکا در هدف قرار دادن نیروی قدس، 
فرماندهان آن و فرماندهان گروه های نیابتی وابسته به آن است؛ یک چالش 
مهم و فوری که می تواند به طور جدی به شــبکه فرماندهی نیروی قدس و 

گروه های نیابتی آن آسیب وارد کند.



2۷27 Issue 1458 Friday January 10, 2020شماره ۱45۸ جمعه 20 دی ۱۳۹۸

Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

Tel: 604.925.6800
)Clyde سوئیت 245 واقع در شماره 1425 مارین درایو در وست ونکوور )تقاطع جنوب غربی خیابان های چهاردهم و

40 سال تجربه عکاسی و فیلمبرداری از بیش از صدها کنسرت و جشن عروسی

عکس های پرتره، پاسپورت، سیتی زن شیپ با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت

حمید زرگرزاده

اســماعیل قاآنی اســت که به جای 
سرلشکر سلیمانی نشسته است. قاآنی 
در نیروی قدس فرد جدید و تازه کاری 
نیســت. او نه تنها از ابتدای تأسیس 
نیروی قدس در ســه دهه پیش در 
این نیرو حضور داشــته، بلکه در ۱2 
سال گذشته و از سال ۱۳۸۶ جانشین 
فرماندــه نیروی قدس بوده اســت. 
دســتیار نزدیک قاسم سلیمانی بود 
و در دوره فرماندهی قاسم سلیمانی 
عالوه بــر این که جانشــین فرمانده 
نیروی قدس بود، در عمل مســئول 
پرونده افغانستان نیز به شمار می رفت.

او خــود اهل خراســان، مرکز اصلی 
وابسته  افغانستانی  نیروهای  فعالیت 
به ایران مانند تیپ فاطمیون، است. 
سابقه همکاری فرمانده جدید نیروی 
قدس با گروه هــای نیابتی ایران در 
افغانســتان مانند تیپ فاطمیون به 
دوران جنگ ایران و عراق برمی گردد.

اسماعیل قاآنی در دوران جنگ ایران 
و عــراق فرمانده تیــپ 2۱ امام رضا 
)بعدتر لشکر 2۱( و لشکر پنج نصر بود 

که دو یگان نظامی اصلی خراسانی ها 
در جنگ بودند. عمده افغان هایی نیز 
که در جنگ ایــران و عراق در کنار 
نیروهای ایرانی می جنگیدند در یکی 

از این دو یگان فعال بودند.
افغان هایی که تجربه حضور در تیپ 
امام رضا و لشکر پنج نصر را داشتند 
و بعد ها هم دــر جنگ های داخلی 
افغانستان زیر نظر ســپاه پاسداران 
شرکت کرده بودند، بعدها در دوره 
فرماندهی قاسم سلیمانی و جانشینی 
اسماعیل قاآنی اقدام به تشکیل تیپ 
فاطمیون کردند که یکی از یگان های 
اصلی تحت امر نیروی قدس در جنگ 
داخلی سوریه در حمایت از حکومت 

بشار اسد بود.
در جنگ ســوریه، تیپ فاطمیون به 
حدی مورد توجه قاســم سلیمانی و 
اسماعیل قاآنی قرار گرفت که به تدریج 
از تیپ به یک لشــکر تقویت شــده 
تبدیل شــد )اصطالحی نظامی برای 
لشــکرهایی که بیش از یک لشــکر 

معمولی نیرو دارند(.

یکی از این فرماندهان که سابقه حضور 
در جنگ ایران و عراق را نیز داشت، 
علیرضا توســلی معروف به ابوحامد 
فرمانده و بنیانگذار تیپ فاطمیون بود 

که سال ۱۳۹۳در سوریه کشته شد.

جانشین جدید فرمانده نیروی قدس

هنوز معلوم نیست که جانشین فرمانده 
جدید نیروی قدس، یعنی پستی که تا 
همین هفته در اختیار اسماعیل قاآنی 
بود و حاال خالی شده، چه کسی باشد. 
جانشین در ساختار نیروهای مسلح 
ایران تــا هنگامی که فرمانده حضور 
دارد، خیلی دارای قدرت فرماندهی 
و اختیارات نیست مگر آن که فرمانده 
نیرو اختیارات یا پرونده خاصی را به 
او واگذار کند یا این که فرد جانشین 
به لحاظ شخصی فردی صاحب نام و 
معروف باشد که بتواند با استفاده از 
ســوابق و ویژگی های فردی خود بر 

اعتبار این جایگاه بیفزاید.
یکی از فرماندهانی که ممکن است به 

هســته اصلی فرماندهی جدید نیروی قدس : سرتیپ اسماعیل قاآنی، فرمانده جدید نیروی قدس- سرتیپ 
ایرج مسجدی، سفیر ایران در بغداد و مسئول پرونده عراق - سرتیپ احمد صبوری، معاون هماهنگ کننده و از 
نامزدهای احتمالی برای جانشینی فرمانده نیروی قدس- علی شیرازی، نماینده ولی فقیه در نیروی قدس- حسن 
دانایی فر، سفیر سابق ایران در عراق )1۳۸9 تا 1۳9۵(- حسن کاظمی قمی، سفیر سابق ایران در عراق )1۳۸۵ تا 
1۳۸9(- محمد جالل مآب، مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات- حسن پالرک، مشاور و دستیار ویژه فرمانده و 

عضو شورای فرماندهی نیروی قدس

عنوان جانشین فرمانده نیروی قدس 
معرفی شود، سرتیپ احمد صبوری، 
معاون هماهنگ کننده نیروی قدس 
در شــرایط کنونی، اســت. معاون 
هماهنگ کننده که در ســاختار هر 
نیروی نظامی ایران معموالً نفر سوم 
آن نیرو محســوب می شود، وظیفه 
هماهنگی اداری بیــن معاونت های 

گوناگون را برعهده دارد.
یکی دیگر از فرماندهــان معروف و 
شناخته شده تر نیروی قدس، سرتیپ 
ایرج مسجدی، ســفیر کنونی ایران 
در عراق است. مسجدی که به دلیل 
سال ها فعالیت در قرارگاه رمضان از 
روابط گســترده ای با مقامات کنونی 
عراق )مخالفان سابق صدام ( به ویژه 
کردهــا برخوردار اســت، در عمل 
مسئول پرونده عراق در نیروی قدس 

است.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، 
ممکن اســت او به مقامات باالتری 
هم ارتقا یابد، هرچند مسئول پرونده 
عراق بودن در جمهوری اســالمی با 
توجه به اهمیت عراق برای شــخص 
آیت اهلل خامنه ای و جمهوری اسالمی 
یک شغل و سمت مهم و حساس به 

شمار می رود.
ایرج مســجدی، به عنوان مســئول 
پرونده عراق، در عمل بر ستاد عتبات 
عالیات، یک شــبکه نفوذ گســترده 
غیرنظامی ایران در عراق، هم نظارت 
می کند؛ شــبکه ای که بســیاری از 
مسئوالن آن فرماندهان بدون یونیفرم  

و کت وشلوارپوش سپاه هستند.

چالش های پیش روی نیروی قدس

مهم ترین چالــش پیش روی نیروی 
قدس پر کردن خأل و فقدان حضور 
قاسم سلیمانی است. بخش مهمی از 
هویت نیروی قدس در ذهن طرفداران 
و مخالفان جمهوری اسالمی مدیون 
شخص قاسم سلیمانی بود و به او گره 
خورده بود. بدون ســلیمانی سخت 
اســت که نیروی قدس نفوذ گذشته 
خود در سطوح باالی تصمیم گیری 

سپاه را حفظ کند.
اسماعیل قاآنی هنوز از اعتبار شخصی 
و کاری سلیمانی نزد آیت اهلل خامنه ای 
برخوردار نیست و ایجاد رابطه ویژه او 
با شخص رهبر احتماالً به زمان نیاز 

دارد.

از طرف دیگــر، با وجود آن که قاآنی 
در ۱2 ســال گذشــته با رهبران و 
فرماندهان گروه های نیابتی ایران در 
منطقه ارتباط داشــته و کار کرده، 
ولی ایجاد رابطه ای مانند رابطه قاسم 
سلیمانی با آن ها نیز نیاز به زمان دارد.

به احتمال بســیار در آینده نزدیک 
او تــالش خواهد کرد، با ســفرهای 
کشور به کشــور، خود را مانند قاسم 
سلیمانی یک فرمانده فعال میدانی و 
نه یک رئیِس دفترنشین معرفی کند 
و ارتباط شــخصی اش را با رهبران و 
فرماندهان گروه هــای نیابتی تقویت 

کند.
از طرف دیگر، همان طور که در دوره 
فرماندهی قاسم سلیمانی در گوشه و 
کنار خبرهای رسانه ها دیده می شد، 
باید به احتمال بســیار دــر انتظار 
ســفرهای مخفی و علنی رهبران و 
کادر اصلــی هر یک از این گروه های 
نیابتــی به ایران و دیدارهایشــان با 

فرمانده جدید نیروی قدس بود.
قاآنی و  مهم ترین چالش رویــاروی 
نیروی قدس اما اثبات این نکته است 
که نیروی قدس بدون سلیمانی هم 
قادر است، در کنار توان موشکی، یکی 
از دو ستون قدرت نظامی، امنیتی و 
حتی دیپلماتیک ایران در خاورمیانه 
باشد و سایه اش بر وزارت خارجه را در 
سیاست خاورمیانه ای ایران همچنان 

تداوم ببخشد.
مهم ترین امیدــواری نیروی قدس و 
فرمانده جدید آن برای روبه رو شدن 
با این چالش ها امید به کسب اعتماد 
و حمایــت ویژه آیــت اهلل خامنه ای، 
رهبر جمهوری اســالمی، اســت اما 
حتــی با ادامه حمایــت خاص علی 
خامنــه ای از نیــروی قدس، چالش 
مهم تر فعال تر شدن آمریکا در هدف 
قرار دادن نیروی قدس، فرماندهان آن 
و فرماندهان گروه های نیابتی وابسته 
به آن است؛ یک چالش مهم و فوری 
که می تواند به طور جدی به شــبکه 
فرماندهی نیــروی قدس و گروه های 

نیابتی آن آسیب وارد کند.

مراد ویسی )رادیو فردا(

وزارت خارجه افغانستان، سفر سال گذشته 
اسماعیل قاآنی به افغانستان را بررسی می کند

رادیو فرانسه- پس از معرفی شدن اسماعیل قاآنی به عنوان فرمانده جدید 
نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، عکسی از او که با طاهر زهیر، والی بامیان 

افغانستان در سال گذشته دیدار داشته در شبکه های مجازی نشر شد.
ســال ۱۳۹۷، در مورد این نشست در صفحه رسمی مقام والیت بامیان 
هرچند نامی از قاآنی برده نشده، اما نوشته شده، فردی که با والی بامیان 

دیدار کرده، آقای اسماعیلی، معاون سفیر ایران در کابل بوده است.
ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، روز گذشته در نشست 
خبری گفت که آقای قاآنی هیچ گاهی معاون سفیر ایران در کابل نبوده و 
تاکید کرد که وزارت خارجه این ســفر را بررسی می کند که به چه هدف، 

چه زمانی و چطور انجام شده است.
دســت به دست شدن این عکس پس از تقرر اســماعیل قاآنی به عنوان 
فرمانده نیروی قدس، پرســش هایی مبنی به نفــوذ نیروهای قدس در 
افغانستان را به همراه شده است، چنانچه هارون نجفی زاده، خبرنگار ایران 
انترنشنال ادعا کرده که »سر نیروهای قدس در بامیان، دم اش در یمن و 

تنش در خیابان های تهران است.«
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حکم بازداشت حمید نوری »یک ماه دیگر تمدید شد«
بازداشت حمید  بی بی ســی- حکم 
نوری، مظنون به دســت داشتن در 
کشتار تابستان ســال ۱۳۶۷ که در 
سوئد زندانی است، برای یک ماه دیگر 

تمدید شده است.
ایرج مصداقی از شــاهدان پرونده با 
تائید این خبر در توییتر نوشت این 
حکم تا 5 فوریه 2۰2۰ تمدید شده 

است.
دلیــل ایــن تمدید این اســت که 
شاکیان، زمان کافی برای جمع آوری 

ادله داشته باشند.
کاوه موســوی از شاکیان این پرونده 
در توییتر نوشــت: »مدــارک کافی 
برای دستگیری حمید نوری دادیم 
و دستگیر شد؛ تمدید بازداشت امروز 
برای گرفتن استشهاد بقیه قربانیان 
جهت تعیین میزان دقیق مشارکت 
نوری دــر جنایات اســت و نتیجتا 
چند سال زندان گرفتن او. یعنی حق 
محاکمه سالم و تنبیه عادالنه، که به 
ایرج مصداقی و هزاران قربانی دیگر 

داده نشد.«
ماه پیش هم دادگاهی در ســوئد با 
درخواست دادستان برای تمدید قرار 
بازداشــت آقای نوری برای 4 هفته 

موافقت کرده بود.

ایرج مصداقی و کاوه موسوی، شاکیان 
این پرونده می گویند حمید نوری با 
نام مســتعار عباســی، دادیار زندان 

گوهردشت بوده است.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون 
قضایی مجلس پیشتر گفته بود »ما 
چنین شــخصی نداریم که سال ۶۷ 
دادیار باشــد و امروز او را دســتگیر 

کرده باشند«.
زندانیان سیاســی گوهردشــت و از 
جمله ایرج مصداقی، شهادت داده اند 
که ناصریان نام مستعار محمد مقیسه 
است که به ریاست شعبه 2۸ دادگاه 
انقــالب رســید و پــس از دهه ۶۰ 
شمسی، بار دیگر مسئول رسیدگی 
به پرونده های شمار زیادی از فعاالن 

سیاسی شد و شهرت یافت.
گفته می  شود حمید نوری در سمت 
دادیــار به آقــای ناصریــان کمک 

می کرده و در واقع دستیار او بوده.

ایرج مصداقی پیشــتر به بی بی سی 
فارسی گفته بود که در تابستان سال 
۱۳۶۷، حمید نوری از جمله کسانی 
بود که در زندان گوهردشت زندانیان 
را بــرای »هیأت مــرگ« انتخاب و 

رده بندی می کرد.
حمید نوری، شــهروند ایرانی شنبه 
)۹ نوامبر( به محض ورود به فرودگاه 

استکهلم بازداشت شد.
مظنون 5۸ ســاله این پرونده حضور 
خود در دســتگاه قضایی ایران را رد 
کرده و گفته  او را »با شخص دیگری 

اشتباه گرفته اند«.
مقام ها و مســئوالن ایرانــی جنازه 
هیچ یــک از قربانیــان کشــتارهای 
بــه  را   ۱۳۶۷ ســال  فراقضایــی 
خانواده هایشــان تحویل نداده و به 
عالوه، در تالش برای محو کردن هر 
نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را 

هم به اکثر خانواده ها اطالع ندادند.
گورســتان خاوران در تهران یکی از 
اعدام شــدگان  این  جمعی  گورهای 

است.
در  منتظــری  آیت اهلل حســینعلی 
جلســه ای با مقام های مســئول این 
اعدام ها را »بزرگترین جنایت تاریخ« 

حکومت ایران خوانده بود.

یارانه اقلیت ثروتمند ایران
 ۲۲ برابر یارانه

 دهک های کم درآمد است
مجموع هزینه دولت برای ســه شکل یارانه ۸90 هزار میلیارد تومان است؛ 
یعنی به ازای هر فرد 10 میلیون و 900 هزار تومان در ســال. اما نظام توزیع 
یارانه ها سبب شده که سهم ثروتمندان از یارانه  پنهان چند برابر فقیران باشد. 
فراتر از این، عدم اصالح سیســتم مالیاتی کشور نیز در خدمت ثروتمندان 

است.

یارانه های پیدا و پنهان پردرآمدها

وحید شقاقی، اقتصاددان چهارشنبه 
۱۸ دی در گفت وگــو با خبرگزاری 
دولتی کار ایــران )ایلنا( درباره یارانه 
پنهــان ثروتمندان در ایــران گفت: 
»اگرچه میزان واقعــی یارانه پنهان 
اما  ثروتمندان چندان روشن نیست 
اگر همــان رقم ۹۳4 هــزار میلیارد 
تومان اعالم شده از سوی محمدباقر 
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
را مبنا در نظر بگیریم، اقلیت ثروتمند 
جامعه از یارانــه ای 22 برابر اکثریت 

کم درآمد بهره می برد.«
در فروردین ســال جاری ســازمان 
برنامه و بودجه پژوهشی منتشر کرد 
که نشان می داد دهک های درآمدی 
هفتم تا دهم نفع بیشتری از یارانه های 
پنهان می برند. متوسط یارانه پنهان 
دهک دهم بیشتر از ۷ برابر متوسط 
دهک اول اســت. هــر خانوار دهک 
دهم ســاالنه به طور متوســط از 2۱ 
میلیون تومان یارانه پنهان بهره مند 
می شود، اما هر خانوار دهک اول فقط 
از سه میلیون تومان یارانه پنهان بهره 

می برد.
این گــزارش مجمــوع کل اعتبار و 
هزینه دولت برای سه شکل یارانه را 
۸۹۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرده 
اســت که چنانچه به صورت مساوی 
توزیع شود، سهم هر فرد ۱۰ میلیون 
و ۹۰۰ هزار تومان در ســال و ۹۰۸ 
هزار تومان در ماه خواهد بود. اما نظام 
توزیع یارانه ها ســبب شده که سهم 
ثروتمندان از یارانه  پنهان چند برابر 

فقیران باشد.

فرشــاد مومنی، اقتصاددان در آبان 
ماه هشــدار داده بود کــه دولت از 
طریق اتخــاذ سیاســت های تورم زا 
در حال واریــز کردن رانت به جیب 
صاحبان دارایی هــا و در عین حال، 
تحمیل فشار مضاعف بر خانوادرهای 

کم درآمد است.
مومنی جمعه ۱۰ آبان در موسســه 
دیــن و اقتصاد گفت: »بــه ازای هر 
یک درصد تورم اضافه شــده ناشی 
از این سیاســت های تــورم زا مانند 
افزایش قیمت بنزین، ۱5 هزار میلیارد 
تومان رانت به نفع صاحبان دارایی ها 
ایجاد می کند در حالیکه فشــار آن 
به خانوارها و تولیدکنندگان تحمیل 
می شود. اگرچه تبلیغات رسمی ادعا 
می کند که این سیاســت ها به خاطر 
فقــرا انجام می شــود و این طنز تلخ 

موضوع سیاست های تورم زا است.«
وحیــد شــقاقی نیز چهارشــنبه از 
سیاست افزایش بهای بنزین به عنوان 
بخشی از سیاست حذف یارانه ها انتقاد 
کرد و پرسید: »مسئله اصلی این است 
که چرا در اصالح نظام یارانه ای دولت 
حاضر است به ســراغ انرژی مصرف 
شــده در منازل بزرگ و سه یا چهار 
دهک های  خانوارهــای  خودــروی 
پردرآمد برود اما حاضر نیست به سراغ 
سفته بازان، خام فروشان و یارانه بگیران 
بخش غیرمولد برود. آنچه مسلم است 
مورد دوم بخش بیشــتری از یارانه 
پنهان را تشکیل می دهند. مسئله این 
است که رقم های میلیاردی در همین 
بخش نهفته است. در سود زیادی که 
غیرمولدها و خام فروشان و مونتاژکاران 
به دســت می آورنــد و از نظر پنهان 

است.«

به گفته ی این اقتصاددان یارانه های 
پنهان عمدتاً به جیب کســانی واریز 
می شود که نقشــی در تولید ندارند. 
او در اشاره به درآمدی که بخش غیر 

مولد دارد گفت:
»بخــش غیرمولد کشــور که ارزش 
افزوده ای برای کشــور ندــارد؛ خام 
فروشان و ســفته  بازان به اسم تولید 
یارانــه می گیرند. این ها اســت که 
یارانه پنهان اســت. منتفع شدن این 
گروه ها از یارانه خالف فلسفه حاکم 

بر یارانه پردازی است.«
اما اقشار پردرآمد در کنار یارانه های 
پنهان از یارانه نقدی نیز برخوردارند. 
دولت موظف اســت یارانه مستقیم 

آن ها را قطــع کند اما تا کنون بنا بر 
اطالعات رسمی تنها یارانه 2۰۰ هزار 
تن قطع شده حال آن که سه دهک 
باالیی جامعه به گفته مسئوالن 2۰ تا 

24 میلیون تن را در بر می گیرد.
دولت در راســتای تامین بخشی از 
منابــع بودجه ســال ۹۸ موظف به 
حذف یارانه ســه دهک باالی جامعه 
شد که به گفته محمد باقر نوبخت 24 
میلیون نفر را در بر می گیرد. قرار شد 
با استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی 
سه دهک باالی درآمدی را شناسایی 
کرده و یارانه نقدی آنها را حذف کند.

جبار کوچکی نــژاد، نماینده مجلس 
و رئیس هیئت تفحص از ســازمان 
هدفمندــی یارانه هــا امــا تعدــاد 
یارانه بگیران را نزدیک به ۷۸ میلیون 
نفراعالم کرد و افزود »باید نزدیک به 
2۰ میلیون نفر آنها به  دلیل زندگی 
در خارج از ایران یا تعلق به دهک های 

باالی جامعه حذف شوند«.
وزارت تعــاون، کار و رفاه از ارســال 
لیســت افــراد واقع دــر دهک های 
پردرآمد توســط ایــن وزارتخانه به 
سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد 
و در واریز یارانه ای روز چهارشــنبه، 
2۷ شهریور یارانه نقدی 2۰۰ هزار تن 

قطع شد.

اصالح نظــام مالیاتی در حلقه ای از 
ابهام

سیستم مالیاتی کشــور عقب مانده 
اســت و در آن بطــور یکجانبه نفع 
ثروتمندان در نظر گرفته شده است. 
در حالی که حقوق بگیران ماهانه بطور 
منظم مالیات می پردازند، ثروتمندان 
راه های گریز فراوانی برای نپرداختن 
مالیات دارند. فرهاد دژپســند وزیر 
اقتصــاد و دارایی که مدعی اســت 
درآمدهای مالیاتی سال ۹۷ به میزان 
۹۷ درصد محقق شده است، در عین 
حال اعتراف می کنــد که »4۰ هزار 

میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم.«

بودجه دولت عمدتا متکی بر درآمد 
نفت اســت و مالیات در آن بر خالف 

سایر کشورها که درآمد دولت عمدتا 
از راه مالیات تامین می شــود، سهم 

اندکی دارد.
امیدعلی پارســا رئیس سازمان امور 
مالیاتی کشور در نشستی که مهرماه 
درباره اصالح ســاختار نظام مالیاتی 
کشــور برگزار شــد گفت: »در دنیا 
25 درصد درآمــد دولت ها از محل 
مالیات تأمین می شــود که این آمار 
در کشــور های در حال توسعه ۱5 
تا ۱۸ درصد اســت، اما در کشور ما 
در خوش بینانه ترین حالت ۸ و نیم 

درصد است.«
دولت در سال های اخیر اصالح نظام 
مالیاتــی را موکول به الیحه ای کرده 
است که هنوز زمان تحویل آن روشن 

نیست.
وحید شقاقی اقتصاددان عدم اصالح 
نظام مالیاتی را نیز همراهی دولت با 
ثروتمندان می دانــد چرا که آن ها از 

سیستم فعلی مالیاتی سود می برند:
»ســوال اینجاســت که اصالح نظام 
مالیاتی چرا دــر اولویت قرار نگرفت. 
باالخــره اصــالح نظــام مالیاتی در 
کشــور فقط دهک های پردرآمد را 
تحت الشــعاع قرار می دهــد و باید 
مــورد توجه قرار گیــرد. آنهایی که 
باید بخش عمده ای از مالیات را باید 
پرداخت کنند، به دلیل ضعف عمده 

نظام مالیاتی ایــن مبالغ را پرداخت 
نمی کنند. در صورتی که اصالح نظام 
مالیاتی اتفاق می افتاد، در اثربخشی و 
درآمد پایدار دولت هم تاثیر بهتری 
بنزین  قیمت  افزایش  می گذاشــت. 
درآمد چندانی برای دولت ندارد اما 
اصالحات نظــام مالیاتی دهک های 
پردرآمد مبالــغ زیادی به خزانه وارد 

می کند.«
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشور 
هــم بر اصالح سیســتم تاکید دارد 
و می گویــد: »تا زمانــی که تمامی 
دستگاه ها براساس قانون ۱۶۹ مکرر 
ریز اطالعات خــود را در اختیار امور 
مالیاتی کشور قرارندهند و همچنین 
ســامانه پایانه های فروش به سامانه 
جامع مالیاتی متصل نشود همچنان 
ناچاریم به شیوه خود اظهاری و علی 
الراس اقدام کنیم و همچنان با هزاران 
مورد فرار مالیات مواجه باشیم. عدالت 
مالیاتی و جلوگیــری از فرار مالیاتی 
زمانی رخ خواهد داد که طرح جامع 
مالیاتی درست و دقیق اجرایی شود.«
الیاس حضرتی، رئیس کمیســیون 
اقتصادــی مجلــس »عدــم انتقال 
اطالعات دقیق تمامی دستگاه ها در 
این سامانه« را عامل مشکل می داند 
و می گوید:»ســامانه جامــع مالیاتی 
در کشــور راه اندازی شــده و الزمه 
کارکرد صحیــح آن انتقال اطالعات 
دقیق تمامی دستگاه ها در این سامانه 

است.«
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی 
مهر سال جاری گفته بود: »از نظر ما 
تنها سه درصد استقرار این نظام باقی 
مانده است که شامل ارتباط اطالعاتی 

دستگاه هاست.«
امــا در الیحــه بودجه ســال ۹۹ از 
اصالحاتی که قرار بود برای جلوگیری 
از فرار مالیاتی و جبران کسری بودجه 

دولت انجام شود، خبری نیست.
اقتصادی  وحید عزیزی کارشــناس 
سوم دی به خبرگزاری مهر گفته بود:

متأســفانه مالیات در الیحه بودجه 
۹۹ که پیش بینی می شد مهم ترین 
بخــش الیحه باشــد تغییر چندانی 
نسبت به قبل نداشته است؛ در واقع 
دــر الیحه بودجــه ۹۹ پایه مالیاتی 
جدیدی تعریف نشده و از سویی دیگر 
معافیت های مالیاتی و حتی شیوه های 

اخذ مالیات نیز تغییر نکرده است.«
دولــت بهای بنزین را بــرای جبران 
بخشی از کســری بودجه و کمبود 
منابــع درآمدی خــود افزایش داد 
حــال آن که می توانســت با اصالح 
نظام مالیاتی که سال هاســت وعده 
داده می شــود و حذف یارانه پنهان 
ثروتمندان )یارانــه ای که به تولید و 
دهک های پایین تخصیص نمی یابد( 
چندیــن برابــر درآمد ایجــاد کند. 
دســتاویز دولت در هر مورد ناکامل 
بودن نظام اطالعاتی است. چنان که 
پیداست سال آینده نیز در بر همین 

پاشنه خواهد چرخید.

اینستاگرام 
حساب کاربری علی خامنه ای را بست

یورونیوز - حساب کاربری انگلیســی زبان علی خامنه ای، رهبر ایران در 
اینستاگرام مسدود شد. منابع خبری در ایران همچنین اعالم کردند که 
همزمان تعداد زیادی از صفحات منتسب به فرماندهان سپاه مسدود شده 

است.
این در حالی است که حساب کاربری بشار اسد،   رئیس جمهوری سوریه 
نیز بر روی توییتر مسدود شده است. مسئوالن توییتر همچنین حساب  
کاربری شبکه خبری العالم،   شبکه خبری عربی زبان صدا و سیمای ایران 

را بسته اند.
خبرگزاری صدا و سیما از بسته شدن حساب توییتری هیسپان تی وی، 
شبکه خبری اسپانیایی زبان وابسته به جمهوری اسالمی ایران نیز خبر 

داده بود؛ اما حساب کاربری این شبکه در توییتر همچنان فعال است.
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گزارش مرکز آمار از نرخ رسمی بیکاری:
از هر چهار جوان یک نفر بیکار است

رادیــو زمانه- مرکز آمــار ایران نرخ 
بیکاری پاییز امســال را ۱۰.۸ درصد 
گزارش کرده که در مقایسه با یکسال 
قبل ۱.2 درصد کاهش اما به نسبت 
تابستان امسال دو دهم درصد افزایش 

نشان می دهد.
برپایه این گزارش در پاییز امســال 
کمتر از نیمی از مجموع ۶۱ میلیون 
و ۷4۹ هزار تــن از جمعیت باالتر از 
۱5 سال در ایران به لحاظ مشارکت 
اقتصادــی فعــال بوده اســت. نرخ 
مشــارکت اقتصادی برای این فصل 
44.۳ درصد گزارش شــده است. در 
مقابل 55.۷ درصد نیز نه شاغل بوده 

و نه در جستجوی کار.
از حدود 24 میلیون تن از جمعیتی 
که به لحاظ اقتصادی فعال اســت، 
یعنی یا شاغل و یا بیکار، 55.۹ درصد 
)۱۳ میلیــون و ۶۷۷ هــزار نفر( در 
هفته مورد نظر حداقل 44 ساعت کار 
کرده اند و 4۱.۳ درصد )۱۰ میلیون و 
۸۸ هزار نفر( کمتر از 44 ساعت که 
از این گروه اشتغال 2 میلیون و 52۸ 
هزار نفر )2۶.۶ درصد( ناقص گزارش 
شده است. در مقابل ۳۶.5 درصد از 
شاغلین بیشتر از 4۹ ساعت در هفته 

کار کردند.
مرکز آمار نرخ بیکاری گروه سنی ۱5 
تا 24 ســال را 25.۸ درصد گزارش 
کرده اســت که نشان می دهد از هر 
چهار جوان ۱5 تا 24 ســال یک نفر 
بیکار است. نرخ بیکاری زنان این گروه 
ســنی ۳۸.۳ درصد دــر برابر 22.۳ 

درصد گروه مردان است.
نرخ بیکاری کل زنان در پاییز امسال 
هم حدود دو برابر نرخ بیکاری مردان 
است. این شاخص برای مردان باالتر 
از ۱5 ســال ۸.۹ درصد و برای زنان 
۱۷.۳ درصد گزارش شــده اســت. 
نرخ مشــارکت اقتصادی زنان هم در 

مقایسه با یکسال قبل کاهش یافته و 
به ۱۷.5 درصد در مقابل ۷۱ درصد 

مردان رسیده است.
برپایه گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری 
زنان فارغ التحصیل دانشــگاهی هم  
دو برابر این شاخص در گروه مردان 
اســت. نرخ بیکاری زنــان این گروه 
2۷.۳ درصد است در حالی که برای 
مردــان ۱2.۶ درصد و در کل ۱۷.4 

درصد گزارش شده است.
نــرخ بیکاری گروه ســنی ۱۸ تا ۳5 
سال ۱۷.۹ درصد گزارش شده است. 
این شاخص در جمعیت زنان دو برابر 
جمعیت مردان اســت. نرخ بیکاری 
زنان این گروه 2۹.۳ در مقابل ۱4.۷ 

درصد گروه مردان اعالم شده است.
برپایه این گزارش کرمانشاه )۱۶.۳(، 
 ،)۱۶.۱( بختیــاری  و  چهارمحــال 
 ،)۱۳.۸( لرستان   ،)۱4.5( خوزستان 
هرمــزگان )۱۳.5( یــزد )۱۳.4( و 
نرخ  باالتریــن   )۱2.۹( کردســتان 
بیکاری را دارند. کمترین نرخ بیکاری 
هم دــر خراســان جنوبــی )5.4(، 
خراسان رضوی )۶.۳(، ایالم )۸.۱( و 
خراسان شمالی )۸.۸( درصد گزارش 

شده است.
مرکز آمار در حالی مدعی کاهش نرخ 
بیکاری است که شمار چشمگیری از 
کارگران در ماه های گذشــته اخراج 

شده اند.
دولت حسن روحانی مدعی است که 
»برنامه های اشتغالزایی« موفقیت آمیز 
بوده اند. فعــاالن کارگــری اما نرخ 
بیکاری اعالم شده از سوی دولت را 
غیرواقعی و دستکاری شده می دانند. 
مرکز آمار ایــران در طرح آمارگیری 
نیروی کار هر فردی که در دو هفته 
آمارگیری فقط یک ساعت کار کرده 

باشد را شاغل محسوب می کند.

سال ۹۹ ایرانیان بیشتری به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد
شــماری از اقتصاددانان پیش بینی 
می کنند که ســال آینده شــمار 
باالی  مزدی  گروه هــای  از  دیگری 
به زیر خط فقر  حداقل دســتمزد 
سقوط خواهند کرد. بر اساس تحلیل 
)ایلنا(،  ایران  کار  دولتی  خبرگزاری 
برای این کــه قدرت خرید کارگران 
فعلی حفظ شود، حداقل  در سطح 
دستمزد سال آینده باید 4۵ درصد 

افزایش یابد.

رادیــو زمانه- ایلنا در گزارشــی که 
سه شــنبه ۱۷ دی منتشــر کرد، با 
تحلیــل آمار مربوط به تورم در ایران 
نتیجــه گرفت که تنهــا افزایش 5۰ 
درصدی حداقل دســتمزد می تواند 
سطح قدرت خرید کارگران ایرانی را 
افزایش دهد: »در واقع با افزایش 45 
درصدی دستمزد، تنها قدرت خرید 
کارگران در همین سطح نازل فعلی 
حفظ می شــود و برای افزایش سطح 
قدرت خریــد، میزان افزایش حداقل 
دســتمزد  باید حداقــل 5۰ درصد 

باشد.«
در الیحه بودجه نرخ افزایش حقوق 
و مســتمری کارکنان و کارگران ۱5 
درصد در نظر گرفته شــده اســت. 
گرچــه حداقل دســتمزد کارگران 
توســط شــورای عالی کار تعیین و 
اعالم می شــود اما از آن رو که دولت 
بعنوان بزرگترین کارفرما در مذاکرات 
شــورا نقــش تعیین کنندــه دارد، 
نمایندگان کارفرمایان همواره خواستار 
پائین کشــیدن سطح دســتمزدها 
هســتند و نمایندــگان فرمایشــی 
کارگران نیز همراه بــه رای دولت و 

کارفرمایان تمکین می کنند،
مرتضی افقه کارشــناس اقتصادی و 
استاد دانشگاه شــهید چمران اهواز 
سه شنبه در گفت و با ایلنا در همین 
زمینه با اشاره به پیش بینی افزایش 
۱5 درصدــی حقوق و مســتمری 
در الیحه بودجه گفــت: »این روند 
سالهاست ادامه دارد؛ سالهاست که 
نرخ تورم با سرعت بیشتری از افزایش 
دستمزد، افزایش پیدا می کند؛ نتیجه 
هم این اســت که هر ســاله تعداد 
بیشــتری به زیر خط فقــر ریزش 
می کنند؛ آمارها هم نشان می دهد که 
تعداد خانوارهای زیر خط فقر به شدت 

نگران کننده است.«
این اقتصاددان هشــدار می دهد که 
در صــورت عدم افزایش دســتمزد 
گروه های کم درآمــد، مردم هر چه 
بیشــتری به زیر خط فقر ســقوط 
خواهنــد کرد: »اولویــت اصلی باید 
باال بردن دستمزد به خصوص برای 
گروه هایی با پایین ترین درآمد باشد؛ 
بایستی دستمزد کارگران بسیار بیشتر 
از رقم پیشنهادی دولت افزایش پیدا 
کند تا از ریزش هرچه بیشتر مردم به 
زیر خط فقر جلوگیری شود. در غیر 
این صورت، طبقات بیشتری به خیل 
طبقات ناتواِن زیــر خط فقر افزوده 

خواهد شد.«
هادی ابــوی دبیرکل کانــون عالی 
انجمن های صنفی کارگران که ســه 
روز پیش از بی نتیجه ماندن سومین 
جلســه کمیته مزد خبر داده بود با 
توجه به مذاکرات درون کمیته گفت: 
»امسال، سال ســختی برای تعیین 

دستمزد داریم«
تعیین حداقل دســتمزد سال آینده 
برای کارگــران از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار است. قدرت خرید کارگران 
و ســایر مزدبگیران در اثر تشــدید 
بحران اقتصادــی و افزایش تورم به 
پائین ترین ســطح در دهه های اخیر 

رسیده است.
شواهد نشان می دهد و اقتصاددانان 
نیز بر این باورند که در سال آینده نرخ 
تورم در بهترین حالت برابر با میران 
کنونی خواهد بود. خوشــبینانه ترین 
ارزیابی ها حاکی از این است که تنها 
افزایش بهای بنزیــن بهای کاالها و 
خدمات را کمتر از 2۰ درصد افزایش 
می دهد. سوال این جاست که میزان 
دســتمزد کارگران چقدر باید باشد 
تا هزینه هــای زندگی حداقلی باالی 
خط فقر را پوشش دهد، و چشم انداز 

تعیین حداقل دستمزد چیست؟
حداقل دســتمزد کارگــران به طور 
رســمی از سوی شــورای عالی کار 
تعیین می شــود که اعضای آن طبق 
قانــون کار عبارتنــد از نمایندگان 
کارفرمایــان  نمایندــگان  دولــت، 
خصوصی و »نمایندــگان کارگران« 
که از تشکل های کارگری وابسته به 

دولت اند.
مبنای تعیین دســتمزد طبق ماده 
4۱ قانــون کار نرخ تــورم و هزینه 
سبد معیشــت کارگران است. هزینه 
ســبد معیشــت خانوار را چند سال 
اخیر کمیته مزد که زیرمجموعه این 

شوراست تعیین می کند.
سومین جلســه کمیته مزد شورای 
عالی کار برای که قــرار بود به برای 
تعیین رقم ســبد هزینــه کارگران 

بپردازد بدون نتیجه پایان یافت.
نرخ رســمی تورم برای آذر امسال را 
مرکز آمار ایران 4۰ درصد اعالم کرده 
و مدعی شده این نرخ به نسبت آبان 
ماه کاهش یافته اســت. تورم آبان ماه 
سال جاری حدود 4۱.4 درصد اعالم 

شده بود.
این آمار در حالی اعالم می شــود که 
افزایش نرخ بنزین در روزهای پایانی 
آبان، موجب افزایش قیمت بسیاری 
از کاالها شــد. فرامرز توفیقی، رئیس 
کارگروه مزد کانون عالی شــوراهای 
اسالمی کار، 2۷ آذر سال جاری اعالم 
کرد که افزایش قیمت بنزین تأثیری 
۱2 تا ۱۸.۳ درصدی بر افزایش قیمت 

کاالها و خدمات داشته است.
توفیقــی گفته بود دــر حال حاضر 
حداقل دستمزد کارگران کفاف یک 
سوم مخارج خانوار را نیز نمی دهد و 
»با گرانی بنزین، نرخ پوشِش هزینه ای 
دســتمزد به زیر ۳۰ درصد کاهش 
یافته  و این کاهش یعنی یک فاجعه.«
بــه گفتــه ی ســهراب دل انگیزان 
کارشــناس اقتصادی، دــر ماه های 
پایانی سال نیز تورم ساالنه 4۰ درصد 

خواهد بود.

مرتضی افقه نیز به ایلنا گفته اســت: 
»با توجه به رونــد گرانی نرخ بنزین 
و مشکالت سیاسی منطقه، پتانسیل 
افزایش نرخ تورم به باالی 4۰ درصد 

وجود دارد.«
اقالم عمده مورد مصــرف کارگران 
مواد خوراکی، مسکن و هزینه رفت و 
آمد اســت. هزینه این اقالم افزایش 
بیشتری نسبت به متوسط نرخ تورم 

داشته است.
به عنوان نمونه، رشد قیمت کاالهای 
خوراکــی، قدرت خریــد کارگران را 

کاهش داده است.
خبرگــزاری فــارس ۶ دــی تورم 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها که سهم 
قابل توجهی در سبد مصرفی خانوار 
دارند، اعالم کرد. بر این اساس، تورم 
۱2 ماهه این بخش برای کل کشــور 
55.۳ درصد است که کمترین تورم 

خوراکی ها با 45.4 درصد برای استان 
زنجان و باالترین رقم مربوط به استان 

بوشهر با ۶۶ درصد است.
این در حالی است که حسین راغفر، 
اقتصاددان و اســتاد دانشــگاه در 
گفت وگو با »انتخاب« تورم امســال 
در بخش مــواد غذایی را بیش از ۸۰ 

درصد اعالم کرد.
راغفــر بــا بیــان این کــه »افزایش 
دستمزدها در شرایط کنونی حدود 
۱4-۱۳ درصد است که برای برخی 
گروه ها پایین تر نیز بوده است« چنین 
هشدار داد: »همین امر نشان می دهد 
که نســبت تورم و دستمزدها تا چه 
اندازه در بودجه ســال ۹۹ منجر به 
نابرابری طبقاتی بیشــتر خواهد شد. 
این مســئله نشــان می دهد دولت 
مســئولیت های اجتماعــی خود را 

تعطیل کرده است.«

بودجه مقاومتی و منافع بی حد و حصر مدیران شرکت های دولتی
در شــرایطی کــه دولت حســن 
روحانی اعالم کرده است منابع الزم 
برای تخصیص بودجــه کافی برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان را 
در اختیار نــدارد و در الیحه بودجه 
سال 99 تنها 1۵درصد افزایش حقوق 
برای کارمندان دولتی در نظر گرفته 
اســت، گزارش ها حاکی از سیاست  
دوگانه دولت در توزیع منابع ملی و 
ادامه روند پرداخت های کالن و بی حد 

و حساب به مدیران دولتی است.

بودجه ســال 99 کل کشــور، 19۸۸ هزار میلیــارد تومان پیش بینی 
شده اســت. از این میزان سهم 14۸۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به 

شرکت های دولتی است.

رادیو زمانه- در شرایطی که جامعه 
از تحریم های ســنگین  ایران متاثر 
اعتراضــات  ســرکوب  اقتصادــی، 
معیشــتی و اخیرا افرایش تنش های 
ناشی از ترور فرمانده ارشد سپاه قدس 
است، گام های دولت و مجلس ابتدا 
در پیش بینی بودجه ۹۹ و پس از آن 
در تعیین مالیات بر درآمد کارمندان 
دولت بیش از پیش به نفع ثروتمندان 
و با بی اعتنایی به وضعیت معیشتی 
گروه های کم درآمد برداشته می شود.

در حالــی که اظهــارات چندتن از 
مســئوالن نشــان می دهد مدیران 
دولتــی در غیــاب نظــارت قانونی 
همچنان حقوق های بی رویه دریافت 
مجلس  تلفیق  کمیسیون  می کنند، 
هفته گذشــته با رد پیشنهاد دولت 
برای پنج پله ای شدن مالیات بردرآمد 
کارمندان در بند »الــف« تبصره ۶ 
الیحه بودجه ۹۹، مصوب کرد مالیات 
بر درآمد کارمندان به صورت دو پله 

ای اخذ شود. این تصمیم به کاهش 
چشــمگیر مالیات از کارمندانی که 
حقوق هــای کالن دریافت می کنند 
و کاهش درآمــد دولت از این محل 

منجر خواهد شد.
برخی از نمایندــگان مجلس اما این 
تصمیــم را ناعادالنه خواندند. رحیم 
زارع عضو کمیسیون تلفیق مجلس 
شــورای اسالمی سه شــنبه ۱۷ دی 
اعالم کرد مصوبه محاســبه مالیات 
پلکانــی بر درآمــد کارمندان دولت 

بازنگری می شود.
به نوشته خبرگزاری کار ایران )ایلنا( 
در الیحه بودجه ۹۹، سهم پیش بینی 
شده برای مالیات شرکت های دولتی 
کمتر از 5.۶ درصد است درحالی که 

این شــرکت ها، بیــش از ۷۰ درصد 
اقتصاد کشور را در دست دارند.

عــالوه بر مصوبه مجلس، سیاســت 
دوگانــه دولت دــر پرداخت حقوق 
کارکنان و توزیع ناعادالنه بودجه نیز 
نشان می دهد دولت از یک سو فشار 
را بر اقشار کم درآمد افزایش داده و 
درعین حال به پرداخت های کالن به 
برخی از مدیران دولتی ادامه می دهد.

مقامات دولت جمهوری اســالمی با 
توجه به تحریم های نفتی و مالی ایران 
که به کاهش بی سابقه فروش نفت و 
اتکای بودجه کشور به منابع غیر نفتی 
منجر شده است، به صورت مداوم در 
سخنرانی ها و اظهارات خود مردم را 
به »تحمل« شرایط اقتصادی کنونی 

فرا می خوانند. دــر این میان منافع 
بی حد و حصــر مدیرانی که درهمه  
سطوح  شــرکت های دولتی فعالیت 
می کنند در تقابل بــا ادعای دولت 
مبنی بر ناتوانی در تامین بودجه های 
مکفی برای کارمندان و حقوق بگیران 
دولت و پرداخت بدهی های دولت به 

شرکت های بیمه قرار می گیرد.
به نوشته ایلنا پرستاران بیمارستان ها 
و مراکز درمانی دولتی در حال حاضر 
تا ســقف ۱2 ماه کارانــه طلبکارند 
و معلمــان دــر برخی اســتان ها، 
حق الزحمه امتحانات و تصحیح اوراِق 
سال گذشته ی خود را هنوز دریافت 

نکرده اند.
بر اساس پیش بینی دولت در الیحه 
بودجه ســال آینده، تنها ۱5درصد 
افزایش حقوق برای کارمندان دولتی 
در نظر گرفته شــده اســت. این در 
حالی ست که طبق اعالم کارشناسان 
حتی با لحاظ کردن این مقدار افزایش 
دستمزد، معلمان و پرستاران احتماال 
با ۳5 درصد عقب ماندگی مزدی برای 

تامین معاش مواجه خواهند بود.
مجلس شــورای اســالمی سه شنبه 
۱۷ آبان و در دو ماه باقی  مانده سال 
در آخرین اقدــام خود در تخصیص 
ناعادالنه بودجه و منابع کشــور به 
دستور علی خامنه ای، رهبر جمهوری 
اســالمی از محل بودجــه صندوق 
توسعه ملی 2۰۰ میلیون یورو بودجه 
جداگانه به سپاه قدس اختصاص داد.
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حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت:
 اعدام، زندان و سرکوب معترضان

ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران )هرانا(، گزارش ساالنه خود در خصوص وضعیت حقوق 
بشر در ایران را با توجه به آمارها و گزارش های حقوق بشری منتشر شده در سال میالدی گذشته، در 
۴۲ صفحه منتشر کرد. این گزارش حکایت از نقض گسترده حقوق بشر در ایران دارد. عمده ترین موارد 
نقض حقوق بشر در ایران شامل آمار باالی اعدام ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و زیر سن قانونی برای 
جرم هایی است که با استانداردهای جهانی برای تعریف »شدیدترین جنایات« مطابقت ندارند و بدون 

محاکمه های عادالنه صورت می گیرند.

رادیو زمانه- این گزارش، با استناد به 
خبرهای منتشر شده در رسانه های 
داخل و خارج از ایران و گزارش های 
مختلــف فعــاالن و نهادهای حقوق 
بشــری در مورد ایران تهیه شــده و 
حاوی انبوهی از آمارها در مورد افراد 
یا گروه هایی است که در معرض نقض 

حقوق بشر قرار گرفته اند.
بنا بر داده های مندرج در این گزارش 
در سال میالدی گذشته بیش از ۱۹ 
هــزار و ۱۱۱ ماه حکم زندان و چهار 
هزار و ۶۷۶ ضربه شالق برای منتقدان 
و مخالفان حکومت جمهوری اسالمی 
صادر شــده است. همچنین در سال 
۲۰۱۹ دست کم ۲۴۸ شهروند ایرانی 
با اتهامات مختلف از سوی قوه قضاییه 

به چوبه  های دار سپرده شده اند.
آمار منتشر شده از اعدام های صورت 
گرفته در ایران در حالی ست که ۷۵ 
درصد اعدام ها به صــورت مخفیانه 

بوده است.
با توجه به آمار منتشر شده در گزارش 
ساالنه وضعیت حقوق بشر در ایران، 
در زمینــه نقض حقــوق اقلیت های 
مذهبی همچون بهاییان و نوکیشان 
مســیحی در ایران، ۱۳۵ شــهروند 
بازداشت شــده و ۱۳ مورد ممانعت 
از فعالیت اقتصادی اقلیت های دینی-

مذهبی، ۹۰ مورد احضار به نهادهای 
امنیتی- قضایی و ۳۶ مورد محرومیت 

از تحصیل گزارش شده است.
۷۶ نفر از اقلیت های مذهبی توسط 
نهادهای قضایی مجموعا به دو هزار 
و ۹۸۳ ماه حبــس تعزیری محکوم 

شده اند.
در این گزارش همچنین با بررســی 
نقض حقوق قومی و ملی آمده است: 
»در رسته حقوق قومی-ملی در سال 
۲۰۱۹ تعداد ۳۰۹ گزارش توســط 
واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعاالن 
حقوق بشر در ایران به ثبت رسید. بر 
اساس این گزارش ها، بازداشت ۳۴۳ 
شهروند مستند شده است. همچنین 
برای ۶۰ نفر نیــز دو هزار و ۶۹۸ ماه 

حبس تعزیری صادر شده است.«
در حوزه اقلیت های ملی بازداشــت 
شهروندان ۷۰ درصد نسبت به سال 
۲۰۱۸ کاهش یافته است، اما صدور 
احکام حبس توسط دستگاه قضایی 
با ۱۳ درصد افزایش همراه بوده است.

در زمینه اعدام های انجام شــده در 

سال گذشته میالدی گزارش مجموعه 
فعاالن حقوق بشــر در ایــران، خبر 
اجرای ۲۴۸ مورد اجرای حکم اعدام 
اعالم شــده و در همین راستا آمده 
است: »در سال گذشته میالدی تعداد 
۲۴۶ گزارش توســط نهاد آمار و نشر 
و آثار مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
ایران به ثبت رسیده است که شامل 
محکومیت ۱۰۸ نفر به اعدام و اجرای 

حکم اعدام ۲۴۸ نفر است.«
مجموعه فعاالن حقوق بشر در ادامه با 
اشاره به همین آمارها در مورد اجرای 
حکم اعدام در ایران نوشته  است که از 
میان هویت های مشخص شده اعدام 
شدگان، ۲۳۱ نفر از ایشان مرد و ۱۵ 
تن زن بوده اند. همچنین چهار فرد که 
در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از 
۱۸ ســال سن داشته اند نیز در میان 

اعدام  شدگان امسال قرار داشتند.
بر اساس این گزارش ۷۹ درصد اعدام 
شــدگان به اتهام قتل در ایران اعدام 
شــدند؛ ۱۲,۵ درصد بــه اتهام مواد 
مخــدر، پنج درصد بــه اتهام جرایم 
جنسی، کمتر از یک درصد به اتهام 
محاربه و دو درصد به اتهام ســرقت 

مسلحانه.
در سال میالدی گذشته محدودیت 
بــر آزادی فرهنگــی و آکادمیــک، 
محدودیت شــدید بر حقوق آزادی 
تجمعات و انجمن ها بــرای متوقف 
کردن هــر گونه فعالیتــی که ضد 
حکومــت به نظــر برســد افزایش 
در  اســت.  داشــته  چشــمگیری 
گزارش ســاالنه مذکور با اشــاره به 
ایــن محدودیت ها در رســته حقوق 
آکادمیــک در مجموع اعالم شــده 
اســت که در یک سال گذشته ۱۰۴ 
مورد بازداشت دانشجویان، یک مورد 
احضار به دادگاه، یک مورد محرومیت 
از تحصیــل و همچنیــن ۳۴ مورد 
ممانعت از تحصیل به دلیل مذهب و 

عقاید سیاسی را شاهد بوده ایم.
در بررسی نقض حقوق شهروندی در 
برخورد با تجمعات و فعاالن کارگری 
در این گزارش آمده است که بیش از 
۱۴۳ تن از کارگران و فعاالن کارگری 
از ســوی نهادهای امنیتی بازداشت 
شده اند. همچنین بر اساس این آمارها 
۳۳ فعال کارگــری یا کارگر به ۶۹۶ 
ماه حبــس تعزیری، ۱۷۶ ماه حبس 
تعلیقی و ۷۶۲ ضربه شالق محکوم و 

۱۹۸ نفر به مراجع قضایی و امنیتی 
احضار شده اند.

از سوی دیگر اما یونیسف در گزارش 
سال گذشته خود میزان کودک آزاری 
در سراسر جهان از جمله کشورهای 
آســیایی و ایران را به شــدت نگران 

 کننده دانسته است.
بنا بر اخبار و آمار مندرج در گزارش 
ســاالنه مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ایران در زمینــه آمارهای مربوط 
به کودک آزاری آمده اســت: »در این 
رســته در ســال ۲۰۱۹ میالدی از 
مجموع ۱۹۲ گزارشی که توسط واحد 
آمار گردآوری شد به دلیل مسکوت 
گذاشــتن اخبــار کودکان توســط 
خانواده یا نهادهای دولتی آمار دقیقی 
صورت  کودک آزاری های  میــزان  از 
گرفته در دســت نیست اما دست کم 
هزار و ۲۹۰ مورد کودک آزاری و ۳۱ 
مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، 
۱۰ مــورد قتل کــودکان، ۳۱ مورد 
خودکشــی کودکان و بیش از ۹۰۰ 
هزار کودک محروم از تحصیل را در 

برگرفته است.«
ازدواج هــای زودرس، فقر، مســائل 
فرهنگــی، پراکندگی جمعیت و … 
در استان سیستان و بلوچستان سبب 
شده تا این استان در بین ۳۱ استان 
کشــور، باالترین نــرخ بازماندگان از 

تحصیل را به خود اختصاص دهد.
همچنین در این گزارش گفته شده 
که دســت کم ۱۲۹ کودک در طول 
اعتراضات سراســری آبــان ماه ۹۸ 

بازداشت شده اند.
ایــن گــزارش در ادامه به بررســی 
وضعیــت اصناف، حقــوق فرهنگی، 
آزادی اندیشــه و بیان، محکومیت ها 
و حقوق زندانیــان در ایران پرداخته 

است.
انتشــار این گزارش جامع از ســوی 
ارگان مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
ایران در حالی ست که مجمع عمومی 
ســازمان ملل در اواخر آذر ماه با ۸۱ 
رای مثبــت در مقابل ۳۰ رای منفی 
نقض حقوق بشر در ایران را محکوم 

کرد.
این قطعنامه  ۲۳ آبان ســال جاری 
و یــک روز قبل از آغــاز اعتراضات 
سراســری در ایران در کمیته ســوم 

مجمع به تصویب رسیده بود.

نامه سهیال حجاب از زندان اوین
از هیبت قلم، فرعون اگر بر تخت نلرزد

 دیگر جهان ما به چه ارزد؟
ســهیال حجاب، متهم سیاســی 
محبــوس در بنــد زنــان اوین 
نامه ای سرگشــاده ضمن شــرح 
محرومیت های اخیــر زنان زندانی 
سیاســی در بند زنان زندان اوین، 
به ســرکوب معترضان در جریان 
اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ نیز 

واکنش نشان داده است.

ســهیال حجاب، منیره عربشــاهی، 
نرگس محمدی، یاسمن آریانی، صبا 
کردافشــاری، آتنا دائمــی، مژگان 
کشاورز و سمانه نوروز مرادی،  هشت 
تن از زنان زندانی سیاســی در بند 
زنــان زندان اوین از روز شــنبه ۳۰ 
آذرماه طی نامــه ای از تحصن چند 
روزه خود در دفتر بند زنان سیاسی 
زندان اوین به مناسبت چهلمین روز 
و در همراهــی با خانواده های داغدار 
اعتراضات سراســری آبان خبر داده 
بودند. در پی این تحصن، آتنا دائمی 
کنشــگر مدنی محبوس حدود دو 
هفته پیش از بند زنان زندان اوین به 
بازداشتگاه اطالعات سپاه موسوم به 
بند ۲ الف زندان اوین منتقل شــده 
و اطالعــی از وضعیت او در دســت 
نیست. همچنین پیشتر نیز نرگس 
محمدی، فعال حقوق بشر محبوس 
نیز روز سه شــنبه ۳ دی ماه همراه 
با خشــونت و ضرب و شتم به زندان 

زنجان تبعید شده بود.
ســهیال حجــاب، متهم سیاســی 
محبــوس در بنــد زنــان اوین در 
تاریخ ۷ دی ماه امســال طی نامه ای 
سرگشــاده که اکنون به دست هرانا 
رسیده، نسبت به نقض حقوق خود 
و سایر تحصن کنندگان در بند زنان 
زندان اوین و ســرکوب معترضان در 
جریان اعتراضات سراسری آبان ماه 

۹۸ واکنش نشان داده است.
وی در بخشی از نامه می نویسد: “با 
نگاهی گویا و چشــمانی اشک بار از 
غم هموطنان و چهره های پریشان و 
صدایی لــرزان از آه مادران داغدیده، 
دستان بسته و اســیر در پشت این 
میله ها فریاد بر می آورم »بیت ضحاک 
که هنوز آباد است، تو به ویرانی این 
بیت بکوش«. از هموطنان تقاضا دارم 
به یــاد جانباختگان اعتراضات اخیر 
شــمعی بیفروزند و نام و یادشان را 
پیشــاپیش با پیروزی نور آزادی بر 
تاریکی اســتبداد گرامــی بدارند و 
تصاویر آن را در فضای مجازی نشر 

نمایند”.
متن کامل این نامه شرح زیر است:

“از هیبت قلــم، فرعون اگر بر تخت 
نلرزد دیگر جهان ما به چه ارزد؟

در این بهت عظیم با دل ناباور همه 
همدیگر را به تســلی خواندیم، ای 
کاش آدمی می توانســت وطنش را 
همراه خویشتن با خود ببرد به هرکجا 
که میخواست، در روشنای آفتاب، در 
بارش باران در باد، خورشــید خفته 

است و شب آغاز می شود.
در حالی که تاریکی سلول های زندان 
را بغل می کند به ساعت نگاه می کنم 
پیوســته درهای این زنــدان کیپ 
بسته اســت. و من باید با نور ماه که 
از البه الی میله ها به داخل ســرک 
می کشــد بر بستر سفید کاغذ سفر 
کنم. از من دریغ می شــود آرامش، 
میله ها را تماشــا میکنم و خســته 
تر از آنم که به خــواب فکر کنم. با 
تمام وجود غمگینم برای خون های 
ریخته شــده هزاران مبارز قهرمان 

در اســتقالل و آزادی ایران، ســاالر 
زنان و دلیر مردانی که بسان گلی که 
پنجه بی رحــم باد آنها را پر پر کرد، 
دیر زمانی اســت که در آب و آتشم 
و اعتراف می کنم که ســخت ترین 
لحظه برای نوشــتن از کسانی است 
که در جهت ایفای نقشــی برآمده از 
احساس مسئولیت های سترگ انسانی 
که بر قدرت و اختیار انســان مبتنی 
است به رغم پرشــمار بودن حوادث 
و رویدادهــای گوناگــون پویش ها با 
تن هایی ســبک بار و جان هایی پر 
طــراوت فریاد حق خواهــی خود را 
زنجیر نکردند، من مطمئن هســتم 
دوباره این ملت به پا خواهند خاست 
و معنای راستین باورهایشان را زندگی 

خواهند کرد.
این ســرزمین که از آتش ســتم و 
بیدادگری می ســوزد روزی سبزه زار 
عدالت و آزادی خواهد شــد، همه ما 
برای نیل به آرمان های شــکوهمند 
حقوق بشــری، آزادی تــوام با عدم 
خشونت و دنبال نمودن حقیقت زاده 
شــده ایم و اگر روحمان از این آرمان 
شعله ور شــود انتقال سیاسی جامعه 
از دیکتاتوری و اســتبداد به جامعه 
مبتنی بر حقوق مدنی و صلح سرعت 
خواهد گرفت که در آن حق شناسایی 
شخصیت حقوقی هر فرد، حق آزادی 
و امنیت افراد و مصون ماندن از تعرض 

مورد احترام قرار خواهد گرفت.
اینجانب سهیال حجاب به همراهی ۷ 
تن از زندانیان سیاســی محبوس در 
اوین )نرگس محمــدی، آتنا دائمی، 
منیره عربشــاهی، مژگان کشــاورز، 
یاســمن آریانی، صبا کردافشاری و 
ســمانه نوروز مرادی( در پی شــکل 
گیری وجدان جمعی در در پاسداری 
از ارزش های حقوق بشر به دادخواهی 
از مــردم و نارضایتــی از حکومــت 
مســتبد که حقوق بشــر در آن به 
شــدت به زیر پا گذاشته می شود در 
دفتر رئیس اندرزگاه بند زنان تحصن 
خود را به حمایت از خون های ریخته 
شده هزاران مبارز آشتی ناپذیر علیه 
استبداد و استثمار نه با تیغ و شمشیر 
و تیر و تفنگ بلکه با قلم و اندیشــه 
و شعار و ســرود و صدا بدون توسل 
به خشــونت آغاز کردیم، سرودهای 
انقالبی و شــعارهای ظلم ســتیز در 
امنیتی ترین مکان که گوش دوستان 

را نوازش و دشمنان را کر می کرد.
تاریخ ملل و اقوام دیگر بیانگر اینگونه 
پیکارهــای حــق طلبانــه و عدالت 
خواهانــه علیه حکومت هــای ظالم 
و خودکامــه از روزگاران کهــن تا به 
امروز بوده در آنجایی که شــیوه رایج 
مقابله رژیم کنونی با تحصن کنندگان 
مانند همیشه توسل به زور و سرکوب 
و تشــبث به تزویر و ریا و دروغ برای 
در هم شکستن اتحاد است با اقدامی 
فریبکارانه نرگس محمدی را به بهانه 

مالقــات با وکیل از جمع متحصنین 
جدا کــرده و به زندان زنجان منتقل 
نمودند و سه روز بعد نیز آتنا دائمی 
را بــه بند ۲ الف انتقال داده و در یک 
اقدام هماهنگ تمام متحصنین را هم 
از مکاله تلفنی و هم مالقات با خانواده 
برای مدت مدید محروم نموده و گویا 
آتش خشم نیروهای امنیتی فروکش 
نکرده و عالوه بر اتهام اجتماع و تبانی 
علیه امنیت زندان و تشــویق مردم 
به اعتراض اقــدام به تهدید مبنی بر 
انتقال به زندان های عمومی در سراسر 
کشور نمودند که سایه تبعید به زندان 
عمومی دیزل آباد کرمانشاه یا هریک 
از زندان های عمومی در سراسر کشور 
بر سر اینجانب پررنگ است. اینجانب 
همانند بسیاری از هموطنان در بند 
غم سوگ دو تن از عزیزانم هستم که 
علیرغم تالش های بسیار خانواده هیچ 
گونه توافقی جهت حضور در مراسم 

خاکسپاری آنان به عمل نیامد.
باید بداند جنبش نیرومند  حکومت 
و همگانی مردم کــه در آبان ماه به 
پاخاست در سراســر تاریخ مبارزات 
ملت هــای آزادی خــواه جهان کم 
نظیر اســت. به خاک و خون کشیده 
شدن این اعتراضات را نه تازه آمدگان 
به میدان، بلکــه حامیان نظام کهنه 
ای بودند که نمی خواســتند شــاهد 
تحوالت و تغییرات اساسی و بنیادین 

در امور ایران باشند.
اکثریت مردم ایران خواستار آنند که 
بساط حکومت اســتبدادی برچیده 
شــود حکومتی که هر گونه توانایی 
برنامه ریزی سیستم سازی و استفاده 
از تخصص در کارآمدی امور انســانی 
برایش بی معنا بوده. مردم ما خواهان 
این هستیم که تسلط گروه های شبه 
نظامی و اقتصادی حکومتهای بیگانه 
ریشــه کن شــود و پرچم متکی به 
اراده خلق در میهن به اهتزاز در آید 
و یک حکومت ملــی و آزادی خواه 
در راه تامین اســتقالل و آزادی های 
دموکراتیک برای همــه مردم در راه 
سالم سازی اقتصاد و بیرون کشیدن 
منابع عظیم ثروت های ملی از چنگان 
به خون آلــود غارتگــران داخلی و 
خارجــی و بهبود زندگی قشــرهای 
وســیع ده ها میلیونی مردم زحمت 

کش شهر و روستا گام بردارد.
حکومتی که از حمایت همه نیروهای 
آزادی خــواه برخوردار بوده و با تکیه 
بر آراء عموم مردم در رفراندوم بدون 
اعمال خشونت و نگارش قانون اساسی 

برپایه حقوق بشر آغاز به کار کند.
در پایان اشــعار می دارم نســبت به 
نقض حقوق انســانی خود معترض 
بوده و خواهان پایان بخشیدن به تمام 
محرومیت ها و فشــارهای نهادهای 
امنیتی نســبت به خــود و خانواده 
می باشــم. با نگاهی گویا و چشمانی 
اشک بار از غم هموطنان و چهره های 
پریشــان و صدایی لرزان از آه مادران 
داغدیده، دســتان بســته و اسیر در 
پشــت این میله ها فریاد بر می آورم 
»بیت ضحاک که هنوز آباد است، تو به 
ویرانی این بیت بکوش«. از هموطنان 
تقاضــا دارم بــه یــاد جانباختگان 
اعتراضات اخیر شمعی بیفروزند و نام 
و یادشان را پیشاپیش با پیروزی نور 
آزادی بر تاریکی استبداد گرامی بدارند 
و تصاویر آن را در فضای مجازی نشر 

نمایند.
سهیال حجاب، ۷ دی ۱۳۹۸، زندان 

اوین”.
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آثار فرهنگی، متعلق به جهان بشری
 نه یک محدوده خاص قومی یا ملی

یادم می آید بچه که بودم افتخار می کردم به شــهری که در آن به دنیا 
آمده ام؛ همدان. به هم کالسی هایم فخرفروشی می کردم که من در اولین 
پایتخت ایران در زمان مادها یعنی هگمتانه به دنیا آمده ام. از شــما چه 
پنهان سال ها بعد و هنوز هم وقتی در بین دوستان غیر ایرانی ام هستم، 
هنوز هم سینه سپر می کنم وقتی حرف از پرسپولیس و ارگ بم می شود 
یا از شعر و هنر ایران. فکر می کنم این حس مشترک همه ایرانیان و حتی 
همه انسانهاست که به سرمایه فرهنگی شان عشق بورزند. برای همین 
است این روزها خون همه از تهدیدهای ترامپ برای از بین بردن مراکز 

فرهنگی ایران به جوش آمده است.
در جنگ ایــران و عراق، در کنار همدردی بــرای هموطنانی که جان 
عزیزشان را به خاطر جنگ خانمان سوز از دست می دادند، چقدر نگران 
بودیم که مبادا صدام حســین آثار تاریخی و باستانی مان را هدف خشم 

جنون آمیزش قرار دهد.
حاال دوباره همان شــرایط پیش آمده است و باز خشم و نفرت و تهدید 
سیاســتمدار دیگری، ترامپ، مراکز فرهنگی ایران را نشانه گرفته است. 
در حالی که آثار فرهنگی و تاریخی در هر کشــوری قرار داشته باشند 
نزد مردم آن کشور امانتند. این آثار متعلق به جهان بشری است نه یک 
محدوده خاص از آن. سی وسه پل اصفهان فقط مال اصفهانی ها و ایرانی ها 
نیست، این بنای زیبای تاریخی متعلق به جهان انسانی است. همینطور 

بسیاری از آثار و مراکز فرهنگی و باستانی دیگر.
هنوز دل بسیاری از مردم جهان از تخریب #مجسمه_تاریخی_بودا در 

افغانستان و به دست تعصب ایدئولوژیک و جهل طالبان به درد می آید.
به همین ترتیب ما ایرانی ها باید از تخریب آثار فرهنگی و تاریخی سوریه 
در جنگ داخلی این کشــور هم غمگین و هم شرمگین باشیم. چرا که 
حاکمان رژیم ایران نیز با حمایت از بشار اسد که منجر به ادامه جنگهای 
داخلی در ســوریه شــد، همین  نقش را در از بین بردن بخشی از آثار 

فرهنگی و تاریخی سوریه داشت.
سیاستمداران نه غصه فرهنگ و تاریخ را می خورند نه حتی نگرانند که 
تاریخ از آنها چگونه یاد می کند. بخشی از آثار فرهنگی و باستانی ایران 
طی چهار دهه گذشته به دلیل فساد حکومتی غارت و دزدیده شده یا با 
سوء مدیریت تخریب شده. و حاال هم نوبت تهدید رئیس جمهوری امریکا 

است که تهدید به تخریب آن کرده.
 در تبادل خشــم و نفــرت و انتقام و جاه طلبی هــر دو طرف ایرانی و 
امریکایی، که هیچکدام مورد تایید من نیســتند، قلبم برای خانه ای که 
در معرض خطر است می زند. دوست ندارم تصور کنم روزی را ببینم که 
باشم و پرسپولیس و طاق بستان و غار علی صدر نباشد، که ایران نباشد.  
این به معنی نیست که ناسیونالیسم چشم ما را کور کرده است. نه! این 
ناسیونالیسم کور نیست بلکه رسم امانتداری #نمادهای_فرهنگی است. 
این خاک، این طبیعت و این تاریخ و فرهنگ این روزها بیشتر از همیشه 
در معرض تهدید است. این ناسیونالیسم کور نیست، نگرانی برای از بین 

رفتن این امانت است.
وگرنــه مراکز فرهنگی فقط نمادند. نمادهایی از فرهنگ، ادبیات، هنر و 
تمدن. آرامگاه حافظ جز سنگ و خاک چیزی نیست، آنچه که حافظ و 
سعدی و فردوسی و هگمتانه و ارگ بم را مهم کرده، فرهنگ، ادبیات و 

هنری است که سیاستمداران بدانند آنها قابل کشتن نیست!
شیرین عبادی )رادیو زمانه(

پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، 
فرمانده ســپاه قدس سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی، بسیاری از مردم در 
فضای مجازی از خود واکنش نشان 
دادنــد. این واکنش  هــا در توییتر و 
اینستاگرام بیش از بقیه بود. با توجه 
به فیلتر بودن بسیاری از نرم افزار های 
ارتباطــی، اکثــر کاربــران ایرانی از 
اینســتاگرام برای بیان واکنش خود 
استفاده کردند. این واکنش ها آمیخته 
با مواضع گوناگون بود. بســیاری از او 
هــواداری می کردند و با پســت های 
تسلیت و همدردی، این عمل آمریکا 
را محکوم می کردند. در مقابل، برخی 
از این رخداد ابراز رضایت می کردند. 
البته باید به طیفی خاکستری که در 
این مورد ســکوت پیشه کردند، نیز 

اشاره کرد.
بــه هر صورت، چند ســاعت پس از 
انتشــار تعداد زیادی از »پُست« های 
حامیان ســلیمانی در اینســتاگرام، 
به ناگاه این افراد متوجه شــدند که 
»کامنت« یا »پُســت« آنها توســط 
اینســتاگرام پاک شده اســت. این 
موضوع بسیار بحث برانگیز شد. برخی 
نســبت به آنچه »نقض آزادی بیان« 
عنوان می کردند، اعتراض داشــتند. 
آنها معتقد بودند که اینستاگرام بدون 
احترام به آزادی بیان، خیل هواداران 
ســلیمانی را از اطالع رســانی آزادانه 
محروم کــرده اســت. در این میان، 
حتــی محمدجــواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات جمهوری اسالمی، که 
خــود از عوامل فیلترینــگ در ایران 
است، نسبت به فیلتر شدن پست های 
مربوط به سلیمانی توسط اینستاگرام 
اعتراض کرد. او که پیــام خود را در 
توییتر منتشــر می کرد، بدون اشاره 
به فیلتر بودن شــبکه توییتری که 
خودش از آن استفاده می کند، آمریکا 
را متهم به سانسور فضای مجازی کرد.
الفاصله پس از اعتراضات، اینستاگرام 
نســبت به عملکرد خود پاســخ داد. 
فیســبوک کــه مالک اپلیکیشــن 
اینستاگرام هم هســت، در پاسخ به 
سوال برخی از کاربرانش، برای توضیح 
در مورد حذف آن پُست ها گفت: »ما 
مطابق مقررات وضع شده در ارتباط 
با تحریم های آمریکا اقدام می کنیم و 
در قبال تحریم های دولت آمریکا علیه 

ایران متعهد هستیم.«
به عبارت دیگر، بــا توجه به این که 
سپاه پاســداران و فرماندهان آن، از 
ســوی ایاالت متحده در ذیل لیست 
تروریسم قرار گرفته اند، اینستاگرام نیز 
ملزم به رعایت قوانین ضد تروریسم 

است. 
پیش از این، پس از اعالم تحریم های 

جدید در فروردین ماه ســال جاری، 
بسیاری از حساب های کاربری متعلق 
به فرماندهان سپاه و سران جمهوری 
اســالمی که در لیســت تحریم های 
ایاالت متحده قــرار گرفته بودند، در 

شبکه های مجازی مسدود شدند.
غالمرضا ســلیمانی، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین، در شهریور امسال 
طی ســخنانی گفت: سازمان بسیج 
شمار زیادی از جوانان را در قالب هزار 
گردان سایبری ساماندهی کرده است. 
همچنین در مرداد ســال ۹۵، سایت 
سازمان سراج که خود را محلی برای 
هماهنگی آتش توپخانه های فرهنگی 
عنوان کرده، با حضور ســردار نجات 
شــروع به کار کرد. در این ســازمان 
نشــریاتی از حسن عباسی و علیرضا 
پناهیان منتشر می شود. اگرچه محل 
بودجه این سازمان مشخص نیست، 
اما حضور افراد بلندپایه سپاه و بسیج، 
یقینا نشان دهنده وابستگی های آن 

است.
اگر ایــن تحلیل را در مــورد فضای 
مجازی بپذیریم، الجــرم باید قبول 
کنیم که پروپاگاندای نظام در فضای 
مجازی، برنامه وسیعی را صورت داده 

است.
به هر روی، بالفاصله پس از آن ماجرا، 
جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی 
دادســتانی کل کشــور، بــه حذف 
پُســت های اینســتاگرامی مرتبط با 
کشته شدن سردار سلیمانی واکنش 
نشان داد، و گفت: »این برای ما نوعی 
اشکال اساسی اســت که در فضای 
مجازی ما، شرکت آمریکایی فعالیت 
می کنــد.« او در ادامه افزود: »باید با 
ترک نرم افزارهای صهیونیستی مشتی 
محکم بر دهان گزافه گویان داخلی و 
خارجی بکوبیم. اکنون که اینستاگرام 
صهیونیســتی پُســت های ســردار 
ســلیمانی را حذف می کند و یارای 
تحمل عشــق ما را به سردار ندارد و 
غیرت مسئوالن فضای مجازی کشور 
به شعار خالصه می شود، وقت آن شده 

که ۹ دی مجازی به راه بیاندازیم.«
پیش از موضع گیری اخیر، جاویدنیا 
یک بار خبر فیلترینگ اینســتاگرام 
را اعــالم کــرده بــود. در آن مقطع 
زمانی، او مدعی شده بود که با حکم 
قضایی، اینســتاگرام باید فیلتر شود. 
عبدالصمد خرم آبادی، معاون ســابق 
قضایی دادســتان کل ایران در امور 
فضای مجازی، نیز اینستاگرام را مخل 
فعالیت صدا و ســیما دانسته بود. او 
هم مدعی شــده بود که اینستاگرام، 
برخــالف قانون اساســی، »صوت و 
تصویر فراگیــر« را از انحصار »صدا و 

سیما« خارج کرده است.

بــه وضــوح مشــخص اســت که 
پروپاگاندای نظام، از رودررو شدن با 
مانع در برابر خود، راضی نیست. آنها 
در حالی که از فضای آزاد رســانه ای 
و آزادی بیان خارج از مرزهای ایران، 
استفاده تبلیغاتی می کنند و هر آنچه 
بخواهند، بیان می کنند، در داخل به 
هیچ کس اجازه بیان آزادانه نمی دهند. 
شبکه های ارتباطی را مسدود و فیلتر 
می کنند تا بتوانند با انحصار بالمنازع 
اطالعــات در داخل، ســلطه خود را 
در آن زمینــه تامین کننــد. اگرچه 
جهان مدرن و عصر اطالعات، ساخت 
دیوارهای بلند اینچنینی را بســیار 
دشوار کرده است، اما وزارت ارتباطات 
و نظام قضایی ایران تمام تالش خود 
را برای ســرکوب آزادی بیان به کار 
گرفته اند. در چنین شرایطی، مدعی 
هستند که چرا اجازه استفاده آزادانه 
از نرم افزاری را که قصد فیلتر کردن 

آن را داریم، به ما نمی دهید. 
پس از اعتراضات ســال ۹۶، بسیاری 
تنها به دلیل یک توییت یا به اشتراک 
گــذاری یــک عکــس و فیلــم در 
اینستاگرام، ماه ها و سال ها از عمر خود 
را پشت میله های زندان سپری کردند. 
حکومتی که حتی تاب شنیدن یک 
نظر مخالف را در فضای مجازی ندارد 
و به انحای گوناگون افراد را دستگیر 
و حبس می کند، توقــع دارد فضای 
مجازی در برابر تبلیغاتی که پشتوانه 
ایدئولوژیک دارد، با آنها مماشات کند. 
آن هم در حالی که هنوز ۲ ماه از قطع 
کامل اینترنت در ایران نگذشته است. 
حکومت  انحصارطلبانه  سیاست های 
ایــران در آزادی گــردش اطالعات، 
اگرچه شکست خورده است، اما نماد 

بارز نقض آزادی بیان است.

آیا اتهام نقض آزادی بیان در اینستاگرام صحت دارد؟

امیر سلطان زاده 
)ایندیپندنت فارسی(
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گزارش میدانی
 تاریخ مصرف سلیمانی تمام شده بود

 کشته شدنش دستپخت خودشان است!
تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده 
ســپاه قدس که در نخستین ساعات 
روز جمعه ۱۳ دی برابر با ۳ دسامبر 
۲۰۲۰ در اتومبیلــی حوالی فرودگاه 
بغداد در حمله پهپادی توسط آمریکا 
کشته شد، همراه با تبلیغات گسترده 
حکومتی، بزرگ نمایی و حواشی بسیار 
در شــهر کرمان زادگاه او با کشــته 
شدن دست کم ۵۶ نفر و بیش از ۲۰۰ 

زخمی همراه بود.
طرفداران جمهوری اسالمی و برخی 
با وجــود مخالفت با نظام اســالمی 
در ایران، قاســم سلیمانی را به دلیل 
تالش برای »اقتدار«، »سرباز وطن« 
می خواننــد ولــی مخالفــان جدی 
حکومت او را دست راست بشار اسد 
رئیس رژیم ســرکوبگر سوریه و نماد 
قتل و جنایت و ترور دانسته و وی را 
که در لیست تحریم و ترور کشورهای 
غربی نیــز قرار داد یک تروریســت 

می دانند.
آیا شرکت گسترده مردم در تشییع 
جنازه قاسم سلیمانی نشانه همسویی 
و همدلــی آنها با نظــام جمهوری 
اســالمی اســت؟ آیا با تغییر فضای 
ابراز  سیاســی و احساسی کشــور، 
مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم 
که در اعتراضات آبان هزاران کشته و 
زخمی و زندانی بر جای گذاشت، در 

سایه قرار خواهد گرفت؟
بــرای بررســی بیشــتر جوانب این 
مسائل، کیهان لندن به سراغ تعدادی 

از شهروندان داخل ایران رفته است.
خانم آموزگاری که در تهران زندگی 
می کند می گوید: »یک شــوهرخاله 
دارم که معلم بود، اول انقالب به جرم 
داشــتن افکار کمونیستی از مدرسه 
اخراج شد، اما خاله من که او هم معلم 
بود اخراج نشــد، بعد از مدتی معاون 
و بعد مدیر شــد و به تدریج از پلکان 
ترقی باال رفت، ولی شوهرخاله ام که با 
او در یک زمان، تدریس را شروع کرده 
بودند به خاطر داشــتن افکار چپی و 
ســبیل های کمونیستی اخراج شد و 
یک نوشت افزارفروشــی راه انداخت و 
شروع کرد به قلم و خودکار فروختن، 
هنوز مغازه اش در همان سطح خیلی 
کوچک اســت. فقط مــی رود که در 
مغازه باز باشــد و درآمدی بابت آن 
ندارد، االن خرج خانه از طریق حقوق 
بازنشستگی خاله ام و کمک پسرشان 
تامین می شــود، این آقا که همیشه 
گالیه می کرد که مــرا اخراج کردند، 
می توانستم االن معلم باشم یا کاغذ و 
قلم و مداد گران شــده و دیگر کسی 
مداد و خــودکار نمی خرد، با یکی از 
خویشاوندان ما از قضا کرمانی است 
درگیر شد چرا که همین شوهرخاله 
معتقد اســت قاسم ســلیمانی مرد 
بزرگی بوده و ما را نجات داده وگرنه 
ما از این وضع که هســت بدبخت تر 
می شــدیم! شــما اتحاد اضداد را در 
افکار یک نفر ببینید! هم چوب اینها را 
خورده هم ۴۰ سال با سختی زندگی 
کرده ولی االن سر بزنگاه بجای اینکه 
منطقی باشد و دو دو تا چهارتا حساب 
کند، جّوگیر شده و بلیت خریده رفت 
تهران که در تشــییع جنازه قاســم 

سلیمانی شرکت کند!«
دو نفر حدود ۳۵- ۳۶ ساله و دیگری 
۶۵ ســاله از خرید در یک فروشگاه 

مواد غذایی برگشته اند.
مرد ۶۵ ساله می گوید: »همه شان بد 
هستند ولی این خیلی خوب بود، این 

حســابش از بقیه جدا بود. به خاطر 
همین آمریکا مستقیم زد او را کشت!«

مرد سالمند که می رود با مرد جوانتر 
صحبت می کنم.

می گوید: »ببین خانــم، باالخره آدم 
باید یکی را دوســت داشته باشد، ما 
هم حاال این را دوســت داریم چکار 
کنیم؟می گویند این را دوست داشته 

باش!«
به داخل یــک خــرازی در خیابان 

مولوی سر می زنم.
صاحب خرازی که یک مرد میانسال 

است می گوید: »من کاری ندارم.«
می گویم: یعنی چه کاری ندارید؟

می گوید: »برای من، همینکه مغازه ام 
باز باشــد و مشــتری داشــته باشم 

کافیست؛ من کاری ندارم!«
در ادامــه با یک فارغ التحصیل روابط 
بین الملل که می گوید از تدریس در 
دانشگاه خســته شده گفتگو را ادامه 

می دهم.
می گویــد: »من تحلیلگر سیاســی 
نــدارم، ولی  ادعایی  نیســتم، هیچ 
اخبار را همیشــه دنبال کرده ام؛ بعد 
از حادثه ۱۱ سپتامبر تصمیم گرفتم 
که تلویزیون نداشــته باشــم و فقط 
اخبــار را از طریق رادیو دنبال کنم تا 
مبادا تحت تاثیر پروپاگاندای تصویری 

صداوسیمای حکومت قرار بگیرم.«
وی ادامــه می دهد: »در زمان به قول 
خودشان فتنه ۸۸ فرانسه بودم، تمام 
تحلیل های سیاســی  و  تلویزیون ها 
فرانسوی و امریکایی روی ایران بود، 
هر کانالی که می گرفتی چپ و راست 
دربــاره ایران صحبت می کردند، یک 
دفعه زد و مایکل جکسون ُمرد، دنیا 
زیر و رو شد! یعنی ایران کامال از رادار 
محو شــد و همــه زوم کردند روی 
مایکل جکسون که به هرحال غولی 
بــود در دنیای موســیقی و جذابیت 
خبری بیشتری نسبت به اخبار ایران 
داشت و همه زوم کردند روی او و تمام 
شد! این حمایت را از دست دادیم به 
اضافه اینکه هیالری کیلینتون وزیر 
امور خارجه وقت آمریکا بر استقالل 
و تمامیت ارضی ایــران تاکید کرد. 
جنبش ۸۸ که می توانست با حمایت 
قدرت های بــزرگ، اروپــا و آمریکا 
تبدیل به یک انقالب شــود برگشت 
جان  زیادی  جوان های  ســرجایش؛ 
دادنــد و تعداد زیــادی هم به زندان 
افتادنــد. از آن موقــع به بعد چه ۹۶ 
چه ۹۸ بارها با خودم می گویم نکند 
دوباره یک مایکل جکســون دیگر از 
بین برود و این خیزش زیر و رو بشود!

حاال هم فکر می کنم کشــته شدن 
ســلیمانی یک برنامه بوده؛ رژیم نیاز 
داشت که یک نفر از بین برود، بنابراین 
مثل قلعه حیوانات که خوک ها رفتند 
آن خوکچه کوچولو را کشــتند تا به 
اهداف شان برســند و بتوانند بیشتر 
فساد کنند، رژیم هم مجبور بود یک 
نفر را فدا کند. چه کسی مظلوم  نماتر 
و مثالً جذاب تــر از نظر رخنه کردن 
در قلب ها بیشتر از قاسم سلیمانی؟ 
کسی دیگری نبود که ذبح اش کنند 
و به اهدافشان برسند. جامعه نیاز به 
یک قهرمان دارد و در هر کشــوری 
یک نفر را پیدا می کنند. ســلیمانی 
هیچوقــت نگفته بــود قهرمان ملی 
هستم ولی او یک دفعه شد »قهرمان 
ملی« با اینکه دخترش مدام می گوید 
بشار بیاید کمک کند، عمو سیدحسن 
بیایــد کمــک کند ولی هــی دارند 

می چســبانند که او یــک »قهرمان 
ملــی« بوده. طرفــدار تئوری توطئه 
نیســتم ولی این اتفاق دست پخت 

خودشان است!«
یــک روزنامه نگار ممنــوع از کار هم 
معتقد اســت: »بعــد از رویدادهای 
آبان مــاه تمام مردم و مســئولین و 
رسانه ها در فکر این بودند که چطور 
این مسئله را الپوشانی کنند یا شدت 
و وخامــت اش را بگیرنــد؛ یکبار در 
جــاده چالوس بــودم از یک روزنامه 
بــه من زنگ زدنــد و گفتند به نظر 
شما چگونه می توان مشروعیت نظام 
را دوباره احیا کرد؟ آنموقع نتوانستم 
آنجا جواب بدهم، بعد آمدم یک مقاله 
نوشتم که آن روزنامه اجازه انتشارش 
را ندادنــد و بعد اخراجــم کردند. در 
مورد ترور »رهبری« نوشــتم که اگر 
وی بــه صورت صوری ترور شــود و 
ناموفق باشد دوقطبی بودن در جامعه 

ایجاد می شود.
همان موقع تحلیلم ایــن بود که یا 
آنها قاسم سلیمانی را ترور می کنند 
یا ظریــف را. ایــن دو تــا در صدر 
لیســت بودند. قاسم سلیمانی تاریخ 
مصرف اش تمام شده بود برای منطقه. 
از او توانستند یک »سردار ملی« قالب 
کنند با اینکه خودش هیچوقت نگفت 
و همیشــه می گفت ســرباز اسالمم 
ولی روزنامه ها با انتشار عکس پرچم 
جمهوری اســالمی کنار سلیمانی او 
را بــه عنوان »ســردار ملی« معرفی 
می کنند و توانستند افرادی که ِعرق 
ملی و میهنی دارند و به دنبال رستم 
و کوروش و… هستند به خود جلب 

کنند.
این مسئله باعث شد مسائل آبان ماه 
در ســایه قــرار بگیــرد و می بینیم 
که االن پروپاگاندای رژیم توانســته 
آحاد بســیاری از مردم را جلب کند؛ 
مردمی  که نمی دانند واقعاَ سلیمانی 
چه کار کرده! نمی دانند او به راستی 
سردار ملّی نیســت بلکه اسالمگرا و 

قصاب است. اینها هم به این جریان 
پیوســته اند و یــک جامعه دوقطبی 

ایجاد شده.«
وی ادامــه می دهــد: »هرقدر ملتی 
ذلیل تر و خوارتر می شود بیشتر دنبال 
قهرمان می گردد، در همین اعتراضات 
آبان ماه پدر پویا بختیاری یک قهرمان 
بود برای مردم ولــی االن بعد از این 
مرگ و پروپاگاندای نظام، حاال حاج 

قاسم سلیمانی شده قهرمان!
این مســئله را اینها کش می دهند تا 
زمان انتخابات تا ۲۲ بهمن که با چهلم  
او منطبق است؛ خیلی دقیق محاسبه 
شــده بعد هم رای گیری است. اینها 
با هیزم آوردن قاسم سلیمانی باعث 
می شوند این رای گیری و انتخابات به 

نوعی باز به نظام مشروعیت بدهد.«
کارمند یک شــرکت بازرگانی ساکن 
تهران که از نزدیک شــاهد مراســم 
تشــییع جنازه قاسم ســلیمانی در 
تهران بوده بــه این بحث می پیوندد 
و می گویــد: »چون می دانســتم روز 
دوشنبه تشــییع جنازه خواهد بود 
و مسیرها را مشــخص کرده بودند، 
نیم ســاعت زودتــر از خانه حرکت 
کردم برای رفتن به ســر کار، وقتی 
وارد ایســتگاه اتوبوس شدم جمعیت 
خیلی زیــادی از مــردم را دیدم که 
منتظر اتوبوس هستند و اتوبوس هایی 

که می آمدند پر بودند و نمی توانستم 
سوار شوم بنابراین برای رفتن به سر 
کار از یک موتوری خواســتم که مرا 
ر« که  ببرد؛ نزدیکی هــای میدان »ُحّ
رســیدم ترافیک آنقدر زیاد شد که 
حتی موتور هم نمی توانست برود، از 
تمام فرعی های میدان، مردم سرازیر 
شده بودند به کارگر جنوبی و حرکت 

می کردند به سمت میدان انقالب.«
تا سر کارم که در خیابان »جمهوری« 
ســت رفتم دیدم که ماشــین تردد 
نمی کند و جمعیت مردم اســت که 
پیوســته به هم جمع شدند و شروع 
می کردنــد به شــعار دادن و حرکت 

می کردند به طرف میدان انقالب.«
وی ادامــه می دهــد: »محل کارم به 
میدان انقالب خیلی نزدیک است، یک 
ساعت مرخصی گرفتم که بروم ببینم 
چه خبر اســت، در راهپیمایی های 
سال های اخیر می گویند مردم روز به 
روز از طرفداری نظام دست می کشند 
و در راهپیمایی هــا و جاهــای دیگر 
حضورشان کمتر است ولی به ضرس 
قاطع می گویم فرعی ها، خیابان های 
اصلی ازدحام جمعیت بود، اصالً برای 
خود من باورنکردنی بود، ولی بیشتر 
تیپ ها و قیافه ها از قشــرهای پایین 
شهر و مذهبی بودند که همچنان به 
یکسری آرمان ها و اعتقادات خودشان 

باورمندند.«
این شهروند ساکن تهران می افزاید: 
»کسانی را هم می شناسم از نزدیکانم 
که مخالف حکومت هستند ولی در 
این تشــییع جنازه حضور داشــتند 
یعنی برای اینها قاسم سلیمانی جدا 
از حاکمیت بود. قاســم ســلیمانی 
یک شخص مســتقل، فداکار، مبارز 
و تداعی کننــده یک حماسه ســازی 
بود کــه در جبهه های جنگ فعالیت 
می کــرد. این تیپ آدم هــا در مورد 
قاسم ســلیمانی می گفتند »همون 
بچــه رزمنده خاکی ســت، درویش 
مسلکه با اینها فرق می کنه« و با وجود 
اینکه می دانند با رهبری انس و الفت 
خوبی داشته و سیاست های جمهوری 
اسالمی را در خارج از مرزهای کشور 
پیاده می کرده ولی همچنان این افراد 
بر این باورند که او از مرزهای کشــور 
ما دفاع کرد و توانســت داعش را در 
منطقه خــودش منکوب کند تا وارد 
کشور نشــوند و به ملت و نوامیس و 
دین ما ضربه ای نزنند! حتی خواهرها 
و پدرم که با حکومت مخالفت دارند 
این شــخص برای آنها مقدس است! 
این تجمع گسترده مردم در تشییع 
جنازه سلیمانی نشــان داد که مردم 
مذهبی به دو دسته تقسیم می شوند، 
دسته اول مذهبی هایی که خود را از 
حاکمیت جدا می دانند و ســلیمانی 
را یک فرد وفادار و از جان گذشــته 
می دانند و دســته دوم مذهبی هایی 
کــه همــواره بــا حکومــت و همه 

سیاست هایش همراهند.«
در شبکه های اجتماعی کاربران ساکن 
ایران یکسری از همکاران روزنامه نگار 
و آشــنایانی را می بینم که یا عکس 
پروفایــل خــود را به عکس قاســم 
ســلیمانی تغییر داده اند یا با انتشار 
تصاویر وی از کشــته شــدن او ابراز 

تاسف کرده اند.
با یکــی از آنها تماس می گیرم که او 
را در تهران به خوبی می شــناختم. 
می دانســتم کــه برای همســرش 
محدودیتــی قائل نمی شــود و اهل 
مشروب و مهمانی های مختلط است. 
از دلیل اظهار تأسف او از مرگ قاسم 

سلیمانی می پرسم.
می گوید:» نه این فرق می کند!«

می گویم: »فرقش چیست؟ او مثالً با 
محسن رضایی چه فرقی می کند؟«

می گوید: »این آدم خیلی به ما نزدیک 
است، از حریم ما دفاع کرده، اگر نبود 

ما این همه آزادی را نداشتیم!«
می پرســم: »وقتی می گویی آزادی، 

تعریفت از آزادی چیست؟«
می گوید: »کســی به زن و ناموس ما 

کاری ندارد!«
فیروزه رمضان زاده )کیهان لندن(

آخرین وضعیت محمد نوری زاد، فعال مدنی از زبان همسرش

دویچه ولــه- اطمه ملکی، همســر 
محمد نوری زاد فعــال مدنی و یکی 
از امضا کنندگان »نامه درخواســت 
استعفای خامنه ای« روز پنجشنبه ۱۹ 
دی )نهم ژانویه( در مصاحبه با دویچه 
وله فارســی گفت وضعیت جسمی 

محمد نوری زاد وخیم شده است.
به گفته فاطمه ملکی همســرش در 
اعتراض به وضعیت خود حدود دو ماه 
است که اعتصاب غذا و دارو کرده، با 
خانواده تماسی ندارد و مالقاتی را هم 

نمی پذیرد.
او می گوید خانواده نوری زاد به واسطه 
تلفن هم ســلولی هایش از وضعیت او 

مطلع می شود.
پیش از این دختــر عباس واحدیان 
بیانیه  از امضاکنندگان  شــاهرودی، 
اسالمی  جمهوری  رهبر  اســتعفای 
هم در توییتی از وخامت حال محمد 
نوری زاد، فعال مدنی، پس از اعتصاب 

غذا در زندان خبر داده بود.
هنگامه واحدیان شاهرودی هم گفته 
اســت که نــوری زاد »در اطالعات از 
حال رفته و به بیمارســتان منتقل« 

شده است. 
نــوری زاد در تیرمــاه ۹۸ از جمله به 

اتهام »توهین به رهبری« بازداشــت 
شد.

فاطمه ملکی درباره خبر بیهوشــی و 
انتقال همسرش به بیمارستان گفت: 
»چنــد روز پیش آقای خواســتار، 
همســلولی نــوری زاد، در تماس با 
همســرش اطالع داده اســت که به 
خانــواده نوری زاد اطــالع بدهید که 
به زندان مشــهد بیایند تا داروهایش 
را بخورد، چون تو قلبش »اســتنت« 
هســت و اگر داروهایــش را نخورد 
مشــکل ایجاد می کنــد و به خاطر 
اعتصابی که داشــته بیهوش شده و 
از حال رفته است. بعد از آن ما هیچ 

خبری از ایشان نداشتیم.«
فاطمه ملکی در ادامه گفت: »جمعه 
هفته گذشته )۱۳ دی( آقای آقاسی 
که وکیل پرونده اســت به مشــهد 

مراجعــه کرد و قرار بــود که پرونده 
را مطالعــه بکند و آقای نــوری زاد را 
ببیند و برای وکالتــش امضا بگیرد 
که متاســفانه مادر قاضــی دادگاه از 
دنیا رفتــه و این کار به تعویق افتاده 
است. مادر نوری زاد که ۹۰ سال دارد 
نگران و ملتهب است و روزی که خبر 
بیهوشــی نوری زاد منتشر شد شبانه 
به مشــهد رفتند اما وزارت اطالعات 
مالقات را نپذیرفــت و قاضی دادگاه 

هم نبود و مجبور شده اند برگردند.«
همســر آقــای نــوری زاد در ادامه 
می ترکد  بغضــش  صحبت هایــش 
و می گویــد: »شــما می دانید خود 
زندگی در شــرایط عــادی در ایران 
چه مشــکالتی دارد و هــزار و یک 
مسئله دارد. یک ســری از دوستان 
به من گفتند که درخواســت کنیم 
که اعتصابش را بشــکند. من به آنها 
گفتم که چرا از آقای نوری زاد شــما 
می خواهیــد اعتصابش را بشــکند. 
برعکس ما بایــد مخاطبمان وزارت 
اطالعات، قــوه قضائیه، مســئوالن 
کشوری و لشکری باشند که برسند 

به فریاد این زندانیان.«
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری
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1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی
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هنـرهای تجسمـی
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نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

پروژه جدید وزارت اطالعات
ربودن روزنامه نگاران ایرانی

 از خیابان های لندن

اعمــال  از  پــس  وایــر-  ایــراون 
محدودیت های مالی و آزار و اذیت های 
خانواده برای برخی از روزنامه نگاران 
»ایران اینترنشــنال«، روز ۱۶ دی ماه 
فاش شــد که وزارت اطالعات ایران 
سعی دارد برخی از روزنامه نگاران این 
شبکه تلویزیونی را در خیابان برباید و 

به ایران بازگرداند.
بریتانیا  روزنامه »دیلی اکســپرس« 
در مطلبی روز دوشــنبه ۱۶ دی ماه 
خبــر داد مامــوران وزارت اطالعات 
علنا به برخــی از روزنامه نگاران ایران 
اینترنشنال یا اعضای خانواده هایشان 
گفته انــد که آنهــا را در خیابان های 
لندن می ربایند و به ایران برمی گرداند.

بر اساس این خبر، ده ها روزنامه نگار 
فعال و مجری این شــبکه تلویزیونی 
فارســی زبان توســط تماس هایی از 
سوی ماموران وزارت اطالعات ایران 
تهدید به ربوده شدن در خیابان های 
تهران و بازگشــت به کشور شده اند؛ 
مگر اینکه از شغل خود دست بردارند. 
برخی از این روزنامه نگاران مستقیما 
تماس های در شب دریافت کرده اند 
و برخــی دیگــر از ســوی اعضای 
خانواده هایشــان در ایــران تهدیــد 
شده اند تا فرزندانشان را مجبور به رها 

کردن شغل های خود کنند. 
شــبکه تلویزیونی ۲۴ ســاعته ایران 
اینترنشــنال که دفتــر آن در لندن 
 ۱۳۹۶ اردیبهشــت  از  دارد  قــرار 
کار خــود را آغــاز کرد. این شــبکه 
اعتراضات سراسری آبان ماه را به طور 
گسترده پوشــش داد و تهدیدهای 

روزنامه نگارانش پس ازآن آغاز شد. 

در پی این تهدیــدات علنی و مکرر، 
»تام تاگندات«، رییس پیشین کمیته 
امور خارجه بریتانیا شامگاه ۱۵ دی ماه 
خواسته است تا »حمید بعیدی نژاد«، 
سفیر ایران برای پاسخگویی به آزار و 
اذیت روزنامه نگاران مقیم انگلستان و 
به توییت های  همچنین پاسخگویی 
تهدیدآمیزش به روزنامه نگاران ایرانی 

احضار شود.
تام تاگندات درباره بعیدی نژاد گفته 
اســت »او فقط یک عضــو مزدبگیر 
سیاسی از کشوری دیکتاتوری است، 
اما او در اینجا بــه دنبال دخالت در 
آزادی حرفه روزنامه نگاری است و این 
فراتر از اختیارات هر ســفارتخانه ای 
اســت. او باید از سوی وزارت خارجه 

بریتانیا با قید فوریت احضار شود.«
تاگنــدات تاکیــد کرده اســت:  »ما 
نمی توانیم چنین رفتارهای را به این 
روزنامه نگاران تحمل کنیم. برخی از 

آن ها حتی شهروند بریتانیا هستند.«
حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن 
ابتدایی اعتراضات  در همان روزهای 
آبان، در توییتر خــود با ادبیات رایج 
مسووالن ایران به روزنامه نگاران ایرانی 
حمله کرد. او در توییتی درباره تجمع 
ایرانیان مقیم لندن در دفاع از ایرانیان 
معترض نوشــت: »امروز گزارشــگر 
بی بی سی فارســی در میان تعدادی 
از حامیان گروه تروریستی منافقین 
و پهلــوی که به علــت عصبانیت و 
سرخوردگی از بی توجهی مردم ایران 
به دعوت آن ها به خشــونت، جلوی 
سفارت کشورمان تجمع کرده بودند، 
حضور یافت و با زن سپهبد رحیمی 

که به جرم کشتار مردم بی گناه ایران 
محاکمه و اعدام شد، مصاحبه کرد.«

»صادق صبا«، یکــی از دبیران ایران 
اینترنشــنال در گفت وگو با روزنامه 
دیلی اکسپرس گفت که این تهدیدها 
از چهــار هفته پیــش و در بحبوحه 
پوشــش خبری اعتراضات آبان ماه 
شروع شــده اســت. به گفته آقای 
صبا یکی از مجریــان اصلی زن این 
تلویزیــون به او گفته اســت »پدر و 
مادرش تماسی تلفنی از مامور وزارت 
اطالعات دریافت کرده اند که به آن ها 
گفته باید آنجا بروند. در آنجا، ماموری 
به آن ها گفته به دخترشان در لندن 
زنگ بزنند و بگویند او باید شغلش را 
در شــبکه ایران اینترنشنال طی ۲۴ 

ساعت رها کند.«
به گفته آقــای صبا، مامــور وزارت 
اطالعات به والدین این مجری گفته اند 
»در غیــر این صــورت، آن ها آدرس 
دخترشان را در لندن می دانند و قادر 
خواهند بود از همان خیابان لندن او را 

به تهران برگردانند.«
صادق صبا گفته اســت دو ســاعت 
مکالمه او با یکی از مجریان زن ایران 
اینترنشــنال، کارمنــد دیگری فاش 
کرده کــه تمــاس تهدیدآمیزی به 
خانواده اش شده است و طی پنج روز، 
۱۲ خبرنگار این شبکه به او گفته اند 
که خانواده هایشــان از سوی وزارت 

اطالعات ایران تهدید شده اند. 
همگــی این ۱۲ نفر، پیام مشــابهی 
دریافــت کرده اند مبنــی بر اینکه یا 
شــغل خود را رها می کنند یا آن ها 
اعضای خانواده هایشــان را در ایران 
دستگیر می کنند یا خودشان را با زور 

به ایران برمی گردانند. 
صادق صبا به دیلی پرس گفته است: 
»این ها شکنجه روحی است. وزارت 
اطالعــات ایران یک ســازمان بدنام 
اســت. اگر شــخصی از آنجا با شما 
تماس بگیرد، بر خــود می لرزید.« او 
افزود: »این روزنامه نگاران احســاس 
می کنند از نتیجه کارشــان است که 

باعث تهدید و آزار خانواده هایشان در 
ایران شده است.«

اولین اقدام علنــی قوه قضاییه علیه 
کارمندان تلویزیون ایران اینترنشنال 
بــه انتشــار اطالعیــه ای در تاریخ 
پنجم آذر امســال برمی گردد که از 
محدودیت هــای قضایی و مالی علیه 
برخی از کارمندان ایران اینترنشنال 
خبر داد. قوه قضاییه در اطالعیه خود 
آورده بود »عناصر موثر و کلیدی« این 

شبکه »نقره داغ« می شوند. 
قوه قضاییه در این اطالعیه آورده بود: 
»حکم ممنــوع المعاملگی و توقیف 
کلیه امــوال کارکنان و مرتبطین آن 
در داخل کشــور توسط قوه قضاییه 
صادر شد و مورد تعقیب بین الملل نیز 
قرار خواهنــد گرفت تا درس عبرتی 
باشــد برای کسانی که در خدمت به 
بیگانگان و خیانت به کشــور، آتش 
زدن بــه اموال مردم را افتخاری برای 

خود می دانند.«
در انتهای این اطالعیه هم آمده بود 

اگر کارکنان شــبکه های تلویزیونی 
ایرانی خــارج از مرزها »ابراز ندامت« 
کنند و همکاری خود را با شبکه های 
ماهواره ای »متوقف« کنند، مشمول 

عفو و رافت اسالمی خواهند شد.
»پویا عزیزی«، مجری این تلویزیون 
نیز در پســتی در توییتر خود خبر از 
احضار پدرش به وزارت اطالعات داده 
بود که در آنجا به پدر او گفته شــده 

باید پسرش کار خود را رها کند. 
همچنین »ســاناز قاضی زاده«، دیگر 
کارمنــد ایــن شــبکه در توییتر و 
اینستاگرام خود خبر از احضار پدرش 

به وزارت اطالعات داده بود. 
از ســوی دیگر »فرنــاز قاضی زاده«، 
مجری باسابقه بی بی ســی و خواهر 
ســاناز قاضــی زاده نیز در حســاب 
توییتری خــود خبر از تهدید پدرش 

داد. 
بااین حال تهدیدهای وزارت اطالعات 
دامنه وســیع تری دارد و شامل حال 
بی بی سی  در  روزنامه نگاران شــاغل 
فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا نیز 

شده است. 
 ،۱۳۹۶ مــرداد  در  پیش ازایــن، 
حدود ۱۵۰ کارمند بخش فارســی 
بی بی ســی از سوی قوه قضاییه ایران 
ممنوع المعاملــه در داخــل کشــور 
شدند. همچنین برخی از خبرنگاران 
این شبکه ازجمله »رعنا رحیم پور« و 
فرناز قاضی زاده خبر از تهدید اعضای 
خانواده شان از سوی وزارت اطالعات 

داده بودند. 
از ســوی دیگر »کامبیز حسینی«، 
ایرانی که در  طنزپرداز شناخته شده 
نیویورک زندگی می کند مدتی پیش 
با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود 
فاش کرد از زمان شــروع برنامه طنز 
»پارازیت« تاکنون بارها از سوی افراد 
ناشناســی تهدید به مرگ در خانه  یا 
اتومبیلش شده است. بر اساس نوشته 
او این تهدیدها طی ۱۰ سال همچنان 

ادامه دارد.
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خبرگزاری تسنیم مدعی شده است 
که »علــی دایی« به نیمکت رهبری 
تیم ملــی فوتبــال ایــران نزدیک 
شــده و احتماال او جانشین »مارک 
ویلموتس« سرمربی بلژیکی مستعفی 

تیم ملی ایران خواهد شد.
دوازدهــم آذرمــاه امســال، مارک 
ویلموتــس به دالیلــی مانند »عدم 
پایبندی فدراســیون فوتبــال ایران 
به تعهــدات مالی« از ســرمربیگری 
تیــم ملی فوتبال ایران اســتعفا داد. 
وب ســایت خبری Walfoot بلژیک 
مدعی شــده بود که استعفای کتبی 
ویلموتس پیش از بازی ایران و عراق 
در راه انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 
به فدراســیون جهانی فوتبال ارسال 
شد، اما او یک بازی دیگر بازهم روی 

نیمکت ایران نشست.
پس ازآن، اصلی ترین نامی که بر سر 
زبان ها افتاد، »برانکو ایوانکوویچ« بود؛ 
مردی که نه با سرمربیگری تیم امید 
و قهرمانی در آسیا، نه با هدایت تیم 
ملــی فوتبال ایــران در جام ملت ها 
و کســب عنوان ســومی در چین یا 
رسیدن به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان 
با موفقیت هایش در پرسپولیس  که 

شناخته می شود.
برانکــو اما چقدر به نیمکت تیم ملی 

ایران نزدیک بوده یا هست؟
آبان ماه و در اوج اعتراضات سراسری 
ایران، برانکو ایوانکوویچ سرمربی فصل 
قبل پرســپولیس و مربی عزل شده 
االهلی عربســتان با انتشار تصویری 
از خود در ســفارت ایران در زاگرب، 

خبرساز شد.
او ادعــا کــرد مالقاتش فقــط برای 
دریافــت مطالبــات قدیمــی اش از 
باشگاه پرسپولیس بود؛ اما او پیش تر 
شکایت ۴۴ صفحه ای خود از باشگاه 
پرســپولیس را به فدراسیون جهانی 

فوتبال تحویل داده بود.

علی دایی
 در آستانه نیمکت تیم ملی

 بازهم البی با خدا؟

پیام یونسی پور )ایران وایر(

هم زمان بــا این دیدار، رســانه های 
داخل کشــور خبر از آغــاز رایزنی ها 
بــا برانکو ایوانکوویچ برای نشســتن 
روی نیمکت تیم ملــی را دادند. روز 
سیزدهم آذرماه رســانه های نزدیک 
به فدراسیون فوتبال مدعی شدند  که 
ایوانکوویچ برای قبول هدایت  برانکو 
تیم ملی ایران، از ســفیر درخواست 
کرده که وزارت ورزش یا دولت ایران 
را برای دریافت مطالبات پیشین خود 

متقاعد کند.
آیا واقعــا برانکــو ایوانکوویچ گزینه 
هدایت تیم ملی ایــران بود؟ یکی از 
نزدیکان ایوانکوویچ بــه »ایران وایر« 
می گوید: »نه. آقای محمدرضا صادق 
ســفیر ایران در کرواسی قرار بود در 
مورد بدهی های پرسپولیس به برانکو 
بــا او دیدار کنــد. در دیدار اول هیچ 
صحبتی با آقای ایوانکوویچ نشد. بعد از 
این که خبرهایی در مورد سرمربیگری 
برانکو در تیم ملی منتشر شد، آقای 

صادق مجددا با برانکو دیدار کرد و از 
او پرسید که آیا واقعا بحثی در مورد 
حضورش در ایران مطرح شده که او 
گفته بــود اصال. کمی بعد به ما خبر 
دادند که برانکو قرار اســت با مدیران 
فدراســیون فوتبال در ترکیه دیدار 
کند. با او تماس گرفتم و پرسیدم آیا 
چنین چیزی صحت دارد؟ به شــدت 
تکذیب کرد و حتی به این شــایعات 

می خندید.«
برانکــو طــی ماه های اخیــر گزینه 
فدراســیون فوتبال ایــران نبود و در 
شرایط کنونی هم دیگر نیست. برنامه 
حذف مربیــان خارجی فوتبال ایران 
دقیقا از روز شانزدهم مردادماه سال 
۱۳۹۸ گذاشته شد. جایی که آیت اهلل 
»علــی خامنه ای« رهبــر جمهوری 
اســالمی ایران خطاب به جمعی از 
مــدال آوران در المپیادهــای علمِی 
جهانی و هم چنین اعضای تیم ملی 
والیبال جوانان گفت: »درباره  سرمربی 

ایرانی هم همیشه اعتقادم این بوده و 
واقعا معتقدم این )مربی ایرانی( برای 
کشور ما، باشــگاه ها و مجموعه های 
ایرانی شایســته است. البته دخالتی 
نمی کنــم اما لزومی )به حضور مربی 

خارج( وجود ندارد.«
پس ازآن، مارک ویلموتس از تیم ملی 
و سپس »آندره آ اســتراماچونی« از 
اســتقالل جدا شدند و حاال »گابریل 
کالدرون« سرمربی پرسپولیس هم در 
آستانه جدایی از این تیم قرار گرفته 

است.
جانشین اســتراماچونی در استقالل 
»فرهــاد مجیــدی« بــود و حــاال 
خبرگزاری تســنیم از قطعی شدن 
حضور علی دایــی در تیم ملی ایران 

خبر می دهد.
ولی چرا علی دایــی باید به نیمکت 
تیم ملی ایران نزدیک شود؟ سه روز 
قبل از اعالم خبر حضور دایی در تیم 
ملی، او با باشگاه ذوب آهن اصفهان به 

کیمیا علیزاده در المپیک خارج از پرچم ایران مبارزه می کند
کیمیا علیزاده تنها زن مدال آور ایران 
در تاریــخ بازی هــای المپیک، قصد 

بازگشت به ایران را ندارد.
رادیو فردا با خبر شــده اســت این 
ستاره تاریخســاز ورزش ایران، یک 
ماهی اســت از کشــور خارج شده و 
دیگــر برای تیم ملی ایران مســابقه 

نخواهد داد.
فدراسیون تکواندو، مصدومیت را دلیل 
غیبت کیمیا در مســابقات انتخابی 
اعالم کرده بود اما او بدون مصدومیت، 
تمرینات آماده سازی خود را در اروپا 

پیگیری می کند.
طبق گفته هم تیمی هایش، کیمیای 
۲۱ ســاله که تصویر بــدون حجاب 
او هنگام تمرینات در هلند منتشــر 
شده اســت، می خواهد آینده دوران 
قهرمانــی اش را در آرامش، »به دور 
از تبعیض ها و استفاده ابزاری مقامات 
ورزشــی از زنان مدال آور« پیگیری 

کند.
خانم علیــزاده قصد دارد در المپیک 
توکیو، خــارج از پرچــم جمهوری 
اســالمی ایران به رقابت بپردازد. در 
ماه های اخیر سعید مالیی در جودو 
و علیرضا فیروزجا در شــطرنج نیز با 
پرچم فدراســیون جهانی به رقابت 

پرداخته اند.
در ســال های اخیر، تکواندوی ایران 
بین همه رشته های ورزشی رکورددار 
ســیدمحمد  بوده.  قهرمانــان  کوچ 
پوالدگر که دارای تحصیالت حوزوی 
اســت و روحانی بوده، از سال ۱۳۷۳ 
به عنوان نایب رییس و رییس در این 

فدراسیون حضور دارد.

او طی این ســال ها با مانع تراشــی 
برای جمع گسترده ای از قهرمانان و 
مربیان، آنان را وادار به مهاجرت کرده 

است.
پوالدگــر پــس از المپیــک ریو در 
مصاحبه تلویزیونی، رضا مهماندوست 
و میالد بیگی را که با تیم جمهوری 
رســیدند،  موفقیت  بــه  آذربایجان 

»مزدور« خطاب کرد.
کیمیا علیراده شــش رکورد تاریخی 
بــرای تکواندو و ورزش زنــان ایران 
بجا گذاشــته: اولیــن دختر طالیی 
اولین  در تکواندوی نوجوانان جهان، 
دختــر طالیــی همــه ورزش ها در 
المپیک نوجوانان، اولین زن مدال آور 
ایــران در تکواندوی جهان، اولین زن 

ایرانی که روی سکوی المپیک رفت، 
جوان ترین مــدال آور ایران در تاریخ 
المپیــک و برنده اولین نشــان نقره 

جهانی تکواندوی زنان ایران.
او حاال رکورد دیگری بجا گذاشته و 
نخستین مدال آور المپیکی در تاریخ 
ورزش ایران است که در حین دوران 
قهرمانی، آینده ورزشــی خود را در 

خارج از ایران جستجو می کند.
اولین موفقیت بزرگ کیمیا علیزاده 
مسابقات تکواندوی نوجوانان جهان به 
میزبانی تایوان بود که در ۵۲ کیلوگرم 
طــال گرفت. مــرداد ۹۳ در المپیک 
بود.  ایران  نوجوانان پرچمدار کاروان 
ایــن بــار در ۶۳ کیلو طالیی شــد. 
اردیبهشــت ۹۴ در مسابقات جهانی 

روسیه، روی سکوم سوم ۵۷ کیلوگرم 
ایستاد و توانست جید جونز انگلیسی 
)قهرمان المپیک لندن( را شکســت 

دهد.
ســه ماه بعد مجدداً با غلبه بر جونز 
مدال طالی ۵۷ کیلوگرم جایزه بزرگ 
روسیه را نصیب خود کرد. آنجا رقیب 
اهل کره جنوبی و قهرمان مسابقات 
جهانی را هم با اختالف چشــمگیر 

شکست داد.
در المپیــک ریو که تکواندوی مردان 
ایران بی مدال ماند، کیمیا تاریخساز 
شــد و توانست روی ســکوی سوم 
بایســتد تا رکــورد ۶۴ ســاله ناصر 
گیوه چــی را بشــکند. گیوه چی در 
کشــتی آزاد المپیک هلسینکی ۱۹ 
ساله بود که نقره گرفت. کیمیای ۱۸ 

ساله رکورد او را فرو ریخت.
با وجود شــدت گرفتــن انتقادات از 
عملکرد پوالدگر که به نظر می رسید 
دوران حکمرانــی اش بر فدراســیون 
خاتمه یابد، اما مدال تاریخی کیمیا 
باعث حفظ میز مدیریت پوالدگر شد، 
به نحوی که هادی ســاعی دارنده دو 
نشــان طالی المپیک گفت پوالدگر 
پشت مدال کیمیا علیزاده پنهان شده 

است.
علیزاده در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ با 
وجود مصدومیت، توانست نخستین 
برای سومین سال پیاپی مدال بگیرد.

او در این باره گفت: »سرگیجه داشتم 
و درد شــدید مچ پا. حتــی مربی ام 
اصرار داشت مسابقه ندهم اما غیرت 

من اجازه نمی داد مسابقه ندهم.«

کیمیای ۲1 ساله که تصویر بدون حجاب او هنگام تمرینات در هلند منتشر 
شده اســت، می خواهد آینده دوران قهرمانی اش را در آرامش، »به دور از 
تبعیض ها و استفاده ابزاری مقامات ورزشی از زنان مدال آور« پیگیری کند

توافق رســیده بود اما ناگهان پرونده 
حضورش در اصفهان بسته شد.

یک عضــو هیــات مدیره باشــگاه 
ذوب آهن بــه »ایران وایر« می گوید: 
»بهتر اســت بیشــتر از این توضیح 
ندهم؛ اما درســت شبی که قرار بود 
فردایــش آقــای دایــی را به عنوان 
ســرمربی تیم معرفی کنیــم با ما و 
شــخص علی دایی تماس گرفتند و 
گفتند قرارداد را امضا نکنید، چون از 
باال دستور آمده که سرمربی تیم ملی 

باید آقای دایی باشد.«
به نظر می رسد این نهاد »باالدستی« 

وزارت ورزش و جوانان باشد.
علی دایی اما چرا مدتــی از فوتبال 
دور بود؟ ریشــه این اتفــاق به یک 
فاش گویی از او برمی گردد. شانزدهم 
اردیبهشت ماه امســال علی دایی در 
آخرین کنفرانــس مطبوعاتی خود، 
بدون آن که بداند در مورد چه کسی 
صحبت می کند، از مدیرعامل باشگاه 
ســایپا که حکم به اخراج او داده بود، 
گفت: »آقای »مصطفی مدبر« برای 
من وجود خارجی ندارد و آدم حقیقی 
به این اسم نمی شناسم. تا جایی که 
ذهــن ناقصم یاری می کنــد، او را از 
زمانی که ریاست حراست صداوسیما 
را داشــت، به عنوان »ســردار غفور« 
می شناســم. برای من جالب بود که 
در یک برنامه »۹۰«، خودش را مدبر 
معرفی کرد. بعد که صحبت کرد، تُن 
صدایش برای من آشــنا بود و دیدم 
همین ســردار غفور خودمان است و 
اردبیلی اســت. چه طور او مصطفی 
مدبر شــده اســت؟ کاش یک نفر از 
ثبت احوال اینجا بود تا سوال کنم که 
یک نفر می تواند کل اسم و فامیلش را 

عوض کند؟«
علی دایی پیش ازاین هم سابقه حمله 
به مدیران باشــگاه هایی کــه او را از 
پرسپولیس و صبا اخراج کرده بودند 
یا مدیران فدراسیون و وزارت ورزش 
که عزلش کرده بودند به شدت انتقاد 

کرده بود.
او برحسب عادتی قدیمی، می خواست 
یک سردار ناشناخته سپاه پاسداران را 
رونمایی کند، اما در حقیقت یکی از 
عناصر ترور »عبدالرحمن قاسملو« در 

اتریش را معرفی کرد.
آنچه علی دایی نمی دانست، این بود 
که ســردار غفور هم یک نام مستعار 
بیش نیست. نام اصلی کسی که دایی 
را از سایپا اخراج کرد و در ترور مشهور 
قاســملو در وین نقش داشت، »امیر 
منصور بزرگیان اصل« است. نام این 
سردار سپاه در اسناد و بازجویی های 
دادگاه »میکونوس« نیز مطرح شده 
بود؛ اما در رابطه با کشتاری که چند 

سال پیش از آن اتفاق افتاده بود.
در اسنادی که از دادگاه میکونوس در 

منتشر  کتاب »سیستم جنایت کار« 
شده اند، »ابوالقاسم مصباحی«، شاهد 
اصلی دادگاه میکونوس و از نیروهای 
ارشــد وزارت اطالعات کــه در دهه 
۹۰ میالدی خود را تســلیم مقامات 
آلمانی کــرد، به نام غفــور درجزی 
اشــاره می کنــد. در کتــاب »پرویز 
دستمالچی« به نام »ترور به نام خدا« 
نیز غفور درجزی ازجمله عوامل قتل 

قاسملو معرفی شده است.
پرویز دســتمالچی یــک روز پس از 
فاش گویی های علــی دایی در مورد 
مدیرعامل کنونی باشــگاه سایپا، در 
گفت وگو با رســانه  ها ادعا کرد که با 
بررســی تصاویر ۲۰ سال قبل سردار 
غفــور درجزی و عکس هــای امروز 
مصطفی مدبر، به این نتیجه رسیده 
اســت که هر دو شــخص یک نفر 

هستند.
علــی دایی پــس از این فاشــگویی 
ناگهان در فضای امنیتی قرار گرفت. 
روایت هایی تایید نشده از چند پرس 
و جــوی دوســتانه از ســوی وزارت 
اطالعات ایــران خبر می داد اما چون 
علی دایــی خــودش را در قرنطینه 
شفاهی قرار داده بود، تائید این خبر 

امکان نداشت.
اما دایــی هرگز از نهادهای امنیتی و 
اطالعاتی دور نبود و نیســت. او سال 
۱۳۸۲ و زمانــی که هنــوز بازوبند 
کاپیتانــی تیم ملی فوتبــال ایران را 
بر دســت می بســت، مرحوم »ناصر 
احمدپور« سردبیر سابق روزنامه های 
»خبرورزشــی« و »نود« را با همین 
قدرت و پشــتوانه امنیتــی اش بارها 

تهدید کرده بود.
ســال ۱۳۸۷ هم زمانی کــه وزارت 
اطالعات اقدام به دســتگیری برخی 
از واســطه های فوتبال و خبرنگاران 
ورزشــی کرد، ردپای علــی دایی در 
بازداشت برخی از روزنامه نگاران دیده 

می شد.
بااین حال او حاال گزینه  اصلی وزارت 
ورزش و جوانان برای تیم ملی فوتبال 
ایران است. می گویند همان جریانی 
که حــدود ۶ ماه دایی را از حضور در 
فوتبال ملی و باشــگاهی ایران حذف 
کرد، حاال برای حضورش در تیم ملی 

ایران سفارش های ویژه کرده است.
پیش از این هم علی دایی در ســال 
۱۳۸۷ با دســتور مستقیم »محمود 
احمدی نژاد« رییس جمهور وقت ایران 

روی نیمکت تیم ملی نشست.

دلیل دستور محمود احمدی نژاد برای 
انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران مصاحبه ای بود 
که از او در برنامه ۹۰ پخش شــد. او 
گفته بود: »کسی سرمربی تیم ملی 
می شــود که البی قوی تری داشــته 

باشد.«
او به انتخاب احتمالی »امیر قلعه نویی« 
و »افشین قطبی« به عنوان سرمربی 
تیم ملی کنایه زد؛ اما وقتی خودش 
روی نیمکــت ایران نشســت گفت: 

»البی من با خدا بود.«
امــا زمانی که به خواســت »محمد 
علی آبادی« و پس از شکست مقابل 
عربســتان در تهران برکنار شد، ادعا 
کرد کــه دلیل اخراجــش امتناع از 
حضــور در ســتاد انتخاباتی محمود 
احمدی نژاد بوده است. هرچند که در 
زمان برکنار دایی، ستادهای انتخاباتی 
ریاست جمهوری هنوز نه تنها آغاز به 
فعالیت نکرده بودند که شکل جدی 

هم نداشتند.
آیا این بار هــم اگر علی دایی برکنار 
شود، باز علیه همان جریانی که او را بر 
مسند قدرت نشانده است موضع گیری 
خواهد کرد؟ آیا او بازهم با خدا البی 

کرده است؟
مهدی رستم پور
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صــدای آمریکا- »آناهیتــا زمانیان« بازیکن فرانســوی ایرانی تبار با امضای 
قراردادی با تیم فوتبال زنان یوونتوس، به این باشگاه مشهور ایتالیایی پیوست.

او از پدری ایرانی و مادری فرانسوی در شهر لندن در انگلیس به دنیا آمد، ولی 
در سوئد بزرگ شد و فوتبال را به صورت حرفه ای در این کشور آغاز کرد.

آناهیتا زمانیان دارای تابعیت انگلیســی و فرانسوی است، ولی برای تیم ملی 
فوتبال فرانسه در رده های نوجوانان و جوانان بازی کرده است و عضو این تیم 

در جام جهانی زیر بیست سال جهان بود.
او در پســت هافبک تهاجمی بــازی می کند و پیش از امضــای قرارداد با 

یوونتوس برای تیم پاری سن ژرمن توپ می زد.
یوونتوس با انتشــار تصاویر آناهیتا زمانیــان، از امضای قرارداد با این بازیکن 

مستعد ایرانی تبار ابراز خرسندی کرده است.
او نخســتین بازیکنی اســت که در دهه جدید میالدی به این تیم ایتالیایی 
پیوســته است و مدیران باشــگاه امید زیادی به درخشش او در ادامه فصل 
دارنــد. تعدادی از هواداران یوونتــوس و گروهی از کاربران ایرانی مراجعه به 

صفحات اجتماعی این تیم و آناهیتا زمانیان، برای او آرزوی موفقیت کردند.

زن جوان ایرانی تبار به تیم فوتبال زنان 
یوونتوس ایتالیا پیوست

چرا لیگ های معتبر اروپا چندان عالقه ای به بازیکنان ایرانی ندارند؟

در شــرایطی که به نظر می رسید 
از یک  بعد  علیرضا جهانبخــش 
سال و نیم ناکامی، باشگاه برایتون 
در لیگ برتــر فوتبال انگلیس را 
ترک می کند، با گلزنی در پیروزی 
دو بر صفر مقابل بورنموت و قیچی 
برگردان زیبا در تساوی یک-یک 
پیاپی،  هفته  دو  در  مقابل چلسی 

بازگشت باشکوهی داشت.

ســال ها بود کــه بازی یــک ایرانی 
در لیگ هــای اروپایــی ایــن قــدر 
بازتاب گســترده ای پیدا نکرده بود. 
جهانبخش و ســامان قدوس که بعد 
پایــان محرومیت  چهــار ماهه اش، 
روز شــنبه برای اولین بــار در جام 
حذفی فرانســه برای تیم دسته اولی 
آمیان به میــدان رفت، حــاال تنها 
»لژیونرهای« ایرانی شــاغل در یکی 
از پنج لیگ بزرگ فوتبال اروپا، یعنی 
لیگ برتر انگلستان، اللیگای اسپانیا، 
بوندس لیگای آلمان، سری آ ایتالیا و 

لیگ یک فرانسه هستند.
لژیونــر که بــه یکی از دســته های 
سربازهای رومی اطالق می شد، امروز 
به ورزشــکاران ایرانی گفته می شود 
که در لیگ های خارجی شاغل اند. تا 
همین چند سال پیش فوتبال ایران 
لژیونرهای زیادی در لیگ های معتبر 
اروپا داشت. تعداد زیادی از بازیکنان 
نســل طالیی فوتبال ایران در پایان 
دهه ۹۰ میالدی بعد از درخشش در 
جام ملت های آسیای سال ۱۹۹۶ در 
امارات متحده عربی و بعد آن در جام 
جهانی ۱۹۹۸ فرانسه، راهی لیگ های 

بزرگ اروپا شدند.
به ویژه باشگاه های بوندس لیگا آلمان 
که بازیکنان ایرانی زیادی را استخدام 
کردنــد. علــی دایی، کریــم باقری، 
خداداد عزیــزی، مهدی مهدوی کیا، 
پاشازاده،  مهدی  هاشــمیان،  وحید 
رســول خطیبی، علیرضا منصوریان، 
داریوش یزدانی و علی کریمی همگی 
از لیگ ایــران به بوندس لیگا راه پیدا 

کردند.
آندارنیــک تیموریــان در لیگ برتر 
انگلستان، رحمان رضایی در سری آ 
ایتالیــا و جــواد نکونام و مســعود 
شــجاعی در اللیگا دیگر لژیونرهای 
موفق آن نسل طالیی بودند که یک 
دهه در فوتبال اروپا حضور داشــتند 
و رســانه های ایران هفتــه به هفته 
بازی های آنهــا را دنبال می کردند و 

پوشش می دادند. اشتغال در این پنج 
لیگ بــزرگ یکی از معیارهای اصلی 
نشان دهنده پیشرفت و توسعه فوتبال 

یک کشور است.
اما در دهه گذشــته حضور بازیکنان 
فوتبال ایران در این پنچ لیگ بزرگ 
به طرز چشم گیری کاهش پیدا کرده 
است. از دومین نسل طالیی فوتبال 
ایران در ۲۰ سال گذشته که زیر نظر 
کارلوس کی روش در دو جام جهانی 
۲۰۱۴ برزیــل و ۲۰۱۸ روســیه هم 
درخشــش قابل توجهی داشتند، به 
استثنای جهانبخش و قدوس، بازیکن 
دیگری به این پنج لیگ بزرگ فوتبال 

جهان راه نیافت.

دالیل فنی

شــاید مهم ترین دلیل کاهش تعداد 
لژیونرهای ایرانی، فنــی و زیربنایی 
باشد. به عنوان نمونه، بوندس لیگای 
آلمان که میزبان اصلی بازیکنان ایرانی 
در فوتبــال اروپا بود، در ۱۵ ســال 
گذشته شاهد تغییرات بنیادینی شده 
است. مهم ترین آن سیستم پرورش 

بازیکن در باشگاه ها است.
به دنبــال حذف مفتضحانه تیم ملی 
آلمان در مســابقات یــورو ۲۰۰۰، 
فدراســیون فوتبال آلمان معیارهای 
سخت گیرانه جدیدی را برای راه اندازی 
آکادمــی در نظــر گرفــت و حضور 
باشــگاه ها در بوندس لیگا را منوط به 

رعایت این معیارها کرد.
بنا بر آماری که ســازمان لیگ آلمان 
پیش از آغاز این فصل منتشر کرد، از 
سال ۲۰۰۱ تا کنون باشگاه های دسته 
اول و دوم بوندس لیگا یک میلیارد و 
۵۷۰ میلیــون یورو در توســعه این 
آکادمی ها سرمایه گذاری کرده  اند. بنا 
بر اعالم سازمان لیگ آلمان، هر سال 
۷۰ بازیکن از این آکادمی ها به یکی 
از ۳۶ تیم حاضر در دو دسته نخست 

این کشور راه پیدا می کنند.
توماس مولر، ماریــو گوتزه و مانوئل 
نویر که تیم ملی آلمــان با آن ها در 
جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل به قهرمانی 
رســید، محصول همیــن آکادمی ها 
هســتند. میانگین ســنی بازیکنان 
شــاغل در بوندس لیگا از ۲۷ سال در 
فصل ۲-۲۰۰۱ به ۲۵ سال در فصل 
۱۹-۲۰۱۸ کاهش پیدا کرده اســت. 
به طور متوســط در ایــن آکادمی ها 
۵۵۸۸ بازیکــن از ۱۲ ســالگی در 
این آکادمی هــا در ۲۷۹ تیم پرورش 

می یابند.
تا پیــش از ایــن مقــررات جدید، 
باشگاه های آلمانی بازیکنان خارجی 
زیادی را به خدمــت می گرفتند. اما 
حاال با این تعداد بازیکن جوان با سطح 
مهارت های باال که در این آکادمی ها 
پرورش می یابند، عرضه بازیکن به ۳۶ 

باشگاه دسته اول و دوم فوتبال آلمان 
به شــدت افزایش پیدا کرده و رقابت 
برای بازی در یکی از این تیم ها بسیار 

فشرده شده است.
عالوه بر آن با تحول بخش تخصصی 
ساختار  در   )Scouting( »دیدبانی« 
سازمانی باشــگاه های فوتبال که به 
عنوان نمونه در برخی از باشگاه های 
انگلســتان بیش از ۲۰ نفر پرســنل 
آموزش دیــده دارنــد، نحوه جذب 

بازیکنان نیز متحول شده است.
وظیفه  بخش دیدبانی عالوه بر تحلیل 
بازی های حریفــان، زیر نظر گرفتن 
استعدادهای جوان تر در سایر تیم ها 
برای رفع نیازهای احتمالی باشــگاه 
هم هســت. این دیدبان ها برای این 
کار باید دوره های آموزشی تخصصی 

ویژه ای را طی کنند.

دالیل اقتصادی

یکی از موانــع اصلی انتقال بازیکنان 
ایرانی به فوتبال اروپا دســتمزدهای 
نســبتا باالیی بود که در ورزش ایران 
پرداخت می شد. با توجه به اینکه نرخ 
ارز هم در ایران به طور مصنوعی پایین 
نگه داشــته می شــد، این دستمزها 
حتی در سطح دستمزدهای رایج در 

برخی لیگ های اروپایی بود.
برخی از بازیکنان حضور در لیگ ایران 
با این دســتمزدهای باال و تمرینات 
راحت تر تیم های ایرانی را به رقابت و 
تمرینات سنگین فوتبال اروپا ترجیح 
می دادند. اما حتی دو جهش شــدید 
نرخ ارز در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ 
و کاهش ارزش ریال هم تاثیر زیادی 

در این روند نگذاشت.
بازارهای آســیایی مثــل ژاپن و کره 
جنوبی بــرای بازاریابی بین المللی و 
درآمدزایی باشــگا ه های فوتبال اروپا 
اهمیت ویژه ای دارند. وقتی بازیکنی 
از لیــگ ایــن کشــورها در یکی از 
باشگاه های اروپا شاغل باشد، بازارهای 
بزرگ آنها برای فــروش محصوالت 
هــواداری، حقوق اسپانســرینگ و 
حقــوق پخش تلویزیونی هم به روی 
باشــگاه اروپایــی باز می شــود. این 
بازارها در اقتصاد ایران عمالً به روی 

باشگاه های اروپایی بسته است.
تاثیر تحریم های بین المللی که از سال 
۲۰۰۸ علیه اقتصــاد ایران آغاز و در 
ســال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تشــدید 
شــدند و با خروج آمریکا از برجام در 
ماه مه ۲۰۱۸ دوباره برگشته اند را هم 
که حتی برگزاری بازی های دوستانه 
را هــم برای تیم های ایرانی دشــوار 
کرد، به هر حال نبایــد در این روند 
نادیده گرفت. قطع رابطه با بازارهای 
بین المللی فقط محــدود به اقتصاد 

ایران نمی شود.
سینا حاتمی )بی بی سی(

گابریل کالدرون هم از پرسپولیس رفت، ترس از جنگ یا منویات رهبر؟
»گابریل کالدرون«، از ســرمربیگری 
باشگاه پرســپولیس استعفا داد و در 
نیم فصــل دوم دیگــر روی نیمکت 

مربیگری این تیم نخواهد نشست.
به  پرسپولیس  آرژانتینی  ســرمربی 
دلیل عدم پرداخت مطالبات مالی اش 
نه تنها حاضر به بازگشت به ایران نشد 
که حتی از دستیارانش هم خواست 
هرچه ســریع تر ایران را ترک کنند. 
تعطیالت  گذراندن  بــرای  کالدرون 

نیم فصل به کشورش سفر کرده بود.
رســانه های داخل ایران خبر داده اند 
که سه شــنبه شــب »خواکین گیل 
آروندو«، یکی از دستیارهای گابریل 
کالدرون بعــد از صحبت هایی که با 
نمایندگان باشگاه پرسپولیس در یکی 
از هتل های تهران داشت، با تصمیم 
کالــدرون، قطع همــکاری خودش، 
سرمربی باشگاه و همین طور »اینیگو 
والنسیا«، دیگر مربی پرسپولیس را به 
اطالع مدیران باشگاه رساند و از ایران 

رفت.
از روز دوازدهم آذرمــاه تاکنون این 
چهارمین مربی نامدار خارجی حاضر 
در فوتبال ایران اســت که به صورت 

یک طرفه قراردادش را فسخ می کند.
»مارک ویلموتس«، سرمربی بلژیکی 
تیــم ملی فوتبال ایــران، »مصطفی 
ترکیــه ای  ســرمربی  دنیزلــی«، 
تراکتورسازی، »آندره آ استراماچونی«، 
سرمربی ایتالیایی اســتقالل و حاال 
»گابریل کالدرون«، سرمربی آرژانتینی 
باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای به 
فدراسیون جهانی فوتبال، قراردادهای 

خود را فسخ کرده بودند.
هرچند که به نظر می رســد مربیان 
فوتبال ایران مهم ترین دغدغه شــان 
»مطالبات مالی« باشد، اما در حقیقت 

بندهایی که در قــرارداد این مربیان 
قرار گرفته اســت، آن هــا را مایل به 

خروج از ایران می کند.
پــس از جدایی ویلموتــس از ایران، 
روزنامه ورزشی »گل« مدعی شد که 
یکی از شروط سرمربی بلژیکی برای 
عقد قــرارداد با فدراســیون فوتبال، 
آزادی او برای عدم سکونت در تهران 
بــود. او همچنین درخواســت کرده 
بود که همسر و خانواده اش در ایران 

اسکان نداشته باشند.
پس از جدایی آندره آ اســتراماچونی 
از باشــگاه اســتقالل و واریز تمامی 
مطالباتــش به حســاب او در بانکی 
در شــهر رم، بازهــم او تمایلی برای 
بازگشت به ایران نشان نداد. روزنامه 
»گازتــا« پس از قطعی شــدن عدم 
همکاری اســتارماچونی و باشــگاه 
استقالل ادعا کرد که همسر این مربی 
ایتالیایی، از حضور دوبــاره در ایران 
می ترســید و عالقه ای به بازگشت به 

تهران نداشت.
»دالیــال اســتراماچونی«، همســر 
ســرمربی باشگاه اســتقالل پس از 
ناآرامی هــا و اعتراضــات آبان ماه در 

اینستاگرام خود از زندگی در شرایط 
سخت و بدون اینترنت در ایران نوشته 
بود. به نظر می رسید او با وجود قبول 
کردن »حجاب اجباری« برای زندگی 
در ایران و انتشار تصاویر محجبه اش 
در اینستاگرام شخصی خود، اما دیگر 
عالقــه ای برای حضــور و زندگی در 

ایران نداشت.
ســرمربی  دنیزلــی«،  »مصطفــی 
تراکتورسازی تبریز  باشگاه  ترکیه ای 
هم به دلیــل ناامنی ها و همین طور 
وقوع زلزله  در آذربایجان از این باشگاه 
رفت. حاال گابریل کالدرون با »بهانه« 
مشکالت مالی ولی به دالیل امنیتی 

ایران را ترک کرده است.
از زمــان حضور »کارلوس کی روش« 
در فوتبــال ایران، بنــدی در قرارداد 
مربیــان خارجی فوتبال ایــران قرار 
گرفت. کی روش برای زندگی در ایران، 
»ضمانت جانی« می خواست. دلیلش 
هم تداوم اعتراضات به انتخابات سال 

۱۳۸۸ بود.
فدراسیون فوتبال ایران برای نخستین 
بار بنــدی را در قــرارداد یک مربی 
خارجی نشــاند که بر اساس آن، »در 
صورت بروز ناآرامی های سیاسی، آغاز 
جنگ یا تهدیدهای تروریســتی در 
داخل کشور« سرمربی تیم ملی قادر 
به فسخ قطعی و یک طرفه قراردادش 

باشد.
مفاد این بند هم ساده بود؛ فدراسیون 
فوتبــال ایران به عنــوان »عامل« در 
قرارداد باید تمامی حق وحقوق مربی 
را تــا روز آخر قــراردادش پرداخت 
مثال  به صــورت  یعنــی  می کــرد؛ 
تروریستی  فعالیت های  درصورتی که 
داعــش به تهران می رســید یا ایران 
موردحمله نظامی یکی از کشورها قرار 

می گرفت، کارلوس کــی روش ایران 
را ترک می کــرد و منتظر واریز تمام 
مطالباتش از سوی فدراسیون فوتبال 

ایران می ماند.
از کارلوس کــی روش، »برانکو  پس 
ایوانکوویچ« در پرسپولیس، »وینفرد 
شفر« در استقالل، »زالتکو کرانچار« 
در تیم امید ایران دیگر مربیانی بودند 
که نمونه همین تعهد را از باشــگاه و 

فدراسیون فوتبال ایران گرفتند.
مربیــان خارجــی نه تنها بــه دلیل 
مشکالت بانکی و تحریم های آمریکا، 
 FATF نه تنها به دلیل امضا نشــدن
و بالک شــدن حســاب بانکی آن ها 
در صورت واریز وجه از ســوی طرف 
ایرانی که به دلیل ناآرامی های ایران و 

خاورمیانه استعفا می دهند.
درعین حال به نظر می رسد ویلموتس، 
دنیزلی، استراماچونی و حاال کالدرون، 
رهبر  خواســته های  جدید  قربانیان 
جمهوری اســالمی در ورزش ایران 

باشد.
روز شــانزدهم مردادماه سال ۱۳۹۸ 
آیــت اهلل »علــی خامنــه ای« رهبر 
جمهوری اســالمی ایران خطاب به 
المپیادهای  جمعی از مدال آوران در 
علمِی جهانی و هم چنین اعضای تیم 
ملی والیبال جوانان گفــت: »درباره  
ســرمربی ایرانی هم همیشه اعتقادم 
این بــوده و واقعا معتقدم این )مربی 
ایرانی( برای کشــور ما، باشــگاه ها و 
مجموعه های ایرانی شایســته است. 
البته دخالتی نمی کنم اما لزومی )به 

حضور مربی خارج( وجود ندارد.«
موج خروج مربیان خارجی آغاز شده 
و به نظر می رسد که تا آخرین مربی 

ادامه خواهد داشت.
پیام یونسی پور )ایران وایر(
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»محمود را نصیحت کن«
کارنامه سیاسی محمود دولت آبادی

 از چشم برادرش

عجیب نبود که محمود دولت آبادی 
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی از 
سوی آمریکا در عراق، از این فرمانده 
سپاهی ستایش کند. دولت آبادی که 
بدون شــک پرآوازه ترین نویسنده 
زنده ایرانی اســت، در زمان حیات 
تمجید  او  عملکرد  از  نیز  سلیمانی 
کرده بود. اما شــاید واکنش تند و 
دولت آبادی،  حســین  انتقادآمیز 
نویسنده ایرانی ســاکن پاریس به 
این موضع گیــری برادرش، محمود 
دولت آبادی، برای بســیاری، دور از 
انتظار بود. حســین دولت آبادی که 
مطرح  نویســندگان  از  یکی  خود 
تبعیدی اســت، با اشاره به کشتار 
اخیــر معترضان ایرانی از ســوی 
حکومت جمهوری اسالمی، برادرش 
را به »زیر پا گذاشــتن حقیقت« و 
»خیانت« متهم کرد و نوشــت که 
»هیچ بهانه و مستمســکی« دفاع 
محمود دولت آبادی از قاسم سلیمانی 

را توجیه نمی کند.

 حسین دولت آبادی: من قدر و ارزش آثار محمود دولت آبادی را می دانم و امیدوارم دیگران نیز مغلطه نکنند. من افسوس می خورم و جگرم می سوزد از 
این که نویسنده ای در اوج قدرت هنری، به سرنوشتی دچار شده  است که در سرتاسر دنیا، همه به  او ناسزا و ناروا می گویند و بر او لجن می پاشند. همین 
آقایانی که این روزها به  این بهانه که به گمان آن ها »با برادرم در افتاده ام«، به من توهین می کنند، در آن روزها به این بهانه که »از برادرم دفاع کرده ام« 
توهین و حتا مرا بایکوت کردند. من هرگز نتوانستم به این آقایان بفهمانم که من از آزادی و دمکراسی، از حقوق »محمود دولت آبادی، نویسنده« دفاع 
کرده ام و »نه از برادرم«، تردیدی نیست هر نویسنده دیگری که چنین بی رحمانه و بی انصافانه مورد بی مهری قرار می گرفت، از او دفاع می کردم. گیرم 
رفتار اخیر محمود دولت آبادی دیگر قابل دفاع نبود، فاجعه بار بود و باید کسی با او برخورد می کرد و من به عنوان روشنفکر و نویسنده این مملکت، به 

وظیفه ام عمل کردم و از این واکنش، متأسف نیستم.

اکنــون حســین دولت آبــادی در 
گفت وگو با زمانه، درباره این یادداشت 
انتقادی خود بیشتر توضیح می دهد. او 
با تاکید بر » قدر و ارزش آثار محمود 
دولت آبادی« می گوید که خطاب او به 
یک »نویسنده« بوده، نه یک »برادر 

خونی«.

آقای محمود دولت آبادی برادر بزرگ 
شماست. از نظر شخصی و خانوادگی، 
از همان کودکی، رابطه شــما با او 

چگونه بوده است؟
بــرادرم محمود، هفت ســال و چند 
مــاه زودتر از من به دنیــا آمده  و در 
نوجوانی، اگر اشــتباه نکنم، در هفده 
یا هژده ســالگی از والیت کوچ کرد، 
چند صباحی در شهر سبزوار شاگرد 
ســلمانی بود، بعد از مدتی به مشهد 
رفت و صاحبــکارش »آقــا تقی!!« 
او را بــا خودش به تهــران برد و در 
آرایشگاه چلچله مشغول به کار شد. 
باری، با این فاصله سنی و با آنچه که 
در باال آمد، مــن و او دوران کودکی 
مشترکی نداشــتیم و نمی توانستیم 
داشــته باشــیم. من به یاد ندارم که 

یک بار با محمود همبازی شده باشم. 
نه، از آن دوران چند خاطره کمرنگ 
به یــاد دارم که به زمانی بر می گردد 
که محمود و برادرم نوراهلل از تهران به 
والیت برگشــته بودند. این دیدار در 
کتاب »قلعه گالپاها« آمده است. ) این 

کتاب هنور چاپ نشده است(

آیا  نویســنده هســتید،  دو  هر   
برادریتــان به دنیای نوشــتن هم 
کشیده شده و از جهان ادبی یکدیگر 

تاثیر پذیرفته اید؟
مــن بارها، این جــا و آن جا گفته ام و 
نوشــته ام که برادرم محمــود مرا با 

»کتاب« آشنا کرد. پیش از مهاجرت 
من هر چه و هر کتابی که به دست ام 
می رسید، می خواندم، از مجلس های 
تعزیه بگیر تا »امشب اشکی می ریزد«. 
در روزهای نخست مهاجرت، برادرم 
محمود »همســفر من« اثر ماکسیم 
گورکی را به من داد )چهارده ســاله 
بودم که ایــن کتــاب را خواندم( و 
پس از آن، من اگــر چه به ناچار در 
پایتخت ترک تحصیل کردم و کارگر 
نقاش ساختمان شدم، ولی دوستان 
نویسنده، شاعر و هنرمند محمود به 
منزل ما رفت و آمد داشــتند و من 
در فضــای کم و بیش روشــنفکری 

نفس می کشیدم و هر زمان مجال و 
فرصتی پیش می آمد، کتابی از قفسه 
کتاب های او بر می داشتم و می خواندم. 
من در آن سال ها گمان نمی کردم که 
روزی، روزگاری نویسنده خواهم شد، 
این اتفاق بــه طور طبیعی و خود به 
خودی افتاد، ســفرنامه ای که درباره 
مردم جنوب نوشــته بودم، چند نفر، 
از جمله حمید مومنی )م. بیدسرخی( 
برادرم محمود، محمد باقر مومنی و 
نادر ابراهیمی خواندند و از آن تعریف 
و تمجید کردند؛ با این وجود من آن 
دستنوشه را کنار گذاشتم، و بر پایه 
آن سفرنامه و سایر یادداشت هایم طی 
پنج سال و خرده ای رمانی نوشتم به 
نام »کبــودان«. در آن زمان محمود 
زندانی شــاه بود، پس از آزادی رمان 
را خواند، نقد و نظرش را در حاشــیه 
صفحه ها نوشت و کتاب را انتشارات 
امیر کبیــر پیش  ازانقالب چاپ کرد. 
در یــک کالم محمــود و دوســتان 
هنرمند او )سعید سلطانپور، یلفانی، 
پرویز خضرائی، مهدی فتحی و …( 
مــرا با شــعر، تأتر، و دنیــای هنر و 
ادبیات آشــنا کردنــد و بی تردید در 
نوجوانــی و در آن محیــط و فضا، از 
آن ها تأثیر پذیرفتــه ام، ولی در هنر 
هرگز از برادرم و از هیچ فرد دیگری 
تقلید نکرده ام و در زندگی شحصی و 
اجتماعی نیز، محمود هرگز سرمشق 

و الگوی من نبوده  اســت. )گذشته، 
زندگی و آثار ما گواه این مدعاست(. 
ما، دو برادر، روســتازاده ایم و بســتر 
فرهنگی مشــترکی داریم، هر دو نفر 
در نوجوانی »جّره گی« از روســتا به 
پایتخت مهاجرت کردیم، با این وجود 
ما دو انســان متفاوت بــا دو دنیای 
متفاوت، تجربه های متفاوت، طرز نگاه 
و بینش متفاوت هستیم. حتا شکل، 
شمایل و خوی و خصلت های شخصی 
ما نیز هیچ شــباهتی به هم ندارد و 
این همه البــد روی رفتار اجتماعی و 
سیاسی و آثار هنری ما تأثیر گذاشته 
اســت. من از زمانی که »نوشتن« و 
نویســندگی را به طور جدی شروع 
کــردم، آثار محمــود دولت آبادی را 

آگاهانه نخواندم.

 معموال در روابط نزدیک یا خانوادگی، 
تعارفات و مالحظات مانع موضعگیری 
صریح است. به ویژه زمانی که هر دو 
طرف ماجرا در قید حیات باشند. چه 
شد که با این یادداشت چنین موضع 
صریحی را درباره آقای دولت آبادی 

اتخاذ کردید؟
آقای بهرامی، چندین نفر دیگر مانند 
شــما، این نکته را یاد آوری نموده و 
حتا با لحن موهــن و زبان تلخی از 
من انتقاد کردند، شماری نیز هتاکی 
و بی حرمتــی کردند. بــاری، به باور 
من، در مســائل اجتماعی، سیاسی، 

فرهنگــی و هنــری،  »بــرادری«، 
»تعــارف« و »مماشــات« محلی از 
اعراب ندارد و با این بهانه و مستمسک 
نباید حقیقت را زیر پا گذاشت و آن 
را فدا و قربانی مناسبات خونی، قومی 
و خانوادگی کرد. من شاید در روابط 
خانوادگــی حرمت بــرادر بزرگتر را 
نگه دارم و رفتار ناشایســت او را زیر 
سبیلی در کنم و بر آن چیزهائی که 
آسیب و ضررش بجز من، به دیگران 
نمی رســد، چشم بپوشــم؛ چنانکه 
تا حاال چشــم پوشــیده ام و از هیچ 
خدمتــی دریغ نکــرده ام، ولی وقتی 
درباره »روشنفکرها« و »حکومت ها« 
می نویسم، وقتی با نویسنده ای رو در 
رو ایســتاده ام که متأسفانه برادر من 
است، »خطاب ام به نویسنده  است« 
و نه »بــرادر خونی« خــودم. گیرم 
تفکیک این دو مفهوم برای بسیاری 
دشوار است و اغلب این نکته باریک 
را نادیده می گیرند و مســأله را لوث 
می کنند. در این جا مسأله اجتماعی و 
سیاسی  است، شخصی نیست و هیچ 
ربطی به برادری ندارد. من تا سال ها و 
سال ها به وجود برادری مانند محمود 
دولت آبــادی افتخار می کــردم، حتا 
زمانی که به آخوندک های به حساب 
بود،  کــرده  دلخوش  »اصالح طلب« 
حثّیت و اعتبار فرهنگی و هنری اش 
را در کفه ترازوی آن »سید خندان« 
گذاشــته بــود، اگر چه بــا او موافق 
نبودم و گفتگوهای ما به مشــاجره 
و مجادله می کشــید و اغلب اوقات با 
هم تلخ می شــدیم، ولی اگر کسانی 
در نشریه های مجازی و کاغذی به او 
بی حرمتی و اهانت می کردند، افترا و 
تهمت می زدند، در برابر آن ها بی پروا 
می ایستادم، خون جگر می خوردم بر 
 ارزش آثار هنــری و ادبی و خدمات 
شصت ساله او به  ادبیات ایران و زبان 
فارسی پای می فشردم. )این نوشته ها 
موجودند( من معتقد بودم و هســتم 
که نویســنده ای مثــل او، حق دارد 
اصالح طلب باشــد، حق دارد اشتباه 
بکند، شــما آقایان، به این دلیل که 
محمود دولت آبادی رادیکال و انقالبی 
نیست، حق ندارید او را به باد فحش و 

ناسزا بگیرید. 
مــن قــدر و ارزش آثــار محمــود 
دولت آبــادی را می دانــم و امیدوارم 
دیگران نیز مغلطه نکنند. من افسوس 
می خورم و جگرم می سوزد از این که 
نویســنده ای در اوج قدرت هنری، به 
سرنوشــتی دچار شــده  است که در 
سرتاسر دنیا، همه به  او ناسزا و ناروا 
می گویند و بر او لجن می پاشند. همین 
آقایانی که این روزها به  این بهانه که به 
گمان آن ها »با برادرم در افتاده ام«، به 
من توهین می کنند، در آن روزها به 
این بهانه که »از برادرم دفاع کرده ام« 
توهین و حتا مرا بایکوت کردند. من 
هرگز نتوانستم به این آقایان بفهمانم 
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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که من از آزادی و دمکراسی، از حقوق 
»محمود دولت آبادی، نویسنده« دفاع 
کــرده ام و »نه از بــرادرم«، تردیدی 
نیست هر نویسنده دیگری که چنین 
بی رحمانه و بی انصافانه مورد بی مهری 
قرار می گرفــت، از او دفاع می کردم. 
گیرم رفتار اخیر محمود دولت آبادی 
دیگر قابل دفاع نبــود، فاجعه بار بود 
و باید کســی با او برخورد می کرد و 
من به عنوان روشــنفکر و نویسنده 
این مملکت، به وظیفه ام عمل کردم 
و از این واکنش، متأســف نیســتم. 
باری، آقــای بهرامی، من همیشــه 
آدمــی صریح، رک و بی پــروا بوده ام 
و به باور دوســتانی که مرا از نزدیک 
می شناسند، زباِن تند، تلخ و گزنده ای 

دارم. 
بی تردیــد حق با آن هاســت و البد 
نباید آن صفات را به پیرمرد نســبت 
می دادم، ولی نقــد اگر، اگر مغرضانه 
و تنگ نظرانــه نباشــد، از آن جا که 
به حقیقت پایبند اســت،  تند و تلخ 
و گزنــده از آب در می آیــد، چرا که  
حقیقت همیشــه تلخ و گرنده  است. 
من حتا اگر آن صفات را تلطیف کنم، 
باز هم از تلخی و تندی متن کاسته 

نخواهد شد.

»او  نوشــته اید که  یادداشتتان  در 
در زمان شاهنشاه، به بهانه این که 
»نویسنده اســت و فقط می خواهد 
بنویسد«، دست به  دامن »شهبانو« 

شده بود« ماجرا چیست؟ 
عزیــزی معتقد بــود که اشــاره به 
این موضع در ایــن مطلب و این جا 
ضرورتی نداشــت و نباید این پرونده 
دوباره باز می شــد. من بــا او موافق 
نبودم و نیستم. محمود دولت آبادی 
ناگهان و یک شــبه به جائی نرسیده 
اســت که برای قتل سردار سلیمانی 
پیــام تســلیت دردمندانه صــادر و 
بدینوســیله با حکومتیان همدردی 
کنــد. چنیــن رفتــاری ریشــه در 
شخصّیت این نویسنده پیر و مردمی 
دارد و شــخصیت او یک روزه شکل 
نگرفته است. محمود دولت آبادی هر 
زمان به باریکه راه خطرناک رسیده، 
مدعی شــده که سیاســی نیست و 
با سیاســت کاری نــدارد. به گمان 
مــن درک و دریافت او از سیاســت 
مخدوش اســت. دراین دنیا هیچ آدم 
غیرسیاسی وجود ندارد، )حتا کسانی 
که به سیاســت و مسائل سیاسی و 
اجتماعی پشــت کرده اند و گوشــه 
عزلت و انزوا گزیده اند( منتها به تعبیر 
برتولت برشت، در این دنیا »بی سواد 
سیاســی« به فراوانی یافت می شود 
و بــاز هم به قول او این بی ســوادی 
خطرناک  ترین بی سوادی هاست. این 
درســت که محمود دولت آبادی در 
حزب، سازمان، تشکیالت و انجمنی 
فعالّیت نکرده  اســت، )شــنیده ام از 

کانون نویســندگان بــه دلیلی که 
سیاســی شــده، بیرون رفته است( 
ولی از روزی که دســت به قلم برده 
و مجموعه قصه »بیابانی« را چاپ و 
منتشر کرده است، سیاسی بوده، ولی 
انگار »خودش خبر نداشته است«، اگر 
غیر از این می بود ساواک او را دستگیر 
نمی کــرد و به زنــدان نمی انداخت. 
ساواک زودتر از محمود فهمیده بود 
که آثــارش بر جوانــان معترض آن 
نسل اثر می گذارد. چون هر کسی را 
که دســتگیر کرده بودند، کتاب های 
محمود دولت آبادی را در کتابخانه اش 
دیده بودند. مگر سیاســت شاخ و دم 
دارد؟ بنا به گفتــه خودش در زندان 
پی می برد که آدمی سیاسی نیست، 
به این معنی نمی توانــد در حزبی و 
تشکیالتی فعالّیت کند و این را برای 
آزادی و استقالل فکری نویسنده مضر 
می داند، و به این نتیجه می رسد که 
بیهوده و بی جهت زندانی می کشــد، 
)گویا در زندان همه سیاسی بوده اند( 
و از آن جا که آدمی معقول و محافظه 
کار اســت، نامه ای به فــرح پهلوی 
»شهبانو« می نویسد تا شاید شهبانوی 
فرهنگ دوســت و هنرپــرور که در 
جشــن هنر طوس، به نمایشنامه ای 
که  از رمان »ســفر« او اقتباش شده 
بود، جایزه داده بود، ســایه دســتی 
عنایت کنــد و از زنــدان آزاد گردد. 
گیرم این نامه را باد می بََرد و محمود 
دولت آبادی در زندان می ماند. باری، 
پس از زندان نیز محمود بارها گفته 
است که سیاسی نیست تا شاید او را 
راحت بگذارند، تا در گوشه ای بنشیند 
و بنویســد. ای کاش حــرف »برادر 
کوچک اش« را بــه گوش می گرفت 
و درگوشــه ای می نشســت و دور از 
غوغای سیاســت، فقط می نوشــت. 
نه، ایشــان در سیاست مداخله کرد 
و  آن نامه مشــهور »رئیس جمهور 

مقبول مــا….« را نوشــت، به اکبر 
رفســنجانی آدمکش و مّزور دخیل 
بســت، )طراح تمام ترورهای خارج 
از کشــور رفسنجانی دزد بود( بر سر 
سفره رئیس جمهور، حسن روحانی 
)مأمور انتلیجنت سرویس انگلیس؟؟( 
نشست و با بزرگان قوم افطار کرد، در 
مورد سردار سیلمانی و ضرورت وجود 
ســردار وطن و وجود سیاستمداری 
مانند ظریــف، در کنار هم، فرمایش 

فرمود و و و …
خب، اگر این همه سیاســت نیست؟ 
پس چیســت؟ آقــای بهرامی، من 
ســال ها دندان روی جگر گذاشــتم 
و این همــه را به ســختی بلعیدم و 
زخم معده گرفتــم. زنده یاد محمد 
مختاری در پاریس، شبی در خلوت 
و خصوصی به من گفت: »محمود را 
نصیحت کن، بگو آخر این چه رفتاری 
ســت؟ چرا چنین کارهائی می کند« 
گیرم بیفایده. نه، محمود به راهی قدم 
گذاشته بود که خواه ناخواه و سرانجام 
به این ورطه هولناک منتهی می شد، 
این راه بی تردید به جائی می رســید 
که برای جنایتکار و یکی از مهره های 
اصلی حکومت اسالمی که دست اش 
تا مرفق به خون جوانان رشــید این 
مرز و بوم آغشته اســت، پیام تسلیت 

دردمندانه بفرستد و بنویسد:
» خلد گر به پا خاری آسان بر آید

چه سازم به خاری که در دل نشیند«.
 آقای بهرامی، هیچ انســان با وجدان 
و آگاهی و هیچ »روشــنفکری« در 
برابر چنین رفتاری نباید و نمی تواند 
بی تفاوت و خاموش بماند و دم نزند. 
خاموشــی در اینگونه موارد خیانت 
است! این دیگر اصالح طلبی نیست، 
اشــتباه فاحش نیســت، بلکه تأیید 
حکومــت دژخیمــان و آدمخواران 
اســت. باری، آن متن مختصر کذائی 

به همین دلیل نوشته آمد.

 آقای محمود دولت آبادی در داخل 
ایران زندگی می کنند و شــما یک 
نویســنده تبعیدی هستید. آیا دو 
شــرایط متفاوت زندگی در داخل و 
خارج ایران، در موضع گیری سیاسی 
یک نویســنده موثر است؟ در نفوذ 

کالم او بر مردم کشورش چطور؟

من اگر خــواری و خفت تبعید و در 
به دری را در این ســی و پنج ســال 
بر خودم هموار کرده ام و بیش ســی 
و پنج ســال از مردم و از میهن ام به 
ناچار دور بوده ام و دراین گوشــه دنیا 
منزوی و تنها زندگی کرده ام، به این 
دلیل روش بوده اســت کــه در آن 
دیار نمی توانستم آزاد باشم و آزادانه 
بنویسم. نوشتن به کنار، نمی توانستم 
بی اضطراب مدام و بی دغدغه زندگی 
کنم. نه، نمی گذاشــتند. از فرهنگ 
اخراج شــدم، َدرِ کارگاه ام بسته شد، 

تحت تعقیقب بودم و به ناچار جالی 
وطن کردم و این فــرار ناگزیز، برای 
نویسنده جوانی مثل من فاجعه بود. 
باری، این اتفاق افتاد و سال هاســت 
که درتبعید، حقیفت را بی پروا، بدون 
سانسور به هر شکل و شیوه و به هر 
زبانی که می پسندم، می نویسم، آقای 
بهرامی، من برای ایــن آزادی تاوان 
ســنگینی پرداخته ام. خیلی، خیلی 
ســنگین. من از آن قماش آدم هائی 
نبوده ام و نیســتم که هر سال ییالق 
قشالق می کنند و اگر بی ادبی نباشد، 
هم از آخور می خورند و هم از توبره؛ 
کسانی که آهسته می روند و آهسته 
می آیند تا گربه شاخشــان نزند. این 
آدم ها اگر اهل قلم باشــند بی تردید 
مالحظه و احتیاط می کنند و دست 
به خود سانســوری می زننــد، ولی 
مــن خودم را هرگز، هرگز سانســور 
نکردم و سانســور نمی کنم. ناگفته 
پیداست، نویســنده ای که در ایران، 
زیر تیغ حکومت اسالمی می نویسد، 
شمشــیر داموکلس همیشــه باالی 
سرش آویزان است و در آن اختناق و 
خفقان، بی شــک در آثارش دست به 
خود سانسوری می زند و دست به عصا 
راه می رود. اکثر نویسنده هائی که در 
ایران مانده اند و می نویسند، کج دار و 
مریز با روزگار تیره و تار کنار آمده اند 
و با وزارت ارشاد اسالمی مدام دست 
به گریبان اند و با سانســورچی های 
بی ســواد حکومت کلنجار می روند. 
منتها در این میانه کســانی هستند 
که تن به سانسور نمی دهند و مقاوت 
می کنند. نویسندگان جسور، شجاع 
و با شــرفی که از جان و جیفه مایه 
گذاشته اند و مایه می گذارند و چراغ 
»کانون نویسندگان ایران« را، اگر چه 
به دشواری، ولی روشن نگه داشته اند 
و روشــن نگه می دارند. نــه، برادر، 
همه تسلیم نشــده اند و همه تسلیم 
نمی شوند. گیرم بنا به گفته زنده یاد 
محمد مختاری، محمود دولت آبادی 
وقتی خطر را احســاس کرد، َدرِ این 
»کانون نویســندگان« را با خشــم 

و خشــونت به چهارچــوب کوبید و 
رفت. بله، آزادی بهای سنگینی دارد 
و رایگان به دســت نیامده و رایگان 
به دست نمی آید، شماری این بهای 
ســنگین را می پردازند، شــماری به 
هزار و یک بهانه از زیر بار شانه خالی 
می کننــد. نه، من انتظــار ندارم که 
روشنفکرها و نویسنده ها سینه سپر 
کنند و در برابر رگبار گلوله به ایستند، 
ولی دست کم می شود از آن ها انتظار 

داشت:
» مرا به خیر تو امید نیســت، شــر 

مرسان!«
مثلی ست معروف که مورد »بی سواد 

سیاسی« صدق می کند:
 »حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن 

که بلدی!«

  به غیر از سرکوب اعتراضات اخیر 
ایران، اکنون برخی از اعضای کانون 
نویســندگان ایران بــه اتهام های 
سیاسی و امنیتی زندانی هستند یا 
با حکم زندان مواجه شده اند.  شما 
عضو کانون نویســندگان ایرانی در 
تبعید هستید. در دوره ای که ادبیات 
ایران چندان در جهان رونق ندارد، 
ایرانی در  نویسندگان  آیا مشکالت 

خارج از این کشور بازتاب دارد؟
ســال ها پیش، در زمانی مردم ایران 
تصویر خمینی را در ماه دیده بودند، 
حسنین هیکل، روزنامه نگار سرشناس 
مصری نوشت: »خمینی گلوله توپی 
اســت که از چهارده قــرن پیش به 
زمانه ما شلیک شده است.« این گلوله 
توپ میهن مــا و آن منطقه را ویران 
کرد؛ پــس لرزه های آن، میراثخواران 
آن مردک عبوس، خشک  جنایتکارِ 
مغز و فناتیک، هنوز که هنوز اســت، 
میهن ما را ویران می کنند و مردم ما 
را روز به روز بیشتر و بیشتر به خاک 
سیاه می نشانند و هستی ملتی را تباه 
می سازند. تباه… این گورزادن تاریخ، 
در این  همه ســال، علم و دانش، در 
یــک کالم »خرد« را پــس زده اند و 
خرافات مذهبی، احادیث و روایات را 
جایگزین دانش کرده اند و تا آن جا که 

مقدور و میسر بوده، هنرمندان مترقی 
و هنر مترقی را بــه انزوا رانده اند و یا 
مجبور به مهاجرت کرده اند. اتفاقی که 
در دوران صفویه ها افتاد: آخوندها و 
آیت اهلل ها از سوریه آمدند و جای شعرا 
و اهل معرفت را در دربارها گرفتند و 
باعت کوچ شعرا به هندوستان شدند. 
باری آقای بهرامی، در شــرایطی که 
کشور ما و مردم ما زندانی »بازماندگان 
اصحــاب کهف« هســتند و آن ها را 
سال هاست که به اسارت گرفته اند و از 
تمام موهبت های مادی و معنوی و از 
زندگی محروم کرده اند، در زمانه تیره 
و تاری که همه چیز در همه زمینه  ها: 
فرهنگی، هنری، اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی، مدنی، شخصی و خانوادگی، 
در حال ریزش و فروپاشی ست، هنر 
و ادبیات و هنرمندها نیز آســیب ها 
دیده انــد و می بینند و هر بار و در هر 
جائی که اســتعدادی زبانه می کشد، 
بادهای مسموم و نفس شوم مالها و 
اعوان و انصار آن ها، شعله و روشنائی 
را خامــوش می کنــد. خفاش ها در 
تاریکی پرواز می کنند و روشنائی را بر 
نمی تابند. هنر و ادبیات روشنائی است. 
هنر و ادبیات می باید نخســت بومی 
باشــد و در مرز و بوم خودش رشــد 
کند و رونق بگیرد و بعد جهانی بشود. 
چنین امکانی برای رشد هنر و ادبیات 

در ایران وجود نداشته و ندارد.
… و امــا آیــا این که نویســندگان 
مهاجــر و تبعیدی این خــالء را آن 
طور که باید و شــاید پــر کرده اند و 
یا پر می کننــد، من جوابی برای این 
پرســش ندارم. همینقدر می دانم که 
نویسندگان بسیاری در چهار گوشه 
دنیا می نویســند و مدام کتاب چاپ 
و منتشــر می کنند. ما که در خارج 
کتابخانه ملی نداریم،  امیدوارم روزی، 
روزگار خیرخواهی پیدا شود و این آثار 
را زیر عنوان کتابشناســی، در جائی 
درج و ثبت کند و هیئتی کارشناس 
و اهل فــن، به نقد و بررســی آن ها 

بنشینند.

 حسین دولت آبادی

بابک بهرامی )رادیوزمانه(
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در روزهای ملتهــب کنونی مدام به 
این فکر می کنــم که چرا از جماعت 
سرشناس اهل موسیقی فقط آقایان 
سروش لشگری )هیچکس( و محسن 
نامجو دســت به کار شده اند و خشم 
عمومی در آن ها گلو کشــیده است؟ 
گمانم این است که چنین مسئله ای 
بر دسته بندی ورزشگاهی »هیچکس 
بهتر اســت یا نامجو؟« رجحان دارد: 
ســوالی که طی هفته ی اخیر مدام با 

آن مواجه شده ام.
بگذریــم. در این وجیــزه می خواهم 
به چند فراز از ســخنان آقای آرش 
ســرکوهی در مطلــب »نامجــو و 
هیچکس: دو نگاه متفاوت هنری به 
آبان  ۹۸« پاسخ  دهم، و حین این کار 
ســعی می کنم از ترانه ای بگویم که 
نه برای آقای نامجــو، که برای خود 
ساختمش، و بعدتر باب میل جناب 
نامجو افتــاد که فبها المــراد و نعم 

المطلوب.

اسدالهی:  و  »نامجو  بخش  درباره ی 
مرثیه ی شکست«

در این بخش این گونه آمده است که 
ترانه ی بنده »مایی را روایت می کند 
که مغلوب شده«، »مایی که نه فقط 
در اکنون شکست خورده که شکست 

خود را پذیرفته است«.
برای من که شعر »می نویسم« و شعر 
»نمی گویم«، اینجــور حرف ها مثال 
»نقد گفتن« است نه »نقد نوشتن«، 
چرا که بــرای مدعاهای خود دلیلی 
اقامه نمی کند. چرا این متن شکست 
را پذیرفته است؟ از کجای این متن 

می توان به این نتیجه رسید؟
عجیب تریــن و انتزاعی ترین پاســخ 
به اینکه »چرا یک فرد شکســت را 
پذیرفته است؟« این است که بگوییم 
چون او از »آینده  ای نامتعین« سخن 
می گوید. حال آن که به زعم راقم این 
ســطور پذیرفتن شکست جایی رخ 
می دهد که نتوان آینده ای دیگرگون 
)چه مشــخص، چه نامشــخص( را 
تخیل کرد. کار فاشیسم همین کشتن 
تخیل و از پی اش سربریدن »امید به 
فردا«ســت؛ یعنی نتوان »فردا«یی از 
پی »امروز« تصور کرد. شفاف  بگویم: 
شکست«  »پذیرفتن  دادن  نســبت 
به یک متــن، نســبت دادن آن به 
خط مشــی ایدئولوژی غالب دستگاه 
سرکوب است: حاکمان امروز مصرانه 
نمی خواهند »فردا«یی ورای وضعیت 
کنونی را تصــور کنیم و مدام با انذار 
عمومــی، افراد را از نبودن سیســتم 

معیوب حاضر می ترسانند.
بنابرایــن توضیــح، تصــور من این 
اســت که نقــد آقای ســرکوهی بر 
عکس مدعای ایشــان کــه حکایت 
از بی طرفــی و »وصــف« دارد، بــه 
شــدت ارزشــگذارانه و در الیه های 
زیرین پر از بهتان های اســت. ایشان 
معتقدند که بنده از آینده ای »کلی«، 
»نامتعین«، »کلیشه ای« و »تکراری« 
سخن گفته ام. در ابتدا سعی می کنم 
از آینــده ی »کلــی« و »نامتعین« 
بگویم، و بعدتر آینده ی »کلیشه ای« 
و »تکــراری« را محور ســخن قرار 
خواهم داد. آیا می توان از »آینده« ای 

»جزئی« و »متعین« ســخن گفت، 
آن هم در شــعر )ترانه(؟ پاسخ قهراً 
خیر اســت، چرا که نمی توان آنچه را 
موجود نیســت با جزئیات و صورت 
محقق شــده در نظر گرفت. در واقع 
تجســد »جزئی« و »متعین« آینده 
نهایتاً کار علوم دقیقه و اجتماعی ست 
نه هنر، چنان که نظامی گفته است 
»کــه داند کار فردا چون بود، چون«. 
لذا به جناب سرکوهی باید گفت که 
بــر خالف تصور غلط در غلطشــان، 
اساســاً در هیچ شــعری از ازل تا ابد 
ما با آینــده ای »جزئی« و »متعین« 
روبــرو نخواهیم بود، و جســتجوی 
ایشان برای یافتن آینده ای »جزئی« 
و »متعین« در شعر، کوششی عبث 
است، زیرا شعرهایی که آینده را تخیل 
می کنند پروپوزال یک طرح عمرانی 
و اجرایی نیستند، بلکه گم گشتگان 
راه ناممکن انــد. از ســویی دیگر نیز 
باید به خاطر داشــت که شعری که 
رو به آینــده دارد هرگز نمی تواند از 
»عینیت« و »جزئیــات« بگذرد، هر 
چند که این عینیات و جزئیات همگی 
محصول انتزاع و خیال  اند، کما آنکه 

در این ترانه نیز چنین بود. 
باری حول »کلیشه ای« و »تکراری« 
بودنی که جناب سرکوهی نوشته اند 
نیز می توان مباحثه کرد. ایشان گویا 
کمی سرســری و بی حوصله ترانه ی 
بنده را خوانده اند، زیــرا در آن ترانه 
ترکیب »روز بارانی شــادی« موجود 
نیست، و آنچه ایشان آن را به عنوان 
مثالی برای »کلیشــه ای« بودن ذکر 

کرده اند، در این ترانه یافت نمی شود.

از دیگر نشانه های بی دقتی سرکوهی 
این اســت کــه او وجــود کلمه ی 
»آزادی« و ترکیــب »باران بهارانی« 
را عالمت تکــرار مفاهیــم قدیمی 
دانســته  اســت، حال آن که در این 

ترانــه واژه ی »آزادی« اصــالً وجود 
ندارد؛ و باید با تاسف گفت که ایشان 
در انتخاب ترکیب »بــاران بهارانی« 
دچار کج فهمی غم انگیزی شــده اند. 
کاش رفیق ما که هم نقد شــعر بلد 
اســت و هم نقد موسیقی می دانست 
که آزادی همان آزاد+»ی نســبت« 
اســت و با آزاد+»شناسه ی فعلی دوم 
شــخص مفرد« فرق دارد؛ یا ساده تر 
بگویم در این ترانــه »آزادی« یعنی 
»آزاد هســتی«، و »بــاران بهارانی« 
یعنی »باران بهاران هســتی«. از این 
اگر  کم حواســی های شــگفت انگیز 
نمی توان حضور  بگذریم همچنــان 
کلماتی مانند »رقصنده« و »آزادی« 
را از عالئم کلیشه ای و تکراری بودن 
پیش ترها  خیلی  دانســت.  مضمون 
از نیما آموخته ایم کــه یک کلمه و 
البته یک ســطر )بیت(، واحد محک 
زدن شعر نیســت و باید به »قطعه« 
نــگاه کرد. اینگونه اســت که از دید 
نیما »کلمه« بــه ذات خود مکروه یا 
ممدوح نیست، بلکه این نقش کلمه 
در قطعه )ســاختار( است که باید در 
آن تدقیق کرد. اینکه کسی در مقام 
منتقد شــعر، صد سال پس از ظهور 
نیما هنوز حضور بعضــی از کلمات 
مانند »رقصنده« و »آزادی« را عالمت 
تکراری و کلیشــه ای شدن یک ترانه 
می دانــد و به شــبکه ی روابط درون 
متنی نگاهی نمی اندازد، نشان از صلب 
و درونی شــدن متدهای کالسیک و 
واپسگرای نقد شــعر دارد. اگر مدام 
به یــاد بیاوریم که داللــت یک واژه 
در »متن« نه خودبســنده که ناشی 
از ارتباط آن با بافت است، آن وقت از 
اینجور نسبت  بستن های پیشامدرن 

پرهیز می کنیم.

درباره ی بخــش » نامجو، زهری و 
مرثیه “ما”ی شکست خورده«

آرش سرکوهی در این بخش از متن 
قرار اســت نسبت های ترانه ی نحیف 
بنده را با چند شعر سترگ مشخص 
کند. او پــس از چند مثال از »به یاد 
آوردن« در شعر پس از مشروطه -از 
دهخدا و ســایه تا شاملو و ُزهری- به 
اینجا می رســد که »مای شعر ُزهری 
و مــای اســدالهی هر دو شکســت 
خورده اند اما مای اسدالهی از موضع و 
منظر ضعف و پذیرش شکست مرثیه 
می خواند و مای ُزهــری از موضع و 
منظر اعتقاد به موضع و باور به توان 

خود«.
در اینجا نیز طبق روال بخش اول نقد، 
آقای سرکوهی بدون کمترین تالشی 
جهت تدقیــق در ترانه ی بنده، فقط 
جهت ارزشگذاری آن قلم رانده است. 
به جاست که اینک به نامه ی نیما به 
شین. پرتو اشاره کنم، جایی که تاکید 
می کند اول باید با یک شعر همراهی 
کرد و خود را به جای شاعر نشاند، و 
بعد به نقــد آن پرداخت؛ و ای کاش 

چنین بود.
جناب سرکوهی نوشته اند »ُزهری با 
اعتماد به نفس تاکید می کند که ما 
بودیم که “نگین صبح روشــن را به 
روی پایه ی انگشتر فردا” نشانده ایم و 
پیروزی آینده را مدیون زحمات نسل 
خود می داند« و دریغا و عجبا که عین 
به عین این فراز بــه ترانه ی اینجاب 
قابل تسری ست، یعنی می شد متن 
آقای ســرکوهی را اینگونه باز نوشت 
»اســدالهی با اعتماد به نفس تاکید 
می کند که ما بودیــم که با خونمان 
فــردای تــو را چراغانــی کردیم و 
پیروزی آینده را مدیون زحمات نسل 
خود می دانــد«. در ادامه نیز  چنین 
می آید: »ُزهری در شــعریت، فرم و 
زبان و در تصویر ســازی و استعاره ها 
و دیگر صناعات شاعری از شعر)ترانه( 

اســدالهی قوی تر اســت«، و از آنجا 
کــه بنده بعد از مدتی مدید مشــق 
شــعر کردن می دانم کار شــعر، کار 
طناب کشی و مچ اندازی نیست، با این 
»تر«ها نسبتی ندارم، چرا که به درد 
مسابقات ورزشی و مراسم وزن کشی 
می خورد. هرچند این قیاس ها به کار 
نویســنده و روال خلق اثر نمی آید، 
امــا به مخاطب نقــد می فهماند که 
نقطه نظر منتقــد به وضوح انتزاعی، 
غیر مســتدل و هیجانی است. برای 
درک بیشتر این نگاه »مسابقه ای« و 
»وزن کشانه« بهتر است به سطور آخر  
بخش مذکور توجه کنیم »مخاطب… 
شعرهای شاملو، دهخدا و سلطان پور 
را بــه یاد می آورد. ایــن تداعی ها به 
ســنجش خودآگاه یا ناخوداگاه شعر 
اسدالهی با این سه شعر منجر می شود 
که به سود شعر اسدالهی نیست«: در 
شرایطی که چند صد یا چند هزار نفر 
کشته شده اند، شاعری که به فکر این 
باشــد که چه چیزی به »سود« شعر 
اوست، بهتر اســت از شرم بمیرد، و 
البته منتقدی که در این شرایط از پی 
»سود« یک شعر یا شاعر است، به نظر 

راه را اساساً اشتباه رفته است. 

و اما یک توضیح:

با احترام به تمــام اعاظمی که آقای 
ســرکوهی از آنان نام برد، چیزی که 
بنــده در این ترانه بــه دنبالش بودم 
رســیدن به خود »روز پیروزی« بود. 
در شعر اساتیدی چون دهخدا و سایه، 
ما با »بعــد از پیروزی« روبروییم، اما 
آنچه قرار بود تخیل مرا قوام بخشــد 
»روز پیروزی« و »آِن پیروزی«ست. 
یعنــی اگر ســایه می نویســد »ای 
بلبالن، چون در این چمن، وقت گل 
رسد زین پائیز، یاد آرید« و دهخدــا 
می گویــد » ی مرِغ ســحر! چو این 

شِب تار/ بگذاشت ز سر، سیاه کاری / 
وز نفحه ی روح بخِش اسحار / رفت از 
سِر خفتگان، خماری«، آنان به تمامِی 
لحظات بعد از سرنگونی استبداد اشاره 
می کنند، لکن حقیر با قلم ناتوان خود 
تالش کردم پرسپکتیوی زمان مندتر 
از »آن روز« و بــه عبارتی دیگر »آن 
لحظه« ارائه کنم. ترانه ی بنده روایتی 
اســت از آن دقیقه که آخرین سنگر 
استبداد شکسته و مردم در خیابان ها 
به دست افشانی مشــغول اند، و البته 
شــادی تصویر شــده در این ترانه 
شــادی ای سبک ســرانه و منقطع از 
تاریخ نیست، بلکه سروری ست یک سر 
قدرشناسانه. اینگونه است که این ترانه 
را نمی توان »مرثیه« در نظر گرفت، 
زیرا در مرثیه »فقدان«، »رنج فقدان« 
و »ســوگ« محورهای پیش برنده ی 
متن اند، اما در ترانه هایی از این دست، 
همزمان با یادآوری سوگ دیروز، این 
آینده  است که به شعر شکل می دهد، 
آینده ای ســرخوش و ســر زنده که 
نخواهد مرد، چرا که هر چه را بکشند، 

آینده را نمی توانند کشت:
که گردون نگردد به جز بر بهی 

  به ما بازگردد کاله مهی
آنچه دوست داشتم در این ترانه به 
آن برســم تشــدیِد تخیِل »شادی« 
ناشی از پیروزی و سر رسیدن آن روز 
دیگر بود، آن هم در فضای مرگ زده 
و تیره ی امروز ایران که کار حاکمانش 
گل گرفتــن روزنه های امید اســت. 
اینگونه اســت که از رقص، شــادی، 
دوستی، بوسه، شادخواری، هم خوانی، 
آغوش، پیروزی، همدلی و هر آنچه در 
ما کشته اند نوشته ام؛ و پر واضح است 
که این واژه ها مــا را فقط به معنای 
مســتقیم خود پرت نمی کنند، بلکه 
نمادهایی اند که قلب استبداد حاضر را 

هدف گرفته اند.
با عنایت به آنچه رفت، هر چه با خود 
کلنجار می روم نمی توانم بپذیرم که 
این ترانه نشــان از پذیرش شکست 
دــارد. خون ما و به تبعش، خون این 
ترانه، تا آن لحظه، آن روز بند نمی آید، 
چرا کــه جنگیدن ما همچنان ادامه 
خواهــد یافت، و آن کــه می جنگد، 
شکســت را نپذیرفته اســت. صید 
الغری که منم، اگر بخواهد نیز یارای 
آنش نیست که از »شکست« بگوید، 
که جملگی نیــک می دانیم امید به 
»آزادی« را شکســتی در کار نیست. 
در شعری که پس از جنبش شریف 
نود و شش ترجمه کرده بودم چنین 

آمده بود:
»و آزادی آنی نیســت که با یکی دو 

شکست
که با هزار شکست

که با غفلت
 که با بی وفایی ُو صف بلند زور

 ردیــف طویــل تفنــگ ُو گزمه ُو 
کیفرخواست

لگدکوب شود
تا همیشه ها

در هفت اقلیم جهان
ایمان ما نهفته است«

 )والت ویتمن(

در پاسخ به نقد آرش سرکوهی
 بر ترانه ی »یاد آر«

 

تخیل می کنیم،
 پس پیروزیم!

علی اسدالهی
منبع: رادیو زمانه

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

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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 »زشت و زیبا« 
آلبوم جدید سوسن دیهیم 
یک سفر موسیقیایی از جاز آمریکایی 

به ترانه های قدیمی  ایرانی

سوسن دیهیم آهنگساز، ووکالیست، 
طراح رقص و بازیگر ساکن لس آنجلس 
اخیرا آلبوم تــازه ی خود به نام »زیبا 
و دیــو« )البــل و البت( را منتشــر 
ساخته که مجموعه ای است تلفیقی 
از موســیقی جاز آمریکا و ترانه های 
قدیمی و خاطره انگیز عاشقانه دوران 

پیش از انقالب اسالمی  در ایران.
سوســن دیهیم یکــی از نــوآوران 
موسیقی تجربی و آوانگارد آمریکا به 
شمار می رود که کار خود را در اوایل 
دهه ۸۰ میالدی در شــهر نیویورک  
با همکاری ریچــارد  هارویتز نوازنده 
برجسته فلوت و آهنگساز برنده گلدن 

گلوب  آغاز کرد.
در آن زمان، موفقیت اولین اجراهای  
سوســن دیهیم  در مرکز هنرهای 
آوانــگارد »المامــا« دــر نیویورک 
و کنســرت های تک نفــره  او دــر 
مــوزه »ویتنی«  و  »کارنگی هــال« 
نیویورک خیلی زود توجه منتقدین 
موسیقی را به هنر ویژه این هنرمند  
ایرانی جلب کرد.  ســبک موسیقی 
ابتکاری، وســعت صدایی کم نظیر و 
شــیوه های خاص سوسن دیهیم در 
استفاده از تارهای صوتی موجب شد 
تا  روزنامه نیویورک تایمز موسیقی  او 
را »برانگیزنده و طنین انداز«، و صدای 
او را »حیرت انگیــز« و »آوایــی که  
مدت ها پس از ترک ســالن کنسرت 
در ذهن و روح شنونده باقی می ماند« 

بخواند.
زندگی دــر نیویورک دــر دهه ۸۰ 
میالدــی فرصتــی پیــش آورد تا 
سوســن بتواند با برخی از مهم ترین 
موســیقیدان ها از رشته های مختلف 
موســیقی از جمله جاز آمریکا آشنا 
شــده و با آنها همکاری کند: »پیش 
از همــه با ریچارد هارویتز، شــریک 
زندگیم آشناشــدم که ســال ها در 
فرانسه و آفریقای شمالی به پژوهش 
موسیقی اشتغال داشت و در زمینه ی 
بداهه نوازی یا موســیقی »جاز آزاد« 
تجربه های زیادی کسب کرده بود. از 
طریق او بود که با موســیقی سسیل 
تیلور، چارلز مینگوس و میکروتون ها 
یا  موســیقی فاصله زمانی کوچکتر 
از ســمیتون و ریشــه های این نوع 
موسیقی آشــنا شدم. همزمان مدت 
زیادــی از وقتم  را صــرف آموختن 
موســیقی بومی  جهان و میراث های 
آوایــی اقــوام گوناگون کردــم. این 
تکنیک های حیرت آور به من کمک 
کرد تا بتوانم توانایی های صداسازی 
در انســان  را  بهتر و بیشتر بشناسم 

و درک کنم.«
چندی بعد، سوسن دیهیم توانست از 
طریق چیدمان های ویدیویی شیرین 
نشاط عکاس و فیلمساز برنده جوایز 
بین المللی، از جملــه  با دو ویدئوی 
هنــری »بی قرار« و »شــیدایی« که 
در موزه ها و نمایشــگاه های جهانی 
بــه نمایــش درآمد عــالوه بر هنر 
آهنگســازی، تجربیات خود در فن 
صداســازی را نیز به بهترین نحو به 
نمایش بگذارد: »من افتخار می کنم 
که توانسته ام در کارهای اولیه شیرین 
نشــاط با او همکاری داشته باشم و 
موســیقی ۷ چیدمان ویدئویی او را 
بســازم که اولین آنها توانست جایزه 
شیر طالیی بینال بین المللی ونیز را 

هم به دست بیاورد.«
درســال ۲۰۰۹ بخشی از موسیقی و 
صدای سوسن دیهیم از ترانه »بشنو 
از نی« در ســرآغاز کنسرت های تور 
جهانی گروه ایرلندی »یوتو« به اجرا 
درآمد و او توانســت در چند پروژه 
ضبــط  و اجرای زنده موســیقی با  
هنرمندانی چون بــاب دیالن و جو 
جکسون همکاری هایی داشته باشد. او 
عالوه بر اجرای کنسرت های تک نفره،  
به اجــرای آواهای موســیقی متن 
برجسته ای چون »آسمان  فیلم های 
سرپناه« ســاخته برناردو برتولوچی 
)با همکاری ریچــارد  هارویتز(، »هر 
یکشــنبه موعود« اثر آلیور استون و 
موسیقی متن فیلم »آخرین وسوسه 
مسیح« ساخته مارتین اسکورسیزی 

)با همکاری پیتر گابریل( پرداخت.
سوســن دیهیم بــا نقل مــکان به 
لس آنجلس در  هالیوود اجرای ووکال 
موسیقی متن فیلم »بادبادک ران« و 
»سنگسار ثریا میم« را بر عهده گرفت 
و  با دو آهنگســاز برنده اسکار، جن 
کژمارک در ســاخت موسیقی متن 
فیلم »بی وفا« و الکســاندر دسپالت  
بــرای ووکال موســیقی متن فیلم 
»آرگو« )درباره واقعه اشغال سفارت 
آمریکا و گروگانگیری آمریکاییان در 
جمهوری اسالمی( همکاری نمود. در 
آن زمان سوسن دیهیم  این فیلم را 
از تاریک ترین لحظات تاریخ  بازتابی 
ایران خواند: »تماشای این وقایع  بر 
روی پردــه بزرگ ســینما  برای هر 
ایرانی دشــوار است. تماشای دورانی 
که همه چیز در آن مملکت ناگهان 
یک شکل فراواقعی به خودش گرفت 
و در نتیجه، ما  مجبور به ترک وطن  

و مهاجرت اجباری شدیم.«
سوسن دیهیم فعالیت های هنری را 
از سنین نوجوانی با رقص در آکادمی  
»باله ملــی پارس« به سرپرســتی 
عبداهلل ناظمی  آغــاز کرد و از همان 
زمان  چنان استعدادی از خود نشان 
داد که خیلی زود از او دعوت شــد 
تا به گــروه باله موریس بژار بالرین و 
کوریوگراف فرانسوی که در آن زمان 
به خاطــر برنامه های »جشــن هنر 
شــیراز« به ایران رفت و آمد داشت 

در بلژیک بپیوندد. سوســن پس از 
یک دوره فعالیت های موفقیت آمیز به 
عنوان یکی از رقصنده های اصلی گروه 
باله بژار و اجرای برنامه در کشورهای 
مختلف جهان با وقوع انقالب اسالمی  
در ایران در ســال ۱۹۸۰ از اروپا به 
آمریکا و شهر نیویورک مهاجرت کرد.

در ماه های اخیر، سوسن دیهیم عالوه 
بر اجراهای موفق مولتی مدیای »خانه 
سیاه است«، درباره آثار فروغ فرخزاد 
در نهادهای فرهنگی برجسته ای چون 
»موزه مترو پولیتن« نیویورک، »مرکز 
هنری والیس آننبرگ« لس آنجلس، 
چیدمان های  زنده  اجرای  همچنین 
ویدئویی شــیرین نشــاط در »زیپر 

هال« این شهر در ارتباط با نمایشگاه 
تک نفره این هنرمند بصری درموزه 
»برود«،  مشغول تهیه و ضبط آلبوم 
تازه  خود به نام »البل و البت« )زیبا 
و دیو( و تمرین های کنسرتی که  به 
زودی برای نخستین بار در نیمه ماه 
ژانویه ۲۰۲۰ در اورنج کاونتی به اجرا 

درخواهد آمد بوده است.
سوســن دیهیم که دــر طول چند 
دهه گذشته در زمینه موسیقی جاز 
با موســیقیدان هایی چون بابی مک 
فرین خواننده خــالق و بدعت گذار 
ِگِرمی، همچنین   برنده ۱۰ جایــزه 
بیل الزول، اورنت کولمن و بســیاری 
دیگر همکاری داشته می گوید آلبوم 

فیروزه خطیبی )کیهان لندن(

»البل و البت« بیش از هر چیز نوعی 
ادای احترام و سرســپاری اســت به 
موسیقی جاز و عالقه خود او به  این 
ژانر موسیقی؛ »زمانی که اولین آلبوم 
مشترک من و ریچارد  هارویتز توسط 
کمپانی »ســونی کالسیک« منتشر 
شــد با بابی مک فرین آشنا شدم و 
در گروه صداســازی و بداهه خوانی 
»وویسسترا«  با او همکاری داشتم. با 
اورنت کولمن هم در »باربیکان« لندن 
برنامه هایی اجرا کردم.  در نهایت این  
آلبوم تازه، نتیجه ی تجربیات من در 
زمینه  موســیقی جاز سنتی آمریکا 
و همکاری هایــم بــا برخی از همین  

بزرگان است.«
در آلبوم »زیبا و دیو« )البل و البت( 
عالوه بر قطعات تازه ای با شــیوه جاز 
آمریکایــی و کالم ایرانــی، برخی از 
آثار جاودانی  بین المللی  و ترانه های 
فراموش نشدنی و گوش آشنای ایرانی 
هم گنجانده شده است: »این ترانه ها 
با آهنگ های فولکلوریک یا موسیقی 
سنتی ما تفاوت دارند و اگر بازخوانی 
نشوند برای همیشه از خاطره ها محو 
خواهند شــد.  اینها حالت ترانه های 
بلوز و جاز ســیاهان آمریکا را دارند 
و حفاظت از آنها مشــکل است. باید 
سینه به سینه خوانده و نسل به نسل 

منتقل بشوند.«
بــا این همه اجــرای ترانه های آلبوم 
»البل و البــت« برای آهنگســاز و 
خواننده ای که بیشــتر با موسیقی و 
آواهای پیچیده سر و کار دارد حرکتی 
غیرمعمول به شــمار می رود که به 
گفته سوسن دیهیم شهامت زیادی 
می طلبد: »گاه برخی از ســاده ترین 
ترانه ها،  بــه ظرافت و ریزه کاری های 

خاصــی نیاز دارد. بــرای مثال ترانه 
»هاللویا«ی  لئونارد کوهن بارها و بارها 
مختلف خوانده  توسط خواننده های 
شــده و خود این کار خیلی  شهامت 
الزم دارد. اینکه شما بتوانید برداشت 
و ترجمان خاص خودتان را به  کاری 
کــه تقریبا همه آن را می شناســند  
اضافــه کنید. یا  ترانــه معروف »مرا 
ببوس« که در آلبوم تازه ام خوانده ام. 
چطور می شــود چنین ترانــه ای را 
بازخوانــی کرد اگــر نتوانیم  روش و 
شیوه خاص خودمان را در آن پیاده 
کنیم؟ به همین جهت هم من آن را با 
استفاده از تجربه های شخصی خودم 
در نیویورک و از صحنه موسیقی آن 

زمان بازخوانی کرده ام.«
سوســن دیهیم می گوید »بیشــتر  
ترانه های آلبوم تــازه »دیو  و دلبر« 
عاشقانه هایی هســتند که بر اساس 
عشــق به معشــوق  و یا  مســائل 
سیاسی سروده شده اند.  اجتماعی– 
ترانه »مادر« درباره حقوق زنان است 
و ترانه »مرا به خانه ببر« درباره شرایط 
پناهندگی و پناهندگان.  و البته مثل 
همیشــه ترانه هایی هم هستند که 
از عاشــق و معشــوقی که مسائل بر 
وفق مرادشــان پیش نمی رود سخن 
می گویند و این همان نیروهای بد و 
خوب و زشت و زیبای زندگی است.  
ترانه هایی چون »الهه ناز« و »سنگ 
خارا« ترانه های قدیمی  و نوستالژیک 
پاپ پیش از سال ۱۹۷۶ و زمانی که 
من ایران را ترک کردم هستند و من 
ترانه های  این  شکنندگی  کوشیده ام 
کالســیک ایرانی را با هوشمندی و 
ظرافت طبعی که الزمه ی آنهاســت 

بازخوانی کنم.«

ممنوعیت برگزاری کنسرت در سمنان تا مراسم چهلم قاسم سلیمانی!
کیهان لندن- بااینکه سه روز عزاداری 
عمومــی اجبــاری و تعطیلی مراکز 
فرهنگی و هنری به دلیل کشته شدن 
قاسم سلیمانی فرمانده  نیروی قدس 
وابســته به سپاه پاســداران انقالب 
اسالمی به پایان رسیده، ولی مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
سمنان اجرای کنسرت موسیقی را تا 
مراسم چهلم وی، ممنوع اعالم کرده 

است!
با اینکه ســه روز عزادــاری عمومی 
اجباری و تعطیلــی مراکز فرهنگی 
و هنری به دلیل کشته شــدن قاسم 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس به پایان 
رسیده، ولی اجرای کنسرت موسیقی 
تا مراسم چهلم وی، در استان سمنان 
ممنوع شــده و همه ی کنسرت های 

برنامه ریزی شده، لغو شدند.
حجت االســالم علی اصغر فضیلت 

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان ســمنان در یــک حرکت 
برنامه های موسیقی  »انقالبی« کلیه 
صحنه ای دــر این اســتان را تا ۲۵ 
بهمن ماه امســال لغو و به بعد از این 
تاریخ موکول کرده است! البته طبق 
محاســبه از زمان مرگ، چهلم قاسم 
سلیمانی درســت برابر با ۲۲ بهمن 
است که جمهوری اسالمی هر سال 

آن را جشن می گیرد.
 مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان سمنان در نامه ای به معاونین 
خود، اجرای برنامه های تئاتر و اکران 
فیلم های سینمایی کمدی را نیز در 
صورتی که با مراســم هفتم و چهلم 
قاسم سلیمانی همزمان باشند را لغو 
اعالم کرد! از ســوی دیگر، غالمرضا 
فرجی ســخنگوی شــورای صنفی 
نمایش هم اعالم کرد که سینماهای 

سراسر کشور روز پنجشنبه ۱۹ دی ماه 
تا ساعت ۱۷ به دلیل »ایام فاطمیه« 
تعطیل می شوند. همچنین، اداره کل 
هنرهای نمایشی نیز اجرای تئاتر در 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه )۱۸ و 

۱۹ دی ماه( ممنوع اعالم کرد.
آنگونه که خبرگزاری ایســنا نوشته، 
تداوم تعطیلی ســالن های سینما و 
تئاتر، باعث اعتراض هنرمندان فعال 
به خصوص در عرصه تئاتر شــده که 
بدون حمایت دولتی دست به اجرای 
نمایش می زننــد. افزایش تعطیلی ها 
و ممنوعیــت اجرای تئاتــر و اکران 
فیلم های سینمایی، پیامدهای سنگین 
مالی و خســارات اقتصادی به دنبال 
داشته است آنهم در شرایط اسفبار 
اقتصادی کنونی که هر کسی تالش 
می کند تا به نوعی گلیم خود را از آب 

بیرون بکشد.
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

ادامه دارد...

آیا کیست دندان خطرناک است؟

نگرانی  دندانپزشکان،  از  رایج  سوال های  از  یکی 
تلقی  در مورد کیست های دندانی است. متاسفانه 
اشتباهی در مورد کیست های دندانی در میان مردم 
وجود دارد و گاه خیلی از همکاران دندان پزشک هم با 
کاربرد نادرست واژه کیست در توضیح به بیمارانشان، 
به این تلقی اشتباه دامن می زنند؛ اما فی الواقع کیست 
آیا  و  می شود  درمان  طور  چه  چیست؟  دندانی 
خطرناک است یا خیر؟ در این مقاله به این سؤاالت 

شما به صورت کامل پاسخ می دهم.

کیست چیست؟

دندانپزشکان از اصطالح »ضایعه« برای مواردی که در 
رادیوگرافی ها )عکس های فک و دندان شما( می بینند 
اصطالح  یک  اصل  در  کیست  می کنند.  استفاده 
قطعی  تشخیص  واقع  در  یعنی  است؛  پاتولوژیک 
کیست بر اساس شواهدی که زیر میکروسکوپ دیده 
موارد  بیشتر  در  بنابراین  می شود؛  می شود مسجل 
اطالع واژه کیست تا زمانی که جواب پاتالوژیست به 
دستمان نرسد یعنی بعد از خارج شدن با جراحی 
و فرستادن به پاتولوژیست، اطالق درستی نیست؛ 
اما در مواردی با توجه به تکنولوژی های جدید و نه 
 CBCT چندان معمول )مانند استفاده از رادیوگرافی
یا با استفاده از سونوگرافی( امکان تشخیص نسبتاً 
قطعی قبل از خارج کردن برای کیست های ناحیه 
فک و صورت و دندانی وجود دارد؛ بنابراین استفاده از 
اصطالح ضایعه درست است و نه کیست. کیست در 
واقع یک حفره توخالی به صورت کیسه مانند یا حاوی 
مایع )مواد نیمه جامد( با دیواره یا غشای متمایز از 

بافت اطراف است.

کیست ها چند نوع هستند؟

نرم  بافت  و  ناحیه فک )در سینوس ها  کیست های 
ناحیه دهان و صورت تقسیم بندی کیست ها متفاوت 
است( به طور کلی به دو نوع کیست ها با منشأ التهابی 
می شوند.  تقسیم  تکاملی  منشأ  با  کیست های  و 
پوسیدگی  خاطر  به  که  التهابی  منشأ  کیست های 
ترمیم شده  دندان  عفونت  یا  دندان ها  به  ضربه  یا 
ممکن است ایجاد شوند موضوع صحبت ما هستند 
که شایع ترین آن ها کیست رادیکوالر یا پری آپیکال 
)کیست مربوط به ریشه دندان( است.طبقه بندی کلی 
کیست ها پیچیده و طوالنی است و سایرکیست های 
غیر التهابی و خارج استخوان فکین موضوع صحبت 

ما  نیستند.

آیا کیست همان عفونت است؟

کیست همان عفونت نیست. کیست ها می توانند که 

عفونی بشــوند که در این صورت درد هم می توانند 
ایجاد کنند. آبسه های عفونی که با تورم همراه هستند 
و فیســتول های چرکی که از آن ها ترشحات چرکی 
خارج می شــود کیست نیستند. هر چند که عفونت 
می تواند از طریق مکانیسم هایی با تحریک دسته ای 
از سلول ها، به ایجاد کیست منجر بشود ولی این دو، 

مقوله های متفاوت از هم هستند.
بعد از گذشت مدتی از یک پوسیدگی یا ضربه منجر 
به مرگ پالپ )محتویات کانال های عصبی( دندان، 
ممکن است که در پای ریشه یک ضایعه تشکیل شود. 
در بیشتر موارد این ضایعه که فقط در رادیوگرافی های 
دندانی مشاهده می شود، یک گرانولوم است )و نه 
کیست یا آبسه(. گرانولوم می تواند در آینده تبدیل به 
کیست شود یا حتی می تواند تبدیل به آبسه هم بشود. 
ولی دردناک نیست و شاید در ضربه دندان اندکی 

درد یا حس متفاوت داشته باشد.

فرق آبسه با کیست چیست؟

که  است  کلینیکی  التهابی  حالت  یک  آبسه 
دندان پزشک با معاینه آن را تشخیص می دهد. آبسه 
در عکس رادیوگرافی اغلب ممکن است دیده نشود. 
آبسه به تنهایی بعد از مرگ پالپ )عصب( دندان و 
عفونی شدن کانال های دندان می تواند به وجود آمده 
باشد یا بعد از وجود یک کیست یا گرانولوم ایجاد شده 

باشد.

کیست های دندانی چه طور درمان می شوند؟

هستیم  مواجه  ضایعه ای  با  وقتی  اول  درجه  در 
شیوع  نه!  یا  هست  کیست  واقعاً  که  نمی دانیم 
کیست های حقیقی باال نیست بنابراین برای درمان 

ابتدا به سراغ درمان منشأ )دندان( می رویم. 
برای دندان پزشک در مرحله درمان فرقی نمی کند 
که آن چه ر عکس رادیوگرافی می بیند کیست باشد 
یا گرانولوم …، چرا که در مرحله درمان اولیه بیشتر 
موارد فقط درمان ریشه مشکل را حل می کند. بعد از 
درمان منشأ احتمالی که یک دندان پوسیده یا ضربه 
که  منتظر می مانیم  معموالً  است،  پرشده  یا  دیده 
ضایعه به سمت کوچک شدن برود. درمان دندان دو 
راه دارد، اولی درمان ریشه )عصب کشی( است و راه 
دوم حذف صورت مسئله با کشیدن دندان است. بعد 
از درمان ممکن است نیاز باشد که شما چند ماه بعد 
مراجعه کنید تا نتیجه درمان بررسی شود. در بررسی 
روند درمان ممکن است که نیاز به خارج شدن ضایعه 
)تا اینجا هم کیست نیست!( وجود داشته باشد که در 
این حالت درمان جراحی برای شما انجام می شود. یا 
اینکه روند درمان مطلوب باشد و همان درمان قبلی 

کافی باشد و کار بیشتری انجام نشود.

کنار تلفن همراه تان نخوابید!
دپارتمان سالمت کالیفرنیا هشدار داد 
که مردم باید گوشی های تلفن خود را 
حداقل به اندازه یک دست دورتر از 
خودشان نگه دارند تا خطرات حاصل 
از امواج رادیویی و آسیب های وارده به 

سالمتی آن ها کاهش یابد.
به گزارش دیلی میل، در پی شواهدی 
که نشــان می دهد استفاده از تلفن 
همراه با خطر ابتال به سرطان، کاهش 
توجه، بیماری هــای روانی و ناباروری 
مرتبط اســت، دپارتمان ســالمت 
کالیفرنیا دستورالعمل هایی را برای 
کاهش قرار گرفتن در معرض امواج 

رادیویی منتشر کرده است.
تبادل اطالعات در گوشی های موبایل 
با اســتفاده از فرکانس هــای پایین 
سیگنال های رادیویی صورت می گیرد 
که ممکن است ما را در معرض امواج 
رادیویی ناســالم قرار دهــد، به ویژه 
زمانی که فایل هایــی با حجم باال را 

دانلود یا پخش می کنیم. 
دپارتمان سالمت کالیفرنیا اعالم کرد: 
تحقیقات نتوانسته اند به طور دقیق 
ثابت کنند که امواج گوشی های تلفن 
خطرناک هستند، اما مطالعات کافی 
مبنی بر ارتباط ایــن دو وجود دارد 
و بــه خصوص باید در مورد کودکان 

محتاط باشیم.
این گروه کالیفرنیایی توصیه کردند 
که باید از هدست ها استفاده شود و 
به هنگام خواب نباید گوشی همراه را 
زیــر بالش و یا روی تخت خواب قرار 
داد و همچنین نباید آنها را در جیب 

یا کمربند حمل کرد.
این هشدار ایالتی پس از آن صادر شد 

که مســئوالن چندین شهر از جمله 
برکلی و سانفرانسیسکو هشدار هایی 
محلی صادر کردند که شــهروندان 
باید بین خود و تلفن همراه شان فاصله 

ایجاد کنند.
فرکانــس   از  حاصــل  انــرژی 
برای  گوشــی ها  که   )RF(رادیویی
انتقال اطالعات استفاده می کنند در 
پایین ترین درجه خطر قرار دارند، اما 
تحقیقات نشان می دهد که نزدیکی 
مکرر تلفن همراه به بدن احتماال برای 
به خطر انداختن ما کافی خواهد بود. 
دکتر دورا دیویس از موسسه “تضمین 
سالمت زیســت محیطی” می گوید: 
نگه داشــتن تلفن همــراه به طور 
مســتقیم بر روی بدن خوب نیست. 
وی افزود: در واقع سازنده های تلفن 
همراه، خودشــان موافق وجود این 
امواج هســتند. به طور مثال شرکت 
اپل، هشداری با عنوان “قرار گرفتن 
در معرض امواج رادیویی را دربخش 

تنظیمات آیفون قرار داده است.
در این هشــدار آمده است که تابش 
امواج رادیویی دــر آیفون در حدود 
فاصله ۵ میلی متری گوشی از بدن، 
کــه تقریبا به ضخامت نوک خودکار 
اســت، مــورد آزمایش قــرار گرفته 
است. این میزان مورد تایید سازمان 
استانداردهای ایمنی آمریکا می باشد. 
همچنین توصیه میکند که کاربران با 
استفاده از اسپیکر گوشی و هندزفری، 
قــرار گرفتن در معرض گوشــی را 

کاهش دهند. 
وی می افزاید، اکثر مردم از این مطلب 
آگاهی ندارند که یک بخش مشخص 

هشــدار مبنی بر دور نگه داشــتن 
گوشــی از بدن در تلفن های همراه 

وجود دارد.
دکتر دیویس گفت: این مسئله نیز 
نگران کننده اســت که اغلب والدین 
از این هشــدارها آگاهی نداشــته و 

فرزندانشان را نیز آگاه نمی سازند.
اطالعیه این گروه نشان می دهد که 
امواج رادیویی ممکن است راحت تر 
از بزرگســاالن، به مغز کودکان نفوذ 
کننــد. همچنین این امواج آســیب 
بیشتری به مغز کودکانی می زند، که 

در حال رشد هستند.
شــواهد همچنین حاکی از آن است 
که امواج حاصل از گوشی های تلفن 
ممکن است ســبب ایجاد تومور در 
بخش هایی از بدــن همچون مغز و 
گوش شوند که در تماس بیشتری با 

گوشی هستند.
تحقیقــات دیگری نشــان می دهد 
که ارتباطی قــوی بین فرکانس های 
رادیویی و تعداد و کیفیت اسپرم در 
مردان وجود دارد. این تحقیقات که 
در کشــورهای مختلفی انجام شده 
است، نشــان می دهد که مردانی که 
گوشی همراه خود را در مدت طوالنی 
در جیب خود قرار می دهند، کمترین 

تعداد اسپرم سازی را دارند.
ســیگنال های حاصل از گوشی های 
فعلی ضعیف هســتند ولــی زمانی 
که صحبت از تاثیرات زیســتی این 
ســیگنال ها به میان می آید، قدرت 
سیگنال ها مسئله مهمی نیست، بلکه 
ماهیت نامنظم آن هــا اهمیت پیدا 

می کنند.

وقت گذراندن در فضای باز از بینایی کودکان محافظت می کند

این روزها وقت کودکان و نوجوانان 
هر چه بیشتر با وسایل الکترونیک، 
موبایل، لپ تاپ، کنسول و کامپیوتر 
می گذرد، به خصوص در دهه اخیر 
که تلفن های هوشمند متصل به 

اینترنت فراگیر شده اند.
دــر بــاره تاثیــر ایــن چشــم 
دوختن های طوالنی و مستمر بر 
وزن این کودکان و افزایش احتمال 
بیماری هایــی مثــل دیابت زیاد 
صحبت شده است، اما اگر خوب 
به موضوع نــگاه کنیم، می بینیم 
کــه به جــز افزایش دــور کمر، 
چشم کودکان و نوجوانان هم در 
دهه های اخیر بسیار نزدیک بین تر 

شده است.
به عقیده دکتر آنگرت دالمان نور، 
در  چشم  بیماری های  متخصص 
بیمارستان مورفیلد لندن یکی از 
علل شیوع نزدیک بینی این است 
که تماس کودــکان با نور آفتاب 
کم اســت: »به نظر می رسد قرار 
نگرفتن در معرض نور مســتقیم 
آفتاب مهمترین عامل باشد چون 
بچه هایــی که زیــاد مطالعه یا از 
کامپیوتر و تلفن هوشمند و تبلت 
استفاده می کنند فرصت کمتری 
دارند که بیرون خانه این سو و آن 
سو بدوند و در معرض آفتاب باشند 

و به همین دلیل بیشــتر احتمال 
دارد دچار نزدیک بینی شوند.«

پروفســور هموند هــم می گوید 
ارتباطی کــه بین تــوان دانش 
آموزان شرق آســیا در ریاضی و 
نزدیک بینــی وجود دارد شــاید 
تصادفی نباشــد: »این بچه ها از 
سنین پایین زیر فشــار آموزش 
بســیار شدید هســتند و بیشتر 
وقتشان در فضای بسته می گذرد و 
همه چیز را در نزدیکی چشمشان 
مطالعه می کننــد و در فضای باز 

وقت خیلی کمی را می گذرانند.«
پدــر و مادرهــا می تواننــد بــه 
فرزندانشان توصیه کنند کمتر با 
کامپیوتر و تبلــت و موبایل وقت 
بگذرانند، اما واقعیت این است که 
بچه ها اکنون چنان به این وسایل 
دلبسته هســتند که به راحتی از 

آنها جدا نمی شوند.

عالوه بر ایــن، بچه ها اکنون باید 
بیشــتر درس و مطالعه خود را با 
کامپیوتر و اینترنت انجام دهند و 
گریزی هم از آن نیست. بنابراین 
متخصصان می گویند بهترین راه 
حل این است که کودکان هر چه 
بیشتر در فضای باز وقت بگذرانند 

و بازی کنند.
پروفســور همونــد می گویــد: »راه 
جلوگیــری از نزدیک بینــی وقــت 
گذراندن در فضای باز اســت، ورزش 
و تفریح دــر فضــای آزاد از بینایی 

محافظت می کند.«
کار دیگری که پدر و مادرها می توانند 
انجــام دهند توجه به تغذیه اســت. 
دکتر دالمان نور می گوید: »ما به پدر 
و مادرها همیشه می گوییم اسیدهای 
چرب ضروری امگا سه، ویتامین های 

آ، ث و ای برای چشم خوب است.«
»تغذیه ســالم بســیار مهم اســت، 
خوردــن هر چه بیشــتر ماهی های 
روغنی، آوکادو، سبزیجات با برگ های 
پهــن و ســبز.« او همچنین معاینه 

ساالنه چشم را هم توصیه می کند.
با این حال کارشناســان برای اینکه 
بتوان از تاثیر وســایل الکترونیک بر 
بینایی کودکان جلوگیــری یا تاثیر 
آن را متعدل کرد به تحقیقات بسیار 
بیشتری نیاز تا راه حل های بیشتری 

ارائه شود.
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تغذیه

داشــتن یک رژیم غذایی سالم آن 
طورهــا که بســیاری از مردم تصور 
می کنند کار چندان دشــوار و گیج 
کننده ای هم نیست! گام های ضروری 
در یک رژیم غذایی ســالم این است 
که بیشتر وعده های غذایی مان شامل 
ســبزیجات، میوه ها، دانه های کامل 
)همراه با سبوس(، حبوبات و کاهش 
و محدود کردن غذاهای فراوری شده 
باشد. در این مقاله چند گام کلیدی 
در این زمینه ارائــه خواهیم کرد تا 

رژیم غذایی سالمتان را بسازید.

 متنوع غذا بخورید

 همه مــواد مغذی و همه آنچه برای 
سالمتی ما و پیشگیری از بیماری ها 
در غذاها وجود دارد شناسایی نشده 
است بنابراین برای این که اطمینان 
حاصل کنیم کــه این مواد مغذی به 
بدنمان می رسد الزم اســت از انواع 
غذاهای متنوع مصرف کنیم. به عالوه، 
داشتن چنین رژیم متنوعی مانع این 
می شود که عاملی مخرب یا میکروب 
یا سمی که در یک نوع غذای خاص 
وجود دارد، به طور دائم به بدن وارد 

شده و آسیب برساند.

نگران کلسترول نباشید

 شواهد اندکی وجود دارد درباره این 
که کلســترول موجود در غذاها اگر 
نگوییم اثری اندک بر میزان کلسترول 
خــون دارد، در اکثر افــراد بدون اثر 
است. بســیاری از متخصصان دیگر 
افراد را به کاهش میزان کلسترول در 
رژیم غذایی )موجود در گوشت و تخم 
مرغ و میگو( توصیه نمی کنند. بهترین 
راه برای بسیاری از مردم برای کاهش 
کلســترول خونشــان این است که 
میزان چربی های اشــباع )موجود در 
گوشت( و چربی های ترانس )موجود 
در روغن های هیدروژنه در غذاهای 
فراوری شــده( را کاهش دهند. تنها 
استثنای آن، در افراد دیابتی است که 
الزم است با پزشکشان مشورت کنند.

 به هر وعده غذایی و هر بشــقاب 
غذایتان دقت کنید

 مطمئناً هر قدر بخواهید می توانید کلم 
بروکلی و اسفناج بخورید اما غذاهایی 
با کالری بیشــتر، نیازمند آن اســت 
که دقتمان را هم بیشــتر کنیم. در 
سال های اخیر، حجم غذایی مصرفی 
افراد بیشتر شده است. در رستوران ها، 
معموالً غذا را بــا یک پیش غذا آغاز 
می کنند؛ پیشنهاد می کنیم که پیش 
غذا را با یکی از دوستانتان به صورت 
شریکی بخورید. در رستوران چیزی را 
سفارش ندهید که غافلگیرتان کند. به 
آنچه در منو نوشته شده دقت کنید و 

درباره حجم غذا سؤال کنید.

محصوالت گیاهی مصرف کنید

 اگر رژیم تان بر مبنای ۲۰۰۰ کالری 
است باید هدفتان این باشد که هر روز 
یک و یک دوم لیوان سبزیجات و دو 
لیوان میوه بخورید. اگر میزان کالری 
دریافتی تان بیشتر است باید میوه و 
سبزیجات بیشــتری مصرف کنید و 
اگر کمتر اســت، کمتر بخورید. این 
سبزیجات و میوه ها باید شامل میوه ها 
و سبزیجات سبز، قرمز، نارنجی، بنفش 
و زرد باشد. مواد مغذی، فیبر، و سایر 
ترکیبات در این مواد غذایی از شــما 
در برابر انواع خاص ســرطان و سایر 
بیماری ها حفاظت می کند. بهتر است 
به جای آب میوه، خــود میوه ها را به 
صورت کامل بخورید تا فیبر بیشتری 
به بدنتان وارد شود. میوه های کنسرو 
شده و فریز شده و نیز خشک موارد 

خوبی هستند.

 از غالت کامل استفاده کنید

حداقــل نیمــی از دانه هایــی که 
می خوریــم باید همراه با ســبوس 

مصرف شوند دانه هایی مانند: گندم 
کامل، جــو و جوی دوســر. غالت 
کامل دارای همه مواد مغذی و فیبر 
هستند چون سبوس آن ها جدا نشده 
است. در هنگام خرید محصوالت به 
برچسب غله کامل دقت کنید مثاًل 
۱۰۰ درصــد گندم کامل اگر چنین 
برچسبی نبود به برچسب های دیگر 
دقت کنید جایی که مواد تشــکیل 
دهنده محصول را نوشــته است باید 
نام اولین محصول یک دانه ی کامل 
باشد. البته زیاد هستند محصوالتی که 
از آرد تصفیه شده استفاده می کنند و 
واژه هایی همچون آرد غنی شده یا آرد 

سفید را به کار می برند.

مصرف غالت فراوری شــده و شکر 
افزوده را محدود کنید

 کربوهیدرات های فراوری شــده مثاًل 
در نان های سفید، ماکارونی معمولی 
و اکثر اسنک ها وجود دارد و می توان 
گفت یــا هیچ فیبر یا میــزان فیبر 
اندکی دارند. در برچسب های میان 
وعده هایــی همچون اســنک ها، به 
دنبال یافتن مواردــی همچون آرد 
گندم و آرد سفید یا غنی شده باشید. 
همچنین توصیه می کنیم که کمتر 
محصوالتی مصرف کنید که شــکر 
دارند. نکته اینجاست که بسیاری از 
محصوالت شیرین در واقع به اضافه 
وزن منجر می شــوند و بیشتر آن ها 
عالوه بر شیرینی، غنی از چربی هم 

هستند.

 آجیل ها و خوردن ماهی را فراموش 
نکنید

 آجیل ها، ماهی ها و روغن های گرفته 
شده از گیاه مانند روغن زیتون برای 
بدن بسیار مفیدند. توصیه پژوهشگران 
این اســت که از این مواد غذایی به 
جای غذاهای پرکالری استفاده شود. 
ماهی هــای چرب بــه کاهش خطر 
ســکته های قلبی کمک می کنند و 
فواید بسیار دیگری دارند که به دلیل 

داشتن امگا سه است.

چربی های ترانس را کم کنید

منشــأ چربی های ترانس، روغن های 
هیدروژنه گیاهی به کار رفته است و 
در بســیاری از غذاها و خوراکی های 
فرآوری شده )مانند کیک ها، اسنک ها 
و مارگاریــن ها( و نیز غذاهای آماده 
)فست فودها( وجود دارد. چربی های 
ترانــس، ال دی ال خــون را افزایش 
می دهند و اِچ دی ال )چربی خوب( 
را کاهش، پس به عبارت دیگر خطر 

سکته های قلبی را افزایش می دهند.

 میزان سدیم را کم و میزان پتاسیم 
دریافتی را افزایش دهید

مصرف بیش از اندازه ســدیم، فشار 
خون را افزایش می دهد پس خطراتی 
در پی دارد. افراد بیش از پنجاه سال، 

با فشار خون باال، دیابتی یا مبتال به 
بیماری های مزمن کلیوی- که تقریباً 
بیشتر بزرگساالن را شامل می شود- 
باید مصرف ســدیم را تا حد هزار و 
پانصد میلی گرم در روز محدود کنند 
)در حدود دوسوم قاشق چای خوری 
نمک(. سایر افراد نیز باید تالش کنند 
تا آن را تا دو هزار و سی صد میلی گرم 
در روز کاهش دهند. هم زمان نیز باید 
میزان پتاســیم دریافتی را افزایش 
دهند تا فشارخونشــان کاهش یابد. 
غذاهــای غنی از پتاســیم شــامل 
مرکبات، موز، سیب زمینی، لوبیاها، 

و ماست است.

میــزان کلســیم و ویتامین دی را 
کنترل کنید

 یــن دو ماده مغذی برای ســالمت 
استخوان ها ضروری هستند. کلسیم 
را از محصوالت لبنی با چربی اندک 
یا بدــون چربی و نیــز آب پرتقال و 
شیرسویا به دســت آورید. اگر شما 
نمی توانید میزانی بین هزار تا هزار و 
دویســت میلی گرم در روز از طریق 
غذا دریافت کنید، از مکمل کلسیم 
استفاده کنید. دریافت میزان کافی 
ویتامیــن دی از طریق غذا دشــوار 
اســت یا به قدر کافی زیر نور آفتاب 
قــرار نمی گیرید یا قــرار گرفتن در 
مقابل آفتاب برایتان خطرناک است. 
بسیاری از مردم- مخصوصاً افراد باالتر 
از شصت سال، افرادی که در نزدیکی 
قطب شمال زندگی می کنند و پوستی 
تیره دارند، ممکن است نیاز به مکمل 

ویتامین دی داشته باشند.

مراقب کالری های نوشیدنی ها باشید

برخــی از کالری های نوشــیدنی، از 
طریق نوشــیدنی های سالمی مانند 
شیر و آب میوه ها به بدن وارد می شود. 
نوشابه ها و ماءالشــعیرها نیز حاوی 
میزانی شــکر هســتند. مراقب این 
نوشیدنی ها باشــید و میزان کالری 

آن ها را در نظر بگیرید.

 الکل ممنوع

 مصرف الکل مضراتی برای کل بدن 
دارد که باید متوجــه آن بود. حتی 
مصرف میزان اندک آن بر هشــیاری 
افراد اثرگذار اســت و ممکن اســت 
میــزان ابتال به برخی ســرطان ها را 

افزایش دهد.

 از خوردن غذا لذت ببرید

 به آنچه می خورید توجه کنید، این 
کار باعث می شود تا کمتر غذا بخورید 
و از غــذا خوردن نیز لــذت ببرید. 
بسیاری از فرهنگ ها در سراسر جهان 
بر لذت بردن از غذا تأکید می کنند که 
اغلب شامل آشپزی و غذا خوردن با 
هم می شود و این ها را جزئی از تغذیه 

سالم در نظر می گیرند. 

گام های ضروری
در یک

 رژیم غذایی سالم

مواد الزم: 

 کره ۵۰ گرم
روغن زیتون ۴ قاشق غذا خوری

زعفران به مقدار الزم
پیاز ۲ عدد

گوشت راسته گوسفند )یا قلوه گاه( ۵۰۰ گرم 

طرز تهیه:

 ابتدا گوشت را بشویید و چربی و رگ و ریشه های آن را جداکرده و کامال 
خشک کنید ، گوشت را روی سطح صافی بگذارید و با گوشتکوب بکوبید 

تا پهن شود و ضخامت آن به نیم سانت برسد.
اگر گوشت بیش از حد ضخیم است میتوانید از پهنا به دو قسمت برش 
بزنید سپس هر تکه را بکوبید ، بهترین پهنا برای کباب برگ ۴ انگشت 

است.
پیــاز را به صورت خاللی خرد کنید و همــراه با روغن ، مقداری زعفران 
ســائیده آب شده و مقداری فلفل ســیاه داخل کاسه بریزید ، تکه های 
گوشت را اضافه کنید و روی ظرف را با سلفون بپوشانید و حداقل ۸ ساعت 

داخل یخچال قرار دهید تا گوشت مزه دار شود.
پس از مدت زمان الزم گوشت را به سیخ بکشید به این صورت که گوشت 
را روی سطح کار قرار دهید ، با دست روی گوشت را بگیرید تا در جای 
خود ثابت بماند سپس سیخ را آرام آرام از زیر دست تان وارد گوشت کنید 

، تکه های گوشت باید پس از سیخ کشیدن به هم چسبیده باشند.
ســیخ را روی حرارت قرار دهید و این طرف و آن طرف کنید تا گوشت 
کباب شــود ) بهترین آتش برای کباب ذغال است(. کره را ذوب کنید و 
با مقداری زعفران ســائیده شده مخلوط کنید و همزمان با کباب شدن 

گوشت ها با برس روی کباب ها بزنید.
کباب را مســتقیم از روی حرارت بر روی برنج قرار دهید ) برنج بهتر از 
نان اســت چون کباب برگ را اگر روی نان قرار دهید خیلی زود خشک 
خواهد شد ( ، کباب برگ را همراه با گوجه کباب شده ، برنج ، لیمو ترش 

و جعفری سرو کنید.

نکات:

* در صورتی که کباب نرم تری میخواهید میتوانید ۱ قاشق چایخوری 
کیوی رنده شده به مواد اضافه کنید.

* نمک را پس از به سیخ کشیدن روی گوشت بپاشید.

 کباب برگ زعفرانی

 سیب زمینی: ســیب زمینی احتماالً رایج ترین سبزی است که پُر 
کربوهیدرات تلقی می شود. یک عدد سیب زمینی متوسط چیزی 
حدود ۲۶ گرم کربوهیدرات و ۲ گرم فیبر دارد. سیب زمینی به شکل 
طبیعی خود یک خوراکی مغذی اســت اما مشکل اصلی اینجاست که 
سیب زمینی بیشتر به صورت فرآوری شده مصرف می شود. خوردن سیب 
زمینی سرخ کرده با افزایش ریسک مرگ و میر ارتباط مستقیم دارد. اما 

اگر سیب زمینی درست پخته شود، غذایی بسیار سالم و مفید است.

 ذرت: ذرت یکی از ســبزی های پُر کربوهیدرات است؛ یک خوشه 
ذرت حدود ۳۲ گرم کربوهیدرات دارد. ضمناً ذرت دارای ویتامین 
ب۶، پتاسیم، ویتامین ث، منیزیم و ویتامین A نیز هست. ذرت با 
وجود اینکه کربوهیدرات زیادی دارد اما غذایی با شاخص گلیسمی 
باال به حساب نمی آید. پاپ کورن می تواند اسنکی پُرکالری باشد زیرا 
معموالً کره و نمک دارد. از مصرف محصوالت ذرت که بسیار فرآوری 
شده اند مانند چیپس ذرت و شربت ذرت )کورن سیروپ( اجتناب کنید. 
ذرت تازه، منجمد یا کنسروی می تواند منبع خوبی از آنتی اکسیدان هایی 

باشد که برای سالمت چشم ها مفیدند. 

کدام میوه و سبزی ها کربوهیدرات 
بیشتری دارند؟
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مدين به دست خليفه عباسى كشته شدن بابك ُخرَّ
بابك ُخّرمدين چهارم ژانويه سال 838 ميالدي به 
دستور معتصم خليفه عباسي با قطع تدريجي دست و پا 
و اعضاي بدن كشته شد و سپس بقيه بدنش را در بيرون 
شهر ســـامرا (سامره) بدار آويختند كه مدت ها به همان 
صورت باقي بود. بابك بارها ســـپاه خليفه عباسي را كه 
عموماً غالمان تُرك آسياي مركزي بودند شكست داده 
بود، زيرا دژ و اســـتحكامات متعدد داشت. وي با مازيار 
حاكم تبرستان و نيز افشين سردار استقالل طلب ديگر 

در ارتباط بود .   
نشست مشهد براي حل مسأله ايران 

83 روز پس از افتادن اصفهان به دســـت ايرانيان 
قندهاري، بزرگان كشور در نشست يك روزه خود در 
مشهد تصميم به رفع اين فتنه و ختم جنگ داخلي ايرانيان 
گرفتند كه ضعف و بي سياســـتي شاه سلطان حسين و 
آلودگي او به خرافات موجب آن شـــده بود و متعاقب 
تصميمات همين جلسه، نادر قلي افشار فرمانده نظامي 
عمليات شد. شـــهر اصفهان پايتخت ايران پس از يك 
محاصره طوالني، 12 اكتبر ســـال 1722 ميالدي تسليم 

شده بود. 
سانحه هوايي 1952 تهران

چهـــارم دي ماه 1331، يك هواپيماي شـــركت 
هواپيمايي ايران كه از شيراز و اصفهان به تهران مي آمد، 
در نزديكي فرودگاه مهرآباد هنگام كم كردن ارتفاع براي 
نشستن سقوط كرد و همه مسافران و سرنشينان آن جز 
دو تن كشته شدند. نكته جالب و قابل تأمل در اين سانحه 
زنده ماندن و سالمت كامل اين دو تن از ميان دهها مسافر 
نبود، دســـت نخورده ماندن يك بسته بسيار بزرگ پُر از 

اسكناس بود كه با اين هواپيما حمل مي شد.   
تصميم غير منتظره شاه درباره بحرين

پهلوى دومـ  محمدرضاشـــاه كه ديدار رسمي از 
هند را از 11 دي ماه 1347آغاز كرده بود روز 14 دي  در 
يك مصاحبه مطبوعاتي در هند در پاســـخ به سؤالي در 
باره بحرين  بدون اين كه درنظربگيرد كه پارلمان ايران 
با حمايت ملت، بحرين را استان 14 ايران اعالم داشته و 
شاه مشروطه حق ندارد تصميمي مغاير مصوبه پارلمان و 
اراده ملت بگيرد گفت كه اگر بحريني ها نمي خواهند با ما 

باشند ما حرفي نداريم!.  

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

شرايط خروج پاسداران از سنندج اعالم شد
امروز شايع شـــد كه شوراي انقالب با خروج 
پاسداران انقالب اســـالمي از شهرهاي كردستان 

موافقت كرده است.
خبرنگاران ما در پي اين شايعه با مسئوالن امور 
تماس گرفتند و موفق شدند با آقاي داريوش فروهر 
يكي از اعضاي هيات ويژه در اين مورد گفتگو كنند، 
آقاي فروهر درباره صحت و ســـقم شايعه گفت: 
شـــوراي انقالب در رابطه با مسائل كردستان كليه 
اختيارات خود را به هيات ويژه تفويض كرده است، 
بر اين اســـاس بايد بگويم خروج پاسداران انقالب 
اسالمي از هر يك از شهرهاي تابعه استان كردستان 
و مراجعت آنها به پايگاه هاي اصلي شـــان موكول به 
استقرار نظم در اين شهرهاست، و در مورد سنندج نيز 
بايد بگويم كه با توجه به تشنجات دو روزه اخير در 
اين شهر، بازگشت پاسداران همچنان كه نمايندگان 
مردم شـــهر متعهد شده اند، بســـتگي به آن دارد كه 
هيچ فرد مسلحي وابسته به هيچ سازمان سياسي در 
 شهر نباشد و شهرباني امور انتظامي شهر را عهده دار

 باشد.
توطئه سوء قصد به جان والدهايم عقيم ماند

صادق قطب زاده، وزيـــر امور خارجه و عضو 
شوراي انقالب ديشب اعالم كرد: عليه جان كورت 
والدهايم دبيركل سازمان ملل متحد توطئه اي در شرف 
تكوين بود كه شناســـائي و خنثي شد. وي در ادامه 
سخنان خود گفت نتايج مذاكرات با كورت والدهايم 
بسيار مثبت بود، زيرا ايشان تا حدود زيادي باحقايق 
مســـائل مربوط به ايران آشنا شد و تحت تاثير قرار 

گرفت.
كشف انبار بزرگ اسلحه و مهمات در تهران

مقدار زيادي از انواع مختلف اسلحهـ  مهمات و 
مواد منفجره از داخل يك اتومبيل و زيرزمين خانه اي 

واقع در خيابان گوته كشف شد.
اسلحه و مهمات كشف شده شامل 150 قبضه 
كالشينكفـ  تيربارـ  ژ3ـ  شكاريـ  ام 10ـ  و مقدار 
زيادي مواد منفجره و سه جعبه خشاب فشنگ ژـ  3 

(پر) و وسائل ديگر است.
شرايط و تاريخ واگذاري زمينهاي كشاورزي دولتي

اراضي باير و موات دولتي و اراضي ملي شـــده 
براي توسعه كشت در اختيار دهقانان فاقد زمين و كم 

زمين و داوطلبان كشاورزي قرار مي گيرد.
اين مطلب را هاشم پور طباطبايي معاون وزارت 
كشاورزي در گفتگوئي با خبرنگار اطالعات اعالم 

كرد.
وي در اين مورد گفت: تمام آئيننامه هاي مربوط 
به قانـــون نحوه واگذاري اراضـــي و احياي آن در 
جمهوري اسالمي ايران در شوراي انقالب تصويب 

و ابالغ شده است.
طرح ربودن فيليكس آقايان

پاريسـ  خبرگزاري فرانسهـ  پليس فرانسه فاش 
كرد كه بامداد روز سه شنبه طرح ربودن فيليكس آقايان 
سناتور ســـابق ايران در يكي از خيابان هاي پاريس 
شكست خورد و دو نفر از پنج تن عاملين توطئه كه در 
يك پاركينگ نزيك خانه همسر «آقايان» كمين كرده 
بودند دستگير شدند. و سه نفر ديگر كه يكي از آنها يك 

زن جوان بود، اندكي بعد بازداشت شدند.
چهار مرد دستگير شـــده در بازجوئي اعتراف 
كرده اند كه مي خواستند فيلكس آقايان را مجبور كنند 
به كارهائي كه درگذشته انجام داده است اعتراف كند و 
به اين وسيله او را كه از عوامل معروف شاه مخلوع بود 

مفتضح و بي اعتبار كنند.
ايران از ورود پاكت جاروبرقي بي نياز است

نخستين گروه توليدي پاكت جارو برقي در ايران 
قادر است پاكت هاي مورد نياز كشور را تامين نموده و 

مقداري از محصول خود را به خارج نيز صادر كند.
شـــركت «باجابر» در حال حاضر انواع پاكت 
براي بيش از 150 مدل جاروبرقي موجود در ايران را 

توليد مي كند.
رقم ارزي كه اكنون بـــراي ورود اين پاكتها از 
كشور خارج مي شود حدود دويست ميليون ريال در 
سال است كه با توجه به افزايش حدود بيست درصد 
بر مصرف ســـاالنه اين رقم ارز در آينده افزايش نيز 

خواهد يافت.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 13 دي ماه 1358 
(برابر با 14 صفر 1400، 3 ژانويه 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
تركيب طبايع چو به كام تو دمى است

رو شاد بزى اگرچه برتو ستمى است
با اهل خرد باش كه اصل تن تو

گردى و نسيمى و غبارى و دمى است
خيام

پند بزرگان
زندگى را آسان بگير چون روزگار به اندازه كافى 

به تو سختى خواهد داد.
 آبراهام لينكلن
زندگى زمانى است بين دو عدم؛ قبل از تولد و 

بعد از مرگ.
 بنيامين فرانكلين

قاب امروز

مى توان عطر نان تازه ورايحه خوش كتاب را در «نانوايى فرهنگ» اراك توأمان استشمام كرد/عكس از :بهنام يوسفى
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مدين به دست خليفه عباسى كشته شدن بابك ُخرَّ
بابك ُخّرمدين چهارم ژانويه سال 838 ميالدي به 
دستور معتصم خليفه عباسي با قطع تدريجي دست و پا 
و اعضاي بدن كشته شد و سپس بقيه بدنش را در بيرون 
شهر ســـامرا (سامره) بدار آويختند كه مدت ها به همان 
صورت باقي بود. بابك بارها ســـپاه خليفه عباسي را كه 
عموماً غالمان تُرك آسياي مركزي بودند شكست داده 
بود، زيرا دژ و اســـتحكامات متعدد داشت. وي با مازيار 
حاكم تبرستان و نيز افشين سردار استقالل طلب ديگر 

در ارتباط بود .   
نشست مشهد براي حل مسأله ايران 

83 روز پس از افتادن اصفهان به دســـت ايرانيان 
قندهاري، بزرگان كشور در نشست يك روزه خود در 
مشهد تصميم به رفع اين فتنه و ختم جنگ داخلي ايرانيان 
گرفتند كه ضعف و بي سياســـتي شاه سلطان حسين و 
آلودگي او به خرافات موجب آن شـــده بود و متعاقب 
تصميمات همين جلسه، نادر قلي افشار فرمانده نظامي 
عمليات شد. شـــهر اصفهان پايتخت ايران پس از يك 
محاصره طوالني، 12 اكتبر ســـال 1722 ميالدي تسليم 

شده بود. 
سانحه هوايي 1952 تهران

چهـــارم دي ماه 1331، يك هواپيماي شـــركت 
هواپيمايي ايران كه از شيراز و اصفهان به تهران مي آمد، 
در نزديكي فرودگاه مهرآباد هنگام كم كردن ارتفاع براي 
نشستن سقوط كرد و همه مسافران و سرنشينان آن جز 
دو تن كشته شدند. نكته جالب و قابل تأمل در اين سانحه 
زنده ماندن و سالمت كامل اين دو تن از ميان دهها مسافر 
نبود، دســـت نخورده ماندن يك بسته بسيار بزرگ پُر از 

اسكناس بود كه با اين هواپيما حمل مي شد.   
تصميم غير منتظره شاه درباره بحرين

پهلوى دومـ  محمدرضاشـــاه كه ديدار رسمي از 
هند را از 11 دي ماه 1347آغاز كرده بود روز 14 دي  در 
يك مصاحبه مطبوعاتي در هند در پاســـخ به سؤالي در 
باره بحرين  بدون اين كه درنظربگيرد كه پارلمان ايران 
با حمايت ملت، بحرين را استان 14 ايران اعالم داشته و 
شاه مشروطه حق ندارد تصميمي مغاير مصوبه پارلمان و 
اراده ملت بگيرد گفت كه اگر بحريني ها نمي خواهند با ما 

باشند ما حرفي نداريم!.  

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

شرايط خروج پاسداران از سنندج اعالم شد
امروز شايع شـــد كه شوراي انقالب با خروج 
پاسداران انقالب اســـالمي از شهرهاي كردستان 

موافقت كرده است.
خبرنگاران ما در پي اين شايعه با مسئوالن امور 
تماس گرفتند و موفق شدند با آقاي داريوش فروهر 
يكي از اعضاي هيات ويژه در اين مورد گفتگو كنند، 
آقاي فروهر درباره صحت و ســـقم شايعه گفت: 
شـــوراي انقالب در رابطه با مسائل كردستان كليه 
اختيارات خود را به هيات ويژه تفويض كرده است، 
بر اين اســـاس بايد بگويم خروج پاسداران انقالب 
اسالمي از هر يك از شهرهاي تابعه استان كردستان 
و مراجعت آنها به پايگاه هاي اصلي شـــان موكول به 
استقرار نظم در اين شهرهاست، و در مورد سنندج نيز 
بايد بگويم كه با توجه به تشنجات دو روزه اخير در 
اين شهر، بازگشت پاسداران همچنان كه نمايندگان 
مردم شـــهر متعهد شده اند، بســـتگي به آن دارد كه 
هيچ فرد مسلحي وابسته به هيچ سازمان سياسي در 
 شهر نباشد و شهرباني امور انتظامي شهر را عهده دار

 باشد.
توطئه سوء قصد به جان والدهايم عقيم ماند

صادق قطب زاده، وزيـــر امور خارجه و عضو 
شوراي انقالب ديشب اعالم كرد: عليه جان كورت 
والدهايم دبيركل سازمان ملل متحد توطئه اي در شرف 
تكوين بود كه شناســـائي و خنثي شد. وي در ادامه 
سخنان خود گفت نتايج مذاكرات با كورت والدهايم 
بسيار مثبت بود، زيرا ايشان تا حدود زيادي باحقايق 
مســـائل مربوط به ايران آشنا شد و تحت تاثير قرار 

گرفت.
كشف انبار بزرگ اسلحه و مهمات در تهران

مقدار زيادي از انواع مختلف اسلحهـ  مهمات و 
مواد منفجره از داخل يك اتومبيل و زيرزمين خانه اي 

واقع در خيابان گوته كشف شد.
اسلحه و مهمات كشف شده شامل 150 قبضه 
كالشينكفـ  تيربارـ  ژ3ـ  شكاريـ  ام 10ـ  و مقدار 
زيادي مواد منفجره و سه جعبه خشاب فشنگ ژـ  3 

(پر) و وسائل ديگر است.
شرايط و تاريخ واگذاري زمينهاي كشاورزي دولتي

اراضي باير و موات دولتي و اراضي ملي شـــده 
براي توسعه كشت در اختيار دهقانان فاقد زمين و كم 

زمين و داوطلبان كشاورزي قرار مي گيرد.
اين مطلب را هاشم پور طباطبايي معاون وزارت 
كشاورزي در گفتگوئي با خبرنگار اطالعات اعالم 

كرد.
وي در اين مورد گفت: تمام آئيننامه هاي مربوط 
به قانـــون نحوه واگذاري اراضـــي و احياي آن در 
جمهوري اسالمي ايران در شوراي انقالب تصويب 

و ابالغ شده است.
طرح ربودن فيليكس آقايان

پاريسـ  خبرگزاري فرانسهـ  پليس فرانسه فاش 
كرد كه بامداد روز سه شنبه طرح ربودن فيليكس آقايان 
سناتور ســـابق ايران در يكي از خيابان هاي پاريس 
شكست خورد و دو نفر از پنج تن عاملين توطئه كه در 
يك پاركينگ نزيك خانه همسر «آقايان» كمين كرده 
بودند دستگير شدند. و سه نفر ديگر كه يكي از آنها يك 

زن جوان بود، اندكي بعد بازداشت شدند.
چهار مرد دستگير شـــده در بازجوئي اعتراف 
كرده اند كه مي خواستند فيلكس آقايان را مجبور كنند 
به كارهائي كه درگذشته انجام داده است اعتراف كند و 
به اين وسيله او را كه از عوامل معروف شاه مخلوع بود 

مفتضح و بي اعتبار كنند.
ايران از ورود پاكت جاروبرقي بي نياز است

نخستين گروه توليدي پاكت جارو برقي در ايران 
قادر است پاكت هاي مورد نياز كشور را تامين نموده و 

مقداري از محصول خود را به خارج نيز صادر كند.
شـــركت «باجابر» در حال حاضر انواع پاكت 
براي بيش از 150 مدل جاروبرقي موجود در ايران را 

توليد مي كند.
رقم ارزي كه اكنون بـــراي ورود اين پاكتها از 
كشور خارج مي شود حدود دويست ميليون ريال در 
سال است كه با توجه به افزايش حدود بيست درصد 
بر مصرف ســـاالنه اين رقم ارز در آينده افزايش نيز 

خواهد يافت.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز پنجشنبه 13 دي ماه 1358 
(برابر با 14 صفر 1400، 3 ژانويه 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرايه
تركيب طبايع چو به كام تو دمى است

رو شاد بزى اگرچه برتو ستمى است
با اهل خرد باش كه اصل تن تو

گردى و نسيمى و غبارى و دمى است
خيام

پند بزرگان
زندگى را آسان بگير چون روزگار به اندازه كافى 

به تو سختى خواهد داد.
 آبراهام لينكلن

زندگى زمانى است بين دو عدم؛ قبل از تولد و 
بعد از مرگ.

 بنيامين فرانكلين

قاب امروز

مى توان عطر نان تازه ورايحه خوش كتاب را در «نانوايى فرهنگ» اراك توأمان استشمام كرد/عكس از :بهنام يوسفى

جدول سودوکو

فروردین: واقعا برای تان آسان نیست که در رابطه با گذشته با دیگران صحبت 
کنید. بعضی اوقات، شــرایط آنقدر تغییر می کنند که شــما احســاس ناامنی 
می کنید. به قضاوت زودهنگام خود اطمینان نکنید،  شاید زمان بیشتر چیزی 
است که شما نیاز دارید تا فرصت های بوجود آمده را خوب بررسی کرده وآنها 

را از دست ندهید.

اردیبهشت: شــما از انجام دادن کارهایی که وظیفه افراد دیگر است خسته 
شــده اید. شما حتی بعضی وقت ها فکر می کنید که تنها کسی هستید که به 
قول هایی که داده عمل می کند! اما نباید به سرعت در صدد رفع اشتباهات افراد 
دیر بربیایید، درعوض باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشید که بتوانید کمک و 

همکاری افراد دیگر را قبول کنید. 

خرداد :  هیجانات بســیاری در درون شما موج می زند، این احساسات همواره 
کنار شما هستند، اما شما به این احساسات و هیجانات توجهی نشان نمی دهید 
و همچنان بدون آنها به راه خود ادامه می دهید. شما می توانید به جایگاه خوبی 

برسید به شرط این که تنها مسیر تان را از راه های بی خطر انتخاب کنید.

تیر: نگران بودن در مورد کمبودها و چیزهایی که ندارید برای شما اتالف انرژی 
به همراه دارد، اما شاید شما قادر نباشید که به راحتی صداهایی که در مغزتان 
پیچیده را خاموش کنید. تشخیص دادن چگونگی شرایطتان در حال حاضر با 
گذشته متفاوت است، درحالیکه برانگیخته شدن ترسهای شما کمک می کند 

که فراتر از این موضوع و رو به پیشرفت حرکت کنید.

مرداد : انرژی شما اکنون در سطح باالیی قرار دارد و بسیار مهم است که در 
رابطه با این انرژی و زنده دلی تازه یافته خود مثبت بیندیشید. برنامه ریزی برای 
هفته های آینده بسیار مهم است و این زمانی است شما می توانید کیفیت زندگی 
خود را افزایش دهید. برای بهبود ســالمت خود صبر نکنید ؛ زمان آن همین 

اکنون است!

شهریور : به نظر می رسد که هیچ چیز نمی تواند جلوی شما را بگیرد. اما ممکن 
است اگر نتوانید درک درستی از اوضاع داشته باشید ناگهان متوجه شوید که 
اشتباه می کردید. خوش بینی کورکورانه می تواند شما را با موانع یا صخره هایی 
در مسیرتان مواجهه کند.بکار بردن قدرت کنترل تان، سیاست کامال عاقالنه ای 

است.

مهر : شما در این تردید به سر می برید که بهترین و عالی ترین ایده های خود 
را تا زمانیکه مطمئن شوید آنها حتما محقق می شوند، پنهان کرده و به تاخیر 
بیندازید. شما نمی خواهید که با دیگری مذاکره داشته باشید،  به خاطر اینکه 
دیگران ممکن است ندانند که شما چکار دارید می کنید. قبل از اینکه برنامه های 

خود را عملی کنیدبیشتر فکر کنید.

آبان :   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. بهترین راهبرد، صادقانه رفتار کردن و مبارزه کردن با مشکالت است.

آذر :شما در حال حاضر می توانید بین فعالیت های حرفه ای خود و تالش هایی 
که برای رســیدن به اهدافتان بر خود متحمل کرده اید تعادلی منطقی برقرار 
کنید. به جای اعتماد به نفس بیش از اندازه روش خود را مالیم تر کنید، وگرنه 

ممکن است دیگران جسارت شما را با خود بزرگ بینی اشتباه بگیرند.

دی : به نظر می رسد که دیگران مشغول لذت بردن از زندگی شان هستند، اما 
شما در تنگنای سختی گرفتار شده اید. اگرچه این موقعیت ممکن است دارای 
پیچیدگی های نامحسوسی باشد،اما شما باید تصمیم بگیرید که در این شرایط 
باقی بمانید یا اینکه آن را تغییر دهید. الزم نیســت زندگی تان را خراب کنید؛ 

فقط با گام های کوچک اما پی در پی رو به پیش روید.

بهمن :  دیگر زمان اســتراحت و غیر فعال بودن سر آمده است بهتر است کار 
و فعالیت تازه ای را آغاز کنید زیرا االن شــما در بهترین موقعیت قرار دارید و 
می توانید بهترین بازده کاری را از خود در برابر مشکالت یا مسائل زندگی بروز 
دهید.  احساسات درونی خود را با کسی که به او اطمینان دارید مطرح کنید، اما 

در قبال رفتاری که دارید مسئولیت پذیر باشید.

اسفند : ایجاد کردن روابط دوستانه بر پایه حقیقت های مشترک چیز خوبی 
است، اما وقتی احساسات تان تغییر کردند و حتی نتوانستید از یک روز تا روز 
دیگر به خودتان با اطمیان کامل تکیه کنید داســتان فرق می کند. شما برای 
ارتباط برقرار کردن آمادگی ندارید، بنابراین قولی ندهید که نتوانید بهش عمل 

کنید. پس بهتر است صداقت داشته باشید.
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افقي:
1. آراستن كتاب با طالـ  سخت فربه

2. كالـ  اسب زردرنگـ  بمب كاشتنيـ  اول شب
3. از پسران كورش كبیرـ  ظرف چاي خوريـ  گردن 

آویز قهرماني
4. اصطالحي كامپیوتريـ  نوعي نمایشنامهـ  سار
5. پدرـ  بخشندهـ  جدیدـ  درختي همیشه سبز

6. مخفف لیكنـ  ساكتـ  رنگي گیاهيـ  تكنیك
7. خوراكـ  ناگوارـ  جوانمردـ  از سبزي ها

8. روحـ  نقل كردن حدیثـ  منفعت
9. كاسه بزرگـ  استاد نوازندگان دربار خسروپرویز 

ـ مولد برق
10. پرنده اي شكاريـ  از پسران حضرت آدمـ  دشت 

بي آب و علف
11. ایستگاه قطارـ  واحد كاغذ روزنامهـ  انبار گندم 

ـ هرگز
نزوالت  از  ـ  تندرست  ـ  ورد  جمع  ـ  12. محبت 

آسماني
13. غذایي گوشتيـ  رفوزهـ  دردمنديـ  نصیب

14. انتها، پایانـ  محل عبورـ  ظرف مركب
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9. كارآموز پزشكي در بیمارستان ـ جزیره اي در 
اقیانوس هندـ  كهنه، قدیم

10. پوشنـ  شیطانـ  چرك، عفونت
11. سخن چینـ  سیاه رگـ  ولگردـ  خالص

12. مذهبـ  پول آذربایجانـ  آهن آبدیدهـ  من و 
شما

13. خسته مي زندـ  معلوماتـ  سراي مهر و كینـ  
پادشاهان

14. ماه سوم میالديـ  جهانگردـ  روپوش زنانه
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15. غمخوار، دلسوزـ  كسي كه در آتشدان حمام 
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حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

15. غمخوار، دلسوزـ  كسي كه در آتشدان حمام 
آتش افروزدـ  خانه چوبین

16. زبانـ  روز آیندهـ  توضیح دادنـ  صف
17. سرخاب ـ كسي كه طرفدار سنن و آداب 
تشكیالت جدید  و  بدعتها  با  و  است  گذشته 

مخالفت مي ورزد

 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
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 15
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 17
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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

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط ۲0 دالر 
تلفن تماس: 60۴-۹۲1-۴7۲6

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

اتاق کامال مبله در یک تاون هاوس در منطقه لنگلی، 
با تمامی امکانات )استخر و Hot Tub( به یک خانم اجاره داده می شود

ماهیانه ۷۰۰ دالر.
۱۴۵۹ ۷۷۸-۷۰۹-۲۰۵۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  60۴-۹۴۴-۹677

 akaveh9@hotmail.com  
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از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

اروتیِک عاشقانه ای
 که پرفروش ترین رمان
 10 سال اخیر آمریکا شد

قرار گرفتن رمان اروتیک »پنجاه پرده خاکستری« در جایگاه پرفروش ترین 
کتاب دهه اخیر در آمریکا بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که دلیل 

چنین اقبالی به یک رمان »ضعیف« چیست.

رمان سه گانه »پنجاه پرده...« با فروش 
نزدیک به ۳۵ میلیون فقط نســخه 
کاغــذی در آمریکا در ده ســال، به 
عنوان پرفروش ترین و پرخواننده ترین 
کتاب یــک دهه اخیر آمریکا معرفی 

شده است.
مؤسســه ان.دی.پی در نیویورک که 
ایــن آمار را منتشــر کرده، جزئیات 
دیگری از بــازار فروش این کتاب به 
شکل آنالین و نسخه های ای بوک و 
رده جهانی را هم در اختیار می گذارد 
که مهم ترین نکتــه فروش باالی هر 
سه کتاب به ترتیب رده فروش است: 
»پنجاه پرده خاکســتری«، »پنجاه 
پرده تاریک تر« و »پنجاه پرده آزاد«، 
که دو کتاب اول در ســال ۲۰۱۱ و 
سومی در ســال ۲۰۱۲ منتشر شده 

است.
به این آمار می توان افزود فروش بیش 
از ۱۲۵ میلیون نسخه از این سه گانه 
را در جهان )تا سال ۲۰۱۵( و ترجمه 

به ۵۲ زبان.
آمــار خوانندــگان برخی کشــورها 
ازجمله ایران، که انتشار ترجمه چنین 
کتاب اروتیکی با توجه به سانســور 
دولتی میســر نیســت، در آمارهای 
جهانی مدنظر قرار نمی گیرد، گرچه 
چند ترجمه آماتــوری از این کتاب 
در اینترنت فارســی منتشر شده و 

طرفداران بسیار دارد.
نکته دیگر در بررســی آمار مؤسسه 
ان.دی.پی این است که تمام ده رتبه 
پرفــروش آمریکا در هالیوود به فیلم 
تبدیل شده اند و آنها نیز فروش باالیی 

دارند.
شاید این نکته که کتابی پس از اکران 

نسخه سینمایی اش کماکان به فروش 
باالی خــود ادامه دهد و حتی اکران 
در سینماها کمک بیشتری به فروش 
اثر ادبی کند، برای مخاطبان ایرانی 
و حتی غیرآمریکایی غیر قابل هضم 
باشــد، اما این پدیده در آمریکا و در 
ارتباط بــا هر ده کتاب پرفروش این 

دهه صادق است.
نکته حاشیه ای دیگر هم این که بازار 
تقاضای اسباب  و آالت سکس در پی 
فروش چشمگیر این رمان و فیلمش 
نیز افزایــش قابل توجهی پیدا کرده 
تا جایی که در بخشــی از یادداشت 
ســایت الیف درباره ایــن فیلم، به 
کیفیت آموزشــی و نحوه استفاده از 
انواع این اســباب  و ابزارهای  جنسی 

اشاره شده است.
این حجم از فروش و تأثیرگذاری برای 
یک اثر، در عیــن دیدگاه های اغلب 
منفی منتقدان مبنی بر »ضعیف« یا 
حتی »بــی ارزش« بودن آن، اتفاقی 

نادر است.
مســئله اصلی اما این نیست. مسئله 
اصلی همان مشــکل تاریخی است 
که منتقد ادبی را یک ســوی خط 
و مخاطــب عام را طــرف دیگر قرار 
می دهد، جوری که نه مخاطب یک اثر 
پرفروش دلیل عصبانیت و نارضایتی 
منتقد ادبی از پرخواننده بودن یک 
کتــاب را می فهمد و نه منتقد دلیل 
اقبال مخاطب به یک اثر ضعیف ادبی 

را درک می کند.
این سردرگمی تاریخی درباره »پنجاه 
پرده خاکســتری« بیشتر است، چرا 
که این بار پای اروتیسم )و شهوت و 

برهنگی( نیز در میان است.

اما قصه این سه رمان چیست؟

دختری جوان و چشم و گوش بسته 
با مردی برازنده و پولدار آشنا می شود 
که به شــکل نامتعارفی از سکس و 
همخوابگی معتقد اســت و دختر را 
هم به سکس با شیوه مخصوص خود 
راضی می کند و بعد از طی مســیری 
بسیار ناهموار، در نهایت، دختر با مرد 
ازدواج می کند و مشکالت را از پیش 

رو برمی دارند.
می پرســید همین؟ بلــه، همین؛ با 
چاشــنی روان کاوی شخصیت ها که 
کودکی شــان چه طور بوده و در چه 
مقاطعی تحت ضایعه ها و بحران های 
روحی قــرار گرفته انــد و رفتارهای 
نامتعارف شان تا چه اندازه به تاریخچه 

روحی شان مربوط است.
در حقیقت، روان کاوی شخصیت های 
این رمان قرار است الیه ای از تفکر به 
رمان اضافه کند تا فقط زیرشاخه ای 
از ادبیــات اروتیک یا، به گواه بعضی 
منتقدان، پورنوگرافی نباشد؛ اما عدم 
تسلط نویسنده به این حوزه حساس 
مســلماً هیچ کمکی به رهایی رمان 
از این مخمصه نکرده و کماکان اگر 
قرار اســت این رمان گونه یابی و ژانر 
آن مشخص شــود، در همان دسته 
پورنوگرافــی یــا، با کمــی اغماض، 

اروتیک قرار می گیرد.

ریشــه یابی این اقبال عمومی نتایج 
جالبی در پــی مــی آورد که حتی 

می تواند سرگرم کننده باشد.
پورنوگرافی  و  اروتیــک  رمان هــای 
را  خــود  خوانندــگان  همیشــه 
داشــته اند، خوانندگانی که به گواه 
آمار بیشتر زنان اند، کامالً خالف آمد 
فیلم های اروتیــک یا پورنوگرافی که 
مخاطبان  شان بیشتر مردان اند. شاید 
بتوان گفــت »پنجاه پرده...« این دو 
طیف را با هم از طریق فیلم و کتاب 

جذب کرده است.
بنا به گزارش سی ان ان )فوریه ۲۰۱۷( 
از موفقیت کتاب و حاشــیه های آن 
در جامعه همین بــس که می توان 
در مکان هــای عمومی، مانند مترو و 
کافه ها، زنان جوانــی را دید که این 
کتاب را در دســت دارند و مشغول 
خواندن آن اند. این یعنی دیگر ابایی از 
خواندن کتابی با مضمون اروتیک در 
انظار عمومی وجود ندارد یا شاید هم 
به این معنا باشد که معنای اروتیسم 
و پورنوگرافی فرق کرده و دست کم 

قابل اغماض تر شده است.
تاریــخ ادبیات دنیا همیشــه با این 
موضوع روبه رو بوده که عشــق های 
اصطالحاً آبکی و رؤیایی و خیال بافانه 
اولین عامل فروش رمان ها و آثاری اند 
که گاه حتی ارزش ادبی نداشته اند. 
آن چه در این قرن بیشــتر از همه به 
این رؤیاها دامن زده و باعث فروش 

بیشــتر شــده، رؤیای زندگی مرفه، 
فانتزی های دور از دســترس و حاال 
اروتیسم غلوشده در ساحت رؤیایی نه 

چندان دور از دسترس است.
ایــن اصل انکارنشــدنی اســت که 
 .)sex sales( »سکس می فروشــد«
دــر این میــان، قوانیــن اخالقی و 
محدودیت هــای ســنی و جایی که 
ادبیات رسمی برای اروتیسم در نظر 
گرفته، طبعاً چارچوب ها و قراردادهای 
خود را دارد؛ تعاریفی که همه در قاب 

اخالق و عرف جامعه معنا می شوند.

جامعه آمریکا هم از این قاعده مستثنا 
نیست. این چیزی است که نویسنده 
رمان »پنجاه پردــه...«، خانم ای. ال. 
جیمز )۵۶ ساله، انگلیسی، خانه دار و 
مادر دو فرزند(، با وبگردی و عضویت 
در ســایت طرفداران فیلم »گرگ و 
میش« )Twilight( و نوشــتن اولین 
داستان بلندش در آن سایت به خوبی 

با آن آشنا شده بود.
خانــم ای. ال. جیمــز مخاطبش را 
به خوبی می شناخت؛ همان مخاطب 
رؤیاپرداز و خیال بــاِف از دل تاریخ 
برآمده، با این تفاوت در دوره کنونی 
که این مخاطب حــاال با تکنولوژی 
آشناســت، حرفه ای اســت و تشنه 
مفاهیــم و قالب های تــازه. حاال او 
مخاطبی است که با سریال های خشن 
و فانتزی خو کرده و دلش بیشــتر و 
فراتر می خواهــد؛ مردانی که دل و 
گونه های  برای  هنوز  هورمون شــان 
شــرمگین دختران جوان بی تجربه 
می تپــد و زنانی که قدــرت و ثروت 
مردان جذب شــان می کند. سکس 
هم که در دنیای پورنوگرافی تعریف 
دیگری دارد. پــس چگونه می توان 
راه باریکــی از این دنیا به آن دنیای 

رؤیایی نقب زد؟
جواب ظاهراً در دنیای ناشــناخته 
اروتیســم همــراه بــا خشــونت و 
روان پریشــی اســت. اتاق کریستین 
گری، شــخصیت اصلی ایــن رمان، 
جــواب تمــام این پرسش هاســت؛ 
دنیایی با ابزارهای متعدد و گوناگون 
شکنجه جنســی و خشونت، محمل 
رؤیای لذت جنسی همراه با فانتزی 
و حتی رنگ های تنــد دنیایی تازه. 

این همان دنیایی است که کارخانه 
هالیوود، درست در نقطه مقابل اما از 
جنس همان، با فیلمی چون »آلیس 
در سرزمین عجایب« برای مخاطب 

می سازد.
منتقد فیلم، ایمی نیکلسون، معتقد 
است که این فیلم ها به کمدی تبدیل 
شده اند. در حقیقت آن چه در رمان 
باعث تخیل و حتی تحریک خواننده 
می شــود که حداقل می توان برایش 
کارکردی در نظر گرفت، در فیلم به 
ســطحی از شوخی و ناکارآیی، حتی 
در محدودــه جاذبه های جنســی، 
می رســد. به عبارت ساده تر می توان 
گفت ممکن اســت رمــان تحریک 
کننده و انگیزه زا باشد، اما فیلم همان 

هم نیست.

آیا واقعاً چیزی عوض شده است؟

نشانه های رمان عامه پسند یا پرفروش 
دــر طول تاریــخ تغییــر نکرده اند. 
فرمول ها همانند شاخص ها در طول 
تاریخ و با پیشرفت بشر جای خود را 
به هم ارزهای معنایی داده اند. عشق و 
بوسه جای خود را به سکِس خودآزار 
و دیگر آزار داده اند، اما شــخصیت ها 
همان اند؛ دختر محجوب و مرد قوی 

ثروتمند.
اگر روزی مخاطب ادبیات برای دختر 
زیبای سرخ گونه در داستان به دنبال 
اسب سفید و شــاهزادۀ سوار بر آن 
می گشــت تا در اعماق جنگل نهایتاً 
بوســه ای از گوشه لب هایش بچیند، 
حاال مــرد بانفوذ دخترک را ســوار 
هلی کوپتر می کند و از ایالتی به ایالت 
دیگر می برد و در باالترین طبقه یک 
آسمانخراش، در اتاقی سراسر سرخ، او 
را شالق می زند و گونه های دختر از 

شرم سرخ تر می شود.
همچون گذشته، پایان خوش عشاق 
یا شرکای جنســِی دو طرِف قرارداد 
نیز همان وصال و ازدواج است، منتها 

امروزه با قراردادهای امروزی.
با این وصف، قــرار گرفتن این رمان 
در جایــگاه پرفروش ترین رمان دهه 
۲۰۲۰ آمریــکا چندان نباید عجیب 

بنماید.
سپیده گرگانی )رادیو فردا(
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸۶۸-۸۸۲-۷۷۸ از طریق »واتس اپ« تماس حاصل فرمایید.

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

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 اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

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 وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 

انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی 
زبانان هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت 

نیاز به مشاوره رایگان دارید، می توانید هر
چه زودتر با مشاور فارسی زبان این مرکز در ساعات اداری 

دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه تماس بگیرید.
Alireza Sedghi-Taromi,

Settlement & Employment Counsellor
Richmond Multicultural Community Services

210 - 7000 Minoru Boulevard, 
Richmond BC V6Y 3Z5

P: 604.279.7160 F: 604.279.7168
Email: alireza@rmcs.bc.ca 

هم زبانان گرامی، ضمن تبریک آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی، 
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.    

آنها که سبز ایستاده اند
کنش گری زیست محیطی علی رغم خشونت و سرکوب

دبیرکل ســازمان ملل متحد چندی پیش درباره تغییرات اقلیمی چنین 
هشدار داده بود: »شــرایط جدید تحت تاثیر تغییر اقلیم، رفاه بسیاری از 
جوامع را تحت تاثیر قرار می دهد و در چنین وضعیتی می توانید درک کنید 

که احتماالْ ایجاد ناآرامی و نارضایتی های اجتماعی افزایش خواهد یافت.« 

آمار گزارشگران »صلح سبز« می گوید 
در ســال ۲۰۱۸، به طور متوســط، 
ســه نفر در هر هفته به دلیل دفاع 
از ســرزمین خود در برابر پروژه های 
معدنی، جنگلداری یا زراعت و صنعت 

از بین رفتند.
به دست آوردن این عدد آسان نیست: 
بســیاری از این جنایات به فراموشی 
سپرده شده یا الپوشــانی می شوند، 
اما براســاس برآورد اولیه ای توســط 
سازمان غیردولتی »شاهد جهانی«، 
سال ۲۰۱۸ حداقل ۱۶۴ فعال محیط 
زیست کشته شــدند و دیگرانی هم 
هستند که بارها به مرگ تهدید شدند 
و بنا به دالیل مختلف سکوت کردند.

مستندسازی سرکوب ها نشان می دهد 
در سال ۲۰۱۸، درفیلیپین، بومیان به 
دلیل مخالفت با کشت موزهایی که 
دــر بازارهای جهانــی فروخته و در 
زمین های آنها کاشته می شد، با تهدید 
بــه مرگ، حبس و از بین رفتن خانه 
خود روبرو شــده اند. کلمبیا، هند و 
برزیل بــه ترتیب در مکان های دوم، 
ســوم و چهارم جهــان از نظر تعداد 

قربانیان قرار گرفتند.
در سال ۲۰۱۸، همینطور در گواتماال، 
با رونــق دــر ســرمایه گذاری های 
خصوصی و خارجی، ســرزمین های 

بزرگی از بومیان گرفته شد.
گســترش معادن و نیروگاه های برق 
و زمین هــای یکپارچه کشــاورزی 
صنعتی، موجی از اخــراج اجباری و 
خشونت آمیز، به ویژه در مناطق بومی 
جهان را فراهم کرد که منجر به قتل 
تعدادی از معترضین و رهبران بومیان 

شد.
در تعدادــی از اســتان های مرزی 
اســتان های  ایــران،  مرکــزی  و 
اغلب  اســتانهای  یا  زاگرس نشــین 
کردنشین مجاور جنگل های بلوط نیز 
همیشه فعالیت هایی برای حفاظت از 
منابع آبی، زمین ها و جنگل ها وجود 
داشته اســت. در پی این فعالیت ها، 
اعمال فشــار و تهدیــد هم در طول 
این ســال ها افزایش یافته است.  از 
منصوب کردن این افراد به گروه های 
تجزیه طلب گرفته تا پرونده سازی با 
اتهام تشویش اذهان عمومی و اخالل 
درنظــم و امنیت ملی، این دســت 
فشارها یا متوجه افراد حقیقی است و 

یا متوجه سازمان های مردم نهاد.
از مهم ترین اعتراضات این اســتان ها 
می تــوان به اعتــراض آرام مردم در 
تبریز در سال ۱۳۹۱ در روز جهانی 
محیط زیست اشاره کرد که با حضور 
ماموران پلیس به خشــونت کشیده 
شــد و تعدادی نیز بازداشت شدند. 
همین طور چهار سال پس از آن، در 
شــهر بلداجی اعتراض کشاورزان به 
انتقال آب از سرچشمه های کارون در 
استان چهارمحال بختیاری، منجر به 
مجروح شدن بیش از ۱۸۰ نفر و مرگ 
یکنفر شد که در شرایطی نامشخص 
پرونده اش مختومه شد. و نیز »جمعه 
سیاه بلداجی« که در شهریور ۱۳۹۸ 
صدور احکامی بســیار سنگین برای 
۱۰۳ کشاورز مخالف پروژه های اتقال 
آب را در پی داشــت. در این مورد، 
مجموع احکام صادرشــده شــامل 
۳۰۰۰ ضربه شالق و حدود ۴۰۰ ماه 

زندان بود.

به این ترتیب برخوردها بسیار خشونت 
آمیزتر شد و احکام بسیارسنگین تر. 
اتهامات شــکل جرم امنیتی به خود 
گرفت و شاکی ها نهادهای دولتی یا 
در برخی موارد نمایندگان رســمی 

قانون بودند.
 اعتراض مردم ســراوان در اســتان 
گیالن بــه دفن بیش از ۳۰ ســال 
زباله در حوزه این مجموعه روســتا 
با حدــود ۶۰۰۰ نفر جمعیت ) که از 
طریق نمایندگان مجلس و شکایت از 
شهرداری و سازمان محیط زیست و 
انتخاب یک گروه از نمایندگان مردم 
برای پیگیــری روند قانونی به جایی 
نرسیده بود(  نیز در آبان ماه ۱۳۹۶ 
سرکوب شد. تا آنکه در شهریور سال 
جاری، مردم در اعتراضی دیگر مورد 
ضرب و شــتم قرار گرفتــه و راهی 
زندان و بیمارستان شدند. باالخره در 
آبان ماه بــه نقل از یک فعال محیط 
زیست بومی منطقه در گفت و گویی 
با نویسنده، اعمال رعب و وحشت به 
اوج خود رسید ]زمانه مستقالً قادر به 
تأیید ســخنان نقل شده از این فعال 
محیط زیســت نیست[: »نمایندگان 
شورای شهر بازداشت و برای چند روز 
زندانی شدند. مردم را در یک جلسه 
که در مسجد مرکزی منطقه تشکیل 
شده بود رسما تهدید به مرگ کردند 
و گفتند که اگردر حین تجمع از میان 
جنگل به شما تیراندازی شد خودتان 
مســئول مرگتان هســتید. شرایط 
منطقه به شدت امنیتی شده است و 
از ما خواستند موضوع زباله را امنیتی 
و سیاسی نکنیم. حاال یا کامیون های 
زباله را در روســتاهای مجاور تخلیه 
میکنند و یا با اسکورت حمل میکنند 
به همین سراوان.«  گزارش کاملی از 
این موضع و روند پیگیری های قانونی 
مردم منطقه به گزارشگر ویژه آب و 
ســالمت و مدیریت زباله درسازمان 

ملل ارائه شده است.
نگاه امنیتی به فعالین محیط زیست 
اما با دستگیری ۶ فعال محیط زیست 
از اعضــای مرکزی ســازمان حیات 
وحش پارســیان با اتهام نخســتین 
جاسوسی وبعد افساد فی االرض فرم 
تازه ای به خود گرفت. پرونده قضایی 
ایــن فعالین علی رغــم دخالت یک 
شــورای انتخابی چهار نفره از طرف 
روحانی، روندی بسیار پیچیده را پشت 
سر گذاشت. مرگ مشکوک کاووس 
ســید امامی از اعضای این موسسه، 
فشار بر اعضای خانواده اش از جمله 
ممنــوع الخروجی همســرش و بعد 
بیش از ۶۰۰ روز حبس موقت برای 
باقی اعضای گروه، بدون دسترســی 
به وکیل و خدمات درمان و تماس با 
خانواده ها امید برای اجرای دادگاهی 
عادالنه را ضعیــف می کرد. اما حتی 
احکام ناعادالنه ۶ تا ۱۰ سال حبس 
هم با وجود ابهامات زیاد در پرونده، 
شــرایط ســخت این فعالین محیط 

زیست را تعیین تکلیف نکرد.
مراد طاهباز، نیلوفــر بیانی و هومن 
جوکار ســه تن از این فعاالن زندانی  
علی رغم صدور حکم همچنان برای 
مدت نزدیک به دو ماه در سلول های 
انفرادی بند ۲ الف ســپاه نگهداری 
می شــدند که خود مصداق شکنجه 
است. از طرفی پروسه نیاز به درمان 

ســام رجبی از متهمان دیگر همین 
پرونده نیز با اختالل زیادی مواجه شد.
فعالیــن  محدودیــت  و  کنتــرل 
درســمن های محیط زیستی نیزبه 
شکل معناداری گسترش یافت. فعالین 
محیط زیست در اصفهان با فشارهای 
زیادی مواجه هستند. برخورد امنیتی 
با کشــاورزان معتــرض کفن پوش 
ورزنه در آذر ۱۳۹۷ از یکسو و فشار 
بر برخی از ســمنهای مردم نهاد در 
محدود کردن فعالیتهایشان، با کنترل 
تماس های شخصی و اداری شان، و 
حساسیت ویژه بر فعالین زاینده رود 
وتاالب گاوخونی از سوی دیگر،قابل 
اهمیت اســت. همینطــور تهدید و 
محدود کردن فعالین محیط زیست 
در استانهای زاگرس نشین با شکایات 
نهادهای دولتی و آزادیهای مشروط 
به صدور وثیقه شــرایط را برای کار 

محدود و دشوار کرد.
زخمی شــدن تعداد زیادی ازمحیط 
بانان درهنگام مقابله با مافیای چوب 
و حیــات وحش، مــرگ چهار فعال 
محیط زیست کرد حین اطفاء حریق 
جنگلهای بلوط و اعدام یک محیط بان 
به اتهام قتل هم سویه تازه ای از خالء 
های مهم قانونی و نبود امکانات الزم 
برای هر که جانش را بخاطر حفاظت 
از منابــع طبیعی به خطر بیاندازد به 

نمایش گذاشت.
در پرونده فشــار بــر فعالین محیط 
زیست در ایران، باید از دو وکیل فعال 
در این حوزه نیز نام برد. فرشاد هکی 
که در مهر ۱۳۹۷ به شکل مشکوک 
و فجیعی به قتل رســید و پرونده او 
همچنان بی هیچ پیشرفتی گشاده 
است. و محمد داسمه که بارها تهدید 
به مرگ شــد، مورد ضــرب و جرح 
قرار گرفــت و دفتر محل کارش نیز 
تخریب شد. فرشاد هکی از مخالفین 
سرسخت خصوصی سازی بود و عضو 
افتخاری ســندیکای کارگران فلزکار 
و مکانیک. اقای داســمه اما وکالت 
پرونده های پروژه انتقال آب کوهرنگ 
سه و خائیز و آشوراده را علیه سازمان 
محیط زیست و وزارت نیرو در دستور 
کار دارد و یکــی از فعالین مبارزه با 

زمینخواری درشهر بهبهان است.
همینطوربایــد نــام فعالین محیط 
زیست استان هایی که مشکالت جدی 
دارند و با تمام فشارها و محدودیتها 
ســعی دارند اعتراضات خــود را در 
قالب شــکایتهای حقوقی و تشکیل 
کمپین پیش ببرند را به این لیســت 
افزود. ماننــد فعالین نجات هامون و 
جازموریان در سیستان و بلوچستان 

و جنوب استان کرمان.
این مثالها وجوه مختلف خشــونت 
علیــه فعالیــن و معترضیــن حوزه 
محیط زیســت را مشخص می کند. 
فعالین محیط زیست در اعتراض به 
اقدامات مغایر با منافع منابع طبیعی، 
تقریبا تمام مجراها و مسیرهای قانونی 
مقدور را تجربه کردــه اند. در موارد 
زیادی هم افرادی به شکل غیر رسمی 
ســعی دارند تالش این فعالین را به 
خشونت بکشانند تا روند اعتراض را 
ازمســیر قانونیش خارج کنند. آنچه 
اما امروز روشن است اینکه معترضین 
حوزه محیط زیست خستگی ناپذیر 
با پرداخــت هزینه هایی ســنگین 
همچنان بــرای حفظ منابع طبیعی 
در ایران و بسیاری دیگر از کشورهای 

جهان سبز ایستاده اند.

اعظم بهرامی )رادیو زمانه(
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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. 1458

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

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

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

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.

60۴-۹۲1-۴7۲6 
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