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پنج موج مهاجرت از ایران
در دوران جمهوری اسالمی
موج پنجم به غارتگران منابع کشور تعلق دارد
مجیدمحمدی

موجی از امید در جامعه برای باز شــدن فضای سیاسی و
اجتماعی ایجاد شــد .علی خامنهای و ســپاه و گروههای
اقتدارگرای هوادار رژیم  -که نامزد مورد نظرشان شکست
خــورده بود  -حداکثر تالش خــود را برای مایوس کردن
جامعــه از اصالح انجــام دادند که به ســرکوب جنبش
دانشجویی  ۱۹۹۹و بسته شدن مطبوعات اصالح طلب و
بازداشت صدها نفر انجامید .در این دوره بخشی از نیروهای
دانشجویی فعال و نویسندگان و روزنامه نگاران اصالح طلب
به کشورهای غربی مهاجرت کردند.
 :۲۰۱۰-۲۰۰۹فرار «فتنه گران»

پس از ظهور جنبش سبز ،حکومت در سالهای  ۱۳۸۸و
 ۱۳۸۹خورشــیدی در یک دوره کوتاه بیش از ده هزار نفر
را بازداشت کرد و حدود  ۱۵۰نفر را در اعتراضات خیابانی
کشــت .علی خامنهای فعاالن این جنبــش را «فتنهگر»
خوانده و دستور صریح سرکوب آنها را علنا در نماز جمعه
 ۲۹خــرداد  ۱۳۸۸صادر کرد .پــس از این رویدادها گروه
نســبتا بزرگــی از نیروهای فعال سیاســی و اجتماعی و
روزنامهنگاران و نویسندگان و هنرمندان و حتی ورزشکاران
از کشور خارج شدند تا مورد بازداشت و شکنجه و اعترافات
تلویزیونی و سالها زندان قرار نگیرند.
 :۲۰۱۷-۲۰۱۳خروج عدالتگرایان غارتگر

بخش عمدهای از همین مهاجران هستند که برنامههای مذهبی رژیم در کشورهای غربی مثل
عزاداری عاشــورا و تاســوعا در تورنتو و لس آنجلس را رونق میبخشند؛ سالنهای کنسرت
خوانندگان طراز مکتب جمهوری اسالمی(بنیامین ،گلزار) را در لسآنجلس پر میکنند .این افراد
گرچه در اقشار مختلف هوادار دارند اما سبک رفتاری آنها (خواندن برای امام زمان و حمایت از
سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی) آنها رابه محبوبان ماشین تبلیغاتی رژیم تبدیل کرد .آنها
در برنامههای تبلیغاتی رژیم در داخل و خارج شرکت میکنند.
سیاستهای مهاجرتی دولت ترامپ محدودیتهای بسیاری
را بر ایرانیان به دلیل رفتار دولتشان و سیاستهای جدید
مهاجرتی دولت محافظــهکار تحمیل کرده و خواهد کرد.
بعد از قرار دادن ایران در میان هفت کشوری که قاعدتا به
شهروندانش ویزای ورود داده نمیشود (مگر به دانشجویان
و افراد دارای شــرایط خاص) ،شــهروندان ایرانی از ویزای
بازرگانی و تجاری که میتوانســت مقدم ه کسب اقامت و
شــهروندی واقع شــود نیز محروم شدند .نسل جدید چه
ویژگیهایی دارد؟ مهاجران نسلهای قبل چه ویژگیهایی
داشتند؟
مهاجرتمیلیونی

سازمان ثبت و احوال کشور در سال «۱۳۹۱تعداد ایرانیان
مقیــم خارج را نزدیک به  ۳میلیون و پانصدهزار نفر اعالم
کرد ».پس از آن در سال  ۱۳۹۵دبیرکل شورای عالی ایرانیان
ن آمار پنج تا شــش میلیون نفر برآورد میشود .با
گفت ای 
توجه به مهاجرت سالهای اخیر این رقم میتواند به رقمی
بین  ۵تا  ۸میلیون ایرانی رســیده باشــد که در پنج قاره
زندگــی میکنند .اکثریت قریب به اتفاق این مهاجران در
ی مهاجرت کردهاند .در ابتدا مقصد
دوران جمهوری اسالم 
مهاجرت بیشتر کشــورهای اروپای غربی و ایاالت متحده
بود ،اما بعد اســترالیا و کانادا ،کشورهای شرق آسیا (مثل
مالزی) ،کشورهای همسایه (امارات متحده عربی ،ترکیه)،
کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی (گرجستان و
تاجیکستان) و کشورهای اروپای شرقی (صربستان) نیز به
آنها اضافه شــدند .امروز کمتر کشوری در دنیا وجود دارد
که جمعیتی از ایرانیــان در آن زندگی نکند ،حتی برزیل
و آرژانتیــن در امریکای جنوبی و آفریقای جنوبی در قاره
آفریقا.
این مهاجرت عظیم که دالیل متعدد سیاسی و فرهنگی و
اجتماعی و اقتصادی دارد ،در پنج موج عمده انجام شده و
هر موج دالیل ،اقشــار ،و شیوههای متفاوت خود را داشته
اســت .این که سخن از موج میگوییم بدین معناست که
در این دورهها مهاجرت افزایش قابل توجهی داشته است و
نشریهاجتماعیفرهنگی

به این معنا نیست که در چهل سال گذشته در دورههایی
این پدیده توقف داشته است .به عنوان مثال فرار مغزها و
بعد مهاجرت کارگران ماهر و تکنیسینها (مثل خلبانان،
پرستاران و خیاطان ماهر) و افراد تحت تعقیب سیاسی و
مذهبی ،همیشگی بوده است.
 :۱۹۸۰-۱۹۷۸گریز از انقالب

در این موج ســران و مدیران حکومت پهلوی ،هنرمندان،
بخشی از بهاییان و یهودیان ،نویسندگان و روزنامهنگاران
آن دوره که در معرض بازداشت و محاکمه توسط نیروهای
انقالبی بودند از کشــور خارج شدند .آنها که ماندند اعدام
شده یا به زندانهای طوالنی مدت رفتند .اموال غیرمنقول
این افراد توســط حکومت مصادره شــد و در اختیار بیت
رهبری قرار گرفت و بســیار از آنها میان انقالبیون تقسیم
شد .مقصد این موج عمدتا ایاالت متحده بود و برخی نیز به
بریتانیا آلمان ،سوئد و فرانسه مهاجرت کردند.
 :۱۹۸۲-۱۹۸۰گریز از جنگ و نزاع سیاسی

در ایــن موج دو دســته افراد به دالیل متفاوت از کشــور
مهاجرت کردند .دسته اول نیروهای سیاسی مارکسیست
و مجاهدین خلق بودند که رژیم در پی دستگیری و کشتن
آنها بود .این اتفاق عمدتا در ســال  ۱۹۸۱رخ داد .در سال
 ۱۹۸۸با کشــتن میان ســه تا پنج هزار نفر در زندان این
ماجرا به انتها رسید و کسانی که از سرنوشت خود مطمئن
شده بودند از کشور خارج شدند .در همین دوره که جنگ
میــان ایران و عراق در جریان بود صدها هزار نفر از طریق
مرزهای کشور از ایران گریخته و به عنوان پناهنده به اروپا
رفتند و به دلیل جنگ به آسانی پناهندگی گرفتند .بخش
قابل توجهی از این مهاجران جوانانی بودند که میخواستند
از سربازی اجباری بگریزند.
 :۲۰۰۰-۱۹۹۸گریز از انتقام گیری سیاسی

ی به ریاست جمهوری در سال ،۱۹۹۷
بعد از انتخاب خاتم 

ماهیت موج مهاجرت در دوره دولت محمود احمدی نژاد و
بعد از پایان آن ،با دورههای قبلی تفاوت دارد در عین حال
مهاجرت مخالفان و فرار مغزها ادامه داشته است .در دوران
احمدی نژاد حدود  ۷۰۰میلیارد دالر درآمد نفتی میان قشر
حاکم توزیع شد ،در حالی که شعار این دولت عدالتخواهی
و آوردن پول نفت بر ســر سفره مردم بود .این قشر که بار
اقصادی خود را در دوران هشت سال ه احمدی نژاد بسته بود،
خواهان زندگی بهتر و آزادانهتر در غرب بود .این جمعیت با
سرکوبهای سیاسی برای همه و محدودیتهای اجتماعی
برای غیر خود مشــکل چندانی نداشــت و برای زندگی
راحتتر و بهرهگیری از منابع تاراج شده و گریز از تعقیب در
آینده به غرب مهاجرت میکرد.
سیاست دولت اوباما در دادن ویزای آسان بازرگانی/تجاری،
ویزای اقامت بر اســاس انتقال سرمایه و ویزای دانشجویی
به ایرانیان ،و قشــر حاکمی که صاحب منابع کشور شده
بودند ،و سیاســت دولت کانــادا در دادن انواع ویزا به افراد
ثروتمند ،مهاجرت آنها به امریکا و کانادا را تسهیل میکرد.
اگر خانوادههای ایرانی با رعایت حجاب اسالمیدر امریکای
شمالی مشــاهده میکنید به احتمال زیاد مربوط به این
دوره از مهاجرت هستند .بخش عمدهای از همین مهاجران
هســتند که برنامههای مذهبی رژیم در کشورهای غربی
مثل عزاداری عاشــورا و تاســوعا در تورنتو و لس آنجلس
را رونق میبخشند؛ ســالنهای کنسرت خوانندگان طراز
مکتب جمهوری اسالمی(بنیامین ،گلزار) را در لسآنجلس
پر میکنند .این افراد گرچه در اقشار مختلف هوادار دارند
اما سبک رفتاری آنها (خواندن برای امام زمان و حمایت از
سیاستهای فرهنگی جمهوری اسالمی) آنها رابه محبوبان
ماشــین تبلیغاتی رژیم تبدیل کرد .آنهــا در برنامههای
تبلیغاتی رژیم در داخل و خارج شرکت میکنند.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی همینها بودند که در
کانادا برای مرگ او شمع به دست به خیابان آمدند .بسیاری
از جوانان این نســل امروز به البیگران جمهوری اسالمی
تبدیل شــدهاند ،چون ارتباطات الزم برای کسب منابع از
ایران را دارند و با مبانی رژیم هم مشــکلی ندارند تا از آنها
دفاع کنند .حضور این مهاجران به دلیل وفاداری ایدئولوژیک
به رژیم ،موجب تنش میان مهاجران ایرانی موجهای قبل و
این موج تازه شده است .این موج در ایاالت متحده با روی
کار آمدن ترامپ و قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهایی
که دادن ویزا به شــهروندان آن منع شده (به غیر از موارد
خاص) متوقف شد.
موج جدیدی از مهاجرت ایرانیان به ایاالت متحده در آینده
نزدیک بسیار نامحتمل به نظر میرسد چون حتی با انتخاب
یک دموکرات به ریاست جمهوری در سال  ،۲۰۲۰سیاست
مهاجرتی به راحتی و یا با ســرعت قابل تغییر نیســت.
دموکراتها با اصرار بر نظراتشان باعث شدند حکم حکومتی
ترامپ به دیوان عالی رفته و تغییر آن بسیار دشوار شود .اما
در صورت یک کشتار و سرکوب دیگر میتوان شاهد موج
جدیدی از مهاجران به کشورهای همسایه (مثل ترکیه و
آسیای مرکزی) یا اروپا بود.

سردبیر و مدیر مسوول :رامین مهجوری
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دروغگویی و دستکاری درباره
جنایت هولناک هواپیمای اوکراینی
ادامه دارد

سپاه پاسداران
میخواهد جعبه سیاه را
«بازسازی» کند!

ی در پی مسئوالن جمهوری
کیهان لندن -دروغهای پ 
اسالمی و ادامه اظهارات ضد و نقیض آنها در مورد این
هواپیمــا خانوادههای قربانیان این فاجعه تلخ و افکار
نگران مخفی ماندن واقعیات

عمومی را بیش از پیش
کرده است .حاال گفته میشود که نظامیها در حال
«بازسازی» جعبه سیاه هستند!
امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی ،چهارشنبه
 ۳۰بهمن ،گفته «جعبه ســیاه هواپیما آسیب قابل
توجهی دیده و از بخش صنایع دفاعی خواسته شد تا
برای بازسازی جعبه سیاه کمک کند».
او گفته قرار است نخست بازسازی جعبه سیاه انجام
و بعد بازخوانی شود .االن مشغول این کار هستند تا
بتوانند آن را بازسازی کنند!
دستکاری جعبههای سیاه هواپیما از جمهوری اسالمی
در شــرایطی صورت میگیرد که مقامهای رژیم به
صراحت و با صدای بلند بطور رسمی اعالم کردهاند که
توانایــی و تخصص فنی الزم برای بازخوانی اطالعات
و دانلود محتــوای آن را ندارند .نظامیهایی که برای
سه روز شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری را
الپوشــانی کردهاند و برای «غیرعمدی» جلوه دادن
آن انواع و اقســام دروغها را به خورد رسانهها و مردم
دادهاند حاال به جان جعبه ســیاه افتادهاند و به شدت
احتمال مخدوش کردن عمدی اطالعات جعبههای
سیاه برای روشن نشدن حقیقت میرود.
همزمان محمدجواد ظریــف وزیر خارجه جمهوری
اســامی برای دومین بار در یک هفته گذشته تاکید
کرد که ایران جعبه ســیاه را تحویل کشورهای دیگر
نمیدهد .وی گفت« :ما با کشورهای مختلف مخصوصاً
اوکراین در حال مشورت هستیم با البراتورهای مختلف
تماس گرفتیم و از آنها خواستیم مقررات خود را به ما
اعالم کنند که ببینیم تا چه میزان حضور جمهوری
اسالمی در روند بازرسی و تحقیق قطعی میشود!»
برخــاف ادعای ظریف هیچ کشــوری تــا کنون از
مشارکت بازرســان و نمایندگان جمهوری اسالمی
در روند بررســیهای فنی جلوگیری نکرده و ظریف
مانند همیشه فقط فرافکنی میکند .قوانین و مقررات
هوانوردی مشخص کرده است چه کسانی میتوانند
بطور مستقیم در تحقیقات نماینده داشته باشند.
در مــورد ادعاهای وزرای دفــاع و خارجه جمهوری
اسالمی ابهامات بسیار زیادی وجود دارد:
 )۱امیر حاتمی وزیر دفــاع رژیم ادعا میکند جعبه
ســیاه هواپیما صدمه جدی دیده و برای بازسازی به
بخشی از صنایع دفاعی سپرده شده این در حالیست
که حســن رضاییفر مدیرکل دفتر بررســی سوانح
هوایی ســازمان هواپیمایی  ۱۸دیماه به خبرگزاری
قوه قضائیه «میزان» گفته بود «حافظه هر دو جعبه
سیاه سالم اســت و بازخوانی آنها با موفقیت صورت
خواهد گرفت ».سازمان هواپیمایی جمهوری اسالمی
در دومین گزارش مقدماتی خود در مورد ســرنگونی
پرواز  ۷۵۲که مورخ  ۳۰دیماه  ۱۳۹۸منتشــر شد
تاکید کرد بررسی جهت بازسازی و دریافت محتویات
دستگاهها «با اســتفاده از توان داخلی کشور» و «با
حضور نمایندگان محترم قضایی و متخصصین داخلی
انجام پذیرفت» و «همگی توافق داشتند که این نوع
دستگاهها از بهروزترین دستگاههای موجود دنیا بوده و
امکانات بازخوانی آن در کشور موجود نیست».
وقتی در بررســیهای فنی اولیه مشــخص شد که
بازرســان ایرانی توانایی دانلود اطالعات را ندارند چرا
باید جعبههای سیاه در یک بخش نظامی دروغگو و
مشکوک «بازسازی» شود؟ در شرایطی که تخصص و
تجهیزات کافی ،از جمله به اعتراف محمدجواد ظریف،
برای بازخوانی اطالعات جعبه سیاه وجود ندارد امکان
بازسازی آن چطور فراهم میشود؟!
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لوکس ترین و مجلل ترین آپارتمانها در

Lions Gate Village

Ambleside Beach

Park Royal Shopping Centre

British Properties

Future Belle Isle Park

Klahanie Park

یک مجتمع با معماری استادانه
North Shore طراحی شده برای
،واحدهای اختصاصی سازنده این مجتمع
.اکنون برای فروش ارائه می شوند

Designed by visionary Architect Foad Rafii- Rafii Architects Inc
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،دفتر فروش جدید برای بازدید از نمونه خانه ها
.اکنون باز می باشد
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BALCONY

Parkwestliving.ca

TOW ER 1 & 2

info@parkwestliving.ca | 604.770.1336

TOW ER 1 & 2
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*Living space refers to architectural area. The surveyed size of this plan is 1235 sqft.

LEVEL 12

*Living space refers to architectural area. The surveyed size of this plan is 1235 sqft.

LEVEL 12

The developer makes no representations or warranties and reserves the right to make changes and modifications to the information contained herein. Any information contained herein including, without limitation, maps, views, photography, development model and digital renderings
of architecture and interiors are for illustration purposes only and may not be relied upon. Floorplans, layouts and finishes are subject to change. Park West at Lions Gate is currently not an offering for sale. Such offering may only be made with a disclosure statement. E.&O.E.
The developer makes no representations or warranties and reserves the right to make changes and modifications to the information contained herein. Any information contained herein including, without limitation, maps, views, photography, development model and digital renderings
of architecture and interiors are for illustration purposes only and may not be relied upon. Floorplans, layouts and finishes are subject to change. Park West at Lions Gate is currently not an offering for sale. Such offering may only be made with a disclosure statement. E.&O.E.

PW_Floorplans_atypical_2019_p2.indd 24

2019-02-05 11:27

PW_Floorplans_atypical_2019_p2.indd 24

2019-02-05 11:27

4

شماره  ۱46۴جمعه  2اسفند ۱۳۹۸

4 Issue 1464 Friday February 21, 2020

ضرورت بازنگری در
سیاست خارجی کانادا
پس از نیم قرن
مــداد -چالشهای پیــش آمده در
روابط کانادا با چین و نیز تالشهای
دولتمــردان اتــاوا بــرای مذاکره با
کشــورهای مختلف به منظور جلب
آرای آنها در دستیابی به یک کرسی
موقت در شورای امنیت ،یک بار دیگر
توجهها را به نقــش کانادا در عرصه
بینالملل جلب کرده اســت .سئوال
اینجاست که آیا کانادا توانسته نقشی
هموزن اقتصاد بزرگ خود در دنیای
دیپلماسی جهانی ایفا کند.
دیوید مالرونی ســفیر ســابق کانادا
در چیــن (از  ۲۰۰۹تــا  )۲۰۱۲در
یادداشتی در گالب اند میل به بررسی
سند راهبرد سیاست خارجی کانادا و
ضرورت بازنگری در آن پرداخته است
که ترجمه آن را با هم میخوانیم:
نیمقرن پیش بود که ســند راهبرد
سیاست خارجی کانادا تدوین و منشر
شد .تدوین این راهبرد ،اولین و شاید
تنها اقدام جدی دولــت کانادا برای
بازنگری جامع و کلی در نقش کانادا
در عرصه جهانی بود.
در اواخر سالهای دهه  ،۱۹۶۰دولت
لیبــرال پییر ترودو که تازه به ســر
کار آمــده بود ،به این نتیجه رســید
ت خارجی کشور ،نیازمند
که سیاس 
بازنگری اســت .در آن سالها ،نفوذ
گستردهای که کانادا در دوره پس از
پایان جنگ جهانی داشت ،به تدریج
از بیــن رفته بود و متفقن و همچین
دشمنانشــان توان خود را بازیافته
بودند.
کانادا عالوه بــر درک موقعیت رو به
افول خود در جامعه به شدت رقابتیتر
شــده جهانی و تالش بــرای بازیابی
موقعیت سابق ،الزم بود استقالل خود
را نیز نشــان دهد؛ زیرا در آن دوران،
کشور به شدت تحت نفوذ اقتصادی
ایاالت متحده قرار داشت.
اکنون به آن ســالها نگاه میکنیم،
میبینیم که ســند سیاست خارجی
کانادا ،نتایجی چندگانه را با خود به
همراه داشت .بر اساس این سند ،کانادا
باید به نقشی جدید و واقعگرایانهتر در
عرصه جهانی دست مییافت ،نقش
یک نیروی خیرخــواه را ایفا میکرد
و تابع تصمیمات سازمان ملل متحد
بود .کانادا همچنــان این نقش را در
عرصه بینالملل ایفا میکند.
اما بازنگریهای صورت گرفته در این
سند و اقدامات سیاسی مختلفی که
در پی آن شــکل گرفت سبب شد از

ﺩﺍﻭﺩ ﻗﻮﺍﻣﻰ

عمق و گستره رابطه کانادا به ایاالت
متحده کاسته شــود .تالشها برای
تنوعبخشــی به تجارت که از سوی
دولتهــای کانادا با عنــوان «گزینه
ســوم» ( )Third Optionاز آن یــاد
میشد و کشورهای اروپایی و ژاپن را
شریک تجاری مطلوب میدانست ،راه
به جایی نبرد .شاید از آن بدتر اینکه
هرگز به این شکســت (در سیاست
خارجی) اعتــراف نکردیم .در مقابل،
بــه این روند ادامه دادهایم ،نقش یک
نیروی خیرخواه را در عرصه بینالملل
بازی کردهایــم و البته رفاه و امنیت
واقعی کشورمان نیز از طریق ارتباط
با واشنگتن تامین خواهد شد.
طراحان سیاســت خارجی کانادا به
ندرت شهامت این را دارند که برنامهای
برای بازه زمانی بیش از ده ساله داشته
باشند و دلیلش نیز تغییرات گسترده
در روابط بین کشورهاست.
به همین دلیل هیچ تعجبی ندارد که
از زمان انتشار سند سیاست خارجی
برای کاناداییها تاکنون ،تغییر خاصی
در این الگو ایجاد نشــده اســت .اما
اوضاع کنونی شــباهتهای زیادی با
زمان تدوین و انتشار آن سند دارد.
استقالل کانادا از سوی یک ابرقدرت
مورد تهدید است.

امــا این بار ،ایــن تهدید نه از جانب
ایاالت متحده ،بلکه از ســوی دنیای
جدیدی است که طی پنج دهه اخیر
قدرت یافته است .این تهدید اکنون
از سوی چین صورت میگیرد که از
قدرت اقتصادی خود برای تاثیرگذاری
ت کردن ما استفاده میکند،
و ســاک 
امنیت ملی ما را خدشــهدار کرده و
ســازمانهای بینالمللی را به چالش
میکشد.
یک بار دیگر با پیامدهای نزول جایگاه
کانادا در عرصه جهانی روبرو هستیم.
اکنون دیگر مســاله این نیســت که
ایاالت متحده میخواهد بر ما مسلط
شود ،بلکه این کشور تا حد زیادی ما
را فراموش کرده است .با اینکه شاید
بخواهیــم این وضعیــت را بر گردن
وضعیت عجیب دوره زمامداری ترامپ
بیندازیم .اما واقعیت تلخ این اســت
که ارتباط بین کانادا و ایاالت متحده

سفرهای فشرده ترودو ،تالش کانادا
برای عضویت در شورای امنیت
یک ســفر هشت روزه ،بازدید از چهار کشور در سه قاره مختلف جهان و
حدود بیست دیدار دوجانبه با سران کشورهای مختلف :این سفر فشرده
تالشــی بود که ترودو برای به نتیجه رساندن نامزدی کانادا برای کسب
کرسی شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام داد.
به گزارش هفته ،بهنقــل از رادیو کانادا،تنها چهار ماه دیگر تا رای گیری
برای تعیین تکلیف دو کرســی غیردائم شورای امنیت در ماه ژوئن باقی
مانده است .ایرلند ،نروژ و کانادا برای کسب این دو کرسی رقابت میکنند.
مارک –آندره بالنشار سفیر کانادا در سازمان ملل از سال  2016ترودو را
در این سفرها همراهی کرد.
با این حال نه ترودو و نه بالنشــار به رســانهها نگفتهاند که در این سفر
حمایت چه کشورهایی را برای کانادا به دست آوردهاند .فقط دولت سنگال
علنا اعالم کرده که از کانادا حمایت خواهد کرد.
ترودو خود نیز جمعه در کنفرانسی مطبوعاتی در مونیخ اعالم کرد« :ما از
خیلی قبل از حمایت سنگال اطمینان داشتیم».
گفتنی است سال  2010محافظهکاران به رهبری استفن هارپر در رقابت
برای کسب کرسی غیردائم شورای امنیت در برابر پرتغال شکست خوردند.
در آن زمان لیبرالها به شدت از محافظهکاران انتقاد کردند و کسب کرسی
غیردائم در شورای امنیت را یکی از وعدههای بزرگ کارزار انتخاباتی سال
گذشته خود قرار دادند.

ﻋﻀﻮ ﺭﺳﻤﻰ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ

)Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC
Certiﬁed Immigration Consultant

Skilled Worker

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Tel: 604.569.2080

مدتهاست که رو به ضعف گذاشته
است.
پنجاه سال ،زمان زیادی برای انتظار
بــه منظــور بازنگری (در سیاســت
خارجی) به شــمار میرود .اما اجرای
بازنگری توسط دولت موقت ،نیازمند
روبرو شدن با سه واقعیت نه چندان
خوشایند است.
واقعیــت اول که در بازنگری ســال
 ۱۹۷۰در نظــر گرفته شــد ولی در
اجرا به آن بیتفاوتی شــد ،این است

که سیاســت خارجی از سیاســت
داخلی درست منشاء میگیرد .اقتصاد
قدرتمنــد زیرســاختها و نهادهای
ملی قدرتمنــد و نیز تمایــل برای
سرمایهگذاری در امور دفاعی و امنیتی
امکان تاثیرگذاری بینالمللی را فراهم
میسازد.
دومیــن چالش که باز هم در ســال
 ۱۹۷۰مــد نظر بود ،ولی آن طور که
باید و شــاید مورد توجه قرار نگرفت
این است که سیاست موفق خارجی

به هویت ملی نیازمند است.
پــس از گذشــت نی م قــرن ،هنوز
شاید به شکلی سادهلوحانه -حسهدفمندی و غرور ملی را داریم و باور
داریم که آینده کشورمان به گذشته
پرافتخارمان ارتباط دارد .کسانی که
در سال  ۱۹۷۰سند سیاست خارجی
کانادا را مینوشتند نمیدانستند که
جاستین ترودو در سال  ۲۰۱۵بیان
خواهد کرد کــه «کانادا هیچ هویت
بنیادینــی نــدارد» .ایــن اظهارنظر
موجب حیرات کشورهای دیگر و البته
کاناداییها شد.
سومین و آخرین چالش پیش رو در
توسعه سیاست خارجی نیز که دولت
لیبرال در سال  ۱۹۷۰هم با آن روبرو
بود ،تقویت حس هدفمندی ملی در
میان کاناداییها بود .ســند سیاست
خارجی کانادا در آن ســال در قالب
یک ســری کتابچه در میــان مردم
توزیع شــد محتوایش برای مخاطب
قابل درک بود.
وقت آن اســت که یک بــار دیگر به
بازنگری جایگاه کشورمان در صحنه
بینالملل بپردازیم و البته به این نکته
مهــم هم توجه کنیم که سیاســت
خارجی کانادا باید توسط کاناداییها
تعیین شود.

ترودو در کنفرانس امنیتی مونیخ:
مقررات جدید برای امنیت پروازهای غیرنظامی الزم است
جاستین ترودو نخستوزیر کانادا که
برای شــرکت در کنفرانس امنیتی
مونیخ به آلمان رفته است ،روز جمعه
چهاردهــم فوریــه در این کنفرانس
تاکید کرد اتاوا برای تصویب و اجرای
یک رشــته قوانین جدید بینالمللی
به منظور محافظت هر چه بیشــتر
از هواپیماهای غیرنظامی در مناطق
پرتنش تالش میکند و در این مسیر
از حمایت برخی کشورها به ویژه هلند
برخوردار است.
به گزارش هفته ،بهنقل از گلوبال نیوز،
در حالی که بیش از یک ماه از فاجعه
سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین
و کشته شــدن  176مســافر آن از
جمله  57کانادایــی بر اثر اصابت دو
موشک «به اشــتباه» شلیک شده از
طرف نیروهای مسلح ایران میگذرد،
جاستین ترودو در کنفرانس امنیتی
مونیــخ تاکید کرد بــا هلند و برخی
شــرکای دیگر کانادا برای تصویب و
اجرای برخــی تدابیر جهت ایمن تر
کردن هر چه بیشــتر حریم هوایی
جهان برای غیرنظامیان است.
نخستوزیر لیبرال کانادا در سخنرانی
خود گفت شش ســال پیش در پی
سانحه مرگبار هواپیمای مسافربری
خطوط هوایی مالزی بر فراز اوکراین،

هلند و ده کشــور دیگر با فاجعهای
مشابه روبرو شدند.
ترودو تاکید کرد درســت است که از
دست رفتن انسانها اتفاقی غم انگیز
است،اما این که چنین اتفاقی ممکن
اســت دوباره تکرار شــود ،مسئلهای
بسیار وحشتناک است.
ژوئیه ســال  2014یــک هواپیمای
مســافربری خطوط هوایــی مالزی
بــا یک فروند موشــک زمین به هوا
در حریم هوایــی یک منطقه تحت
کنترل گروههای جدایی طلب طرفدار
روسیه در غرب اوکراین ساقط و 298
سرنشین آن کشته شدند .نزدیک به

دو ســوم قربانیان این فاجعه تابعیت
هلندی داشــتند ضمن این که یک
تبعه کانادا نیز در میان قربانیان این
پرواز مرگبار وجود داشت.
نخستوزیر کانادا افزود پس از فاجعه
هواپیمای اوکراینــی در خاک ایران،
یکــی از اولین تماسهای تلفنی او با
مارک روته نخستوزیر هلند بود .به
گفته ترودو ،در این گفتگوی تلفنی
نخســتوزیر هلند اعالم کرد پس از
ســانحه هواپیمای مالــزی در خاک
اوکراین ،فهرستی از تدابیر و توصیهها
برای افزایش امنیت پرواز هواپیماها و
تقویت ثبات آسمانها برای مسافران
هوایی تهیه شــده است .ترودو افزود
همان زمان بــا همتای هلندی خود
عهد کرده که برای عملی کردن این
توصیههایبکوشد.
کانادا با همکاری کشــورهایی که در
سانحه سقوط هواپیمای پی اس 752
خطوط هوایی بینالمللی اوکراین در
اوایــل ژانویه امســال در خاک ایران
شهروندان خود را از دست دادند ،یک
کارگروه مشترک تهیه کرد .تشکیل
این کارگروه در واقع بخشی از اجرای
طرحی است که جاستین ترودو از آن
به عنوان «ابتکار عمل آســمانهای
امن» یاد میکند.
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حمله شدید اندرو شییر به جاستین ترودو
در ماجرای اعتراضات بومیان کانادا

روسای بومیان کانادا در تالش
ت
برای کاهش تنش در اعتراضا 

به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا،
روسای اقوام اولیه کانادا روز سهشنبه
هجدهم فوریه بر ضرورت گفتگو به
منظور پایان دادن به تظاهرات بومیان
که از حدود دو هفته پیش صنعت راه
آهن کشور را فلج کرده است ،تاکید
کردند.
پری بلگارد ،رئیــس مجمع بومیان
کانادا صبح روز ســه شنبه با حضور
در کنفرانسی مطبوعاتی در اتاوا درباره
تظاهرات اعتراضآمیز بومیان به پروژه
گازی کاســتال گاسلینک در شمال
غربی بریتیش کلمبیا سخن گفت.
بلــگارد که به اتفــاق رهبران برخی
اقوام اولیه شــامل ســرژ ســیمون
(کانستاک) ،جو نورتون (کاهناواک) ،
مایک کاننتاکرون میچل رئیس اعظم
پیشین آکوساسن و همچنین دونالد
ماراکل در کنفرانس مطبوعاتی حضور
یافته بود ،تاکید کرد « :مردم ما دست
به اعتراض زدهاند چرا که خواســتار
تغییــرات هســتند؛ اما بــرای حل
اختالفات الزم است که همه طرفها
با مسئوالن کاستال گاسلینک و دولت
فدرال و همچنیــن رهبران موروثی
بومیان که با این پروژه گازی مخالف
هستند ،گفتگو کنند .الزم است که
همه گرد یک میز جمع شویم و یک
گفتگوی سازنده را شروع کنیم».
پری بلگارد در سخنرانی خود تاکید
کــرد هیچکس نباید افــرادی را که
ضمن برگزاری تظاهرات در حمایت
از قومیت وتســووتن خواستار احقاق
حقوقشان هستند ،جنایتکار بداند.
اما ســرژ ســیمون در این کنفرانس
از این هم جلوتر رفت و لغو انســداد
خطوط ریلی کشــور را خواستار شد.
وی خطاب به بومیان معترض افزود:
«این کار به معنای تسلیم شدن شما
نیســت .شما به انسداد خطوط ریلی
پایــان میدهید و گفتگو را شــروع
میکنید».
رئیس بزرگ کانســتاک بــا دعوت
از اعضــای قبیلــه خــود بــه صبر
و خویشــتنداری ،تصریــح کــرد:
«پیامدهای اقتصــادی بحران ریلی
بســیار بزرگ اســت و بــا ادامه این

روند خطرات تشدید تنش نیز بیشتر
خواهد شد .راههای زیادی برای اعالم
همبستگی ما با قوم وتسووتن وجود
دارد .حمایت مــا از رهبران موروثی
اقوام کاهش نیافته است».
ســرژ ســیمون خود نیز بــه علت
درخواســتهایش از بومیــان برای
برداشــتن موانع در خطوط ریلی ،با
اعتراضات شدیدی در کانستاک روبرو
است.
از بیــش از ده روز پیــش گروههای
مختلــف بومیان کانادا کــه با پروژه
ســاخت خط لولــه انتقــال گاز در
سرزمین قوم وتسووتن در شمال غربی
بریتیش کلمبیا موافق نیستند ،برای
اعالم همبستگی با این قوم و رساندن
صدای اعتراض خود به مقامات برخی
خطوط ریلی را بستهاند.
ترودو نیز روز سه شنبه در کنفرانس
مطبوعاتی خــود در اتاوا حل و فصل
مسالمتآمیز بحران خطوط ریلی را از
طریق گفتگو خواستار شد.

به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا،
جاستین ترودو ،نخســت وزیر کانادا
پیش از ظهر روز سهشــنبه هجدهم
فوریه در ســخنرانی خود در مجلس
عوام بر ضــرورت گفتگو با اقوام اولیه
کانادا به منظور پایان دادن به بحرانی
که بخش بزرگی از شــبکه راه آهن
کانادا را فلج کرده است ،تاکید کرد.
پیام ترودو در این زمینه در واقع پیام
مجمع اقوام اولیــه و رئیس آن پری
بلگارد نیز بود؛ چرا که لحظاتی پیش از
سخنرانی نخست وزیر کانادا ،بلگارد با
حضور در جمع روزنامهنگاران مطالبی
مشابه بیان کرد.
جاستین ترودو پس از سخنرانی خود
در مجلس عوام کانادا از ایو فرانســوا
بالنشه ،رئیس بلوک کبکی ،جاگمیت
ســینگ ،رئیس حزب نیودموکرات و
الیزابت می ،رئیس حزب ســبز برای
گفتگو دعوت کرد؛ اما اندرو شییر رهبر
حزب محافظه کار را کنار گذاشت.
اما چرا نخست وزیر کانادا اندرو شییر را
برای مذاکره دعوت نکرده است؟ پاسخ
ترودو این است« :رهبر محافظهکاران
با سخنرانی خود در مجلس عوام خود
را بی اعتبار کرد».
با اینحــال از دیــدگاه رهبر حزب
محافظه کار «نشستی که ترودو آن را
تدارک دیده است ،هدفی جز فریفتن
مردم و منحرف کردن اذهان ندارد».
نخست وزیر کانادا در سخنرانی خود

در برابــر نماینــدگان مجلس عوام
بارها تاکیــد کرد« :اولویت دولت این
است که مناقشــه فعلی را از راههای
مسالمتآمیز حل و فصل کند».
جاســتین ترودو گفت« :ما مدتها
نتوانســتهایم در مســیر آشتی گام
مهمی برداریم .این کار الزمه همکاری
بیشتر اســت .هیچ رابطهای در کانادا
مهمتر از رابطه با بومیان کانادا نیست.
من رسما دست دوستی به طرف اقوام
اولیه دراز میکنم».
به گفته ترودو ،دولــت لیبرال کانادا
تعهد کرده است از طریق گفتگو یک

نخستوزیر ساسکچوان خواستار برخورد قاطع با بومیان معترض شد

فرانسوا لوگو :مسدودسازی خطوط ریلی ،غیرقانونی است
به گزارش ســیتیوی ،نخستوزیر
کبک گفت« :آقای تــرودو باید یک
مهلــت زمانی را در چنــد روز آینده
تعیین کنــد .هماکنــون ،برخی از
مشاغل با خطر جدی روبرو هستند.
حتــی تولیدکنندگان هم می گویند
که (ممکن است) تعدیل نیرو صورت
گیــرد…و باید بگویم کــه این کار
یعنی مسدودســازی راه آهن اقدامی
غیرقانونی است».
آقای لوگو اعالم کــرد که با دخالت
پلیس در این قضیه مخالف نیست و
حتی به دولت فدرال نیز فشار میآورد
تا نیروهای پلیس در سراســر کشور،
اقداماتی یکنواخت را در این خصوص
انجــام دهنــد .نخســتوزیر کبک
همچنین به مذاکرات خود با پلیس
کبک برای دخالــت در این موضوع
نیز اشاره کرد .او گفت« :اقتصاد کانادا
از این موضوع آسیب میبیند و باید

بــه کاناداییها گوش کنیم…باید به
حقوق مردمان بومی احترام بگذاریم
و به آنها گــوش کنیم .امــا باید به
حرفهای کاناداییها و کبکیها هم
گوش کنیم».
اسکات مو  Scott Moeنخستوزیر
اســتان ساســکاچوان ضمــن ابراز
نارضایتــی از نحــوه مدیریت بحران
در بخشــی ریلی کانادا توسط دولت
فدرال ،با همتایان استانی خود در این
باره گفتگو میکند.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا،
اســکات مو به منظور بررسی بحران
خطوط ریلی کانــادا و پیامدهای آن
بر اقتصاد کشــور ،نشست تلفنی با
همتایان استانی و سرزمینی خود را در
روز چهارشنبه نوزدهم فوریه خواستار
شده است.
نخستوزیر ساســکاچوان در صفحه
توئیتر خود نوشــت به عنوان رئیس
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شــورای فدراســیون برگزاری این
نشست تلفنی را خواستار شده است.
اســکات مو تاکید کرد به اعتقاد من
دولت کانادا برای حل بحران خطوط
ریلی که از دو هفته پیش شروع شده
و همچنان ادامــه دارد رهبری الزم
را از خود نشــان نداده است و ترودو
در ســخنرانی روز سه شنبه خود در
مجلس عــوام نیز بــرای حفاظت از
منافع اقتصادی کشــور هیچ طرح و
برنامه مشخصی ارائه نکرد.
اســکات مو افزود بر این عقیده است
که نخستوزیران ســیزده استان و
ســرزمین کانادا ظرفیت و صالحیت
آن را دارند که رهبری مشخصی برای
پایان دادن به این بحران ارائه کنند.
در این میان ،جاستین ترودو بر پرهیز
از خشونت و اســتفاده از شیوههای
صلحآمیز نظیر گفتگــو تاکید کرده
است.

فضای مســالمتجویانه و آرام برای
همه شرکای خود به وجود آورد.
ترودو گفت« :این فرصتی اســت که
چشــماندازهای مختلف را با یکدیگر
آشــتی دهیم .چرا کــه تنها راه حل
مشکالت همین است .آیا ما خواستار
کشــوری با اختالفات حلنشدنی و
آشتیناپذیر هستیم؟ آیا ما کشوری
میخواهیم که در آن رهبران جوامع
به پلیس دســتور دهند که مردم را
بازداشت کنند؟ این راه زندگی و بقا
نیست .ما باید راه حل مناسبی پیدا
کنیم و اکنون وظیفه ما همین است».
محافظــهکاران از دولــت تــرودو
خواســتهاند به انســداد خطوط راه
آهن که اقدامی «غیرقانونی» اســت،
هر چه زودتر پایان دهــد .ترودو در
سخنرانی روز سهشــنبه خود بارها
از حزب محافظــه کار انتقاد کرد؛ اما
هیچ توضیح یا جزییاتی درباره طرح
احتمالی اتاوا بــرای حل بحران ارائه
نکرد.
از حدود دو هفته پیش بومیان کانادا
در اعتــراض به پروژه ســاخت خط
لوله انتقال گاز کاستال گاسلینک در
شمال غربی استان بریتیش کلمبیا،
یک جنبش اعتراضی گسترده به راه
انداخته و برای نشــان دادن اعتراض
خــود خطوط راه آهــن را در برخی
نقاط بســتهاند .این اعتراضات حمل
و نقل ریلی بخشهای گستردهای از
شرق کانادا را فلج کرده است.
نبود رهبری

اندرو شــییر با انتقاد از وضعیتی که
در صنعت حمل و نقل ریلی کانادا به
وجود آمده است ،واکنش دولت را به
این بحران «یک پاسخ ضعیف به یک

بحران ملی که کشور را تضعیف کرده
است» ،دانست.
اندرو شییر از این مسئله ابراز تاسف
کرد که «نخست وزیر به صراحت و
با قاطعیت اقدامات غیرقانونی فعاالن
افراطــی را محکــوم نکــرده و هیچ
طرح عملیاتی برای پایــان دادن به
محاصرهای که اقتصــاد کانادا در آن
گرفتار شده  ،ارائه نکرده است».
از نظر اندرو شییر ،جاستین ترودو با
رویکردی که در این زمینه در پیش
گرفته ،از مســئولیتهای خود شانه
خالــی کرده و در مدیریت و حل این
مناقشه ،رهبری الزم را از خود نشان
نداده است.
اندرو شــییر ،رهبر مســتعفی حزب
محافظه کار گفت« :مــا در برههای
تعیین کننده قرار داریم .ما باید نشان
دهیم که نماینده چه کسانی هستیم.
آیا کشوری هســتیم که پروژههای
بزرگ ملــی را به اجــرا میگذارد یا
کشــوری که در آن چنــد معترض
میتواننــد کل اقتصــاد آن را فلــج
کنند؟»
شــییر در عین حال تصریح کرد که
حزب محافظه کار از کارگران کانادایی
و همچنیــن نماینــدگان بومیــان
وتســووتن که پروژه گازی کاستال
گاسلینک را تایید کردهاند ،حمایت
میکند.
بومیان وتســووتن در حــال حاضر
در کانون اعتراضــات به پروژه گازی
یادشــده قرار دارد .اعضای شــورای
مشورتی این قوم که مطابق با قانون
مربوط به بومیان انتخاب میشــوند،
پروزه کاستل گاسلینک را قبول دارند؛
اما رهبــران موروثی ایــن قوم با آن
مخالفهستند.
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شکایت دهها مسافر از ایرالینهای کانادایی
ت پروازهای تاخیری بررسی میشود
برای عدم پرداخت غرام 
لونقل کانادا
ایرونیــا -ســازمان حم 
قصد دارد شکایتهای مسافران مبنی
بر این که ایرالینها به درستی دالیل
خود برای عــدم پرداخت غرامت به
پروازهای تاخیری را تشریح نمیکنند،
به شکلی دقیق بررسی کند.
دولــت فدرال روز پانزدهم دســامبر
قوانین جدیــدی را اعــام کرد که
برمبنای آنها ایرالینها باید برای تاخیر
یا کنســل پروازهایی که در کنترل
ایرالین قرار دارند و مربوط به مسائل
امنیتی نمیشوند ،تا سقف هزار دالر
غرامــت پرداخت کننــد .وقتی یک
ایرالین غرامت مسافر را رد میکند،
بایــد توضیح بدهد که چرا این اتفاق
افتاده است.
لونقل گفت چند شکایت
سازمان حم 
از سوی مســافرانی دریافت کرده که
از توضیحات خطــوط هوایی راضی
نبودند .در نتیجه ،سازمان شش هفته
آینده را صرف بررســی شکایتها و
جمعآوری شواهد از سوی ایرالینها
میکند.
اســکات اســراینر مدیــر عامل این
سازمان در بیانیهای گفت« :ایرالینها
تحت قوانین جدید متعهد هستند که
اطالعات دقیق و به موقع به مسافران
درباره دالیل تاخیر یا کنســل شدن
پروازها بدهند .این تحقیق به بررسی
ایــن اتها م میپردازد کــه در بعضی
موارد ایرالینهــا از این تعهد پیروی
نکردهاند».
یکشنبه سیبیســی نیوز گزارشی
منتشــر کرد که در آن چند مسافر
گفتند «حیــرتزده» هســتند که
ایرکانادا چه دالیلی برای عدم پرداخت
غرامــت بــرای پروازهــای تاخیری
به آنها ارایــه داده اســت .از زمان
انتشــار آن مطلب ،بیش از  70نفر با
سیبیسی نیوز تماس گرفتهاند ،موارد
خود را توصیف کردهاند و گفتهاند چرا
درخواســت پرداخت غرامتشان رد
شده است.
بیشــتر این موارد مرتبط با ایرکانادا
بودند که بزرگترین ایرالین کشــور
اســت .یکی از شکایتها این بود که
یک نفــر غرامت دریافت کــرده اما
همســفر او در همان پــرواز غرامت
نگرفته است .چند نفر دیگر هم گفتند
وقتی درخواست غرامت کردند دالیل
ایرالین برای تاخیر پرواز تغییر کرد.
ایرکانــادا گفت قصــد دارد کامال از
قوانیــن جدیــد پیروی کنــد و «از
این تحقیق به عنــوان فرصتی برای
شفافســازی جزییات ایــن قانون
پیچیده استفاده خواهد کرد» .ایرکانادا
گفت از روز پانزدهم دســامبر به بعد

هشت میلیون مسافر را جابهجا کرده
و «تعداد نسبتا کم شکایتها» نشان
میدهد که ایرالین از قوانین پیروی
میکند.
همچنین شــکایتهایی از ســوی
مسافران وستجت ثبت شده است.
یکی از آنها تایلر بوردن اهل کلگری
است که وستجت در ابتدا به او قول
داد به خاطر تاخیر بیش از  9ساعت
به خاطر کمبود خدمه پرواز ،به او هزار

دالر غرامت پرداخت خواهد شد .اما با
فاصله کمی او ایمیل دیگری دریافت
کرد که میگفت اشتباهی شده ،هیچ
غرامتی به او پرداخت نمیشود و هیچ
توضیحی هم ارایه نشد.
وســتجت در ایمیلی به سیبیسی
نیوز گفت از قوانیــن جدید پیروی
میکنــد و «به همکاری با ســازمان
لونقــل برای اطمینــان حاصل
حم 
کــردن از پیــروی از قوانیــن ادامه

میدهد» .ایرالیــن همچنین گفت
مورد بوردن را بررسی میکند.
اما بوردن و پاالمار که ناراضی هستند
هــر دو از ایرالینهــا نزد ســازمان
لونقل شــکایت کردهاند .مورد
حم 
آنهــا حاال تبدیل به یکــی از موارد
لونقل
بسیاری شده که سازمان حم 
مشغول بررسی آن است تا تعیین کند
که ایرالینها از قوانین جدید پیروی
میکنند یا خیرiroonia.ca .

رشد جمعیت در کدام شهرها
و مناطق کانادا بیشتر است؟
رشــد جمعیت در کدام شــهرها و
مناطق کانادا بیشتر است؟ جمعیت
کانادا از رشد خوبی برخورد است اما
لزوما این رشــد منحصر به شهرهای
بزرگ نیست.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی
تی وی نیوز ،آخرین آمار سرشماری
جمعیــت کانادا بر اســاس دادههای
سازمان آمار کشور در ابتدای جوالی
 ۲۰۱۹منتشر شده است ،در این آمار
عالوه بر جمعیت کشور ،تعداد نفوس
و جمعیت شــهرهای بــزرگ نیز به
تفکیک در جدولی بنام سرشــماری
کالنشهرها ( )CMAsآمده است.
 ۳۵عضو  CMAsمحل اقامت بیش
از  ۷۰درصد از جمعیت را تشــکیل
می دهند که روز بروز ســهم شان از
جمعیت کشور بیشتر می شود .میزان
این جمعیت طی جــوالی  ۲۰۱۸تا
جــوالی  ۲۰۱۹حــدود  ۱/۷درصد
افزایــش یافته اند که در مقایســه با
رشــد  ۰/۶درصدی جمعیت مناطق
روستایی کانادا که تحت پوشش این
آمار نیست فاصله معنا داری دارد.
در این میان شــهرهای انتاریو برای
دومین ســال پیاپی شاهد بیشترین
رشد در بین شــهرهای بزرگ کانادا
بوده اند .از جمله شــهرهای کیتچنر
 ،کمبریج و واترلــو از انتاریو با ۲/۸

درصد شاهد بیشترین رشد در کشور
بوده اند و شــهرهای لندن و گاتینهو
در این اســتان که اغلب مورد توجه
مهاجران هستند با رشد  ۲/۳درصد
مواجه بودهاند.
از انتاریو که بگذریم رشد جمعیت در
هریک از شهرهای کلگری ،ادمونتون
و لــت بریج در آلبرتا طی  ۲۰۱۸و تا
 ،۲۰۱۹بیش از  ۲/۱درصد بوده است.
بنابر آمار رشــد جمعیت شــهرهای
بزرگ کانــادا شــهرهای پترزبورگ
– انتاریو  ،تندر بی – انتاریو ،ســنت
جان – نیوبرانزویک  ،سادبری بزرگ
– انتاریو و ســاگونه – کبک کمتر از
 ۰/۸بوده است .در بین مناطق شهری
کانادا فقط سنت جانز در نیوفاندلند و
البرادو ،شاهد رشد منفی بوده است.
بنابــر آخرین سرشــماری نفوس و
جمعیت تقریبا رشد  ۳۵شهر بزرگ
کانادا مدیون مهاجران است.
این موضوع نشان می دهد مهاجران
قدیمی بیشتر به مناطق شهری کانادا
گرایش دارند و برعکس مهاجران تازه
وارد بیشتر به مناطق روستایی کانادا
میروند.
بنابر براورده سازمان آمار کانادا رشد
جمعیــت کانادا در مناطق شــهری
متمرکز شده و مهاجرت های موقت و
دائم در این رابطه نقش موثری دارند.

رشد قیمت مسکن در کانادا با گذر از شوک استرس تست و مالیات خریداران خارجی
ایرونیا -به نظر میرسد سیاستهایی
که تا بــه حال برای جلوگیری از داغ
شــدن بیش از حد قیمت مسکن در
کانادا اتخاذ شدهاند در طوالنی مدت
نتوانســتهاند قیمتها را پایین نگه
دارند.
انجمــن امالک کانــادا جمعه هفته
گذشــته در گزارشــی گفت قیمت
مسکن در کانادا شــاهد سریعترین
رشد ساالنه خود از سال  2016به بعد
بوده و انتظار میرود قیمتها امسال
بیشتر هم افزایش داشته باشند.
جیسون اســتیون رییس انجمن در
بیانیهای گفت« :رشد قیمت مسکن به
افزایش خود در بازارهای مسکنی که
در آن عرضه محدود است ،مخصوصا
در جنوب ،مرکز و شرق انتاریو ،ادامه
داده است .در عین حال ،عرضه باال در
سراسر پرریز و نیوفاوندلند و البرادور
منجر بــه رقابت ادامــهدار در میان
فروشندگان شده است».
با وجود اینکه میزان فروش در ژانویه
نســبت به یک سال قبل  2.9درصد

کاهش داشت ،قیمت متوسط مسکن
بازفروششــده  11.2درصد باالتر از
ســال قبل بود و بــه  504هزار دالر
رســید .وقتی بازارهای گرانقیمت
تورنتو و ونکوور کنار گذاشــته شود،
قیمت میانگین  395هزار دالر است
که نشان از افزایشــی  9.7درصدی
نسبت به سال قبل دارد.
ریشــی ســوندی اقتصاددان تیدی
بانک در یادداشت چشمانداز مسکن
خود نوشت« :رشد قیمت مسکن حاال
یادآور وضعیت قبل از اعمال استرس
تست وام مســکن ،افزایش نرخ بهره
توسط بانک مرکزی و برنامه مسکن
عادالنه انتاریو است».
آن موقع ،بریتیــش کلمبیا و انتاریو
هنوز مالیات خریداران خارجی خود
را برای مناطق ونکوور و تورنتو اجرایی
نکرده بودند .آن مالیات یکی از دالیل
کاهش فروش مخصوصا در بریتیش
کلمبیا لقب گرفت.
شان کاتکارت اقتصاددان ارشد انجمن
امالک کانادا گفت بازارها در این بازه
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از سال شاهد کاهشــی بیش از حد
نرمال در تعــداد امالک ثبتی جدید
هستند چون مالکها میخواهند صبر
کنند .ســوندی هم باور دارد که این
روند امســال ادامه خواهد داشت که
هم باعث محدود کردن رشد فروشها
و هم افزایش فشارهای قیمتی خواهد
شــد .همچنین گفته میشود برنامه
انگیــزش خانهاولیها ممکن اســت

نقشــی در تســریع افزایش قیمت
مســکن ایفا کند .با وجود اینکه این
برنامه عالقــه خانهاولیهای زیادی را
جذب نکرده ،ممکن است سفتهبازان
را تشویق کند وارد بازار شوند.
اتاوا و مونترال در ژانویه شاهد شماری
از قویترین افزایش قیمتها بودند و
قیمتهای معیارشان به ترتیب 13.5
درصد و  9.7درصد افزایش داشــت.

در شــهرهای پرریز تا حدود زیادی
قیمتها ثابت بود اما رجینا شــاهد
کاهش قیمت  6.9درصدی بود.
قیمتها در ونکوور  1.7درصد کاهش
پیدا کرد اما با افزایش اخیر فروشها
احتماال دوبــاره قیمتها باال خواهد
رفت .در بقیه بریتیش کلمبیا از جمله
ونکوور آیلند و فریزر ولی هم قیمتها
به رشد تکرقمی بازگشتند.

دارالـترجـمﻪرسـمﻰ
آرشانــﺪرودی
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جاستین ترودو بهخاطر دیدار با ظریف مورد انتقاد قرار گرفت

چرا توضیح نخست وزیر ترودو در مورد علت دیدار با ظریف،
برخی از ایرانی-کانادایی ها را قانع نکرد؟

ایرونیا -دیدار روز جمعه هفته گذشته
جاستین ترودو نخست وزیر  ،فرانسوا
شامپین وزیر خارجه وبا جواد ظریف
وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست
امنیت جهانی مونیــخ بازخوردهای
مختلفی در بین کانادایی ها و به ویژه
کامیونیتی ایرانی داشت .
نخست وزیر ترودو با حضور در محل
اقامت ظریف بار دیگر تقاضای کانادا
برای تحویل جعبه ســیاه هواپیمای
پــرواز  752اکرایــن را مطرح کرد و
همچنین خواستار شفافیت بیشتر و
پاسخگویی دولت ایران در این زمینه
شد.
اما نکته ای که باعث اعتراض تعدادی
از ایرانی/کانادایی ها شد  ،برخورد به
ظاهر متواضعانه و صمیمانه ترودو با
ظریف بــود در حالیکه این باور برای
بســیاری وجود دارد کــه هدف قرار
گرفتن پــرواز  752عامدانه صورت
گرفته و عدم معرفــی عامالن آن و
ســرپوش گذاشتن بر جزییات ماجرا
از ســوی ایران به این دلیل اســت .
شــامپین وزیر خارجه کانادا هم پس
از دیدار مذکور توییتی منتشــر کرد
که هــدف از این دیدار را تنها اعمال
فشار بیشتر بر دولت ایران برای اجرای
خواسته های  5کشور عنوان می کرد
و مالقات با ظریــف را بهانه ای برای
طرح مجدد درخواست ارسال جعبه
سیاه به فرانسه برای تحلیل اطالعات
آن می دانست .
نخست وزیر ترودو هم پس از دیدار
با آقای ظریف گفت از این ســخن او
که گفته اســت میبایست تحقیقات
کامل و مستقلی در ارتباط با چگونگی
سرنگونی هواپیمای اوکراینی به عمل
آید «تحت تاثیر» قرار گرفته است.
و در ادامه به خبرنگاران تاکید کرد«:

وعده من به کاناداییها یافتن پاسخ
برای سوالهایشــان و اطمینان یافتن
از این بود کــه ایران همراه با جامعه
جهانی تحقیقات کامل بعمل آورد و
مسببان حادثه را محاکمه کند».
با این حال بسیاری از ایرانی  /کانادایی
ها در مورد ثمربخش بودن این دیدار
به شدت اظهار تردید کردند.
حامــد اســماعیلیون که همســر و
فرزندش را در این ســانحه از دست
داده  ،از جمله چهــره هایی بود که
خیلــی زود بــه گزارش ایــن دیدار
واکنش نشــان داد و در فیس بوک
نوشت  :نخست وزیر ترودو ! با شیطان
دست دادی ،ولی بهش اعتماد نکن ،او
به مونیخ آمــده تا درمورد پرواز ۷۵۲
دروغ بگه  ،الپوشــانی کنــه و مانع
تحقیقات بشــه  ،همون کاری که در
 ۳۷روز گذشــته انجام داده! نخست
وزیر ترودو !آنها همکاری نمی کنند.
جنایتکاران همکاری نمی کنند! فقط
خواستم گفته باشم!
البته واکنشی که دولت ایران و شخص
ظریف ساعاتی پس از این دیدار نشان
دادند  ،ثابت کــرد دولت ایران عمال
قصدی برای پیشبرد تحقیقات و آنالیز
اطالعات داخل جعبه ســیاه ندارد و
این دیدار بر خالف آنچه دولتمردان
کانادایی تصور می کردند  ،تنها برای
شوعاف سیاسی هیات ایرانی در مونیخ
مورد بهره برداری قرار گرفته اســت!
ظریف در کنفرانس خبری روز شنبه
 ،عنوان کرد ایران فاقد تکنولوژی الزم
برای استخراج اطالعات جعبه سیاه
پرواز  752اســت ولی قصد ندارد آن
را در اختیار کشور دیگری قرار دهد.
پس از این اظهارات  ،مقامات  5کشور
مرتبط با حادثه ســقوط هواپیمای
اکراین در دومین نشســت خود در

مونیخ بار دیگر خواهان ارسال جعبه
سیاه به خارج از ایران شدند.
نشست مشترک وزرای خارجه کانادا،
اوکراین ،افغانستان ،وزیر دفاع سوئد
و یــک مقــام ارشــد وزارت خارجه
بریتانیا در حاشــیه نشست امنیتی
مونیخ برگزار شد که نتیجه آن صدور
بیانیهای دو مادهای بود.
این بیانیه را فرانسوا-فیلیپ شامپین،
وزیر خارجه کانادا قرائت کرد که ایران
را به تعجیل در انجام مسئولیتهای
خود بر اســاس معاهدات بین المللی
فرا میخواند.
وزیر خارجه کانــادا در اظهارات خود
عنوان کرد که مقامات پنج کشــور

یادشــده در این نشست مشترک بر
اجرای عدالت ،شفافیت و مسئولیت
پذیری کامل ایران تاکید کردهاند.
فرانســوا-فیلیپ شــامپین افــزود
محمدجواد ظریف ،به عنوان مهمان به
این نشست پیوسته و به او گفته شده
ایران باید بالدرنگ به پرســشهای
بســیاری که پیرامون ایــن رخداد
تراژیک وجود دارد ،پاسخ دهد.
هنوز مشخص نیست در حالیکه ایران
به صراحت اعالم کرده جعبه ســیاه
در این کشــور باقی می ماند  ،برنامه
پنج کشور مصیبت زده در این حادثه
برای تغییر شرایط موجود و پیشبرد
تحقیقات چیست؟ iroonia.ca

نیمی از مهاجران بعد از  5سال
استان نیوبرانزویک را ترک میکنند
ایرونیا -مهاجرانی که به نیوبرانزویک
نقل مــکان میکننــد جمعیت این
اســتان را باالتر بردهانــد و آن را به
رقم رکوردشــکن بیش از  780هزار
نفر رساندهاند ،اما نگاهی نزدیکتر به
ارقام نشان میدهد که خیلی از آنها
نمیخواهند آنجا زندگی کنند.
تد مکدونالد ،مدیر انستیتو تحقیقات،
دادهها و تعالیم دانشگاه نیوبرانزویک
مشغول جمعآوری دادههایی درباره
این بوده که چند نفــر تحت برنامه
اســتانی مهاجرتی به آنجا میروند و
میمانند.
او گفــت« :دلیل انجــام این کار این
است که بهتر بتوانیم در زمینه جذب
و حفــظ مهاجران سیاســتگذاری
کنیم».
برنامه استانی مهاجرت اجازه میدهد
استان بتواند درخواستهای مهاجرت
را برای تایید فدرال ،اسپانسر و تسریع
کند .برنامه کارکنان بامهارت یا افراد
تجاری باتجربه و خانوادههایی را وارد
اســتان میکند که میخواهند آنجا
زندگی کنند.
دادهها از اسناد ورود به استان از طریق
برنامه مهاجرتی جمعآوری و با اسناد
پزشکی افراد تطابق داده میشود .اگر
مهاجران استان خود را تغییر بدهند،
شــمارههای مراقبت از ســامت با
تاریخها تعویض میشود.
دادهها نشــان میدهد که نرخ حفظ
مهاجران در ســال اول بعــد از ورود
باالست اما بعد ارقام تغییر میکند .در

شرکت فرانسوی شکل خواهد گرفت،
خریداری خواهد کرد.
بــا این حــال ماکســیم شــانیون
سخنگوی صندوق ســپرده گذاری
و ســرمایهگذاری کبــک اعالم کرد
این نهــاد هرگز درباره شــایعات یا
فرصتهای تجــاری و معامالتی که
ممکن است مسئوالن آن مد نظر قرار
داده باشند ،اظهارنظر نخواهد کرد.
دفتر پییر فیتزژیبــون وزیر اقتصاد
کانادا نیز اعالم کرد تا زمانی که خبری

رسمی در این باره منتشر نشده است،
از تعبیر و تفسیر این مسئله خودداری
خواهد کرد.
شــرکت کبکی بمبادریه اعالم کرد
این معامله نیز به فهرســت سهام و
داراییهای فروخته شده این شرکت
از جمله فروش ســهام آن در برنامه
( A220کــه قب ً
ال با نــام C Series
شناخته میشد) به ایرباس و شرکت
بمباردیه ،اضافه میشود.
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ﺗﺤﻮﯾﻞ راﯾﮕﺎن دارو درب ﻣنﺰل
سﺎﺧﺖ داروﻫﺎى ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ
ﺗﺰرﯾﻖ راﯾﮕﺎن واﮐﺴﻦ آﻧفﻮﻻﻧﺰا
ﺗﻬﯿﻪ راﯾﮕﺎن ﺑﻠﯿﺴﺘﺮ ﭘﮏ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺟﻮراب وارﯾﺲ
داروﻫﺎى ﺗﺮك سﯿﮕﺎر راﯾﮕﺎن
درﯾﺎﻓﺖ داروﻫﺎى ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ

.
.
.
.

سال اول حدود  75درصد از مهاجران
حفظ میشوند .طی سه سال این رقم
به  60درصــد کاهش پیدا میکند و
بعد از پنج ســال تنها نیمی از آنها
هنوز در استان ساکن هستند.
یکی از نکات غیرعادی این است که
تعدادی از درخواستدهندگان هرگز
ظاهر نمیشــوند .این امر میتوان به
این دلیل باشــد که آنها هرگز وارد
نیوبرانزویک نمیشوند بلکه به فاصله
کمی بعد از ورود به اســتان ،آنجا را
ترک میکنند یا اسنادشان به دلیل
تاریخ تولد غلط یا تفــاوت در نحوه
هجی شدن نامشان ،پیدا نمیشود.
در گــزارش همچنیــن آمــده که
نیوبرانزویک تنها حدود  64درصد از
مهاجران مورد هدف ورودی از طریق
برنامه مهاجرت خود را حفظ میکند.
تعداد زیادی از مهاجران به طور مداوم
از چین وارد میشوند و از سال 2013
به بعد تعداد مهاجران ورودی از این
کشــور  100نفر بوده است .اما تعداد
مهاجران فیلیپینی از سال  2016به
شدت افزایش داشته و در سال 2017
به  170نفر رســیده اســت .دادهها
همچنین نشــان میدهد که شانس
ماندن فیلیپینیهــا در نیوبرانزویک
بسیار بیشتر است و چینیها ،ایرانیها
و ویتنامیها کمتر آنجا باقی میمانند.
مکدونالد گفت نگه داشتن مهاجران
در یک اســتان کوچک و روســتایی
ماننــد نیوبرانزویــک کار بســیار
چالشبرانگیزی است .او گفت« :حفظ
جمعیت مهاجران مسئله بزرگی برای
نیوبرانزویک است .این مشکل بزرگی
برای تمــام مناطق غیــر از تورنتو،
مونترال و ونکوور است».
در مرحله بعد ،محققان به این مسئله
نگاه میکنند کــه چرا احتمال باقی
ماندن تعدادی از مهاجران بیشــتر و
احتمال ترک کردن دیگران بیشــتر
از بقیه اســت .مکدونالد گفت« :در
این مطالعه ما به بررسی این مسئله
پرداختیم که چه اتفاقی دارد میافتد.
و حــاال میخواهیم به این مســئله
نگاه بیندازیم که چرا این اتفاق دارد
میافتدiroonia.ca ».

سهام راه آهن بمباردیه به فرانسه فروخته میشود
وال اســتریت ژورنال در شماره روز
یکشنبه خود (شانزدهم فوریه) نوشت:
شرکت خطوط ریلی آلستوم فرانسه
توافقنامهی اولیه برای خرید سهام راه
آهن بمباردیه را امضا کرده است.
به گزارش هفته ،بهنقل از رادیو کانادا،
منابع آگاه به نشــریه وال اســتریت
ژورنال اعالم کردند آلســتوم فرانسه
برای خرید سهام شــرکت کانادایی
هفت میلیارد دالر آمریکا پیشــنهاد
کرده است و احتماال توافق دو طرف
بر سر این معامله روز دوشنبه هفدهم
فوریه اعالم خواهد شد.
صندوق سپرده گذاری و سرمایهگذاری
کبک که در حال حاضر  ۵/۳۲درصد
ســهام بخش راه آهن بمباردیه را در
اختیار دارد ،سهام خود را به شرکت
آلستوم واگذار خواهد کرد اما در آینده
بخش کوچکی از ســهام موجودیت
جدیــدی را که تحت سرپرســتی

ﺗﻬﯿﻪ ﻟﻮازم ﭘﺰﺷﮑﻰ )ﻣﺎﻧند ﮐﺮسﺖ ﮐﻤﺮ و(.....
ﻣﺸﺎور ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎرى دﯾﺎﺑﺖ
ﻣﺸﺎور ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و داروﻫﺎى ﺑدون ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻣﺸﺎوره ﻫﺎى ﭘﺰﺷﮑﻰ
تﺨفیﻒ 20درصد برای داروهای بدون نسﺨه
به افراد باﻻی  60سال

Tel: 604-988-7199

www.stgeorgespharmacy.ca
Address: 1309 St Georges Ave, North Vancouver, BC,V7L 3J2
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ﺗﺒﺪﯾﻞ وﯾﺰاى ﺗﻮرﯾﺴﺘﻰ ﺑﻪ  S/Pو  W/Pﺑﻌﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ
درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﮐﺎر  2ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﻌﺪ اﻗﺎﻣﺖ داﺋﻢ
ﭘﺬﯾﺮش  +وﯾﺰاى ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ دﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه
مهندس قاسمی و همکاران

Tel: 604-362-2557

Email: Mike.Ghasemi2005@yahoo.com

8

شماره  ۱46۴جمعه  2اسفند ۱۳۹۸

8 Issue 1464 Friday February 21, 2020

پاسخ شهردار کوکیتالم
به شهروندانی که میخواهند
ورود چینیها به کانادا به دلیل
کروناویروس ممنوع شود
ایرونیا -شهردار کوکیتالم در استان
بریتیــش کلمبیا یــک نامه طوالنی
نوشــته تا به ترسهای موجود مبنی
بر این کــه کانادا هیــچ کاری برای
جلوگیری از گســترش کروناویروس
انجام نمیدهد ،رسیدگی کند.
ریچارد اســتوارت در متنی که گفت
پاســخ او به چند نامه و ایمیلی است
که او و چند مســئول شهری دیگر
دریافت کردهاند ،اطمینان خود نسبت
به قابلیت مســئوالن سالمتی شهر
برای مقابله با این بیماری را بیان کرد.
او گفــت« :اینجا در کانــادا ،ما یک
سیســتم قوی و با تامین مالی خوب
از آمادگی اورژانسی داریم و تجربه من
نشان میدهد که این سیستمی است
که معموال محتاطانه عمل میکند».
استوارت سهشنبهدر صفحه فیسبوک
خود نوشــت« :وقتی که این ویروس
شناخته شد ،آن سیستمها بالفاصله
وارد عمل شدند و بدون تعلل شروع
به کار کردند .آن سیستمها طراحی
شدهاند تا مستقل از هر گونه دخالت
سیاسی عمل کنند که ممکن است
در پاسخهای اولیه ضعیف در ووهان
نقشی ایفا کرده باشند».
ســخنان او در حالی منتشر شد که
اســتان روز سهشنبه تایید کرد هیچ
مورد جدیــدی از کروناویروس طی
روزهای اخیر گزارش نشــده و تعداد
کل افــراد بیمــار در تمــام منطقه
سالمتی ونکوور ساحلی در چهار نفر
ثابت مانده اســت .تمام افرادی که تا
به حال حامل این ویروس تشخیص
داده شــدهاند در وضعیت باثبات قرار

دارند و در خانه خود در انزوا در حال
بهبودهستند.
با استناد به پست استوارت ،تعدادی
از افرادی که با شهر تماس گرفتهاند
خواستار این شــدهاند که افرادی که
از چین میآیند حق ورود به شــهر
را نداشــته باشــند یا کوکیتالم کار
بیشتری برای اعمال قرنطینههایش
انجام بدهد.
اما اســتوارت گفت شهر قدرتهای
محدودی دارد ،مخصوصا وقتی بحث
رسیدگی به مسائل سالمتی میشود،
و قدرتی برای اعمال قرنطینه ندارد.
او نوشت« :ما شنیدهایم چند شهروند
از شــورای شهر خواســتهاند تدابیر
قرنطینه را ضروری اعالم کند .واضح
بگویم که ما هیچ قدرتی برای انجام
این کار نداریم .چنین قدرتی فقط در
اختیار دولتهای فدرال و استانی قرار
دارد» .او همچنین نوشت که «مناسب
یا عملیاتی نخواهد بود که هر شهر یا
حوزهای به صورت انفــرادی قوانین
خــود را اعمال کند ،مخصوصا اینکه
بیماریهای واگیردار کاری به مرزهای
شــهرداری و منابع تقسیم شده بین
شهرها ندارند».
اســتوارت اقرار کرد بــا وجود اینکه
ویروس جدید کرونا ریســکی بزرگ
برای ســامت عمومی در بــر دارد،
مسئوالن سالمت تمام تالش خود را
برای مدیریت این ریسک انجام دادهاند
و به همین دلیل است که شیوع این
بیماری هنوز ریســک بسیار پایینی
برای شهروندان کوکیتالم دارد.
iroonia.ca

چه دالیلی میتواند به رد تقاضای ویزای موقت کانادا بیانجامد؟
اداره مهاجــرت کانــادا اخیــرا ً
درخواســتهای ویزای توریســتی
و دانشــجویی ایرانیهــا را بــا
سختگیریهای بیشتری نسبت به
گذشته پاسخگو است .درصد رد تقاضا
به میــزان قابل توجهی رو به افزایش
است .ویزای اقامت موقت و یا ویزای
توریستی ( )TRVیک سند رسمی در
پاسپورت متقاضی است و نشاندهنده
این اســت که وی دارای شرایط الزم
بــرای ورود به کانادا بــه عنوان یک
توریســت ،دانشــجو و یا نیروی کار
است.
دولت کانــادا ،شــهروندان برخی از
کشورها را ملزم به اخذ ویزای اقامت
موقت قبل از ورود به کانادا مینماید
و متقاضیــان ایرانی جزء متقاضیانی
هســتند که نیاز به اخذ ویزا قبل از
ورود به این کشور دارند.
 5دلیل اصلی رد تقاضای ویزای موقت
را میتوان به شرح زیر نام برد.
عــدم آگاهــی الزم متقاضیان به
قوانین و مهمتر از آن روش بررسی
درخواســت ویزا توســط افسران
مهاجرت یکی از مهمترین عوامل رد
تقاضا است.

میــزان رد تقاضــای ویــزای اقامت
موقت کانادا برای تمامی متقاضیان از
کشورهای مختلف بر اساس آمار ارائه
شده توسط اداره مهاجرت و شهروندی
کانادا رو به افزایش است .با توجه به
گــزارش اداره مهاجرت ،پناهندگی و
شــهروندی کانادا ،هم اکنون به طور
متوســط از هر  5درخواست ویزای
توریستی تنها یک درخواست پذیرفته
میشود.

متقاضیــان ایرانــی در میــان دیگر
متقاضیان کشورهای دیگر هم اکنون
یکی از باالتریــن درصد رد تقاضای
ویــزای توریســتی و تحصیلی را در
چند ماه اخیر داشتهاند .عدم پیروی
از قوانین و شرایط اقامت موقت اعطا
شده و یا درخواست پناهندگی پس از
ورود با ویزاهای توریستی و دانشجویی
متاسفانه یکی از مخربترین روشها
برای پاییــن آوردن درصــد اعتماد
نسبت به دادن ویزا به متقاضیان یک
کشور محسوب میگردد .تنها در سال
گذشته با اعالم پناهندگی دارندگان
ویزای توریستی پس از ورود به کانادا
بالغ بر  70درصد تقاضاهای تحصیلی
و توریســتی متقاضیان ایرانی که از
شــرایط اخذ ویزا برخــوردار بودهاند
متاسفانه با رد تقاضا مواجه شده است.
افــرادی که دارای ویزای توریســتی
هســتند شــهروند و یا مهاجر کانادا
محســوب نمیشوند اما ممکن است
بــه طور قانونی به منظــور گذراندن

احتمال تغییر قانون« رانندگی در حین حواس پرتی»
بعد از لغو شدن جریمه راننده ای که گوشی را در حال شارژ روی پایش گذاشته بود!
ایرونیا -وزیر امنیت عمومی بریتیش
کلمبیــا میگوید بعــد از اینکه یک
برگ جریمه دیگر که برای رانندگی
در حین حواس پرتی صادر شده بود
توسط یک قاضی در بریتیش کلمبیا
لغو شد ،خود این قانون ممکن است
دستخوش تغییراتی شود.
تصمیمــی که قاضی سهشــنبه در
دادگاه استانی ویکتوریا گرفت مربوط
به زنی اهل این شــهر اســت که به
خاطر اینکه پشــت چــراغ قرمز در
دسامبر  2018در اسکوایمالت تلفنش
روی پایش بود جریمه شد .افسری که
او را جریمــه کرد گفت صفحه تلفن
در زمان جریمه روشن نبوده و زن به
گوشــی که در حال شارژ بوده دست
نمیزده است.
افسر گفت شارژ کردن گوشی یکی از
عملکردهای آن است و به این ترتیب
گوشی در حال اســتفاده بوده و نگه
داشــتن آن روی پــای زن به معنی
«نگه داشتن» دســتگاه بوده است.
تحت الیحه وســیله نقلیه موتوری،
«استفاده» از یک دستگاه الکترونیک
در حین رانندگی به این معنی است
که «دستگاه در موقعیتی که ممکن
است استفاده شود نگه داشتن شود» و
«یک یا تعداد بیشتری از عملکردهای
آن مورد استفاده قرار بگیرد».
امــا قاضــی رای بــر ایــن داد که
«عملکرد» و «نگه داشتن» واژههایی
نیســتند که در الیحه تعریف شده
باشــند و در نتیجه فقط میتوان به

تعریف دیکشــنری یا هم معنیهای
آنها استناد کرد.
قاضی گفت« :گذاشتن دستگاه روی
پا فقط به عنوان محل قرار دادن و نه
محل به دســت گرفتن آن مساوی با
معنی گرامری و معمولی آن نیست».
قاضی همچنین قبول نکرد که شارژ
کردن گوشی یک «عملکرد» دستگاه
است.
در رای قاضــی آمــده« :بر اســاس
شــواهد به این نتیجه رســیدم که
تلفن به ماشــین وصل بوده و داشته
شارژ میشــده و هیچ اتفاق دیگری
نمیافتاده اســت .از نظرم قابل قبول
نیســت که به برق وصــل کردن هر
دستگاهی که نیازمند انرژی است به
معنی استفاده از یکی از عملکردهای
آن باشد».
ایــن رد شــدن برگ جریمــه تنها
جدیدترین اتفاق مشابه در ارتباط با

رانندگی در حین حواس پرتی است.
نحوه بیان کلمــات الیحه مرتبط با
این مســئله که حاال  10ساله شده،
مشکالت بسیاری ایجاد کردهاند.
در دسامبر  ،2019یک قاضی پرونده
دیگــری را مختومه اعالم کرد که در
آن یــک راننده جدید بــه این دلیل
جریمه شــده بود که فقط گوشی را
روی داشبورد نصب کرده بود و حتی
به آن دســت نمیزد ،از آن استفاده
نمیکرد و صفحه آن خاموش بود .در
ماه مارس هم یک راننده دیگر برنده
جلسه تجدیدنظر برگ جریمهای شد
که به این دلیل صادر شــده بود که
تلفنش روی صندلی کنار راننده قرار
داشته و در نتیجه در معرض دید تلقی
شده است.
خود پلیس هم تا بــه حال چند بار
مجبور شده به خاطر اعتراض عمومی
تعــدادی از برگههای جریمه را پس

بگیرد .در اکتبر  ،2019پلیس ونکوور
معذرتخواهــی کرد و جریمهای که
برای یک راننده مسن اهل ریچموند
صادر شــده بود را کنســل کرد .این
راننده به خاطر اینکه تلفن همراه خود
را در یــک نگهدارنده لیوان قرار داده
بود  368دالر جریمه شده بود.
مایک فارنورث وزیر امنیت عمومی
که قبال گفته بــود تلفنهای همراه
همیشــه باید روی داشــبورد نصب
بشــوند تا راننده جریمه نشود ،حاال
میگوید دارد جدیدترین رای دادگاه
را بررســی میکند تــا ببیند چطور
میتواند در ارتباط با این قانون اعمال
بشود.
او گفت« :ما رایهای دادگاه را جدی
میگیریــم .داخــل وزارتخانه من
یــا وزارتخانه دادســتان کل از نظر
اینکه معنی واقعی این قانون چیست
و چطور میتوانیــم در آن تغییراتی
اعمال کنیم دارد به این مسئله نگاه
میشود».
در این زمــان ،کایال لی وکیل مدافع
متخصــص موارد جریمــه رانندگی
میگویــد ایــن رای جدیــد دادگاه
پیشزمینهای را به وجود میآورد که
در آینده میتوان به آن استناد کرد.
او گفت« :هر کسی که حاال جریمهای
به خاطر داشــتن تلفن همراه روی
پایش دریافت میکند باید به دنبال
مبارزه کــردن با آن جریمه باشــد.
اگر محکوم شــدهاید باید درخواست
تجدیدنظر بکنیدiroonia.ca ».

تعطیــات ،دیدار با افــراد خانواده و
یا جلســات تجاری وارد کانادا شوند.
دارندگان ویــزای ویزیت حداکثر 6
ماه بدون داشتن اجازه کار و تحصیل
میتوانند اقامت داشته باشند .اجازه
اقامت طوالنیتــر و یا تحصیل برای
دورههای طوالنی تر از  6ماه مستلزم
اخذ مجوز است.
اصلیترین سوالی که افسران مهاجرت
هنگام بررسی چنین درخواستی دارند
این است:
آیــا این فرد بعداز به پایان رســیدن
دوره مجاز اقامت موقت به کشور خود
بازخواهد گشت؟
مدارکــی کــه متقاضی بــه هنگام
درخواست تقاضای خود ارائه میدهد
میبایست وابستگیهای وی را برای
اثبات برگشــت بعد از سپریشــدن
مدت مجاز اقامت موقت تایید کند.
بدیهی است مدارک دیگری نیز برای
واجد شرایط شــدن دریافت ویزای
موقت الزم است که تمکن مالی قوی
و دعوتنامه از مهمترین آنها محسوب
میگردند.
مدارک ارســالی برای پشــتوانه
درخواست شما قوی و کامل نبوده
است

مدارک مورد نیاز برای درخواســت
ویزای توریستی و یا دانشجویی برای
تمامی متقاضیان یکسان نیست و هر
متقاضی با لیســت مدارک متفاوتی
متناسب با شــرایط خود روبروست.
در بسیاری مواقع نباید تنها به لیست
مدارک اداره مهاجرت بسنده کرد.
در اغلب موارد تنها ارســال مدارک
موجود در چکلیست اداره مهاجرت
کافــی نخواهد بود و ممکن اســت
برای اثبات بازگشــت شما به کشور
خود بعد از اتمام زمان ویزای موقت،
کافی نباشــند .به طور کلی ،همیشه
ارائه مدارک و شــواهد بیشــتر برای
پشــتیبانی این واقعیت که به کشور
خود برخواهید گشت و به هیج وجه
قصد اقامت غیرقانونی ندارید میتواند
در جهت اخذ پاسخ مثبت کمک کند.
ارائه تمکــن مالی صحیح و موردنیاز
برای درخواســت نیز یکــی دیگر از
عوامل مهمی اســت که اکثرا قوانین
مرتبط به نحوه ارائه تمکن مالی مورد
بیتوجهی قرار میگیرد.
ضعف ارائه شواهد و مدارک از تمامی
وابســتگیهای خود به کشور محل
اقامــت که موجب نیاز به بازگشــت
متقاضی به کشــور محــل اقامتش
میشود.
بسیاری از متقاضیان ویزای توریستی،
ارائه مــدارک و شــواهدی که ثابت
کند آنها بعد از اتمام زمان ویزایشان
به کشور بازخواهند گشت را در نظر
نمیگیرند.

ارائه مدارکی از قبیل اســناد مالکیت
و یا داشــتن کسب و کار و یا اشتغال
دائم و انتظار بازگشــت مجدد به کار
از جمله مدارک مهمی هســتند که
میتوانند درصد میزان وابســتگی و
امکان بازگشت متقاضی را به کشورش
تعیینکنند.
دعوتنامه و یا پذیرش شما به اندازه
کافی کامل و با جزئیات نبوده است

عالوه بر ارائه دالیل درخواست ویزیت
متقاضی موظف به دادن جزییات الزم
در زمینــه محل اقامــت و چگونگی
تامین هزینههای خود در کانادا است.
بنابراین اعــام دعوتکننده در نامه
دعــوت مبنی بر ســکونت با وی در
طی دوره اقامتتان بسیار با اهمیت و
ارزشمند است در غیر اینصورت ارائه
رســید پرداخت هزینه هتل در طی
دوره اعالم شــده اقامتتــان همراه با
درخواســت الزمی است .نوع پذیرش
و مقطع تحصیلی با توجه به شرایط
متقاضی نیز بسیار حائز اهمیت است.

دادن اطالعات نادرست و یا متفاوت
با فایلهای قبلی

بسیاری از افراد به علت بیتوجهی به
حساسیت تکمیل فرمهای درخواست
ویزا اطالعات دقیق و کامل خود را در
فرمها وارد نمیکننــد و یا اطالعات
نادرســت وارد میکننــد .مغایرت
اطالعــات باعث رد تقاضای متقاضی
خواهد شــد و در صورتی که افســر
مهاجــرت به اطالعــات و یا مدارک
جعلی اطمینان پیدا کند میتواند تا
 5سال حق درخواســت مجدد را از
متقاضی سلب نماید.
دعوتنامه میبایســت تمام اطالعات
دعوتکننده و دعوتشــده را داشته
باشد و توسط دعوتکننده امضا شده
باشد.
بنابراین تا زمانی که مدارک ارائه شده
توسط شما بتوانند ســه اصل زیر را
برآورد کنند میتوانید مطمئن شوید
که فایل درخواستتان کامل است
مدارکی که ثابت خواهد کرد که شما
بعد از اتمام زمان ویزای توریستی به
کشور خود باز خواهید گشت.
ارائه مدارک مالی قــوی که توانایی
تامین هزینههای سفر و اقامت موقت
خود و خانواده را تضمین کند.
ارائه مدارکی که ثابت کند که شــما
قصد ندارید کار کنید و یا به صورت
غیر مجاز در کانادا بمانید.
دعوتنامه کامل رسمی
پذیرش تحصیلی مناســب با مقطع
تحصیلی ،کاری و سنی
ارائه اطالعــات دقیق و کامل در فرم
درخواست
معصومه علیمحمدی (نشریه هفته)
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Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وامتا80درﺻﺪارزشمنزلبرایﺻاحﺒینمﺸاﻏل
انواع وامهای خﺼوصی با نرخهای مناسﺐ
برای خرید ،ساخت و ساز ،نوسازی
«بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره»

a better way
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HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

We Are Pro Monarchist

باهمکاری وکﻼی کاردان ونکوور

UNIVERSAL

مدیر اجرایی

IMMIGRATION SERVICES
Reg.# FM0214003 Victoria, BC Canada

»کار را به کاردان بسپارید«

سﺎل ﺗﺎسﯿﺲ 1997

با30سالتﺠربﻪدرامورمﻬاجرتوﭘناهنﺪگﻰ

دارایاطالعاتبسیاروسیﻊدرموردﭘناهنﺪگﻰازایران

از طریﻖ:
خویشاوندی ،شﻐلی ،کارآفرینی ،سرمایهگﺬاری
ویﺰای توریستی ،ویﺰای دانشجویی
دادگاههای پناهندگی و سیتیﺰنی ،فدرال

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

اخﺬ مدرك  Travel Documentکانادایی در کوتاهترین زمان ممکن
Some FREE Services for Monarchists
ارائه برخی خدمات رایﮕان به پناهجویان مشروطهخواه

ﺗﻠفﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﮐﺘﺮ رﺿﺎﯾﻰ
ﺗﻠفﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دﻓﺘﺮ
ﺷﻤﺎره ﻓﮑﺲ

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

www.universaexperts.ca
WE ARE MONORCHIST

»ما مشروطه خواه هستیم«

Address: Suite 200-100 Park Royal,
West Vancouver, BC V7T 1A2
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کانادا در سال 2019
با جذب  341هزار مهاجر در یک سال رکورد شکست

تغییر جدید در متن سوگند شهروندی
پرژن میــرور -تغییر جدید در قانون
شهروندی کانادا ،روز سهشنبه توسط
آقای مارکو مندیسینو ،وزیر مهاجرت،
شــهروندی و پناهندگی کانادا طی
یک الیحه برای اضافه شدن به قانون
شهروندی به صورت تغییر جمالت در
سوگند شــهروندی کانادا به پارلمان
این کشور ارایه شد.
این الیحه در پاسخ به پیشنهادهای
کمیسیون حقیقت و آشتی پارلمان
کانادا مبنی بر وارد کردن متنی جدید
در ادای سوگند شهروندی کانادا است
که به حقوق مردم بومی کانادا اشاره
میکند.
در وب ســایت وزارت مهاجــرت،
شــهروندی و پناهندگی کانادا آمده
اســت که دولــت کانادا بر اســاس
شناسایی حقوق مردمان بومی کانادا،
احتــرام ،همکاری و شــراکت با آنها
متعهد به برقراری آشــتی و تجدید
روابط خود با آنها است.
متمم ارایه شده برای اضافه شدن به
متن سوگند شهروندی کانادا ،نشان
دهنده تعهد دولت به ایجاد آشــتی
و اجرای پیشــنهادهای کمیسیون
حقیقت و آشتی پارلمان است.
متن جدید ادای سوگند برای شهروند
شدن کانادا به صورت زیر خواهد بود:
« من قســم میخورم کــه به ملکه
دوم الیزابــت ،ملکه کانــادا ،وارثان و
جانشینان او وفادار بوده و تعهد واقعی
میدهم کــه صادقانه قوانین کانادا را

رعایت خواهم کــرد ،از جمله قانون
اساســی ،که حقــوق مردمان بومی
اینوییت و متیس را محترم شــمرده
و تمــام وظایف خود بــه عنوان یک
شهروند کانادایی را به انجام برسانم».
تمام شــهروندان جدید کانادا پیش
از دریافــت گواهی شــهروندی خود
باید با خواندن این متن ســوگند ادا
کنند .با اجرای این کار ،کاناداییهای
جدید قول میدهند که از تمام قوانین
کانادا پیروی کــرده و تمام وظایف و
مسوؤلیتها و حقوق شهروندی کانادا
را مراعات کنند.
دولت کانادا تمامی شهروندان جدید را
تشویق میکند تا با فعالیت در جوامع
خود و احترام به ارزشهای کانادایی
به خانواده بزرگ کانادا بپیوندند.

در کل تاریخ کانادا این چهارمین بار
اســت که در یک سال بیش از 300
هزار مهاجر وارد این کشور میشوند.
تنهــا در ســالهای  1913 ،1911و
 2018تعداد مهاجران برگزیده شده
به باالتر از  300هزار رسیده بود.
عالوه برآن ،کانادا از برنامه هدفگذاری
خود در جذب مهاجران برای سالهای
 2021- 2019و ســهمیه گزینش
 330هزار و  800مهاجر تجاوز کرده و
 10هزار مهاجر بیشتر از برنامه تعیین
شده ،گرفته است.
از سوی دیگر 58 ،درصد از تازهواردین،
تحت برنامههای اقتصادی 27 ،درصد
تحت برنامه اسپانســری و باقی 15
درصد تحت پناهندگی درخواســت
کردهاند.
 25درصــد از کل مهاجران کانادا را
هندیها تشکیل دادهاند

درمیان ملیتهــای مختلف جهان،
هندیها در رتبه نخســت مهاجرین
تازهوارد قرار دارنــد .به طور تقریبی
 86هزار هندی در سال  2019اقامت
دائم کانادا را اخذ کردهاند و میزان 25
درصد از کل مهاجران این کشــور در
سال  2019را تشکیل میدهند .چین
پس از هند ،با فاصله نسبتا زیادی 9
درصد از این تعداد را در سال 2019
به خود اختصاص داد .در جایگاه سوم

افزایشنرخ اجاره در بسیاری از شهرهای کانادا
سه برابر رشد میزان درآمد
ایرانیان کانــادا -داده های مرکز آمار
کانادا نشان می دهد در ژانویه ،2020
نسبت به سال گذشته ،میزان دستمزد
به طور میانگین  ٪3.8افزایش داشته
اســت .اما اجاره ها در  14شهر از 24
شهر مورد بررسی ،در برخی موارد سه
برابر یا حتی چهار برابر رشد دستمزد،
افزایش یافته است.
یک خانه یک خوابه در شــماری از
شــهرهای انتاریو مانند اتاوا ،منطقه
کیچنر – واترلو ،کینگستون و لندن،
نسبت به سال گذشته  ٪15افزایش
اجاره داشته است .در سنت کاترینز
و ویندسور نیز اجاره ها بیش از ٪10
افزایش یافته اند.
هالیفکس ،ساســکاتون و ویکتوریا
شاهد بیشترین میزان افزایش اجارهها
بوده اند.
انتظار مــی رود افزایش قیمت ها با
شروع فصل بهار نیز ادامه یابد.

پس از چندین ســال افزایش اجاره
شدید در شهرهای بزرگ ،اکنون این
شهرها در حال استراحت هستند .یک
خانه یک خوابه در تورنتو در ماه ژانویه
افزایش قیمت نداشــته و دوخوابه ها
تنها با  ٪4.6افزایش روبرو شدند.
نــرخ اجاره منــازل یــک خوابه در
مونترآل تغییر قیمت نداشــته است
امــا در ونکــوور  ٪3.4افزایش یافته.
همچنین اجاره یــک خانه دو خوابه
با افزایش  8.8درصدی در ونکوور ،و
 7.3درصدی در مونترآل روبرو شده
است.
بســیاری از متخصصــان می گویند
افزایش اجاره منازل در کانادا به دنبال
سیاســت های جدید برای ثابت نگاه
داشتن قیمت مسکن ،و افزایش نرخ
سود در ســال های  2017و 2018
رخ داده اســت .بسیاری از خریداران
مجبور شدند پول بیشتری پس انداز
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کنند تا هزینه های کمتری بپردازند،
و به این ترتیب مدت زمان بیشتری
اجاره نشین ماندند.
به عالوه ،افزایش سریع جمعیت – به
لطف افزایش مهاجران – سبب کمبود
مسکن اجاره ای ،گاهی در مناطق دور
از انتظار ماننــد جزیره پرنس ادوارد،
شده است.
دلیل دیگر این اســت که طی چند
دهه گذشــته ،کانادا به جای ساخت
آپارتمــان ،بــه ســاخت کاندوهای
پرمنفعــت روی آورده اســت .دولت
در دهه  1980یارانه ســاخت و ساز
مسکن اجاره ای را متوقف کرد.
اما با افزایش اجاره ها ،بساز بفروش ها
به سوی ساخت آپارتمان روی آوردند.
تعداد خانه های اجــاره ای در حال
ساخت در پاییز  ،2019به 72,000
واحد رسید که پنج برابر بیشتر از سال
قبل است.

نیــز فیلیپین با  8درصد قــرار دارد.
سپس کشــورهای نیجریه ،آمریکا،
پاکستان ،سوریه ،اریتره ،کره جنوبی و
ایران جز  10کشور اول جمعیت ورود
مهاجران به کانادا را تشکیل میدهند.
جدول زیر رقم دقیق ورود مهاجران با
ملیتهای مختلف در سال  2019را
به نمایش میگذارد.
اول
تعــداد مهاجران از  10کشــو ِر ِ
مهاجردهنده به کانادا

هندوستان  85585نفر
چین  30260نفر
فیلیپین  27815نفر
نیجریه  12595نفر
ایاالت متحده آمریکا  10800نفر
پاکستان  10790نفر
سوریه  10120نفر
اریتره  7025نفر
جمهوری کره  6110نفر
ایران  6055نفر
مجموع  341هزار و  180نفر
تقریبــا  45درصــد از تازهواردین در
استان اونتاریو ،ساکن شدهاند.
استان اونتاریو ،با اختالف بسیار زیاد،
 45درصد از مهاجران تازه وارد را در
خود جا داده اســت .این رقم نسبت
بــه ســال  2 ،2018درصد افزایش
داشته است .شــاید بتوان علت این
افزایش را در تصمیم دولت کبک در
سال  2019مبنی بر کاهش سهمیه
مهاجرتی خود بــه میزان  20درصد
دانست .و در نتیجه آن ،استان کبک
در ســال  2019از جایــگاه دوم به
جایگاه چهــارم در مقصد تازهواردین
به کانادا تنزل کرد .بدینترتیب استان

بریتیش کلمبیا با جذب بیش از 50
هزار مهاجر تازهوارد ،در سال ،2019
در جایگاه دوم و پس از آن ،اســتان
آلبرتا در جایگاه سوم قرار گرفتند.
مانیتوبا نیز بــا جذب حدود  19هزار
مهاجر در ســال  2019و رشــد 24
درصدی نســبت به ســال ،2018
افزایــش چشــمگیری را در جذب
تازهواردیــن داشــته اســت .این در
حالیســت که گزینش مهاجران در
استان ساســکچوان در سال 2019
نسبت به سال  ،2018تغییری نداشته
است و همچنان همان حدود  16هزار
مهاجر را مورد پذیرش قرار داده است.
مهاجرتبهاستانهایحاشیهاقیانوس
اطلس ،همچنان رو به افزایش است و
در میان آنها استانهای نوااسکوشیا و
نیو برانزویک بیشترین میزان جذب
مهاجران را داشــتهاند .تعــداد ورود
مهاجران به استان نووااسکوشیا با رشد
 27درصدی نســبت به سال پیش از
آن بود .ایــن افزایش به دنبال تغییر
سیاســتهای مهاجرتی و گزینش
متخصصین این اســتان بوجود آمد
به طوریکه تعداد برگزیدهشدگان به
بیــش از  7هزار و  500نفر رســید.
اســتان نیوبرانزویک نیز با رشد 30
درصدی 6 ،هزار مهاجــر تازهوارد را
گزینش نمود.
ورود 35درصد از مهاجران ســال
 2019به کالن شهر تورنتو

بنا بــه آمار ارائه شــده ،از هر ســه
مهاجر در ســال  ،2019یک نفر وارد
کالنشهر تورنتو شــده است .جالب
اســت که تعداد مهاجرانــی که وارد

این منطقه شدهاند از مجموع تعداد
مهاجرانــی که در تمامی  4اســتان
حاشیه اقیانوس اطلس ،استان کبک،
مانیتوبا ،ساســکچوان و ســه قلمرو
کانادا ،شــدهاند بیشتر است .مجموع
مهاجرانی که در ســال  ،2019وارد
کالنشهر تورنتو شدهاند 118 ،هزار
نفر است.
سپس شهر ونکوور ،با جذب  40هزار
مهاجــر ،مونترال با جــذب  35هزار
مهاجر جدید و کلگــری با  20هزار
مهاجر در جایگاههای بعدی قرار دارند.
این  4شــهر اصلی کانــادا مجموعا
 62درصــد از مهاجران تازهوارد را در
خود جا داده است که نسبت به سال
 2018اندکی کاهش داشــته است.
میتوان گفت که علت این رکود نیز
تصمیمگیری دولت کبک در کاهش
سهمیه جذب مهاجران این استان در
ســال  2019بوده است .و در نتیجه
از تعــداد مهاجران تازهوارد درشــهر
مونترال در طی ســال  ،2019حدود
 10هزار نفر کاسته شد.
سال  ، 2020ســال ورود  360هزار
مهاجر به کانادا

بنــا بر طــرح مهاجرتی ســالهای
 ،2021-2019دولــت فدرال قصد
داشت  341هزار مهاجر را پذیرا باشد.
اما از آنجایی که درسال  2019تعداد
مهاجران به رقم هدفگذاری شــده
رســید .برای ســال  ،2020این رقم
افزایش خواهد یافــت .در واقع ،برای
ســال  2020کانادا تا جــذب 360
هزار مهاجر جدید نیز انعطاف خواهد
داشت.

بﺰرگترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا
Member of Mortgage Broker Association of BC

برایگرفتنواممسﮑنوتﺠاریویاهرگونﻪسرمایﻪگﺬاریدیگرازمصاحﺒﻪومﺸاورهرایگانﭘریوشوفایﻰاستفادهکنیﺪ

دسترسی به پائینترین نرخ بهره از بانﮏهای مﻌتبر کانادا

ﭘریوشوفایﻰ

مشاوری صدیﻖ و مﻄلع با  20سال سابقه
در خدمت هموطنان عﺰیﺰ

778-233-7939
Ofﬁce: 604-568-1888

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Reﬁnance & Renewals
* وام مسکن ،تجاری ،ساختمانسازی
Construction Mortgages
* وام برای مهاجرین تازهوارد
Second Mortgage
* وام برای اشﺨاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

99% APPROVAL
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استفاده از شارژرهای مجانی تلفن همراه در اماکن عمومی ،ممکن است به سرقت اطالعات شخصی شما منجر شود
پرژن میرور -شارژرهای مجانی تلفن
همراه در فرودگاهها و اماکن عمومی،
ممکن اســت به ســرقت اطالعات
شخصی شما توســط هکرها کمک
بسیار زیادی بکنند.
واژه « سرقت دادهها» با دلیل موجه
زمانی اتفاق میافتــد که اکثر مردم
اص ً
ال متوجه آن نمیشوند.
«سرقت دادهها» به حالتی میگویند
که پس از اینکه دستگاه الکترونیکی
یک فرد به ایســتگاه شارژ الکتریکی
در یک مکان عمومی همانند فرودگاه
یا مرکز خرید وصل میشود ،هکرها
دستگاه این شخص را مورد حمله قرار
داده و به آن آسیب میزنند.
تشخیص پریزهای شــارژ الکتریکی
خطرناک کار ساده ای نیست .طبق
گفتههای ناتالیا استاخانوا ،رییس یک
مؤسسه کانادایی ،که در زمینه امنیت
موبایل تحقیــق میکند ،هک کردن
تلفن موبایل و دستگاههای الکترونیک
در اماکن عمومی در سراســر جهان
اتفاق میافتد و کارشناســان از سال
 ۲۰۱۲به این سو در حال کار بر روی
پیدا کردن راههــای جلوگیری از آن
هستند.
ناتالیا اســتاخانوا ،استادیار دپارتمان
علوم کامپیوتر دانشگاه ساسکاچوان
میگوید« :مردم کانادا و سراسر جهان
باید مراقب باشند ،بخصوص افرادی
که به کشورهای دیگر سفر میکنند.
پریزهای برق آلوده به ویروس که به
اطالعات شخصی شما آسیب بزنند در
همه جا وجود دارند».
به گفته خانم اســتاخانوا در ســال
 ،۲۰۱۹دفتر دادســتان لس آنجلس
کانتی در کالیفرنیا ،درباره ایستگاههای
شارژ عمومی اطالعیه هشدار آمیزی

را صــادر کــرد .گزارشهایی در این
زمینه از کشورهای آسیا نیز دریافت
شده است.
آر سی ام پی(پلیس فدرال کانادا) گفته
است که از این شــیوه کالهبرداری
مطلع است ،اما تاکنون هیچ گزارشی
در این زمینه دریافت نکرده است.
امــا «ســرقت دادهها» یــا (Juice
 )Jackingچگونه اتفاق میافتد؟
اصلی ترین قســمت این روش پریز
یا پورت یو اس بی اســت که به یک
سیم رابطی وصل میشود که میتواند
اطالعات و انــرژی را همزمان انتقال
دهد .به طــور مثال پورت یو اس بی
که امــروزه در اختیار همــگان قرار
دارد به ما امکان میدهد تا اطالعات
ما از تلفــن به کامپیوتر و یا بالعکس
منتقل شــود .یو اس بیها میتوانند
با نفوذ ســخت افزار آلوده به ویروس
به آنها و وصل شــدن به شارژر تلفن

آلوده شوند .زمانی که هکرها این کار
را انجــام دادند ،میتوانند اطالعات را
از تلفن شــما بیرون بکشند و یا یک
ویروس را در دستگاه شما قرار دهند.
روند آلوده کردن ایســتگاههای شارژ
الکتریکــی در فرودگاههــا یک روند
سخت و پیچیده نیست ،اما در عین

حال ساده نیز نمیباشد .این اماکن در
فرودگاهها به صورت  ۲۴ساعته تحت
نظارت دوربینهای امنیتی قرار دارند.
اما همچنان خطر در ایســتگاههای
شارژ الکتریکی عمومی که از امنیت
باالیی برخوردار نیستند و یا در میان
مردم وجود دارد.

خانــم اســتاخانوا میگویــد « :من
همیشه میبینم که مردم دستگاههای
الکترونیــک خــود را با دیگــران به
اشــتراک میگذارند .بــرای دریافت
شارژ ،موبایل خود را به لپ تاپ افراد
غریبه وصل میکنند و یا از شارژر آنها
استفاده میکنند .معموالً هکرها در
این اماکن با شارژرهای آلوده در حال
قدم زدن هستند».
یــک روش دیگر بــرای هک کردن
تلفنهای همراه ،آلــوده کردن پریز
یو اس بــی در اتومبیلهای اجارهای
بــدون اطــاع شــرکتهای اجاره
اتومبیل است .هکرها با اجاره کردن
ل به صورت کوتاه مدت ،پریز
اتومبی 
یــو اس بی داخل اتومبیل را آلوده به
ویروس میکنند و از این طریق تلفن
نفرات بعدی که این اتومبیل را اجاره
میکنند ،آلوده میشود.
اما یــک تصور غلــط در میان مردم
وجود دارد که فکر میکنند اطالعاتی
که به درد هکرها بخورد در گوشــی
خود ندارند .اما تلفن شــما میتواند
به عنوان یک دروازه ورودی استفاده
شــود .از تلفن شما میشود بهعنوان

یک راه دسترسی به دیگر جنبههای
زندگی فردی شما استفاده کرد ،مانند
ایمیل شما ،که ممکن است به حساب
بانکی شما مرتبط باشد .دسترسی به
تلفن شما به هکرها کمک میکند تا
از طریق کنکاش به صورت نامرئی به
اطالعات محرمانه بانکی از جمله کلمه
عبور و نام کاربری و یا دیگر مشخصات
حساب بانکی شما دست یابند.
اگــر در فــرودگاه و یــا مرکز خرید
ایستگاههای شارژ الکتریکی مجانی
مشــاهده کردید باید هوشیار باشید،
چراکه ممکن است یک شارژ رایگان
به خالی شدن حساب بانکی شما ختم
شود.
پاسخ این مشــکل در این است که
بیشتر هوشــیار باشید .به این معنی
که در اماکن عمومی از ایستگاههای
شارژ مجانی استفاده نکنید .برای شارژ
کردن موبایل خود در بیرون از منزل
و محل کار میتوانید شارژرهای قابل
حمل که در بازار موجود هســتند را
خریداری کرده و برای شــارژ موبایل
خود از آنها استفاده کنید.
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پیش بینی افزایش ورشکستگی
خانوادههای کانادایی در سال جاری
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ایرونیا -یک انجمن ملی از افراد حرفهای در زمینه ورشکستگی و بازسازی بدهی
انتظار دارد ورشکستگی خصوصی کاناداییها در سال  2020افزایش یابد .این
در حالی است که نرخ ثبت ورشکستگی در ماه نوامبر نسبت به بازه  12ماهه
قبلی  8.9درصد رشد کرد.
انجمن ورشکســتگی و بازسازی بدهی کانادا میگوید تعداد افرادی که در ماه
نوامبر با بدهی مشکل داشتند نمایانگر تنها بخش کوچکی از ماجرا است.
آندره بولدوک عضو هیات مدیره این انجمن میگوید بیشتر افراد باید صبر کنند
تا به نقطه شکســت برسند تا دنبال کمک بروند که این مسئله باعث میشود
آنها سختتر بتوانند راه خروج خود را پیدا کنند.
دفتر ناظر ورشکســتگی میگوید تقریبا  136هزار کانادایی طی بازه  12ماهه
ورشکسته شدند که در مقایسه با  125هزار نفری که سال قبل ورشکسته شدند،
افزایش داشته است.
با این حال ،تعداد افرادی که در نوامبر ثبت ورشکســتگی شخصی کردند 10
درصد پایینتر از اکتبر بود.
ثبت ورشکستگی در بازه  10ماهه بیشتر از همه در انتاریو افزایش داشت و بعد
از آن نیوفاوندلند و البرادور ،آلبرتا و مانیتوبا قرار داشتند .ساسکچوان کمترین
درصد افزایش ثبت ورشکستگی را داشت و بعد از آن کبک قرار گرفت.
با وجود اینکه تعداد پیشنهادهای ورشکستگی در سراسر کشور با افزایشی 17.4
درصدی به  81639رســید ،تعداد ورشکستگیها با کاهشی  1.9درصدی به
 54344رسیدiroonia.ca .
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ebrahimi
accounting services ltd.
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ﺷرﮐﺖ ﺣﺴاﺑﺪاری
و ﻣاﻟﯿاﺗی اﺑراهﯿﻤی
اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣات ﺣﺴاﺑﺪاری و ﻣاﻟﯿاﺗی
( سود و زﯾان،ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻورتﺣﺴابهای ﻣاﻟی )ﺗرازﻧاﻣﻪ
ﻣﺸاوره و ﺑرﻧاﻣﻪرﯾﺰی ﺑرای ﮐﺴﺐ و ﮐار

Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax
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Tel: (604) 757-1279
#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

www.liyatea.com

جواهری ساعتچی و ساعتچی
1105 Robson Street, Vancouver
Tel: 604.685.5625

مشاورین متﺨﺼﺺ و باتجربه در کلیه امور بیمه
، ساختمانهای مسکونی و تجاری،بیمه اتومبیﻞ
، بیمه مسافرت،مسﺌوﻟیت و تجاری

بیمه ساختمانهای در حال ساخت برای ماﻟکین و سازندگان

رﺿا مﺼبریان
(More than 25 years experience)

ﻟیﻼ پرویﺰیان
M. Eng, CAIB, CSE

Senior Insurance Advisor

Insurance Advisor

604-329-3329

778-835-5228

reza@insurebc.ca

laila@insurebc.ca

InsureBC has more than 80 ofﬁces in BC, therefore we have access
to special markets and products to protect you and your assets
#738-2601 Westview Drive,
North Vancouver

برای کسﺐ اطﻼعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بﮕیرید
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«نوروز»
فقط شادمانی نیست
این روزها در کامیونیتی ایرانیان مونترال خبرهایی از گوشه و کنار به گوش
میرسد که حکایت از تحریم کردن جشنها و مراسم نوروزی به دلیل غم
شدید مردم پس از دو واقعه آبان ماه و هواپیمای اوکراینی دارد.
یادداشــت این هفته ســردبیر مداد تالش دارد تا نگرشی جدید از نوروز
را ارائه دهد و لزوم تالش فعاالن جامعه برای حفظ و اســتفاده از چنین
فرصتی برای ایجاد اتحاد و درمان زخمها .یادداشت سردبیر را بخوانید:
محمد رحیمیان ،صاحب امتیاز و سردبیر دوهفتهنامهی «پیوند» مونترال
که هفت سال متوالی جشن نوروزی پیوند را برگزار کرده بود ،در صفحه
فیســبوکی روزنامه پیوند نوشت« :در همدلی با قربانیان و درکنار هزاران
بازداشتی اعتراضات آبان،در همدردی با بازماندگان قربانیان پرواز اکراین،
در همدلی با حامد؛ با یاد نیلوفر و در کنار راضیه و…و… ،جشــن دید و
بازدید و ضیافت بزرگ نوروزی پیوند مونتریال امسال برگزار نمیشود»
این خبر در کنار یادداشتهای جسته و گریخته سایر ایرانیان مونترال در
فضاهای مجازی در خصوص جشن نگرفتن نوروز امسال در همدردی با
قربانیان اعتراضات مردمی در آبانماه و قربانیان هواپیمای اوکراینی ،من
را بر آن داشت تا به محمد رحیمیان تلفن بزنم .صدایش خسته و غمگین
بود .برایم از «حال» ناخوشش گفت ،از اینکه نمیداند آن جوان گرسنهای
که در جریان اعتراضات آبانماه کشته شده ،در آخرین لحظه چه کشیده،
از اینکه هنوز کسی دقیق نمیداند چند نفر در آن جریان کشته شدهاند ،از
اینکه هر روز یادداشتهای حامد اسماعیلیون را میخواند و داغدار از دست
دادن رفقایی است که در این پرواز از دست داده و میگوید و میگوید.
حرفهایــش ادامه دارد و من که تلفن زده بودم تا بابت این تصمیمش از
او گالیه کنم زیر بار این همه غمی که در قلب او النه کرده ،خرد میشوم.
حرفهایم را میخورم و وقتی میگوید حاال تو بگو ،مختصر به او میگویم
که حرفهایم را خواهم نوشت.
تلفن را که قطع میکنم مردد ماندهام چه بنویسم .حق با کیست .با او که
به عنوان یک نویسنده و مولف ،در غم این همه مصیبت از آبان تا بهمن،
حوصله برگزاری جشن نوروزی را ندارد یا با من که میگویم اگر پرچمدار
شــدی ،حق به زمین انداختن پرچم را نداری .حق با کســانی است که
زیر پســت فیسبوکی او برای کنسل کردن این میهمانی نوروزی ،او را به
سواستفاده از احساسات مردم متهم کردهاند یا آنهایی که او را در رقابت با
سایر رقبایی که دست به برگزاری جشن زدهاند ،شکست خورده معرفی
میکنند یا آنهایی که تصمیم او را ستودهاند.
نوروز ،گرامیداشــت یک اتفاق بزرگ و شگرف طبیعی است .زنده شدن
دوباره طبیعت و جان سالم به در بردن از سرمای کشنده و قحطی زمستان،
اینها اتفاقات بزرگی هستند که پیشینیان ما نمیتوانستند به سادگی از
بهت و حیرت مواجه شدن با آنها بیرون بیایند.
آن زمانها که شکم ســیر اعضای خانواده به میزان آذوقهی زمستانی و
گرمای خانهها به هنر جمع کردن هیزم و خشک کردن آنها وابسته بوده؛
پایان زمستان ،نوید آغاز دوبارهای را میداد که آدمها مدتها به انتظارش
چشم به آسمان دوخته بودند .بازگشت دوباره خورشید که با هر طلوع خود
نور امیدی در قلب مردم روشن میکرد .به همین خاطر نوروز به بزرگترین
جشن ایرانی تبدیل شــد .جشنی که در طول هزاران سال ،نه تنها هیچ
نیروی نظامی و ایدئولوژی خارجی نتوانست آن را از ما بگیرد ،بلکه تحت
تاثیر این فرهنگ ،خود آنها نیز متحول شدند.
این طور نبوده که ایرانیان در طول تاریخ طوالنی خود ،همیشــه در نوروز
شادی و شادمانی کنند .بلکه این گردهمایی عظیم ساالنه بعضی وقتها
فرصتی بوده برای اینکه مرهمی بر دردها گذاشته شود یا پیامی مشترک
در دلها حک گردد تا چراغ راه آینده نسلی شود.
جشن نوروز الزاما به معنی شادمانی نیست بلکه:
نوروز یک بزرگداشت است برای اینکه یادمان نرود «پایان شب سیه ،سپید
است» و فراموش نکنیم «زمستان که برود ،روسیاهی به ذغال میماند»
نوروز یک فرصت است برای اینکه دور هم جمع شویم ،ترک و کرد و لر و
بلوچ و خراسانی ،گیلک و مازندرانی ،فارس و عرب ،سیاه و سفید ،فارغ از
رنگ و نژاد و ملیت و اختالفات ریز و درشت ،یکپارچه و همدل ،حول یک
مفهوم ساده و طبیعی به نام «زایش».
نوروز یک درمان اســت برای قلبهایی که خراش خوردهاند ،دلهایی که
شکستهاند ،چشــمهایی که در حسرت خشک شدهاند ،خاطره آدمهایی
که پیکرشــان سرد شده و دوستیهایی که تمام شدهاند .نوروز تنها امید
ماست ،امید به فرصت دوباره ،زایش ،نو شدن ،شروع ،بخشیدن و بخشیده
شدن ،صاف و زالل شدن و به آینده چشم دوختن .نوروز آتشی است که
در آتشــکدهی قلب میلیونها ایرانی ،برای هزاران سال ،نور و گرما تابانده
است .آتشی که گاهی محبت و دوستی و صلح آفریده و گاهی در برابر یک
دشمن مشترک ،اتحاد و خشم ملی ایجاد کرده است.
در چنین روزهایی که به نظر میرسد ،مصیبت از هر سو به سمت ایران
و ایرانی سرازیر است و شمشیرهای زیادی برای بریدن سر این کهنبانوی
پاکدامن تیز شده ،نوروز تنها چاره ما برای متحد و سرپا ماندن است .اتفاقا
نوروز امســال را باید باشکوهتر و بزرگتر از هر سال برگزار کنیم .شخص
محمد رحیمیان در چنین روزهایی میتواند غمگین و خسته باشد اما به
عنوان یکی از پیشکسوتان رسانهای کامیونیتی ایرانیان مونترال ،او وظیفه
دارد صدایش را رساتر و نوک قلمش را تیزتر کند .االن وقت در خود فرو
رفتن نیست.
نوروز امسال را از خودمان نگیریم ،ما به این نوروز برای درمان دردهایمان و
افروختن آتش قلبهایمان نیاز داریم .نوروز امسال ،کپسول امید و فرصتی
تکرار نشدنی است .با بزرگداشت نوروز ،قویتر از سال گذشته به استقبال
«صبح امید» برویم.
شهرام یزدان پناه (مداد)

مهاجرت ،فشار شغلی و نقش کارفرمایان
مهاجران در ابتدای ورود خود به
کانادا از انگیزه و انرژی باالیی در
محیط کاری برخوردارند .اما این
انگیزه و انرژی به تدریج کاهش
مییابــد .در این میــان ،نقش
کارفرمایان بــرای فراهم کردن
زمینهای مناسب برای این افراد
از اهمیت زیادی برخوردار است.
مداد -کار و کســب درآمد ،بخشــی
اساسی از زندگی هر خانواده مهاجر را
تشکیل میدهد .با این وجود ،بسیاری
از مهاجــران به ویژه در ســالهای
نخست حضورشان در کشور مقصد با
دشواریهایی به مراتب بیشتر از وطن
خود در این زمینه روبرو هستند.
گــزارش اداره آمــار کانادا در ســال
 ۲۰۱۱نشان میداد مهاجران تازهوارد
به کانادا در ابتدای ورود به این کشور،
در زمینه سالمت روانی از مزیتهای
فراوانی نســبت به کسانی که متولد
کانادا هســتند ،برخوردارند .اما این
شادی و سالمت روانی دوام چندانی
ندارد.
بررســی کمیسیون ســامت روان
کانادا در ســال  ۲۰۱۶نشان داد هر
قدر مهاجــران زمان بیشــتری در
کانادا حضور داشــته باشند ،احتمال
گزارش افسردگی و اختالالت خلقی
از سوی آنها افزایش مییابد .مهاجران
تازهواردی که فاقد شــبکه اجتماعی
هســتند و دانش و معلومات آنها در
زمینه شغلی با نقصهایی روبروست،
معموال در ابتدا باید به شــغلهایی
پائينتر از سطح مهارت خود بپردازند.
این مساله سبب میشــود احتمال
آسیب به ســامت روان فرد افزایش
یابد .اما تا چه حد؟
نتایج یک نظرســنجی از  ۱۰۰فرد
شاغل در اســتان انتاریو تکاندهنده
بــود .حدود  ۷۴درصــد از مهاجران
تازهوارد و قدیمی اعــام کردند که
در فرآیند جستجو برای شغلی جدید
استرس بسیار زیادی را تجربه کردند.

زنــان مهاجر ( ۷۷درصد) بیشــتر از
مردان ( ۶۸درصد) با این تنش روبرو
بودند.
متاسفانه استرس با دستیابی به شغل
از بین نمیرود .دو پنجم (حدود ۴۱
درصد) از ایــن افراد اعالم کردند که
پس از استخدام نیز همچنان سطح
استرس باالیی داشــتند .این میزان
تنش برای زنان بیشتر بود ۵۲ .درصد
از زنان مهاجر پس از یافتن شــغل
با اســترس باالیی روبرو بودند و این
میزان برای مردان  ۲۰درصد بود.
زنان مهاجر با موانــع زیادی در بازار
شــغل روبرو هســتند .در سراســر
کانادا ،نرخ بیکاری برای زنان مهاجر
تازهوارد در سن اشتغال دارای مدرک
دانشگاهی حدود  ۱۲درصد است .با
وجود اینکه این رقم طی ســالهای
اخیر بــا کاهش روبرو بوده ،هنوز هم
شکاف قابلتوجهی ( ۳/۲درصد) بین
نرخ اشتغال برای زنان تحصیلکرده
در سن اشــتغال متولد کانادا و زنان
مهاجر با همین ویژگیها وجود دارد.
نقش کارفرمایان در کاهش فشــار
روانی

چه کار میشــود کــرد؟ کارفرمایان
میتوانند در این میان پا پیش بگذارند
و اقداماتی را بــرای کاهش احتمال

بروز این نوع اســترس و آســیب به
سالمت روان نیروهای کاری خود به
انجام رسانند .مطالعه صورت گرفته
توســط موسسه کار و سالمت که در
سال  ۲۰۱۹منتشر شد نشان میداد
که شرایط کاری نظیر امنیت شغلی،
استقالل در انجام تکالیف شغلی و نیز
حمایت اجتماعی ،تاثیر قابل توجهی
روی سالمت ذهنی افراد دارد.
از آنجا که مشکالت مختلف سالمت
روانی میتواند بــه کاهش بهرهوری
کارکنــان بیانجامــد ،ســازمانها با
ایجاد محیط کاری مثبت میتوانند
بهرهوری نیروهای خود را نیز افزایش
داده و در نتیجه ،به سوددهی بیشتری
هم برسند.
اما گفتیم که یکی از دورههای پرتنش
برای مهاجران ،دوره جســتجو برای
یافتن شغل اســت .در این مورد هم
برخــی ذینفعان نظیــر آژانسهای
کاریابــی یــا اســکان میتوانند به
شیوههای مختلف وارد عمل شده و
به مهاجران کمک کنند .برخی از این
شیوهها عبارتند از:
گسترش پوشش حمایتی برای یافتن

شغل به تازهواردان :فرآیند جستجو
برای یافتن شغل برای تازهواردان به
کانادا ،با چالشهای زیادی روبروست،

بعد از اعتراض مالباختگان،
وب سایت شرکت جعلی سرمایهگذاری کلگری ناپدید شد
ایرونیــا -وب ســایت یک شــرکت
ســرمایهگذاری که ادعــا میکرد در
کلگری واقع شده را دیگر در اینترنت
نمی توان یافت؛ پس از اینکه تعدادی
از سرمایهگذارانش مدعی شدند صدها
هزار دالر پولشان را از دست دادهاند!
سیبیســی نیوز روز پنجــم فوریه
گزارش داد گروهی از سرمایهگذاران
اهل آفریقای جنوبی پول خود را در
قالب بیتکوین به آدرسی فرستادند
که تصــور میکردند شــرکتی واقع
در کلگــری بــه اســم Reannex
 Investmentsاست.
این شرکت ادعا میکرد در طبقه سوم
ساختمان لنکور واقع در خیابان دهم
در جنوب غرب کلگری واقع است اما
این حقیقت ندارد چون این ساختمان
از دهه نود میالدی تا به حال میزبان
یک دفتر دولتی بوده است.
شرکت طی هفتههای گذشته جوابی
نمــیداد و تلفنهایش قطــع بود.
سیبیسی نیوز توانست آن را به یک
شــماره ثبت در بریتانیا ردیابی کند.
صبح شنبه وبسایت این کمپانی پاک
شد .کارمندان لیست شده در وبسایت
هم ظاهرا وجود ندارند .جســتجوی
نامهای اعضای شرکت از جمله «مدیر
عامل شرلوک هومز» هیچ نتیجهای

زیرا بیشتر آنها معموال از شبکه شغلی
خوبی در کانادا برخوردار نیســتند.
کارگاههای آموزشی مهارتهای نرم
و شبکهســازی شــغلی و نیز برخی
آموزشهــای شــغلی میتوانــد به
کاهش استرس و از بین بردن انزوای
تازهواردانی که به دنبال اشــتغال در
کانادا هستند ،کمک کند.
کارفرمایان نیز میتوانند با قرار دادن
تجربیات خود در اختیار تازهواردان در
کارگاهها و دورههای آموزشــی و یا با
عنوان مربی ،در این فرآیند مشارکت
کنند.
پذیرش ارزش آموزش شغلی و تجربه

کاری در خارج از کانادا :کارفرمایان
معموال اهمیت کمتری به تحصیالت
و تجربه کاری خارج از کانادا میدهند.
این ســبب میشــود تازهواردان در
موقعیتی آسیبپذیرتر قرار گیرند و
بیشتر به سمت شغلهایی پائینتر از
شغل سابق خود بروند .این امر سبب
کاهش ســطح درآمدی و هدررفتن
استعدادهای شــغلی این افراد شده
که بیتردید تاثیری منفی بر سالمت
ذهنی آنها دارد.
کاهش شکاف جنسیتی :زنان مهاجر
نیازمند حمایت بیشتری در بازار کار
هســتند ،زیرا با چالشهای بیشتری
(نظیر ســهم نامناســب در وظایف
مربوط به نگهداری از کودکان) روبرو
هستند .فراهم کردن محیطهای کار
انعطافپذیر ،یک شــیوه اثباتشده
برای افزایش سهم زنان در نیروی کار
است.
ایجاد فرهنگی جامع از طریق رهبری

در بر ندارد و عکس هومز جعلی است.
ســرمایهگذاران گفتند بعــد از پاک
شــدن وبســایت چیزی از شرکت
نشــنیدهاند و حتی پولــی که قبال
در حسابشــان در شرکت نشسته
بود اما نمیشــد برداشت شود را هم
دیگر نمیبینند .سرمایهگذاری آنها
بیــن  5هزار دالر تــا  450هزار دالر
آمریکا اســت .پول آفریقای جنوبی
بسیار متالطم است که باعث میشود
رمزارزها یا سرمایهگذاریهایی که به
نظر میرســند در دالرهای کانادا یا
آمریکا باشند بسیار جذابتر باشند.
پلیس سلطنتی کانادا ،پلیس کلگری،
پلیس لندن و پلیس آفریقای جنوبی

نگفتهاند شرکت تحت بررسی هست
یا خیــر .بعضیها حرفــی نزدهاند و
بعضیها گفتهانــد تحقیقات تحت
حوزه کاری آنها نیست.
الیســون ترالوپ مدیــر ارتباطات و
آموزش ســرمایهگذاران کمیسیون
اوراق بهادار آلبرتا گفته این کمیسیون
ممکن اســت اختیار قانونی بررسی
شرکتی را که میگوید در کانادا واقع
شــده اما هیچ ارتباط واقعی با کشور
ندارد ،نداشته باشــد .اما او گفت در
صورت نیاز مســلما کمیســیون با
مسئوالنتحقیقیبینالمللیهمکاری
خواهد کردiroonia.ca .

تنوعگرا :هر قدر تازهواردان و مهاجران
بیشتر احســاس پذیرش و ارزشمند
انگاشتهشــدن از سوی ســازمان را
داشته باشند ،احســاس تعلقخاطر
بیشتری خواهند داشت و در نتیجه،
سالمت روانی آنها نیز وضعیت بهتری
مییابد .آموزش شیوه رهبری تنوعگرا
به منظور اســتقبال از تنوع سازمانی
به کارفرمایــان کمک میکند بتواند
ارزشهــا و فرهنگ ســازمانی را به
شکلی که پذیرای چنین تنوعی بوده
سوق دهند.
آموزش و افزایــش آگاهی مدیران:

مدیرانی کــه بر عملکــرد کارکنان
نظــارت میکنند ،تاثیــر مهمی بر
سالمت روانی آنها در محل کار دارند.
مدیران باید ایــن اطمینان خاطر را
بــه کارکنان خــود بدهند که حجم
معقولی از کار در انتظارشــان است و
قرار نیست موازنه بین شغل و زندگی
خانوادگی آنها بر هم بخورد .مدیران
در عین حال باید بــه واکاوی و حل
هر مسالهای که ممکن است سالمت
روان کارکنان را بر هم زند بپردازند.
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تنوعکاﻻ،کیفیتبرتر،
ﻗیمتمناسﺐوسرویﺲعالﻰ
ﺷﻌارماست

ﺷماره143خیابانﺷانزدهﻢ)ﻻنزدل(
تﻠفن604-988-3515:

حراجفروﺷگاهبزرگﭘارسهمﭽنانادامﻪدارد
برنﺞایرانﻰسادهودودی
مﺨصوصفروﺷگاهﭘارسرسیﺪ

محلفروش
) GL BOX Smartآخرینمﺪل(

ﻗابﻠمﻪهایمﺨصوصفروﺷگاهبزرگﭘارس

ﺷماره1
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کتابهای نفیس ،صنایع دستی ،تﺨته نرد،
انواع آﻻت موسیقی ،انواع ﻇروف مسی.....،

ﺷماره8
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حراجسینﻰدر10مﺪلو5سایزمﺨتﻠﻒ

حراجاستﺜناﺋﻰﭘﻠوﭘز
در5مﺪلو6سایز

حراجاستﺜناﺋﻰسماور
در4مﺪلو3سایز

حراج بیسابقه کتری قوری،
استکان نﻌلبکی ،چایی ساز.....،

بهترین شیرینیجات از شهرهای مﺨتلﻒ ایران

گﺰ ،سوهان ،قﻄاب ،کاك ،نوقا،
نان برنجی ،شیرینی مﺨلوط.... ،

کتابجﺪولموجودمﻰباﺷﺪ
کتابتﻌﻠیﻢراننﺪگﻰ
ﭼاپجﺪیﺪ
موجودمﻰباﺷﺪ

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ راﯾﮕﺎن در ﭘﺸﺖ ﻣﻐﺎزه
ﺑﺮاى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

15

16

شماره  ۱46۴جمعه  2اسفند ۱۳۹۸

16 Issue 1464 Friday February 21, 2020

پرچم کانادا  ۵۵ساله میشود

هدهد -پرچم کانــادا یا پرچم ملی
کانــادا که پرچم برگ افرا نیز خوانده
میشــود ،پرچمی قرمز پررنگ است
که وسط آن یک مربع سفید است و
درون این مربع یک برگ افرای قرمز
قرار دارد .پرچم کانادا در سال ۱۹۶۵
به عنوان پرچم ملی رســمی کانادا،
جایگزین پرچم اتحاد شــد .پیش از
آن و از ســال  ۱۸۹۰در مواقع نیاز به
پرچمی مجزا برای کانادا ،از نسخهای
از پرچم اتحاد بــر روی زمینه قرمز
استفاده میشد.
در سال  ،۱۹۶۴نخســت وزیر کانادا
لستر بولز پیرســون ،کمیتهای برای
حل و فصل این مسئله به راه انداخت
و بحثهای جدی برای تغییر پرچم
دامــن زد .طراحی بــرگ افرای این
پرچم توسط جرج اســتنلی و جان
ماتســون از روی پرچم کالج نظامی
سلطنتی کانادا برگرفته شد.
طراحی این پرچم برای اولین بار در
 ۱۳فوریه  ۱۹۶۵پس از تایید کمیته
پانزده نفر رو نمایی شد و در  ۱۵فوریه
همان ســال رســما بر فراز پارلمان
برافراشــته شد و نام اصلی این پرچم
“پرچم ملی کانادا” گذاشــته شد که
امسال  ۵۵ساله میشود.
اما طراحی ایــن پرچم چه مفهومی
دارد ،در زیر به تعدادی از آنها اشــاره
خواهیم کرد:
 رنگ های قرمز و سفید در اعالمیهارتش سلطنتی کانادا در سال ۱۹۲۱
توسط پادشاه جورج ،به عنوان رنگ
های رسمی کانادا تعیین شدند.
دکتر جورج اســتنلی ،استاد کالجنظامی ســلطنتی در کینگستون در
سال  ،۱۹۶۴طرح برگ درخت افرا با
رنگ های قرمز و سفید را برای پرچم
ملی کانادا پیشنهاد داد .دلیل انتخاب
چنین طرحی نیز این بود که از فاصله
دور به وضوح قابل رویت است.
نشــان قرمز پرچم کانادا یادبودیاز جنــگ  Vimy Ridgeدر Vimy
فرانسه می باشد.
برگ درخت افرا نمادی است که ازقرن هجدهم در کانادا مورد استفاده
قرار گرفت.
نام فرانسوی این پرچم L’Unifoliéاســت ،که به معنای تک-برگ می
باشد.
پرچم ملــی کانادا هرگــز خارج ازمجلس قانونگذاری کبک به پرواز در
نمیآید ،مگر اینکه مراسم ملی خاصی
برگزار شود.
پرچمهای مختلفــی از جمله پرچم
مقامات کانادایــی ،نهادهای دولتی،
و نیروهــای نظامــی از ایــن پرچم
الگوبرداری کردهاند.
بســیاری از این پرچمها حاوی برگ
افرا هستند .پرچم اتحاد نیز همچنان
در کانادا به عنوان یک پرچم رسمی
شــناخته میشــود و در پرچمهای
اســتانی بریتیش کلمبیــا ،انتاریو و
مانیتوبا مشاهده میشود.
عرض پرچم ملی کانادا دوبرابر ارتفاع

آن اســت .هر یک از زمینههای قرمز
رنــگ این پرجم نیمی از حجم مربع
ســفیدرنگ وســط پرچــم را دربر
میگیرند .برگ افرای قرمز در مرکز
مربع ســفید اســت .در پرچمهای
قدیمی این کشــور نیز برگ افرا در
این پرچم دیده میشود .این برگ در
 ۱۵مارس  ۲۰۰۵به عنوان بخشی از
پرچم مقامات کانادایی به کار رفت.
برگ افرا به عنوان نماد جشن طبیعت
و محیط زیســت در پرچم کانادا به
کار رفته است .تعداد نقاط روی برگ
دارای اهمیت است .طرح آزمون تونل
باد نشان داد که نقاط روی برگ افرا
بسیار اندک اســت .تصویر برگ افرا
توسط ژاک سیتن کرای طراحی شد.
با این حال ،جک کوک ادعا میکند
که این یــازده نقطــه روی برگ از
فروشگاه صنایع دستی کانادا در اتاوا
برگرفته شــده است .در سال ،۱۹۲۱
شــاه جرج پنجم رنگ رسمی پرچم
کانادا را به قرمز تبدیل کرد و عالمت
فرانسوی سلطنتی از زمان شاه چارلز
پنجم بر روی پرچ کانادا قرار داده شد.
پرچم ملی کانادا بــرای اولین بار در
ســال  ۱۴۹۷توســط جــان کابوت
در نیوفاندلند اهتزاز یافت .در ســال
 ،۱۵۳۴ژاک کارتیــه دومین پرچم
را با نماد گل زنبق سلطنتی فرانسه
طراحی کرد .پرچم آن زمان فرانسه
به رنگ قرمز همراه یک صلیب سفید
بود.
با تشکیل فرانسه نو ،پرچم فرانسه از
روی نیروهای نظامی خود برداشــته
شــد و تا همین زمان پرچم رسمی
فرانسه بوده است.
پس از این که قطعنامه پرچم جدید
کانادا توسط دومجلس تصویب شد ،با
امضای ملکه کانادا این طرح به طور
رسمی به تصویب رسید .این قطعنامه
و امضاها به طور سند روشن بر روی
پوست گوســاله با خوشنویسی ایوان
دیسمن و تصاویر آرمشناسی به ثبت
رسید .متن این سند با استفاده از یک
تیغ جوجه تیغی با جوهر سیاه و سفید
نوشته شدهاست ،در حالی که تصاویر
آرمشناسی از رنگ حل شده با آب و
آمیخته شده با عســل و صمغ و در
نهایت با رنگ طالیی گواش کشیده
شدهاســت .مهر بزرگ کانادا بر روی
روبان ابریشم به کار گرفته شدهاست.
این پوست گوساله محتاطانه توسط
خوشنویس امضا شــد ،اما امضاهای
رسمی به وســیله ملکه الیزابت دوم،
نخست وزیر لستر پیرسون ،و دادستان
کل کشور گای فاوریو صورت گرفت.
به منظور به دست آوردن این امضاها
ســند برای امضای ملکه به بریتانیا و
برای امضــای گای فاوریو به کارائیب
رفت .با حمل و نقل این ســند ،آب و
هوا نیز تغییر یافت و در سال ۱۹۹۰
منجر به تعمیر ســند شد .این سند
هم اکنون در دما و رطوبت مناســب
نگهداری میشود.

شیوه جدید سرقت هویت در کانادا با استفاده از شماره تلفن
ایرونیا -کالهبرداران حاال با استفاده
از شماره تلفن همراه شما میتوانند
کنترل هویت آنالین شما را به دست
بگیرند و مشکالتی را برای رسانههای
اجتماعی ،حسابهای بانکی ،ایمیلها
و پیغامهای تلفنیتان ایجاد کنند.
یک زن اهــل وینیپگ کــه قربانی
این نوع پیچیده از کالهبرداری شــد
میگویــد شــرکتهای ارایهدهنده
خدمات تلفن باید کار بیشتری برای
محافظــت کردن از مشــتریان خود
انجام بدهند.
نزدیک به یک ماه پیش ،میگن رنسون
یک پیغام تلفنی از راجرز ،شــرکت
تامینکننده خدمــات موبایلی خود
دریافت کرد که میگفت درخواستی
دریافت کرده تا شــماره تلفن او را به
یک تامینکننده دیگر بفرستد و از او
خواســته بود از طریق لینک با آنها
تماس بگیرد .رنسون که باور داشت
این یک کالهبرداری اســت ،پیغام را
نادیده گرفــت و به این ترتیب بدون
اینکه بداند به کالهبرداران اجازه داد
کنترل هویت آنالین او را در دســت
بگیرند.
چند ساعت بعد ،رنسون گفت متوجه
شــد که تلفن همراهش دیگر آنتن
نمیدهد و بعد از تمــاس گرفتن با
راجرز به او گفته شــد که حساب او
کنسل شده و اگر خودش این کار را
انجام نداده قربانی کالهبرداری شده
است.
او گفت« :آدم حس آســیبپذیری
میکنــد و تا وقتی کــه قضیه حل
بشــود آدم دچار استرس میشود».
پلیس بعدا به او گفت قربانی یک نوع

کالهبرداری جدید و پیچیده به عنوان
«کالهبرداری پورتینگ» شده است.
پورتینگ یک حســاب تلفن همراه
اســت که به مشتریان اجازه میدهد
به سرعت تامینکننده خدمات خود
را تغییر دهند و همان شماره را حفظ
کننــد ،البته اگــر در همان منطقه
کلی باقی بمانند .وقتی کالهبرداری
پورتینگ بــه وقــوع میپیوندد که
یک کالهبردار خود را جای مشتری
جا میزند و حســاب او را به حساب
دیگری منتقــل میکند که خودش
خلق کرده است.
انجمن ارتباطــات وایرلس کانادا که
نماینــده تامینکننــدگان خدمات
وایرلس کشور اســت ،به سیتیوی
نیوز گفت «کالهبرداری زمانی آغاز
میشــود که کالهبــردار اطالعات

اعتباری او برداشــته بودند ،چند قلم
آنالین به آدرســی در کبک سفارش
داده بودند و هنــوز به ایمیلهایش
دسترسی داشتند.
او گفت وقتی به سیتیوی نیوز درباره
این کالهبرداری پیغام داد کسی وارد
ایمیل او شــد و سعی کرد پیغامها را
پاک کند .رنســون گفت پلیس به او
گفته کار زیادی برای کمک نمیتواند
انجام بدهد .او گفت راجرز یک بسته
حفاظت در مقابل کالهبرداری جدید
داده که شــامل این میشود که افراد
خواســتار پورت حســاب باید کارت
شناسایی عکسدار ارایه کنند.
اما او میگوید این ســرویس چیزی
اســت که باید برای همه حسابها
استاندارد باشد .وی گفت« :نمیدانم
چطور آنها تلفنها را هک میکنند
اما حس میکنم وقتی شــرکتهای
تلفن درخواستی برای تغییر شماره
دریافت میکنند باید با شما صحبت
کننــد ،کارت شناســایی تصویری
بخواهنــد و هــر کاری بکننــد که
کالهبرداری صورت نگیرد».
به مشــتریان توصیه میشــود برای
جلوگیری از کالهبــرداری اطالعات
شــخصی خود از جمله تاریخ تولد را
در رسانههای اجتماعی منتشر نکنند،
مواظــب کالهبرداریهای ایمیلی و
اساماسی باشند ،اگر دستگاهی گم
میشود آن را گزارش کنند و مطمئن
شــوند که حسابهایشــان سوال
امنیتی و پاســخی بــرای تایید دارد
کــه راحت نمیتوان آن را حدس زد.

شــخصی درباره قربانــی جمعآوری
میکنــد» و اضافــه کرد کــه این
کار میتوانــد از طریق کمپینهای
فیشینگ یا خرید اطالعات از طریق
دارک وب یا از خالفکاران اتفاق بیفتد.
بر اساس قوانین ،تنها چیز الزم برای
تغییر دادن حســاب ،شــماره تلفن
وایرلس و یا شــماره حســاب ،رمز
عبور یا شماره ســریال تلفن است و
این اتفاق باید در کمتر از  ۲.۵ساعت
اداری رخ دهد.
راجرز به رنسون گفت به سرعت تمام
رمزهای عبور خود از جمله رسانههای
اجتماعی ،ایمیلها و اطالعات بانکی را
تغییر بدهد و درخواست یک شماره
جدیــد برای او داد .امــا حتی بعد از
تغییر رمزهای عبور هم رنسون گفت
کالهبرداران از قبل  ۷۰۰دالر از کارت iroonia.ca

افزایش محبوبیت «خاکستر کردن» بین کانادایی ها،
صنعت تدفین را متحول کرده است
ایرونیا -در اوایل دهه هشتاد میالدی
گورستان ســن مایکل در ادمونتون
محــدودهای را برای قبرهــای ویژه
«خاکســتر» افتتاح کرد که پاسخی
به نخســتین موج مشتریانی بود که
خواســتار جایی برای دفــن بقایای
خاکستر شده بودند.
ن که هنوز هم آنجاســت،
این مــکا 
زمینی در محدوده شمالی قبرستان
را اشغال میکرد.
مارک تورجن مدیر قبرســتانهای
کلیسای کاتولیک اوکراینی ادمونتون
که مسئولیت هدایت قبرستان را بر
عهده دارد ،گفت« :آن موقع به نظرم
ایده این بــود که تا حدودی خارج از
دید باشد و خیلی به نظر نمیرسد».
اما دیگر اینطور نیست .طی یک دهه
اخیر ،عالقه نسبت به خاکستر کردن
افزایش قابل توجهی داشــته و سن
مایکل هم با نصب کردن مکانهایی
طالیی برای دفن خاکسترها درست
کنار ورودی و دفتر اصلی خود به آن
پاسخ داده است.
طی دو دهه اخیر ،خاکســتر کردن
در کانادا تبدیل به یک هنجار شــده
است .با اســتناد به انجمن خاکستر
کردن آمریکای شمالی که از دادههای
وزارتخانههای اســتانی اســتفاده
میکند ،میزان مردهسوزی در کانادا
از  48درصد در ســال  2000به 72
درصد در ســال  2018افزایش پیدا
کرده اســت .انجمن انتظار دارد این
نرخ طی چند سال آینده افزایش هم
پیدا کند.
حتی بیشتر از آمریکاییها ،کاناداییها
دارند از تدفین ســنتی دور میشوند

و این روندی اســت که متخصصان
بوکار
میگوینــد دارد نحوه کســ 
صنعت تدفین را تغییر میدهد و نحوه
ادای احترام و یادبود عزیزان توســط
خانودهها را عوض میکند.
هزینــه پایینتــر خاکســتر کردن
میتواند یکی از فاکتورهایی باشد که
روی تصمیم کاناداییها اثر میگذارد.
تحقیقات پایــگاه داده InMemory
تام نیبور نشــان میدهد که به طور
متوسط یک مراســم تدفین چیزی
بین  5هزار تا  10هزار دالر در کانادا
هزینه دارد .اما هزینه مردهسوزی بین
 2هزار تا  5هزار دالر است.
ترجن که  16سال با صنعت خانههای
تدفیــن کار میکرد و بعــد وارد کار
قبرستان شد ،میگوید« :هزینه مسلما
در این تصمیم نقش ایفا میکند».
اما کرســتی اســمولیک مدیر خانه
تدفین پــارک مموریال در ادمونتون
میگوید فقط چون گفته می شــود
خاکســتر کردن معمــوال ارزانتر از
تدفین است ،به این معنی نیست که
همیشه این قضیه برقرار باشد.
او گفــت« :خانوادههایی را میبینیم
که اینجا میآیند و خاکســتر کردن
را انتخــاب میکنند امــا قبل از آن
یک مراسم بازدید برگزار میکنند تا
بتوانند جنازه را ببینند و با عزیزشان
وقت بگذرانند».
در قبرســتان ماونــت پلزنت تورنتو
یک خاکســتردان خارجی بیش از 6
هزار دالر هزینه دارد .اما قبرســتان
مانتن ویو ونکوور  55هزار دالر برای
خاکستردانهای سفارشی خانوادگی
پول میگیرد .حتی خانوادههایی که

خاکســترها را در خانه نگه میدارند
ممکــن اســت صدهــا دالر صرف
خاکستردانهای مرمر یا برنز بکنند.
تدفینهای سنتی سریعتر و معموال
کمتــر از یک هفته اتفــاق میافتند
اما خاکسترسازی به خانوادهها اجازه
میدهد وقت بیشتری با هم بگذرانند،
انتخابهای خود را بسنجند و تصمیم
بگیرند بایــد بــا بازماندههای عضو
خانواده چه کار بکنند.
دیویداسلوناستاددانشگاهکالیفرنیای
جنوبی میگوید این انتخاب به افراد
قدرت میبخشــد و به نحوی رابطه
آنها با مرگ را تغییر میدهد .او گفت:
«در درجهای ،ایدهای از فردیسازی و
شخصیسازی وجود دارد که بیش از
پیش برای جامعه مصرفگرایی که در
آن زندگی میکنیم مهم شده است».
بســیاری از خانوادههــا باقیمانــده
عزیزانشان را در جاهای مهم پخش
میکنند یا آنها را در اجسام نمادین

قــرار میدهند .در پــارک مموریال،
خانوادهها خواستهاند باقیماندهها در
یک ســنگ پیچ خرده ،در یک جای
فیلم یا در یک قوری قرار بگیرند.
اســلون که نویســنده کتاب ســال
« 2018آیا قبرســتان مرده است؟»
اســت میگوید کاهش نقش مذهب
در جامعــه کانــادا هم بــه افزایش
مردهسوزی کمک کرده است .مانند
آمریکاییهــا ،کاناداییهــا هــم در
سالهای اخیر سکوالرتر شدهاند.
اما این حرکت به سمت مردهسوزی
از همیــن حــاال خیلــی از مدیران
خانههای تدفین را از کار بیکار کرده
است .اسلون میگوید این روند دارد
روی قبرستانها هم اثر میگذارد .به
این ترتیب بعضی قبرســتانها دارند
انتخابهای جایگزین از جمله تدفین
سبز پیشنهاد میکنند که از کفنهای
قابل تجزیه شدن و دیگر تکنیکهای
حامی محیط زیست استفاده میکند.
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دولت بریتیش کلمبیا بزودی از
کاربران نتفلیکس و سایر سرویس های
استریم مالیات دریافت میکند

ایرونیــا -کاربران بریتیش کلمبیایی
پلتفرمهــای اســتریمینگ ماننــد
نتفلیکــس و دیزنی پالس به زودی
مجبور میشــوند کمی بیشتر برای
تماشای فیلمهای مورد نظرشان خرج
کنند.
پیشــنهادی که در بودجه اســتانی
ســال  2020گنجانــده شــده از
تامینکنندگان خدمات استریمینگ
و دیگــر «فروشــندگان کانادایی و
خارجی نرمافزار و خدمات ارتباطی»
میخواهد شروع به جمعآوری هفت
درصد مالیات فروش اســتانی کنند.
البته این در صورتی اســت که سود
ساالنه آنها در بریتیش کلمبیا باالتر
از  10هزار دالر باشد.
این یعنی برای اســتفاده از اشتراک
نتفلیکس ،مشتری باید سالی 8.39
دالر پول اضافی پرداخت کند.
وزارت دارایــی در بیانیــهای گفت:
«بریتیش کلمبیا از ســال  1948به
بعد مالیات فروش داشــته است .این
مسئله تغییری نکرده است».
ایــن بیانیه اضافه میکنــد« :با این
حال ،در حالیکه مردم دارند به سمت
خرید بیشتر و بیشتر کاالها و خدمات
به صورت آنالیــن حرکت میکنند،
قانونها در بسیاری از حوزهها با همان
سرعت حرکت نکردهاند .شفافسازی
نیازمندیهای قانونگــذاری باعث
میشــود سیســتم مالیاتی ما آماده
آینده بشــود و این در حالی است که
حرکت به سمت خرید دیجیتال ادامه
دارد».
مقامات استانی معتقدند شرکتهایی
مانند کریوتیوی ،اپل و آمازون پرایم
که از همین حاال حضور فیزیکی در
کانــادا دارند از قبــل کار جمعآوری
مالیات فروش اســتانی را آغاز کرده
بودند.
لیبرالهایاپوزیسیونبریتیشکلمبیا
به ســرعت به انتقــاد از این حرکت
پرداختند و گفتند این هم بخشی از
روند اخــذ مالیات حزب دموکرات نو
است که قبال دیده شده بود.
شــرلی باند نماینده پرینس جورج-
ویلمانــت گفــت« :از وقتــی کــه
صحبتهایــم را در مجلس کردم تا
به حال در حقیقت  23مالیات جدید

توسط این حزب اضافه شده و این روند
ادامه دارد .مطمئن هستم که کاربران
نتفلیکس بسیار متعجب میشوند
که ببینند سرویس استریمینگشان
حاال مالیات فروش استانی دارد.
او اضافه کرد« :ما باید شاهد یک برنامه
رشد قوی ،استراتژیک و فکرشده در
بریتیش کلمبیا باشیم .چنین چیزی
در بودجهای کــه امروز دیدیم کامال
ناموجود است».
اما متیو هتفیلد از گروه غیرانتفاعی
متمرکز بر امور دیجیتال اوپن میدیا
گفت رویکــرد حزب دموکــرات نو
بــرای اخذ مالیات از ســرویسهای
اســتریمینگ غیرعادی نیســت .او
گفت کبک از قبل چنین مالیاتی را
دریافت میکند و رویکردی منطقی
است که به جای مالیات انفرادی برای
هر شرکت از مالیات استانی استفاده
بشــود .وی افزود« :میتــوان گفت
غیرمنصفانه بود که نتفلیکس مالیات
پرداخــت نکند .بنابراین مــا به این
تصمیم به عنوان عامل حفظ تعادل
نگاه میکنیم».
دریافــت مالیــات بابت اســتفاده از
سرویس های استریم از اول جوالی
امسال اجرایی خواهد شد.

بیمه های نجومی کاندوها در مترو ونکوور،
خرید و فروش را در برخی مجتمع ها مختل کرده است
ایرونیا -نشــانههای هشــدار دهنده
حاکی از این هســتند که اگر دولت
استانی بریتیش کلمبیا دست به عمل
نزند ،بازار آپارتمان استان ممکن است
مختل شود.
یک نماینده یک انجمن مالکان کاندو
میگوید تغییــرات اخیر در نرخهای
بیمه بــه این معنی هســتند که نه
تنها ســاختمانها باید پول بیشتری
برای بیمه بدهند بلکه بعضی از آنها
حتی با رد شدن درخواست بیمه خود
مواجه میشوند.
تونی جیونتو مدیــر اجرایی انجمن
مالکان خانه و کاندومینیوم بریتیش
کلمبیا گفت« :این چیزی اســت که
هیچ کس پیشبینی نکرده بود».
جیونتو میگوید میدانست نرخها و
کاستنیهای باالتر در راه بودند .بعضی
شرکتهای بیمه دارند از بازار مسکن
بریتیش کلمبیا خارج می شــوند و
برخی دیگر هزینه خســارتهایی را
پرداخت کنند کــه به خاطر حوادث
غیرمتقربه بوجود آمده اند.
اما این واقعا غیرقابل پیش بینی بود
که برخی از مجتمع ها به هیچ وجه
نتوانندبا شرکت بیمه قرارداد ببندند.
 .او گفت« :ایــن صنعت امالک ما را
با تهدیــد جدی روبرو می کند چون
هیچ کس نمیتواند وام مسکن بگیرد
و هیچ خریدار و فروشــندهای وجود
نخواهد داشت».
جیوونتو چند ساختمان را میشناسد
که در حال حاضــر نمیتوانند بیمه
بگیرند و میگوید ممکن است تعداد
بیشــتری وجود داشته باشد .کمبود

بیمه باعث میشــود خریدارانی که
میخواهند دوباره وارد بازار بشوند در
ریسک از دست دادن تامین مالی خود
قرار بگیرند و این یعنی فروشندگان
ممکن اســت در به فروش رساندن
مسکن خود به مشکل بربخورند.
ظفر خان یکی از این فروشــندگان
است .خان در ساری بریتیش کلمبیا
در محله کلووردیل پیشنهادی برای
کاندوی خود داشت و قرار بود قرارداد
روز ســوم فوریه بسته بشــود اما در
دقیقه آخر از هم پاشید چون خریدار
کنار کشید.
خان میگوید« :متوجه شدم بیمه به
پایان رسیده است».
او گفت به هیچ وجه نمیدانست این
اتفاق افتاده و فقط بعدا این مســئله
را از مشاور امالک خریدار فهمید .او

گوجهفرنگی و بنزین ،عامل افزایش تورم در ژانویه امسال
مــداد -ورم در ماه گذشــته (ژانویه)
با  ۲/۴درصد رشــد نسبت به ژانویه
ســال  ۲۰۱۹روبرو بود که بیشترین
میزان تقریبا در دو ســال گذشته به
شمار میرود .افزایش قیمت بنزین،
گوجهفرنگی و نیز افزایش قابل توجه
در قیمت لباس اصلیترین عامل این
رشد شدید اعالم شده است .گفتنی
است این میزان برای ماه دسامبر ۲/۲
درصد بود.
به گزارش سیتیوی ،افزایش تنشها
در خاورمیانه ســبب افزایش ۱۱/۲
درصدی قیمت بنزین نسبت به ژانویه
 ۲۰۱۸شــد .اداره آمــار کانادا دیروز
اعالم کرد که اگر افزایش قیمت بنزین
را در نــرخ تورم در نظر نگیریم ،تورم
نقطهبه نقطه به  ۲درصد میرسد.
در پایان ژانویــه ،قیمتها به خاطر

افزایــش نگرانیهــا درباره شــیوه
کوروناویروس با کاهش روبرو شدند.
اقتصاددانان میگویند که این امر به
از بین رفتن تاثیــر قیمت بنزین در
افزایش تورم نقطهبهنقطه میانجامد.
همچنیــن برخــی کارشناســان بر
این باورند که ایــن گزارش میتواند
تردیدهای بــرای بانک مرکزی برای
کاهش نرخ بهره ایجاد کند.
بانک مرکــزی تاکنــون بارها اعالم
کرده که ممکن اســت برای تشویق
شــهروندان به مصرف بیشــتر ،نرخ
بهره را کاهش دهد .کاهش نرخ بهره
معموال ابزاری برای مقابله با کاهش
ســرعت رشــد اقتصادی و رکورد به
شمار میرود.
در گــزارش اداره آمار کانادا آمده که
افزایش هزینه بهره وام مسکن ،خرید

خــودرو ،هزینه بیمــه و نیز افزایش
اجارهبهــا نیــز از مهمترین دالیل
افزایش تورم نقطهبهنقطه در کانادا به
شمار میرود .البته قیمتهای پائینتر
خدمات مخابرات ،اینترنت ،شهریه و
نیز هزینه اقامتگاههای ویژه مسافران
سبب تعدیل این نرخ شد.
افزایــش قیمت کفش و لباس نیز به
شدت تورم نقطهبهنقطه نقش داشت.
این دسته از محصوالت از ژانویه ۲۰۱۹
تا ژانویه  ۲۰۲۰با رشدی  ۳/۹درصدی
روبرو بودند که بیشترین میزان رشد از
سال  ۱۹۹۱تاکنون به شمار میرود.
نرخ اجارهبها افزایش چندانی نداشت.
در حالی که افزایش نرخ اجاره بها در
تورم نقطهبهنقطه دســامبر روی ۳/۴
درصد بود ،این میــزان برای ژآنویه
امسال به  ۲/۴درصد رسید.

میگوید به هیچ وجه خریدار را برای
این تصمیم سرزنش نمیکند.
بانکها ســاختمانهای بیمهنشده را
تامین مالــی نمیکنند و این اتفاقی
است که برای وامی افتاد که خریدار
گرفته بود .سوین آتیال ،مشاور امالک
ایــن معامله ،گفت« :به محض اینکه
فهمیدند بیمهای وجود ندارد تایید وام
مسکن را حذف کردند».
شــرکت کــراسرودز منجمنت که
مدیر این ملک بــود گفت از طریق
پنج کارگزار مختلف بیمه سعی کرد
پوشــش بیمه خود را تمدید کند اما
هیچ یک از آنها نتوانســتند شرکت
بیمهای پیدا کنند که حاضر به بیمه
کردن ســاختمان باشد .این شرکت
هنوز بــه دنبال پیدا کردن یک بیمه
است.
حاال مالکان در معرض ریسک بزرگی
قرار گرفتهاند چــون بانکها ممکن
است تامین مالی خود را پس بگیرند
که باعث میشود آنها نتوانند امالک
خود را بفروشــند .آتیال گفت« :این
مسئله روی قرارداد ما تاثیر گذاشت
و در آینده شــاهد فرو ریختن تعداد
بیشــتری از معاملههای این چنینی
خواهیم بود».
حق بیمههای شــدید هــم دارند به
فشار ماجرا اضافه میکنند .ساکنان
یک کاندو در برنابی گفتند حق بیمه
ساالنهشان چهار برابر شده و از ۲۰۰
هزار دالر در ســال به  ۸۱۰هزار دالر
در سال رسیده است .آنها نمیتوانند
این رق م را پرداخت کنند وهزینههای
باال همچنین باعث افزایش هزینههای
نگهداری ســاختمان و ارزیابی ویژه
شدهاند.
جیوونتو گفــت« :حاال تعــداد این
ســاختمانها کم نیست .حاال شاهد
صدها ســاختمان در سراســر مترو

ونکوور هستیم که افزایشهای شدید
داشتهاند».
داگ ویکــر رییس ســاختمان یک
کمپلکس کاندو در نیو وستمینستر
کــه با یــک افزایــش  ۴۰درصدی
حق بیمــه مواجه شــده نامهای به
نخســتوزیر جان هورگان نوشــته
و خواســتار مداخله شــده است .او
میگویــد وضعیت بحرانی شــده و
بریتیش کلمبیا باید مانند  ICBCیک
شــرکت بیمه غیرانتفاعی راهاندازی
کند.
ویکر گفــت« :همین حاال باید کاری
انجام شــود .نمیتوانیم صبر کنیم».
خان هم اضافه کرد« :مداخله دولتی
ضروری است».
کارول جیمز وزیــر اقتصاد بریتیش
کلمبیا اقرار کرده که چنین مشکلی
وجــود دارد .او گفت« :فکر میکنیم
فرصتهــای خوبی بــرای صحبت
کردن با انبوه ســازان ،صحبت کردن
با مالکین کاندوها و صحبت کردن با
شــرکتهای بیمه وجود دارد و باید
ببینیم چطور میتوانیم به این مشکل
رسیدگی کنیم».
رابــرت دو پروییــس از دفتــر بیمه
کانادا گفت این سازمان با کارگزاران
بیمه ،بیمهگران و گروههای نماینده
کاندوهــا در تماس بوده و میخواهد
مالقاتهایی منطقهای در سراســر
کشــور برگزار کند تا به مسئله بیمه
کاندوها رسیدگی شود.
ســاختمانهایی که سختتر از همه
ضربــه خوردهانــد گرانقیمتترین
ساختمانها هستند :ساختمانهایی
با تعــداد باالیی از درخواســتهای
دریافت خسارت جدید و شرکتهای
نمایندهای که نتوانستهاند هزینههای
نگهــداری و تعمیرات ســاختمان را
پرداخت کنندiroonia.ca .

ﺑﺎزرس ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

موسسه حسابداری و حسابرسی SMF

ﻣﮭﻨﺪس ﻣﮭﺪی ﺻﺎﻧﻌﯽ

به مدیریت شیرین مشیرفاطمی

Certified Home Inspector

عﻀو رسمی انجمن CPABC

M.Arch

Architect

778-708-0520

* خدمات ماﻟیاتی اشﺨاص و شرکتها

abchi.bc@gmail.com

* انجام کلیه خدمات حسابداری
* مشاوره ماﻟیاتی
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778-989-5280

#200 - 201 Bewicke Avenue, North Vancouver V7M 3M7
www.accountant-vancouver.com smfcpa@shaw.ca

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
اراﺋﮫ ﮔﺰارش ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻧﻮاﻗﺺ و اﺷﮑﺎﻻت ﻓﻨﯽ

www.abchibc.com

CPBC Licence # 76927
ASTTBC PI0534

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home
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چهل روز از سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران انقالب اسالمی گذشت
بعد از ظهر روز یکشــنبه  ۱۶فوریه  ۲۰۲۰طی مراســمی که در تورنتو در
مرکز همایشهای کوروش برگزار شد ،یاد جانباختگان پرواز  ۷۵۳خطوط
هوایی اوکراین اینترنشنال گرامی داشته شد .این مراسم که به دعوت مرکز
بینالمللی حقوق بشر در کانادا انجام شده با حضور چند تن از سیاستمدارن
ایرانی و کانادایی و برخی خانوادگان هواپیمای ســاقط شــده توسط سپاه
پاسداران انقالب اسالمی برگزار گشت.

مراســم بــا سپاســگزاری مجری
مراســم از حضار برای همبستگی با
خانوادگان قربانیان آغاز شــد .سپس
اردشــیر زارعزاده مدیر اجرایی مرکز
بینالمللی حقوق بشر در کانادا با ابراز
همدلی با خانواده جانباختگان ضمن
طرح شــلیک پدافند سپاه پاسدارن
انقالب اســامی به صورت عمدی به
هواپیمایی اوکراینی خواستار دادرسی
و اجــرای عدالت برای جانباختگان و
خانوادههای آنها شد .وی گفت« :در
مورد عدالت صحبت کردن امریست
راحت اما برای به دست آوردن آن باید
مبارزه کــرد .این رژیم جنایتکار باید
سزای کشتاری را که در سالها ،ماهها
و چهل روز اخیر انجــام داده ببیند.
از زمانی که پدافند ســپاه پاسداران
انقالب اسالمی هواپیمایی اوکراینی
را ساقط کرده ،ما تمامی اخبار مربوط
به این حادثه را دنبال میکنیم .ما از
همان روزهای اول مشکوک بودیم که
رژیم ایران درباره علت سقوط هواپیما
دروغ میگویــد .اینکه رژیــم ایران
ماهیتی دروغگو دارد بر کسی پنهان
نیست .اما اینکه سه روز بتوان به دنیا و
خانوادههای داغدار دروغ گفت ،فقط از
رژیم های تمامیتخواه برمیآید .این
در حالی بود که دولت آمریکا و کانادا
در مورد حمله موشکی به هواپیما بر
یــک نظر بودند اما رژیم ایران با انکار
این واقعیت ،آن را جنگ رســانهای
علیه خود معرفی میکرد».
اردشیر زارعزاده در ادامه گفت « :دنیا
باید در مورد ایــن رخداد به صورت
جدی رژیم ایران را تحت فشــارهای
بینالمللــی قرار دهد .مــا در مرکز
بینالمللــی حقوق بشــر در کانادا به
همراه چند نهاد حقوق بشری دیگر
از جمله اوکراین برای عدالت خواهیم
جنگید و از گرفتن حقوق کسانی که
در این جنایت بزرگ ،جان خود را از
دست دادهاند ،کوتاهی نخواهیم کرد».
زارعزاده یادآور شد که در همین زمینه
شــکایتی علیه جمهوری اسالمی از
طرف خانوادگان و بازماندگان قربانیان
طرح شده اســت .وی افزود« :ما در
مرکز خومان از تمامی پتانسیلهای
موجود برای کمک بــه خانوادههای
قربانیان برای مشاوره حقوقی استفاده
میکنیم .همچنین ما شکایتی را در
دادگاه عالی کانادا علیه سپاه پاسداران
انقالب اســامی ازطرف خانوادههای
افرادی که در این ســانحه دلخراش
کشته شدهاند مطرح کردهایم .در این
برهه زمانی نمیتوان سکوت اختیار
کرد و منتظر دولت آقای ترودو ماند
تا با آمرین این جنایت برخورد کند .ما
همچنین قصد داریم به اوکراین سفر
کرده و با خانوادههای خدمه پرواز نیز
در مورد دعوای حقوقی علیه جمهوری
اسالمی صحبت کنیم .ما باور داریم
که دادرسی و عدالت میتواند یکی از
بهترین راهها برای تســکین دردهای
بازماندگان باشد».
آنگاه دکتر رضا مریدی نماینده پیشین
پارلمان انتاریو و یکی از حامیان حقوق
بشــر طی ســخنانی به چهل سال
دروغگویی و عدم رعایت اصول انسانی
از سوی جمهوری اسالمی اشاره کرد
و گفــت« :ما امــروز در کانادا داغدار
هستیم چرا که در فرهنگ ایرانیان،

روز چهلم از درگذشــت عزیزانمان،
روزی مهم بــرای ادامه ســوگواری
اســت .حکومت جمهوری اسالمی
بعد از انقالب  ۵۷و با ســر کار آمدن
شخص خمینی ،از همان روزهای اول
با حیله و فریب سیاستهای خود را
در ســرزمین ایران پیاده کرده است.
اکنون نیز بعد از سرنگون کردن این
هواپیمــا ،ســه روز دروغ گفتهاند و
حتی بعد از پذیرفتن اینکه خودشان
هواپیما را ســاقط کردهاند ،از تحویل
جعبه سیاه خودداری می کنند .ما به
همراه خانوادههای کشتهشدگان امروز
نه تنها ســوگوار بلکه خواهان اجرای
عدالت نیز هستیم».
علی احساسی نماینده لیبرال دولت
فــدرال از منطقه ویلدویــل نیز در
بخشی از سخنان خود با بیان اینکه
دولت لیبرال کانادا از تمامی اهرمهای
فشار برای گرفتن پاسخ از جمهوری
اســامی و یافتن آمرین این جنایت
اســتفاده خواهد کرد گفت« :دولت
آقای تــرودو با ابراز همبســتگی با
خانوادههای قربانیان در تالش است
که مسببین این حادثه تراژیک را پیدا
کند .ما از دولت جمهوری اســامی
خواستهایم تا با تحویل جعبه سیاه به
نهادهای بینالمللی درباره پرسشهای
موجود شفافسازی کرده و از بیراهه
رفتن خوداری کند».
سخنرانی بعدی مایکل پارسا نماینده
حزب محافظهکار در پارلمان ایالتی
انتاریــو از منطقــه ریچموند هیل-
آرورا بود .وی یکی از سرشناسترین
نمایندگان در حوزه حقوق بشر برای
ایرانیان اســت که با انتقاد از نخست
وزیر کانــادا که در نشســت مونیخ
بــا محمدجواد ظریــف وزیر خارجه
جمهوری اسالمی دیدار کرده گفت:
«مــا در کانــادا برای عدالــت برای
قربانیان در تالش هستیم .از روزهای
نخست نیز با نخست وزیر ایالتی آقای
داگ فورد تمامی تالشهایمان را برای
خانوادههایی که عزیزانشان را از دست
دادهانــد به کار گرفتیم .اکنون نیز ما
در کنار آنها هستیم چرا که باور داریم
ارزش به کرامت شــهروندان وظیفه
اساسی دولت اســت .ما در راستای
سیاستهای خود ،برای دادخواهی و
اجرای عدالت برای آمرین این جنایت
هولنــاک و یافتــن حقیقت تالش
خواهیم کرد و تمامی سختافزارهای
سیاســی موجود از جملــه نظارت
نهادهای بینالمللی و فشار حقوقی را
به کار خواهیم برد».
در این مراسم ،ویدئویی از عکسهای
قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران
به هواپیمای اوکراینی نیز پخش شد
و از برخــی اعضای خانوادههای آنها
دعوت شد تا سخنانی بگویند.
مهرزاد زارعی که فرزند  ۱۸سالهاش
آراد را در شــلیک موشــک ســپاه
پاسداران از دست داده است با تشکر
از حاضران در این مراسم یادآور شد:
«امروز نزدیک به چهل روز است که
از این جنایت میگذرد؛ از قتل عامی
که در آســمان ایران توســط رژیم و
جنایتــکاران آن انجام شــده .رژیم
ایران سه روز به دنیا دروغ گفت اما با
تالشهای جامعه بینالملل و شواهدی
که در رسانهها افشا شد ،قبول کردند

که این جنایت را انجام دادهاند ».این
پدر داغدار در مورد دادخواهی و این
ســوگ عظیم که فرزندش دیگر باز
نمیگردد ادامه داد« :ما دنبال دو اصل
برای زنده نگه داشتن یاد عزیزان خود
هستیم .اول اینکه دولت ایران جعبه
سیاه را تحویل دهد تا اذهان عمومی
از ابعاد جنایتی که انجام شده بیشتر
آگاه شود و مهمتر اینکه عدالت برای
عزیزان مــا اجرا و حــق آنها گرفته
شود».
سلمان سیما زندانی سیاسی پیشین
دیگر ســخنران این مراسم بود .وی
با تحســین فعالیتهای شهروندان
ت مماشات
در داخل ایران از سیاســ 

جاســتین ترودو نخستوزیر کانادا با
جمهوری اسالمی انتقاد کرد و گفت
که« :ســپاه از نهادهای ناقض حقوق
اقلیتهای قومــی ،دگرجنسگراها،
اقلیتهای مذهبی و حقوق زنان است.
من فکر میکنم ،نمیتوان هم صحبت
از حقوق بشر کرد و ادعای پیشروو
بودن در آن را داشت ولی در برابر وزیر
خارجه دروغگوی جمهوری اسالمی
سر تعطیم فرود آورد».
سلمان سیما با اشاره به شکنجههای
مأموران اطالعاتی ســپاه پاســداران
در بند دو الف زندان اوین ،ســپاه را
با نیروهای گشــتاپو در آلمان نازی
مقایسه کرد .او در ادامه گفت« :سپاه

همزمان ماننــد  KGBو کارتلهای
مواد مخــدر و داعش عمل میکند.
همه این جنایات در یک زمان!» وی
در پایــان با یادآوری حمایت کانادا
از مــردم آفریقای جنوبــی در برابر
رژیم آپارتاید خواســتار اعمال فشار
حداکثری از سوی کانادا بر جمهوری
اسالمی شد.
جیمزب ِزاننمایندهمحافطهکارپارلمان
کانادا و یکی از برندگان جایزه حقوق
بشر مرکز بینالمللی حقوق بشر در
کانادا نیز در ســخنرانی خود از رفتار
دولت ایران در قبال خانواده قربانیان
انتقــاد کرد .وی گفــت« :جمهوری
اسالمی ایران با هدفهای مشخص و

استفاده از سپرهای انسانهای بیگناه
سعی در ناامن کردن منطقه دارد .اما
امروز ما در چهلمین روز کشته شدن
سرنشینان هواپیما باید این را نیز در
نظر بگیریم که نخســت وزیر کشور
ما کانادا ،بجای استفاده از فشارهای
حداکثــری بــرای یافتــن مرزهای
حقیقت در مورد این تراژدی دردناک،
با خوش و بش با محمد جواد ظریف
با او دست میدهد».
جیمــز ب ِزن که یکــی از نمایندگان
فعال و از نخســتین سیاستمدارانی
بــود کــه در ســال  ۲۰۱۷قانــون
ماگنیتسکی را به پارلمان کانادا برد،
در پایان ســخناناش گفت« :چگونه
است که رهبر ونزوئال در این لیست
قــرار میگیرد ولی حســن روحانی،
محمدجواد ظریف و رهبر جمهوری
اسالمی شخص خامنهای مشمول این
قانون نمیشوند؟! این پرسشی است
کــه دولت لیبرال باید به آن پاســخ
دهد تا نه تنها در برقراری عدلت برای
قربانیان پرواز  ۷۵۲کمک کرده باشیم
بلکه بتوانیم راههای آمدن افراد وابسته
به رژیم جمهوری اســامی به کانادا
را که این کشــور را به حیات خلوت
رژیم ایران تبدیل کردهاند ،بسته نگه
داریــم .من از روزی کــه به پارلمان
خواهم رفت ،خواســتار رسیدگی به
این جنایت خواهم شد و جهت اجرای
عدالت برای کشتهشدگان پرواز ۷۵۲با
ســایر نماینــدگان در دولت تالش
خواهیم کرد».

دلیل نگرانی ایران از ارسال شدن
پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراین به دادگاه بینالمللی
ایران اینترنشنال  -همزمان با چهلم
 ۱۷۶سرنشین هواپیمای اوکراینی که
با شلیک موشکهای سپاه پاسداران
کشــته شــدند ،لعیا جنیدی معاون
حقوقی حســن روحانی از اقدامات
جمهوری اسالمی برای جلوگیری از
ثبت شکایت در دادگاه بینالمللی در
اینباره خبر داد.
او بدون اشــاره به برگزاری احتمالی
دادگاه یا محاکمه مقامهای مسئول
و متهم در این پرونده ،از دو مســیر
جمهوری اسالمی برای پایان دادن به
پرونده پرواز ۷۵۲خبر داد و گفت در
مورد خانواده کشته شدگان با «جبران
خسارت زیاندیدگان ،رفتار مساوی
و کمک بــه آنها» و در مــورد ابعاد
بینالمللی حمله به این هواپیما نیز
«رسیدن به کمیته مشترک تحقیق
به نتایج مورد قبول ایران» این پرونده
بسته خواهد شد.
لعیا جنیدی ،چهارشــنبه  ۳۰بهمن
ماه ،گفت که رسیدن کمیته مشترک
تحقیــق دربــاره هدف قــرار دادن
هواپیمای اوکراینی به «نتیجه مورد
قبول ایران و کشورهای مرتبط با این
ماجرا» مانع از ارســال این پرونده به
دادگاه بینالمللی خواهد شد.
او در پاســخ بــه ســوال خبرگزاری
برنا دربــاره «تالش دولــت اوکراین
و کانــادا برای ارائه پرونــده ایران به
دادگاه بینالمللــی درباره هواپیمای
اوکراینی» ،گفت« :امیدواریم کمیته
تحقیق مشترک زودتر به نتایج الزم
برسد و تحقیقات دقیق را ارائه کند.
تحقیق کمیته مشترک مورد اتکاست
و میتواند مانع ارسال پرونده ایران به
دادگاه بینالمللی شود».
معــاون حقوقــی حســن روحانی،
همچنیــن گفــت« :مــا امیدواریم
بخشهــای فنــی و تخصصــی در

چارچوب کمیته مورد نظر ،به نتیجه
مورد قبول ایران و کشورهای مرتبط با
این ماجرا ،دست یابد» ،چون «مبنای
ایکائو ،گــزارش فنی کمیته تحقیق
مشترک است».
ایــن درحالــی که اعضــای خانواده
شــماری از کشته شدگان هواپیمای
اوکراینــی شــکایتی را در دادگاه
انتاریــوی کانادا ،به طور مشــخص
علیه علی خامنهای ،رهبر جمهوری
اسالمی ،و فرماندهان سپاه پاسداران
تحت عنوان «عمل تروریستی ساقط
کردن هواپیمای تهراناوکراین» ثبت
کردهاند و شماری از خانوادهها نیز بر
دادخواهی بینالمللی تاکید دارند.
وزیر خارجه اوکراین نیز چند روز قبل
با تاکید براینکه «ایران را برای گرفتن
جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده
تحت فشــار گذاشتهایم» ،گفت« :ما
میخواهیم بدانیم چه کسی دستور
شلیک به پرواز  ۷۵۲را داده است ،زیرا
باید به عدالت سپرده شود».
لعیا جنیدی ،معاون حقوقی حســن
روحانــی ،اما گفــت که اگــر «در
چارچوب کمیته مشترک گزارش فنی
در رابطه با علل حادثه مطرح شــود،
این گزارش قابل اتکاست و ایکائو از آن
پیروی می کند و مراجع بینالمللی
دیگر عللاالصول از آن گزارش عدول
نمی کنند و این سنت و رویه در ایکائو
همیشه این را نشان داده است».
او گفت« :کار کمیته بسیار مهم است
امیدواریم از آنجا نتیجه بگیریم زیرا با
حاصل شدن نتیجه درست و تحقق
دقیق» دیگر «اینگونه مسایل [ارجاع
پرونده بــه دادگاه بینالمللی] اصال
مطرح نمیشود».
جنیدی همچنین درباره ثبت شکایت
وکالی خانوادههای تعدادی از کشته
شدگان هواپیمای اوکراینی در کانادا،

گفت« :دولت کانادا از ما شکایت نکرده
اســت ،تعدادی وکیل از ما شکایت
کردهاند» و «آنهــا پیش فرضهایی
دارند که اثبات شده نیست ».او گفت
که ارزیابی دقیقی نمیتوان از شکایت
خانوادههای کشته شدگان هواپیمای
اوکراینی داشت.
معــاون حقوقــی حســن روحانی
«دیدگاه دولت» جمهوری اســامی
درباره کشته شــدن  ۱۷۶سرنشین
هواپیمای اوکراینی با موشــکهای
سپاه پاسداران را منحصر به «جبران
خسارت زیاندیدگان ،رفتار مساوی با
همه زیاندیدگان و قربانیان این ماجرا
و حداکثــر حمایت مقــدور از آنها»
دانست و گفت« :اگر به این نحو انجام
شود ،نیازی به این مسایل و نگرانیها
نیست».
این درحالی اســت اعضــای خانواده
تعدادی از کشتهشــدگان هواپیمای
اوکراینــی بــر «دادخواهــی» برای
مشــخص شــدن عامــان و آمران
هدف قــرار دادن پــرواز ۷۵۲تاکید
دارند .شماری از آنها بر لزوم سپردن
رهبر جمهوری اســامی و مقامها و
فرماندهان ارشد ســپاه پاسداران به
دست عدالت سخن گفتهاند.
علیاصغر گرجی ،عموی پونه گرجی
 ،جمعه چهارم بهمن ،ضمن انتشــار
تصاویری از برگههای قضایی شکایت
علیه جمهوری اســامی ،نوشت که
این شکایت به طور مشخص از علی
خامنهای ،رهبر جمهوری اســامی،
و فرماندهان ســپاه پاسداران تحت
عنــوان «عمل تروریســتی ســاقط
کردن هواپیمای تهراناوکراین» و در
چارچوب قانون جزایی «عدالت برای
قربانیان تروریســم» کانادا در دادگاه
اونتاریو ثبت شده است.
قانون مورد اشــاره گرجــی به اتباع

کانادایی کــه قربانــی فعالیتهای
تروریستی شدهاند ،اجازه میدهد از
تروریستها و یا کشــورهای حامی
تروریسم شــکایت کنند .این قانون
امکان پیگیری برای دریافت خسارت
را نیــز به این قربانیــان میدهد .در
تصویر این شکایت ،نام حسین سالمی
فرمانده کل ســپاه پاسداران ،محمد
باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح
و امیرعلی حاجیزاده فرمانده نیروی
هوافضای سپاه پاسداران نیز به عنوان
متهمان مورد اشاره قرار گرفته است.
عالوه براین ،پنج کشور کانادا ،سوئد،
اوکراینی ،بریتانیایی و افغانستان که
شهروندانشــان در این هواپیما و با
شلیک موشکهای ســپاه پاسداران
کشته شــدند یک «گروه بینالمللی
هماهنگــی و پاســخگویی» بــرای
قربانیان پرواز ۷۵۲تشــکیل دادهاند
که اعضای آن در حاشــیه کنفرانس
امنیتی مونیــخ دیدار و تاکید کردند
که ایران را برای همکاری و شفافیت
بیشتر در این زمینه تحت فشار قرار
دادهاند.
از جمله فرانســوا فیلیپ شــمپین،
وزیر خارجه کانادا ،نیز  ۲۶بهمن ماه
در پاسخ به ســوال ایران اینترنشنال
درباره خواســت این کشور از تهران
گفت« :جمهوری اسالمی ایران باید
هرچه سریعتر ،جعبه سیاه هواپیمای
سرنگون شده اوکراینی را تحویل دهد
و با گروه تحقیــق جنایی همکاری
کند».
پیشتر نیز جاســتین ترودو ،نخست
وزیر کانادا تاکید کرده بود که «ایران
باید مسئولیت کامل شلیک به هواپیما
را برعهده بگیرد ،زیــرا خانوادههای
کشتهشــدگان در این پرواز ،پاسخ و
عدالت میخواهند».
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چرا ظریف درباره جعبه سیاه به
تئوری توطئه روی آورده است؟
خروج جعبه سیاه هواپیما از ایران بر خالف آنچه محمدجواد ظریف
میگوید ،موجب از دســت رفتن حق کشور محل سقوط هواپیما از
مدیریت گروه تحقیق نمیشود.
بیــش از چهــل روز از ســرنگون
کردن هواپیمای مســافربری توسط
موشکهای سپاه پاســداران انقالب
اســامی بر فراز تهــران که به مرگ
دلخراش  ۱۷۶نفر انجامید ،میگذرد.
در تازهتریــن اظهارنظــر از ســوی
جمهوری اسالمی ایران« ،محمدجواد
ظریــف» ،وزیر امــور خارجه دولت
«حسن روحانی» گفته است که این
کشور فنآوری بازخوانی جعبه سیاه
هواپیما را ندارد اما از بیم دستکاری،
آن را به بیرون از ایران هم نمیفرستد.
ظریــف بــه تلویزیــون امریکایــی
«انبیســی» گفتــه اســت« :چرا
میخواهنــد این جعبــه را از حوزه
قضایــی ما خارج کننــد؟ چرا آنها
میخواهنــد آن را از دســتان ما در
بیاوردند؟ چه چیــزی در این جعبه
وجــود دارد کــه میخواهند پنهان
کنند؟ این یک ســوال بسیار بسیار
مهم اســت .فکر میکنم امریکا باید
صراحتا اعالم کند .آنها باید ابزارهای
الزم برای خواندن دادهها را در اختیار
ما قرار دهند .میتوانند در این فرآیند
حضور داشته باشند .به ایران بیایند و
این تجهیزات را با خودشــان بیاورند
و خودشان محتوای این جعبه سیاه
را بخوانند .اما این کار باید در حضور
ما انجام شــود… چرا این چیزها را
در اختیار ما قــرار ندادند؟ آیا چیزی
وجود دارد که آنها میخواهند پنهان
کنند؟»
بر اســاس الحاقیه  ۱۳به کنوانسیون
هوانوردی غیرنظامی  ۱۹۴۴شیکاگو،
پنج دولت حق دارنــد در تحقیقات
مربوط به یک سانحه هوایی شرکت

داشته باشند؛ کشــور طراح و کشور
سازنده هواپیما ،کشــور محل ثبت
هواپیمــا ،کشــوری کــه شــرکت
هواپیمایــی به آن تعلــق دارد و در
نهایت کشــوری کــه هواپیما در آن
دچار سانحه شده است .مدیریت گروه
تحقیق با کشوری است که سانحه در
آن به وقوع پیوسته است.
در فاجعــه ســرنگونی هواپیمــای
مســافربری اوکراینی توســط سپاه،
فرانسه ،امریکا و اوکراین حق حضور در
هیات تحقیق را دارند .بر این اساس،
جمهوری اسالمی ایران که هواپیما را
بر فراز تهران سرنگون کرده ،به عنوان
کشور محل سقوط ،حق تصمیمگیری
نحوه فعالیت گروه تحقیق را دارد که
متشــکل از نمایندگان چهار کشور
است.
مطابق قوانین «ســازمان هوانوردی
بینالمللــی» (ایکائو) ،کشــور محل
سقوط باید زمینه فعالیت موثر و فوری
گروه تحقیق را فراهم و به سرعت با
بازخوانی جعبه سیاه ،به روشن شدن
جزییات حادثه کمک کند.
جمهوری اســامی ایــران میگوید
دســتگاههایش توانایی اســتخراج
اطالعات موجود در دو جعبه ســیاه
هواپیمای ســاقط شده را ندارند و در
عین حال ،حاضر به ارسال جعبههای
سیاه به فرانســه که این فنآوری را
دارد ،نیست.
بر اســاس مقــررات ایکائو ،کشــور
ســازنده هواپیمــای «بویینگ» که
ایاالت متحده است ،باید امکانات فنی
بررسی جعبه سیاه شامل تجهیزات
الزم و متخصصان استفاده از آن را به
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پذیرفته است و قاعدتا نباید اطالعات
فاش نشده بدتری از شلیک موشک
به هواپیمای مسافربری وجود داشته
باشــد که مقامهای ایرانی از افشای
احتمالی آن در هراس باشند.
در صورت ادامه وضعیت موجود ،یعنی
بالتکلیف ماندن وضعیت جعبه سیاه
محل
به عنوان
هواپیما ،بااوکراین
کشوربهای
سرسام آور
افزایش
ایرونیا-
شده
ساقط
هواپیمای
صاحب
ثبت و
انتاریو و به ویژه در تورنتو
مسکن در
ایکائو
شــورای
،میتواند
دریافت
موضوع راازبهجمله
گزینه هایی
سازمان
دخالت
خواستار
و
دهد
ارجاع
مالیات از خریداران خارجی مسکن
هوانوردی بینالمللی برای حل و فصل
مطرح شده و وزیر دارایی دولت
ماجرا شود .تا به این جا ،شواهد کافی
استانی اجرای آن را راهکاری برای
برای ارایــه در دادگاه وجود دارد که
داند.
ســویمسکن
کردن بازار
آرام
نقض
میدر
اوکراین
تواند از
می
27.7
متوسط
طور
به
مسکن
بهای
مقررات ایکائو توســط ایران مطرح
درصد در تورنتو بزرگ افزایش
شود.
detached
قیمت
متوسط
یافته و
تبعه
بیش از ۶۰
اوکراین،
غیــر از
به
دالر رسیده
میلیون
هــم1.۵
 homeبه
کشــته
هواپیما
در این
کانادا
عنواندارایی
سوسابه وزیر
است
عضوی
چارلزکشور
شــده.اند .این
ایکائو ،م
تفسیر
تواندباخواســتار
شجاعت اعالم
سالیقبل
ازانتاریو
موجود
گشایش در ب
مقررات و
بست را که
استاننراهی
بود این
کرده
محل
کشــور
عنوان
بریتیشایران
شــود.
نخواهد
انتخاب
کلمبیابهرفته
ســازنده
نداردعنوان
امریکا به
همچون آنها
ســقوطدرو نظر
کرد و
رای
از
باید
شده،
سرنگون
هواپیمای
خریداران خارجی مسکن
برای
احتمالی ایکائو تبعیت کنند.
مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
در صورتی که شورای ایکائو دستوری
در عوض دولت لیبرال انتاریو
صادر و جمهوری اســامی ایران از
مالیات انتقال مسکن برای خریداران
تبعیت از آن خودداری کند ،موضوع
کاهش داد.
خانه
فوری از ســوی
اولی رابه طــور
توانــد
می
ها،
قیمت
رویه
بی
رفتن
باال
با
حال
اوکراین یا کانادا به دیوان بینالمللی
شود .فکر
ارجاع و به
عقیده داده
سوسا
تغییردر الهه
دادگستری
است.
افتاده
چارهادامه اختالف طرفهــای درگیر
بــا
خبرنگاران درمورد
ماجرایگفتگو با
او در
هواپیمای
ســرنگون کردن
در
تهــران،
آســمان
اوکراینــی در
تورنتو
مسکن
تازه بازار
وضعیت
امکان
ســناریوی
احتمالی،افزایش
بخوبی از روند
بدترین «:من
گفت
اســامی
جمهوری
عضویت
تعلیق
اخیر باخبرم.
یک سال
قیمتها در
ن
هوانوردی
المللی
بی
سازمان
از
ایران سال قبل فکر می کردم باید به
یک
تعلیقی
چنین
دارد.
وجود
غیرنظامی
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا
المللی
پروازهای بین
تواند
می
شدن عده
توقفنگران کم
ولیبهحاال
کند
بــه ایران و لغو مجوز هواپیمای ایران
ای هستم که توانایی مالی ورود به
برای پرواز به خارج از این کشــور و
این بازار را دارند .هر کجا را که
خــودداری هواپیمایهای عبوری از
درحال
عده ای
استفادهمیاز کنی،
نگاه
منجر شود.
آسمان ایران

به فکر دریافت

هفته  -تعداد فزایندهای از بسیار کم و در حدود کمتر از
شهروندان آمریکایی برای فرار یک درصد است.
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه
پناهندهمیشوند.
مهاجرت کانادا گفت :من از یک
به گزارش هفته به نقل از پایگاه آمریکایی بزرگسال خبر دارم که
اینترنتی یو.اس.ای تودی ،تعداد سال  2۰1۴به دلیل نیاز به حمایت،
کم اما رو به رشدی از مردم با پناهندگی او موافقت شد .باقی
آمریکا به دنبال پناهندگی در آنها تماماً کودک بودند.
کانادا هستند .به گزارش آژانس پس از ریاستجمهوری ترامپ
خدمات مرزی کانادا ،تعداد در آمریکا و فرمانهای منع
شهروندان آمریکایی که به دنبال مهاجرتی او ،تعداد پناهندگان
پناهندگی در کانادا هستند ،در آفریقایی و آسیایی که به سوي
سالهای  2۰1۵و  2۰1۶بیش از مرزهای کانادا مي روند بیشتر
دو برابر شده و از  ۸۰تن به  1۸7شده است.
تن رسیده است؛ البته درخواست پال کالفورد یکی از پزشکان
بیشتر آنها رد شده است.
مرکز سالمت مهاجران و
جعبهفرار
خاطر
ماندنها به
بالتکلیفاز آن
در صورت ادامه وضعیت موجود ،یعنی برخی
فوریه
عنواندر
اوکراین بهکانادا
پناهندگان
ماه محل
کشور
سیاهازهواپیما،
وضعیت
سازمان
دخالت
خواستار
و
دهد
ارجاع
ایکائو
شورای
به
را
موضوع
تواند
ثبت و صاحب هواپیمای ســاقط شده می
رفتن به زندان و برخی دیگر به گفت :هر شخصی که به هر
هوانوردی بینالمللی برای حل و فصل ماجرا شــود .تا به این جا ،شواهد کافی برای ارایه در دادگاه وجود دارد که
جنگیدن
خاطر سرپیچی از
شود.برای دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای
میتواند از سوی اوکراین در نقض مقررات ایکائو توسط ایران مطرح
آمریکا ،خواستار اقامت در کانادا ما فرار میکند ،میگوید :آمریکا
هستند .حال و پس از روی کار دیگر محل امنی برای زندگی
دستکاری اطالعات آن توسط
تجهیــزات مانع
حضــور این
محل حادثه بفرستد.
افراد وجدید
دولت
آمدن
باعثت.
آمریکا ،نیس
جمهوری اسالمی ایران تحت تحریم دیگری وجود داشته است یا خیر.
کشورها شــود ،چنین تشکیکی که
وکالی مهاجرت برآورد
ایــاالت متحــده ،از جملــه تحریم در صورتــی که ظرف مــدت زمان نوعی تئوری توطئه است ،به سه دلیل
آمریکایی
شهروندان
قبولیکه
کردهاند
امضای فرمان مهاجرتی
از
بعد
امــکان
صنایــع هوانــوردی غیرنظامی قرار قابل
بازخوانی جعبه بیمبنا است:
هواپیمایترس
بیشتری از
ماه
آمریکا
حق جمهور
رییس
استدرکه در
نمایندگان ایران
دونالد اوال
دولتدر ایران
ساقط شده
دارد .با این همه ،اعالم شــد که دفتر سیاه
ترامپ به
مبنی
بازخوانی2۰17
ژانویه سال
میالدینظارت
جعبه ســیاه
شمالی فرآیند
مرزهایاسالمی
سوی جمهوری
نداشته باشد،
کنترل داراییهــای خارجی وزارت وجود
تعیین تکلیف،
خواهندبرای
بایست آن را
اطالعات،
اســتخراج
کنند و
کرد و
خزانهداری امریکا پس از ســرنگونی میفرار
هفت
مسلمان
زماناتباع
منعدرورود
خواهان بر
کشور،حضور
دهد که در محل
قــرار بود.
کشــوریخواهند
اختیاردر کانادا
هواپیما ،مجوزهای الزم را برای ارسال دراقامت
باشند .نخست
داشتهترودو
جاستین
جعبه
گفت:دارای دو
کاناداهواپیما
وزیرنکــه
مهاجرت دوما ای
ادارهاختیار دارد.
گزارشرا در
فنــی آن
امکانات
اساس
تجهیــزات و متخصصان بویینگ به بر
ها
کانادایی
خروج جعبه ســیاه هواپیما از ایران سیاه اســت که اطالعات آن به طور
ایران صادر میکند.
و پناهندگی مرزی کانادا ،اگرچه بدون توجه به ایمان تان ،به شما
در حال حاضر دولت ایران باید پاسخ بر خالف آنچــه محمدجواد ظریف همزمان استخراج میشوند و احتمال
خوشآمد
گویند.نها در حضور
میهر دو آ
کاری
مهاجران دســت
رویرفتن حق
کانادا ازبردست
درهای موجب
دهد که پس از صدور این مجوزها ،آیا میگوید،
سقوطسال
محلو از
کشوربوده
اقدامات الزم را برای دریافت آن و از باز
عقیده
کانادایی بر
تاکنون وکالی
این اوکراین
ناظــران
نمایندگان ایران و
2۰1۵مدیریت
هواپیما از
شهروند
هزار
چهل
از
بیش
جملهحضورمتخصصانبویینگانجام به
آمریکا
در
ترامپ
تا
که
هستند
که در این زمینه ذینفع محســوب
گروه تحقیق نمیشود.
وجود ندارد.
ابهامی که وزیر
چنین علی
رغم داده
اقامت
داده و اگر مقدمات این کار ،از جمله همسوری
است ،دولت کانادا
شود ،کار
است،اموراما مبری سر
اســامی ایران
جمهوری
نهایت
در
که
آفریده
اسالمی
جمهوری
صدور ویزا برای کادر هواپیماســازی خارجه
بیشتری جنگ و جدل بر سر ارائه پیشنهادی
درصد پذیرش درخواست با پناهندگان آمریکایی
وایر)
(ایران
داور
فرامرز
روبروخود در
آمریکایی قصور
شهروندان جعبه سیاه
پناهندگیخارج کردن
بویینگ را به انجام رســانده ،آیا برای ممکن است
شــلیک به هواپیما را باالتر برای خرید هستند و من نسبت
خواهد بود.

AQUA UNITED

PLUMBING LTD
مسکونی و تجاری

* جمع آوری کلیه وسایﻞ و اﺛاﺛیه دورریﺨتنی در اسرع وقت
* جمع آوری بقایای مﺼاﻟﺢ و وسایﻞ بﻌد از نوسازی ساختمانی
(در و پنجره ،موکت ،ﻟمینیت ،چوب ،آجر ،سیمان)....،
* اجاره کانتینترهای بﺰرگ ذباﻟه

خدمات ﻟوﻟه کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اﺿﻄراری  ۲4ساعته
ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بﺰرگ
نورت شور ،برنابی ،ونکوور ،داونتاون ،کوکیتﻼم ،میپﻞ ریﺞ

AFFORDABLE PRICING

»برآورد هﺰینه رایﮕان«

778-926-5865
778-926-5865
www.JunkOutExpress.ca

»ما رﺿایت شما را تﻀمین میکنیم«

بهﺰاد

77۸-۸34-۶۲۶7

aquaunitedplumbing@yahoo.ca
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پولهای کثیف ،بی رقیب سازی و تفتیش عقاید

رسوایی و شرم آوری
بیعت ۹۸

بیعــت  ۹۸نیز هماننــد بیعتهای پیشــین در جمهوری
اسالمی رسوا و شرمآور است ،چه از حیث خرید صالحیت و
نامزدی و خرید و فروش رای ،چه از جهت تقلب و مهندسی
صندوقها ،چه از حیث مهندسی نامزدها و چه تمهید همهی
مقدمات برای اعزام از ما بهتران به کرسیهای مجلس شورا
و خبرگان.
این رســواییها فراتر از رد صالحیت افراد به دلیل شرکت
نکردن در نماز جمعه یا رد صالحیت یک امام جمعه به دلیل
التزام نداشتن به اسالم است .حکومت همیشه اصرار داشته
اســت که اعضای مجلس همه بلــه قربان گوی صد درصد
باشــند و این امر برای بیت تضمین شــود .این نمونهها در
جمهوری اسالمی و برنامهها و سیاستهایی که دارد بسیارند
و در بیعتهای گذشته هم سابق دارند .در این یادداشت به
چند مورد خاص و گویا از این رســوایی و شرم آوری مکرر
اکتفا میکنم.
بی رقیبسازی بیعت با محمد یزدی در قم
تنها دو نامزد در قم برای بیعت میان دورهای مجلس خبرگان
رهبری تایید صالحیت شــدند :طلبــهای جوان به نام رضا
پورصدیــق و محمد یزدی .از میان  ۵۷ثبت نام شــده۲۶ ،
نفر صالحیتشــان احراز نشد .از میان  ۲۸نفر باقی مانده،
محمد یزدی و رضاپور صدیق تائید صالحیت شدند و  ۲۹نفر
انصراف دادند( .انتخاب  ۴بهمن  )۱۳۹۸روشن است که برای
بی رقیب ماندن یزدی  ۵۶رقیب را با وعدهی پاداش و تنبیه
کنار زدهاند و یک طلبهی جوان ناشــناخته را برای درست
کردن صورت ظاهری انتخابات نگاه داشتهاند.
«شما باید همان جمله آقا را بگویید»
علی مطهری در نامهای به شــورای نگهبان در اعتراض به
رد صالحیت خود میگوید« :یکی از حقوقدانهای آن شورا
 ...گفت :شــما در نطق خود گفتهاید «نهم دی اگر بنا باشد
موجب تفرقه شود ،دیگر یوم اهلل نیست بلکه یوم الشیطان
است» .گفتم درست است ،اآلن هم همین را میگویم .گفت:
شما باید همان جمله آقا را بگویید .گفتم من جمله خودم
را گفتهام ،جمله ایشــان هم به جای خود؛ و البته از اینکه
چنین نگاهی در یک عضو شورای نگهبان وجود دارد متأسف
شدم ».علی مطهری در دورانی که دیگران با همین توجیهات
رد صالحیت شدند متاسف نشد و نوبت به خودش که رسید
تراژدی را درک کرد .چهل سال سیاستهای تحقیرکننده
هنوز خیلی از وفاداران به حکومت را متاسف نکرده است.
تفتیش رسمی اظهارات سیاسی
غالمرضا حیدری عضو رد صالحیت شده مجلس می گوید:
«روزی کــه به شــورای نگهبان مراجعه کــردم کنار آقای
کدخدایی فرد دیگری بهعنوان کارشناس ،پرونده را در دست
داشت ،آنچه مطرح کردند تمرکز روی نطقها و ب ه خصوص
نطق سیزدهم شهریور سال  ۹۶بود .آنچه بهعنوان اتهام با من
در میان گذاشتند اظهار نظرهای سیاسی من بود؛ گفتند در
نطق خود گفتهاید که «ما سفارت آمریکا را اشغال کردیم و
نقطه آغازین شروع جنگ تحمیلی همین موضوع بوده و بعد
از فتح خرمشهر جنگ را تا نوشیدن جام زهر ادامه دادیم»،
چرا این را گفتی؟ جنگ را امام ادامه دادند و گفتند که یک
لحظه هم پشیمان نیستند .من در توضیحاتم گفتم اگر بعد از
فتح خرمشهر ما صلح را میپذیرفتیم جنگ شهرها و بمباران
تاسیسات ما شروع نشده بود و تازه عربستان حاضر بود ۵۰
میلیارد دالر غرامت به ما بدهد ،و این خیلی به نفع ما بود تا
اینکه در حالت اضطرار قرار بگیریم ...در بخش دیگری از این
گفتوگو به من گفتند چرا در نطق خود گفتی «هزینههای
فعالیت برونمرزی ما در سوریه و یمن زیاد است و تحریمها
اثر گذاشته است و تا زمانی که روابط ما با دنیا حسنه نشود
اوضاع بهتر نمیشود؟» من گفتم روی هزینههای برونمرزی
نقد دارم ،هنر ما در این است که در روابط خارجی باالنسی
برقرار کنیم و منافع ملی کشــور را در این وضع نمیبینم».
(کیهان  ۱۵بهمن  )۱۳۹۸رد صالحیت افراد به خاطر چند
اظهار نظر نشان میدهد که چه کسانی میتوانند در ایران
عضو مجلس باشند و حکومت چگونه به افراد میآموزد که
مثل رهبر جمهوری اسالمی حرف بزنند.

همه وعدههای کاندیداهای انتخابات :

از اعدام حسن روحانی تا ارضای نیازهای جنسی

تبلیغات داوطلبان انتخابات مجلس
یازدهم روز چهارشنبه  ۳۰بهمن ۹۸
به پایان رسید.
فضــای تبلیغات ایــن انتخابات که
مجیدمحمدی
میان داوطلبان تایید صالحیت شده
توسط شورای نگهبان صورت میگیرد
ســردتر از دورههای گذشته بود و به
نرخ تایید صالحیت
همین دلیل کاندیداها مجبور بودند
بیش از گذشته از روشهای نامتعارف
محمود صادقی ،عضــو مجلس دهم در صفحه توئیتر خود برای مطرح کردن خود استفاده کنند.
نوشــت« :در ایــن دوره از انتخابات واســطهها نرخ تأیید دادن وعدههــای عجیــب و غریب و
صالحیت را بعضا تا چهار میلیارد تومان باال بردهاند؛ چه شود تحقق ناپذیر ،یکی از این روشهاست.
این مجلس یازدهم ».در نظامی که ثروت و قدرت و منزلت
در انحصار قشر حاکم اســت اگر عدهای از یکی از این سه حسن روحانی را استیضاح و سپس
محروم شــوند میتوانند با دیگری جایش را پر کنند .ثروت اعدام میکنیم!
در دوران بیعــت هم به کار خرید صالحیت ،هم به کار قرار
گرفتن در فهرست نامزدهای جناحی (که دورهی قبل برای وعده انتخاباتی «اصغر جمالی فرد»،
فهرست اصالح طلبان در شورای شهر تهران حدود  ۲میلیارد کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم از
تومان بود) و هم به کار خرید رای می آید.
تهران استیضاح و سپس اعدام رییس
جمهور ،حسن روحانی است.
بستن فهرست اصالح طلبان توسط شورای نگهبان
این فعال سیاسی اصولگرا که در راس
لیستی به نام آنا قرار دارد در اینباره
حکومت به نمایش رقابت سیاسی در انتخابات نیاز دارد .به گفتــه :اگر رای بیاوریــم در مرحله
همین دلیل بعد از رد صالحیتهای گسترده به تعدادی که اول اســتیضاحش را مطرح میکنیم
اصالح طلبان بتوانند فهرست انتخاباتی درست کنند از صافی و بایــد گفت تمام برادارانی که با من
شورای نگهبان عبور داده شدند .بدین ترتیب شورای نگهبان هستند اســتیضاح آقای روحانی را
نه تنها تعیین میکند که چه کسانی قابل بیعت هستند و
پیگیری میکنند ،ســپس بعد از آن
چه کسانی حتما باید به کرسیها دست یابند لیست گروهها
که استیضاح وصول شد به قوه قضاییه
را نیز برایشان تعیین میکنند.
نامه میدهیم که وی مجرم و خالفکار
است.
یا حسین ،تجمیع و تقلب
وی درباره دالیلش برای مجرم بودن
حســن روحانی نیز ادعا کرده :آقای
حسن روحانی در مورد فرایند بیعت در ایران میگوید«:من
روحانی سال  ۶۵با نماینده اسرائیل
که نمی پسندم این شــکلی که االن ما صندوق آرا داریم،
دیدار داشــته و بنده این ســند را به
حــاال دیگه چاره نداریم هر چه هم با آقای وزیر کشــور در
هر دورهای تاکید کردیم به هر حال نشــد که این انتخابات زبانهــای عبری ،عربی ،فارســی و
را الکترونیکی کنیم ،افغانستان هم این کار را کرد .این کار انگلیسی منتشر کردهام و اگر ایشان
را بکنیم این که چیزی نیســت آخر این چیست دو مرتبه اعتقــاد دارد چنین چیزی نیســت
روی ورقه بنویســد دو مرتبه در صندوق بیندازد و باز یکی میتواند از من به دادگاه شکایت کند.
میخواند ،یکی عالمت میزند و معلوم نیست آن چه چیزی جمالــی فرد همچنین گفته :اشــد
را میخواند و این کجا را عالمت میزند .بعد همه که عالمت مجــازات را بــرای آقــای روحانی
زدیم یا حسین تجمیع .و آخر که میخواهند تجمیع کنند میخواهیم که اشــد مجازات اعدام
چه بســاطی پیش میآید آنجا باید مراقب و مواظب باشیم است .او امروز خرابکاری میکند و به
می کند( ».الف نظام و رهبری ضربه میزند!
خیلی از انتخابات در تجمیع مشــکل پیدا 
 ۷بهمــن  ) ۱۳۹۸هیچ کس بــرای بی اعتبار کردن بیعت

در جمهوری اســامی بهتر از رئیس قوهی مجریه نیست .فضا را برای ارضای غریزه جنســی
آماده میکنم!

البتــه اگر نزدیکان و هم محفلیهای روحانی نامزد شــده
و به مجلس راه می یافتند ایران برای وی درخشــانترین
وعده «حجه االســام کریم زمانی»،
دموکراسی در دنیا بود.
نامزد انتخابات مجلس از اســفراین
نیز ایجاد فضای مناسب برای ارضای
هزینهی تبلیغات از جیب دیگران
حالل غریزه جنسی جوانان است.
چهار منبع مشــخص برای هزینههای تبلیغات انتخاباتی ایــن کاندیدا که خود را کارشــناس
وجود دارد :پولهای کثیف که از کســب و کار مواد مخدر ارشــد علوم و حدیث معرفی کرده،
به دست میآید .علی هاشمی دبیر کل سابق ستاد مبارزه با درباره شیوه ایجاد این فضا توضیحی
مواد مخدر و رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی ورود نداده اما به نظر میرســد منظور او
گسترش فرهنگ صیغه است که در
پولهای کثیف به فرایند انتخابات را تایید کردهاند؛
منابع غیرشفاف بیت و سپاه که هیچ نظارتی بر آنها ممکن بین روحانیون ایران به عنوان شــیوه
نیست (مثل قاچاق و پولشویی) و برای نامزدهای نزدیک به مشروع ارضای غریزه جنسی شناخته
این دو نهاد مصرف می شود؛ منابع ناشی از خصوصی سازی میشود.
و امتیازات ناشــی از اختصاص ارز و وامهای ارزان قیمت به پیش از این نیز در دهه گذشته بحث
عنوان جبران خاصه خرجیهای دولتی به بخشی از نامزدها خانههــای عفاف به عنــوان مکانی
تعلق میگیرد .و توزیع امکانات دولتی در ایام انتخابات توسط برای ارضای نیازهای جنسی جوانان
نهادهایی که مدیریت آنها رد دست جناحهای سیاسی است از ســوی مقامات جمهوری اسالمی
(مثل کمیته امداد) .این نوع تامین منابع در همهی دورهها مطرح شــده بود که با واکنش منفی
افکار عمومی به حاشیه رفت.
جریان داشته و دور یازدهم استثنا نیست.
نتیجه از پیش مشخص است

وعده یارانه یک میلیونی

بنا به ادعای شورایعالی سیاستگذاری اصالحطلبان در یک
بیانیه «تکلیف بیش از  ۱۶۰کرسی مجلس ،از پیش معلوم
است و اساسا هیچ رقابتی در آنها ،حتی بین اصولگرایان نیز
شــکل نخواهد گرفت و در نزدیک  ۷۰کرسی ،در بهترین
حالت ،رقابتی کمرمق فقط بین اصولگرایان برقرار اســت».
بدین ترتیب رد صالحیتهــا و چینش نامزدها به گونهای
اســت که بیت و ســپاه میدانند چگونهای مجلسی شکل
خواهد گرفت .رایگیریای کــه نتیجهاش از پیش معلوم
است دیگر انتخابات نام نمیگیرد.

یک کاندیدای دیگر انتخابات مجلس
که انتشــار ویدیوی سخنانش درباره
تبدیل کردن ترشــیز به قدرت اول
اقتصادی ایران بازتاب گســتردهای
در فضای مجازی داشــت در پوستر
تبلیغاتــی خود کــه تصاویر محمود
احمدینژاد و محمد علی رجایی هم
در آن قرار دارند نوشته ،یارانهها باید
یک میلیون تومان شوند!

این کاندیدا در حالی وعده یارانه یک
میلیون تومانی میدهد که دولت پس
از سه برابر کردن قیمت بنزین که به
اعتراضات گسترده آبان ماه و کشتار
صدها و به گفته برخی منابع ۱۵۰۰
تظاهر کننده ،مبلغ یارانه ها را برای
بخشــی از خانوارهای ایرانی به مبلغ
 ۵۵هزار تومان افزایش داد.
الیگودرز را تبدیل به شــمال ایران
می کنم!

یک کاندیدای تایید صالحیت شــده
شــورای نگهبان نیز وعده داده که با
کاشــت یک میلیون نهال در ســال
شهرستان الیگودرز را به شمال ایران
تبدیل میکند .نکته جالب درباره این
وعده این است که گذشته از غیرعملی
بودن آن با توجه به محدودیت های
مالی ،تحقق چنین وعدهای نیز به یک
فاجعه زیست محیطی منجر خواهد
شد.
به عقیده کارشناسان محیط زیست،
مساله اصلی زیســت محیطی امروز
ایران خشــکاندن عمدی کشــور به
واسطه اســتفاده بیرویه از آبهای
زیرزمینی است .آبیاری یک میلیون
نهال در ســال با توجه به بحرانهای
مداوم خشکســالی که زاگرس با آن
دســت و پنجه نرم میکند مستلزم
اســتفاده بیشتر از ذخیره رو به اتمام
آبهای زیرزمینی منطقه اســت که
بحران خشکی این منطقه را تشدید
خواهد کرد.
اشتغال و بودجه ،دو دروغ کاندیداها
در شهرستانهای محروم

مطالبه اشــتغال پایدار و نیز سهمی
عادالنه از بودجه عمومی حق اساسی
مردم است اما وعده داوطلبان انتخابات
مجلس یازدهم در شهرستانها برای
ایجاد اشتغال و تامین بودجه با توجه
به شرایط اقتصادی کشور نمیتواند
رنگی از حقیقت داشته باشد.
در بحــث بودجه ،نظــام جمهوری
اسالمی با یکی از بزرگترین بحرانهای
اعتباری خود روبروست به نحوی که
حتی قادر به نگه داشتن سطح قبلی
بودجههای استانی نیز نیست.
به گفته نماینــدگان مجلس ،بودجه
سال  ۱۳۹۹کشور آبکی و غیر واقعی

تنظیم شــده و ارقام آن غیر واقعی
است.
به طور مشخص ،صادرات نفت ایران
در بودجــه ســال  ۱۳۹۹حدود یک
میلیون بشــکه در روز در نظر گرفته
شــده درحالی که با توجه به تحریم
گسترده امکان فروش این مقدار نفت
وجود ندارد.
رقم درآمدهای مالیاتی دولت نیز در
این بودجه  ۱۷۵هزار میلیارد تومان
در نظر گرفته شــده که به گفته رضا
پایدار ،فعال اقتصــادی ،تحقق آن با
توجه به اینکه اکثر بنگاههای اقتصادی
در ایران با رکود گسترده دسته و پنجه
نرم میکنند ،غیر ممکن است.
به این ترتیب ،نه تنها چشــماندازی
برای افزایش بودجه خدمات عمومی
در شهرستانهای کشور وجود ندارد
بلکه با ادامه سیاست خارجی تهاجمی
نظام و گسترش تحریمها و به دنبال
آن کاهش درآمدهای کشور ،باید در
انتظار کاهش بودجههای عمومی در
سالهای آینده نیز بود.
اشتغال جوانان تحصیل کرده و جویای
کار در پســتهای دولتــی نیز دیگر
وعدهای است که توسط کاندیداها در
استانهای محرومی مانند کردستان،
لرستان ،کرمانشــاه و ایالم به مردم
داده میشــود .این وعدهها در حالی
بیان میشــوند که مقامات مسوول
دولتی بارها اعالم کردهاند که ظرفیت
استخدام در نهادهای دولتی به ویژه
پس از اســتخدام  ۵۰۰هــزار نفر در
ماههای پایانی دولت احمدی نژاد پر
شده و دولت توانی برای استخدامهای
بیشتر ندارد.
اســتفاده از روشهــای خالقانه در
تبلیغات انتخاباتــی و دادن وعده به
رای دهندگان امری طبیعی است که
در انتخابات سراسر دنیا نمونههای آن
دیده می شــود .آنچه این موارد را در
انتخابات مجلــس در ایران تبدیل به
امری غیر طبیعی کرده ،سقوط جایگاه
مجلس در ساختار قدرت جمهوری
اسالمی است .مجلسی که نمایندگان
آن حتی از تصمیماتی مانند افزایش
ســه برابری قیمت بنزین مطلع هم
نمیشوند احتماال توانی برای تحقق
مطالبات مردم نخواهد داشت.
مهرداد خیراندیش (ایران وایر)

 21شماره  ۱4۶۴جمعه  2اسفند ۱۳۹۸

Issue 1464 Friday February 21, 2020

مرکز فرماندهی جدید اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای ایران
اســرائیل برای مقابله با تهدیدهای
ایران یک مرکــز جدید فرماندهی
ایجاد میکند .اســرائیل این اقدام
خود را بخشی از تجدید سازماندهی
فراگیر ارتش خود اعالم کرده است.
یک ژنرال ارشــد ارتش اسرائیل
هدایت این مرکز را برعهده خواهد
داشت.

دویچه وله -خبرگزاری آسوشیتدپرس
روز چهارشــنبه  ۳۰بهمــن (۱۹
فوریه) با انتشــار گزارشی از اورشلیم
(بیتالمقــدس) خبــر از ایجاد یک
مرکز فرماندهی ویژه در ارتش اسرائیل
داده است.
وظیفه اصلــی این مرکــز مقابله با
تهدیدهای نظامی ایران علیه اسرائیل
اعالم شــده و گفته شــده است که
هدایت این مرکز را یک ژنرال ارشــد
ارتش اسرائیل برعهده خواهد داشت.
خبر ایجاد فرماندهی جدید چند روز
پس از اظهارات وزیر دفاع اسرائیل در
زمینه تغییر سیاســت این کشور در
قبال ایران منتشر شده است .نفتالی
بنت گفته است که سیاست نظامی
اسرائیل در قبال تهدیدهای برخاسته
از اقدامات نظامی ایران و متحدانش
در خاورمیانه از سیاســتی تدافعی به
سیاستی تهاجمی تغییر خواهد کرد.
اطالعات بیشــتری درباره وظایف و
نحوه عملکرد مرکز فرماندهی جدید
در اختیار رسانهها قرار نگرفته است.
ارتش اســرائیل با انتشار بیانیهای در
این رابطه تنها به ذکر این نکته بسنده
کرده است که ایجاد این مرکز بخشی
از تجدید ســازماندهی فراگیر ارتش
این کشور خواهد بود.
تهدیدهای ناشی از فعالیت ایران در
منطقه

خبرگــزاری یــاد شــده از جمله به
حضور نیروهــای نظامی ایــران در
سوریه پرداخته و آن را تهدیدی برای
اسرائیل دانسته اســت .افزون بر آن
در این گزارش آمده اســت که ایران
از طریق متحدان خــود در منطقه،
حزباهلل لبنــان ،جهاد اســامی و
همچنین حماس در نوار غزه امنیت
اسرائیل را تهدید میکند.
ارتش اســرائیل به نقش ایــران در
خاورمیانه اشــاره کرده و اعالم کرده
است که جمهوری اسالمی با ارسال
جنگافزار و همچنین کمک مالی و
آموزش نظامــی از نیروهای مخالف
اســرائیل در خاورمیانــه حمایت و
پشتیبانیمیکند.
گزارش آسوشــیتدپرس در ادامه به
نقــل از بیانیه ارتش اســرائیل اعالم

مرکز تولید پرچم اسرائیل در ایران :پرچمهایی که برای سوزاندن تولید میشوند!

کرده اســت که جمهوری اســامی
در تالش برای تولید و دستیابی به
جنگافزارهای هستهای است و از این
منظر نیز خطری بزرگ برای امنیت
آن کشــور به شــمار میآید .این در
حالی اســت که ایران همواره چنین
اتهاماتی را تکذیب کرده است.
تغییر رویکرد اسرائیل در قبال ایران
خبرنگار آسوشیتدپرس در ادامه به
تغییر رویکرد و عملکرد اســرائیل در
قبال ایران پرداخته و گفته است که
رویارویی مستقیم اســرائیل با ایران

ظرف سالیان گذشته روز به روز بیشتر
از سایه خارج شده و علنی شده است.
در این گــزارش به حمــات مکرر
اســرائیل به مواضع نیروهای ایرانی
در سوریه اشاره شده و آمده است که
ارتش اسرائیل بارها تاکید کرده است
که حضور دائمی ایــران در مرزهای
خود را برنمیتابد.
به عنوان نمونه ،در ماه نوامبر ســال
گذشته ،نیروی هوایی اسرائیل چندین
بــار مواضع نیروهای ســپاه قدس را
هدف حمله قرار داده است .از جمله

سفر وزرای امور خارجه اتریش
و هلند به ایران با هدف نجات برجام
دویچه وله -آلکســاندر شــالنبرگ ،وزیر خارجه اتریش روز یکشنبه۴ ،
اسفند ،در تهران با حسن روحانی ،رئیس جمهور و محمدجواد ظریف،
وزیر خارجه ایران دیدار خواهد کرد.
ســفر شــالنبرگ به ایران در چارچوب تالشهای اتحادیــه اروپا برای
میانجیگری بین ایران و آمریکا صورت میگیرد و هدف از آن میانجیگری
بین ایران و آمریکا اعالم شده است.
وزیر امور خارجه اتریش گفته است« :اگر ایران و آمریکا حاضر نباشند به
پای میز مذاکره بیایند ،آنگاه ما میز مذاکره را به نزد آنها خواهیم برد».
مذاکرات شــالنبرگ در تهران ادامه تالشهایی به شمار میرود که اروپا
به قصد کاهش تنش بین ایران و آمریکا انجام میدهد .گفته میشــود،
جوزپ بورل ،هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به توصیه
اتریــش و با هدف میانجیگری بین ایران و آمریکا در اوایل ماه فوریه به
تهران سفر کرده بود.
حســن روحانی در دیدار خود با بورل از عملکرد کشورهای اروپایی در
ارتباط با توافق هســتهای انتقاد کرده بود .روحانی گفته بود که ایران به
تعهدات پیش بینی شــده در برجام عمل کرده است ،در حالیکه طرف
مقابل به این تعهدات پایبند نبوده است.
همزمان منابع هلندی نیز روز چهارشنبه  ۱۹فوریه خبر از سفر استیف
بلوک ،وزیر امور خارجه هلند به ایران دادهاند .گفته میشود که در جریان
این سفر از جمله قرار اســت درباره برنامه هستهای ایران ،فعالیتهای
موشکی این کشور و همچنین تضمین امنیت کشتیرانی در آبهای خلیج
فارس و تنگه هرمز با مقامات ایران گفتوگوهایی صورت گیرد.

ترامپ :دلیل عدم تمایل ایران
به توافق ،دیدارهای کری و مورفی
با ظریف است
رادیو فردا -دونالد ترامپ دلیل تمایل
نداشــتن ایران به توافق با آمریکا را
دیدار جان کــری و کریس مورفی با
محمد جواد ظریف دانست و گفت که
باید با این اقدام شدیدا برخورد شود.
رئیس جمهور آمریکا در توئیتر خود
نوشت« :کری و مورفی به صورت غیر
قانونی ،قانــون لوگان را نقض کردند.
به همین دلیل است که ایران توافق
نمیکنــد .باید با این اقدام شــدیدا
برخورد شود».
آقای ترامپ پیــش از این اظهار نظر
نیز گفته بود که شــاید دیدار سناتور
کریس مورفی و وزیــر خارجه ایران
نقض «قانون لوگان» باشد.
قانون موسوم به لوگان در سال ۱۷۹۹
تصویب شده و شهروندان آمریکایی
را که بهطور رســمی مجاز به مذاکره
نیســتند ،از مذاکره با کشــورهای
خارجی کــه با آمریکا اختالف دارند،
منع میکند.
کریس مورفی ،ســناتور سرشــناس
دموکرات آمریکایی ،روز سهشــنبه
خبر دیدار خود با محمد جواد ظریف
وزیر خارجه ایران در حاشیه کنفرانس
امنیتی مونیخ را تایید کرد.
پیــش از کریس مورفــی ،رند پال،

ســناتور جمهوریخواه ،نیز با محمد
جواد ظریف دیدار کرده بود.
نشــریه آمریکایــی «نیویورکر» روز
جمعــه  ۱۱مرداد به نقــل از منابع
دیپلماتیک مدعی شــد که سناتور
رند پال دو هفته پیشــتر در جریان
دیدارش بــا محمدجواد ظریف ،وزیر
خارجه ایران ،در نیویورک از او برای
دیدار و گفتوگوی مستقیم با دونالد
ترامــپ در کاخ ســفید دعوت کرده
است.
بر اساس این گزارش ،دو هفته پس از
این دیدار و پاسخ منفی محمدجواد
ظریف به این دعوت ،وزارت خزانهداری
آمریکا وی را روز چهارشنبه  ۹مرداد
در فهرست تحریمهای خود قرار داد.

روحانی :هر کسی میگوید تحریم اثر ندارد ،دروغ میگوید
دویچه وله -روز چهارشنبه  ۳۰بهمن
( ۱۹فوریه) جلســه هیــأت دولت
به ریاســت حســن روحانی رئیس
جمهوری ایران برگزار شد.
حسن روحانی در بخشی ی از سخنان
خود به مســئله تحریمها پرداخت و
شکست حصر و تحریم را بسیار مهم
ارزیابی کــرد .او در این رابطه متذکر
شــد« :کســی نمیتواند بگوید که
تحریم اثر ندارد .اینکه گفته میشود،
تحریم هیچ اثری ندارد و دولت باید
قوی باشد ،این به معنای تنزیه آمریکا
و باالترین حمایت از آمریکا است .این
حرف هم دروغ و هم خالف واقعیت
است».
رئیس جمهــوری ایران در حالی این
ســخنان را ابراز میکند که در آبان
ماه  ۱۳۹۷خود گفته بود« :تحریماثر
ندارد ،نفتمان را میفروشیم».
روحانی دشواری دور زدن تحریمهای
نفتــی را کتمان نکــرده ،اما ضمن
ســتودن نقش وزارت نفت در یافتن
راههای فروش نفت تصریح کرد بود:
«وزارت نفــت به آمریکاییها فهماند

آنقدر مســیر و راه برای فروش نفت
داریم که تحریم آنها بیاثر است».
دولت حســن روحانــی در حالی به
پایان سال  ۱۳۹۸میرسد که بودجه
سال آینده با کســری قابل توجهی
روبروســت .درآمد نفتــی جمهوری
اســامی در پی تحریمها به شــدت
کاهش یافتــه ،صنایع نفــت ایران
فرسودهاند و بودجه و امکانات کافی یا
سرمایهگذاری خارجی برای نوسازی
آنها در دست نیست.
بیــژن نامــدار زنگنــه ،وزیــر نفت
جمهوری اسالمی روز سهشنبه (۱۸
فوریه) ضمن اشاره به کاهش شدید
درآمدهــای نفتی اذعان کــرده بود

کــه وزارت نفت «صــورت خود را با
سیلی ســرخ نگه داشته است و اصال
پولی ندارد» .او همچنین از تعطیلی
بســیاری از پروژههای تولیدی خبر
داده بود.
کاهــش شــدید صــادرات نفت و
درآمدهای نفتی تمــام فعالیتهای
اقتصــادی جمهوری اســامی را با
چالش روبرو کرده اســت .پروژههای
عمرانی بســیاری بالتکلیف ماندهاند.
سیل ،زلزلهها و ســوانحهای مکرر و
عــوارض آنها برای مــردم که دولت
بــه گفته منتقدان به دلیل فســاد و
تحریمها قادربه مهارشان نیست هم،
مزید بر علت تلقی میشوند.

خدمات مهاجرتی مونﻻیت

خدمات حسابداری،
حسابرسی و ماﻟیاتی
Faranak Khademi, CPA

فرانﮏ خادمی

گفته میشود که اسرائیل در جریان
این حمالت انبارهای تســلیحاتی و
بهویژه انبار موشکهای زمین به هوای
متعلق به سپاه قدس را هدف قرار داده
و نابود کرده است.
افزون بر آن جنگندههای اســرائیل
یک مرکز آموزش نظامی و یک مرکز
اطالعاتی وابســته به ایران در خاک
سوریه را منهدم کردهاند .اسرائیل این
حمالت را واکنشی به حمله موشکی
به خاک کشور خود اعالم کرده است.
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عﻀو رسمی شورای نﻈارت بر مشاورین مهاجرت کانادا
و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا
* وﯾﺰاى ﺗﻮرﯾﺴﺘﻰ ،ﺗﺠﺎرى ،سﻮﭘﺮ وﯾﺰا ،اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ،اﺟﺎزه ﮐﺎر
* وﯾﺰاى ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ در ﻣدارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎى ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺎﻧﺎدا
* ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧدى ،سﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارى ،ﮐﺎرآﻓﺮﯾنﻰ و ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎر
* ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى ﻣﻬﺎﺟﺮت اسﺘﺎنﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺎدا از ﺟﻤﻠﻪ اسﺘﺎن ﮐﺒﮏ
* درﺧﻮاسﺖ ﺷﻬﺮوﻧدى ﮐﺎﻧﺎدا و ﺗﻤدﯾد اﻗﺎﻣﺖ
* دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﻤﺎ در دادﮔﺎهﻫﺎى ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺠدﯾدﻧﻈﺮ

عﻀو رسمی انجمن حسابداران خبره بریتیش کلمبیا

* کلیه امور خدمات حسابداری
* ماﻟیات اشﺨاص و شرکتها
* خدمات حسابداری حقوق و دستمﺰد
* مشاوره امور ماﻟیاتی

. Accounting & Bookkepping
. Taxation
. Payroll Services
. Consulting

faranakcpa@shaw.ca

Tel: 778-772-2886

مدیر مسﺌول:

رﺿا شاهپوری

مشاور رسمی مهاجرت

تهران021-8280-2634 :
ونکوور604-700-5634 :
کاﻟﮕری403-200-8122 :

info@moonlightimmigration.com
facebook.com/moonlightimmigration
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2018 & 2019

 سال تجربه کار در کانادا30 با بیش از

، سرویس حمام2 منﺰل زیبای چهار خوابه با
، اسکورفیت7200  اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت2262
در یکی از مناطﻖ بسیار زیبای نورت ونکوور

$1,299,000
4640 Highland Boulevard, North Vancouver

#2- 250 E Keith Rd.,
North Vancouver

612-1500 Ostler Crt.,
North Vancouver

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

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$439,000

$1,229,000

$1,029,000

$399,000
104-33546 Holland Ave., Abbotsford

$899,000

$1,488,000
322 E. 5th Street, North Vancouver
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778-558-8272
MAJID TALEBI

www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

I’m your Realtor,
Welcome Home

، دن/ سوﻻریوم.آپارتمان یﮏ خوابه با یﮏ سرویس حمام
، دارای انباری داخﻞ واحد، بسیار روشن و دﻟباز، اسکورفیت607
، در یکی از نقاط مرکﺰی داون تاون ونکوور،پارکینﮓ سرپوشیده
، ساختمان دارای ساﻟن ورزش،نﺰدیﮏ به کلیه امکانات رفاهی
 نﮕهبانی میباشد،استﺨر سرپوشیده

$588,800
801 1189 Howe Street, Vancouver

10-3595 Salal Drive,
North Vancouver

$999,000

#207-1728 Gilmore Ave.,
Burnaby

$668,900

e
#315-2970 Princess Cr.,
Coquitlam

$379,900

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

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

$869,000

$387,000
107-2339 Shaughnessy St., Port Coquitlam
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kia.ca/conquer
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Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from February 1 to March 2, 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, $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 LX 2.4L AWD (SR75BL)/2020 Sportage LX FWD
(SP75AL)/2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL) with a selling price of $32,890/$27,690/$48,240 at 0.99%/1.99%/0% for 84/84/60 months for a total number of 182/182/260 bi-weekly/bi-weekly/weekly payments of $176/$163/$186 with $1,905/$0/$0 down. Cost of borrowing is $1,083/$1,968/$0. ≠Lease offer is only available on select
°
new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved
credit (OAC), on the new 2020 Soul EX IVT (SK852L)/2020 Forte LX MT (FO541L) with a selling price of $24,790/$19,440, based on a total number of 104/130 bi-weekly payments of $133/$114 for 48/60 months
at 1.99%/2.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $13,869/$14,781 with the option to purchase at the end of the term for $12,395/$6,610. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). ^Two Bi-weekly
COMPREHENSIVE • POWERTRAIN • 100% TRANSFERABLE • ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
or Four Weekly Payments On Us up to a total maximum value of $750 and is valid towards the financing or lease of an eligible new 2020 Kia vehicle purchased from February 1 to March 2, 2020 on approved credit. Eligible 2020 vehicles include: Forte, Soul, Sportage and Sorento. 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. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/
$29,595. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
OFFICIAL
VEHICLE
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. *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
kia.ca/conquer
OF THE
CHLwhile 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
are intended to replace the driver’s responsibility to exercise
due care
Owner’s Manual. °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.

5 YEARS
778-323-6722

/ 100,000 KM WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE

در خدمات ایرانیان عﺰیﺰ

نوحی مشاور فروش

منوچهر

برای کسﺐ اطﻼعات بیشتر
،در مورد قیمتهای ویﮋه
..،تبادلاتومبیﻞ
با ما تماس حاصﻞ فرمایید
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Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from February 1 to March 2, 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, $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 LX 2.4L AWD (SR75BL)/2020 Sportage LX FWD
(SP75AL)/2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL) with a selling price of $32,890/$27,690/$48,240 at 0.99%/1.99%/0% for 84/84/60 months for a total number of 182/182/260 bi-weekly/bi-weekly/weekly payments of $176/$163/$186 with $1,905/$0/$0 down. Cost of borrowing is $1,083/$1,968/$0. ≠Lease offer is only available on select
new models to qualified customers on approved credit. Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2020 Soul EX IVT (SK852L)/2020 Forte LX MT (FO541L) with a selling price of $24,790/$19,440, based on a total number of 104/130 bi-weekly payments of $133/$114 for 48/60 months
at 1.99%/2.99% with $0 security deposit, $0 down payment and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $13,869/$14,781 with the option to purchase at the end of the term for $12,395/$6,610. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). ^Two Bi-weekly
or Four Weekly Payments On Us up to a total maximum value of $750 and is valid towards the financing or lease of an eligible new 2020 Kia vehicle purchased from February 1 to March 2, 2020 on approved credit. Eligible 2020 vehicles include: Forte, Soul, Sportage and Sorento. 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. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sorento SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Forte GT DCT (FO848L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL) is $46,345/$39,995/$28,995/
$29,595. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc.ROUND
Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2020 Google. *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. °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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ONLY 5 HOMES AVAILABLE
UNDER $999,900*

2 BED TO 3 BED + DEN
MOVE-IN TODAY!

A rare collection of luxurious
move-in ready concrete residences

BOOK A TOUR

PRESENTATION CENTRE

WestThirdByAnthem.com

North Vancouver, BC

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

#107 175 3rd Street West
604-449-2228
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«سال آینده بازنشستگان باز هم فقیرتر
خواهند شد»

الیحه بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان کشوری و
لشگری را  ۱۵درصد تعیین کرده است .کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بر
این میزان مهر تائید زده و در هفتههای پیشرو این الیحه در صحن علنی
مجلس به رای گذاشته میشود .یک فعال صنفی بازنشستگان که بعید
میداند مجلس تغییر کیفی در الیحه ایجاد کند ،پیشبینی میکند سال
آینده بازنشستگان بازهم فقیرتر شوند.

رادیو زمانه -به گفتهی حسین غالمی،
فعال صنفی بازنشســتگان کشوری،
بیــش از  ۹۰درصد بازنشســتگان
کشــور زیر خط فقر هســتند .طبق
الیحه دولت سال آینده حدود ۴۵۰
هزار تومان به مستمری آنها افزوده
خواهد شد.
حداقــل حقــوق بازنشســتگان
ک میلیون
صندوقهای بازنشستگی ی 
و  ۵۸۵هزار تومان و میانگین دریافتی
ماهانه آنان دو تا ســه میلیون تومان
است.
این در حالی اســت کــه هزینههای
زندگی در خــط فقر هماکنون طبق
خوشــبینانهترین برآوردها شــش
میلیــون تومان اســت .بــا توجه به
وضعیت اقتصاد و نرخ تورم سال آینده
دستکم هشت و نیم میلیون تومان
خواهد بود و بازنشستگان برای تامین
هزینههای حداقلــی زندگی ماهانه
حــدود پنج میلیون تومان کســری
خواهند داشت.
این فعال صنفی بازنشستگان میگوید
مســئوالن کشــور از جمله حسن
روحانی رئیس جمهور بــا ارائه آمار
ســاختگی و بیان نیمی از واقعیت،
اذهــان بازنشســتگان را بــه بازی
میگیرنــد .او گفت« :پیــش از این،
رئیسجمهور ،در بازی با اعداد اعالم
کرد طی دو سال  ۳۰درصد حقوقها
افزایش یافته است اما وی نگفت که
یک کاالی  ۱۰۰هزار تومانی طی دو
سال با تورم سالیانۀ  ۴۰درصد ،برابر با
 ۱۹۶هزار تومان میشــود ،یعنی ۹۶
درصد افزایش قیمت و تورم داشــته،
در این شرایط ،عجیب اینجاست که
وی  ۳۰درصد را – که یک سوم تورم
است – رقم باالیی میداند».
در سالهای اخیر افزایش هزینههای
معیشــت ،مســکن و آزادســازی
هزینههای بهداشت و درمان از یک سو
و به روز نشدن مستمری بازنشستگان
از سوی دیگر بازنشستگان بیشتری
قادر بــه تامین حداقــل هزینههای
زندگینیستند.
کامنت یک بازنشسته در سایت زمانه
گویای ســنگینی هزینههای درمان
برای بخشــی از بازنشستگان است:
«اینجانب با بیش ازبیســت سال کار
شــرافتمندانه حدود هشت ساله به
بیماری صعبالعالج (جسمی حرکتی
شــدید) مبتال و خانهنشین شدم .از
کارافتادهی کلی و حداقلبگیر تامین
اجتماعی هستم که هرماه میبایست
با این حقوق حــدود  ۸۰۰الئ ۹۰۰
هزار تومان فقط برای تهیه دارو هزینه
کنم و با باقی آن اقساط معوقه بانکی
و خرج و مخارج خانواده چهار نفره و
فرزند محصل را بپردازم .خانوادهام در
بدترین شرایط زندگی میکنند».

دبیر بازنشستهای به نام «گوهرشاد»
نیز نوشته بود« :دبیر باز نشسته هستم
با دریافتی دو میلیون و هفتصد هزار
تومــان که یک میلیون و هشــتصد
تومن کرایه خونه میدم ،با بیماری و
قرض برای تامین زندگی بچهها».
یکی از خواســتهای بازنشستگان
همسانسازی حقوق است که به رغم
وعدههای دولت ،بودجــه الزم برای
اجرای آن تخصیص نیافته است.
بازنشســتگان بارهــا در اعتراض به
وضعیت معیشتی خود مقابل مجلس
و ســازمان برنامــه و بودجه تجمع
کردهاند .آنها در دوشنبه هفتم بهمن
قصد داشتند همزمان با بررسی الیحه
بودجه مقابل مجلس و سازمان برنامه
و بودجه تجمع کنند اما کمی پیش از
برگزاری تجمه ناگزیر شدند آن را به
تعویقبیاندازند.
خواستهای این تجمع که به امضای
هشت تشــکل کارگری و حمایت از
حقوق بازنشستگان رسیده بود عبارت
بودند از :تدوین بودجهای برای اجرای
کامل همسانســازی ،بیمه رایگان و
برگشت همهی بدهیهای دولت به
صندوقهایبازنشستگی.

انتشار اخبار غیررسمی
درباره فرار مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از ایران
ایران اینترنشنال -ســاعاتی پس از
آنکه برخی از رسانههای ایران از فرار
مدیرعاملشرکتبازرگانیپتروشیمی
خبر دادند ،روزنامه شرق در تیتر یک
شــماره چهارشــنبه خود این خبر
را تایید کرد و نوشــت« :مدیرعامل
شرکت بازرگانی پتروشیمی متواری
شد».
خبر متواری شدن مدیرعامل شرکت
بازرگانی پتروشیمی را روز سهشنبه
ابتدا باشگاه خبرنگاران وابسته به صدا
و سیما منتشر کرد اما نوشت« :مهدی
شریفی نیک نفس ،عضو هیات مدیره
استقالل متواری شد».
این خبرگــزاری نزدیک به نهادهای
امنیتــی در ادامه با اشــاره به اینکه
«وزیر ورزش در حالی متهم فســاد
کالن اقتصادی را عضو هیات مدیره
اســتقالل کرد که این فرد اکنون از
کشور متواری شــده است» ،نوشت:
«مهدی شریفی نیکنفس با اطالعی
که داشته به بهانه دور زدن تحریمها
و پیگیری پروندههای پتروشیمی از
کشور خارج شده است».
در این گزارش تاکید شــده است که
«بازپرس علیرغم تاکیــدات انجام
گرفته ،مهدی شــریفی نیکنفس را
ممنوع الخروج نکرده بود و بدون آن
که قرار وثیقه صادره در خصوص متهم
را تقلیل دهد با دستور غیرقانونی چهار
میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان از وثایق
او را هم رفع بازداشت کرد».
ساعاتی بعد از انتشار این خبر ،روزنامه
شرق از قول منابع آگاه گزارش داد که
مهدی شریفینیکنفس ،مدیرعامل
شــرکت بازرگانی پتروشیمی ،حدود
دو ،سه هفته پیش از کشور متواری
شده است.
رســانههای ایران گــزارش دادند که
شریفی نیکنفس در «پرونده شش
میلیــار د و  ۶۵۶میلیــون یورویــی
پتروشیمی و کاتالیستهای تقلبی»
نقــش داشــت ه اســت و درحالی از

اختالف هاللاحمر و سازمان دارو
بر سر اقالم داروهای کمیاب
ایران اینترنشنال -دبیرکل جمعیت هالل احمر از کمبود  ۳۵۰تا  ۴۰۰قلم
دارو در ایران خبر داده ،اما سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد این اظهارات
میگوید در حال حاضر تنها  ۱۹تا  ۲۱قلم دارو نایاب است.
محمودرضا پیروی ،دبیرکل جمعیت هالل احمر روز چهارشنبه  ۳۰بهمن
گفت داروخان ه های وابسته به این جمعیت تحت تاثیر این کمبود دارو در
سراسر ایران قرار گرفتهاند.
پیــروی به طور تلویحی از «کمبود بودجه» به عنوان یکی از عوامل نایاب
بــودن برخی داروها خبــر داد و افزود جمعیت هالل احمر تالش میکند
«بیشترین بهره را از بودجههای فعلی ببرد».
این مقام مســئول همچنین «تعامل» برخی شــرکتهای تامین دارو با
جمعیت هالل احمر در شش ماه اخیر را «نامناسب» ارزیابی کرد و گفت در
دو ماه گذشته البته این وضعیت بهبود یافته است.
کیانوش جهانپور ،سخنگوی سازمان غذا و دارو هم به این اظهارات پیروی
واکنش نشان داده و گفته تنها کمبود  ۱۹تا  ۲۱قلم دارو در ایران احساس
میشود .وی افزوده «آمار اقالم کمبود دارویی کشور حدود یکسوم فهرست
زمان مشابه در سال گذشته است» و اظهارات دبیرکل جمعیت هالل احمر
هم در این زمینه «غیر کارشناسانه» است.
این مقام مســئول همچنین خواستار «بازتعریف» ماموریت داروخانههای
سازمانی و دولتی و غیرخصوصی از جمله داروخانههای هالل احمر شده و
گفته این «داروخانهها باید به فلسفه وجودی خود بازگردند».
فرامرز اختراعی ،رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی ،شیمیایی
و بستهبندی دارویی هم روز گذشته خبر از کاهش کمبودهای دارویی در
ایران داده ،اما آماری در این زمینه ارائه نکرده است.
دو روز پیش نیز سعید نمکی ،وزیر بهداشت خطاب به مردم گفته بود نگران
تامین دارو نباشند و در حال حاضر «کمبودها نسبت به سال گذشته کمتر
شده است ».مقامهای جمهوری اسالمی در سالهای اخیر از کمبود برخی
داروها در ایران در پی تشدید تحریمهای بینالمللی خبر دادهاند و گفتهاند
که تالش میکنند داروهای مورد نیاز را در داخل تولید کنند.

ایران بــه دبی فرار کرده اســت که
«کارشــناس[بازجو] پرونده» از آن
مطلع بوده و «این فرار با هماهنگیهای
برخی مدیران شــرکتهای مرتبط
انجام شده است».
بنابرایــن گزارشهــا ،مهــدی
شــریفینیکنفس از «مهرههــای
اصلی» در هر دو پرونده پتروشــیمی
گیت شــامل «پرونده رضا حمزهلو
مدیرعامل سابق شــرکت بازرگانی
پتروشــیمی و  ۱۳متهــم دیگر» و
«پرونده رسیدگی به تخلفات شرکت
بازرگانی پتروشیمی [ ]PCCشناخته
میشد» و با وجود اینکه بارها از سوی
دادگاه برای توضیحات احضار شــده
بود ،هنگامی کــه دادگاه به دادههای
جدیــدی درباره او دســت یافت ،از

کشور خارج شده است.
روزنامه شــرق با اشــاره بــه اینکه
پرونده یکــی از دو پرونده مطرح در
دادگاه مربوط به «شکایت هلدینگ
خلیج فــارس از شــرکت بازرگانی
پتروشیمی برای پرداخت بدهی ۷۰۰
میلیونیورویی» اســت و پرونده دوم
نیز «پرونده تخلف ۶میلیارد و ۶۰۰
میلیون یورویی» شــرکت بازرگانی
پتروشــیمی اســت ،خبر داد که به
اطالعات دست یافته که عالوه بر این
دو پرونده ،یک پرونده مهم دیگر نیز
در این زمینه مطرح است.
این روزنامه از مدیرعامل متواری شده
شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان
«حلقه اتصال» این پروندهها نام برد و
تاکید کرد که اکنون با «فراریدادن»

مهدی شــریفی نیکنفــس «حلقه
اتصال مالــی در دو پرونده اصلی در
حوزه پتروشیمی ،بخشی از اطالعات
از دســت خــارج شــده و دادگاه با
پیچیدگی جدیدی روبهرو است».
یک نماینــده پیشــین مجلس در
مرداد ماه سالجاری ،طی نامهای به
ابراهیم رییسی ،رییس قوه قضاییه ،به
صراحت از مهدی شریفی نیکنفس
نام برده و نوشته بود که او خود یکی
از «متهمین اصلی پرونده فساد کالن
اقتصادی شرکت بازرگانی پتروشیمی
در زمان وقوع جرم» است اما اکنون
«با سواســتفاده از جایگاه خویش از
برخی از مفســدان حمایت کرده و با
تبانی با آنها خود نیز آلوده به فساد
بوده» است.
خبر متواری شدن مدیرعامل شرکت
بازرگانی پتروشیمی از «دو هفته قبل»
درحالی منتشر شــده که حدود دو
هفته پیش مجمع باشگاه استقالل در
جلسه سیزدهم بهمن ماه خود ،مهدی
شریفی نیکنفس را به عضویت هیات
مدیره این باشگاه منصوب کرد.
وزارت ورزش و جوانان ،روز بیست و
نهم بهمن ماه ،پس از انتشار خبر فرار
مهدی شریفی نیکنفس ،اعالم کرد
که «قبل از صدور عضویت او در هیات
مدیره باشگاه استقالل ،هنگامی که در
جریان پرونده اتهامی شریفی در قوه
قضاییه قرار گرفتیم از صدور حکم وی
در هیات مدیره اســتقالل خودداری
کردیم».

احتمال آلودگی به ویروس کرونا از طریق مسافران ترانزیت به ایران

«منبع انتقال کرونا در ایران هنوز مشخص نیست»

دویچــه وله -ابتالی ســه نفر دیگر
از بیماران بســتری در قم و اراک به
ویروس کرونا در ایران تایید شــد .در
بابل نیز دو فرد مشــکوک به ابتال به
کرونا شناسایی شدهاند .یک پزشک
هم میگوید دهها نفر با عالیم کرونا
در بیمارستانهای قم فوت کردهاند.
یک عضو شــورای مرکــزی انجمن
اسالمی جامعه پزشکی ایران که برادر
خود را در قم بــر اثر ابتال به ویروس
کرونا از دســت داده اســت از تالش
مقامهای بیمارستانی برای «خاموش
نگاه داشتن» موارد این بیماری انتقاد
کرد و از مــرگ «دهها» نفر در قم با
عالئمی مشابه وی خبر داد.
همزمان با تایید موارد جدید ابتال به
کرونا در قم و اراک ،معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی بابل در مازندران
از شناسایی دو فرد مشکوک به ابتال به
ویروس کرونا در این شهرستان خبر
داد.
به گفته مصطفی جوانیاناین دو فرد
هم اکنــون در قرنطینه قــرار دارند
و نمونهگیری از آنهــا در حال انجام
اســت .خبرگزاری ایرنا نوشته است
جوانیان از دادن اطالعات بیشتر در
مورد بیماران مشــکوک به آلودگی
به ویــروس جدید کرونــا در حوزه
استحفاظی این دانشــگاه خودداری
کرد و اظهارنظر دقیق در این مورد را
به بعد موکول کرد.
مقامهای وزارت بهداشــت تا پیش
از این وجود هر گونــه مورد ابتال به
ویروس کرونا در کشــور را رد کرده
و نگرانــی برخی کاربــران در فضای
مجازی را «شایعههای برخی در داخل
و خارج از کشور» دانسته بودند.
بازگشت دانشــجویان ایرانی ساکن

ووهان ،تنها نگرانی از احتمال انتقال
ویروس کرونا به داخل کشــور نبوده
است .بعد از بحرانی شدن وضعیت در
شهر ووهان چین ،بسیاری از کشورها
همچون روسیه برای ورود مسافران از
چین ،ممنوعیــت و محدودیتهایی
برقرار کردند.
ایران امــا بعد از گذشــت هفته ها
از شــیوع ایــن ویروس ،بــه تازگی
ممنوعیتهایی بــرای ورود پروازها
از چین وضع کرده اســت .به گزارش
رسانههای داخلی ،ایران به درخواست
وزارت بهداشت ،پروازهای چین را به
حالت تعلیق درآورده و انجمن صنفی
آژانسها هم اجرای تورهای چین را
موقتاً متوقف کرده است.
وزارت بهداشــت اعالم کــرده که در
 ۳۶مبادی ورودی به کشور ،تیمهای
بهداشتی با تجهیزات مستقر هستند
و وضعیت مسافران «به دقت» رصد
می شــود .اما در این میان به نوشته
ایسنا« ،پروازهای ترانزیت» ،راه ورود
چینیها به ایران را بازگذاشته است.
حاال این احســاس نگرانی به سفره
هفت ســین مردم هم کشانده شده
اســت و در روزهای اخیر در فضای
مجازی صحبت از «ورود ماهی قرمز

چینــی و احتمال ابتال بــه ویروس
کرونا» است.
اداره کل دامپزشــکی استان البرز با
صدور اطالعیهای ،آن را «شــایعه»
خواند و توضیح داد« :با توجه به انتشار
اخباری در خصــوص واردات ماهی
قرمز از کشور چین در فضای مجازی،
به اطالع شهروندان میرساند ماهی
قرمز سفره هفت سین جزو گونههای
ماهی تولیدی در داخل کشور بوده و
عمدتاً در شهرستان کاشان و استان
گیالن تکثیر و پرورش داده میشود».
در ادامه این اطالعیه که رسانهها متن
کامل آن را منتشــر کردهاند ،تاکید
شــده که «تاکنون هیچ گونه واردات
ماهی قرمز از کشــور چین و یا سایر
کشورها به منظور تامین ماهی قرمز
سفره عید صورت نگرفته است»
مسعود مردانی ،عضو کمیته کشوری
آنفلوآنزا هم درباره این موضوع ،گفت:
«تا جایی که میدانــم واردات کلیه
محصوالت غذایی و حیوانی از کشور
چیــن ممنوع شــده و هیچ منطقی
وجود ندارد که در شــرایط اپیدمی
موجود محصوالت غذایی و یا حیوانی
از چین وارد شود.».
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عهدهازدارند.
که را بر
اسالمیکشور
جاری
این رسانهها (مثل بیبیسی
برخی
اند.یا
درست
بدانموارد،
بســیار
که در
باشــیم
داشــته
در نظر
متهمبه بوده
همیشه
امریکا)
صدای
فارسی یا
مورد
نیز
جابجا
یا
مترادف
صورت
به
ها
ه
واژ
این
نادرســت،
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمانها (علیرغم
استفاده قرار میگیرند .هم چنین بنا به این که معادل این
انتشار همیشگی دیدگاهها و نوشتههای چپگرایان
واژهها را در چه زبان خارجی جستجو کنیم میتوانیم برخی
و اصالحطلبان مذهبی و دوستداران رهبر جمهوری
ابهامها را دریابیم .اما این جا به طور مشــخص در استفاده
داشته
جایی در
میتواند
کهازآناینهم
نظر
ها مد
برنامهباال
شــده در
تعریف ارائه
واژهها
اسالمییک
از هــر
است .توازن برقرار شود) و به حاشیه رفتن اخبار
باشد اگر
بوده

و گزارشها و افراد ساختارشکن از منظر جمهوری
شکایت میکنند.
اسالمیی اصلی
فرضیه
البته بیبیسی فارسی در سیاستهای محدود سازی
عمل«به
اســت:
چنین
نوشــتار
خودی اصلی این
ایده
شرایط نهادهای حکومتی در راه است .نارضایتی به سطوح مختلف
دلیلو بدون
میکند
امریکا
صدای
هوشمندانهتر از
دعوتدر حال
اســامی
کردندولت
درستکنونی
خاص
نهادهای
اداراتو دولتی و
شــده و
کشــیده
ی دیگر
دو قوه
ممکن است
ماموریت
انجام
اضافه
شهروندی به
رهاکردن شغل
بسیار محدود
جمهوری و با
فهرست سیاه
جدی
ضعف
خود
با
امر
این
باشد،
م
خود
های
ی
ت
مسئولی
برایاز
هاییجدی
محیطخطر
امنیتی برسد
و
نظامی
نیروهای
به
که
زمانی
از افراد ناهمرنگ تالش میکند با درست کردن ظاهر ،رسانههای فارسیزبان به تدریج به

اقتصــاد موازی و زیرزمینی را فعال کرده و روحیهی قانون
شکنی افزایش خواهد یافت .جامعه به سوی تنازع بقا برای
مشروعیت میرود و حکومت در این میان نقش مزاحم را
پیدا خواهد کرد.
پ :موقعیت رژیم

تکانههای شدیدی که حکومت را متزلزل ساخته است بقای
سیاســی و بعد فیزیکی رژیم را به چالش میکشــد .عدم
امکان تعذیهی شبکههای پرهزینهی رژیم در سراسر منطقه
یا در داخل و خریدن وفاداری نیروهای وابسته میتواند به
قیمت آمادگی آنها برای نافرمانی و یا خیانت به رژیم تمام
شــود .در این موقعیت مافیاهای درون رژیم فعال شده تا
دستهای رقبا را از سفرهی کم رونق باقی مانده کوتاه کنند
هایدر
حسااندب که
تسویهشده
علنی،تبدیل
شهروندی
شغل و
اصلو
سنگین
تضادهای
کسببا خود
و این
نگاران
روزنامه
برای
را
آن
قدر
باید
و
نیست
مشکلی
آن
مافیاهای محلی ،استانی ،منطقهای و بعد کشوری را
جنگ
نشود و
فراموش
ماموریت
اگر که
دانست
ایرانی
واقعادر
کودتاوار
های
ضرورت
داشــت.
خواهد
همراه
به
ها حرکت
صدای
در
ویژه
(به
خویشاوندان
نه
و
نگاران
روزنامه
میان برخی از نیروها به فکر اصلی و وســواس آنها تبدیل
دوم را
میانوجه
موضوع
نیرویشوند.
استخدام
تقویتو
های وابسته
اینمرکر
گریز از
امریکا) شد.
خواهد
جریان
کهو
نیروها
هرز
و
ریزش
و
شده
زیاد
خارجی
و
داخلی
مزدوری
میکند .از این جمله است :استخدام روزنامه نگارانی
نظام
سابقهای
هایطور بی
که به
چارچوب شرایطی
نهادهادرآغاز میشود.
اسالمی
جمهوری
محدویت
هنوز
چندان
دو
خشونت
با
که
جامعه
کشید.
خواهد
چالش
را به
عمل میکنند (به محدودیتهای آن نظام عادت
رژیم
وحشت
و
ترس
حساب
به
را
آن
است
مواجه
سرکوب
کردهاند) یا بدان نظام دل بستهاند (به صفحات توییتر
دوش
هزینهی
آن که
آنهادلیل
فیسبوکو به
یاگذاشــته
موقعیتکهبرحتی
انتشارایناخباری
کنید)؛
رجوع
اوست خود را آمادهی استفاده از فرصت مناسب برای تغییر
وب سایت های زرد داخلی هر روز منتشر میکنند
میکنــد .بحث تغییر رژیم در این شــرایط قبح خود را از
شود.نتیجه
داخلی و
مثل اخبار کمبود موز ،سلبریتیهای
دست داده و به یک ضرورت بدیهی تبدیل می

دیدارهای ورزشی داخلی؛ یا تقدم بخشیدن به اخبار
نظاماخبار رویدادها .همهی افراد حق دارند
موقعیتبرابر
مقامات در
ت:
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما
هایرا در
منابعالیهخود
دارند
رژیمحق
غربی نیز
اختیارآن
وابسته به
تمامی
حاکم،
شهروندانشدن
با متزلزل
دچار
اجتماعی جیره
نظام ســایر
یبهبرتر و
در
خواردارند
دلبستگی
اقشارتروریسم
سرکوب و
طبقهکه
کسانی
نگذارند.تردید در مورد آیندهی خود میشوند و حرکتهای
هراس و
دست
گیرد .با از
نظام اوج
خودسرانه در الیه
بسیاری از
زمینهمیدر
مختلفپس
های دادن
انتقادی یا
نگرش
بهمن
۲۲
نمایش
شکست
در
که
نظام
اجتماعی
پایگاه
رفتن
گزارشهای این رسانهها غائب است .باال بردن میزان
و امثال آن آشکار شد نظام در مییابد که الیههای دفاعی
کلیک و ویزیت روزانه توجیه خوبی برای انعکاس
خود در جامعه را از دست داده و به نوعی در سراشیبی قرار
اخبار وبسایتهای زرد از جیب مالیاتدهنگان غربی
گرفته است .این برداشت ضرورت اقدامی را مطرح میکند
ت.که باید یا تغییری جدیی در شــرایط به وجود آورد
نیساین
و
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نوشته،
آنهادر این
عنوانازشده
فرضیوهی
فیلترهایگیری :بر
نتیجه
رسانههای
پیروی
اساسدارند
مشخصی
حکومت
ناکارآمدی
ســبب
ایران
در
دولت
رفتن
آب
روند
فارسیزبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است.
شــده و رژیم را با موقعیت متزلزل مواجه کرده است .اگر
در بسیاری از موارد این رسانهها تا وقتی از چند منبع
تغییر و اصالح مهمــی در رژیم صورت نگیرد تا حکومت
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمیکنند؛ گویی تکرار
را کارآ بســازد و توان اجرایی دولت را بازســازی کند ،به
رژیم وحکومت
شکنندگیتحت
سویزنجیرهای
سایتهای
بسیاروب
خبر در
یک
فروپاشی
قوی ،به
احتمال
فراموشکند.
ایجاد می
امنیتی
سپاه
نکنیم که عالوه بر
وثوقمیان
در این
نهادهایرفت.
نظاموخواهیم
های
رسانه
خبر
اتاق
در
تواند
می
که
اقداماتی
از
یکی
سوء مدیریت ،بی لیاقتی ،فساد و غارتگری ،یک محاصرهی
ایجاد کند
اندک
کشور
خارج از
زبان
فارسی
حکومت
دولت و
تحولیزمان
نیز به مرور
داخلی
خارجی و
همزمان
تزلزلچپ
آنهای
افسانه
خبرنگارانبه در باب
ها و
رژیم
واســطهی
بازآموزیقرار داده و
(غیردرازایران هدف
را
تقویت شده است.
فروپاشی نظام
امپریالیسم) ممنوع کردن
استعمار و
احتمالغرب و
دربارهء
غریب،
عجیب و
پیشگویی یا
گمانه زنی
سایتها و
هایوب
مقاماتی
تبلیغاتی و
ضرورتاخبار
بدوناز رلهی
آنها
جمهوری
موقعیت
شواهد و
آمار و
با اتکا
است.اخبار می
برای آگاهی
توانآنها
استفاده از
داخلی
روزنامهبههای
روندی
کرد .این
پیش بینی
فضایزیادی
درتا حد
اسالمی را
موقعیتگذرد
اسالمی می
جمهوری
تبلیغاتی
از آنچه
تضعیف
است:
کرده
پیدا
ای
به
مرحله
و
مشــخص
ه
مرحل
مشکلی ندارد اگر به ابزار تنبلی و آسودگی در باب
دولت ،ناکارآمدی حکومت ،تزلزل رژیم و فروپاشی نظام .در
اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
این میان هم قدرتهای خارجی میتوانند از طریق تحریم
تا زمانی که این نوشته را مینویسم حدود  ۴هزار شماره
یا جنگ این روند را تشــدید کنند و هم مردم و مخالفان
گرایییو قضاییه را
احکام قوه
«حمایت» که
منتشررا
سازماندهی ،آن
آگاهی ،اراده
یتکیه بر
روزنامه با
ازمیتوانند
کارهای رسانههای
است .یکی
مبارزه ومنتشر
میکنند
تسریعازکنند.
شدهانقالب
جنبش و
با
پیدا
و
نسخه
هزار
چهار
این
بررسی
کشور
از
خارجکنیم! دولت و حکومت جابجا میشوند ،تغییر مییابند
دقت
زحمت بسیار
که البته
هســتند .قبیل
مواردی از این
کردن
ماهیت
کشور در گرو
استیک
سرنوشت
همیشه
اما
شرایطتبلیغاتی
اینکدستگاه
است.اخبار
حاکمرلهی
نسبت به
جمهوریدر
مشخص است و
بیشتری نظام
رژیم و
است:
تصور
عمده قابل
اسالمیحالت
آن دو
های فارسیزبان در حد
رسانه
کوتاهی
دارد .اگر
یکی
در
ثروت
و
قدرت
انحصار
(سیستم
نظام
)۱
دستاماطبقه
غفلت از مورد فوق بود میشد از آن گذشت
قربانی
اسالمی را
اینیآید
صددیبر م
وجود دارد
جمهوریآنها
رژیمروال کار
کهها و
رسانه
برتر)دردراداره
الگو
ثروت
و
قدرت
از
توجهی
قابل
ســهم
صورت
این
در
و
کند
که مانع از دیدن اینگونه اخبار و گزارش آنها میشود.
کنونی را در رژیم آینده برای خود حفظ میکند.
 )۲نظام (سیستم انحصار قدرت و ثروت در دست طبقهی
رسانه بدیل  -ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان
برتــر) به دنبال حفــظ رژیم برمی آیــد و در این صورت،
بخش خبری رسانههای فارسیزبان قابل پذیرش نیست
تضعیف دولت و ناکارآمدی حکومت ،رژیم را متزلزل و قابل
آنها
گزارش
ســرنگونیاخبار و
دیدن اینگونه
ماموریت
چون
(سیستم
رژیم ،نظام
آنهادنبال
کند .به
سقوط می
است.
انحصار قدرت و ثروت در دست طبقهی برتر) با تغییراتی
کارکنان
از
بسیاری
اینکه
در
غفلت،
این
از
فراتر
امامهم مواجه میشود و بخش عمدهای از قدرت و ثروت در
فکری
اسالمی
جمهوری
آیندههاازهنوز
رژیمرسانه
این
مبانیآمد.
بیرون یاخواهد
حاکم
دستبهطبقهی
وفادارندکهو وقتی
نظاممیبینیم
این آمد
آن چه
وبنابر
خواهند
هموطنانی م
آنیهستند
خواهان تداوم
نظری
این
مییکند»،
سقوط م
جمهوری
«چه زمانی
گذارند یا
اسالمی آنها
مطالبی که
نیست .نوع
بدانندشکی
هیچ
است.واقعه ببینند به شکل
صورت یک
به
که
آن
از
بیشتر
را
امر
نمیگذارند موید این موضوع
به
روند
وقتی
البته
ببینید.
روند
یک
خود
پختگی
ی
ه
مرحل
اگر رسانههای فارسیزبان خارج کشور میخواهند
سازد.
متحققیاکرده
یکیاواقعه آن را
رســد
متبلور می
می
خالی را
یکو جای
آلترناتیو باشند
بدیل
رسانهی
روند سقوط رژیم جمهوری اسالمی با احتمالهای مختلف
پر کنند هم در سیاست خبری ،هم در منابع ،هم در
در جریان است .از خود بپرسیم آیا آمادهایم یا خیر .نقش ما
نحوه استخدام ،و هم در مبانی و اصول گزارشگری
در این میان چیست؟ هر چه اراده گراتر و خالق تر باشیم
تبلیغاتی
متفاوت با
باید
اسالمی و
جمهوری و رهایی
خواهد گرفت
هایبه خود
دستگاه را
زمان کمتری
این روند
ادب بیاموزند»؛ چون
ادبان
بی
«از
واقع
در
و
کنند
عمل
بازسازی میهن زودتر فرا خواهد رسید.

و یا این که واقعیت فروپاشــی و اضمحالل در راه را قبول
موضوع و دیگر
خویشاوندی-
محفلی و
حیاتی
تصمیمات مهم
قدرت و ثروت باید
روابطصاحبان
کند.
این
کادر
استخدام
در
خویشاوندی
و
محفلی
روابط
بگیرند .در صورتی که انجماد ســاختاری به نظام اجازهی
این رسانه
بسیاری از
رسانهها
هنوزو
ناامیدیهادر باال
خبرنگاران ج ّو
ندهد به ســوی
است.تحول را
اســتحاله و
احساس
ضدحاکم
رویم .با
درون نظام می
آشوب کالن
شدن و ضد
اسراییلی
امپریالیستی،
بارهایدرضد
کوله
ی
های برتر
گسترده الی
مردم فرار
داریسوی
محاصره از
منابعطبقه
غربی
کشندهو از
یدک می
خود را
سرمایه
های مارکسیستی و چپ خود بهره در ایران امروز رسانه به معنای عرفیاش وجود ندارد .هر
شد.
خواهد
تشدید
باال
برای پیشبرد دیدگاه

میبرند“ .رادیو زمانه” نمونهی خوبی است از این جهت.
این وبسایت موضع ضد اسراییلی و ضد امریکایی
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد.
بیبیسی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی
رفسنجانی و جناحی که میانهرو میداند مثالزدنی است.

آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب
مخاطب یا آتش تهیه ،از اخبار مهندسیشده هم در میان
مطالب ایدئولوژیک خود استفاده میکند.

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.

غیبت اصالح  -و در نهایت دو دهه است که این
رسانهها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران ،دانشگاهیان،
رله تولیدات دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی و مخاطبان خود (در اظهارنظرها و رسانههای اجتماعی)
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
ترین مشکل این رسانهها رلهی اخبار داخلی قرار میگیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی
Supplies
at the
بزرگ *!— Guaranteed
andکارکنان
دهند :برای
وضعیت خود انجام
Lowestاصالح
Pricesانتشار برای
بدون هیج تحلیل یا افزودهای است .اتفاقاً عدم
خبر مربوط به احکام حبس غیابی در وبسایتها خود دورههای بازآموزی بگذارند؛ در سیاست های
و روزنامه های داخلی و همزمان عدم انتشار آن در شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیقهای
رسانههای فارسیزبان خارج کشور نشان میدهد که انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی میپردازند بدون کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی
توجه به اینکه خبرگزاریهای داخلی سیاستها و استخدام شدهاند کنار بگذارند.
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نیلوفربیانی

عنوان متهم ردیف دوم و مراد طاهباز
به عنــوان متهم ردیف اول پرونده ،از
«مستندات» اصلی سازمان اطالعات
سپاه در کل این پرونده محسوب می
شوند.
مرور پرونده هشــت فعــال محیط
زیستی نشــان می دهد که سازمان
اطالعات سپاه برای متهم کردن این
افراد« ،اعترافات» متهمان ردیف اول و
دوم را مورد استناد قرار داده ،در حالی
که هر دوی آنها در دادگاه تاکید کرده
اند اعترافاتشان تحت شکنجه بوده
است.
طبق قوانین ایران ،اقرار یک فرد فقط
در مورد خود او معتبر است و اقرار در
مورد خــود نیز ،تنها در صورتی قابل
استناد خواهد بود که در حضور قاضی
دادگاه -و نه بازجــو -صورت گرفته
باشد.

« ۱۲۰۰ساعت اعترافگیری سپاه
با شکنجه و تهدید جنسی»
نیلوفر بیانی ،متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیســتی ،در
شرح حالی از وضعیت خود نوشته که بازجویان اطالعات سپاه ،برای
گرفتن اعترافات ساختگی ،او را طی «دستکم  ۱۲۰۰ساعت بازجویی»
در معرض «شدیدترین شکنجه های روحی و روانی ،تهدید به شکنجه
فیزیکی و تهدیدهای جنسی» قرار داده اند.
این کارشــناس محیط زیســت ،در
شرح حال خود ،که در اواسط بهمن
ماه جــاری تنظیم شــده ،آورده که
ماموران در جریان بازجویی ،ازجمله
وی را تحت فشــار به «تقلید صدای
حیوانات وحشــی» وادار ساخته و به
«تزریق آمپــول فلج کننده و آمپول
هــوا» تهدید کرده اند .او تاکید کرده
که بازجویان ،با نشــان دادن عکس
جسد کاووس سیدامامی هشدار داده
اند« :عاقبت خودت و تمام همکاران
و اعضای خانواده ات نیز همین است
مگــر آنکه هر آنچه مــا میخواهیم
بنویســی».کاووس ســیدامامی،
مدیرعامل مؤسســه حیــات وحش
میراث پارســیان و از فعاالن شناخته
شــده محیط زیست در ایران بود که
در  ۴بهمن  ،۱۳۹۶از ســوی سازمان
اطالعات سپاه دســتگیر و متهم به
جاسوسی شــد .به گفته قوه قضاییه
آقای سیدامامی در  ۱۹بهمن ۱۳۹۶
در زندان اوین «خودکشی»کرد ،ولی
نهادهای حقوق بشــری در این ادعا
تردید دارند.
خانــم بیانی همچنیــن در نامه ای
به آیت اهلل خامنــه ای در  ۲۲بهمن
 ،۱۳۹۷به توضیح رفتار بازجویان سپاه
پرداخته و در بخشی از آن نوشته که
وی «به همراه  ۷مرد مسلح به ویالیی
خصوصی در لواسان منتقل شده تا با
وجود امتنــاع ،مجبور به نظاره رفتار
غیراخالقــی و غیراســامی آنها در
استخر خصوصی بشــود ».این نامه،
بخشی از مجموعه مکاتبات بی حاصل
متهم بامســئوالن مختلف در مورد
وضعیت خود است که برای نخستین
بار منتشر میشود.
او در نامه ای جداگانه به «حسینی»
رئیس بند -۲الف بازداشتگاه سپاه در
اوین به تاریخ  ۲۶دی  ،۱۳۹۷بخشی
دیگــر از رفتارهای ماموران را چنین
توصیف کرده اســت« :تکــرار مکرر
کثیفترین توهین های جنســی که
در بازجویی هــای طوالنی با حضور
تیــم بزرگی از بازجو هــا با جزییات
چندش آور تخیلی مطرح میکردند،
و درخواست (مجبور کردن) از من که
تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم».
در همین نامه ،همچنین با اشــاره به
بی اثر ماندن تظلم هایِ صورت گرفته
به مقامات گوناگون تاکید شده« :در
کمال ناباوری هر بار پس از افشاگری و
درخواست کمک از مسئولین مربوطه
با مضاعف شدن فشارها روبهرو شده و
تهدیدها و شکنجه ها فزونی یافت و
مکررا به من یادآور میشدند ...کاری
نکن که لج سیستم را درآوری».
زندانی ،در متن «آخرین دفاع» خود
در شــهریور  ۱۳۹۸نیز ،که پیشــتر
منتشــر نشــده ،از هراس دائمی از
امکان عملی شدن تهدیدهای جنسی
سربازجوی پرونده خبر داده« :ویدیوها
گواهنــد که بازجوی اصلی با اســم
مستعار حمید رضایی ،که هنوز نام او
رعشه بر تن من میآورد ،چه رفتاری
با من داشته است .به دلیل رفتارهای
بی شرمانه اش هربار که بازجوییها به

درازا میکشید و تا بعد از تاریکی ادامه
داشت وحشت از تعرض جدی وجودم
را میلرزاند».
نویســنده ادامه داده« :ترس من در
مورد اینکه اگر هرآنچه میخواســت
ننویسم دســت به تعرض و خشونت
جنسی بزند را تشدید میکرد .حضور
توجیه نشــده و غیرمنتظــره او در

مکانهایی مثل راهرو تاریک و حیاط
بازداشتگاه و رفتار چندشآورش باعث
میشــد در هیچ جا احساس امنیت
نکنم و اضطراب غیرقابل تحمل من به
این دلیل هیچ وقت قطع نمی شد».
نیلوفر بیانــی ،در نامه جداگانه ای به
تاریخ  ۴بهمن  ۱۳۹۷به رئیس وقت
قوه قضاییه صــادق آملی الریجانی
آورده مامــوران اطالعات ســپاه به
صراحت به او می گفته اند« :بر دهان
قاضــیای خواهند کوبید که حکمی
غیر از حکم از پیش نوشته شده سپاه
را در دادگاه قوه قضاییه قرائت کند».
به گفتــه یک مقام مطلــع ،نیلوفر
بیانی در مالقاتی در اواســط شهریور
 ۱۳۹۷با دادستان وقت تهران ،عباس
جعفری دولــت آبادی نیز به او گفته
بود که اعترافاتش زیر فشار شکنجه
و تهدید بوده و کال دروغ اســت ،ولی
آقــای دولت آبادی تاکید کرده اجازه
پس گرفتن اعترافاتش را ندارد.
مــراد طاهباز ،نیلوفــر بیانی ،هومن
جــوکار ،طاهــر قدیریــان ،حمیده
کاشــانی ،امیرحســین خالقی ،سام
رجبی و عبدالرضا کوهپایه ،متهمان
پرونده فعاالن محیط زیستی هستند
که سازمان اطالعات سپاه ،در بهمن و
اسفند  ۱۳۹۶آنها را به اتهام جاسوسی
دســتگیر کرد .وزارت اطالعات دیگر
دســتگاه اطالعاتی ایران ،که خود را
تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی
می داند ،اتهام جاسوسی علیه متهمان
این پرونده را بیمبنا دانسته بود.
احکام دادگاه تجدیدنظر این هشــت
نفر ،امروز سه شنبه  ۲۹بهمن اعالم
شد و در عمل ،چیزی جز تایید حکم
 ۸آبــان  ۱۳۹۸دادگاه بــدوی آمده
نبود .به گفته غالمحسین اسماعیلی
ســخنگوی قوه قضاییه ،مراد طاهباز
و نیلوفر بیانی بــه خاطر «همکاری
با آمریــکا به عنوان دولت مخاصم به
 ۱۰سال حبس و رد وجوه ماخوذه»،
هومن جــوکارو طاهــر قدیریان به
خاطر «همکاری بــا دولت مخاصم
آمریکا» به  ۸سال حبس ،سام رجبی
و سپیده (حمیده) کاشانی به خاطر
«همکاری با دولت مخاصم آمریکا»
به  ۶سال حبس ،امیرحسین خالقی
برای «جاسوســی» به  ۶سال حبس
و عبدالرضا کوهپایه برای «اجتماع و
تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» به ۴
سال حبس محکوم شده اند.
در تیرماه گذشــته ،خانوادههای این
هشــت نفــر در نامهای بــه ابراهیم
رئیســی ،رئیس قوه قضاییه ،به قرار
گرفتن این زندانیان تحت «ارعاب و
فشار و شکنجه برای گرفتن اعتراف»
و ارائه نشدن «هیچ سند و مدرکی از
سوی دادسرا و اطالعات سپاه» برای

«نشــان دادن بی مقدمه تصویر جســد
کاووس سیدامامی»

خانم بیانی با اشــاره به بی اثر ماندن تظلم های خود نوشته« :در کمال
ناباوری هر بار پس از افشاگری و درخواست کمک از مسئولین مربوطه با
مضاعف شدن فشارها روبهرو شده و تهدیدها و شکنجه ها فزونی یافت
و مکررا به من یادآور میشدند ...کاری نکن که لج سیستم را درآوری»

اثبات اتهامــات وارده اعتراض کرده
بودند.
توصیف جزییات زجر و درد شکنجهها و
لحظه اعدام

نیلوفر بیانی در نامه ای که در اواسط
بهمن ماه نوشته ،به توصیف شکنجه
هایــی پرداخته که «طــی  ۲۲ماه
بازداشــت موقت غیرقانونی» در بند
- ۲الف سپاه پاسداران متحمل شده
است.
خانم بیانی با تاکید بر اینکه «هرگونه
اعتراف مبنی بر جاسوســی یا فعل
مجرمانــه دیگر تحت شــدیدترین
شکنجه های روحی و روانی و تهدید
به شــکنجه فیزیکــی و تهدیدهای
جنسی طی دســتکم  ۱۲۰۰ساعت
بازجویی به من دیکته و القا شده» ،از
دادگاه خواسته «ویدیوها و فایلهای
صوتی بازجویی ها و همچنین پرونده
پزشــکی» او را در زمان بازداشــت
بررســی کند تا صحت گفته هایش
تایید شود.
این زندانی گفته اتهامات مطرح علیه
او «بدون ارائه حتی یک دلیل و سند
قانونی» و صرفا بــر مبنای اعترافات
اجبــاری و نیز گزارشــات محرمانه
نیروهای مســلح صادر شده«،که به
گفته قاضی شعبه  ۱۵دادگاه انقالب
تهران آنقدر محرمانه هستند که نه
متهم ،نه وکیل ،و نه حتی خود قاضی
نیز اجازه رویت آنها را ندارند».
نیلوفر بیانی در تشــریح رفتارهایی
که بــا او صورت گرفتــه ،به مواردی
همچون «تهدید همه روزه به اعدام»،
«تحمل  ۸ماه ســلول انفرادی و در
انزوای کامل و بازجویی های طوالنی
به مــدت  ۹تا  ۱۲ســاعت در روز و
شــب»« ،بازجوییهای ایســتاده یا
در حال چرخیدن با چشــمبند یا در
حال بشینو پاشو»« ،توهین به خود
و خانواده» و«تحقیر از جمله اجبار به
تقلید صدای حیوانات وحشی» اشاره
کرده است.

«تهدید به بازداشــت و شکنجه پدرو
و مادر  ۷۰ساله »« ،تهدید به حبس
در ســلول یک متــری»« ،تهدید به
شکنجه فیزیکی با نشان دادن عکس
و توصیف وسایل شکنجه»« ،ساعتها
توصیف جزییات زجر و درد شکنجهها
و انتقال جزییات حس لحظه اعدام» و
تحت فشار گذاشتن زندانی با ادعای
اعدام همــکاران ،از دیگر رفتارهای
مورد اشــاره در دفاعیات خانم بیانی
هستند.
این زندانی همچنین نوشته بازجویان
«با بــاالزدن آســتین او را به تزریق
آمپول فلج کننده و آمپول هوا تهدید
کردهاند» ،یکی از ماموران «هفته ها
آنقدر به صندلی او در اتاق بازجویی
لگد زده که دچار کمردردهای شدید
شــده» ،و یــک «ازجوی بــه ظاهر
روحانی» از او خواسته «بین  ۷۰ضربه
شــاق در  ۲روز و  ۵۰ضربه در یک
روز» انتخاب کند» .خانم بیانی در نامه
ای که در  ۲۶دی به  ۱۳۹۷به رئیس
بند -۲الف نوشته بود ،آورده که این
روحانی خود را دارای مجوز مخصوص
از جانب حسین طائب رئیس سازمان
اطالعات ســپاه میدانسته .به نوشته
زندانی ،آن فرد «ادعا می کرد دارای
مجــوز مخصــوص از مقامــات باال
(طائب )...جهت شکنجه بنده با صدور
حکم تعزیر (شالق) میباشد».
نیلوفــر بیانــی در نامــه  ۲۲بهمن
 ۱۳۹۷خــود به آیــت اهلل خامنه ای
نیز ،در گالیه ای جداگانه از شــخص
فوق نوشــته این «فــرد معمم» در
جلسه ای به او گفته به علت مشغله
قاضی پرونده بخشــی از دادگاه را در
اتاق بازجویی اطالعات ســپاه برگزار
میکند ،و افزوده[« :او] در پاســخ به
تعجب من عصبانی شد و صندلی را به
سوی من پرتاب کرد که باعث ضرب
دیدگی زانویم شد».
نحــوه اعتراف گیــری از خانم بیانی
در پرونده فعاالن محیط زیســتی از
اهمیــت زیادی برخوردار اســت؛ به
این علت مشخص که اعترافات او به

نیلوفر بیانی در قســمتی از دفاعیات
خود ،از اســتفاده بازجویان اطالعات
سپاه از مرگ کاووس سیدامامی برای
وادار کردن خــود به اعتراف حکایت
کرده است.
وی بــا ذکــر اینکــه فشــارهای
بازجویان«در شــرایط سلول انفرادی
و انزوای کامل» باعث «تزلزل روحی
و روانی» او شده بوده ،افزوده «:آنچه
فروپاشــی روانیم را کامل کرد ،نشان
دادن بی مقدمه تصویری از جســد
دکتر سیدامامی در سردخانه بود ،در
حالی که خانواده اش کنارش ایستاده
بودند .به من گفتند :عاقبت خودت و
تمام همــکاران و اعضای خانوادهات
نیز همین است مگر آنکه هر آنچه ما
میخواهیمبنویسی».
خانم بیانــی افــزوده« :در حالی که
قدرت مقاومت در برابر فشار بازجوها
را کامال از دست داده بودم مطالبی را
به من دیکته کردند که بعدها از همان
ها به عنوان اهرم فشار استفاده کردند.
آنهــا میگفتند :خودت با دســتان
خودت حکم اعدامت را نوشتی .دیگر
نمیتوانی از قطار پیاده شوی».
او از بازجویانش نقل کرده« :تنها راه
نجات خود و همکارانت نوشتن کامل
آنچه میخواهیم است؛ یعنی سناریوی
تخیلی و باورنکردنی جاسوسی تحت
پوشش حفاظت محیط زیست».
به دنبــال مــرگ مشــکوک آقای
سیدامامی در زندان ،بخشی از گزارش
معاینه اولیه پزشکی قانونی به رسانهها
راه یافت کــه از «کبودیها در نقاط
مختلف بدن ،جای تزریق پوستی روی
جسد» و «آثار کبودی ناشی از فشار
جسم دور گردن» حکایت داشت ،ولی
تالش خانــواده مقتول برای تحقیق
بیشــتر در مورد علت مرگ به جایی
نرسید .همچنین ،شــکایت خانواده
ســیدامامی از صدا و سیما به خاطر
پخش فیلمــی تحت عنوان «منطقه
ممنوعه» در بخش خبــری ٢٠:٣٠
تلویزیون نیز بی نتیجه ماند.
این فیلم ،با طرح اتهام «جاسوسی»
اقای ســیدامامی برای «دستگاههای
اطالعاتی آمریکا و اسرائیل» ،بر ادعای
خودکشــی او و نیز اتهام اعترافش به
جاسوســی قبل از مرگ پافشــاری
میکرد.
استناد به سفر حج مادر به عنوان مستند
«ارتباط با عربستان»

در بخشی از جلسه اول محاکمه نیلوفر
بیانی در  ۱۰بهمن  ،۱۳۹۷که بی بی
سی به متن گفتگوهای آن دسترسی
یافته ،قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی
برای متهــم کردن خانــم بیانی به

جاسوســی ،به متن ایمیــل های او
استناد کرده که در اختیار بازجویان
سپاه قرار داشته است.
قاضی صلواتی از جمله ،با اشــاره به
ایمیل انگیســی خانم بیانی به مراد
طاهباز که در آن کلمــه burn out
به کار رفتــه گفته اســت« :چرا به
مــراد گفتی من  burn outشــدم؟
این اصطالح جاسوسی است ».خانم
بیانی پاسخ داده« :این یک اصطالح
رایج در زبان انگلیسی است به معنی
خسته بودن از کار زیاد .اشتباه ترجمه
کردید ».وی در ادامه کوشیده توضیح
دهد این شیوه رجوع به اصطالحات
مانند آن است که یک انگیسی زبان،
استفاده از اصطالح «قربان شما» در
یک نامه فارسی را به معنی آمادگی
برای انجام عملیــات انتحاری تلقی
کند.
در همین جلســه ،به عنوان یکی از
مســتندات ارتباط با اسرائیل ،جمله
زیر از شوخی ایمیلی نیلوفر بیانی با
یکی از دوســتانش مورد استناد قرار
گرفته است که«امشب یک پاسپورت
اسراییلی میگیرم و مذهبم را عوض
می کنم ».خانم بیانی در پاســخ به
این اتهام گفته« :فقط شــوخی بوده
و متاسفم برای کشورم که در دادگاه
امنیتی چنین شــوخیای به عنوان
مدرک استفاده میشود».
باز در همین جلسه ،قاضی با استناد به
فرم های درخواست تابعیت کانادایی
متهم که از ایمیل شخصیش استخراج
شــده ،او را به ارتباط با عربســتان
ســعودی متهم کرده .آقای صلواتی
به طور مشخص گفته که خانم بیانی
در فرم خود نوشته به عربستان رفته
است.
در مقابل ،نیلوفر بیانی توضیح داده که
او در فرم درخواست تابعیت خود (که
به دریافت تابعیت هم منجر نشــده)
هرگز ننوشته که به عربستان رفته و
دادگاه این موضوع را اشــتباه متوجه
شده .متهم افزوده آنچه مورد استناد
دادگاه قرار گرفته این بوده که خانم
بیانی در پرسشنامه درخواست تابعیت
مادر خود (و در پاســخ به پرســش
مربوط به ســفرهای قبلی متقاضی)
اعالم کرده که مادرش به عربســتان
سعودی ســفر کرده .سفری که برای
حج بوده و اساسا هم سفر به عربستان
جرم محسوب نمیشود.
در پایان همین جلســه دادگاه ،خانم
بیانی در حضور قاضی اعالم کرده که
تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه
خودش شــده ،اما ابوالقاسم صلواتی
دســتور اخراجــش از دادگاه را داده
است .نیلوفر بیانی بعدها ،در جریان
جلسه دوم دادگاه خود نیز تکرار کرده
که تحت شکنجه وادار به اعتراف شده
و نتیجتا از حضور او در جلسات سوم،
چهــارم و پنجم محاکمه ممانعت به
عمل آمده.
به گفتــه یک منبع مطلع ،جلســه
ابــاغ حکــم دادگاه در آبان ،۱۳۹۸
نهایتا بدون حضور وکیل متهم برگزار
شــده و آقای صلواتی از نشان دادن
متــن حکم به خانم بیانــی یا قبول
درخواست او برای حضور وکیلش در
جلسه خودداری کرده است.
این منبع مــی افزاید قاضی صلواتی
سپس ،با ذکر اینکه عاقبت جاسوسی
همین است (نقل به مضمون) دستور
داده نیلوفر بیانــی را از دادگاه خارج
کنند و مامــوران ،او را با بدرفتاری و
«به صورت چهار دست و پا» از جلسه
بیرون برده اند.
مجازات به خاطر دریافت حقوق از سازمان
ملل در سوئیس

تاکیــد بر اتهــام ارتبــاط امنیتی با
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اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری به احکام فعاالن محیط زیست

دشمنان خارجی ،در شرایطی صورت
گرفته که در جلســات دادگاه ،قاضی
نتوانسته مشخص کند که از نظر او،
متهم مشــخصا چــه اطالعاتی را به
خارج از کشــور منتقل کرده و از این
کار ،چه نفع مالی برده اســت .ظاهرا
برای رفع همین خال در پرونده بوده
که دادگاه هــای بدوی و تجدیدنظر،
سابقه همکاری خانم بیانی با سازمان
ملل متحد در زمان اقامت در خارج از
ایران و دریافت حقوق از این نهاد را،
به عنوان مستند دریافت پول از خارج
مورد تاکید قرار داده اند.
در بخشی از رای دادگاه ،حقوقی که
خانم بیانی به ازای  ۵ســال کار برای
برنامه محیط زیســت سازمان ملل
در ســوئیس دریافت کرده (به گفته
دادگاه ۳۶۵ :هــزار دالر) بــه عنوان
«مال ناشی از جرم» مورد اشاره قرار
گرفته و او ملزم به «مسترد» کردن آن
به حکومت ایران شده است .همکاری
نیلوفر بیانی با ســازمان ملل ،پس از
گرفتن مدرک کارشناســی زیست
شناسی از دانشــگاه مک گیل کانادا
و کارشناسی ارشــد حفاظت حیات
وحش از دانشگاه کلمبیای آمریکا ،و
پیش از بازگشت به ایران در تابستان
 ۱۳۹۶صورت گرفته بود.
در حکم دادگاه ،توضیح بیشتری داده
نشده که چرا در حالی که ایران عضو

سازمان ملل متحد اســت ،باید کار
کردن فردی برای ســازمان ملل ،آن
هم در خارج از ایران ،جرم تلقی شود.
در حکــم دادگاه ،اســتداللی حتی
عجیــب تر ،برای متهــم کردن مراد
طاهباز متهم ردیف اول پرونده و عضو
هیأت مدیره موسســه حیات وحش
میراث پارســیان بــه تحصیل «مال
ناشی از جرم» به کار رفته است.
به گفته یــک منبع مطلع ،بازجویان
ســازمان اطالعات ســپاه در جریان
بازجویــی از این متهــم او را تحت
فشار گذاشــته اند تا مجموع هزینه
های مالی موسسه در طول  ۱۰سال
فعالیت آن را بگوید و آقای طاهباز به
طور تخمینی ،عــددی را اعالم کرده
که حــدود  ۹۰درصــد آن ،حاصل
«کمکهای ریالی» به موسسه حیات
وحش میراث پارسیان بوده است.
بــا این حــال ،بازجویــان از زندانی
خواسته اند عدد فوق را به دالر تبدیل
کند که حاصل این محاسبه ،رقم ۶۰۰
هزار دالر را تولید کرده است.
همین رقم ،به عنوان درآمد شخصی
مراد طاهبــاز از ارتکاب جرم تعریف
شده و او ملزم به «استرداد»  ۶۰۰هزار
دالر «مال ناشی از جرم» به صندوق
حکومت شده است.
حسین باستانی (بیبیسی)

دویچه ولــه -دیدهبان حقوق بشــر
روز  ۱۹فوریــه با انتشــار بیانیهای
تأیید احکام صادر شده برای فعاالن
محیطزیســت در ایــران را محکوم
کرد .مایکل پیج ،معاون مدیر بخش
خاورمیانه دیده بان حقوق بشــر با
اشــاره رونده ناعادالنه بررسی پرونده
فعاالن محیط زیست ،گفت« :دادگاه
انقالب ایران تنها هنگام طرح اتهامات
بیاساس و بدون مدرک انقالبی عمل
میکند».
او تأکید کــرد که دو ســال پس از
بازداشت فعاالن محیطزیست ،هنوز
هیچ مدرکی برای اثبات مجرم بودن
کارشناسان محیط زیست وجود ندارد
و مقامات ایران «باید سریعاً آنها را آزاد
کنند».
در این بیانیه با اشاره به صدور احکام
 ۴تا  ۱۰ســال حبس بــرای فعاالن
محیطزیســت ،آمده است که دادگاه
این فعاالن را از جمله به دلیل «درآمد
غیرقانونی» مجرم شناخته است.
به عنــوان مثال یک منبــع آگاه به
دیده بان حقوق بشــر گفته است که
نیلوفــر بیانی ،یکی از هشــت فعال
محیطزیست که بهمن  ۹۶بازداشت
شد ،به دلیل دریافت حقوق از برنامه
محیط زیست ســازمان ملل متحد،
برنامهای کــه او پیش از پیوســتن
به موسســه «حیــات وحش میراث
پارســیان» بــرای آن کار میکرده،
مجرم شناخته شده است.
مقامات قضایی ایران و سپاه پاسداران
که دو سال است ادعا میکنند فعاالن
بازداشت شده محیطزیست جاسوس
هســتند ،تا امروز هیچ سندی برای
اثبات ادعای خود ندارند.
با این حال ســخنگوی قوه قضائیه،
غالمحسین اسماعیلی سهشنبه ۲۹
بهمن ( ۱۸فوریه) در یک نشســت
مطبوعاتی در تهران گفت که احکام
فعاالن محیطزیست در دادگاه تجدید
نظر تأیید شده و به شرح زیر است:

امیرحسین خالقی ۶ :سال زندان
عبدالرضا کوهپایه ۴ :سال زندان
هومن جوکار ۸ :سال زندان
مراد طاهباز ۱۰ :سال زندان
نیلوفر بیانی ۱۰ :سال زندان
سام رجبی ۶ :سال زندان
سپیده کاشانی ۶ :سال زندان
طاهر قدیریان ۸ :سال زندان
ایــن هشــت نفــر همــراه کاووس
سیدامامی ،کارکنان و مدیران سابق و
فعلی موسسه «حیات وحش میراث
پارسیان» هستند که چهارم و پنجم
بهمن سال  ۹۶بازداشت شدند .خبر
بازداشــت آنها به دلیل فشــارهای
امنیتی بر خانوادههاشــان مسکوت
ماند.
هومن جوکار مدیر پــروژه حفاظت
از یوزپلنگ آســیایی ،طاهر قدیریان
دانشــمند جــوان «انســان و کره
مســکون» یونســکو ،ســام رجبی
کارشناس محیط زیست ،امیرحسین
خالقی و نیلوفر بیانی ،کارشناســان
حیات وحش ،سپیده کاشانی همسر
هومن جوکار و سرپرست فعالیتها
و مشــاور سابق برنامه محیط زیست
ســازمان ملل متحد و مراد طاهباز از
همکاران موسسه پارسیان هستند.
پــس از مــرگ مشــکوک کاووس
ســیدامامی در زندان اوین ،ماجرای
بازداشتفعاالنمحیطزیسترسانهای
شد .علت مرگ کاووس سیدامامی که
پیش از بازداشت از سالمت جسمی
و روانی کامل برخــوردار بوده ،هنوز
روشن نیست.
کمپین حقوق بشــر در ایــران هم
در بیانیهای که پــس از اعالم حکم
نهایی هشــت فعال محیطزیست در
ایران منتشر شد ،تأکید احکام حبس
طوالنی مدت برای آنها را محکوم کرد.
دادگاه تجدید نظر سهشنبه  ۲۹بهمن
مجازاتهای سنگین این هشت را نفر
را تأیید کرد.
هادی قائمــی ،مدیر اجرایی کمپین

حقوق بشــر در ایــران در بیانیه این
کمپیــن تأکیــد کــرد در حالیکه
هیچ مدرکی مبنی بــر ارتكاب جرم
توســط فعاالن محیطزیست وجود
ندارد ،آنها براســاس «اعترافاتهای
اجبــاری که تحت شــكنجه از آنها
در زندان گرفتهشــده» برای فعالیت
مسالمتآمیز خود برای حفظ حیات
وحش ایران بــه حبسهای طوالنی
مدت محکوم شدهاند.
کمپین حقوق بشر در ایران تصمیم
دادگاه تجدیــد نظر مبنــی بر تأیید
احکام آنها به «سخره گرفتن دستگاه
قصایی ایران» خوانده است.
هادی قائمی تأکید کرده که ایران به
دلیل ســوء مدیریت و تغییر شرایط
جوی گرفتار بحران محیطزیســت
اســت و دولت این کشــور به شدت
نیازمند مشاوره و همراهی کارشناسان
حیات وحش برای غلبه بر این بحران
است.
یــک روز پــس از عمومی شــدن
نامههــای متهم ردیــف دوم پرونده
زیســت محیطی در تشــریح روند
بازجوییهایش ،معاون روحانی به آن
واکنش نشان داد .اسحاق جهانگیری
در حاشیه جلسه هیات دولت گفت:
«من این نامــه را ندیدم و در جریان
موضوع آن نیســتم ،روز یکشــنبه
حتمــا در دولت مطرح میکنیم .اگر
الزم باشــد در دولت افرادی را مامور
میکنیم تا با رئیس قوه قضائیه گفتگو
کنند».
واکنش شبکههای اجتماعی

انتشار نامههای نیلوفر بیانی و افشای
رفتارهای اطالعات سپاه با او ،موجی
از واکنش در شبکههای اجتماعی به
راه انداخته است .مژگان جمشیدی،
کنشگر محیط زیست مینویسد« :از
شــرم آنچه بر نیلوفر بیانی و ســایر
بازداشــتیهای محیطزیستی آمده

اگر تا االن نمردید؛ بعد از این هم نه
میمیرید نــه میلرزید .نگویید خبر
نداریم! بررســی میکنیم ...دوســال
است میدانید اینها بیگناهند و کاری
نکردید! بعد از این هم کاری نخواهید
کرد»...
یکی از کاربران توییتر نوشــته است:
«حتــی اگر یــک درصد از شــرح
شکنجههایی که در زندان به نیلوفر
بیانی اعمال شــده حقیقت داشــته
باشد ،جمعه بهجای روز انتخابات باید
روز عزای ملی اعالم شود».
عباس میالنی ،تاریخنگار و نویسنده
مینویســد« :به عنوان یک انســان
شرمم میآید که وحوشی که نیلوفر
بیانی را شکنجه و بازجویی کردند ،و
رهبری که نامه اعتراض او را خواند و
هیچ نکرد ،و وحوش دیگری که بهاره
هدایت را ضرب و شــتم و شــکنجه
کردند و کیفــر ندیدند ،همه خود را
ایرانی و انسان می خوانند .شرم».
مرتضی کاظمیان ،روزنامهنگار هم در
توییتی مینویسد« :دو دهه از کشف
و انتشار فیلمهای هولناک شکنج ه زن
سعید امامی میگذرد .حکایت اسفبار
نیلوفر بیانی یعنی در بر همان پاشنه
میچرخد .تنها تفاوت این اســت که
رییس ســازمان بازرسی وقت ،شده
رییس قوه قضاییه؛ سازمان اطالعات
سپاه شــده ،اطالعات اصلی نظام؛ و
رهبر هم خودکامهتر شده است».
مصطفی تاجزاده ،فعال سیاسی اصالح
طلب گفته اســت« :آقایان روحانی،
رئیسی ،الریجانی ،آنچه خانم نیلوفر
بیانی از فعاالن محیط زیست درباره
رفتار زشت و غیرانسانی بازجویانش
منتشر کرده ،شرمآور و توجیهناپذیر
است .هر سه نفر شما در این فاجعه
شــریکید اگر فورا اقدام قاطعی برای
روشنشدن حقیقت ،مجازات خاطیان
و اصالح امر انجام ندهید».

حسین باستانی (بیبیسی)

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

عکسهای پرتره ،پاسپورت ،سیتیزن شیپ با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت

Perfect Shot Studio

)(corner of 14th & Clyde

suite 245 1425 Marine Drive, West Vancouver

Tel: 604.925.6800

سوئیت  245واقع در شماره  1425مارین درایو در وست ونکوور (تقاطع جنوب غربی خیابانهای چهاردهم و )Clyde
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بهاره هدایت
با قرار کفالت و به صورت موقت آزاد شد
رادیو زمانه -براساس گزارشهای منتشــر شده در شبکههای اجتماعی بهاره
هدایت ،فعال دانشــجویی سهشنبه  ۲۹بهمن با ســپردن قرار کفالت دویست
میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مرحله دادرسی از زندان قرچک ورامین
آزاد شد.
ضیاء نبوی ،فعال دانشجویی اما در شبکه اجتماعی توییتر نوشته که بهاره هدایت
با قرار وثیقه و کفالت از زندان بیرون آمده است .او دوشنبه  ۲۱بهمنماه در پی
احضار به حراســت دانشــگاه تهران و حضور در آن محل ،بازداشت و به زندان
منتقل شده بود.
غالمحســین اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضاییه صبح روز سهشنبه  ۲۹بهمن،
بدون اشاره به اتهامات بهاره هدایت از آزادی او با سپردن وثیقه خبر داد .رئیس
حراســت دانشگاه تهران اما پیشتر گفته بود دستگیری هدایت و همچنین دو
دانشجوی دیگر به نامهای امیرمحمد شریفی و معین زارعیان «به تجمع آخری
که در آبانماه در دانشگاه اتفاق افتاد ،مربوط میشود.
این دانشجویان به علت حضور در تجمعات اخیر و شعارهای تند و ساختارشکنانهای
که سر دادهاند ،بازداشت شدهاند».

«فریبا عادلخواه و روالند مارشال در ماه مارس
محاکمهمیشوند»
دویچه وله -ســعید دهقان ،وکیل فریبا عادلخواه و روالند مارشال که در زندان
اوین بهسر میبرند ،روز سهشنبه ۲۹ ،بهمن ( ۱۸فوریه) در گفتوگو با خبرگزاری
فرانســه اظهار داشت که کیفرخواســت را «دیروز» رویت کرده و قرار است که
دادگاه موکالنش در روز سوم مارس سال جاری برگزارشود.
دو پژوهشــگر دانشگاه علوم پو پاریس  ،ژوئن  ۲۰۱۹در تهران بازداشت شدند.
اتهامهای عادلخواه «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی برای انجام اقداماتی علیه امنیت
ملی» و اتهام مارشال «تبانی برای انجام اقداماتی علیه امنیت ملی» اعالم شده
است.
پیشتر غالمحســین اسماعیلی ،سخنگوی قوه قضائیه ،در یک نشست خبری
گفته بود که در حضور دهقان به پرونده دو پژوهشــگر رسیدگی شده و آنها در
حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.
وکیل آنها ضمن تکذیب این خبر گفت« :ما در حال آمادهســازی دفاعیه خود
هستیم».
سعید دهقان اوایل فوریه ضمن اعالم این خبر که قرار است دو متهم در زندان
اوین بهطور رســمی ازدواج کنند گفته بود که پرونده آنها به شعبه  ۱۵دادگاه
انقالب به ریاست قاضی صلواتی ارسال شده است.
فریبا عادلخواه هفت هفته پیش دست به اعتصاب غذا زد اما پس از بروز مشکالت
جسمی ،هفته پیش به اعتصاب غذا پایان داد.

تداوم نقض حقوق بشر و استمرار «جنایت علیه بشریت» در ایران
سازمان عفو بینالملل در تازهترین
گزارش ساالنه در مورد وضعیت حقوق
بشر در خاورمیانه ،با اشاره به تداوم
نقض حقوق بشر در ایران ،از سرکوب
شدید حق آزادی بیان ،آزادی تشکل
و آزادی تجمــع توســط مقامات و
مسئوالن کشور در سال  ۲۰۱۹خبر
داد و ادامــه پنهــانکاری مقامات
جمهوری اسالمی درباره سرنوشت و
محل دفن هزاران مخالف سیاسی در
دهه  ۶۰را مصداق «استمرار جنایت
علیه بشریت» توصیف کرد.

رادیــو زمانه -از ســوی دیگر و یک
روز پیش از انتشــار گزارش ســاالنه
عفو بین الملل ،آنتونیو گوترش ،دبیر
کل سازمان ملل نیز با انتشار گزارش
دورهای خــود خطــاب بــه چهل و
سومین مجمع عمومی سازمان ملل
متحد به بررسی وضعیت حقوق بشر
در ایران تا پایان بازه زمانی ماه نوامبر
سال  ۲۰۱۹میالدی پرداخته است.
او در ایــن گزارش ضمن اشــاره به
بازداشــتهای خودســرانه ،صدور
احکام اعدام و سرکوب فعاالن مدنی
و روزنامهنگاران از سوی قوه قضاییه،
گزارشهایی در باره عدم برخورداری
متهمــان و فعــاالن مدنــی از حق
برگزاری دادگاههــای عادالنه و عدم
دسترسی به وکیل ارائه کرده است.
گوترش در گزارش خود تأیید کرده
که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر
ســازمان ملل گزارشهای متعددی
از اعمال شــکنجه و بازداشــتهای
خودســرانه در ایران را دریافت کرده
است .جریانی که به دنبال اعتراضات
سراسری آبان ماه  ۹۸شدت بیشتری
پیدا کرده است.
بررسی عملکرد قوه قضاییه ایران در
طول چهار دهه اخیر نشــانگر موارد

متعددی از نقض سیستماتیک حقوق
بشر از سوی قضات و دیگر مسئوالن
قضایی ایران بوده است.
در اســفند سال  ۹۷و پس از انتصاب
ابراهیم رئیســی ،از دست اندرکاران
قتل عــام دگراندیشــان و مخالفان
سیاســی در دهه  ۶۰به ریاست قوه
قضاییه اما نگرانیها در باره وخیمتر
شــدن وضعیت حقوق بشر در ایران
افزایش یافت .بســیاری از سازمانها
و فعاالن حقوق بشر ،انتصاب رئیسی
بر دســتگاه قضایی را بازتاب دهنده
وضعیت رو به افول حقوق بشــر در
ایران توصیف کردهاند.
ابراهیم رئیسی در  ۱۳آبانماه امسال
اما در واکنش به انتقاد جاوید رحمان،
گزارشگر ویژه ســازمان ملل در امور
ایران از عملکــرد قوه قضاییه ،گفت:
«ما در چهار دهه گذشته بارها اعالم
کردهایم کــه حکومتمان مبتنی بر
شــریعت اســت و در خصوص آنچه

تداوم بدهبستان با رئیس باند شکارفروشی به اتباع خارجی

استانهای یزد ،خراسان و کرمان به قتلگاه حیات وحش تبدیل شده است
کیهــان لنــدن -شــادی مــدرس
افشــاکنندهی باند شکارفروشــی به
اتباع خارجی تحت مدیریت اسماعیل
شفیعزاده که پیشتر از سوی وی حتی
مورد تهدید و فحاشی قرار گرفته بود،
ب اینســتاگرامش از تداوم
در حســا 
ط زیســت با
همکاری ســازمان محی 
این سرکردهی باند شکار حیوانات به
توریستهای خارجی خبر داده است.
شــادی مدرس فعــال حیات وحش
و خبرنــگار بــه تازگی در حســاب
اینســتاگرامش از تــداوم همکاری
ط زیســت با اسماعیل
سازمان محی 
شفیعزاده رئیس باند شکارفروشی به
اتباع خارجی خبر داده است که اواخر
آذرماه به دلیــل توهین به این فعال
حیات وحش به شالق محکوم شد.
شادی مدرس دو سال پیش با انتشار
مقالهای تحت عنوان «خونفروشی»
به معرفی اســماعیل شفیعزاده مدیر
شرکت گردشــگری یاسمین پارسه
پرداخت که با برگزاری تورهای شکار
برای خارجیها و کسب مجوز قانونی
ط زیست،
شکار از سوی سازمان محی 
حیات وحش کشور را به خطر انداخته
است.
تورهای گردشــگری یاسمین پارسه،
اتباع خارجی را برای شــکار کل ،قوچ
و آهو به زیســتگاههای حیات وحش
اســتانهای یزد ،خراســان رضوی،
خراسان جنوبی و کرمان میبرد.
افشای این باند توسط شادی مدرس
در سال  ۹۷با فحاشی و تهدید توسط
شفیعزاده روبرو شد .انتشار فایل صوتی

توریستهای شکارچی؛ عکس از صفحه اینستاگرام شادی مدرس؛ اولین
نفر از سمت راست اسرافیل شفیعزاده

این تهدیدها در آذرماه امسال ،از سوی
دستگاه کیفری محکوم و به  ۴۵ضربه
شالق با دو سال تعلیق حکم داده شد.
حمید ظهرابی معاون وقت ســازمان
حفاظت محیط زیست وعده داده بود
در صورتی که مجرم بودن شفیعزاده
احراز شود ،سازمان حفاظت محیط
زیست محرومیت از پروانههای شکار
را بــه صورت کوتاه یــا بلندمدت به
عنوان تنبیه برای وی در نظر خواهد
گرفت.
با این حال ،روز سهشــنبه شــادی
مــدرس با انتشــار فایــل تصویری
اعالم کرد که سازمان محیطزیست
همچنان به همکاری با شفیعزاده با
چنین سابقهای ادامه میدهد!
ایــن فعال حیــات وحش همچنین
با انتشــار ویدئویی از جاهطلبیهای
سازمان محیطزیست و بیاعتنایی در
قبال حیات وحش ایران انتقاد کرده و
گفته است که صدور مجوز برای اتباع
خارجی ،منجر به تشویق بومیان برای
شکار ،درگیری شکارچی ،افراد بومی
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و نابودی گونههای جانوری میشود.
این خبرنگار حوزه محیطزیســت به
نمونههای هولناکی از کشتار حیات
وحش در ایران ،آنهم با مجوز سازمان
ط زیســت اشــاره
حفاظت از محی 
کرده که شــامل پیدا شدن یک شیر
در اتوبان قزوین میشــود که حاکی
از بیــداد قاچاق حیوانــات در ایران
اســت .به گفتهی شــادی مدرس،
زیســتگاههای جانوری یزد اکنون به
قتلگاه شــکارچیان خارجی و محل
خوشگذرانی آنان بدل شده است.
به گفتهی وی ،حیوانات محافظتشده
در پارک پردیســان تهــران که تنها
محل بازپــروری حیوانات اســت ،با
ط زیســت ،به
مجوز ســازمان محی 
غیراســتانداردترین باغوحشهــای
ایران یعنی باغوحش اورمیه و دزفول
فرستاده شدهاند و شیوه غیراستاندارد
تکثیــر گونههایی چون یــوز ایرانی
اکنون تنها بازماندههای این گونهها را
نیز در خطر انقراض قرار داده است.
بااینکــه صداوســیمای جمهــوری

اســامی ،به فعاالن محی 
ط زیســت
فرصت حضور و بررسی موضوع شکار
و مجوزهــای شــکار را نمیدهد ،اما
شفیعزاده در یک برنامهی تلویزیونی
شرکت کرد و محسنات فروش مجوز
شــکار به اتباع خارجی را برشمرد! او
گفت که بطور آزمایشــی ،سه گونه
الرســتانی را در آمریــکا هر کدام به
مبلغ  ۱۰۰هزار دالر فروخته است!
تداوم این همکاری درحالیســت که
ط
عیسی کالنتری رئیس سازمان محی 
زیســت هفته پیش در صداوسیمای
جمهوری اســامی اعــام کرد که
صدور ۳میلیون مجوز شکار در طول
ســال جاری ،به دلیــل از بین بردن
«چهارپایــان پیر» بــوده که جلوی
جفتگیــری ،زاد و ولد و آبخوردن
چهارپایان جوانتر را میگیرند!
اظهــار نظری کــه فعــاالن حیات
وحــش آن را مردمفریبــی از طریق
صداوســیمای جمهوری اســامی
خوانده و وجود چهارپایان پیر را ضامن
تداوم نسل حیوانات به دلیل ژن غالب
آنان و حافظ گله میدانند.
ط زیست براین باورند
کارشناسان محی 
ط زیست کشور ،خود
که سازمان محی 
از اصلیترین تهدیدهای حیات وحش
کشور است که به بهانهی درآمدزایی
از شکار توســط اتباع خارجی ،اقدام
به شکارفروشــی میکند .حال آنکه،
کل درآمد سال گذشته این سازمان
از فروش مجوز به اتباع خارجی ،یک
میلیــارد و  ۸۰۰میلیون تومان بوده
است.

مربوط به اجرای احکام الهی در بحث
کیفرها و مجازاتهاست ،با هیچ فرد و
نهادی سخن و بحث نداریم».
او همچنیــن انتقادها در بــاره اعدام
کودکان (افراد زیر  ۱۸سال که حکم
اعدام میگیرند و حکمشان پس از ۱۸
ساله شدن اجرا میشود) در ایران را
«بیاساس» تلقی کرد و گزارشهای
منتشر شــده در زمینه نقض حقوق
بشــر در ایران را بــه «حقد و کینه»
نسبت به حکومت جمهوری اسالمی
منتسب دانست.
سازمان عفو بینالملل اما در گزارش
تازه خود از ادامه یافتن «نقض سازمان
یافت ه حقوق مربوط به برخورداری از
محاکم ه عادالنــه» خبر داده و اعالم
کرده اســت که در ســال گذشــته
میالدی شــمار زیادی از شهروندان
ایرانی به دنبــال برگزاری محاکمات
ناعادالنه اعدام شــدهاند که برخی از
این اعدام شدگان در زمان وقوع جرم،
زیر سن قانونی بودهاند و کمتر از ۱۸
سال داشتهاند.
این گزارش همچنین به صدور مجازات
اعدام در مورد جرائمی با تعاریف مبهم
همچون «توهین به پیامبر اســام،
محاربه و افساد فی االرض» پرداخته
و از به رسمیت شناخته شدن مجازات
سنگســار در قانون مجازات اسالمی
انتقاد کرده است.
عفو بینالملــل همچنین در گزارش
ســاالنه خــود پخــش «اعترافات
اجبــاری» از صدا و ســیمای دولتی
ایران را مد نظر قرار داده و اعالم کرده
اســت که این اعترافات که با اعمال
شکنجه و سایر بدرفتاریها اخذ شده،
در دادگاهها مورد استناد قرار گرفته
است.
در جریــان شــکلگیری اعتراضات
ن ماه امسال ،هزاران
سراسری در آبا 
نفر از شهروندان معترض در سراسر
ایــران از ســوی نهادهــای امنیتی
بازداشت شدند.
بنا بر گزارش اخیــر عفو بینالملل،
رسانههای حکومتی ایران در آذر ماه
اقدام به پخش اعترافات اجباری این
بازداشتشدگان کردهاند.
عفو بینالملل همچنین با اشــاره به
ممانعت مقامات و مسئوالن جمهوری
اســامی از انجام تحقیقات مستقل
در مورد «شــکایت مبنی بر شکنجه
علیه افراد» و همینطور «مســئول
نگــه داشــتن مرتکبان شــکنجه»
اعــام کردهاند که چندیــن نفر از
بازداشتشدگان به علت شکنجه جان
خود را از دست دادهاند.
طبق خبرهایی که از درون زندانهای
ایــران به فعــاالن مدنــی و حقوق
بشــری رسیده اســت ،تعداد زیادی
از بازداشتشــدگان در اعتراضــات
سراســری آبان ماه از سوی نیروهای

امنیتــی و گارد زنــدان ،تحــت
شدیدترین شــکنجههای فیزیکی و
روانی قرار گرفتهاند ۱۶ .کارشــناس
حقوق بشر ســازمان ملل متحد در
اواخر آذر ماه با صدور بیانیهای شدید
الحن نســبت به اعمال شــکنجه و
بدرفتاری با معترضان بازداشت شده
در اعتراضات سراسری آبان ماه  ۹۸به
مقامات جمهوری اسالمی هشدار داده
و از آنان خواســتند تا هرچه سریعتر
این زندانیان را آزاد کنند.
از دیگر موارد مــورد نظر در گزارش
ساالنه سازمان عفو بینالملل مساله
نقض ســازمان یافت ه آزادی مذهب و
عقیده از ســوی مسئوالن حکومتی
ایران است.
در این گزارش آمده است« :در سال
گذشــته ،مقامات تمــام مومنان به
مذاهب مختلف و افــراد غیر دیندار
یا خداناباور را مجبور کردند مطابق با
مقررات و اصول مذهبی که در تفسیر
سختگیرانهای از اسالم شیعی ریشه
دارد ،رفتار کنند .فقط مســلمانان از
امکان انتصاب در مقامهای سیاســی
مهم برخــوردار بودنــد .حق تغییر
مذهب یا ترک عقاید دینی همچنان
نقض شــد .خداناباوران همچنان در
معرض خطر بازداشــت خودســرانه
و حکــم اعدام به دلیــل ارتداد باقی
ماندند».
فشار بر فعاالن کارگری نیز در ماههای
اخیر همچنان وجود داشته و از جمله
بازداشت آنان در حالی صورت گرفته
کــه بنابر اعالم مرکز آمــار ایران ،در
تابستان امسال نزدیک به  ۴۲درصد
جمعیت فعال کشــور بیکار بوده یا
اشتغال ناقص داشتهاند.
از ســوی دیگر به دلیــل بحرانهای
اقتصادی موجــود در ماههای اخیر،
کارشناســان رقم واقعی سبد معاش
خانــوار را حدود  ۹میلیــون تومان
برآورد کردهاند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری
اســامی اما همواره اقدام به سرکوب
خشــونت آمیز تجمعــات اعتراضی
کارگران کردهاند.
عفــو بین الملل در گــزارش خود از
بازداشــت و محکومیت تعداد زیادی
از کارگران معترض به حبس و شالق
خبر داده و اعالم کرده که در ســال
گذشــته میالدی ،دولت همچنان به
جلوگیری از فعالیت اتحادی ه صنفی
مستقل ادامه داده است.
گزارش ســاالنه عفو بینالملل موارد
دیگری از مصادیق نقض حقوق بشر از
جمله تبعیض علیه اقلیتهای اتنیکی،
ســرکوب روزنامهنگاران و کارکنان
رســانهها ،محاکمــه وکالی حقوق
بشــری ،نقض حقوق زنان و فعاالن
محیط زیست را در بر میگیرد.
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پناهجویان ایرانی در سوئد به دلیل شرایط وخیم دست به اعتصاب غذا زدند
گروهی از پناهجویان ایرانی در شهر
یوتبری سوئد دســت به تحصن و
اعتصاب غذا زدهاند .اعتراض آنها به
وضع وخیم پناهندگان در این کشور
است .آنها همچنین از دولت سوئد
میخواهند از «سیاست دوگانه» در
قبال جمهوری اسالمی دست بردارد.

«خیلیاز ما ،حتــی آنهایی که بچه
دارند مجبوریم برای گذران زندگی در
یک اتاق با دو سه نفر شریک شویم.
کمک مالی اداره مهاجرت کفاف خرج
اینجا را نمیدهد .مجبوریم سیاه کار
کنیم .واقعا متاســفم برای خودمان
که حتی وقتی برای هموطنمان کار
میکنیم استثمار میشویم .با دستمزد
خیلی کم از ما بیگاری میکشند .من
مجبورم سیاه کار کنم و صاحب کار با
وجود این که میداند من چه شرایطی
دارم ،ساعتی  ۴۰تا حداکثر  ۶۰کرون
( ۶۰کرون ســوئد حدودا پنج و نیم
یوروست) با من حساب کند».
این را نرگس جاللی بــه دویچهوله
فارسی میگوید .یکی از پناهجویان
ایرانی مقیم یوتبری ســوئد که بیش
از چهار ســال و نیم است در انتظار
جواب دادگاه و روشــن شــدن وضع
پناهندگیاش اســت .یک بار جواب
رد گرفته ،اعتراض کرده است و حاال
یک ســال و نیم از آن زمان میگذرد
اما حتی زمان تشکیل دادگاه بعدی
روشن نیست.
صاحبکار گاهی از او میخواهد روزی
 ۱۲یا  ۱۳ساعت کار کند .میگوید:
«خوب بــرای زنی که بچــه دارد و
بچهاش را پیش دوستش گذاشته این
خیلی کار سختی است .برای مردها
هم وضع بهتر از این نیســت .وقتی
پس از یــک روز کاری طوالنی وقتی
میبینند در آخر ســاعتی  ۴۰کرون
بــه آنها داده میشــود .در حالی که
مجبورند حتی برای یک اتاق در ماه
دستکم پنج شش هزار کرون بدهند».
سیاســت دوگانه غــرب در قبال
جمهوری اسالمی

نرگس همراه بــا گروهی نزدیک به
 ۸۰نفر از پناهجویان ســاکن شــهر
یوتبــری از روز  ۱۵فوریه دســت به
یک حرکت اعتراضی زدهاند ۶۳ .نفر
تحصن کردهاند ۱۴ .نفرشان اعتصاب
غذا .او جزو اعتصابیهاست .میگوید
آنها با این حرکت میخواهند به خیلی
چیزها اعتراض کنند« ،به سیاست کل
دنیا نسبت به پناهجویان» ،به مماشات
دولتسوئد با جمهوری اسالمی و «زد
ت سوئد و
وبندهای پشت پرده» دول 
دولتهــای اروپایی با حکومت ایران،

آنهم در شرایطی که «وضع پناهجویان
در قلب اروپا ،در جایی مثل سوئد هم
وخیم است چه برسد به کشورهایی
مثل ترکیه و یونان».

نرگس جاللی میگویــد اعتراض ما
به سیاســتهای دوگانه کشورهای
غربی اســت که «ادعا میکنند ما با
معترضین و در کنار مردم ایرانیم ولی

عفو بینالملل خواهان آزادی فوری
امیرساالر داودی شد
دویچه وله -ســازمان حقوق بشری عفو بینالملل در نامهای به رئیس قوه
قضاییه جمهوری اسالمی خواستار آزادی فوری امیرساالر داودی شده است.
عفو بینالملل در این نامه ضمن اشاره به جزییات حبس این وکیل تصریح
کرده که بازداشت و زندانی کردن امیرساالر داودی نقض حقوق بشر است،
چرا که او تنها بر آن بوده از حقوق شهروندان دفاع کند.
این سازمان در نامه خود همچنین از مقامات جمهوری خواستهاست که به
داودی تا زمــان آزادی وی اجازه دهند که با خانوادهاش به طور مرتب در
تماس باشد و همچنین بتواند از همراهی وکیل مورد نظر خود بهرمند شود.
داودی که در آبان ماه سال گذشته بازداشت شد ،از روز  ۲۰بهمن امسال در
اعتراض به عدم موافق با مرخصیاش در اعتصاب غذا به سر میبرد.
او در نامهاعتراضآمیــز خود تصریح کــرد که تنها به منظور عملی کردن
قولی که بــه دخترش برای رفتن چند روزه به خانــه داده بوده ،تقاضای
مرخصی کرده اما با تقاضای او مخالفت شــده است .این وکیل زندانی در
نامه خود با اشاره به اینکه  ۱۵ماه است در زندان به سر میبرد و  ۱۹۰روز
از این مدت را در سلول انفرادی بوده نوشته است« :به دلیل اینکه در مورد
مرخصی اینجانب هیچگونــه تصمیمگیری و خاصه موافقت با آن صورت
نپذیرفته است ،تا اطالع ثانوی و انشاءاهلل تحقق خواسته ،این اعتصاب که
صرفا نوشیدن آب است (و الغیر) ادامه خواهد یافت».
این زندانی سیاســی «مسئولیت هر اتفاقی» را که بر اثر این اعتصاب غذا
برای او بیفتد متوجه مسئوالن قضایی از جمله ابراهیم رییسی ،رییس قوه
قضاییه دانسته است.
امیرســاالر داودی  ۲۹آبان  ۱۳۹۷در تهران دستگیر شد .اتهامات او ابتدا
«توهیــن به رهبری و تبلیغ علیه نظام» اعالم شــد اما ســپس اتهامات
دیگری چون «همکاری با دولتهای متخاصم از طریق مصاحبه با شبکهی
تلویزیونی صدای آمریکا» و نیز «تشکیل گروه برای براندازی نظام» نیز به
اتهامات او اضافه شد.

پشــت پرده با دولت ایران همکاری
میکنند .ما میخواهیم دولت سوئد
دست از زد و بند با جمهوری اسالمی
بردارد».
اخراج ،خطری که باالی سر بسیاری
از پناهجویان در سوئد است
این پناهجویان در عین حال از دولت
سوئد میخواهند به شرایط نامساعد
پناهجویان در این کشــور رسیدگی
کنــد .در میان آنها افرادی هســتند
که به خاطر فعالیت سیاسی یا عقاید
مذهبی ایران را ترک کر دهاند و حاال
خطر اخراج باالی سرشــان اســت.
نرگس جاللی میگوید «خواست ما
رسیدگی ســریع و عادالنه به پرونده
پناهندگیماست».
او از انجمنهــای ایرانی نیز ســوئد
انتقاد میکند« :پناهندههای سوری
از حمایت هموطنان خود برخوردارند
ولی این در مــورد ما ایرانیها صادق
نیســت .فقط هم ما نیســتیم .همه
فارســیزبانها ،افغانها هم همین
مشــکل را دارند .برخــی هموطنان
ایرانی ما  ۴۰ســال اســت در اینجا
زندگــی میکنند ،انجمنــی دارند،
کمک دولتی میگیرند و میتوانند از
پناهجویان حمایت کنند ،ولی ترجیح
میدهند فقط برای خود کارکنند».
با ایــن حال آنها در حرکت اعتراضی
خود تنها نیســتند .هستند ایرانیها
و ســوئدیهایی که در سازماندهی
و تامین مالی ایــن حرکت به یاری
پناهجویــان معتــرض آمدهاند .رضا
طالبی ،فعال سیاسی و از حامیان این
حرکت اعتراضی به دویچهوله فارسی
میگوید:
«ما یک گروه هســتیم که هرکدام

از ما شــخصا تصمیم گرفــت از این
حرکت حمایت کنــد .از طرف مردم
شــهریوتبری و شهرهای دیگر سوئد
نیــز بــرای حمایت از ایــن حرکت
همایشی انجام شده تا هزینههای این
حرکت اعتراضی را پوشش بدهد .از
جمله هزینه چادر ،کرایه رفت و آمد،
برق یا وکالیی کــه میخواهند کار
معترضین را پیش ببرند».
هدف اصلی این گروه این اســت که
به هیچ وجه اجازه اخراج پناهجویان
ایرانی را بــه اداره مهاجرت ســوئد
ندهد .او میگویــد« :ما میخواهیم
بــه اداره مهاجرت ســوئد بفهمانیم
که نمیگذاریم تصمیمشان برای به
اخراج آنها را عملی کنند .زیرا مشکل
این افراد این نبوده که به دنبال زندگی
به اصطالح مجلل به اینجا آمده باشند،
بلکه به دالیل سیاســی یا مذهبی یا
اجتماعی زندگی و کاشانهشان را رها
کردهاند از اینجا تقاضای پناهندگی
کردهاند».
«صدای ما را بشنو»

رضــا طالبــی از تاریخچــه گروهی
میگویــد کــه پیگیــر مطالبــات
پناهجویــان بوده و حاال دســت به
تحصــن و اعتصاب غذا زده اســت:
«پناهندگان اینجــا از مدتها پیش
گروهی تشکیل دادند به نام «صدای
ما را بشــنو» .این گروه تالش کرد از
راههای مختلف صدای حقطلبی خود
را به گوش دولت سوئد برساند .من به
عنوان کسی که سالهاست در اینجا
زندگی میکنم و در این عرصهها کار
کرده و تجربــه دارم تصمیم گرفتم

آﯾﺎ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﮐردن ﻣدارک ﺑرای ﺳﻔﺎرت اﯾران ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد؟

ﺧدﻣﺎت ﮐﻧﺳوﻟﯽ و

ﺗرﺟﻣﮫ )ﯾوﻧﮑس(

ﺗرﺟﻣﮫ رﺳﻣﯽ اﺳﻧﺎد ،ﻣدارک و ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ
ﭘﺎﺳﭘورت و ﺷﻧﺎﺳﻧﺎﻣﮫ اﯾراﻧﯽ
اﻧواع وﮐﺎﻟت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ

به آنها برای سازماندهی این حرکت
اعتراضی کمک کنم و حاال داریم این
حرکت را با هم پیش میبریم».
 ۱۴نفری کــه اعتصاب غذا کردهاند،
تصمیم گرفتهاند «تا آخر راه بروند».
انتظار آنها این است که چنین حرکتی
اذهان عمومی سوئد را متوجه وضع
بد پناهندگان و رفتار دولت این کشور
کند .رضا طالبی میگوید« :این مسئله
در سوئد که جامعه دمکراتیکی است
قابل الپوشانی نیست».
سوئد یکی از کشــورهایی است که
بیشترین پناهنده را در جهان نسبت
به جمعیت خود پذیرفتــه و به آنها
امکان زندگی داده است .ولی با شروع
جنگ سوریه و آمدن موج مهاجران به
سوی کشورهای اروپایی برخورد دولت
سوئد نیز با مهاجران نیز تغییر کرد.
نه فقط ســوئد که درهای بسیاری از
کشورهای اروپایی بر روی انسانهایی
ی فرار
که از وحشت جنگ و افراطگرای 
کر ده بودند ،بسته ماند.
وی میگویــد« :متاســفانه بعضی
از کشــورها به مسئولیت خود عمل
نکردند و بار کمکهای انســانی تنها
بر دوش چند کشــور از جمله آلمان،
ســوئد ،بلژیک و تا حــدودی هلند
تقسیم شد .بقیه کشورهای اتحادیه
اروپا تقریبــا پناهنده نپذیرفتند .این
باعث شد که منابع انسانی سوئد برای
پذیرش پناهن دهها کم شود .از طرف
دیگر نیروهای دستراستی در سوئد
قدرت گرفتهانــد .به همین دلیل نه
تنها از نظر منابع مالی و مسکن و سایر
امکانات مثل آموزشی و مسکن و غیره
کم شد ،بلکه از نظر سیاسی هم جوی
ایجاد شد که به نفع مهاجران نبود».
او نیز به سیاست دولت سوئد نسبت
بــه جمهــوری اســامی و آنچه در
رسانههای این کشور در رابطه با ایران
انعکاس میکند انتقاد دارد و میگوید:
«تصویری کــه رســانههای اروپا و
مخصوصا سوئد از وضعیت ایران نشان
میدهند در حقیقت مطابق است با
آن چیزی است که جمهوری اسالمی
از ایران ارائه میدهــد .تصویری که
ربطی به واقعیت ندارند».
این هم به گفته این فعال سیاسی یکی
ازمواردی است که باعث شده پذیرش
پناهندگی ایرانیها سختتر از همیشه
شود .بعضی از این پناهجویانی که در
این حرکت اعتراضی شرکت کردهاند
بیشتر از پنج سال است که در انتظار
روشن شــدن وضعشــان در سوئد
هستند .رضا طالبی میگوید« :روشن
است کسی که حاضر باشد این مدت
طوالنی را در این شــرایط ســخت
زندگــی کند ،در ایــران با وضعیتی
روبروست که نمیتواند برگردد».

Since 1991

604.987.1413
unexpro@gmail.com

ﻋﻘد و طﻼق ﺷرﻋﯽ
ﭘرﮐردن ﻓرﻣﮭﺎی ادارات
دﻋوت ﻧﺎﻣﮫ ﺑرای وﯾزای ﺗورﯾﺳﺗﯽ
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بهخود گرفته است .کامیل احمدی،
جامعهشناســی که به تازگی توسط
نیروهای امنیتی جمهوری اســامی
بازداشت شده بود ،در کتاب «خانهای
بــر روی آب» که پژوهشــی درباره
ازدواج موقت یا صیغه است ،میگوید:
«در کار میدانــیای که انجام دادم ،با
تعدادی از افراد صحبت کردم .طبق
این تحقیق ،قشری که شغل و کارشان
روسپیگری است ،در سالهای اخیر
به نوعی از صیغه اســتفاده میکنند
تا کارشان یک نوع وجاهت قانونی و
نیمه شرعی داشته باشد».

فقر اقتصادی،
عامل اصلی روسپیگری
در ایران
در پژوهش جامعهشناسان دانشگاه عالمه طباطبایی ،مشخص شد که اغلب
تنفروشان از سن بیست سالگی آن کار را آغاز کردهاند ،و اغلب آنها بین
سنین  ۱۵تا  ۱۸سالگی ازدواج کرده بودهاند .اما آمار مرتبط با این معضل ،این
روزها بسیار تکاندهندهتر شده است .سن ازدواج دختران به ۱۲سال کاهش
یافته است و بر اساس آمارهای انجمن جامعهشناسی ایران ،سن تنفروشی
هم از  ۱۲سالگی آغازمیشود.

از حدود دو ســال پیش ،گردشگران
اروپایی و آسیایی به سبب سیاستهای
مقامات جمهوری اسالمی در خارج و
داخل ایران ،ســفر به کشــورمان را
محدود یا قطع کردند ،اما گردشگران
شیعه عراقی بینیاز از ویزا وارد ایران
میشــوند و با توجه به ارزش باالی
دینار عراقی ،ســفری «الکچری» را
که در کمتر کشور دیگری میتوانند
تجربهکنند ،برای خود رقم میزنند.
ایــن قبیــل گردشــگران ،بهترین
روزهایــی را که اکنون برای بیشــتر
ایرانیها به آرزو تبدیل شده است ،در
لوکسترین هتلها و مهمانپذیرها،
بهویــژه در شــهرهای مذهبی چون
مشهد سپری میکنند.
در مهر ســال  ،۱۳۹۶چند کلیپ در
فضای مجازی منتشــر شــد که در
آنهــا زنان و دختران ایرانی در میان
زایران عراقی در شهر مشهد مشاهده
میشــدند .در آن کلیپها ،از وجود
مشروبات الکلی برای (زائران به مشهد
رفتــه) که بگذریــم ،عراقیها الفاظ
زشت و تحقیرکنندهای در قبال زنان
بهکار میبردند اســتفاده می کردند.
طبیعی بود که در برابر واکنش منفی
و خشم مردم ،مســئوالن جمهوری
اسالمی ایران واقعیات را منکر شوند
و حتــی بــا معترضان نیــز برخورد
قضایی انجام گیرد .از ســوی دیگر،
دستگاههای«پروپاگاندا»ی نظام هم
فعال شــدند و ضمن انکار رخدادها،
کوشیدندآنها را به «دشمن» نسبت
دهند که گویــا در پی«تفرقهافکنی
میان دو ملت ایران و عراق» است .اما
واقعیت این است که در ایران نیز مانند
جوامع دیگر ،هم تنفروشــان حضور
دارند و هم مشتریانی که خواهان آنان
باشند .در این میان ،موضوع غیرقابل
درک این است که مقامات جمهوری
توهم تقدسی
اسالمی ایران ،همواره با ِ
که برای خــود و جامعهای که بر آن
حکم میرانند ،ایجاد کردهاند ،نه تنها
تالشی برای حل معضالت اجتماعی
نمیکنند ،بلکه میکوشند تا صورت
مســئله را هم پاک کنند .بازداشت و
حبس جامعهشناســان برجستهای
چون دکتر ســعید مدنــی یا کامیل
احمدی کــه مطالعات وســیعی در
زمینه روسپیگری و تنفروشی زنان
در ایران دارند ،در همین چهارچوب
قابل ارزیابی است.
واقعیت امروز ...

برای آگاهــی از واقعیت امروز جامعه
ایران در پیوند باتنفروشی زنان ،باید
دانست که براســاس اسناد تاریخی،
این معضــل از دوران مادها در ایران
وجود داشته اســت ،و البته در طول
دهههای گذشــته ،چه در دورانی که
محلههای ویژه تنفروشان در شهرها
وجود داشــت ،و چه پس از استقرار
نظام جمهوری اســامی که تقریبا
همه خیابانها محل مالقات مردان با
زنان تنفروش است ،هیچ آمار دقیقی
ارائه نشده است .تنها آماری که یک

موسسه بررسی آسیبهای اجتماعی
زنان در ســال  ۱۳۹۵منتشــر کرده
اســت ،حکایت از آن دارد که بیش
از  ۱۰هــزار زن تنفــروش فقط در
تهران فعالیت دارند .فرحناز سلیمی،
متخصص مامایی و کارشناس ارشد
روانشناسی و مدیر مرکز توانبخشی
زنان آسیب دیده موسوم به «جمعیت
آفتاب» ،با اشاره به آن آمار میگوید
که در ایران ،کسی نمیخواهد بپذیرد
که ایــن تعداد تنفــروش در تهران
وجود دارند .او که سالهاست با زنان
آسیبدیده سروکار دارد ،در مصاحبه
با «آفتاب نیوز» گفته است که برای
بررســی این معضل به کمیســیون
اجتماعی مجلس رفته است و در آنجا
آمارهای خود را ارائه داده اســت ،اما
یکی از اعضای کمیســیون میگوید:
«این خانم دارد اشاعه فحشامیکند،
زن آســیبپذیر چیســت؟ بیرونش
کنید!»
اما بر اساس پژوهشی که دکتر سعید
مدنی همراه با تعدادی از اســتادان
علوم انسانی در ســال  ۱۳۸۶انجام
دادند ،برخی از واقعیتهای تلخ این
معضل اجتماعی ایران ،روشــن شده

است .در آن پژوهش که ازجمعآوری
اطالعاتی در پیوند با وضعیت ۳۰۰زن
تنفروش در سطح شهر تهران تنظیم
شده است ،مشخص شد که  ۷۶درصد
زنان تنفروش ســابقه فرار از منزل
داشتهاند ۲۳،درصد قبل از تنفروشی
سابقه مصرف مواد مخدر ،و ۱۲درصد
سابقه بازداشــت و زندان داشتهاند،
هفت درصــد از آنها اعالم کردند که
تنفروشی را اولین بار برای تهیه مواد
آغاز کردهاند ،و ۹درصد ،نخستین بار
با اجبار همســر ،و  ۱۸درصد با اجبار
والدین (عمدتاً پدر) به تنفروشی تن
دادهاند.از دیگر نــکات قابل تامل در
آن پژوهــش ،جوان بــودن اغلب آن
تنفروشان است و این ک ه  ۷۰درصد
آنها کمتر از پنج سال بود که آن شیوه
کسب درآمد را آغاز کرده بودند.
ژاله شادیطلب ،جامعه شناس و استاد
دانشگاه عالمه طباطبایی ،در پیوند با
علل تنفروشی زنان در جامعه ایران،
میگوید« :مســئولیت تامین مخارج
چند نفر ،مهمترین دلیل گرایش زنان
به این کار است و در ردههای بعدی،
عواملی همچون ســابقه بازداشت و

جرم پدر ،وضعیت تأهل ،و حضور در
بین دوستان تنفروش ،قرار دارند».
در پژوهش جامعهشناســان دانشگاه
عالمه طباطبایی ،مشــخص شد که
اغلب تنفروشان از سن بیست سالگی
آن کار را آغــاز کردهاند ،و اغلب آنها
بین ســنین  ۱۵تا  ۱۸سالگی ازدواج
کرده بودهاند .امــا آمار مرتبط با این
معضل ،این روزها بسیار تکاندهندهتر
شده است .ســن ازدواج دختران به
۱۲سال کاهش یافته است و بر اساس
آمارهای انجمن جامعهشناسی ایران،
ســن تنفروشــی هم از  ۱۲سالگی
آغازمیشود.
فقه شیعه و تن فروشی

در فقه شــیعه که قوانین جمهوری
اسالمی ایران نیز برگرفته از آن است،
مجازاتهای سنگینی برای تنفروشی
و اصطالحا «زنا» (یا رابطه جنســی
بیــرون از ازدواج دایــم یا موقت) در
نظر گرفته شده است .در عین حال،
قوانینی نیز در فقه شــیعه هست که
براســاس تحقیقات جامعهشناسان،

تاثیر شدیدی در افزایش تنفروشی
(یا وجهه قانونی دادن به آن) داشته
اســت .یکی از آن قوانین«،صیغه» یا
ازدواج موقت است .اگرچه روحانیت
شیعه مدعی اســت که «صیغه» از
احکام صدر اســام و ســنت پیامبر
اســت (اهل ســنت صیغه را سنت
پیامبرنمیداند و با آن مخالف است)،
اما بسیاری از پژوهشگران معتقدند
که این نوع ازدواج ،قبل از اسالم نیز،
و با نامهای دیگری ،در قبایل ساکن
شبهجزیره عربستان رایج بوده است.
به هر روی ،اغلب جامعهشناســان بر
این عقیدهاند که صیغه نه تنها یکی
از علل آسیبهای اجتماعی بر زنان
اســت ،بلکه با وجهه قانونی و رسمی
بخشــیدن به تنفروشی ،زمینههای
سوءاستفاده افراد و نهادهای سودجو
از زنان را نیز فراهم میکند .در دوران
پیش از انقالب نیز صیغه رواج داشت،
اما از یک ســو تا این حد گســترده
نبود و تبلیغ و تطهیر نمیشــد ،و از
ســوی دیگر« ،واســطه»ها تسلطی
بر آن نداشــتند .امــا در دوران اخیر
ماجرا بهکلی شــکل و ابعاد دیگری

هشدار انجمن روانپزشکان نسبت به سالمت روانی جامعه:
مردم را آنگونه که هستند بپذیریم
هیاتمدیــره انجمــن علمــی
روانپزشــکان ایران با انتشــار
بیانیهای نسبت به سالمت روانی و
اجتماعی مردم هشدار داد و نوشت
که رویدادهای ناگواری که به اندازه
ت نشــدهاند ،در
کافی خوب مدیری 
تشدید دشــواریهای اقتصادی
و اجتماعی ســالهای اخیر نقش
داشتهاند.

ت مدیره انجمن
کیهان لندن -هیــأ 
علمی روانپزشکان ایران روز دوشنبه
 ۲۸بهمنمــاه در بیانیهای تحلیلی
نسبت به وضعیت ســامت روانی و
اجتماعی مردم هشدار داده و نوشته
اســت کــه «بیخبــری» منجر به
«بیهنجاری» شهروندان و گسترش
ناامیدی میشود.
هیأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان
ایران در بیانیه خود یکی از راه حلهای
جلوگیری از آسیبهای روانی مردم را
«اقتصاد نیرومنــد» و «رونق تولید
بجای حمایت از ســرمایهی مالی و
داللبازی» دانسته است.
در این بیانی ه با اشــاره به اینکه رونق
اقتصادی نیازمند افزایش ســرمایه
اجتماعی و باالرفتن ســطح اعتماد
و همکاری داوطلبانــه و غیررانتی و
مشارکت داوطلبانه مردم است ،نوشته
است« :رتبه  ۱۱۹سرمایه اجتماعی
در ســال  ۲۰۱۹برای ایران (لگاتوم)،
زیبنده میهن ما نیســت .یافتههای
بررسیهای داخل کشــور (مطالعه
«ارزشها و نگرشهــای ایرانیان»)
مبنیبرافزایش«احساسبیعدالتی»،
«ادراک فرسایش ارزشهای اخالقی»
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و «بیاعتمادی» ،نیــز مؤید کاهش
سرمایه اجتماعی و همراستا با چنین
رتبهبندیهاییاست».
در بخش دیگری از این بیانیه با تأکید
بر اینکه «شــوربختانه در این دوران،
زندگی برای بیشتر مردم دشوار شده»
آورده شده است« :سرمایه اجتماعی
که بازتاب اعتماد و پیوندهای متقابل
فردی و گروهی مردم با یکدیگر و با
مسئوالن دانسته شــده ،رو به افول
اســت .رویدادهای ناگــواری که به
ت نشدند در
اندازه کافی خوب مدیری 
کنار تحریمهای فزاینده و ظالمانهی
خارجی ،در تشــدید دشــواریهای
اقتصادی و اجتماعی سالهای اخیر
نقش داشتهاند».
هیأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان
ایران بر مشــورت با مــردم و کار «با
آنــان» و نه «برای آنــان» را یک راه
حل شــمرده و آورده کــه «بدبینی،
نومیــدی و بیاعتمادی فراگیر راهی
جز شفافســازی اقتصاد ندارد .برای
اطمینــان از اینکــه دزدی در خانه
پنهان نشده اســت ،باید بتوان درون
خانه را دید».
اینبیانی هبرتناقضمیانعدالتخواهی
مردم و «ســوء مدیریتها بهویژه در
ســطوح کالن به همراه تحریمهای
ظالمانه تحمیلی که با خروج از برجام
ماشهی حمله به اقتصاد آسیبپذیر و
رانتی ایران را کشیدند» اشاره داشته
که عالوه بر افزایش «فقر و بیکاری»
به تشــدید «عــدم شــفافیت» نیز
انجامیده است و «بستر قطبی شدن
ثروت و قدرت و افزایش فساد در نظام

اقتصادی را فراهم میکند».
در ایــن بیانی ه همچنین به وعده قوه
قضاییه تحت عنوان مبارزه با فســاد
اشــاره شده و آمده است که «به نظر
میرسد هنوز تأثیری از آن بر اعتماد
عمومی دیده نمیشود».
هیــأت مدیره انجمن روانپزشــکان
ایران «ادراک عدالت» از سوی عموم
مــردم را دارای اثر حفاظتی در برابر
رنجش روانی دانســته اســت« :اگر
مردم احســاس کنند که صدایشان
شنیده میشود ،برابر شمرده میشوند
و برای مســئوالن مهمانــد ،ادراک
عدالت افزایش مییابد .به همین دلیل
رسانههای رسمی ،بهویژه صداوسیما،
باید بازتابدهندهی تمامی صداهای
جامعه باشند».
در ایــن بیانیــه همچنیــن «ارائه
نمایشــی معوج از واقعیات کشور»،
«تحریف رویدادها» و «برچسبزدن
بر نظرات ناهمســاز با نظر رسمی»
که توسط صداوســیمای جمهوری
اســامی و دســتگاههای تبلیغاتی
حکومت پراکنده میشود ،به عنوان
موارد افزایش دهندهی خطر تداوم و
اوجگیری بحرانها اشاره شده است.
در بخش دیگــری از این بیانیه آمده
اســت« :مردم را آنگونه که هستند
بپذیریــم .تبعیــض بیــن آحــاد و
گروههای مردم قائل نشــویم .با این
بهانه که راست یا چپ ،اصالحطلب یا
اصولگرا ،سنی یا شیعه ،فارسیزبان یا
غیرفارسیزبان ،زن یا مرد و باحجاب
یا بدحجاب هســتند از یک زندگی
با کرامت و احســاس مؤثر بودن در

زندگی خود محرومشان نکنیم».
ســومین معضلی که انجمن علمی
روانپزشــکان ایــران به آن اشــاره
میکنــد ،مشــکالت «بیخبری» و
«بیهنجاری» در جامعه است.
در ادامــه ایــن بیانیه آمده اســت:
«پژوهشهــای بینالمللی نشــان
میدهــد در شــرایط وقــوع فجایع
گســتردهی طبیعتســاخته یــا
انسانساخته و تنش عمومی ناشی از
آنها ،امکان بروز و گسترش شایعات
بســیار باال میرود .در پژوهشهایی
که در دهه  ۱۳۸۰در ایران انجام شد
باالترین نیاز اعالمشدهی مردم در این
ی ِ بههنگام
شرایطِ بحرانی ،اطالعرسان 
و درســت بوده است .خبر بد بهتر از
بیخبری است».
در بخش دیگری از این بیانی ه درباره
تأثیرات بیخبری مــردم از اتفاقات
آمده اســت :در مشــاهدات انسانی،
آنهایی که مدتها در شــرایط عدم
کنترل بر سرنوشت خویش نگهداری
میشــدهاند حتی پــس از رهایی،
احســاس بیتفاوتی و ناتوانی در آنها
ادامه داشت و به پوچی میرسیدند.
رنج اگر با توان دخالت در سرنوشت
همراه باشــد ،میتواند انســانها را
توانمندتر کنــد ،اما اگر تجربهی درد
و رنج با عــدم امکان اثرگــذاری بر
سرنوشت خویش مالزم شود ،فرد به
ش
یءوارهای (ابژهای) «ازخودبیگانه»
تبدیل میشــود .اگر تجربهی رنج،
معنایی برای انسان داشتهباشد ،قابل
تحمل میشود».

ابراهیم فیــاض از جامعهشناســان
نزدیک به حکومت نیــز صیغه را از
مهمترین عوامل ترویج روســپیگری
میداند .او چند مــاه پیش در اظهار
نظری جنجالی گفت« :همین آقایان با
صیغههایی که در قم کردند ،این شهر
را پر از فاحشــه کردند .دخترانی که
صیغه آقایان شدهاند ،فکر میکنند که
چرا پول درنیاورند .امروز میبینیم که
ردیف چهارتا ،چهارتا کنار خیابانهای
قم میایستند ،آن هم با حجاب کامل.
چند شب قبل ماشین خود من در قم
خراب شد و دیدم که فاحشه با چادر
و مقعنه و حجاب کامل به ماشــین
چسبیده بود».
چه باید کرد؟

تنفروشــی در همه جوامع انســانی
وجــود دارد .در برخی از جوامع هنوز
به آن بهعنوان «معضل» نگریســته
میشود ،و در جوامعی دیگر ،ممکن
است امری بدیهی ،ضرورت ،یا حتی
«انتخاب» شمرده شود .در جوامعی
چون ایران ،روشن است که نیازهای
مالی و معیشتی ،ضربات و فشارهای
ناشــی از فرهنگ و اقتصاد و اخالق
مردساالر ،و علل دیگری چون اعتیاد،
زمینههای اصلی تــن دادن زنان به
تنفروشی است ،نه گونهای «انتخاب»
آزاد .از ایــن گذشــته ،در بســیاری
از کشــورهای غربــی و پیشــرفته،
تنفروشی به عنوان «شغل» پذیرفته
شده است و تنفروشان در چهارچوب
مقررات مرتبط با آن ،تحت حمایت
قانون قرارمیگیرند .اما در بسیاری از
جوامع دیگر مبتنی بر باورهای اخالقی
و فرهنگی کهنه و پیر-پدرســاالر ،یا
نظامهایی شــبیه جمهوری اسالمی
ایران که در آنها اساسا جایگاه زنان
به عنوان جنس دوم مطرح اســت و
مردان ،چه در جایگاه «مشتری» ،چه
«واسطه» و چه مرجع تعیین و اجرای
«قانون» ،تسلط سنگین و گستردهای
بر تمامی وجوه هویــت ،اختیارات و
«مسئولیت»های زنان دارند و اعمال
میکنند ،زنان تنفروش در معرض
بیشترین تعرضها و سوءاستفادهها
قرارمیگیرنــد و در حالی که از هیچ
حمایــت و پشــتوانهای برخــوردار
نیستند ،دچار آســیبهای روانی و
جسمی شــدیدی میشوند .بسیاری
از این آسیبدیدگان ،مرتکب بزههای
پیچیدهای نیز میشــوند کــه آثار
مخرب اجتماعــی آن جبرانناپذیر
اســت .بنابراین ،عاقالنه آن است که
مســئوالن جمهوری اسالمی ایران و
دســتگاههای تبلیغاتیشان به جای
انکار تنفروشی زنان و دختران ،فکری
به حال مهمترین عامل این معضل،
یعنی «معیشت» بکنند ،و در کنار آن،
دیدگاهها و قوانین جامعه پیشرفتهتر
و انســانیتری در پیونــد با تضمین
برابری حقوق و امکانات زنان با مردان
در تمام وجوه اجتماعی و اقتصادی،
جایگزین شرایط کنونی شود.
مهدیهپوریادگار
(ایندیپندنت فارسی)
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تیکه تیکهاش کنه .مثل من.
سردار در حالی که کاغذی از جیب خود درمیآورد ،ادامه
داد:
 حاال من واسه سفیر هم شعر میگم هفته آینده .ولی حاالاین شعر نتانیاهو که خودم گفتم:
شعر در هجو نتانیاهو
ای نتانیاهوی بیچاره ،برو
لیک آهسته نرو ،لطفاً بدو
م
ی ُکشد این رهبری آخر ترا
در عزایت میخورد قیمه پلو
پیش از این که رهبری خَ ّفهت کند
من ترا با مشت میسازم ولو
ما همه سربازهای رهبریم
نصف در پشتیم و نصفی در جلو
ای که تو هستی شنیدم صهیونیست
خاک بر سر توبه کن آدم بشو
شوراالسالم ،تو امیر ارتشی
هست رزمنده ،حماسی ،شعر تو
وه چه شیرین گفت حافظ در کتاب
مزرع سبز فلک ،وقت درو
ســردار که با غرور زایدالوصفی کاغذ را تا نموده به جیب
بازگشت میداد ،از لحاظ ادبی گفت:
غزل باید بیت آخرش همیشــه «حافظ» داشته باشه .اززمان خواجه حافظ ،این رسم شده.
پرسیدم:
 سردار ،راسته که حافظ عاشق بوده؟سردار گفت:
شنبه  ٢٩فوريه  - ٢٠٢٠ونكوور

 فک نکنم.سرنوشت روحاهلل زم

سردار شوراالسالم بهطور زائدالوصفی میخندند و اینجانب
ثاریه گشتاالسالم فرصت را مغتنم شمرده ،میپرسم:
 ســردار گرامی ،خبر دارید که احتمال اعدام روحاهلل زممیباشد؟
 بعله .خبر دارم. آیا راســته که ایشان ســردار زندهیاد ســلیمانی را بهآمریکاییها لو داده؟
 بعله .لو داده .یعنی ایشان بعد از این که دو تا موشک بههواپیمای اوکراینی شلیک کرد ،نقشه قتل سردار سلیمانی
را هم کشید.
 ولی سردار ،به نظرم اول سردار سلیمانی ترور شد ،بعدشموشکها شلیک شد.
 بعله .نه خیر .درســت میفرمایید ولی شاید من گاهیاشــتباه میکنم .رویهمرفته تا وقتی آمریکا جعبه سیاه
پهپاد را به ما تحویــل ندهد ،همه چیز در هالهای از ابهام
میباشد .ولی به هرحال یک نفر مقصر این جنایتهاست
و روحاهلل زم بهترین کاندیدا میباشد ،زیرا هیچکس غیر از
سران سپاه راجع به سفر سردار سلیمانی اطالعات نداشت
که به آمریکا بدهد!
اینجانبه ثاریه گشت االسالم احساس نمودیم که سردار دارد
اینجانبه را میپیچاند .بنابراین فقط سؤال نمودیم «سردار،
تاریخ اعدام روحاهلل زم کی میباشــد؟ و سردار جواب داد
«انشااهلل بعد از بابک زنجانی!»

Hadi Khorsandi
in Vancouver

هادى خرسندى

در كمياب ترين روز سال!

ادامه دارد..

به دعوت دانش َكاه سيمون فريزر ،هادى خرسندي ،شاعر وطنزنويس مبارز
ايران براى اجراى «خرسندآپ كامدى» به ونكوور ميآيد.
در سالن  ٣٥٠نفرى سينماى مجلل موفقيان -

ورودى $٣٥

Hadi Khorsandi
in Vancouver

هادى خرسندى
Saturday

Febكمياب ترين روز سال!
 29, 2020در
Starts 6:30

شنبه  ٢٩فوريه  - ٢٠٢٠ونكوور

Djavad Mowafghian Cinema

به دعوت دانش َكاه سيمون فريزر ،هادى خرسندي ،شاعر وطنزنويس مبارز

149 West Hastings St, Vancouver

ايران براى اجراى «خرسندآپ كامدى» به ونكوور ميآيد.
Tickets: $35

Seating is General Admission, arrive early to

سالن  ٣٥٠نفرى سينماى مجلل موفقيان -
در
!ensure a good seat

PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس ،گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی
کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی :مهناز صالحی
نقاشی ،کالژ ،سفال :شیما دهقان
موسیقی :آرزو ملکی ،نازنین صادقی

www . PersianEvents . ca

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی :محمد محمدعلی
تئاتر ،منایشنامه نویسی :محمد رحمانیان
بازیگری :مهتاب نصیرپور
فیلمسازی :حسین فاضلی
عکاسی :نیما راهنما

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

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ ،اکریلیک :محمدرضا آتشزاد
نقاشی رنگ روغن ،میکس میدیا :مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی ،ذغال و آبرنگ :نازنین صادقی
کاریکاتور ،انیمیشن :افشین سبوکی
مینیاتور ،تذهیب :فرهاد الله دشتی
طراحی :حمیدرضا جدید
گرافیک :فرزان کرمانی نژاد
سرامیک :املیرا حبیب اله
مجسمه سازی :مجید شیخ اکبری
خوشنویسی :مسعود کریمایی

زبان
انگلیسی :یلدا احمدوند
فرانسه :سام زهره وندی

علوم پایه
ریاضی ،فیزیک ،کامپیوتر :دامون طهماسبی
شیمی :سهند طهماسبی

facebook . com / percai
www . percai . com
info @ percai . com

)1181 West 16th Street (at Pemberton Ave
North Vancouver, BC V7P 1R4

)778.PERSIAN (737.7426
778 . 889 . 4820

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

ما

ِ
فرهنگ
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Tickets available at:
khorsandi-in-vancouver.eventbrite.ca

Saturday

Feb 29, 2020
Starts 6:30
Djavad Mowafghian Cinema
149 West Hastings St, Vancouver

Tickets: $35
Seating is General Admission, arrive early to
!ensure a good seat

Tickets available at:
khorsandi-in-vancouver.eventbrite.ca
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سرمربی جدید تیم ملی فوتبال:

هیچکس نمیتواند مرا بخرد
اولین نشست خبری سرمربی جدید
تیــم ملی فوتبال ایران برگزار شــد.
اسکوچیچ گفت« :هشت سال پیش
که ســرمربی النصر عربستان بودم،
کیروش را در بازی با اســتقالل در
هتل دیدم و فکر نمیکــردم روزی
جایگزینش شوم ،اما برای رسیدن به
این هدف تالش کردم».
سرمربی کروات که جایگزین مارک
ویلموتس شــده ،تاکید کرد« :نتایج
اخیر تیــم ملی را فرامــوش کنیم.
جو مثبتی ایجاد خواهیــم کرد و با
بازیکنان سطح باالیمان میتوانیم به
بهترین نحو پیش برویم .این تعهد و
اطمینان را به تک تک شما میدهم
که در اجرای اهداف تیم ملی از هیچ
تالشی دریغ نخواهد شد».
او درباره روش خــود گفت« :انگیزه
بازیکنانــم را بــاال میبــرم و هدف
مشترکمان را شرح میدهم تا دست
به دســت هم به هدف نهایی برسیم.
ســعی میکنم همه لژیونرهــا را از
نردیک ببینم و اگر امکان پذیر نبود با
ویدیو در ارتباط باشیم .برخی مربیان
باشگاهی که بازیکنان ایرانی دارند از
دوستانم هستند و با آنها در ارتباطم».
پنجشــنبه هفتم فروردیــن ،ایران
میزبان هنگ کنــگ خواهد بود که
اولین چالش سرمربی جدید تیم ملی
اســت .این تیم پنج روز بعد باید در
زمین کامبوج به میدان برود.
کسب شش امتیاز از این دو مسابقه
آســان به نظر میرسد ،اما ماموریت
اصلی اســکوچیچ  ۱۵خرداد در برابر
بحرین و بیســتم خرداد مقابل عراق
اســت ،دو تیمی که ایران را در دور
رفت از پیش رو برداشتهاند.
اسکوچیچ با رد شایعه بیماری قلبی
برای جدایــی از صنعت نفت گفت:
«آلرژی داشــتم که در هوای آبادان
بدتر شــده بود .وقتی صنعت نفت را
ترک کردم قرار نبود به تیم ملی بیایم.
آنجا از پنج باشــگاه مهم و همچنین
بــرای ســرمربیگری امیدها تماس
گرفتند که گفتم به صنعت نفت تعهد
دارم .اما تیم ملی ایران قطعاً موضوعی
متفاوت است .فدراسیون هم باید بداند
با یک مربی صادق فعالیت میکند».
مقایســه اســکوچیچ با کیروش و
ویلموتــس یکی از مســائلی بود که
ســرمبری جدید تیم ملی ایران در
نشست خبری خود ناگزیر از مواجهه
با آن شد .برخی از منتقدان میگویند
ســرمربی جدید تیم ملی ایران وزن
کیروش و ویلموتــس را ندارید که
ســابقه حضــور در جــام جهانی را
داشتند.
اسکوچیچ در پاسخ گفت« :در چهار
کشور مختلف به پنج فینال رسیدم.
لیگهای اروپایی و لیگ قهرمانان آسیا
را تجربه کردهام .در تیمهایی از ایران
بودهام که بازیکنان بزرگی نداشتند اما
االن میتوانم بهترینهای ایران را در
اختیار داشــته باشم .این دستم را باز
میگذارد تــا فوتبال مطلوبم را پیاده
کنم».
یکی از خبرنگاران یادآوری کرد پیش
ث گزینه ایرانی مطرح
از انتخابش بح 
بوده .ســرمربی ایران گفت« :به همه
مربیان ایرانی احترام میگذارم .خودم
را با هیچ کدام آنها مقایسه نمیکنم.
بلکه خودم را فقط با گذشــته خودم
مقایسه میکنم که در چه موقعیتی
بودم و االن کجای کارم».
دراگان اســکوچیچ تاکیــد کــرد:
«نظرات مربیان ایرانی را با جان و دل
میپذیرم .همه افرادی که در خانواده

بزرگ فوتبال ایران فعالیت میکنند،
میتوانند درباره تیم ملی نظر بدهند
و انتقاد کنند .با افراد منتقد با احترام
برخورد میکنم .هدفمان باال بردن
استانداردهای تیم ملی است».
در گروه ســوم آســیا از مســابقات
مقدماتی جام جهانی ،عــراق با ۱۱
امتیاز صدرنشــین است و بحرین ۹
امتیازی است .ایران با  ۶امتیاز و یک
بازی کمتر در جایگاه سوم ایستاده.
هنگ کنــگ  ۵امتیاز دارد و کامبوج
هم با تک امتیازی که در بازی خانگی
مقابل هنگ کنگ کســب کرده در
جایگاه آخر است.
اسکوچیچ درباره شــایعه اثرگذاری
رســانهها برای تهیه فهرســت تیم
ملی گفت« :اگر قرار است کارگزاران
فوتبال ایران مرا به شمال ببرند ،بعد
به جنوب ببرند و سپس به تیم ملی
بیاورند کارشــان را بســیار بد انجام
دادهانــد .هرگز درگیر ایــن بازیها
نمیشــوم .فوتبال را با عشق و دانش
خودم دنبال میکنم».
سرمربی سابق ملوان بندرانزلی درباره
مشکالت مالی ایران گفت« :در آبادان
یک ماه وقتم را گذاشتم تا بازیکنانی
را که مد نظرم است پیدا کنم .اما در
نهایت گفتند پولی برای جذب بازیکن
نداریم .چالش دیگرم این بود که چهار
ماه حقوق نگرفتم .همه از این شرایط
آگاهیــم .تمرکزم روی کارم اســت
و مشــکالت مالی آخرین مسئلهام
خواهد بود».
فقدان بازیهــای تدارکاتی همواره
مسئلهســاز بوده است .اسکوچیچ در
این باره گفــت« :ارتباطات خوبی با
اســپانیا و ایتالیا دارم و امیدوارم در
مواردی بتوانم از روابط شخصیام به
سود تیم ملی بهره ببرم».
ســرمربی ســابق الکویت میگوید:
«طبق آنالیز من ساختار دفاعی تیم
ملی دچار مشکل است .باید در برابر
تیمهای بزرگ هم مقتدر ظاهر شویم.
زمان کمی داریــم و نمیتوان انتظار
تغییرات زیادی را داشت اما رفته رفته
تغییر رفتار در تیم و اثر شخصیتی مرا
مشاهده خواهید کرد».
استوری ســردار آزمون و کنایهاش
به انتخاب اســکوچیچ خبرساز شده.
برخورد ســرمربی تیــم ملی چگونه
خواهد بود؟
او در پاسخ گفت« :هیچکس نمیتواند
مرا بخرد .لیســت ســیاه هم ندارم.
بازیکنانی دعوت خواهند شد که الیق
پوشیدن پیراهن تیم ملی باشند زیرا
از اعماق قلبم دنبال موفقیت فوتبال
ایرانم».
او دخالــت یک آقازاده (فرزند مهدی
تاج) برای انعقاد قراردادش را رد کرد
و گفت« :فدراســیون مــرا به عنوان
سرمربی تیم ملی انتخاب کرده .اگر
شما چیز بیشتری میدانید بگویید تا
همه در جریان باشند .قرارداد من با
بهاروند امضا شده».
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آخرین ضرباالجل برای ورود زنان

از زم شکایت میکنند ،به فیفا قول میدهند
خبر اول را رســانهها در ایران منتشر
میکننــد« :یک منبع آگاه در وزارت
ورزش خبر داد که فیفا در نامهای که
بهتازگی به فدراســیون فوتبال ایران
ارســال کرده است ،تاکید داشته که
این فدراســیون باید شرایط حضور
زنان در استادیومهای فوتبال را برای
تماشای  ۳رویداد مهم فراهم کند».
منبع آگاه رســانههای ایران «مازیار
ناظمی» است؛ رییس روابط عمومی
وزارت ورزش و جوانان که از رسانهها
درخواســت کرده بود نامــی از او در
گزارشها منتشر نشود .او تا حدودی
هم در اطالعرسانیاش در اصل خبر
دســت برد و از «ســه رویداد مهم»
حرف زد .به معنی سه مسابقه ،نه سه
تورنمنت.
خبر دیگر را امــا خبرگزاری مهر به
نقل از قــوه قضائیه روز  ۲۷بهمنماه
منتشــر کرده است .در ســطر اول
گزارشی با عنوان «جزییات شکایت
شــاکیان دولتــی از روحاهلل زم»
میخوانیم« :نهاد ریاســت جمهوری
به سبب انتشار نامهای جعلی به تاریخ
۹اســفند ،۱۳۹۶در کانــال آمدنیوز
ناظر بر موافقت ریاســت جمهوری با
حضور بانوان در ورزشــگاه آزادی از
آقای روحاهلل زم و گردانندگان کانال
آمدنیوز شکایت دارد و از دادگاه تقاضا
دارد اتهام انتشار آن در کانال آمدنیوز
را پیگیری کند».
در همیــن دادگاه «نماینده حقوقی
وزارت ورزش و جوانــان» نیــز بابت
انتشــار نامهای از سوی معاونت وزیر
ورزش بــرای تســهیل ورود زنان به
ورزشــگاههای ایــران از روحاهلل زم
شکایت کرد.
این یعنــی نهتنها منعی حکومتی از
ســوی قوه قضاییه و تندروهای نظام
که یک مقاومــت دولتی پنهان هم
برای ورود زنان به ورزشگاههای کشور
در دوران ریاســت جمهوری «حسن
روحانی» وجود داشته است.
نهاد ریاســت جمهوری بابت انتشار

هلل زم
خبری در کانال آمدنیوز از روحا 
شکایت کرده است؛ اما حسن روحانی
وقتی مقابل دوربینهای صداوسیما
و خبرنگاران رســانهها مینشیند ،با
همان خندههای مشهورش که انگار
دارد تــه دلش غنــج میزند ،از حق
ورود زنان به ورزشگاه میگوید؛ مثال
روز  ۲۲مهرماه امسال حسن روحانی
از حضور زنان در ورزشگاه دفاع کرد.
اظهارات رییــس دولت در کنفرانس
خبریاش کمی هم علیه او تمام شد.
او مدعی شد که نظر پیشکسوتهای
فوتبال را در مورد حضور زنان پیش
از انقالب در ورزشــگاهها پرسیده و
آنها گفتهانــد که حضور زنان باعث
حفظ حرمت از سوی مردان میشد.
صحبتهای حسن روحانی از سوی
منتقدین ،نوعی بازگشت به عقب پس
از  ۴۱سال معنی شده بود.
حاال اما شــکوائیه دولت از روحاهلل زم
در کنار ادعای مازیار ناظمی همخوانی
ندارد .سخنگوی وزارت ورزش دولت
حسن روحانی که خواسته نامش هم
محفوظ بماند ادعا کرده است «لحن
نامه جدید فیفا کامــا محترمانه و
توام با سپاســگزاری از اقدامات ایران

کاسیاس ،دروازهبان پرافتخاری
که با اشک رفت

به گــزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ ایکر کاســیاس ،دروازهبان پرافتخار و
اســطورهای اسپانیایی روز سهشنبه دستکشهای خود را به دیوار آویخت
تا به دوران باشکوه فوتبالی خود پایان دهد .این دروازهبان با رئال مادرید به
تمام قهرمانیها دست پیدا کرد و در کنار این مسئله او توانست با تیم ملی
اسپانیا قهرمانی یورو و جام جهانی را تجربه کند .این افتخارات او را بهعنوان
یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ تبدیل کرده است.
ماجــرای جدایی از او رئال مادرید اما یک داســتان غمانگیز بود .او بعد از
چند بار هو شدن در سانتیاگو برنابئو از جمع مادریدیها جدا شد و حتی
در کنفرانس خبری جدایی خود اشــک از چشمانش میریخت تا در کنار
تجربه کردن شیرینی قهرمانیهای مختلف ،طعم شکست و جدایی تلخ را
در مادرید تجربه کند و با غم به پورتو برود.

بــرای فراهم کردن حضــور زنان در
ورزشگاهها بود».
این نامه خطاب به فدراسیون فوتبال
ایران ارسالشــده ،اما وزارت ورزش
بهعنــوان نماد قــدرت حاکمیت در
ورزش ایران نســبت بــه آن واکنش
نشان داده است.
وبســایت خبــری «ورزش ســه»
بهعنوان یکــی از مهمترین حامیان
رســانهای فدراســیون فوتبــال در
گزارشی ،سه ورود زنان طی دو سال
اخیر را بهعنوان «دســتاورد فوتبال
ایران» و در پی آن «تمجید و قدردانی
فیفا» اعالم کرده است .ورود زنان به
آن ســه بازی اما هرکدام به شــکلی
گزینشی بود.
نخســتین بار زنان نیروی انتظامی و
بسیج و همینطور تعدادی از بازیکنان
تیمهای فوتبال زنان ایران به تماشای
بازی دوستانه ایران و بولیوی رفتند.
مرتبــه دوم فینال لیــگ قهرمانان
آســیا بود که تعــدادی از دختران
خبرنگار ،خانواده بازیکنان و تعدادی
از ســلبریتیهای زن برای تماشای
بازی به آزادی دعوت شــدند .همان
روز تعدادی از دخترانی که قصد ورود
به ورزشگاه را داشتند از سوی نیروی
انتظامی بازداشــت و در بیابانهای
اطراف تهران شــبانه رها شدند .بار
سوم هم نخستین بازی انتخابی جام
جهانی بود؛ دیدار ایران و کامبوج که
با حضور هیاتی ناظر از سوی فیفا در
تهران ،درهای آزادی به روی تعدادی
محدود از زنان باز شد.
دستاورد و تالشی در کار نبود .دفتر
ریاست جمهوری و همینطور وزارت
ورزش و جوانــان ،به دلیل افشــای
نامههایی که خواهان حضور زنان در
ورزشــگاه به دلیل فشار از سوی فیفا
بودند به قوه قضاییه شکایت کردهاند.
لحن بسیار دوستانه هم در نامه جدید
فیفا در کار نیست.
یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال
به «ایرانوایر» میگوید« :فدراسیون
جهانی فوتبال برای ایران ضرباالجل
تعیین کرده اســت؛ از آغاز ماه ژوئن
تمامی زنان باید در تمامی رقابتهای
فوتبال ایران حق حضور در ورزشگاهها
را داشته باشند».
فیفا این بار حتی اشــتباه مرتبه قبل
را مرتکب نشــده است .روز هجدهم
مــاه ژوئن ســال  ۲۰۱۹نامــهای از
ســوی فدراســیون جهانی فوتبال
به دفتر ریاســت فدراسیون فوتبال
ایران رســیده که در آن نوشته شده
بود« :فدراســیون فوتبــال ایران تا
 ۲۴تیرماه ،زمان برگزاری مســابقات
مقدماتی جامجهانی  ،۲۰۲۲فرصت
دارد شــرایط حضور زنــان در همه

ورزشگاههای ایران را فراهم کنند».
ایران پسازآن کوشید محتوای نامه
فیفــا را به ســود خــود تغییر دهد.
بهاینترتیب «مســعود سلطانیفر»
شــهریورماه امســال در گفتوگو با
روزنامه دولتی «ایرانورزشــی» ادعا
کرد که نامــه فیفا صرفا مشــمول
بازیهــای انتخابــی جــام جهانی
میشود .حتی واکنش روشن و صریح
فیفا به این اظهارات و تاکید بر اینکه
ایران بایــد تمامی درهــا را به روی
تمامی زنان در تمامی شهرها باز کند
هم بیحاصل بود.
فدراسیون جهانی فوتبال روز پانزدهم
مهرماه امسال در پاسخ سوال ایرانوایر
در مورد چرایی بســته ماندن درهای
ورزشگاههای ایران در بازیهای لیگ
به روی زنان نوشته بود« :این تخلف
ایران را زیر نظر داریم».
پسازآن «جیانی اینفانتینو» رییس
فدراســیون جهانی فوتبال هم اعالم
کرد که به دلیل ادامه تخلفات ایران
از گشودن درها به روی زنان ،بهزودی
شــخصا و بدون اطــاع قبلی راهی
ایران خواهد شد تا روند حضور زنان
در ورزشــگاهها را از نزدیک زیر نظر
بگیرد .اما موعد حضــورش در ایران
ابتدا با ناآرامیها و اعتراضات آبانماه،
قطع شــدن سراسری اینترنت و بعد
مناقشــههای نظامی ایران و آمریکا
و حمله موشــکی سپاه به هواپیمای
مسافربری همراه شد.
اینفانتینو به ایران نیامد ،اما نامهاش
رســید .این بار بســیار کامل و البته
غیرقابــل تحریف .در دســتورالعمل
جدید فدراسیون جهانی فوتبال آمده
است:
 -۱در مسابقات انتخابی جامجهانی
صندلی بیشــتری به زنان اختصاص
پیدا کند.
 -۲در بازیهایــی که تیمهای ایرانی
در لیگ قهرمانان آسیا میزبان هستند،
زنان باید وارد ورزشگاه شوند.
 -۳شــرایطی فراهم شــود که ازماه
گ داخلی
ژوئن (خــرداد -تیر) در لی 
هم زنان بتواننــد بازیهای تیمهای
مورد عالقهشان را در ورزشگاه ببینید.
این یعنی وزارت ورزش یا فدراسیون
فوتبال دیگر قادر نیســتند تبصرهای
به درخواســت فیفا بزنند .فدراسیون
جهانی فوتبال تمامــی راههای فرار
برای حاکمیتی که بر سر فدراسیون
فوتبال سایه افکنده را بست .ازاینپس
انتخاب با جمهوری اســامی است؛
درهای تمامی ورزشگاهها را در تمامی
شهرها و مســابقات به روی زنان باز
کند یا وارد مرحله تعلیق شود.
پیام یونسیپور (ایران وایر)
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اعتراض استقالل
به نحوه میزبانی رقبایش در آسیا
باشگاه اســتقالل با ارسال نامهای به
کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به
اتفاقات رخ داده در هفتههای گذشته
و بعــد از حضور این تیــم در لیگ
قهرمانان آسیا که رقابتی ناعادالنه را
رقم زده است ،اعتراض کرد.
به گــزارش ایســنا ،در متــن نامه
اعتراضــی آبیها به کنفدراســیون
فوتبال آسیا که توسط هیات مدیره
باشگاه استقالل تهیه شده ،آمده است:
کنفدراســیون فوتبال آســیا؛ لطفا
شرایط رقابت عادالنه را برای استقالل
فراهم کنید.
آگاه هســتید کــه یکــی از اهداف
فدراســیون فوتبــال جهانی(فیفا) و
کنفدراسیون فوتبال آسیا از برگزاری
مسابقات ایجاد فضایی سالم و شاداب
برای رقابت عادالنه بین ورزشکاران از
کشورهای مختلف با ملیت ،نژاد ،زبان
و رنگ های متفاوت اســت و همواره
بر اســاس «بازی جوانمردانه» تاکید
صورت میگیرد.
 -۱بعــد از موضوع عدم حق میزبانی
در دیدارهای رفــت مرحله گروهی
لیگ قهرمانان و تنها در حالیکه ۴۸
ساعت به شروع مسابقات باقی مانده
بود ،تکلیف حضور استقالل در لیگ
قهرمانان آســیا مشخص گردید و در
این فرصت بسیار اندک باید شرایط
پرواز تیم ،اخذ ویزا ،اقامت و تمرین
در یک کشور ثالث انجام می شد که
حتما تاییــد می فرمایید این فرصت
حتــی برای ســفرهای داخلی نیز با
تعداد نفرات کمتر نیز دشــوار است
و باشگاه استقالل در راستای احترام
به توافقات انجام شده ،همه مشکالت
را به جان خریده و در موعد مقرر در
محل مســابقات حاضر بوده که این
شــرایط برای رقیبان نبود و شرایط
یکسانی جهت رقابت فراهم نشده بود.
 -۲بعد از صعود مقرر شد تا در مرحله
گروهی ابتدا در شــهر کربال به دیدار
تیم الشــرطه عراق رفته که چند روز
قبل از مسابقه و در حالیکه استقالل
خود را آماده حضور در شــرایط آب
و هوایی و زمین کربال نموده بود ،به
یکباره مسابقه به مکان دیگری که از
نظر آب و هوا و زمین تفاوت آشکاری
با مکان اولیه داشــت ،انتقال یافت و
تغییر این شرایط در فرصت بسیار کم
برای استقالل دردسر
آفرین شد.
-۳مطابق مقررات باید قبل از شروع
مســابقه ،زمین اصلی مســابقه یک
جلســه جهت تمرین در اختیار هر
یــک از تیم هــا قرار گیــرد که این
مورد هم رعایت نشد و تیم به زمین
چمن مصنوعی انتقال داده شــد که
در کاهش آمادگی بدنی بازیکنان اثر
زیادی گذاشت.
-۴زمین مسابقه از نظر کیفیت چمن
و ناهمــواری به هیچ وجــه مطابق
اســتانداردهای کنفدراسیون فوتبال
آســیا نبود و تایید آن جهت میزبانی
جــای تعجب داشــت و باعث شــد
بازیکنان اصلی استقالل دچار آسیب
دیدگی شوند.
-۵در مســابقه با االهلی عربســتان،
تیم حریف میزبان بوده و میبایست
تمامی موارد را جهت برگزاری مسابقه
فراهــم میکرد که در فاصله کمی تا
مســابقه طرح جدیدی را ارائه نمود
و باشگاه استقالل با دشــواری و در
راستای احترام به توافقات این شرایط
را فراهم و تحمل نمود.
-۶متاســفانه اشــتباهات داوری در

دیدارهــای اســتقالل مشــهود و با
تصمیمــات غلــط نتایــج بعضی از
مسابقات از جمله استقالل و االهلی
عربســتان تغییــر کــرد و منتج به
شکســت این تیم شد؛ همچنین در
انتهای مسابقه مقابل االهلی عربستان
تماشــاگران منتســب به باشــگاه
عربستانی وارد زمین مسابقه شدند که
ی توانست امنیت بازیکنان و
این امر م 
کادر تیم استقالل را به صورت جدی
به خطر بیندازد.
از آنجایی کــه با رجوع به موارد فوق
درخواهیــد یافت که شــرایط برای
رقابت عادالنه برای اســتقالل فراهم
نبوده ،به عنوان باشــگاهی که یکی
از پرطرفدارتریــن تیم های آســیا و
همچنان یکــی از تیم های پرافتخار
این قاره به شــمار مــی رود ضمن
اعتراض به نحوه قضاوت داوران کره
ای و تقاضای رســیدگی از شما می
خواهیم برای زنده ماندن روح فوتبال
و بازی جوانمردانه لطفا شرایط رقابت
عادالنه برای استقالل فراهم سازید.
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سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران:
با توجه به شرایط موجود قطعا به جام جهانی  ۲ ۰۲۲صعود نخواهیم کرد
جالل چراغپور در گفتگو با خبرنگار
مهر ،در خصوص شــروع کار دراگان
اســکوچیچ در رأس کادر فنــی تیم
ملی فوتبال ایران که مشغول تماشای
بــازی تیمهای باشــگاهی حاضر در
لیگ قهرمانان آسیا شده است گفت:
ما نمیتوانیــم وقتی درباره تیم ملی
صحبت میکنیم تنها همین تیم مورد
بحث قرار گیرد .فوتبال مثل یکسری
ظروف مرتبط اســت که با یکدیگر
در ارتباط هســتند .اتفاقاً به همین
خاطر است که فوتبال را یک پدیده
اجتماعیمینامیم.
کارشــناس فوتبال ایران افزود :وقتی
بازیکنان ایرانی با هزاران ســختی و
موانع صنعتی موجود در فوتبال جهان
توانستند لژیونر شوند فصل جدیدی از
دانش به فوتبال ایران اضافه شد .وقتی
چنین بازیکنانی کــه دانش مربیان
خارجــی را دیدهاند به ایران می آیند
نیاز به مربی باقدرت و دارای شیوه و
برند دارند.
مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران
افزود :وقتی پپ گواردیوال از بارسلونا
رفت در مصاحبــهای اعالم کرد که
مکتب و بازیکنان بارســا توانســتند
من را معروف کنند و مربی شوم .این
مورد برای افشین قطبی و برانکو در
تیم ملی ایران هم رقم خورد .برانکو
تیمــی را از بالژویچ بــه ارث برد و
توانســت موفق شود .اســمش را بر
ســر زبانها انداخت .افشین قطبی
هــم تیم برانکو را در اختیار گرفت تا
برای خودش اســمی دست و پا کند.
آنها از دانش بازیکنان ایرانی شاغل در
اروپا استفاده کردند و برای خودشان
اسمی را دست و پا کردند .اسکوچیچ

چرا کریم باقری
دستیار اسکوچیچ نمیشود؟

خبرورزشی نوشــت :قرارداد کریم باقری با پرسپولیس به گونه ای است
که به طور قطع تیم ملی و فدراسیون فوتبال قادر به پرداخت آن نیست.
در میان تعجب همگان دراگان اسکوچیچ به عنوان سرمربی تیم ملی ایران
انتخاب و معرفی شد .از مالدن زگانیر ،مربی دروازهبان سابق صنعت نفت
و تیم ملی زیر  ۲۱ســال کرواسی و تونی اوسنیک ،دستیار اسکوچیچ در
صنعت نفت که سابقه فعالیت در تیم ملی اسلوونی را هم دارد به عنوان
دستیاران سرمربی جدید تیم ملی کشورمان نام برده میشود.
در مورد دستیار ایرانی اسم سه گزینه به گوش میرسد .وحید هاشمیان
که تنها دستیار ایرانی مارک ویلموتس در تیم ملی کشورمان بود ،یکی از
گزینه ها برای حضور در کادر فنی جدید تیم ملی است .البته او مخالفانی
هم دارد که معتقدند نتوانســت در دوران سرمربیگری مارک ویلموتس
کمکــی به تیم ملی کند .البته خود او هم چنــدان مایل به کار کردن با
اسکوچیچنیست.
دومین گزینه مارکار آقاجانیان است .او هم که در زمان کارلوس کی روش،
هشت سال دستیارش بود از سوی برخی مدیران فدراسیون به اسکوچیچ
پیشنهاد شده ،اما بعید است سرمربی کروات از ته دل دوست داشته باشد
با دستیار مرد پرتغالی کار کند!
ســومین گزینه ،اما کریم باقری است .دستیار  ۴سال گذشته برانکو که
هماکنون کمک یحیی گلمحمدی است .اسکوچیچ موافق کریم باقری
است و فدراسیون هم مشکلی ندارد اما...
قرارداد کریم باقری با پرسپولیس یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان برای
یک فصل است که به طور قطع و یقین تیم ملی و فدراسیون فوتبال قادر
به پرداخت چنین پولی نیســت .بنابراین حضور کریم باقری در تیم ملی
منتفی به نظر میرسد.

هم با همین بازیکنان تیم ملی اسمش
بزرگ خواهد شد.
چراغپور با ذکر مثال از نحوه انتخاب
سرمربی تیمهای ملی توسط مدیران
فوتبال عنــوان کرد :شــاید حمید
اســتیلی از صحبتهای من ناراحت
شود اما واقعیت این است که او در حد
دانــش بازیکنان امید نبود .به همین
خاطر هم حذف شــدیم .بازیکنانی
مثل مهدی قائــدی و محمد محبی
را داشتیم اما در تیم امید به بدترین
شکل مورد استفاده قرار میگرفتند.
دانــش در گردش کادرفنی تیم امید
بسیار کم بود.
وی افزود :آقایان استدالل میکنند که
اسکوچیچ را بابت پنج سال موفق در

فوتبال ایران به سرمربیگری تیم ملی
رسیدهاند .اص ً
ال کسی قبول نمیکند
کــه حتی او را انتخاب کرده اســت.
من نمی گویم او بادانش نیســت اما
بارها گفته و می گویم او تنها در حد
تیمهای فوتبالی مرده و بی سواد است
که میتواند آنها را اندکی تکان دهد.
چراغپور تاکید کرد :عملکرد سرمربی
شاهین شهرداری بوشهر را ببینید .او
در سه بازی نتایج خوب گرفته است
اما دلیل نمیشود او را مربی قابل برای
تیم ملی دانســت .شاهین شهرداری
بوشهر در کف دانش فوتبال باشگاهی
ایران بود .او تنها به بازیکنانش اصول
اولیه پاس دادن و شوتزنی را یاد داده
است.

کارشناس فوتبال ایران تصریح کرد:
دراگان اســکوچیچ ســراغ تیمهای
ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا
رفته که بازیکنان خوب دارد اما هنوز
کادر فنیهای خوبی را تاکتیکهای
قابل قبول ندارد.
وی تاکید کرد :من با اساس انتخاب او
مخالفم .هیچکس هم پاسخگو نیست.
همانهایی که باعث حذف تیم امید
شدند و سکوت کردند پس از نرفتن
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی
هم ســکوت خواهند کرد .این آقایان
حاضر در کمیته آموزش فدراســیون
فوتبال فقط یاد گرفتهاند به سفرهای
خارجــی برونــد و کار دیگــری هم
نمیکنند.
چراغپور درباره حضور مربیان کروات
در فوتبال ایران تصریح کرد :باالترین
سطح فوتبال مربیان فوتبال کرواسی
که به ایران آمدند را برانکو ایوانکوویچ
داشت که تنها چهار هفته توانست در
االهلی عربستان دوام بیاورد.
چراغپور با انتقاد تند از اعضای کمیته
آموزش فدراسیون فوتبال یادآور شد:
ایراد انتخاب مربیان تیمهای ملی در
کمیته آموزش است که در  ۲۵سال
گذشته ،یک رفتار اشــتباه را تکرار
میکنند .افکاری دارند که دیگر کسی
خریدارش نیست .شک ندارم که تیم
ملی فوتبال ایران به هیچ وجه به جام
جهانی  ۲۰۲۲قطر نمیرود .اسکوچیچ
در اندازههای مربی تیم ملی نیست و
میتواند موفق تر از همیشه شود.

بوفالورانی که با سریعترین مرد جهان مقایسه میشود:
با تیم ملی هند تمرین نمیکنم
بیبیسی -یک «بوفالوران» هندی که
با یوسین بولت ،سریعترین مرد دنیا
مقایسه میشود ،پیشنهاد تمرین با
تیم ملی هند را رد کرد و گفت ترجیح
میدهد در کنار بوفالوها مسابقه دهد.
سرینیواســا گودا رکــورددار کامباال
است ،ورزشــی که یک نفر همراه با
بوفالــو  ۱۴۲متر را در یک شــالیزار
میدود.
گفته میشود که رکورد این ورزشکار
 ۲۸ساله  ۱۳.۴۲ثانیه است در حالی
که رکــورد دوی  ۱۰۰متر جهان با
زمان  ۹.۵۸ثانیه در اختیار یوســین
بولت دونده جاماییکایی است .عدهای
با توجه به فیلم مســابقه آقای گودا
محاسبه کردهاند که او  ۱۰۰متر را در
 ۹.۵۵ثانیه دویده است.
انتشار خبر ســرعت فوقالعاده آقای
گودا در رسانههای محلی و شبکههای
اجتماعی موجب شد وزیر ورزش هند
به او پیشــنهاد حضور در اردوی تیم
ملی را بدهد.
امــا آقای گــودا به بخــش هندی
بیبیسی گفت که عالقهای به حضور
در تیم ملی ندارد« :پای من مجروح
شده و االن تمام تمرکزم روی کامباال
است .من عادت دارم در شالیزار همراه
با بوفالوها بدوم».
مسابقهای که سرینیواسا گودا در آن
شــرکت کرد حدود دو هفته پیش
در دهکــدهای در کارناتاکا (ایالتی در
جنوب هند) برگزار شد اما اواخر هفته
گذشته تصاویر این مسابقه گسترده
پخش شد و واکنش سیاستمداران و
مسئوالن را به همراه داشت.
کیرن ریجیجو ،وزیر ورزش هند شنبه
در توییتر نوشــت که بــه آقای گودا
بلیت قطار میدهد تا بتواند خودش را

به اردوی تیم ملی برساند و در تمرین
شرکت کند.
پروفســور گوناپاال کامبــادا ،دبیر و
بینانگــذار آکادمی کامباال ،گفت که
این «یک افتخار» برای این رشــته
است اما آقای گودا نمیتواند بالفاصله
آماده حضور در تمرین شود:
«مسئله این است که او در سه هفته
متوالی روزهای شنبه باید در مسابقات
شرکت کند .این تعهدی است که به
هیچ عنوان نمیتواند زیرش بزند .ما
نمیخواهیم این پیشنهاد را رد کنیم
و شاید او بتواند در برنامهای طوالنی
مدت حاضر شود».
برخی از مطبوعــات و روزنامهنگارن
محلی عملکرد آقای گودا را با رکورد
یوســین بولت مقایســه کردند .اما
آقای کادامبا خیلی موافق نیســت:
«آنها (مسئوالن المپیک) روشهای
علمیتر و وسایل الکترونیکی بهتری
برای اندازهگیری سرعت دارند».
کارشناســان نیز معتقدنــد که این
مقایســه چندان دقیق نیســت به
ایــن دلیل که ســرعت آقــای گودا
از بوفالوهایــی که با آنهــا میدود،
سرچشــمه میگیرد .ســرعت این

حیوانات تا  ۵۶کیلومتر در ســاعت
میرســد که به طــور قابل توجهی
سریعتر از انسان و حتی رکورد آقای
بولت است.
آقای گــودا که زندگیاش از کارگری
ســاختمان میگذرد ،هفت سال در
کامباال ســابقه دارد .او گفت« :دلیل
عالقــهام بــه این ورزش این اســت
که از دوران مدرســه کامباال تماشا
میکردم».
وقتــی از او در مــورد پیــروزیاش
ســوال میشــود ،در پاسخ میگوید
بــه همتیمیهایش به دلیل عملکرد
درخشانی که داشتند ،افتخار میکند؛
منظورش دو بوفالویی است که کنار
او دویدند.
کامباال -به زبان محلی تولو -را شاید
بتوان به «کشــتزار گلآلود شالی»
ترجمه کرد ،ورزشــی سنتی که در
بخشی از ایالت کارناتاکا به وجود آمده
است .در این ورزش دونده با سرعت
تمــام  ۱۳۲یا  ۱۴۲متــر را همراه با
دو بوفالویی که افســار زده شدهاند،
میدود.
این ورزش با انتقادهای حامیان حقوق
حیوانات روبرو بوده است.
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سینمای ایران
و سینماگران ایرانی
در برلیناله ۲۰۲۰
سینمای ایران در سال  ۲۰۱۹حضوری نسبتا کمرنگ در برلیناله داشت .در
هفتادمین دوره این جشــنواره اما ایران در بخش رقابتی هم شرکت دارد.
«شیطان وجود ندارد»« ،بادبادکها»« ،یلدا» و «نامو» از فیلمهای ایرانی در
برلیناله ۲۰۲۰هستند.

دویچه وله -ســینمای ایران در یکی شهری در کردستان ایران منتقل شده
دو دهه گذشــته همــواره حضوری و میکوشــد به همراه خانواده خود
کمابیش پررنگ و پربار را در برلیناله زندگی تازهای شروع کند.
تجربــه کرد ،اگر چه باید اذعان نمود فوروم یکی از بخشهای بسیار مهم
که شرکت ایران در سال  ۲۰۱۹نسبتا جشنواره برلیناله محسوب میشود که
عالقمندان سینما را با آثار سینماگران
کمرنگ بود.
جشنواره ســینمایی برلین در کنار جوان از سراسر جهان آشنا میکند.
جشــنواره ونیز و کــن از مهمترین در بخش «نسل» که به آثار کودکان
فسیتوالهای فیلم در جهان محسوب و نوجوانان اختصاص دارد نیز دو فیلم
کوتــاه و یک فیلم بلنــد از ایران به
میشود.
در هفتادمین دوره از جشنواره فیلم نمایش درمیآیند.
برلین که از  ۲۰فوریه تا اول ماه مارس دو اثر کوتــاه عبارتنــد از فیلم  ۱۴کــه از ایران آمدهاند به فرودگاه برود.
برگزار میشود ،چند فیلم از ایران یا دقیقهای «بادبادکها» از ســید پیام ولی از او در فرودگاه خبری نیســت.
ساخته ســینماگران ایرانی شرکت حسینی و فیلم  ۲۰دقیقهای «اسب پری نام مادر دانشــجو اســت .او و
شــوهرش مذهبی هســتند و برای
سفید بالدار» از مهیار ماندگار.
دارند.
«شــیطان وجود نــدارد» ،تازهترین «بادبادکها» داستان یک دختر و سه اولین بار به سفر خارج آمدهاند .آنان
اثر بلند محمد رســولاف ،کارگردان پسر وجوان را حکایت میکند که در با توجه به غیاب پسرشان در فرودگاه
ایرانی ،در بخش مسابقه برلیناله با  ۱۷کردستان در مرز ایران و عراق زندگی میکوشند او را پیدا کنند.
اثر سینمایی دیگر بر سر کسب جوایز میکنند .یکی از این پســربچههای البته در هفتادمین دوره از جشنواره
اصلی جشنواره از جمله خرس طالیی مرزنشین عاشــق دختری میشود فیلم برلین رد پای فیلمسازان ایرانی
برای بهترین فیلــم رقابت میکند .که آنطــرف مرز زندگــی میکند .در جمــع هیــأت داوران نیــز دیده
فیلمنامه این اثر نیز از رسولاف است .او میکوشــد که به واسطه بادبادک میشود.
احسان میرحسینی ،شقایق شوریان ،گمشــده دختربچه به این طرف مرز عباس امینی که در دورههای گذشته
از شرکتکنندگان برلیناله بود ،در این
کاوه آهنگــر ،علیرضا زارعپرســت و افتاده ،با او ارتباط برقرار کند.
ساالر خمســه از بازیگران این فیلم «اسب ســفید بالدار» داستان مردی دوره یکی از عضو هیأت داوران بخش
 ۱۵۰دقیقهای هستند که در کاتالوگ را روایت میکند که در جستوجوی «نسل» ( )+۱۴است.
برلینالــه از آن به عنــوان محصول عشــق دوران نوجوانیاش به زادگاه
درخواست از ابراهیم رئیسی برای
مشــترک آلمان ،ایــران و جمهوری جنگزدهاش بازمیگردد.
فیلم  ۸۹دقیقهای «یلدا» را مســعود حضور رسولاف در جشنواره برلین
چک یاد شده است.
«شیطان وجود ندارد» چهار داستان بخشــی کارگردانی کرده اســت .در
را روایت میکند که پیرامون موضوع کاتالوگ برلیناله از این فیلم به عنوان خانه سینمای ایران در نامهای رسمی
اعدام دور میزند .علیرغم تالشهای محصول مشــترک فرانســه ،آلمان ،از ابراهیم رئیسی ،رئیس قوه قضائیه،
دستاندرکاران جشنواره فیلم برلین ،سوئیس ،لوکزامبورگ و لبنان یاد شده خواست شرایط و امکان حضور محمد
لاُف ،کارگردان ،در جشنواره فیلم
حضور رسولاف در برلیناله نامحتمل است .داســتان این فیلم در باره زنی رسو 
جوان است که به دلیل قتل شوهرش برلین را فراهم کند .این فیلمســاز با
است.
امتیاز پخش و فروش جهانی این فیلم به مرگ محکوم شده است .او در شب حکم قضایی ممنوعالخروجی از ایران
را شرکت فیلمز بوتیک در اختیار دارد یلدا به اســتودیوی یک برنامه زنده روبهروســت و حضورش در جشنواره
تلویزیونی آورده میشود تا توسط تنها نامشخص است.
که دفترش در برلین است.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه۳۰ ،
«نامو» (بیگانه) که نخســتین فیلم فرزند مقتول بخشیده شود.
بلند نادر ساعیور محسوب میشود ،در بخش پاناروما نیز فیلم «پری»اکران بهمن ،خبر درخواســت نهاد صنفی
در بخش فوروم به نمایش درخواهد خواهد شد که آن را سیامک اعتمادی خانه سینما از رئیس قوه قضائیه را به
آمــد .تهیهکنندگــی ایــن فیلم را کارگردانی کرده است .این نخستین نقل از روابط عمومی این نهاد منتشر
مســتانه مهاجر و طهورا ابوالقاسمی اثــر بلند ســینمایی این فیلمســاز کرد.
Barristers
and Solicitors
«پری» محصول این تشــکل صنفی در نامهای که به
محسوب میشــود.
برعهده داشــتهاند .بختیار پنجهای،
Tel: 604-526-1805 | Fax: 604-526-8056
فرانســه ،هلند و امضــای همایون اســعدیان ،رئیس
یونــان،
مشــترک
سویل شیرگیر ،ناصر هاشمی ،هادی
www.kinmanmulholland.com
هیئت مدیره خانه ســینما ،رسیده،
است.
بلغارستان
دفتر عاقلی از
افتخارزاده و فیــروز
جمله ام» ــ مشاوره اولیه رایگان
حقوقی «کی
این فیلم  ۱۰۱دقیقهای در مورد یک خطاب به رئیس نوشت« :رسم مألوف
بازیگران «نامو» هستند.
Trialبر این است که کارگردانان
جشنوارهها
ه
ایــن فیلــم  ۸۹دقیق
مترجم) در یونان است که
دانجشــوی ایرانی
داســتان
ای
Lawyers:
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Solicitors

مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت Tel: 604-526-1805 Fax: 604-526-8056
 امــور جنائــی :قتــل ،دزدی ،رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر،www.kinmanmulholland.com
«Trialکی ام»
ﺣقوقی
دفتر
Lawyers:
درگیــری و زدوخــورد

• Ian H. Kinman
 امور مهاجرتﺣﺴﯿﻦ Neil
A. Mulholland
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Trial Lawyers:
Ian H. Kinman
Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

Cell: 604-727-4555

ICBCکار بدون دلیل کافی
اخراجی از
مراجعــه-بــه

دف و قبــل از Farshadx@hotmail.com

۲۲ ICBC
پشـتوانه
بامکارتل ازگولد ،با
سـابق
حقوقی  ،KMاز
دفتـر
خدمتنﻔﻊبهشﻤاﺳﺖ.
سـالﺑا ما ﺑﻪ
مﺸورت
مراﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺗﺼادف و ﻗﺒﻞ
وکالی ﻫر
) :(ICBCﺑﻌداز
ﺗﺼﺎدﻓﺎت
مخــدر،
ی در حــال مســتی و مــواد
خسـارت
ازای
در
را
رقم
باالتریـن
خبـره،
وکالی
از
برخـورداری
و
ایرانـی
جامعـه
اﻣﻮر ﺟﻨﺎﺋﻰ :ﻗتﻞ ،دزدى ،رانﻨدﮔﻰ در ﺣال مﺴتﻰ و مواد مﺨدر ،درﮔیرى و زد و خورد
اﻣﻮر گرفت.
خواهد
اﻣﻮر شـما
ﺧﺎﻧﻮاده ،اﻣﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﻰًﻫﺎ ،اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺧﺴﺎرت ،اﺧﺮاﺟﻰ از ﮐﺎر ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﻰ
ﻣﻬﺎﺟﺮت،
جهت اطالعات بیشتر ،لطفا با فرشاد حسینخانی تماس بگیرید.
دفتر ﺣقوقی  KMاز وکالی سابﻖ بامﮑارتل گولد ،با ﭘشتوانه  22سال خدمت به ﺟامعه
ایرانی و برخورداری از وکالی خﺒره ،باﻻتریﻦ رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

مشاوره اولیه رایگان

هر رویداد ســینمایی حضور داشته
باشند».
آقای اسعدیان همچنین در این نامه
به رئیس قوه قضاییه گوشــزد کرده
اســت که حضور نیافتن کارگردانان
«به دالیل سیاسی و ممنوعیتهای
قضایی ،تصویری نامطلوب از کشــور
متبوعشان ایجاد خواهد کرد».
پیش از این نیز یکی از تهیهکنندگان
فیلم «شیطان وجود ندارد» ،از مدیران
سینمایی جمهوری اسالمی که قرار
است در جشنواره فیلم برلین حاضر
شوند ،خواسته بود تا به تماشای این
فیلمبنشینند.
فراز شــریعت ،فیلمسازی جوان با
نگاهی متفاوت به سوژه مهاجرت

«بــدون احساســات منفــی» بــه
کارگردانی فراز شــریعت ،فیلمســاز
ایرانیتبــار ،از آثــاری اســت که در
بخش فوروم برلینالــه  ۲۰۲۰اکران
میشود .شریعت از نمایندگان نسل
جوان ســینمای آلمان اســت که با
رویکردی متفاوت به مسئله مهاجرت
میپردازند.
در دو دهه اخیر مهاجرت و وضعیت
پناهجویان و مهاجران سوژه فیلمهای
متعددی در آلمان بوده است .درباره
چگونگی پرداخــت به این موضوع و
مرزهایی که در این رابطه وجود دارد
بحثهای فراوانــی در جریان بوده و
هست.
فراز شــریعت ،فیلمســاز  ۲۵ساله
ایرانیتبار ،یکی از نمایندگان نســل
جوان ســینمای آلمان محســوب
میشــود که با رویکردی متفاوت به
سراغ این موضوع میروند .فیلم بلند

او به آلمانی (آینده  )۳نام دارد .عنوان
انگلیسی فیلم شریعت کامال متفاوت
است و برای آن در خارج کشور عنوان
انگلیسی ( No Hard Feelingsبدون
احساسات منفی) انتخاب شده است.
این فیلم در ســپتامبر سال گذشته
میــادی ( )۲۰۱۹به عنوان بهترین
فیلــم آلمانــی در بخــش رقابتی
استعدادهای جدید کارگردانی انتخاب
شده بود و اکنون در برلیناله نخستین
اکران جشــنوارهای خــود را تجربه
میکند.
«بدون احساســات منفی» داستانی
اســت درباره بلوغ ،حس خوشبختی
و رویاهای تحققنیافته .صحنه اصلی
ماجرای داستان ساختمان مدرسهای
اســت که اکنون به عنوان اقامتگاه
پناهجویان از آن استفاده میشود.
شــریعت که پدر و مادرش مهاجران
ایرانی هســتند ،در کلن به دنیا آمده
و در دانشــگاه هیلدسهایم در رشته
هنرهای نمایشی تحصیل کرده است.
رد پــای زندگــی و سرنوشــت او را
در فیلم «بدون احساســات منفی»
میتوان دید .حتی پدر و مادر خودش
نقــش پدر و مــادر پرویــز ،قهرمان
داستان در فیلم را ایفا میکنند.
پرویز (با بازیگری بنیامین رجاییپور)
جوانی اســت کم و بیش بیخیال .او
که همجنسخواه است ،بخش اعظم
زندگیاش را با گذاشــتن قرار برای
ارتباطات جنسی و پارتی در کلوبها
و در نهایت ســیر خوابیدن در اتاقش
میگذراند.
او به خاطر جرمی که مرتکب شــده،
ناگزیر به انجام کار اجباری اجتماعی
در یک اقامتگاه پناهجویان اســت.
در آنجا عاشــق جوانی بــه نام آمون
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میشــود که با خواهرش بنفشه به
ایالت نیدرزاکسن آمده است« .بدون
احساسات منفی» روابط و تجربیات
آنها را به تصویر میکشد.
البته فراز شریعت خود نیز در گذشته
کار اجباری اجتماعی را تجربه کرده
اســت .او در ســال  ۲۰۱۵میالدی
به جرم دزدی مجبــور به انجام کار
اجباری اجتماعی در هتلی در شــهر
هیلدسهایم شد.
در آن هتل نوجوانان و جوانان پناهجو
اســکان داده شــده بودند .از آنجایی
کــه مترجمی در دســترس نبود ،او
ناچار شده بود ،به عنوان مترجم ،این
نوجوانان و جوانــان پناهجو را برای
انجام امور اداری ،مراجعه به پزشک و
غیره همراهی کند.
شریعت در این باره میگوید« :یکباره
متوجه شدم ،من که در آلمان به دنیا
آمدهام از چه امتیازهایی برخوردارم.
و در عیــن حــال تمــام وقت حس
میکردم که بازتاب معاصر تجربههای
پدر و مادرم را لمس میکنم».
به گفته شریعت ،آنچه مادرش در فیلم
تعریف میکند ،چیزهایی هستند که
او واقعا تجربه کرده است .در «بدون
احساسات منفی» تصاویر ویدیویی از
دوران کودکی خود فراز شریعت هم
گنجانده شده است.
ایــن فیلم که حدود  ۵۰تا  ۶۰درصد
از آن به زبان فارسی است ،قرار است
در ماه مه ســال جــاری با زیرنویس
به پرده ســینماهای آلمان راه یابد.
جشنوارههای سینمایی در انگلیس،
مکزیک و اسرائیل از شریعت و فیلم
او دعوت کرده و «بدون احساســات
منفی» را در برنامه خود گنجاندهاند.
شریعت و همراهانش برای انجام پروژه
ســاخت این فیلم بودجه چندانی در
اختیار نداشــتند .انجمن حمایت از
فیلم «نوردمدیا» یکصــد هزار یورو
بــرای این پروژه منظور کرد و یکصد
هزار یورو از طریق بنیادها و حامیان
مالی عالقمند به پروژه (اسپانسرها)
تأمین گردید.
این فیلمســاز جــوان بــا ابتکارات
گوناگون سعی کرد تا هزینه تهیه فیلم
را پایین نگه دارد و از امکانات موجود
نهایت استفاده را بکند .برای نمونه او
و همراهانش از طریق آگهی روزنامه
توانستند فردی داوطلب را پیدا کنند
که آپارتمانش را به منظور فیلمبرداری
در اختیار آنان قرار دهد.
فــراز شــریعت معتقــد اســت که
اکثــر فیلمهای کمــدی تلویزیونی
و ســینمایی در آلمــان چهــرهای
کلیشــهای از شــهروندان با پیشینه
مهاجرتی نشان میدهند .او در «بدون
احساسات منفی» کوشیده است راهی
دیگر را برگزیند و از خود آنان بپرسد،
«دوست دارید چه تصویری از شما به
دست داده شود؟»
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ن زمین
تا آخرین می 
چقدر راه است؟!
کتاب «تا آخرین مین زمین»نوشته
عیســی بازیار کارشــناس پاکسازی
مین و فعال حقوق بشــر که در ۹۹
صفحه از ســوی نشر مهری در لندن
به چاپ رسیده زندگی سه کارشناس
پاکسازی مین اهل ایران ،افغانستان و
عراق را به تصویر کشیده است.
نویسنده در مقدمه کتاب ،این داستان
را به «روح بزرگ بیست و شش همکار
مینبردار که جانشان را برای صلح و
بشریت فدا کردند» تقدیم کرده و «بر
صدها تن که هماکنون با معلولیتهای
ناشی از انفجار مین در حین پاکسازی
دست به گریبانند» درود فرستاده و
آرزو کرده است «باشد تا جهان جای
بهتری شود برای سکنای کودکان و
ساکنینش».
عیسی بازیار در گفتگو با کیهان لندن
هدف از نگارش کتاب «تا آخرین مین
زمین» را بازگشــت به فعالیت چند
ساله خود یعنی پاکســازی مناطق
مینگذاری شــده و آگاهیرسانی در
مورد خطرات مینهای پاک نشده در
مناطق مرزی عنوان کرده و میگوید:
«بعــد از خروج از ایران ،موضوع مین
را بیشتر از گذشته با نوشتن مقاالت
و مصاحبههای مختلف در مورد این
موضوع برجستهتر کردم و نظر مردم
و جامعه جهانی نســبت به قربانیان
مین و اساساً مســئله مین در ایران
بیشتر جلب شد .ولی با توجه به اینکه
موضوعات مورد بحــث من در مورد
قربانیان مین یا مناطق پاکســازی
نشــده مین بود تصمیــم گرفتم به
موضــوع تازهتری بپــردازم که مردم
متوجه شوند اینبار صحبت از قربانی
مین نیست ،صحبت از کسی است که
مناطق مینگذاری شده را پاکسازی
میکند».
به گفته این کارشــناس مینزدایی،
بســیاری از مــردم خبــر ندارند که
پاکسازان مین چه کسانی هستند ،چه
میکنند و در هنگام پاکسازی مناطق
مینگذاری شده چه خطراتی آنها را
تهدید میکنــد .وی میگوید به این
دالیل «تصمیم به نوشتن این داستان
گرفتــم که درواقع تلفیقی اســت از
زندگی پاکسازان مین ،افرادی که با
آنها از نزدیک آشنا بودم و کار کردم،
کسانی که زندگی آنها به خاطر انجام
این کار از هم پاشید و نابود شد».
عیســی بازیار در این کتاب تنها به
مشــکالت مناطق مینگذاری شده
در ایران نپرداخته بلکه به مشکالت
مشــابه مناطق مینگذاری شده در
افغانســتان و عراق هم اشــاره کرده
است .دو تن از شخصیتهای فرعی
این کتاب یکی افغانستانی و دیگری
عراقی هستند.
او در زمانی که در ایران مشــغول به
مینزدایی مناطق مینگذاری شــده
بود ،شــاهد کشته شــدن  ۲۶تن از
همکاران خود شده است« :البته تعداد
پاکســازان مین که در ایران طی این
سالها کشته شــدهاند بسیار بیشتر
اســت و درواقع کتــاب را به خاطر و
به یاد آنها نوشتهام .آنهایی که در این
راه یا کشته شدند یا دچار نقص عضو
شدند برای اینکه دنیایی بدون مین
ایجاد کنند».
به گفتــه وی ،شــاید میتوان گفت
این کتاب اولین کتابی اســت که در
مورد مین و پاکسازی مین به شکل
داستان نوشته شده البته تعدادی فیلم
سینمایی در مورد این موضوع ساخته
شــده ولی تا حال کتابــی در مورد

پاکســازان مین به این شکل نوشته
نشده است.
شخصیت اصلی داســتان «مهران»
اســت؛ جوانی ُکرد اهل شهر آبدانان
از اســتان ایالم که هــم قلبی رئوف
و مهربــان دارد و دلــش برای همه
میســوزد و هم خلق و خوی تندی
دارد .شرح حال او در کتاب از زندگی
چند نفر برداشــته شده« :مشکالتی
که مهران با آنها روبرو بوده مشکالتی
هستند که همه ما از آنها تجربههایی
داریم؛ ولــی این شــخصیت وجود
خارجی ندارد».
«سعدون» شخصیت عراقی داستان
است« :سالها پیش این فرد را با یک
اسم دیگر میشــناختم ،او در عراق
پاکسازی مین میکرد و دوست من
بود؛ یک روز بسیار گرم ،وقتی از سر
کار بر میگشــت برای خنک شدن
تصمیم میگیرد تنــی به آب بزند و
بــه رودخانه نزدیک در منطقه محل
زندگیاش میرود که متاسفانه در آب
دچار خفگی میشود و جان خود را از
دست میدهد».
شخصیت افغان داســتان هم وجود
خارجی دارد ولی نویســنده اسم او را
نیز تغییر داده است« :این شخصیت
درواقع کفایتاهلل ابالغ از معروفترین
مینروبهــای دنیا معــروف به پدر
مینروبی جهان اســت که در حال

حاضر در افغانستان زندگی میکند؛
او پیر شــده و قادر بــه ادامه فعالیت
در این حوزه نیســت ولی  ۵۰ســال
در کار پاکسازی مین فعالیت داشته
و به همین دلیل به پدر مینروبی دنیا
معروف شده».
عیســی بازیار که قبال کتاب «هنوز
از اکالیپتوسهــای یونســکو خون
میچکد» را منتشر کرده است ،ادامه
میدهد« :به نوعی این افراد را در این
داستان به یکدیگر متصل کردم چون
این افراد نه با این اسامی و مشخصات
در ایــن داســتان بلکه با اســامی و

مشخصات واقعی در زندگی من نقش
داشتهاند و با آنها ارتباط داشتهام».
بازیار با تاکید بر این نکته که پاکسازان
مین کمتر دیده میشوند و در حقیقت
قهرمانان پنهان هستند و کسی آنها را
نمیشناسد اضافه میکند« :در شرایط
سخت من و بسیاری از همکارانم در
گرمای پنجاه درجه خوزســتان ،در
سرمای کردستان ،در رمل شلمچه با
وجود عقرب و مار و خطرات دیگر کار
کردیم».
بازیار ادامه میدهد« :با توجه به اینکه
بیشــتر مخاطبان من در شبکههای

مجازی همیشه مطالب مربوط به مین
را میخوانند از این رو تصمیم گرفتم
کتابی با یک موضوع متفاوت بنویسم
با هدف شناساندن خطرات مین بطور
کلی .در بطن این داستان هدف من
بیشتر جلب افکار عمومی و مخاطبان
کتاب به موضوع خطرات مین بود چه
قربانیان مین و چه پاکسازان مین و
کســانی که مثل من کار میکردند.
نکتهای که شــاید برای شما جالب
باشد این اســت که بدانید من و دو
برادرم هر ســه روی مین رفتیم؛ دو
بــرادرم هم با من در مقطعی بر روی
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پاکسازی مین فعالیت میکردند ولی
بعد از اینکه روی مین افتادند این کار
را رها کردند کــه البته جراحت آنها
چندان زیاد نبود».
«عوارض انفجار مین در پاکســازان
مین» نکته مهمی اســت که عیسی
بازیــار به آن نیــز اشــاره میکند:
«موضوعــی که کمتر کســی از آن
اطالع دارد این است که بعد از وقوع
هر انفجار فرد پاکساز مین بر اثر موج
انفجار به پیتــیاسدی  PTSDکه
نوعــی اختالل روانی شــدید پس از
تجربهی رویدادهای فجیع است دچار
میشود».
این فعال حقوق بشــر در پایان این
گفتگو به دوســتی مینیابهایی که
در جنگ در دو جبهه متفاوت بودهاند
اشاره میکند و میگوید« :من دوستی
سه مینبردار عراقی ،ایرانی و افغان را
در یک داستان به تصویر کشیدهام تا
بگویم بدون جنگ و بعد از جنگ این
سه تن میتوانند با هم دوست باشند.
بر اثر یک اتفاق ،این سه نفر با یکدیگر
دوســت میشــوند و آن اینکه خط
تماس هر سه نفر در بیسیم روی هم
میافتد .البته چنین اتفاقی در واقعیت
هــم رخ داد؛ یکبار وقتــی در حال
مینروبی بودم خط بیسیم من روی
بیسیم یک تیم عراقی پاکسازی آن
سوی مرز افتاد و با هم دوست شدیم
و بعدهــا با هم رفــت و آمد هم پیدا
کردیم .بسیاری از صحنههای کتاب
در واقعیت رخ داده است».
فیروزه رمضان زاده (کیهان لندن)
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نمیتوانید خودتان را جای کســانی
بگذارید که در ماشینهای حمل بار
میمیرند یا کودکانی که جنازهشان
کنار ساحل پیدا میشود.
این را کایال سیمونه بروس میگوید ،که
فیلمش ،نامستند ()Undocument
زندگی کودکان چهار خانواده را روایت
میکند که در تالش برای رسیدن به
سرزمینی جدید هستند .او فیلمش
را بــا این پیشفرض آغاز میکند که
هیچکس تا ضرورتی نباشــد خانه و
خانواده خود را ترک نمیکند.
کایال معتقد اســت در شرایط فعلی،
خانوادههای چندپاره در کشوری که
غیر قانونی وارد آن شدهاند در کمپها
گرفتار میشوند.
او میگوید این باور غلطی اســت که
آدمها مهاجرت می کنند تا کشــور
میزبــان را ببلعنــد .آنهــا مهاجرت
میکنند تا شــرایط بهتــری برای
خانواده خود فراهم کنند یا چه بســا
هدفشــان تنها نجات یافتن باشــد.
اخبار ،حکایت از مرگ انســانهایی
دارند که غیرقانونی سعی در رسیدن
به کشــوری جدید دارنــد .در اکتبر
ســال پیش ،بدن بیجــان و یخزد ه
 ۳۹ویتنامــی در فریزر یک کامیون
در اسکس پیدا شــد .قبل از آن ،در
سال  ،۲۰۱۵تصویر کودک سوری که
غرق شــده و به صورت بر ساحلی در
ترکیه افتاده بود ،اذهان عمومی دنیا
را به بهای زندگی انســان در بحران
مهاجرت ،معطوف کرد.
کایال برای ساختن فیلمی تا حد امکان
واقعی و صادقانه ،بارها و ساعتها به
دادگاههای مهاجــرت لندن رفت .با
وکیلی در تمــاس بود که ماجراهای
مهاجــر 
ت غیــر قانونــی را از منظر
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قانون با او بازخوانی کند .او میگوید
در دادگاههای مهاجرت بســیاری را
میبینی که واقعا قصد کمک دارند اما
فشاری که بر آنان سنگینی میکند
کار را دشــوار میکند ،بوروکراســی
موجــود هم خود مشــکل مضاعفی
است.
دغدغهی کایال در فیلم ،سیاسی نبود.
او میگوید برایــش مهم بوده که در
فیلمش انگشت اتهام به سوی کسی
نگیرد.
همکار او در ســاخت این فیلم ،امین
بخشیان ،فیلمساز ایرانی بوده است.
ساخت فیلم در سال  ۲۰۱۷به پایان
رســید پیش از آنکــه مهاجرتهای
غیرقانونی و بازداشــتگاهها در صدر
اخبار رسانهها قرار بگیرند.
کایال میگویــد حاال مــردم از این
موضوع اطالع دارند و بیخبر نیستند.
قبل از آن خــود من هم مثال درباره

ل کاله چیزی نمیدانستم با آن
جنگ 
که در آن جا ســالها اســت که این
موضوع جدیدی نیست .او و امین که
همدیگر را از زمان تحصیل در مدرسه
فیلم لندن میشناختند ،فیلمنامه را با
هم نوشتند .امین چیزهایی از داستان
مهاجرت از زمان کودکیاش در زمان
جنگ ایران و عراق به یاد داشــت و
این ،آنها را برآن داشت تا پشت صحنه
و واقعیت پشت خبرها را تصویر کنند.
کایال دیگر از زمان ساخت فیلم امین
را ندید چون گرفتن ویزا برای او بسیار
دشوار شده بود .آنها نتوانستند فیلم
تمام شده را با هم تماشا کنند.
فیلم نامستند از چهار قسمت تشکیل
شده است .در قسمت اول داستان زنی
باردار از افغانستان روایت میشود که
بدون اجازه خانواده اش ازدواج کرده و
قصد دارد به همسرش در انگلستان
بپیوندد .قسمت دوم ،ماجرای پسری

برنده ایرانی-فرانسوی جایزه بزرگ محیط زیستی،
به تقلب متهم شد
یورونیوز  -آرش درمبخش ،فرانسوی
ایرانیتبار که پیشــتر برنــده جایزه
محیط زیستی با عنوان «نوبل توسعه
پایدار» شــده بود ،متهم به تقلب در
نوشتن پایاننامه دکترای خود شده
است.
نشــریه لوپوئــن چــاپ پاریس در
گزارشی خبر داده است که پایاننامه
دکترای آرش درمبخش ،که در سال
 ۲۰۱۵در دانشــگاه پانتئون سوربن
دفاع شــده است ،حاوی تعداد بسیار
باالیی از موارد تقلب و کپی بدون ذکر
منبع است.
مســاله تقلــب در پایاننامــه آقای
درمبخش پس از آن خبرساز شد که
روز  ۹فوریه یک حساب توییتری ،که
برای همین منظور ایجاد شــده بود،
با ارائه شواهدی نشان داد کپیکاری
گســتردهای در پایاننامه وی دیده
میشود که برای اخذ مدرک دکترای
حقوق نوشــته شــده اســت .آقای
درمبخش که دو بار در آزمون ورودی
وکال شکست خورده بود ،تالش کرده
بود تا ورود به حرفــه وکالت را از راه
اخذ یک مدرک دکترا بیازماید؛ امری
که قانون آن را مجاز میشمارد.
بررسیها نشان میدهد رساله دکترای
ی پاراگرافهای دیگران
وی مملو از کپ 
بدون نــام بردن نویســنده اصلی یا
ارجاع یا قید گیومه بوده است .برای
مثال در این پایاننامه ،بخشی از متن
مقاله یک دانشجوی خارجی در سال
 ۲۰۰۸دیده میشــود ،همچنین در
بخشــی دیگر از آن قسمت بزرگی از
یک مقاله روزنامه فیگارو تقریبا کلمه
به کلمه کپی شــده است بدون آنکه
اسمی از مرجع آن قید گردد.

مهاجــر کــه در کامیــون حمــل
چوب پنهان شــدهاند و قاچاقچیان
چمدانهــای آنان را یکــی یکی به
بیــرون پرتاب میکنند تــا جا برای
آدمهای بیشتری باز شود.
کامیونهای بسیار سرد

اســت که همراه مادرش و چند نفر
دیگر در خانهای در یونان ،دلخوش
به وعدههای قاچاقچی برای رسیدن
به شمال ،گرفتارند .چیزی که کایال
و امیــن در فیلم تصویــر میکنند
هولناکتر از اخبار رسانهها نیست؟ او
معتقد است که آنها ماجرا را به روش
خود روایت کردهاند و سعی کردهاند
صادق باشــند.او میگوید اگر کسی
دنبال ایجاد شوک است ،ما نیستیم،
رسانههاهستند.
فیلم نشــان میدهد مهاجران تا چه
انــدازه در مقابل قاچاقچیان ناتوانند؛
قاچاقچیانی کامال ناشناس.
امین دو قســمت از فیلم را بر اساس
اتفاقهای واقعی در ایران کارگردانی
کرده اســت .مانند فیلمی از تعدادی

کایال میگوید کســانی که ســعی
میکنند خود را به این جا برســانند
پول زیــادی پرداختهانــد؛ یعنی به
هرحــال در دســت آوردن این پول
موفق بودهانــد .آنها نمیدانند تا کی
ن بمانند و در
قرار اســت در کامیــو 
نهایت خود را در شــرایطی میبینند
کــه باید برای زنده ماندن تقال کنند.
متوجه نیستند که ممکن است بدون
هوا در سرمای شدید کامیونها گیر
بیفتند و بمیرند .در چنین شرایطی
امکان برقراری ارتباط با وجود ندارد،
ناگهان زبان دیگری اســت و شانسی
نــداری و حتی نمیتوانــی به عقب
بازگردی.
او میگویــد در بســیاری مواقع به
مهاجران غیرقانونی گفته میشــود
مدارک شناســایی خود را گم و گور
کنند .گفته میشود در برخی کشورها
اعالم اینکه از کجــا آمدهاند به ضرر
آنهاست .خود کایال از مادری آلمانی
زاده شده و در انگلستان بزرگ شده
است  .بنابراین همیشه هویتش کمی
متفاوت به نظر میآمده  .امین هم در
کودکی زندگی واقعی کسانی را درک
کرده که از جنگ گریخته و به جاهای
دیگر دنیا پناه میبردند.
یکی از داستانهایی که کایال در فیلم

تعریف میکند مربوط به خانوادهای
اســت که در لندن زندگی میکنند.
ماموران مهاجرت ناغافل برای کنترل
مدارک سر میرســند و پارتنر زن،
مدرک شناسایی همراه ندارد.
کایال در فیلم دیگرش این سیستم را
از زبان مترجم عربی مرکز مهاجران
روایت میکنــد و تالشهایش برای
کمک به پســری که از مادرش جدا
شده است.
یکی از دغدغههای هردو فیلمســاز،
عادی شــدن ترس بــرای کودکان
و جوانان اســت .پســری در یکی از
داستانهایی که امین روایت میکند،
شیفت ه قاچاق میشود چون به او پول
و احساس قدرت میدهد.
آنهــا از نابازیگرها یا بازیگران تازهکار
در فیلــم اســتفاده کردهانــد و از
فیلمســازانی چون مایک لی و کن
لوچ تاثیر گرفتهاند .کایال میگوید ما
میخواستیم انســان بودن کسانی را
تصویر کنیم که در چنان شــرایطی
گرفتار شدهاند .ما اخباری را میبینیم
کــه از اعــداد ســخن میگویند ،از
واقعیات و از کشــته شدگان .دیدن
تکتک انسانها در این شرایط بسیار
سخت است اما اگر نبینیم ،از دیدن
واقعیت دور میمانیم و نمیتوانیم با
آن ارتباطی پیدا کنیم.
وقتی که پای تجربه چنین کســانی
مینشینیم و به آنان گوش میکنیم،
میبینیم که چه مشابهتهایی با هم
دارند و آنطور که به نظر میرســد،
متفاوتنیستند.
هلن بوشبی (بیبیسی)
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ENDOWED LECTURE IN IRANIAN STUDIES

THE POLITICS OF PARODY:
A CONVERSATION WITH
HADI KHORSANDI AND
DR. MOSTAFA ABEDINIFARD
MODERATED BY DR. DANIEL AHADI
)(SCHOOL OF COMMUNICATION

آقــای درمبخش در واکنــش با رد
کردن اتهامات گفته است این اقدامات
برای بدنام کردن او در فاصله  ۵هفته
مانده به انتخابات شهرداریها انجام
شــده اســت .وی که در انتخابات به
عنوان نامزد حضور دارد گفته اســت
«خطاهایــی در شــکل» پایاننامه
وجود داشــته اما پس از درخواست
هیئــت ژوری آنها را تصحیح کرده
اســت .با این حال نشــریه لوپوئن
میگوید نسخهای که از پایاننامه در
دسترس است تصحیح خطاها را نشان
نمیدهد.
در حالی که بسیاری از پایاننامههای
دانشــگاهی پس از مدت محدودی
در دســترس عموم قرار میگیرند با
این حال متــن کامل پایاننامه آقای
درمبخش بنــا به گفته مســئوالن
دانشگاه تا مارس  ۲۰۴۷یعنی حدود
 ۲۷سال دیگر در دسترس نخواهند
بود .منتقدان مقامات دانشگاه سوربن
را به همدستی در سرپوش گذاشتن بر
تقلب علمی متهم کردهاند.
پایاننامــه آقای درمبخــش یک بار

پیش از این در ابتدای ســال ۲۰۱۹
به بحثی در محافل دانشــگاهی بدل
شده بود و شماری از استادان حقوق
دانشگاههای فرانسه از دانشگاه سوربن
خواسته بودند برای بررسی بیشتر متن
آن در دسترس عموم قرار داده شود.
دانشگاه در مقابل این تقاضا سرانجام
نسخهای محدود از این پایان نام ه را
در دسترس عموم قرار داد ،نسخهای
که مبنای تحقیق حســاب توییتری
جدید قرار گرفته است.
آقای درمبخش میگوید علت تاخیر
زیاد در انتشــار عمومی پایاننامه او
«محرمانه بودن دادههای اســتفاده
شــده از اداره پلیس» بوده اســت .با
این حال برونو دوندرو ،استاد راهنمای
پایاننامه آقای درمبخش ،با رد کردن
محرمانه بودن محتوای پایاننامه گفته
اســت« :این هیچگاه تصمیم هیئت
ژوری نبوده .من به سهم خودم شوکه
شدم وقتی فهمیدم حرف از محرمانه
بودن طــرح به میان آمــده ».دیگر
اعضای هیئت ژوری از اظهار نظر در
این باره خودداری کردهاند.
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SUNDAY, MARCH 1, 2020 • 2:00 PM
SIMON FRASER UNIVERSITY, VANCOUVER CAMPUS
)(FLETCHER CHALLENGE THEATRE, HCC 1900
515 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER BC
Hadi Khorsandi is a renowned Iranian poet and satirist. For decades he has
moved worldwide audiences to laugh and ponder the social, cultural, and
political challenges they face. He is the author of several books including The
Suspect Diaries of Alam(2018), a parody of the Diaries of Alam and the legacy
of Mohammad Reza Pahlavi. He will talk about his life’s work and his latest
book project, which turns to the counsel of Ruhollah Khomeini.
Dr. Mostafa Abedinifard (Department of Asian Studies, UBC) is an expert on
satire in modern Iran.
Book purchase (cash) and author signing available

www.sfu.ca/history/events
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لئونارد کوهن
و عشقی که تا انتهای آن
رقصید
کمتر از یک ماه پیش از مرگ لئونارد
کوهن در سال  ،۲۰۱۷آلبومی از این
آهنگساز ،ترانهسرا ،شاعر و نویسنده
کانادایی منتشر شــد که برای همه
دوســتداران این هنرمند به معنای
وصیتنامــه او بود .آن آلبوم با عنوان
«تو تاریکتر میخواهیش» ،در قالبی
استعاری ،داستان مسافری را میگفت
که در پایان سفر خود به پشتسرش
نگاه میکنــد و بــه چیزهایی فکر
میکند که در طــول زندگی برایش
اتفاق افتاده است.
اما «تــو تاریکتــر میخواهیش»
آخریــن آلبومی نبود کــه از لئونارد
کوهن منتشر شد و سه سال پس از
مــرگ او ،در آذر  ۱۳۹۸اثر تازهای با
صدای این هنرمند سرشناس منتشر
شد.
آلبوم «ممنــون از این رقص» ،اولین
اثری است که پس از مرگ کوهن از
آثار ضبط شده پیش از مرگ او منتشر
میشود .تفاوت این اثر با دیگر آثاری
که معموال پس از مرگ خوانندگان و
آهنگســازان منتشر میشوند در این
است که موســیقی هیچ کدام از این
قطعات در زمان حیات کوهن کامل
نشده بودند.
آدام کوهن ،تهیه کننده موســیقی و
فرزند لئونارد کوهن ،صدای پدر خود
را در زمان دکلمه کردن قطعات آلبوم
«ممنــون از این رقص » ضبط کرد و
پس از مرگ پدرش با همکاری گروه
بزرگی از آهنگســازان و خوانندگان
دست به کار ساخت موسیقی و نهایی
کردن هر قطعه شد.
به گفته آدام کوهــن ،ضبط صدای
پــدرش بــرای ایــن اثــر در همان

زمانی انجام شــد کــه قطعات آلبوم
«تو تاریکتر میخواهــیش» را در
گاراژی در نزدیکی خانه کوهن ضبط
میکردند .پدر و پسر در مورد حال و
هوای آهنگهای مورد نظر برای این
قطعهها نیز بحث و گفتوگو کردند اما
مرگ کوهن در  ۸۲سالگی این فرصت
را به آنها نداد که در کنار هم این پروژه
را به پایان برســانند .مایکل شاوس،
مهندس ضبــط و میکس که پیش
از این هم با زوج پدر و پســر کوهن
همکاری کــرده بود ،در مورد آخرین
آلبوم کوهنها به یاد میآورد که یک
روز آدام کوهــن به او تلفن میزند و
از او میخواهــد تا برای ضبط صدای
پدرش در حال خواندن چند شعر به
خانه آنها برود.
نتیجه آن جلسه ضبط دو ساعته ،به
پروژهای تبدیلشــد که تکمیل آن
سه سال طول کشید .غیر از شاوس،
هنرمندان دیگری هم در کامل کردن
این اثر شرکت داشتند .دانیل النویس،
پاتریک لئونارد ،دمیان رایس ،آنجانی
توماس و شارون رابینسن چهرههای
سرشناسی هســتند که به همراهی
یک گروه ُکر  ۱۷نفره در تکمیل این
پروژه همکاری داشتند.
یکی از نکات جالــب توجه در مورد
این آلبوم ،به حال و هوای موســیقی
آن بازمیگردد .آهنگهایی که برای
ترانههــای کوهن در ایــن اثر خلق
شــدهاند ،همان حس و فضاســازی
آخرین آلبومهای او را دارند .فضایی
که با «من َمر ِد تو هســتم » در سال
 ۱۹۸۸آغاز شد و در آلبومهای بعدی
این هنرمند با پا به ســن گذاشــتن
کوهن ،آرامتر و شــاعرانهتر شــد و

تصویر لئونارد کوهن در مرکز شهر مونترآل بر اساس عکسی که دخترش گرفته بود

در «تو تاریکتــر میخواهیش» با
اوج خود رســید.جوایز شــاهدخت
آستوریاس  -یکی از معتبرترین جوایز
ادبی اسپانیا  -را دریافت کرد.
با وجود آنکه لئونارد کوهن ترانههای
خود بــرای «ممنون از این رقص » را
در آخرین روزهای زندگی و در زمانی
اجرا کرد که درگیر درمان ســرطان
خون هم بود ،اما این آلبوم نشانی از
ناامیــدی و یاس ندارد .کوهن در این
اثر نیز مانند آلبوم قبلیاش ،در نقش
پیرمرد قصهگویی ظاهر میشود که
بی هیچ ترسی در انتظار فرشته مرگ
نشسته است و خاطرات دور و نزدیک
خود را ،بــدون تعصب و بزرگنمایی،
مرور میکند.
این نگاه کوهن بــه زندگی ،از همان
اولین ترانه آلبوم بــا نام «برای قلب
اتفاق میافتد » شروع میشود؛ ترانهای
که یک مــاه پیش از انتشــار آلبوم
«ممنون از این رقص» ،به شکل تک
آهنگ و بــا ویدیویی جذاب از دانیل

خیمهشــببازی» کــه در آن،
سیاســتمداران و کارگزاران آنها را به
عروسکهای خیمهشب بازی تشبیه
میکنــد .در ابتدای ترانــه ،کوهن
آلمانیهایی که یهودیها را کشتند
ک خیمهشــب بازی مینامد و
عروس 
در انتها ،یهودیها ،رئیسجمهورها،
حتی عاشقها ،و حتی من و شما هم
به جرگه عروسکهایی وارد میشویم
که کوهن از زندگی ِ چشــم و گوش
بسته آنها انتقاد میکند:
«آلمانیهای ِ عروســک ،آتیش زدن
یهودیهای ِ عروسک رو
یهودیهای ِ عروسک ،انتخاب نکرده
بودن این رو
رئیس جمهورهای ِ عروسک ،دستور
میدن
به ارتشیهای ِ عروسک ،که زمینها
رو به آتیش بکشن...
من ِ عروسک ،توی ِ عروسک
آلمانیهای ِ عروســک ،یهودیهای ِ
عروسک»...

آسکیل منتشــر شــد و در ابتدای
آن صــدای گرم و عمیــق کوهن را
میشنویم که میخواند:
«توی کارم همیشه پشتکار داشتم
اما اسم هنر روش نذاشتم
گند خودم رو ،خودم جمع کردم
مسیح رو دیدم و مارکس رو خوندم»...
حتی ترانههای عاشــقانه این اثر هم
همین حال و هــوای روایی را دارند.
دومیــن آهنگ این آلبوم ،داســتان
عشــقی از دســت رفتــه را تعریف
میکند .اما خبــری از آه و نالههای
پرسوز و گداز عاشــقانه در این ترانه
نیست  .در این قطعه ،کوهن فقط از
این میگوید که چقدر معشوقش را
دوست داشت ،معشوقی که حاال دیگر
رفته است« ،انگار که هیچ وقت ،نبود
اصال».
در ایــن آلبوم نیز مانند بیشــتر آثار
این هنرمنــد کانادایــی ،آهنگی با
موضوع سیاســی-اجتماعی منتشر
شده اســت؛ آهنگی با نام «عروسک

با وجود تنوع زیادی که در ترانههای
انتخاب شــده برای ایــن اثر وجود
دارد ،حــس و حال اصلی «ممنون از
این رقص » همان حس خداحافظی
مردی اســت کــه میدانــد به آخر
داستان رسیده ،اما بدون گریه و زاری،
کولهبــارش را جمع کــرده و منتظر
نشسته تا فرشــته مرگ به سراغش
بیاید.
نکتهای که بیش از هر موضوع دیگری
ایــن حــس را به مخاطــب منتقل
میکند ،عنــوان آلبوم اســت که از
ترانهای با همین نام وام گرفته شده.
اما این عنوان بیش از هر چیز ،ارجاعی
مســتقیم دارد به ترانهای قدیم 
یو
موفق از این هنرمنــد که «با من تا
انتهای عشق برقص» نام داشت .انگار
حاال دیگر کوهن تا انتهای عشقی که
به زندگی داشــت رقصیده است و از
زندگی برای این رقص شورانگیز تشکر
میکند.
مهدی عابدی (بیبیسی)

Gardening & Landscaping

ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ
Are you an

ﻣﺸﺎوره ،ﻃﺮاﺣﻰ ،اﺟﺮا ،ﻧﮕﻬﺪارى

Internationally
Trained Professional
in need of financial

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

نوروز را با ما شروع کنيد

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

GREAT SPACES LANDSCAPIN

دﯾوارکﺸﻰ ،ﺳاخﺖ ﺑرکﻪ و آبنﻤا،
ﻣﺤﻮﻃﻪﺳﺎزى :کﻒﺳازى ،ﻓﻨﺲ کﺸﻰ،
GARDENING
& LANDSCA
آﻻﭼیﻖ ،دك ،ﭘاور واشر و ﺗﻤیز کردن ﮔاﺗرﻫا

) محوطه سازی و باغبانﯽ (

ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻰ :اﺻالح ﻓﻀاى ﺳﺒز موﺟود ،ﻫرس ،ﭘیوند ،کوددﻫﻰ،
کاشﺖ درخﺖ ،ﮔﻞ ،ﭼﻤﻦ ،نﮕهدارى دورهاى ﻓﻀاى ﺳﺒز

support for your
Foreign Credential
?Recognition
For more information contact:
778-372-6609
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans
Global Talent Loans program
is delivered in partnership with

Funded in part by the Government
of Canada’s Foreign Credential
Recognition Program

مشاوره  ،طراحﯽ  ،اجرا  ،نگهداری

ی سبز و آرشيتکت
کارشناسان فضا
تجربه و بهره مندی از مجربترين مجريان و
Office:
778-855-9645

ی

Cell: 604-724-9645

Email:يق و
 ، greatspaceslandscaping@gmail.comآﻻچ
) کفسازی  ،فنس کشﯽ  ،ديوارکشﯽ  ،برکه و آبنما
دک  ،پاور واشر و تميزکاری قاتريها (

ﻼح فضای سبزموجود  ،هرس  ،پيوند  ،کوددهﯽ  ،درخت  ،گل ،

Global Talent Loans Program
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پزشکی و بهداشت
دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

دندانپزشکی به زبان ساده
دنداندرد سینوسی و راه درمان آن

سینوسها حفرههایی هستند که در جمجمه قرار
دارند و از هوا پر شدهاند .تعداد زیادی سینوس در
جمجمه هر شخص وجود دارد ،ولی یک جفت
سینوس در فک باالیی پشت استخوانهای پشتی
چشم قرار گرفتهاند و باعث دنداندرد میشوند.
سر ریشه دندانهای آسیای باالیی خیلی به حفره
سینوسی نزدیک است و این قرابت باعث میشود که
سینوزیت اغلب با دنداندرد اشتباه شود .زمانی که
سینوسها متورم میشوند ،میگوییم شخص دچار
سینوزیت شده است .عالوه بر این مایعاتی که در
سینوسها جمع میشوند فشار را در آنها افزایش
میدهند و درد ایجاد میکنند.
عالیم دنداندرد سینوسی چه هستند؟

اگر در تعدادی از دندانهای فک باال همزمان احساس
درد میکنید دچار دنداندرد سینوسی شدهاید ،زیرا
دنداندردی که در اثر سینوزیت ایجاد میشود را به
سختی میتوان به یکی از دندانها نسبت داد و در این
مواقع تعدادی از دندانها با هم شروع به درد میکنند.
اگر شما به تازگی سرماخوردهاید یا به آنفوالنزا،
خشکی یا آبریزش مجاری بینی مبتال شدهاید،
یا آلرژی ،سردرد یا گوشدرد دارید ،در قسمت
گونهها یا سینوسهایتان احساس سنگینی میکنید

و درد سینوسی زمانی که سرتان را تکان میدهید،
راهمیروید ،میپرید و سرتان را باال و پایین میبرید
بیشتر میشود به دنداندرد سینوسی مبتال هستید.
چگونه دنداندرد سینوسی را درمان کنیم؟

این دنداندرد اغلب زمانی که تورم سینوسها کمتر
بشود از بین میرود ،اما بههرحال یک عفونت سینوسی
ممکن است به یک دوره درمانی آنتیبیوتیک داشته
باشد تا ریشهکن شود .همچنین اسپریهای بینی و
داروهای دیگــر هم برای از بین بردن عفونت توصیه
میشــوند .این نکته را به یاد داشــته باشید که قبل
از دســت زدن به درمان عفونت سینوسی با پزشک
مشورت کنید.
توجه :یک دنداندرد سینوســی ممکن است خیلی
شبیه به دنداندردی باشد که در گذشته داشتهاید و
به سینوسهایتان بیربط بوده است .بنابراین مالقات
با دکتر دندانپزشــک و گرفتن عکــس رادیوگرافی
میتواند نشــان بدهد که دندانتان مشکلی از قیبل
پوســیدگی یا عفونت دارد یا خیر .یک پزشــک هم
میتواند ســینوزیت را تشــخیص بدهــد و آن را با
آنتیبیوتیکها و دکونژستانهای بینی از بین ببرد.

حفره خشک چیست؟
اگر دندان کشــیده باشید ،شــاید با عارضهای بسیار
دردنــاک به نام حفــره خشــک ( )Dry Socketیا
اوستئیت آوئولی که پس از آن ممکن شروع شود ،آشنا
باشید.
این عارضه هنگامی رخ میدهد که لخته خونی که در
محل کشــیدن دندان تشکیل شده است ،از جا کنده
شود .و حفره خالی دندان را خشک و در معرض عوامل
بیرونی باقی گذارد.
لخته خونی که به طور طبیعی در محل کشیدن دندان
تشکیل میشود؛ از اعصاب و استخوانی که زیر دندان
سابق شما قرار داشت ،محافظت میکند .در نبود این
بالشتک سودمند ،اعصاب و استخوانها بدون محافظ
میمانند و این امر ممکن است به برانگیخته شدن درد
در محل کشیده شدن دندان و نیز در مسیر اعصابی به
در همان طرف صورت میروند،
سمت گوش و چشم 
بینجامد.
حفره خشــک میتوانــد به علت شــماری از عوامل
ایجاد شود ،اما شایعترین علتهای آن شامل آلودگی

باکتریایی در محل کشیدن دندان ،یا باقیماندن قطعات
استخوان در محل کشیدن دندان پس از جراحی است.
عوامل متعددی ممکن اســت بیمــاران را در معرض
خطر بیشتر دچار شدن به این عارضه پس از کشیدن
دندان قرار دهند .برای مثال ســیگار کشیدن چرا که
مواد شــیمیایی موجود در دود سیگار میتواند باعث
تحریک شدن یا
آلودگی زخم شــود .افرادی که ســابقه بیماریهای
پریودنتال دارند یا قبال هم دچار عارضه حفره خشک
شــدهاند ،در معرض خظر بیشتری هستند .زنانی که
قرصهای پیشگیری از بارداری مصرف میکنند ،نیز به
علت میزان باالی استروژن در این قرصها که ممکن
است به حل شدن لختههای خونی بینجامد ،بیشتر در
خطر این عارضه هستند.
درمــان عارضه با تجویز داروهای ضــددرد و آموزش
مراقبت شخصی مناسب درباره چگونگی شستشوی
محــل دندان کشیدهشــده و پانســمان زخم انجام
میگیرد.

شانههای دردناک
دردش بیشتر شبها و در استراحت
خود را نشــان میدهــد و محل درد
در قســمت فوقانی بــازو و نزدیک
شانه اســت .بنا بر تشــخیص یک
پزشک متخصص ،او مبتال به سندرم
ایمپینجمنــت (impingement
 )syndromeاســت که بین عوام به
افتادگی شانه معروف است.
این ســندرم ،نوعی سایش مکانیکی
بیــن تاندون (روتاتور کاف) شــانه و
استخوان باالی آن است و در افرادی
که به واســطه شــغل یا حرفهشان،
دستشان را به طور مرتب باال میبرند
مانندوالیبالیستها،نقاشان ساختمان
و دندانپزشکان شایعتر است.
سندرم ایمپینجمنت بیشتر در افراد
باالی  40سال دیده میشود و عالمت
اولیه آن درد ناشی از التهاب تاندون
است.
در اصل فضایی که تانــدون روتاتور
کاف از آن عبور میکند کامال باریک
است بخصوص وقتی دستمان را بلند
میکنیم .هر بیماریای که این فضا
را باریکتــر کند ،میتواند باعث گیر
کردن و التهاب تاندون شانه شود.
در سندرم ایمپینجمنت ،تاندون در
فضا گیر میکنــد و به طور مکرر به
تیغه شانه خراشیده میشود و ایجاد
شانه درد میکند که این درد هنگام
باال بردن دســت روی سر و در شب
بدتر میشــود .با پیشرفت بیماری و
ساییدگی بیشتر تاندون روتاتور کاف
بتدریج تاندون نازک ،ضعیف و مستعد
پارگی میشود.
افتراق این سندرم از دیگر بیماریهای
شانه با توجه به سن بیمار ،نحوه درد
آن و معاینه بالینی است .در حالی که
معموال رادیوگرافی در چنین موردی
طبیعی اســت و فقط در مواقعی که
شــک به پارگی تاندون روتاتور کاف
شانه وجود دارد ،ام آر آی به تشخیص
کمک میکند .این ســندرم میتواند
بعد از آسیبدیدگی به طور ناگهانی
شروع شــود یا (از میانسالی به بعد)
بتدریج و بدون هیچ علت روشنی آغاز
شود.

معموال پزشــک باید با گوش دادن
به بیان عالئم توســط بیمار و معاینه
شــانه او قادر به تشــخیص سندرم
ایمپینجمنتباشد.
ممکن اســت از بیمار خواسته شود
دســتش را به یک طرف باال ببرد در
حالی که کف دســت رو به ســمت
مقابل بدن (و انگشــت شست رو به
پایین) است .معموال در این سندرم،
انجام چنین حرکتی دردناک است.
اگر بیماری از این طریق مشــخص
نشود پزشک عمومی میتواند به رد
دیگر علل احتمالی درد شانه بپردازد.
در چنین شرایطی ممکن است بیمار
برای ارزیابی تخصصی که اغلب شامل
اسکن گرفتن از شانه میشود به جراح
شانه ارجاع داده شود.
از درمان طبی ســاده تا روشهای
تخصصیپیچیده

درمان در مراحل اولیه این ســندرم
بــا کاهش یــا تغییــر فعالیتهای
آسیبرســان ،مصــرف داروهــای
ضدالتهابی و فیزیوتراپی برای بهبود
دامنه حرکات شانه و تقویت عضالت
کتف است.
بیشک کمپرس آبگرم برای کاهش
درد موثر اســت .ورزشهای کشش
عضالت ســینهای نیز برای دور نگه
داشتهشــدن تاندون شانه از سایش
کمککننده اســت .گاهی نیز تزریق
کورتــن یــا ژل هیالورونیــک و در
مواردی تزریق  PRPبرای بیمار انجام
میشود.

کمبود کربوهیدرات با بدن چه کار می کند؟
طرفــداران کاهش وزن اغلب ســراغ رژیمهای غذایــی کمکربوهیدرات
میرونــد در حالی که نمیدانند این گــروه غذایی تا چه حد در افزایش
سالمت عمومی بدن نقش دارد.
بــه گزارش فوکــوس آنالیــن و به عقیــده کارشناســان تغذیه ،همه
کربوهیدراتها مضر نیستند و کسانی که قصد کاهش وزن دارند ،همانطور
که کربوهیدراتهای ســاده مانند برنج و نان سفید و سایر نشاستههای
تصفیه شده را از رژیم غذایی خود حذف میکنند ،باید سراغ غالت کامل از
قبیل نان سبوسدار ،برنج قهوهای و سایر کربوهیدراتهای پیچیده بروند.
برخالف پروتئین و چربی ،بدن ما میتواند خود کربوهیدرات تولید کند.
البته منظور این نیســت که ما باید غذاهای سرشار از کربوهیدرات را از
برنامــه غذایی خود حذف کنیم .زیرا آنهــا عالوه بر کربوهیدارت ،فیبر و
ویتامینهای مهمی را به بدن میرســانند و گلوکز موجود در آنها برای
تنظیم قند خون ضروری است.
انجمن تغذیه آلمان توصیه میکند حداقــل  ۵۰درصد انرژی مورد نیاز
روزانه باید از کربوهیدراتها بدســت آید .در غیر این صورت باید شاهد
عوارضی مانند خســتگی مزمن باشیم .اگر گلوکز خون در نتیجه کاهش
مصرف کربوهیدراتها کاهش یابد ،سطح قند خون کم شده و شما مدام
احساس خستگی میکنید.

در مواردی که به رغم درمانهای فوق
درد و عالئــم بیمار بیش از دو ،ســه
ماه ادامه یابد انجام ام آر آی ضروری
است .جراحی سندرم ایمپینجمنت
نیز در مــواردی که بــه درمان غیر
جراحی جواب ندهد ،انجام میشــود
که امروزه به صورت آرتروســکوپی یا
جراحی بسته است.
بیماری شانه شناگران

ورزشــکارانی که الزمه ورزش مورد
عالقهشــان بــردن بازو باالی ســر
است ،معموال به التهاب تاندون شانه
مبتال میشوند .به همین دلیل ،این
بیماری را شانه شناگران ،تنیسبازان
یا پرتابکنندگان توپ بیســبال نیز
میگویند.
التهاب تاندون عضلههای چرخاننده
شــانه گاهی اوقات بدون هیچ علت
مشــخصی رخ میدهد .خوشبختانه
بیشــتر افراد مبتال بــه این بیماری
میتوانند عملکرد کامل شانه را بدون
تحمل کوچکتریــن دردی بازیابند.
در صورت صدمه دیدن یا پاره شدن
عضلههــای چرخاننده شــانه ،این
بیماری را پارگی عضلههای چرخاننده
شانه نیز میگویند.
استراحت دادن به شانهها

اجتناب از باال آوردن بازو تا باالی شانه
به جلوگیری از هر گونه التهاب (تورم)
یا آسیب بیشــتر به عضالت کتف و
شانه در سندرم ایمپینجمنت کمک
میکند.
توجه داشته باشــید استراحت دادن
مفصل شانه مهم اســت ،ولی نباید
حرکت دادن آن را به طور کلی متوقف
کرد .عدم فعالیت باعث ضعیف شدن
عضالت خواهد شد که این مشکل را
بدتر کرده ،شانه را سفت میکند .به
همین دلیل ،معموال بستن دست به
گردن توصیه نمیشود.
ممکن است برخی تمرینات دست به
بیمار توصیه شود ،بخصوص تمریناتی
بــرای عضالت تیغه شــانه ،زیرا این
عضــات در درمان این بیماری حائز
اهمیت هستند .ممکن است بیمارانی
که در مرحله دوم ایمپینجمنت قرار
دارند به یک برنامه رسمی فیزیوتراپی
نیاز داشته باشند.
هــر چند تزریق داروهــای کورتونی
میتوانــد درد ناشــی از ســندرم
ایمپینجمنت را تســکین دهد ،ولی
بــدون فیزیوتراپی این تزریقها تاثیر
بلندمدتــی ندارنــد و معمــوال درد
بازمیگردد.
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زنجبیل

بیــش از  115ترکیــب شــیمیایی
مختلف در ریشه زنجبیل وجود دارند
و بر همین اســاس این گیاه دارویی
فواید مختلفی را برای بدن انسان ارائه
می کند.
زنجبیــل یکی از پر اســتفادهترین
گیاهان دارویی حال حاضر در جهان
است .از نظر فنی زنجبیل یک ریزوم
(زمین ساقه) است.
قدمــت اســتفاده از زنجبیــل در
کشورهایی مانند چین و هند به بیش
از  4,700سال پیش باز می گردد که
به عنــوان درمانی برای بیماری های
مختلف کاربرد داشته است .در زمان
روم باستان ،زنجبیل به لطف ویژگی
های دارویی خود یک دارایی با ارزش
بوده است.

تخم مرغ  ۳عدد
آرد نان  ۲پیمانه
شیر  ۱.۵پیمانه
روغن  1/2پیمانه
شکر  ۱پیمانه
بیکینگ پودر  ۱قاشق مربا خوری
ل  ۱/۴قاشق چای خوری
وانی 
دارچین  ۱قاشق غذا خوری
طرز تهیه:
فر را روی  ۱۸۰درجه سانتی گراد روشن کنید تا گرم شود
مهمترین نکته در پخت کیک با این آرد الک کردن آرد است پس آرد را
چندین بار الک کنید تا سبک شود.
تخم مرغ و شکر و وانیل را به مدت  ۵دقیقه با دور تند بزنید تا حجمش
دوبرابر شود .سپس روغن و شیر را اضافه و هم بزنید.
بیکینگ پودر و دارچین را با آرد مخلوط و یکبار دیگر الک کنید.
بعد به مواد تخم مرغ را اضافه و حسابی مخلوط کنید.
مواد را داخل قالب چرب شده ریخته و روی مواد گردو بپاشید و داخل فر
به مدت  ۵۰دقیقه بگذارید.
نکته:
زمان برای اغلب فرها متغیر هســت .پس بعد از چهل دقیقه که از زمان
پخت گذشت با خالل دندان چک کنید  ،اگر خالل دندان از کیک تمیز
بیرون بیاید کیک پخته شده و اگر خالل دندان آغشته به مواد کیک بود
پس زمان بیشتری نیاز به پخت دارد.
دارچیــن برای درمــان گرفتگی عضالت ،اســتفراغ ،اســهال ،عفونت،
سرماخوردگی ،بی اشتهایی و اختالل نعوظ استفاده می شود .همچنین به
گفته مرکز دیابت انگلستان ،دارچین می تواند قندخون را در افراد مبتال
به دیابت نوع  1و  2کاهش دهد .دارچین می تواند ســطح قند و چربی
را در افراد مبتال به دیابت نوع  2بهبود بخشد .محققان معتقدند مصرف
روزانه  6گرم دارچین می تواند به کاهش گلوکوز سرمی ،تری گلیسیرید و
کلسترول خون در افراد مبتال به دیابت نوع  2کمک نماید .وجود دارچین
در رژیــم غذایی افراد دیابتی مــی تواند به کاهش اثرات جانبی دیابت و
بیماریهای قلبی کمک نماید.
برطبــق تحقیقات جدید ،مواد موجــود در دارچین می تواند از ابتال به
بیماری آلزایمر پیشــگیری کرده و یا سرعت پیشرفت این بیماری را کم
نماید.
رژیــم غذایی پر دارچین می تواند اثرات منفــی خوراکیهای پرچربی را
کاهش دهد.

کمک به گوارش

اگر کنجکاوید بدانید چگونه با عوامل
ســرطانزا در بدن خود مقابله کنید،
مصرف زنجبیل را مد نظر قرار دهید.
چندیــن مطالعه نشــان داده اند که
زنجبیل در مبارزه با ســرطان های
ریه ،پروستات ،تخمدان ،روده بزرگ،
پستان ،پوست و لوزالمعده موثر عمل
می کند .جینجــرول ،ترکیب فعال
موجــود در زنجبیل ،یک عنصر ضد
التهاب و ضد باکتری محســوب می
شــود که اثرات عوامل محرک رشد
سلولهای سرطانی را مهار می کند.

زنجبیل یک جایگزین طبیعی خوب
برای ضد اسیدها محسوب می شود.
این گیاه دارویی دارای آثار محافظت
از گوارش اســت و بر همین اساس از
شل شدن قســمت پایینی اسفنکتر
مری پیشگیری می کند و از بازگشت
اسید به مری جلوگیری می کند.
زنجبیــل در درمــان ســندرم روده
تحریک پذیــر ( )IBSنیز فوق العاده
عمل می کند.
زنجبیل بــرای افراد مبتــا به نفخ،
یبوست و آنهایی که از دیگر اختالالت
گوارشی رنج می برند نیز مفید است.
این ماده غذایی عضالت دیواره داخلی
روده را آرام کرده و به حرکت روانتر
غذا در کل دستگاه گوارش کمک می
کند.

بهبود سالمت قلب

کمک به کاهش وزن

زنجبیل گزینه ای عالی برای محافظت
از ســامت قلب است .ترکیب فعال
موجود در زنجبیل بــه آرامش رگ
های خونی ،تحریــک جریان خون
و تســکین درد کمــک مــی کند.
همچنین ،جینجرول یک عامل ضد
التهاب محسوب میشود ،از این رو به
مبارزه با بیماری قلبی کمک می کند.
همچنین ،زنجبیل به کاهش سطوح
کلســترول کمک می کند .طی یک
مطالعه شــرکت کنندگانی که تنها
سه گرم پودر زنجبیل در روز دریافت
کــرده بودند ،کاهش چشــمگیر در
بیشتر نشانگرهای کلسترول را نشان
دادند.

زنجبیل یکی از مواد تشکیل دهنده
در بسیاری از مکمل های چربی سوز
است .این ماده غذایی نه تنها سوخت
و ساز را تسریع می کند ،بلکه پژوهش
ها نشان داده اند که مصرف زنجبیل
به همراه غذاهای دیگر اثر گرمائی آنها
را افزایــش می دهد ،از این رو کالری
بیشتری سوزانده می شود.
همچنین ،زنجبیل به احساس سیری
برای مدت زمانی طوالنیتر کمک می
کند و از این رو در کاهش کالری های

مبارزه با سرطان

مواد الزم:
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محافظت در برابر بیماری آلزایمر

استرس اکسیداتیو و التهاب مزمن ،دو
فرآیندی هستند که پیری را سرعت
می بخشند .آنها عوامل کلیدی ابتال
به بیماری آلزایمر و زوال شــناختی
مرتبط با افزایش سن هستند.
نتایج یک مطالعه نشان داد که عصاره
زنجبیــل در بهبود زمــان واکنش و
پردازش خاطــرات در گروه آزمایش
متشکل از  60زن میانسال موثر بوده
است.
مطالعــه ای دیگر نیز نشــان داد که
زنجبیل مــی تواند آهنــگ نابودی
سلول های مغز را کند سازد که یکی
از ویژگی های کلیدی افراد مبتال به
بیماری آلزایمر اســت .افزون بر این،
برخی مطالعات حیوانی نشان داده اند
که آنتی اکسیدان ها و ترکیبات فنلی
دیگر موجود در زنجبیل می توانند با
واکنش هــای التهابی که در مغز رخ
می دهند ،مقابله کنند.

دریافتی طی روز نقش دارد .افزون بر
این ،زنجبیل می تواند به زیر کنترل
داشتن سطوح گلوکز خون نیز کمک
کند .زمانی که در تالش برای کاهش
وزن هســتید ،این شــرایط اهمیت
دارد زیرا ســطوح متعادل قند خون
به تنظیــم هورمون ها ،تحریک بدن
به سوزاندن ذخیره چربی ،و افزایش
سوخت و ساز کمک می کند ،که همه
آنها در کاهش وزن موثر هستند.

بر مســیرهای درد اثرگذار اســت و
همچنیــن التهاب کــه خود موجب
شکل گیری درد می شود را کاهش
می دهد.
ویژگــی های ضــد التهابی زنجبیل
برای افرادی کــه از درد آرتریت رنج
مــی برند نیز مفید اســت .افزون بر
این ،نتایج یک مطالعــه موثر بودن
این گیاه دارویی در کاهش درد ناشی
از قاعدگی یا گرفتگی های عضالنی
قاعدگی را نشان داد.

پاکسازی سیستم لنفاوی

کمک به بهبودی دیابت

همان گونه کــه زنجبیل در افزایش
گرمای بدن موثر است ،این محصول
می تواند به تجزیه سموم انباشته شده
در اندام ها و همچنین سیستم گردش
خون نیز کمک کند .با باز شدن کانال
های لنفاوی و انجام پاکسازی ،زنجبیل
از تجمع سمومی که می توانند ما را
مستعد ابتال به عفونت ها ،به ویژه در
دستگاه تنفسی ،سازند ،پیشگیری می
کند.

جینجــرول ها به بهبــودی دیابت و
ارتقا حساســیت به انسولین کمک
می کنند .طی مطالعه ای که در سال
 2015با حضور  41شــرکت کننده
مبتال بــه دیابت نوع  2انجام شــد،
مصرف دو گرم پودر زنجبیل در روز
به کاهش  12درصدی قند خون ناشتا
در میان آنها منجر شد.
مصرف زنجبیل نــه تنها به بهبودی
دیابــت کمک مــی کنــد ،بلکه در
محافظت و درمان عــوارض جانبی
ناشی از ابتال به دیابت ،مانند رتینوپاتی
دیابتی ،نیز موثر است.

فواید ضد التهابی

زنجبیل به واسطه فواید ضد التهابی
خود شناخته شده است .جینجرول،
ماده فعــال موجــود در زنجبیل ،بر
گیرنده هــای وانیلوئیــد تاثیرگذار
است ،که در پایانه های عصب حسی
قرار دارنــد .پژوهشــگران دریافتند
کــه زنجبیــل به صورت مســتقیم

خوردن تخم مرغ در وعده صبحانه
چگونه به کاهش وزن کمک میکند؟

محققان دانشگاه ایالتی لوئیزیانا در آمریکا به تازگی دریافتند با اضافه کردن
دو عدد تخم مرغ کامل به وعده صبحانه افراد میتوانند در یک بازه زمانی
نسبتاً کوتاه به وزن ایده آل خود دست یابند.
کارشناسان اعتقاد دارند اثر الغر کنندگی تخم مرغ به خاطر وجود مقادیر
باالی پروتئین در ترکیب آن اســت که باعث سیر کنندگی به مدت زیاد
میشود و در نتیجه کمتر فرد نیاز به خوردن مواد غذایی در طول روز بویژه
بین زمان صبحانه تا نهار پیدا میکند.
براساس تحقیقات بیشترین زمانی که فرد دچار چاقی و اضافه وزن میشود
بین بازه صبحانه تا نهار است که خوردن انواع تنقالت باعث گرسنگی بیشتر
و چاقی به دنبال آن میشود.
تخم مرغ تنها  ۷۸کالری دارد ،ولی حاوی مواد بسیار مغذی بویژه در زرده
تخم مرغ اســت .تخم مرغ همچنین باعث افزایش ســوخت و ساز بدن و
ترمیم بافتهای آسیب دیده بدن میشــود و به این ترتیب فرد با انرژی
بیشتری به انجام کارهای روزانه خود میپردازد و کمتر تمایل به خوردن
غذا پیدا میکند.

تقویت جذب مواد مغذی

هنگامی که غذا می خوریم ،همواره
تمام مــواد مغذی موجــود در مواد
غذایی را دریافت نمی کنیم .زنجبیل
به تنظیم گوارش و ســوخت و ساز
غذا کمک می کنــد و از این رو یک
افزودنی خوب بــه رژیم غذایی برای
جذب هرچه بیشــتر مــواد مغذی
محسوب می شود.
خالص شدن از مخاط اضافه

زنجبیل به کاهــش مخاط اضافه در
بدن ،به ویژه در دســتگاه تنفســی،
کمک می کند .زنجبیل می تواند به
کاهش تولید خلط در بدن کمک کند
که ممکن اســت پس از ابتال به یک
عفونت ،یا مصرف غذاهایی که محرک
التهاب در بدن هستند ،بر جای مانده
باشد.
ترکیب فعال موجود در زنجبیل که
بیشــترین کمک را به کاهش مخاط
در بدن می کنــد ،اُلئورزین نام دارد.
این ترکیبات گردش خون را تحریک
کرده و به تخلیه مخاط اضافه از ریه ها
کمک می کنند.
افــزون بر این ،زنجبیــل به بهبودی
بیماری حرکت ،بیماری صبحگاهی،
ســرمازدگی ،تنفــس ،افزایش میل
جنســی ،تقویت سیســتم ایمنی،
محافظت در برابر پرتوهای هسته ای،
و تسکین خســتگی عضالت کمک
میکند.
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تماميمطالبازروزنامهاطالعاتروزشنبه27بهمنماه1358
(برابربا 29ربیعاالول 16،1400فوریه)1980نقلشدهاست.

مالقاتطوالنيرئیسجمهوريباامامخمیني

آقاي دکتر سید ابوالحس���ن بنيصدر رئیس
جمهوري کشورمان ساعت  18و پانزده دقیقه ديروز
در بیمارس���تان قلب مهدي رضائي به حضور امام
خمیني رهبر انقالب اسالمي ايران رسید.
اين مالقات بمدت بیست دقیقه بطول انجامید و
طوالنيترين مالقاتي بود که پس از بستري شدن امام
صورت گرفته است.
بیمارستانچرا كه در
فروردین :شما مجبورید حتی به مسائل خیلی جزئی همدرتوجه كنید،
جامعهايرانهدفاصليانقالباست
ساختندوباره
كارهایتان در
غیر این صورت زندگیتان آشفته و بینظم میشود .اگر مهلتی برای

ديروز تهران به امامت حجتاالسالم
نظر گرفته شده خیلی مهم است كه به آن اهمیت بدهید ،براینماز
جمعهتوجه
اینكه عدم
جمعه تهران و با حضور نماينده مردم
سوءاي
خامنه
امامكنند.
تعبیر
شما به این موضوع باعث میشود اطرافیانتان عمل شما را
آمريکا و با شرکت صدها هزار نفر از قشرهاي مختلف
دانشگاه تهران برگزار شد.
مردم
محوطهشود
در که باعث
باشید
اردیبهشت :ممکن اســت شما تصمیم استواری داشته
کمبود آگاهی
حتی به شــرایط و دور و بر خودتان هم توجه زیادی نکنید .اما
االسالم خامنهاي امام جمعه تهران طي
حجت
باشد.
داشته
تان
زندگی
نوبت آنس���ت
اکنون
گفت...:
ديروز
نماز
خطبه
از خودتان اکنون می تواند تاثیر منفی شــدیدی روی دو
چهل سال پيش در همين روز
به
اگر
تنها
اما
بمانید
به ارزش های خود پایبند باشید تا از نظر روحی سالمت
ساختن
نوسازي
س���ازي و
که اين خانه باز
وبهمنماه1358
بشود27
اطالعاتروزشنبه
مطالبازروزنامه
تمامي
(برابربا 29ربیعاالول 16،1400فوریه)1980نقلشدهاست.
باشید.
اس���ت و
تفاوتی با دیگران دارید آگاه باشید می توانید موفق دوباره جامعه ايران هدف اصلي انقالب
مالقاتطوالنيرئیسجمهوريباامامخمیني
مردم
آحاد
مردم است و
صدر رئیس
ابوالحس���ن بني
آندکتر سید
حکومت از آن خدا و ازآقاي
خرداد  :شما برای دست یابی به جواب حاضر نیستید خیلی به خودتان زحمت جمهوري کشورمان ساعت  18و پانزده دقیقه ديروز
خواسته،
نظر،
رأي
که
بش���وند
بايد بتوانند مطمئن
در بیمارس���تان قلب مهدي رضائي به حضور امام
قبول
بدهید ،اما شاید مجبور باشید هرچیز بی اهمیت تری از جواب “مثبت” را
ايران رسید.
اسالمي
دررهبر
خمیني
جامعه موثر
اداره
انقالب و
شکل
اراده آنان
مصلحت و
کنید .ادست یابی به نتیجه ای روشن و واضح به حدی که بتوانید برنامه ریزیهای
اين مالقات بمدت بیست دقیقه بطول انجامید و
شود.
واقع مي
طوالنيترين مالقاتي بود که پس از بستري شدن امام
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امروز در تاريخ
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سالگشتدرگذشتمؤلفتاريخطبري

 301هجري خورشیدي درچنین روزی ابوجعفر
محمد جرير طبري تاريخنگار شهیر ايران و مولف تاريخ
«اخبار الرس���ل والملوك» از اين دنیا رفت .اثر مهم او که
در  16جلد انتشاريافته است به «تاريخ طبري» معروف
است.
تالشبرایبرانداختنپهلویها

روزنامه های تهران  27بهم���ن ماه  1306خبر از
اعدام سرهنگ محمود پوالدين داده و نوشته بودند که وی
بود :.سرهنگ
اصفهانرضاشاه
جهانبرای قتل
نقشتوطئه
میدانطرح
بازاراصلی
مغز
مرصاد جعفری
/عکس از
پوالدين سحرگاه  24بهمن ماه در پادگان باغ شاه (پادگان
حر) تیرباران شده بود .درس���ت  30سال پس از اعدام
ّ
س���رهنگ پوالدين ،سرلشکر ولی [محمد ولی] قره نی
معاون ستاد ارتش و رئیس رکن دوم (اطالعات ارتش) به
بازداشت
همان
ننالدشد.نفسی
دستگیر وکه
زنندشاتهامنتواند
می

دیگری هم داشته باشید ،طول میکشد .برای رسیدن به موفقیت عجله نکنید.

است.
صورت گرفته
بیمارستان
همهآزاديخواهان در
حمايتکنند
جمهوري
رئیس
بايداز
ساختندوبارهجامعهايرانهدفاصليانقالباست

االسالماز
يکي
سنجابي
کريم
پنجشنبهنمازدکتر
بعدازظهر
حجت
تهران به امامت
جمعه ديروز
گیرید ،فکر
تیر :شــما برای انجام کارهایتان بیــش از حد از دیگران کمک می
مردم
نماينده
حضور
با
و
تهران
جمعه
امام
اي
خامنه
اين
رهبران جبهه ملي در جلس���ه سخنراني هفتگي
نمیکنید که دیگر زمان آن فرا رســیده اســت که خودتان به تنهایی تصمیم آمريکا و با شرکت صدها هزار نفر از قشرهاي مختلف
انقالبي در
موقت
سیاست
سخناني
حزبنیزطي
برگزار شد.
دولتتهران
محوطه دانشگاه
اماازمردم در
بهره ببرید
بگیرید البته میتوانید از تجربههای یا مشــورتهای دیگران
حجتاالسالم خامنهاي امام جمعه تهران طي
کرد.
انتقاد
بشدت
آمريکا
مقابل
در
زدن
حرف
جای
حرف آخر را خودتان بزنید .سعی نکنید جلب توجه کنید؛ به
دو خطبه نماز ديروز گفت ...:اکنون نوبت آنس���ت
ساختن
و
بشود
نوسازي
و
س���ازي
باز
خانه
اين
که
سنجابي در پايان س���خنان به انتخابات رئیس
مورد خود سعی کنید با اعمالتان خود را مطرح کنید.
دوباره جامعه ايران هدف اصلي انقالب اس���ت و
مردمو
ملیون
همه
وظیفه
گفت
و
کرد
اش���اره
جمهوري
حکومت از آن خدا و از آن مردم است و آحاد
خواسته،
رئیسکه رأي نظر،
ازبش���وند
مطمئن
بايد بتوانند
برای دیگران
مرداد  :روش خاص شــما برای نگاه کردن به جهان می
در
جمهوري
است که
سیاسيهماين
تواندهاي
گروه
مصلحت و اراده آنان در شکل و اداره جامعه موثر
آینده
نسبت به
شود.شود.
حمايت
حساس
شرايط
الهام بخش باشــد ،بنابراین وقتی در مورد نگرش خود اين
صحبت واقع مي
میکنیــد ،هیچ حقیقتی را مخفی نکنید .با فکر کردن به نگرانیها و آرزوهای
گنبد کاووس ،آرام است

همهآزاديخواهانبايدازرئیسجمهوريحمايتکنند

بعدازظهر پنجشنبه دکتر کريم سنجابي يکي از
سیدحال را
بیهــوده و به دردنخور وقتتان را تلف نکنید .در عوض فقط لحظه
شهرستانهفتگي اين
جلس���ه سخنراني
جبهه ملي در
درک رهبران
گرگان
فرماندار
درازگیسو
ابراهیم
حزب طي سخناني از سیاست دولت موقت انقالبي در
کرده و لذت ببرید.
کرد.گفت :اوضاع
پارس
خبرگزاري
بشدت انتقاد
ديروز به خبرنگار مقابل آمريکا
جريان رئیس
شهربه انتخابات
س���خنان
دارد
پاياندر
سنجابيودرآمد
شهر گنبد آرام است و رفت
شهریور  :تازگیها به شما فرصت ویژهای داده شده است.اما باید بدانید که برای جمهوري اش���اره کرد و گفت وظیفه همه ملیون و
نقاط
برخي از
ش���هراستدر
و تعدادي از مغازههاي
جمهوري در
که از رئیس
اينسیاسي اين
گروههاي
اســتفاده کردن از این فرصت چه کارهایی باید انجام بدهید .البته شما عاقلتر
حساس
براي تأمین مايحتاجاين شرايط
حمايتبازشود.هستند .ضمن ًا
مردم
عمومي

شدهاید چون یاد گرفته اید از اتفاقاتی که در گذشته پیش آمده درس بگیرید.

گنبد کاووس ،آرام است

گرگانو
سنگرها
ابراهیم جمع
ش���هر ازسیدلحاظ
اما اگر خیلی سریع از این یافتههای خود استفاده نکنید،کار
آوريشهرستان
درازگیسوفرماندار
پاکسازيبه شما رو
فرصتی را که
ديروز به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت :اوضاع
است.
شده
آغاز
نیز
شن
هاي
کیسه
آورده را برای همیشه از دست خواهید داد.
شهر گنبد آرام است و رفت و آمد در شهر جريان دارد
ديروزدرازبرخي از
کهاين ش���هر
گرگانهاي
تعدادي از مغازه
و
گنبدنقاطبه
شهرستان
فرماندار
براي تأمین مايحتاج عمومي مردم باز هستند .ضمن ًا
ديگر
وران
پیشه
بود،کاراز کلیه
بازگشته
دارد و از
گرگاندریا قرار
مهر :در تفکراتتان شما وارد جزیره ای شده اید که در وسط
آوريوسنگرها و
جمع
کسبه،از لحاظ
پاکسازي ش���هر
است.
شده
آغاز
نیز
شن
هاي
کیسه
آرامش به
بازگشت
با
که
خواست
گنبد
مردم
هاي
گروه
این
تمام
اما
هستید.
هیچ سمت و سویی به جایی راه ندارد و شما در این راه تنها
جدول سودوکو
فرماندار شهرستان گرگان که ديروز از گنبد به
کسب
سرکار
گنبد ،به
قرار ودارید
موقعیت
تفکرات زائده ذهن شما است ،شما در حال حاضر در بهترین
بازگردند.وران و ديگر
خودکلیه کسبه ،پیشه
روزانهبود ،از
گرگان بازگشته
آسان
آرامش به
بازگشت
خواست که با
گروههاي مردم
فقط کافی است که دســت خود را کمیجلو برده ،خوشبختی
تهای
آغازو موفقی
مخلوع!
شاه
گنبدرسمي
دعاگوي
ذبیحي،
محاکمه

سرایه

نی ز دود دل پرآتش ما مینالد
پهلوینهپسبهاز دريافت
رئیسمینالد
گزارشريا
تزوير و
رضاش���اهدارد
زخم
تو مپندار که از باد هوا مینالد
هیات ديپلماتیک ايران در واش���نگتن 27 ،بهمن 1314
است
حقیقتمتحدهزده
دس���توردل
بسکه راه
آمريکا قطع
اربابايران با اياالت
داد که روابط
عندلیبی ست که در باغ نوا میسازد
شود.
آمريکامینالد
راه درخدا
در
که
آنست
ظاهر
غفار جالل عالء رئیس نمايندگي ايران
خوشسرايی ست که در پردهسرا مینالد
گزارش کرده بود که پلیس شهر واشنگتن اتومبیل
وينیست
خالی
ديپلمات وهوا
خودرادم ز
خستهو باکهاين کهيک
دارای مصونیّت
نه دل را متوقف
بیزبانست و ندانم که که را میخواند
جريمه داد.
ورقه
کهبودرابه او
معرفي کرده
شلیکشدهوا می نالد
هم ز
نگرم
می
هر
گلولهایکهبهحسینفاطمی
سرایه در فغانست و ندانم که چرا مینالد
به1330
بهمن ماه
فاطمی 25
هیچکس دکتر
گورستان او نیز
جزدرنی و
نیست
حسینما
همدم
معروف به مقبره ظهیرالدوله هدف گلوله يک عضو 14
که ننالد نفسی
نتواند
دلخستهمینالد
مندل پرآتش ما
نی ز دود
نالم
زنندشمی
اگر زانکه زمیدل
مجروحماشد.مینالد
صحبت
هم از
چون
قرارگرفت و
بديديم اسالم
جمعیت فدائیان
زخم دارد نه به تزوير و ريا مینالد ساله
نالد
می
هوا
باد
از
که
مپندار
تو
فاطمی ناشر روزنامه ملی گرای باختر امروز از متحدين
بارینوا میآنسازدخسته بیدل ز کجا مینالد
اگرسالهازبود.بی برگیست
خواجو
زاری
عندلیبی ست که در باغ
زمان 38
مصدق و در آن
بسکه راه دل ارباب حقیقت زده استناله و دکتر
ظاهر آنست که در راه خدا مینالد
دخالتکلیسايکاتولیکدرسیاست
نالد
می
سرا
پرده
در
که
خوشسرايی ست
اندر دل
نواازمینالد
ريشدم ز هوا خالی نیست او چه ديدست که هردم ز
خسته که يک
میفتد هر نفسی آتشم نه دل
 16فوريه  1568کلیساي کاتولیک به پشتیباني
بیزبانست و ندانم که که را میخواند
هر که را مینگرم هم ز هوا می نالد پادشاه وقت اسپانیا در يک اعالمیه تکفیريه سه
میلیونکرمانی
خواجوی
بسکه آن غمزده بی سر و پا مینالد
هلندي پروتس���تان را متهم به الحاد کرد و سزاوار مرگ
در فغانست و ندانم که چرا مینالد هیچکس همدم ما نیست به جز نی و او نیز
رضاشاهپهلویمناسباتايرانباآمريکاراقطعکرد

بازار میدان نقش جهان اصفهان /عکس از :مرصاد جعفری
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چون بديديم هم از صحبت ما مینالد
ناله و زاری خواجو اگر از بی برگیست
او چه ديدست که هردم ز نوا مینالد
خواجوی کرمانی

ﺟـﺪﻭﻝ ﺷـﺮﺡ ﺩﺭ ﻣـﺘـﻦ

www.iranianshistoryonthisday.com

ﻭﻛـﻮسودوکو
جدول
ﺳـﻮﺩ

ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ

ﺣ�ﻞ ﺟﺪ��
5194

گنبد ،به سرکار و کسب روزانه خود بازگردند.

واقعی را لمس کنید.
مرکز
اس���المي
انقالبي
دادگاه
مخلوع!
دعاگويرسميشاه
محاکمهذبیحي،
ش���عبه چهارم آغاز
ش���عبه چهارم دادگاه انقالبي اس���المي مرکز
مداح
ذبیحي
اتهامات
ذبیحي مداح
سیدجوادسیدجواد
رسیدگي به اتهامات
بمنظور رسیدگي به بمنظور
دارد .اگر
آبان  :اکنون دیگر مانعی وجود ندارد که باز هم شما را عقب نگاه
جلسه
تشکیل
پنجشنبه
روز
پهلوي
خاندان
مخصوص
اخیراپهلويروزپنجشنبهتشکیلجلسه
خاندان
مخصوص
در کاری شروع اشتباهی داشته اید االن بهترین زمان برای شروعی دوباره است .داد .در ابتداي جلسه دادگاه نماينده دادستان به دفاع از
مبانياز
دفاع
دادستان�به
داد .در ابتداي جلسه دادگاه
تحکیم
نمايندهزير پرداخت1 :
کیفرخواست بهشرح
موفقیت تنها به کسانی اختصاص دارد که مقاوم و ثابت قدم هستند .بنابراین از
عمومي
افکار
استخراف
طريق
از
پهلوي
منفور
شرحرژيم
مباني
زير پرداخت � 1 :تحکیم
کیفرخواست به
این نترسید که با تصمیمات خوب در اجتماع حاضر شوید .پس سخت کار کنید در لباس روحانیت و استثمار مردم و مداحي و ثناگويي
عمومي
افکار
استخراف
طريق
از
پهلوي
رژيم منفور
ً
به خاندان جابر پهلوي عموما و شخص محمدرضا
تا رویاهای خود را به تحقق رسانید.
خصوص ً
.
ا
ثناگويي
در لباس روحانیت و استثمار مردم و مداحي و
 � 2اس���تفاده از راديو تلويزيون براي دعاگويي
شخصکسي که جابرترين
عمر ًاووطول سلطنت.
جهت بقاء
محمدرضا
عموم
آذر  :شاید خویشتن داری بهترین خصوصیت اخالقیبهشماخاندان جابر پهلوي
نباشد ،اما میتواند فرد روي زمین بود.
خصوص
اعتراضبهراديوـتلويزيونفارس
دهیدًا.بیشتر توجه
شما را از دردسرها دور نگه دارد .شما باید به تعهداتی كه می
انجمن اسالمي
نمايندگان
ديروز
صبح
�
شیراز
دعاگويي
براي
تلويزيون
راديو
از
اس���تفاده
�
كنید .شما اگر بیشتر از توانتان مسئولیت قبول كنید ،ممكن2
متوسط
را
چیز
همه
است
معلمان شیراز ،بهعنوان اعتراض به برنامههاي راديو
جابرترين
کسياهللکه
دردسرطول
عمر و
بقاءدچار
جهتبعد
خرابتر كنید .پس قبل از دادن جواب مثبت خوب فكر كنید .تا
دستغیب امام جمعه
سلطنت.منزل آيت
تلويزيون فارس ،در
فرد روي زمین بود .شیراز اجتماع کردند.
نشوید.
اين عده به قس���متهايي از :برنامههاي راديو
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من دلخسته اگر زانکه ز دل مینالم
باری آن خسته بیدل ز کجا مینالد
میفتد هر نفسی آتشم اندر دل ريش
بسکه آن غمزده بی سر و پا مینالد

خواند.
اين اتهام در جريان جنگ هاي  80ساله وارد آمده
کاتولیک
بود .هلندي ها براي نجات خود از سلطه پادشاه
ﺑﺎﻏﺒﺎﻥ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
مذهب اسپانیا ،اين جنگ ها را آغاز کرده بودند.
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که تا آخر وقت روز پنجش���نبه دوم اسفندماه آينده با

پ

نسخه فتوکپي به
قسمتيحواله
دست داشتن اصل
تلويزيون فارس از در
فرهنگ
يک آن
که ودر
جمله
بهمن  :شــما بیشتر از اینکه به فکر شاد بودن باشید بیشتر نگران این هستید اين شعبه واقع در خیابان نیاوران ،خیابان عمار ،کوچه
قسمت ديگر
کنند.و چند
مراجعهبود
عرفاتشده
سنتي ارتجاعي نامبرده
سخت
که چگونه میتوانید با کاردانی خود و تواناییهایتان دیگران را تحت تاثیر قرار
اعتراضداشتند.
دهید .شما حتی اگر مورد عالقه دیگران هم باشید ،باز هم احساس رضایت کامل

ﺣ�ﻞ 2681

دارندگان حواله زمین در محدوده شمیران
نمیکنید .شما باید فراتر از ظاهر خود و دیگران را ببینید تادعوت
بتوانیدازشاد باشید

شمیران :بنیاد مسکن انقالب اسالمي شمیران
و از زندگی لذت ببرید.
طي اطالعیهاي از کلیه افرادي که از دفترخانه سازمان،
محدوده ش���میران در دست دارند و
زمین در
حواله
العاده برای
که فوق
اسفند  :ایــن روزها شما کارهای جدیدی را آغاز کردهاید
رسیدگي مراجعه نکردهاند خواست
جهت
تاکنون
مدت های
کارها را
پیشرفت شما موثر میباشند ،زیرا نقشه و برنامه ریزی این
زیادپنجش���نبه دوم اسفندماه آينده با
وقتراروز
بایدتا آخر
مدیدی است که در ذهن خود میپرورانید .فقط کمی که
سرعت خود
داشتنرحال
اطراف ما د
جهــان
اصل حواله و يک نسخه فتوکپي به
دست
کنید و با ســرعت بیشــتری پیش بروید زیرا دنیا و در
پیشرفت سریع میباشد .
اين شعبه واقع در خیابان نیاوران ،خیابان عمار ،کوچه
عرفاتمراجعهکنند.

پ

9

7

5

اعتراض به راديو
فارسکه در آن فرهنگ
تلويزيون قسمتي
تلويزيونـفارس از جمله
شما هنگامی که در رأس هرکاری قرار داشتهاید خوب درخشیدهاید ،اما سنتي ارتجاعي نامبرده شده بود و چند قسمت ديگر
نمايندگان انجمن اسالمي
شیراز � صبح ديروز
اعتراضداشتند.

دی :
ً
اینکه
شما به جای
این روزها امور فرعی کامال برای شما در اولویت قرار دارند.
شمیران
محدوده
حواله زمین در
دعوت از دارندگان
راديو
هاي
برنامه
اعتراض به
عنوان
شیراز ،به
معلمان
شمیران :بنیاد مسکن انقالب اسالمي شمیران
اید.
رویاهایتان
با
وارد جهان بیرون بشوید ،بیشتر مجذوب سیر و سفر کردن
ه
شد
جمعه
دستغیب امام
آيتازاهلل
منزل
دفترخانه سازمان،
کلیه افرادي که از
اطالعیهاي
تلويزيون فارس ،در طي
رخوت
این
از
تا
کنید
بهتر اســت خالقیت داشته باشید ،انگیزههای جدید پیدا
شیراز اجتماع کردند.حواله زمین در محدوده ش���میران در دست دارند و
تاکنون جهت رسیدگي مراجعه نکردهاند خواست
خالص شوید.
اين عده به قس���متهايي از :برنامههاي راديو
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جدول شرح در متن

آن دسته از خوانندگانی که نسبت
به جدول های این صفحه پیشنهاد
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
 09304740289پیامك نمایند.

 43شماره  ۱4۶۴جمعه  2اسفند ۱۳۹۸
طراحجدولها:داود بازخو
كشوري
درآفريقا

حكومت
ارتـشي

بدي
مرواريد
دل آگاه
درشت
به دفعات
به دقت
عدد خراب
خرابشماره مجله ،اسم
كردنيتعداد حرف خواسته شده را با ذكر
نسبتكردنازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و
ارادهآن دسته از خوانندگانی که
رسيدگي

جدول شرح در متن
جمع دليل

اعتدال

به جدول های این صفحه پیشنهاد
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه
 09304740289پیامك نمایند.

طراحجدولها:داود بازخو
كشوري
درآفريقا

مرواريدبخشي از هر
درشت وزارتخانه

جمع دليل

اراده

شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
نمایند ،یک نفر به قید قرعه
سلطنتي
شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
پدربیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود
توضیح ضروری اینکه با ارسال

دل آگاه
به دقت
رسيدگيكردن

ريشه

هم وزن

كوبيده

عمل

همنشين
تاالر

خون

طال

كوبيده
حرف11يونانيخون

نوعي سنگ
آذرين

حرف11يوناني
نوعي سنگ
آذرين

درد شكم

غذاي درون
قوطي

موجودي

از آنطرف
ميوه خوب

اشاره به دور
دست

مركز تبت
مرض

ناشناس
جمع ملك

موهاي پلك
چشم
همسايه

جمع ملك

دندانه
سوهان

پهلوان

بي گناه

چاپ روي بوي رطوبت
پارچه

نان مانده

تكرار
حرف اول
بوي رطوبت

مرض

از آنطرف
ميوه خوب

دهاتي

حرف درد

كثرت باوريواحد سطح

جدولها زیر نظر :داود بازخو

دهاتي

تكرار
حرف اول

كثرت باوري

باد مرگآور

خراب

پيشوند نفي

ويتامينانعقادي

باد مرگآور

باالبه
انگليسيمتقاطع
جدول

پيشوند نفي

قايقمسابقهاي

اشاره به دور

پاره آتش

درد شكم

ويتامينانعقادي

مركز تبت

ناشناس

پدر

قايقمسابقهاي

دست

ازدواج

پاره آتش

سلطنتي

بي گناه
چاپ روي
پارچه
نان مانده

هم وزن
عمل

طال
از ضماير
شخصي

عدد خراب
كردني

ريشه

ازدواج

از ضماير
شخصي

به دفعات

بخشي از هر
وزارتخانه

غذاي درون
قوطي

بدي

پهلوان

حكومت
ارتـشي

حرف ( ا ) چه تعداد است؟

همنشين ملتهاي
مختلف
تاالر اعتدال
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دندانه
واحد سطح
سوهان
حرف (م ) چه تعداد است؟
حرف درد

مرده

خوانندگان عزیز :ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد
قاب�ل توجه
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2ـ مهدی رحیمی ـ سمنان
3ـ فاطمه دهکردی ـ بندرعباس

واحد
بعضي
7 6
ورزشها

زماني ميتوانيد کسي را از راهي بازداريد ،که در آغاز ،آرمانش را دگرگون ساخته باشيد

جدول متقاطع

وئيس لومباردي

وئ

زماني ميتوانيد کسي را از راهي بازداريد ،که در آغاز ،آرمانش را دگرگون ساخته باشيد
زماني ميتوانيد کسي را از راهي بازداريد ،که در آغاز ،آرمانش را دگرگون ساخته باشيد

46

45

زماني ميتوانيد کسي را از راهي بازداريد ،که در آغاز ،آرمانش را دگرگون سا
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ـ حرف نخبه
شود .
های د رج
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تصویر
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3ـتوجه4
شوید1233.قاب�ل6
شرکت77
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خوانندگان
بندرعباس
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فاطمه
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اصفهان
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توابع
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ـ
عربي
كشوري
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فلزي
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نمايش
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کشی
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تماس
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ذکر
و
خانوادگی
نام
اسامیبرندگانجدول 3861
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درخواس�ت ش�ده در هر شماره به
2 6حروف
رو
زينت
ـ
13
5
3
2
6
آساني
شطرنج
بازنده
1ـ شهرزاد کامروا ـ تهران
افقي:
دوزخ
شطرنج
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های
ساعت
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تلگرام
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6
7
بیماري
انتقال
ـ
چشم
مردمك
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باردار
خانم
هوس
.13
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اود
د
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جدولها
16 15 614 13 12 117 1014 9 8 7 6 5 4 3 2 1
دوزخ
2ـ مهدی رحیمی ـ سمنان
دستگاه
ـ
قیامت
روز
در
مردگان
برانگیختن
مأمور
.1
yahoo.com
ضرورت دارد .البته همراه نام و
طریق پست به
@ـ گلي پُر پَر و
تسبیح
 .14درخت
 8آدرس4مجله،در هر شماره 3
BAZKHOOزيباـرسوم1ـلون9
چران
چشم
1
خودكار
تنظیم
تعداد
متقاطع
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ب�رای حل
عزیز:
خوانندگان
توجه
3861قرعه39
برندگان4
اعالم 9
3ـ فاطمه دهکردی ـ بندرعباس
تلفظ ـ
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سخن
طرز
نخورده ـ
صبحانه
قاب�ل.15
جدول متقاطع
کشی شرکت داده میشوید.
شماره
 8ذکر
خانوادگی و
تماس در8
رخت157 ،نام 5
31
جدول
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است؟
تعداد
چه
حرف
قديم چران
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ش�ده
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طلسمو98
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16
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حرف
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افقی:
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سمت13 ،
12 .14
اصفهان9قديم112 10
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ـ
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ندارد ـ مادر
جعلي كه پايه
خبري
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اساسانتقال
مردمك وچشمـ
باردارـ
هوسـخانم
14
همه
همهچربيگوسفند
 .14درخت تسبیح ـ گلي پُر پَر وزيبا ـرسوم ـلون
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لطیفهو آرام
آهسته
پارسا ـ
سهل ـ
طرزآرام
آهسته و
صبحانهپارسا ـ
 .10سهل ـ
دالليـ
فوريـ
سخن گفتن ،تلفظ ـ رخت.9 1510.10،
نخورده ـ
.15
راه
از
مرضي
ـ
افتاده
راه
تازه
كودك
ـ
سطح
واحد
.11
راه
از
مرضي
ـ
افتاده
راه
تازه
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ـ
سطح
واحد
.11
كننده
نهي
بازدارنده،
ـ
منگوله
ـ
امت
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منسوب
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پوشاك
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اسید
نمك
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هوس
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رسیدگي
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دادگاه
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مراجعه
ـ
ها
پلیدي
 .1مايه
14
درختـپدر
 .14زنجان
 .15صبحانه نخورده ـ طرز سخن گفتن ،تلفظ ـ رخت15 ،
تسبیح ـ گلي پُر پَر وزيبا ـرسوم ـلون
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دوباره
 .15استاددانشگاهـروزقیامتـفرستادن
پوشاك
 .15صبحانه نخورده ـ طرز سخن گفتن ،تلفظ
گوشتــرخت15 ،
16
پرتاب موشك
 .2آب آذري ـ مادر ـ ماهر ـ سكوي
 .16عمليدركشاورزيـپرندهايحالل
 .16حرف ندا ـ پسران ـ رواديد ـ لم يزرع
پوشاك
هجوم
حمله،
میالديـ
شیشهسوم
گزارشـماه
تابشنوررنگآنتیرهتر  17امانتدار،معتمدـحرفدهانكجي
عینك كه با
 .17.3نوعي
16
خوني
كم
بیماري
ـ
عصا
نوعي
ـ
ساختماني
مصالح
يزرع
لم
ـ
رواديد
ـ
پسران
ـ
ندا
حرف
.16
آمريكا ـ شهري صنعتي
معروف در
.4ميازگرددـفیبرسفید
باعث
آبشاريـپادشاهـ
.17معلماول
.13
حل جدولهای شماره 3861
انگور
ـدرخت
استانآنتیرهتر 17
شهرهايرنگ
تابش نور
لوطي،كه با
عینك
شیشه
نوعي
آلمان
در
عمودي:
الت ـ از
جانب ـ
سمت،
.14.17
بجويیدش
سین
هفت
سفره
در
ـ
فرانسه
در
شهري
فیبرسفید
 .1.5مايه پلیديها ـ مراجعه به دادگاه براي رسیدگي ميگردد
زنجانــپدر
 .13معلماولـپادشاهـباعث
حل جدولهای شماره 3861
بزرگانبهپرونده
ـ دوباره
استاددانشگاهـروزقیامتـفرستادن
.15
عمودي:
 .14سمت ،جانب ـ لوطي ،الت ـ از شهرهاي استان
موشكبرف
پرتابـ وسیله
اروپايي
رودي
اسفنجي ـ
سكوي
ماهر ـ
كیكـ مادر ـ
نوعيآذري
 .2.6آب
پرندهايحالل
كشاورزيـ
 .16عملي
گوشتـرسیدگي
دادگاه براي
مراجعه به
درها ـ
پلیدي
 .1مايه
زنجانـپدر
جديد
روبيـ
هجوم
حمله،
ـ
میالدي
سوم
ماه
ـ
گزارش
.3
امانتدار،معتمدـحرفدهانكجي
پرونده
به
دوباره
سخن
ـ
انتقام
ـ
گرفتن
شكل
ـ
پا
يك
قدم
خوني
كم
بیماري
ـ
عصا
نوعي
ـ
ساختماني
مصالح
از
.4.7
 .15استاددانشگاهـروزقیامتـفرستادن
 .17آبشاري معروف در آمريكا ـ شهري صنعتي
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حرف ( ا ) چه تعداد است؟

ملتهاي
مختلف

ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله ،اسم
شهر ،نام و نام خانوادگي (در ساعتهای  8تا  16:30روزهای شنبه تا چهارشنبه) به شماره سامانه  09304740289پیامك
نمایند ،یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم میشود .البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده
شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد.
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف میشود
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نــیازمــندیهـا

«با قیمت نازل»

604-771-1762
«هدایت»

اجاره

استخدام

نورت ونکوور ،وود کرافت
یک اتاق بزرگ کامال مبله ،با اینترنت،
استخر و سونا،
به یک یا دو نفر اجاره داده میشود.
۱۴۶5 ۶۰۴-600-5886
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بچلر سوئیت کوچک
با ورودی مستقلدر قسمت پایین النزدل
در نورت ونکوور از اول ماه مارچ
آماده اجاره میباشد.
ماهیانه  ۹۰۰دالر شامل یوتیلیتی
۱۴۶5 ۶۰۴-۷۲۱-۴۴۴۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شانس اول را
به هموطنان خود
Iranian
School
)(Farsi
انگلیسی،فرانسه،اسپانیایی،
بدهید

تافل

تعمیرات لوازم خانگی )امیﻦ( Licensed

داراى ﺟواز رﺳﻤﻰ ﺗﻌﻤیرات ﻟوازم ﮔازى ،و ﻟوازم خانﮕﻰ

ماشیﻦلﺒاسشوﺋی،خشﮏکﻦ،
ماشیﻦﻇرفشوﺋی،یﺨﭽال،
اﺟاق گاز ،اﺟاق برقی،
مایﮑرو ویو ،و ...
تلﻔﻦ604-773-0096 :

)Iranian School (Farsi

مدرسه ايرانيان

به یک خانم Esthetician

ایتالیایی و فارسی

آشنا به کارهای ناخن ،بند
اگر جویای کمک ،کارگر،
)فارسی(
604-441-7464
و اپالسیون در سالن آرایش
ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن )ﻓﺎرﺳﻰ(
کارمند و  ...هستید؛
در نورت ونکوور نیازمندیم.
778-881-4139
آیا وسایل خانه برای فروش
برنابی ،پورت مودی ،یو بی سی و ریچموند
روید،ونکوور ،کوکیتالم و
نورت
و
وست
ها:
شعبه
۶۰۴-۳۱۷-۵۲۷۷
دارید؟ آیا به سفر می
ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎ :وﺳﺖ و ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور ،ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم و ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همسفر هستید؟
جویای
www.iranianschool-farsi.comﭘﻮرت ﻣﻮدى ،ﯾﻮ.ﺑﻰ.ﺳﻰ و رﯾﭽﻤﻮﻧﺪ
)(604
551-9593
تلفن
چیزی برای فروش،
نصب و تعمیر
 3هفته آگهی
Iranianschool@hotmail.com
جایی برای اجاره ،حرفه و هنری
604-551-9593
www.iranianschool-farsi.com
سیستمهایگرمایشی
در نیازمندیهای پیوند
۱۴۶۵

برای عرضه دارید؟

فقط  20دالر
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

کالس نقاشی

آگهی خود را
در صفحه پر تردد
نیازمندی های پیوند
درج کنید.
۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

فرنس ،بویلر ،شومینه،

604-261-6564

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

Arman’s Construction Ltd.

Water Tank

۶۰۴-۸۳۳-۲۸۶۹

Sea Shell Alteration

زیر نظر:
مریم رئیس روحانی

کوتاه کردن شلوار
از  4,99دﻻر

)604( 913-0015

)849 West 15th St. (Fell Ave.
North Vancouver
604-773-9454 & 604-770-4020

Manicure & Shellac

ﻣﺎﻧﯿﮑﻮر و ﻻك ژل ﻓﻘﻂ  25دﻻر
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن )ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ(  15 ..........دﻻر
رﻧﮓ رﯾﺸﻪ  35 .........................دﻻر
ﻫﺎﯾﻼﯾﺖ  60 ..............................دﻻر
ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن و رﻧﮓ رﯾﺸﻪ  45دﻻر

ﺑﻨﺪ و اﺑﺮو  20دﻻر
»ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور«

نقاشی و تعمیرات
ساختمان

44

Flat Iron.........................................$20
Brushing.........................................$20
Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

وﻗﺖوﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس
اﻣﻼكﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪاﺟﺎره
ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ
604-219-6202

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻼك ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺎره

Iranianschool@hotmail.com

ﺑازسازى و ﺗﻌﻤﯿﺮات ساﺧتﻤان
ﺣﻤام و آﺷﭙﺰﺧاﻧﻪ
ﻧﻘاﺷﻰساﺧتﻤان
ﻧﺼﺐ اﻧواع کﻔﭙوش
سﺮامﯿﮏ ،کاﺷﻰ ،ﻟﻤﯿﻨﯿت
و کﻠﯿﻪ امور ﺑازسازى

604-773-6374

ﺗـﺪرﯾـﺲﺧﺼـﻮﺻــــﻰ

شیمی،ریاﺿی

ﺗﻮﺳﻂ :ﻓﺮﯾﺪه رﺣﻤﺘﻰ

ﺑﺎ  20ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻰ در ﮐﺎﻧﺎدا

604-949-0201
604-700-5615
ﻓﺮوزان ﯾﺰدان

ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره
E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564
/ Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953
604-817-9933
 forouza.yazdan@gmail.comﻓﺮوزان ﯾﺰدان
راﯾﮕﺎناﺟﺎره
ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﺑﺮرﺳﻰ اﻋﺘﺒﺎري و ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
ﻣﺸﺎوره
Forouzan Yazdan M.A.
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره 604-817-9933Licensed Property Manager
forouza.yazdan@gmail.com
)(RTA
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺟﺎره
اﻋﺘﺒﺎري و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺟﺎره
ﺑﺮرﺳﻰ
Forouzan Yazdan M.A.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرى
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ
Licensed Property Manager
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺟﺎره )(RTA
1370 Marine Drive,
North Vancouver
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرى
www.iranianschool-farsi.com
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3

ﺑﺮاى ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻼك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ www.88westrealty.com

1370 Marine Drive,
North Vancouver

ﺑﺮاى ﻟﯿﺴﺖ اﻣﻼك ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاى اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ www.88westrealty.com
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ﻧﻮﺳﺎزى و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

* ﻃﺮاﺣﻰ * ﻧﺠﺎرى * ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ
* در وﭘﻨﺠﺮه * ﮐﺎﺷﻰﮐﺎرى
* ﻧﻘﺎﺷﻰ * ﻧﺼﺐ اﻧﻮاع ﮐﻔﭙﻮش
* دراىوال * ﺑﺮق و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ
* ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ
* ﻧﻮﺳﺎزى ﺣﻤﺎم و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
* ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ  Deckو Fence
* اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ و ﺟﻮاز از ﺷﻬﺮدارى

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎى ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و ﺗﺠﺎرى
»داراى ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎى ﮐﺎرى و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ«

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ 604-761-7745
ﻋﻀﻮ  5ﺳﺘﺎره

ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در ﮐﺎﻧﺎدا از ﺳﺎل 1988

شرکت ساختمانی

Home Floor Decor
License, Warranty, Insurance and WCB

مسﮑونی کردن زیرزمیﻦ
لوله کشی و برق

نوسازی ساختمان
نوسازی ﺣمام وآشپﺰخانه
انواع کﻔپوش )چوب ،لمینیت ،موکت ،کاشی(...،
نقاشیساختمان
ساخت و نصب کابینت
انواع ﭘرده
درای وال

)امیﻦ( 604.781.7778

ﻋ��ﺮﺿﺎ�ا��ﯽ

آموزش
مﺠﺴﻤﻪسازى

آرایﺶ و زیﺒایی
604-980-5464
دارﯾﻮش
604-318-5517
ﻣﮋان
وﯾﺪا )ﭘﻮﺳﺖ و ﻟﯿﺰر( 604-764-2746
ﭘﻮﺳﺖ و اﭘﯿﻼﺳﯿﻮن 604-364-8416

آموزش رانندگی
778-723-7373
آﮐﺎدﻣﻰ آرﯾﺎ
604-537-3525
اﻃﻠﺲ
604-805-7670
ﯾﻮﺳﻒ
604-351-4280
وﻧﮑﻮ )ﺑﻬﺰاد(
ﺳﯿﺎﻣﮏ ﺻﺎﻟﺤﻰ 778-995-0000
وﻧﮑﻮ دراﯾﻮﯾﻨﮓ اﺳﮑﻮل 778-838-1342
604-338-4103
Canucks
778-772-0269
ﺷﻬﺮام
604-351-9606
ﻓﺮزاد
ﺑﻬﺮوز 778-896-1420 EZ UP ON GAS
604-240-0107
ﺣﺴﯿﻦ وﮐﯿﻠﻰ
ﻣﺤﺴﻦ 604-710-0550 Green Way
604-441-2226
آرﻣﯿﻦ
604-990-0059
Cyber
ﻓﺮﻫﺎد 604-441-3677 BUCKLE UP
ﻣﯿﻨﻮ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮاى ﺳﯿﺘﻰ( 604-928-2224
ﺟﻌﻔﺮى )ﺗﺮاى ﺳﯿﺘﻰ( 604-961-6016
ﻣﺪﻧﻰ 604-857-3070 Maple Driving

آموزش فارسی
ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

604-261-6564

آموزش هنر
ﭘﺮوﯾﺰ ﻧﺰاﮐﺘﻰ )آواز( 604-913-3486
778-709-3432
ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻠﻰ ﭘﺎرس
ﺑﻬﻤﻦ ﺧﺴﺮوى )ﺗﻨﺒﮏ ،ﺳﻪﺗﺎر( 604-464-4701
778-891-1541
ﻣﺤﻤﺪ )ﺗﻨﺒﻮر(
ﻋﻠﻰ ﺣﻖﺑﯿﻦ )ﭘﯿﺎﻧﻮ ،ارگ( 604-649-9744
دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺸﻮرى )ﭘﯿﺎﻧﻮ ،ارگ( 604-990-9903
ﻧﯿﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﻰ )ﺳﻨﺘﻮر ،دف( 604-771-6565
ﻣﻬﺮدﺧﺖ ﻣﻬﯿﺞ )ﺳﻪﺗﺎر( 604-377-0870
ﺳﯿﻤﯿﻦ اﯾﺮانﻣﻨﺶ )ﻧﻘﺎﺷﻰ( 778-238-2142
ﺟﻤﺎل ﻃﺒﺴﻰﻧﮋاد )ﻃﺮاﺣﻰ ،ﻧﻘﺎﺷﻰ( 778-388-2498
اﺷﺮفآﺑﺎدى )ﺗﺎر ،ﺳﻪﺗﺎر( 604-375-1272
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازى )ﮔﯿﺘﺎر( 604-551-3963
ﺟﻤﺎل ﺻﻠﻮاﺗﻰ )آواز( 778-919-1672
اﻧﻮﺷﯿﺮوان )ﺗﺎر و ﺳﻪﺗﺎر( 604-760-2937
ﻣﻬﺘﺎب ﺣﻘﯿﻘﻰ )ﭘﯿﺎﻧﻮ ،آواز( 604-365-4714
ﺳﺮوش ﺷﺎهﻣﺤﻤﺪ )وﯾﻠﻦ( 604-368-5123

آموزشگاه دروس
ﮐﭙﯿﻼﻧﻮ )اﺑﺘﺪاﯾﻰ ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن( 604-281-0244

آژانسمسافرتی
آژاﻧﺲ دى
روﯾﺎل ﺗﺮاول
ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺗﺮاول

604-770-1433
604-770-1750
604-945-6002

استودیو ﺿﺒﻂ و ﺻدابرداری
ﭘﮋواك

604-464-4701

اﺟاره وسایل ﺟشﻦها
604-436-1418 Parallel Rentals

اتومﺒیل)تعمیر(

ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﻰ ﺳﯿﺎر ﺑﻬﺮوز 604-828-6589
604-472-1544
اﺗﻮ ﭼﮏ آپ
ﻣﻬﻨﺪس ﭼﯿﺖﺳﺎز )604-931-4444(Frontech

امورکنسولی
اﻟﻬﻪ ﺳﺎدات آلاﺣﻤﺪ 604-924-9477
604-987-1413
ﯾﻮﻧﮑﺲ
604-839-9938
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

الﮑتریﮏ
604-781-9746
آﻟﻔﺎ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
604-765-3329
ﭘﯿﺮوز اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
778-389-7615
رﻫﺎم اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
واى.ﺟﻰ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ 604-830-6444

امور اﺟاره مسﮑﻦ
604-817-9933
ﻓﺮوزان ﯾﺰدان
ﻣﺤﻤﺪاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﺎن 604-219-9744

باربری  ،ﺣمل و نقل
604-788-6030
آرﯾﺎ ﻣﻮوﯾﻨﮓ
604-970-2233
ﻣﺘﺮو وﻧﮑﻮور
604-318-1390
ﻫﺮﮐﻮل
604-200-1282
ﭘﺎﻧﻮراﻣﺎ
778-846-2573
ﻫﺮﮐﻮل
ﺑﺎرﺑﺮى ﭘﺮوژه )آرﻣﯿﻦ( 778-929-2725
604-259-2545 Ship To IRAN
604-603-9099
آﻟﺒﺮت

بازرسی فنی ساختمان
604-518-0078
اﻣﯿﺮ اﺧﻼﺻﻰ
ﺳﻌﯿﺪ ﻓﺎﺿﻠﻰﭘﻮر 604-512-1682
دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺑﻪﮐﯿﺶ 604-500-0303
ﻣﻬﻨﺪس ﺻﺎﻧﻌﻰ 778-708-0520

بیمه
رﺿﺎ ﻣﺼﺒﺮﯾﺎن
ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﯿﺰاده
زﯾﻨﺎ ﻧﻮرى )اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﻪ(

604-984-7715
778-688-8774
604-838-3513

ترﺟمه
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ )رﺳﻤﻰ( 604-868-9800
ﺣﻤﯿﺪ دادﯾﺰاده )رﺳﻤﻰ( 604-889-5854
604-922-4600
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺧﺸﺎ
604-716-7066
ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺪﯾﺪى
604-925-0490
ﻣﻠﮏﺟﺎه
604-987-1413
ﯾﻮﻧﮑﺲ
604-715-5267
ﻣﯿﺮاﻧﺪا ﻗﺮﺷﻰ
ﺳﻮﺳﻦ )ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻔﺎﻫﻰ( 604-307-8654
اﯾﺰدﻧﮕﻬﺪار )ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم( 604-990-3000
آرش اﻧﺪرودى )رﺳﻤﻰ( 604-365-6952
ﺣﺎﺗﻤﻰ )رﺳﻤﻰ-ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم( 604-338-7364
ﻓﺮاﺳﺘﻰ )ﺧﻠﯿﻠﯿﺎن( 604-839-9938
604-990-7209
ﺑﺎوﻧﺪ زﻧﺠﺎﻧﻰ

604-839-9938

ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازى

هر جمعه از ساعت  ۵تا  ۶بعدازظهر در کتابخانه میپل ریج

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  30ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم تماس بگیرید.

604-551-3963
فﻬرستمشاﻏل،
خدمات
ونیازمندیها
تدریسخصوﺻی-تقویتی
ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮﯾﺸﻤﻰ 604-724-4592
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﻣﺘﯿﺎزى 604-710-9602
ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺮﻓﺎن )رﯾﺎﺿﻰ( 778-895-5040
ﻓﺮﯾﺪه رﺣﻤﺘﻰ )رﯾﺎﺿﻰ ،ﺷﯿﻤﻰ( 604-949-0201
604-904-8881
اﺳﺘﺎد ﺧﯿﺎم
604-727-4883
ﻣﻬﻨﺪس ﻓﯿﺮوزى
ﭘﺮﯾﺴﺎ ﻓﺮﻣﻨﺪ )ﺷﯿﻤﻰ ،ﺑﯿﻮﻟﻮژى( 778-862-4035
ﻣﻬﺪى دُر )رﯾﺎﺿﻰ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ( 604-764-8810
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﻋﺸﻘﻰ)رﯾﺎﺿﻰ( 778-227-8771
) Eliteﮐﻠﯿﻪ دروس( 604-816-8360
ﻣﻮﻧﺎ ﻟﻄﻔﻰزاده ) ﺷﯿﻤﻰ( 604-727-5960
دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺎت )رﯾﺎﺿﻰ ،ﻓﯿﺰﯾﮏ( 778-888-2123

تﻔریﺤات
604-987-9855
ﺷﺪو دىﺟﻰ
ﺳﯿﺎﻣﮏ )ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎز( 778-558-7080
ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳﺎل دىﺟﻰ 604-551-8883
604-839-0909
ﻓﺮﯾﺒﺮز
778-388-4248
ﻫﻤﺮاز

تعمیر لوازم خانگی
اﻃﻠﺲ
اﻣﯿﻦ
ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮى
ﺳﻌﯿﺪ

604-277-8643
604-773-0096
604-719-4925
604-346-8925

تعمیردربگاراژ
Craftsman

778-773-8012

ﺟواهری
ﺳﺎﻋﺘﭽﻰاﻧﺪﺳﺎﻋﺘﭽﻰ 604-685-5625

ﭼاپ و انتشارات
ﮐﺎﭘﯿﺰ دﯾﭙﻮ

604-990-7272

خدمات ارزی
روﯾﺎل
ﺳﻠﻮﮐﻰ
ﺣﺎﻓﻆ
ادوﻧﺴﺪ
ﻣﻠﺖ

604-988-1070
778-389-7615
604-984-4445
604-971-6575
604-770-0447

خدماتساختمانی
ﻣﻨﺼﻮر ﺧﺮﺳﻨﺪى 604-258-8656
778-862-2528
رﺿﺎ ﻣﺮادﯾﺎن
604-773-6374
آرﻣﺎن
604-761-7745
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ
ﮐﺎﺷﯿﮑﺎرى )ﻣﻬﺮداد( 604-999-1562
778-882-0936
آرﯾﺎ
)ﮐﯿﻮان( 604-726-7434 Renovation
778-322-0845
ﭘﻮﯾﺎن
778-385-7059
ﮐﺎﻣﻰ
604-781-7778
اﻣﯿﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺘﻮن ﺗﺎج 604-537-4943

604-944-9677

akaveh9@hotmail.com
طراﺣی وبسایت

دفتر ازدواج رسمی
ﯾﻮﻧﮑﺲ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

604-987-1413
604-839-9938

دفتر ازدواج و طالق شرعی
ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎم ﻋﻠﻰ )ع( 604-715-7712
604-839-9938
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

دفتر اسناد رسمی
ﮐﺘﺎﯾﻮن روﺣﺎﻧﻰ
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﺧﺸﺎ
ﻧﯿﻠﭙﺮ ﻫﻨﺮور
ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺎﻣﻮﺳﻰ
ﯾﻮﻧﮑﺲ
ﻓﺮاﺳﺘﻰ )ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎ(

604-988-5556
604-922-4600
604-230-9767
604-986-5005
604-987-1413
604-839-9938

دندانپﺰشﮏ
رﺿﺎ ﺣﺼﯿﺮى
ﻻدن ﮐﺮاﻣﺘﻰ
ﺗﻮران اﯾﺰدىﯾﺎر

604-552-8884
604-980-7474
604-734-2114

رادیو
ﻓﺎرﺳﻰ زﺑﺎن وﻧﮑﻮور 778-709-9191

سازمانهایاﺟتماعی
778-859-0985
ﮐﻠﯿﺴﺎى ﻣﺴﯿﺢ
ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮرتﺷﻮر 604-988-5281
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮزاﺋﯿﮏ 604-254-9626
ﻧﻮرتﺷﻮر ﻣﺎﻟﺘﻰ ﮐﺎﻟﭽﺮال 604-988-2931
واﺣﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻧﻮرتﺷﻮر 604-983-6700
604-590-4021
ISS of BC
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن 604-727-8986
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻰ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 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،لولهکشی
604-307-1221
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ ﺣﻤﯿﺪ
604-603-2657
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮ
604-728-0099
اﯾﻨﺘﮕﺮال
ﻓﺮﻧﺲ و ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ 604-562-2530
 911ﻓﺮﻧﺲ ،ﺑﻮﯾﻠﺮ 604-996-2727
778-317-9566
Advantage
604-961-3840
ﻣﺠﯿﺪ
604-512-3783
ﻓﺮزﯾﻦ
ﻓﺮﻧﺲ 604-723-0171 Satrap
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ 604-537-8312
ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﻰ )ﻧﻮﯾﺪ( 604-561-7756
778-834-6267
ﺑﻬﺰاد

شیشهاتومﺒیل
Auto Glass

عﻀو رسمی
نﻈاممﻬندسی
ایران و آمریﮑا

کالس فارسی رایگان

)ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ از ﮐﺎﻧﺎدا(

(604)500-7361

دفتر رسمی ازدواج BC 44357

ﺑراى ﺗﻌییﻦ وﻗﺖ ﺣﻀورى ﺑا شﻤاره زﯾر ﺗﻤاس ﺣاﺻﻞ ﻓرماﯾید

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﮔﯿتار

ﻓارغاﻟتﺤﺼﯿﻞ از اﯾتاﻟﯿا

www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

داراى ﻣﺠﻮز گواهی امﻀاء رسمی -از دواج ﺷﺮﻋﻰ وﮐﺎﻧﺎداﯾﻰ-
ﻃﻼق ﺷﺮﻋﻰ -اﻣﻮر ﮐﻨﺴﻮﻟﻰ و وکالتنامههای  onlineﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻣﻀﺎء  -ﻣﺸﺎوره در اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ -دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ -
وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ PR Card, Citizenship, Sponsorship

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﻰ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﺪ

ﺗوسط:
ﭘﺮواﻧﻪ رودﮔﺮ

604-460-0490

45

604-512-3268

ﮐﺎﻣﭗ اﮐﺴﭙﺮس

عﮑاسی و فیلمﺒرداری
604-925-6800
604-980-6874
604-987-1413
604-358-7060

ﺣﻤﯿﺪ زرﮔﺮزاده
ﺗﻠﻪ وﯾﺪﺋﻮ
ﯾﻮﻧﮑﺲ
ﺣﻤﯿﺪ

lovephoto.ca

فال قﻬوه و ورق

راﯾﺎ )ﺗﺎروت( ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ 604-983-9178
604-988-2913
ﭘﻮرى ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ
ﻣﺮﯾﻢ ﮔﯿﺴﺎ )ﺗﻠﻔﻨﻰ( 778-998-1059

فروشگاه مواد ﻏﺬایی
604-669-6766
604-988-3515
604-472-0049
604-987-7454
604-971-5999

داﻧﯿﺎل
ﭘﺎرس
رز ﻣﺎرﮐﺖ
اﻓﺮا
ﮐﭙﯿﻼﻧﻮ ﻣﺎرﮐﺖ

فرش و خدمات وابسته
604-986-8585

ﺣﺴﯿﻦ دﻟﯿﺮى

قﻔل و کلید
Tidey

604-773-7375

قنادی
604-973-0119
604-990-7767

رﮐﺲ
ﮔﻠﺴﺘﺎن

کامپیوتر
ﺣﻤﯿﺪ
ﺳﺒﺰ )ﻧﺮم اﻓﺰار(Apple ،

604-506-8319
778-918-2815

گلفروشی
ﮔﻠﺒﺎران

مشاور امور مﻬاﺟرت
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻨﻰ -ﺑﺎﮐﺎد 604-986-5554
604-569-2080
داود ﻗﻮاﻣﻰ
778-893-2275
ﻓﺮﺷﺘﻪ رﺣﯿﻤﻰ
778-237-1441
ﺳﺎرا دادﺧﻮاه
778-288-2537
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻖﺟﻮ
778-400-8787
ﮐﻦ ﭘﺎرس
604-356-6032
اﯾﺮج رﺿﺎﯾﻰ
604-990-7209
ﺑﺎوﻧﺪ زﻧﺠﺎﻧﻰ

مشاوراستﺨدام
778-713-2494

ﻓﺮﯾﺪ ﻏﺮوى زاد

مشاور وام
604-250-0202
604-876-1312
604-773-0298
604-889-4349

ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﻣﻬﯿﻦﺳﺎ
ﭘﺮﯾﻮش وﻓﺎﯾﻰ
اﻟﻬﺎم ﻣﻌﻈﻤﻰ
ﺑﻬﺮوز ﮐﺎﻫﮑﺶ

نشریات
ﭘﯿﻮﻧﺪ وﻧﮑﻮور
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻰﺳﻰ
داﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻰﺳﻰ
داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎ

مﻬد کودك
604-787-9314
آرزو )وﺳﺖوﻧﮑﻮور(
Cypress Park Preschool
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻰ  4 -ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ Full day
Paulin Johnson Preschool
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﻰ  4 -ﺗﺎ  6ﺳﺎﻋﺖ Full day
__________________________
آﻟﺘﺎﻣﻮﻧﺖ )وﺳﺖوﻧﮑﻮور( 604-922-3435
) Durantﮐﻮﮐﯿﺘﻼم( 604-724-6555

موکتشویی
ﺷﺎﻫﯿﻦ
رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
وﻧﮑﻮور ﮐﻠﯿﻨﯿﻨﮓ

604-987-1413

مشاور امالك
ﻣﺠﯿﺪ ﻃﺎﻟﺒﻰ
ﻓﺮﺷﺘﻪ رﺣﯿﻤﻰ
ﻣﻬﺮﻧﺎز ﮐﺎووﺳﻰ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺳﺘﻰ

778-558-8272
778-893-2275
604-779-4146
604-839-9938

مشاور امور مالی و ﺣسابداری
ﻣﺴﻌﻮد اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ 604-783-6097
آﮐﺎدﯾﻦ )ﻧﺎﺻﺮ وﺣﯿﺪى( 604-980-2015
604-461-1661
ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﺻﺒﺎ
ﺑﯿﮋن ﺟﻤﺸﯿﺪى 604-990-8292
ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻋﺰﯾﺰى 778-340-7704
ﺗﺪﺑﯿﺮ 604-351-4771 Liberty Tax
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﺸﯿﺮﻓﺎﻃﻤﻰ 778-989-5280

604-921-4726
778-300-4414
778-340-8887
778-279-4848
604-770-3570
604-563-9600

604-945-7539
604-617-7164
604-763-3415

ورزش
ﭘﯿﮑﺎن )ﻓﻮﺗﺒﺎل(
ﻫﺎﮐﺰ )ﻓﻮﺗﺒﺎل(

ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل TSSA

604-318-5090
604-936-6464
604-990-8292

وکالت دعاوی
ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﯿﻦﺧﺎﻧﻰ 604-727-4555
604-440-9562
راﻣﯿﻦ ژوﺑﯿﻦ
604-620-9598
ﻫﻤﺎ ﯾﺤﯿﻮى
ﺑﯿﮋن اﺣﻤﺪﯾﺎن 604-227-6000

وکالتﭘناهندگی
راﻣﯿﻦ ژوﺑﯿﻦ

604-440-9562
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رازهای پیکاسو

زن ،هنر و پرسشهای زندگی
کشــف جهان یــک هنرمند تمامی
ندارد ،به ویژه اگر آن هنرمند ،نقاشی
باشــد با پیچیدگیهای پیکاسو که
رازهایش بی پایان است و هر اثرش-
به ویژه در نیمه دوم عمرش -دعوتی
است معماگونه برای تحلیل و تاویل.
مــردی که تمام عمــر طوالنیش را
صرف خلق هنری کرد ( ۹۲ســال؛
با بیش از هشــت دهه کار مداوم) و
هیچ گاه از پا ننشســت .با سلسلهای
از مهمترین روشنفکران قرن بیستم
دوســتی کرد و از آنها آموخت (و از
او آموختند) ،به زنان عشــق ورزید و
عاشق شــد و جز دوره کوتاهی پس
از مرگ دوســتش ،زندگی را دوست
داشت ،هرچند پرسشهایش در باب
چند و چون زندگی و نامرادیهایش
بی پایان بود و توانســت در دورههای
مختلــف نــگاه ویژهاش را بســت و
گسترش دهد و به نقطهای برسد که
کمتر هنرمندی در قرن بیســتم به
چنین جایگاهی نزدیک شد.
حاال از پس دهها و صدها نمایشــگاه
پیکاســو در اطراف و اکناف جهان،
یکی از مهمترین مراکز هنری جهان،
آکادمی ســلطنتی هنرهــا (Royal
 )Academy of Artsدر لنــدن

نمایشــگاه بزرگی را به آثار پیکاسو
اختصاص داده که با اســتقبال بسیار
گســتردهای روبروســت« :پیکاسو و
کاغذ».
ین نمایشگاه همان طور که از عنوانش
برمی آید به آثاری از پیکاسو اختصاص
دارد که بر روی کاغذ یا توسط کاغذ
خلق شدهاند :از طراحیها تا کنار هم
قرار دادن و چسباندن تکههای کاغذ
تا پرینتهایی که پیکاسو در دهه آخر
عمرش خلق کرد.
حاصل نمایشــگاه بزرگی است که از
سیصد اثر مختلف شکل گرفته و تمام
هشت دهه فعالیت این هنرمند را در
برمی گیرد :از طراحیهایی که پیکاسو
در کودکــی و نوجوانی خلق کرده تا
آخرین آثارش در نود و دو سالگی.
غالــب آثار از موزه ملی پیکاســو در
پاریس به عاریت گرفته شــده اند و
شهرداری ماالگا -محل تولد پیکاسو-
حامی مالی این نمایشگاه است.
آثار نمایشگاه به ترتیب تاریخی قرار
گرفتهانــد و بهایــن ترتیب مخاطب
مشــتاق میتواند تغییــرات کار این
هنرمند را طی سالهای مختلف رصد
کند و با آن پیش برود :از طراحیهای
کالسیک اولیه تا پیچیدهترین دوران

کاری این هنرمند که او را به یکی از
شناخته شــدهترین هنرمندان تاریخ
بدل کرد.
مخاطــب از همان ابتدا بــا کودک/
هنرمندی روبرو میشود که میتواند
جهــان اطرافــش را بــر روی کاغذ
بــا ویژگیها خاصی تبییــن کند و
حساسیتهای ویژه اش را به نمایش
بگذارد.
در اتاق بعدی دو نــوع غلبه رنگ را
شــاهدیم :اول رنگ آبی که به دوران
تلخی زندگی او پس از مرگ دوست
نزدیکــش اختصــاص دارد و بعدتر

با رنگ ســرخ که به دوران کشــف
سیرک و شادتر شدن جهان هنرمند
در پاریس پیوند میخورد .در هر دو
پیکاسو به رغم جوانی ،تبحر حیرت
انگیزی را از خود به نمایش میگذارد.
جلوتر اما با دوران کوبیســم با جهان
پیچیدهتــری روبرو میشــویم که
معموالً نام پیکاســو با آن پیوند دارد.
این پیچیدگیها رفته رفته بیشــتر
و بیشتر میشــوند و نگاه خاص او را
به جهان شکل میدهند؛ نگاهی که
بعدتر پیکاسو را به سوررئالیسم پیوند
میزند .او هیچ گاه خودش را به طور

مســتقیم به سوررئالیســم منسوب
نکرد اما همان طور که آندره برتون-
نویسندهمانیفستسوررئالیسم-اشاره
کرده ،این جنبش مفتخر اســت که
پیکاسو را به همراه دارد .این تعلق به
قدری است که به زحمت بتوان تاثیر
پیکاسو را بر نقاشــان سوررئالیست
نادیده گرفت .برای مثال اثر کاغذی
کوچکی از پیکاسو در این نمایشگاه
که بازسازی ویژه و غریبی است از یک
آلت موسیقی ،به راحتی قابل ردیابی
در آثار سالوادور دالی است.
جــدای از آن ردپای تاثیرگذاری او را

بر برخی دیگر از هنرمندان طراز اول
قرن بیستم میتوان -برای مثال -در
همین اثر کوچک جست و جو کرد:
ســیمهای این آلت موسیقی به طرز
غریبی سیمهای مورد عالقه و تکرار
شــده در آثار باربــارا هپورث -یکی
از بزرگترین مجســمه سازان قرن
بیستم -را به خاطر میآورد.
از طرفی طراحیهای کاغذی او برای
نمایشی از ژان کوکتو که در نمایشگاه
دیده میشود نشــان از تاثیرگذاری
و تاثیرپذیری مســتقیم او از بخش
بزرگی از هنرمندان قرن بیســتم در
دهههای طالیی پاریس است.
آخرین اثر نمایشگاه به طرز نمادینی
پرترهای است که او از خودش در نود
سالگی کشیده است .اثری که تمامی
پرسشهایش را درباره مفهوم انسان
و زیســتن دوباره پیش میکشد و به
طــرز رندانهای با تلخی یا طنز تلخی
پیونــد میدهــد .بخشــی از چهره
پیکاسو به صورت اسب در نقاشی تلخ
«گوئرنیکا»  -روایت بمباران این شهر
در اسپانیا در سال  - ۱۹۳۷اختصاص
دارد.
«راز پیکاســو» ،فیلم شناخته شد ه
هانری ژرژ کلوزو ،فیلمساز برجسته
فرانسوی که در این نمایشگاه هم به
نمایش گذاشــته شده ،تالشی است
برای ثبت مستقیم و بیواسطه خلق
هنری توسط نابغهای که جهان هنر
را به پیش و پس از خود تقسیم کرد.
محمد عبدی (رادیو فردا)

ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش ،اﺟﺎره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻼك در وﻧﮑﻮور ﺑﺰرگ
آیا درصدد فروش ملک مسکونی و یا تجاری خود هستید؟
آیا به دنبال بهترین موقعیت برای خرید ملک هستید؟
آیا درصدد خرید و یا فروش بیزنس فعال هستید؟
آیا به دنبال پیدا کردن مستاجر هستید؟
با تیمی متشکل از مشاورین باتجربه و با ارائه سرویس برتردر سرتاسر ونکوور بزرگ،
شما را در این راه همیاری کرده و آسودگی خاطر را برای شما فراهم میآوریم.
از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ از ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺎ در ﺑﺎزارﭼﻪ ﻧﻮروزى ﻧﻮرت وﻧﮑﻮور،
ﺟﺸﻦ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮرى و ﺳﯿﺰدهﺑﺪر در ﭘﺎرك اﻣﺒﻞ ﺳﺎﯾﺪ
دﯾﺪن ﮐﺮده و در ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﻰ ﺟﻮاﯾﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
برای دسترسی به لیست امالک موجود برای اجاره به وب سایت ما مراجعه کنید

۶04-۲۸۱-۱۸۲۸

www.88westrealty.com

Address: 1370 Marine Drive, North vancouver

604-281-1828
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اطالعيه سازمان ها و نهادهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگی
باشگاهایرانیان

بنیاد کانادا و ایران

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 میباشد.
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن 604-600-8308
تماس حاصل فرمائید.

برگزار می کند :دوازدهمین فستیوال نوروزی
فستیوال نوروزی برنامه ای شاد شامل رقص از مناطق
مختلف,آواز و موسیقی ،دی جی  ,برنامه مخصوص کودکان و
عرضه مایحتاج شب عید و خوراکهای لذیذ ایرانی میباشد.
بازدید از بازارچه برای عموم رایگان
کلیه بیزنس های قانونی که مایل به شرکت در فستیوال و
ارایه محصوالت و خدمات خود هستند هرچه زودتر نسبت به
اجاره میز اقدام نمایند.
دونيشن هاي شما به بنياد باعث امتنان است
یکشنبه  8مارچ  ، 2020ساعت  11صبح تا  6بعد از ظهر

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  ۲:۳۰بعدازظهر
آدرس:شمال لوهید مال ،خیابان کمرون ،سینیورسنتر،
جنب کتابخانه ،شماره۹۵۲۴
تلفن۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲ :

محفل مثنوی خوانی ونکوور
محفل مثنوی خوانی
به روش گنج حضور
تلفن و واتساپ 778-882-8868:
ورود رایگان

آموزش رایگان زبان انگلیسی
در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه میخواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی
افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان
انگلیسی آشنا شوید ،در کالسهای رایگانی که با معلمین
باتجربه ،هرچهارشنبه از ساعت  7تا  9:30شب در محیطی
دوستانه برگزار میشود ،شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room
9523 Cameron Street, Burnaby

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  1تا 6
در طی روزهای غیرتعطیل هفته ،صبح ،بعدازظهر و غروب
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر
تماس حاصل نمایید:
(مرکز خدمات رسانی فریزر) 604-324-8300
یا (مرکز خدمات رسانی گرنویل)604-323-0901

S.U.C.C.E.S.S.

The Pipe Shop Located In The Shipyards:
115 Victory Ship Way, North Vancouver

لطفا جهت رزرو با شماره ۶۰۴-۸۰۰-۱۹۷۷و یا ایمیل
تماس حاصل فرمایید admin@cif-bc.com

مدرسه ايرانيان (ترم زمستانی)
مدرسه ايرانيان برای آموزش زبان فارسی وايجاد ارتباط بين نسل
ها ،دوره زمستانی خود را برای کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن ،
در محيطی آموزشی و شاد آغاز می کند.
خدمات ما در سطوح پيش دبستانی ،اول تا پنجم و پيشرفته،
متناسب با دانش و ظرفيت دانش آموزان با روش های متنوع
شامل درس ،قصه گويی (خوانی) ،روزنامه و مقاله خوانی است .
کتابخانه مدرسه ايرانيان نيز برای وسعت بخشيدن به دايره لغات
و مطالعه بيشتر در دسترس دانش آموزان اين مرکز قرار دارد.
يو بی سی :دوشنبه ها )3:30-5()4-5:30( :
)University Hill Secondary School (Room 2A2
3228 Ross Drive, Vancouver, BC V6S 0C6

پورت مودی :سه شنبه ها)3:30-5()4-5:30( :

)Port Moody Recreation Complex (Room 3
300 Ioco Road, Port Moody, BC, V3H 5M9

نورت ونکوور :چهارشنبه ها)3:30-5()4-5:30( :
)N. Van. City Library (Board Room
120 W. 14th. St. N. Vancouver

ریچموند :پنج شنبه ها)3:30-5()4-5:30( :
7700 Minoru Gate. Richmond

پورت مودی :جمعه ها)3:30-5()4-5:30( :

)Port Moody Recreation Complex (Room 3
300 Ioco Road, Port Moody, BC, V3H 5M9

کوکيتالم و برنابی :شنبه ها)10:30-12()11-12:30( :
)Dogwood Pavilion (Cards Room
640 Poirier St. Coquitlam

وست ونکوور :شنبه ها )1:30-3()2-3:30( :
W. Van. Community Centre
)(Dance/Fitness Room
2121 Marine Dr. W. Vancouver

لطفا برای ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبايل
 ) 604( 551-9593يا )604(261-6564
با ژیال اخوان تماس حاصل فرمایید.

فراخوان به گردهمایی عالقمندان
به کار و فعالیت داوطلبانه

کانون فارغ التحصیالن
دانشکده فنی دانشگاه تهران

بنیاد کانادا و ایران جهت برگزاری دوازدهمین فستیوال
نوروزی از کلیه عالقمندان به فعالیت داوطلبانه
به خصوص دانشحویانی که مایل به دریافت اسکالرشیب
هستند دعوت به همکاری وهمراهی می نماید از کلیه عالقه
مندان دعوت می شود که در جلسه ای که بدین منظور برگزار
می گردد حضور به هم رسانده و اطالعات الزم و
مزایای کارداوطلبانه را در یافت نمایند.
تاریخ 23 :فوریه  2020زمان 3 :تا  5یعد از ظهر

گردهمایی ماهانه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده
فنی دانشگاه تهران مقیم بریتیش کلمبیا در تاریخ
چهارشنبه  ۲6فوریه از ساعت  ۷تا  ۹بعد از ظهر
در آدرس زیر تشکیل خواهد شد:

John Braithwaite Community Centre
145 1st St W, North Vancouver

برای اطالعات بیشتر با شماره  604-800-1977و یا ایمیل
 admin@cif-bc.comتماس حاصل فرمایید.
www.cif-bc.com
Follow us on FB,Twitter,Instagram

«گردهمایی گروه همراه»
برای تجدید دیدار با یاران قدیمی و آشنایی با دوستان جدید،
به جمع ما بپیوندید* :راههای دستیابی به رضایتمندی و
شادمانی در روابط با دیگران * نکاتی که در مراقبت از خود و
دیگران مورد توجه قرار می دهیم
* شناسایی و به اشتراک گذاشتن توانمندیها و تجربیات
* شناخت نیازها و مسئولیتها
دوشنبه  ۲۴فوریه  ۲۰۲۰ساعت  ۴تا ۶
Room 203 at Capilano Mall,
936 Marine Drive, North Vancouver

تلفن تماس778-681-8834 :
برنامه شامل :نرمش ،سخنرانی ،موسیقی و پذیرایی
مجری طرح :خانم مهتاب منوچهری؛
مشاور خانواده و واقعیت درمانگر
در این برنامه با استفاده از روشهای نوین روانشناسی واقعیت
گرا در ارتقای توانمندیهای شخصی و راههای دستیابی به
شادمانی درونی با هم همراه می شویم.

آکادمی فرهنگی موالنا

Delbrook Community Centre / Arbutus Room
851 West Queens Road, North Vancouver, BC

دراین جلسه آقای فؤاد رفیعی

Foad Rafii, M.Arch. Architect AAA, AIBC. FRAIC
به ایراد سخنرانی درزمینه « زندگی راحت در فضاهای
ی از سوی
کوچک» خواهند پرداخت .آقای فؤاد رفیع 
ونکوور سان ،یکی از ده آرشیتکتی که شکل امروز ونکوور
را ساخته اند ،نام گرفته اند.
از کلیه اعضاء کانون وعالقمندان دعوت میشود در این جلسه
حضور بهمرسانند .ورود برای عموم آزاد می باشد.
هیئت مدیره کانون فارغ التحصیل دانشکده فنی
دانشگاه تهران مقیم بریتیش کلمبیا www.fannibc.org

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

شما میتوانید 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.
کارگاه هایی برای آموزش رهبری به نوجوانان ،جمعه ها
از  ۱۰ژانویه تا  27مارچ ،از  ۴تا  ،۶مرکز مینرو

بر گزار می کند :شنبه بازار نوروزی
عرضه ی شیرینی های خانگی  ،غذاهای لذیذ،ترشی
و مربای خانگی،وسايل سفره ی هفت سین
،صنایع دستی ایران ،کارهای هنری و غیره
زمان 14:مارچ  2020از ساعت  10صبح تا 5بعد از ظهر
مکان:سالن فوقانی رستوران گیالنه
شماره ی  222خیابان پمبرتون واقع در نورت ونکور
با سپاس از حمایت مدیریت محترم رستوران گیالنه

ایرانیکا از آن همه ماست
و به تشویق و حمایت مالی
همه ایرانیان نیاز دارد.

تلفن۷۷۸-۳۲۰-۸۲۲۲ :

www.iranica.com

www.molanaacademy.com

« خدمات مشاوره خانواده برای فارسی زبانان »
سرویسی جدید برای خانوادههای فارسی زبان
برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان تماس حاصل
ی ۶۰۴-۴۶۸ -۶۱۰۰)۱
نمایید ( :داخل 
Azin.kalantari@success.bc.ca

مرکز اسالمی جامعه امام زمان (ع)
به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت (ع) می رساند
هر هفته پنجشنبه شب ها (شب جمعه) همراه با اقامه نماز
مغرب و عشا ،قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی
حاج آقا هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی
فرجه الشریف برقرار می باشد .لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت
(ع) دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.
7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com
societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

نردبان آسمان
کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان ،حس دینی نردبان آسمان
صحت این حس بجویید از طبیب
صحت آن حس بجویید از حببیب
زمان:روزهای جمعه از ساعت  6:30تا 8:30
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل  14غربی
برای اطالعات بیشتر با تلفن  6046165475تماس بگیرید

«عواید حاصل از این برنامه به خانواده قربانیان پرواز  ۷۵۲اهدا خواهد شد»

PAIVAND
PAIVAND

604-921-4726
1311
604-921-4726
1464
www.paivand.com
VANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO www.paivand.com
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مکانیکی بهروز

ﺳﺎ
ﻣﻬﯿﻦسا
ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ مهین
کامﺒیﺰ

604-8۲8-6589

604.250.0202
604.250.0202

پر کردن ﮔاز کولر اتومبیل فقﻂ  50دﻻر

Email:
Email:2500202@gmail.com
2500202@gmail.com

AirCare
تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پﺬیرفته میشود

منﺰل،
وامﻣﻨﺰل،
امالك،وام
ﻓروشاﻣﻼك،
خرید وﻓﺮوش
ﺛﺒﺖﺧﺮﯾﺪ و
ﺛﺒﺖ
امﻀا
دعوت
واموام
گواﻫیاﻣﻀﺎ
نامه،ﮔﻮاﻫﻰ
ﻧﺎﻣﻪ،
بانﮑی،دﻋﻮت
ﻫایﺑﺎﻧﮑﻰ،
ﻫﺎى
مدارك
اوراقو وﻣﺪارك
اصﻞاوراق
برابریﺑﺎ بااﺻﻞ
و وﺑﺮاﺑﺮى

تعمیر و تعویض
ﮔیربکس ،ترمز ،دینام،
استارت،کﻼچ،
تایمینگ بلتAircare ،

604.988.5556
604.988.5556

115-1433
)Court
115-1433Lonsdale,
Lonsdale,North
NorthVan
Van(Lonsdale
(Lonsdale
)Court

Towing

گالری و خدمات

ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺎره
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻼك ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ و
با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش
مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی ،مدرن و اصیل

تعویض لنت ترمز جلو تهیه لوازم یدکی تعویض روﻏن
با قﻄعه
نو و دست دوم
با فیلتر
مناسب
به قیمت
با قیمت مناسب فقﻂ  30دﻻر

فرش دلیـری

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺑﺮاى ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺎى اﺟﺎره ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻣﻼك ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﺟﺎره
ﺑﺮرﺳﻰ اﻋﺘﺒﺎري و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺟﺎره
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺟﺎره )(RTA
با  3نسل تجربه موفق در تولید ،عرضه و خدمات
ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ واﺣﺪ اﺟﺎرى
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

Pacific Rug galleRy

30

ﻓﺮوزان ﯾﺰدان

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

M.A.

Forouzan Yazdan

Licensed Property Manager

تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش

ﺑﺮاى اﺟﺎره ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
اﻣﻼكدرﻣﻮﺟﻮد
با گواهینامه از ﺑﺮاى
ونکوور
ﻟﯿﺴﺖ فرش
اتحادیه صنف

www.88westrealty.com
www.pacificruggallery.com Tel: 604.986.8585

(شعبه1370 Marine Drive,)1
1478 Marine Dr., North
Vancouver, BC North Vancouver
(شعبه1629 Marine Dr., North Vancouver, BC )2

Designed by: Daneshmand.ca

?ARE YOU READING THIS

خشا ،مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امﻼك

دفتر نوتاری پابلیک

رسمی
و
Facebook.com/KhashaHomes
خشاآگهی شما رزرو شده است
برای
دارالترجمهمکان
این
3110-233 Robson St., Vancouver

Cell: 604.377.9225

ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺩﺭ ﻁﺒﻘﻪ ۳۱
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﺗﺎﻭﺭ ﯾﻞ ﺗﺎﻭﻥ....

ثبت قانونی معامالت امالک و وامهای مسکن ،تنظیم وکالتنامه،
وصیت نامه ،دعوت نامه ،برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی
مدارک تحصیلی ،پاسپورت و گواهینامه مورد تائید ICBC

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
604-921-4726NotaryKhasha@yahoo.ca

OLD

S

OLD

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam

#3110-233
St.,
JUSTRobson
LISTED

#310-523 Whiting Way,


Coquitlam

NotaryKhasha.ca

S

Vancouver

ﻭﺍﺣﺪ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺷﻴﮏ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺭی ﻭ ﻻﻧﺪﺭی ﺩﺍﺧﻞ
ﻧﻮﺳﺎﺯیﻁﺒﻘﻪ  ۳۱ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﯽ ﻭی ﺗﺎﻭﺭ  ،۲ﺑﺎ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﻥ ﺳﻮﯾﻴﺖ ﺩﺭ
ﻣﻔﻴﺪ....
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﮐﻮﻩ ،ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﻟﺒﺎﺯ،
ﺷﺪﻩ ۸۲۶ ،ﺍﺳﮑﻮﺭﻓﻮﺕ ﻓﻀﺎیﻣﻨﻈﺮ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎی ﺑﺰﺭگ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ ،ﺟﻴﻢ ،ﺳﻮﻧﺎ ،ﺟﮑﻮﺯی ،ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﻴﻨﻤﺎ ،ﭘﺎﺭﮐﻴﻨﮓ ﻧﺒﺶ ﺁﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﻭ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ  ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ

مﮑان ﺟدید دارالتـرﺟمه رسمـی خشـا
در همﮑاری با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری

ﺟﻬت سﻬولت دسترسی ﺟامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یﮑﺠا
ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﻰ  :ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارك ﺣﻘﻮﻗﻰ ،ﺳﺠﻠﻰ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ،ﭘﺰﺷﮑﻰ،
ﻣﺎﻟﻰ ،ﭘﺎﺳﭙﻮرت ،ﺳﻨﺪ ازدواج و ﻃﻼق ،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﻰ ،ﮔﻮاﻫﻰ
ﻋﺪم ﺧﻼﻓﻰ ،ﺑﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﻋﺪم ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﻰ وزارت
دادﮔﺴﺘﺮى و دادﮔﺎه ﻫﺎى ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﺗﺎرى ﭘﺎﺑﻠﯿﮏ :ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼك و واﻣﻬﺎى ﺑﺎﻧﮑﻰ ،دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ،
وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ،وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﮔﻮاﻫﻰ اﻣﻀﺎء ،ﺑﺮاﺑﺮى ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﺪارك

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران
604-922-4600
قرار ﺣﻀوری با مراﺟعیﻦ گرامی با هماهنگی ﭘیشیﻦ تلﻔنی یا ایمیل
604-377-9225

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

$620,000

»تﻌهد ما صداقﺖ در خرید و ﻓروش منﺰل شماسﺖ »
کارهای خوشنویسی
از مجموعه
نویسیبا ارزیابﯽ رایگان مﻠﮏ شما
از مجموعه کارهای خوشتیﻢ ما
دیدن کنید
مهجوری
رامین
کنید
تخصصی امالك در ونﮑوور،
خدمات
دیدناراﺋه
رامین مهجوری و
3110-233 Robson St.

ﺧﺷﺎ ،ﻣﺷﺎﻭﺭ ﺧﺭﻳﺩ ﻭ ﻓﺭﻭﺵ ﺍﻣﻼک

604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

راه را برای خرید و ﻓروش منﺰلتان ﻫموار مﯽکند.

Ramin
Mahjouri
عالی نسب
ساناز

778-320-6326

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻫﻤﺎ ﯾﺤﯿﻮى

یحـیوی
دﻓتر حﻘوقی ﻫـما
آﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻮرود ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا و ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟

کﻠمﺒیا(ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﮐﺎﻧﺎدا و
دادگاهورود
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ﺟﻬﺖ
)بریتیﺶ
ﻫایﺑﻪکانادا
رﻓﻊرسمی
وکیﻞ

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎى ﺳﺒﺰ
YA Law Corporation
و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺳﺒﺎبﮐﺸﻰ
Homa Yahyavi,
»ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺎﻧﻪروزى«
J.D.ﺳﺒﺰ،
ﻃﺮاﺣﻰ ،اﺟﺮا ،ﻧﮕﻬﺪارى ﻓﻀﺎى
Barrister & Solicitor, Attorney
زﻧﻰat،
Law
اﺻﻼح ﺧﺎك،
ﮐﺎﺷﺖ ،ﻫﺮس ،ﭼﻤﻦ
ﭘﯿﺎدهرو ﺳﺎزى ،ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزى

ﺗﺠﺎرى و ادارى
ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ،ﻣﺮاﮐﺰ
- Cross Border Immigration
Law
)- Family Law (Divorce
ﺑﺎ  20ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ

آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻬﺎﺟﺮت
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2
ﺑﻪ Visa,
)Waiver
دﻋﺎوى ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ )ﻃﻼق(

604-620-9598

604-620-9598ﺑﻨﺪى وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻰ
ﺑﺴﺘﻪ

YA Law Corporation

تﻌیین وقﺖ
«مشاوره
قﺒﻠی»#504-938 Howe Street,
Vancouver,
V6Zبا BC
1N9
ﻗﺒﻠﻰ«
»ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ
www.yalaw.ca Email: info@yalaw.ca

دیدن کنید

GREEN DREAM Co.

ـ مهاجرت به آمریﮑا

کانادا
ﺑﻪ به
مهاجرت
ـ
ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻬﺎﺟﺮت
ـ دعاوی خانوادگی )ﻃالق(

کارهای خط نقاشی
رامین مهجوری

HomeByHoma@gmail.com

مریﻠند( Are you
inadmissible
Canada
or to the
و?U.S
سیtoو ایالﺖ
)واشنگتن دی
آمریﮑا
?Do you need to apply for a U.S waiver
Contact us

ـ
ـ
ـ

از مجموعه

778-317-9707

ramin mahjouri - art gallery
ramin mahjouri - art gallery

وﮐﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا

Fariborz.Khasha@gmail.com

ﻫما سروشیwww.raminmahjouri.com

Ramin Mahjouri

SanazAlinasab88@gmail.com

فریﺒرز خشا  ،عﻀو رسمی انﺠمﻦ مترﺟمان بی سی،
مترﺟم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،
اداره مﻬاﺟرت و ﭘناهندگی و ،ICBC
دارندة مﺠوز رسمی گواهی امﻀاء سوگندنامه
و استشﻬاد نامه در بریتیﺶ کلمﺒیا

Email:
اﺛﺎﺛﯿﻪ ﻣﻨﺰل
info@yalaw.caو ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﻧﺼﺐ

#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
»راﻣﯿﻦ«

604-842-2326

»اﻓﺸﯿﻦ«

778-980-1286

