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مجید محمدی

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

سیاست های مهاجرتی دولت ترامپ محدودیت های بسیاری 
را بر ایرانیان به دلیل رفتار دولتشان و سیاست  های جدید 
مهاجرتی دولت محافظــه کار تحمیل کرده و خواهد کرد. 
بعد از قرار دادن ایران در میان هفت کشوری که قاعدتا به 
شهروندانش ویزای ورود داده نمی شود )مگر به دانشجویان 
و افراد دارای شــرایط خاص(، شــهروندان ایرانی از ویزای 
بازرگانی و تجاری که می توانســت مقدمه  کسب اقامت و 
شــهروندی واقع شــود نیز محروم شدند. نسل جدید چه 
ویژگی هایی دارد؟ مهاجران نسل های قبل چه ویژگی هایی 

داشتند؟

مهاجرت میلیونی

سازمان ثبت و احوال کشور در سال ۱۳۹۱»تعداد ایرانیان 
مقیــم خارج را نزدیک به ۳ میلیون و پانصدهزار نفر اعالم 
کرد.« پس از آن در سال ۱۳۹5 دبیرکل شورای عالی ایرانیان 
گفت این  آمار پنج تا شــش میلیون نفر برآورد می شود. با 
توجه به مهاجرت سال های اخیر این رقم می تواند به رقمی 
بین 5 تا ۸ میلیون ایرانی رســیده باشــد که در پنج قاره 
زندگــی می کنند. اکثریت قریب به اتفاق این مهاجران در 
دوران جمهوری اسالمی  مهاجرت کرده اند. در ابتدا مقصد 
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 شیوه های متفاوت خود را داشته 
اســت. این که سخن از موج می گوییم بدین معناست که 
در این دوره ها مهاجرت افزایش قابل توجهی داشته است و 

به این معنا نیست که در چهل سال گذشته در دوره هایی 
این پدیده توقف داشته است. به عنوان مثال فرار مغزها و 
بعد مهاجرت کارگران ماهر و تکنیسین ها )مثل خلبانان، 
پرستاران و خیاطان ماهر( و افراد تحت تعقیب سیاسی و 

مذهبی، همیشگی بوده است.

197۸-19۸0: گریز از انقالب

در این موج ســران و مدیران حکومت پهلوی، هنرمندان، 
بخشی از بهاییان و یهودیان، نویسندگان و روزنامه نگاران 
آن دوره که در معرض بازداشت و محاکمه توسط نیروهای 
انقالبی بودند از کشــور خارج شدند. آنها که ماندند اعدام 
شده یا به زندان های 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.

19۸0-19۸2: گریز 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 ۱۹۸۱ رخ داد. در سال 
۱۹۸۸ با 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 می خواستند 

از سربازی اجباری بگریزند.

199۸-2000: گریز از انتقام گیری سیاسی

بعد از انتخاب خاتمی  به ریاست جمهوری در سال ۱۹۹۷، 

موجی از امید در جامعه برای باز شــدن فضای سیاسی و 
اجتماعی ایجاد شــد. علی خامنه ای و ســپاه و گروه های 
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 ۱۹۹۹ و 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.

2009-2010: فرار »فتنه گران«

پس از ظهور جنبش سبز، حکومت در سال های ۱۳۸۸ و 
۱۳۸۹ خورشــیدی در یک دوره کوتاه بیش از ده هزار نفر 
را بازداشت کرد و حدود ۱5۰ نفر را در اعتراضات خیابانی 
کشــت. علی خامنه ای فعاالن این جنبــش را »فتنه گر« 
خوانده و دستور صریح سرکوب آنها را علنا در نماز جمعه 
2۹ خــرداد ۱۳۸۸ صادر کرد. پــس از این رویدادها گروه 
نســبتا بزرگــی از نیروهای فعال سیاســی و اجتماعی و 
روزنامه نگاران و نویسندگان و هنرمندان و حتی ورزشکاران 
از کشور خارج شدند تا مورد بازداشت و شکنجه و اعترافات 

تلویزیونی و سال ها زندان قرار نگیرند.

201۳-2017: خروج عدالت گرایان غارتگر

ماهیت موج مهاجرت در دوره دولت محمود احمدی نژاد و 
بعد از پایان آن، با دوره های قبلی تفاوت دارد در عین حال 
مهاجرت مخالفان و فرار مغزها ادامه داشته است. در دوران 
احمدی نژاد حدود ۷۰۰ میلیارد دالر درآمد نفتی میان قشر 
حاکم توزیع شد، در حالی که شعار این دولت عدالت خواهی 
و آوردن پول نفت بر ســر سفره مردم بود. این قشر که بار 
اقصادی خود را در دوران هشت ساله  احمدی نژاد بسته بود، 
خواهان زندگی بهتر و آزادانه تر در غرب بود. این جمعیت با 
سرکوب های سیاسی برای همه و محدودیت های اجتماعی 
برای غیر خود مشــکل چندانی نداشــت و برای زندگی 
راحت تر و بهره گیری از منابع تاراج شده و گریز از تعقیب در 

آینده به غرب مهاجرت می کرد.
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 می کرد. 
اگر خانواده های ایرانی با رعایت حجاب اسالمی در امریکای 
شمالی مشــاهده می کنید به احتمال زیاد مربوط به این 
دوره از مهاجرت هستند. بخش عمده ای از همین مهاجران 
هســتند که برنامه های مذهبی رژیم در کشورهای غربی 
مثل عزاداری عاشــورا و تاســوعا در تورنتو و لس آنجلس 
را رونق می بخشند؛ ســالن های کنسرت خوانندگان طراز 
مکتب جمهوری اسالمی  )بنیامین، گلزار( را در لس آنجلس 
پر می کنند. این افراد گرچه در اقشار مختلف هوادار دارند 
اما سبک رفتاری آنها )خواندن برای امام زمان و حمایت از 
سیاست های فرهنگی جمهوری اسالمی( آنها رابه محبوبان 
ماشــین تبلیغاتی رژیم تبدیل کرد. آنهــا  در برنامه های 

تبلیغاتی رژیم در داخل و خارج شرکت می کنند.
 پس از کشته شدن قاسم سلیمانی همین ها بودند که در 
کانادا برای مرگ او شمع به دست به خیابان آمدند. بسیاری 
از جوانان این نســل امروز به البی گران جمهوری اسالمی 
 تبدیل شــده اند، 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 موج های 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 می رسد چون حتی با انتخاب 
یک دموکرات به ریاست جمهوری در سال 2۰2۰، سیاست 
مهاجرتی به راحتی و یا با ســرعت  قابل تغییر نیســت. 
دموکرات ها 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 می توان شاهد موج 
جدیدی از مهاجران به کشورهای همسایه )مثل ترکیه و 

آسیای مرکزی( یا اروپا بود.

بخش عمده ای از همین مهاجران هستند که برنامه های مذهبی رژیم در کشورهای غربی مثل 
عزاداری عاشــورا و تاســوعا در تورنتو و لس آنجلس را رونق می بخشند؛ سالن های کنسرت 
خوانندگان طراز مکتب جمهوری اسالمی  )بنیامین، گلزار( را در لس آنجلس پر می کنند. این افراد 
گرچه در اقشار مختلف هوادار دارند اما سبک رفتاری آنها )خواندن برای امام زمان و حمایت از 
سیاست های فرهنگی جمهوری اسالمی( آنها رابه محبوبان ماشین تبلیغاتی رژیم تبدیل کرد. آنها  

در برنامه های تبلیغاتی رژیم در داخل و خارج شرکت می کنند.

دروغگویی و دستکاری درباره 
جنایت هولناک هواپیمای اوکراینی 

ادامه دارد
 سپاه پاسداران

 می خواهد جعبه سیاه را 
»بازسازی« کند!

کیهان لندن- دروغ  های پی  در پی مسئوالن جمهوری 
اسالمی و ادامه اظهارات ضد و نقیض آنها در مورد این 
هواپیمــا خانواده   های قربانیان این فاجعه تلخ و افکار 
عمومی را بیش از پیش نگران   مخفی ماندن واقعیات 
کرده است. حاال گفته می شود که نظامی  ها در حال 

»بازسازی« جعبه سیاه هستند!
امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی، چهارشنبه 
۳۰ بهمن، 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 جعبه های سیاه هواپیما از جمهوری اسالمی 
در شــرایطی صورت می گیرد که مقام های رژیم به 
صراحت و با صدای بلند بطور رسمی اعالم کرده اند که 
توانایــی و تخصص فنی الزم برای بازخوانی اطالعات 
و دانلود محتــوای آن را ندارند. نظامی  هایی که برای 
سه روز شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری را 
الپوشــانی کرده اند و برای »غیرعمدی« جلوه دادن 
آن انواع و اقســام دروغ ها را به خورد رسانه ها و مردم 
داده اند حاال به جان جعبه ســیاه افتاده اند و به شدت 
احتمال مخدوش کردن عمدی اطالعات جعبه های 

سیاه برای روشن نشدن حقیقت می رود.
همزمان محمدجواد ظریــف وزیر خارجه جمهوری 
اســالمی برای دومین بار در یک هفته گذشته تاکید 
کرد که ایران جعبه ســیاه را تحویل کشورهای دیگر 
نمی  دهد. 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 می شود!«
برخــالف ادعای ظریف هیچ کشــوری تــا کنون از 
مشارکت بازرســان و نمایندگان جمهوری اسالمی 
در روند بررســی   های فنی جلوگیری نکرده و ظریف 
مانند همیشه فقط فرافکنی می  کند. قوانین و مقررات 
هوانوردی مشخص کرده است چه کسانی می  توانند 

بطور مستقیم در تحقیقات نماینده داشته باشند.
در مــورد ادعاهای وزرای دفــاع و خارجه جمهوری 

اسالمی ابهامات بسیار زیادی وجود دارد:
۱( امیر حاتمی وزیر دفــاع رژیم ادعا می  کند جعبه 
ســیاه هواپیما صدمه جدی دیده و برای بازسازی به 
بخشی از صنایع دفاعی سپرده شده این در حالیست 
که حســن رضایی فر مدیرکل دفتر بررســی سوانح 
هوایی ســازمان هواپیمایی ۱۸ دی  ماه 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 ۷52 که مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ منتشــر شد 
تاکید کرد بررسی جهت بازسازی و دریافت محتویات 
دستگاه ها »با اســتفاده از توان داخلی کشور« و »با 
حضور نمایندگان محترم قضایی و متخصصین داخلی 
انجام پذیرفت« و »همگی توافق داشتند که این نوع 
دستگاه ها از به روزترین دستگاه های موجود دنیا بوده و 

امکانات بازخوانی آن در کشور موجود نیست«.
وقتی در بررســی های فنی اولیه مشــخص شد که 
بازرســان ایرانی توانایی دانلود اطالعات را ندارند چرا 
باید جعبه های 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 می  شود؟!
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یک مجتمع با معماری استادانه

North Shore طراحی شده برای 

واحدهای اختصاصی سازنده این مجتمع،
اکنون برای فروش ارائه می شوند.

دفتر فروش جدید برای بازدید از نمونه خانه ها، 
اکنون باز می باشد.
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LIONS GATE 
VILLAGE

PRESENTATION
CENTRE

Designed by visionary Architect Foad Rafii- Rafii Architects Inc

Presentation Centre Address: 1502 Marine Dr., 
West Vancouver (at 15th Ave.) 
Site Address: 1633 Capilano Rd. (at Marine Dr.)

بازدید: همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر

Parkwestliving.ca 
info@parkwestliving.ca  |  604.770.1336

Klahanie Park

Future Belle Isle Park

Ambleside Beach British PropertiesPark Royal Shopping Centre
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Tel: 604.569.2080

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

Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

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، به نقــل 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 می کنند.

مارک –آندره بالنشار سفیر کانادا در سازمان ملل از سال 2۰۱6 ترودو را 
در این سفرها همراهی کرد.

با این حال نه ترودو و نه بالنشــار به رســانه ها نگفته اند که در این سفر 
حمایت چه کشورهایی را برای کانادا به دست آورده اند. 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 2۰۱۰ محافظه کاران به رهبری استفن هارپر در رقابت 
برای کسب کرسی غیردائم شورای امنیت در برابر پرتغال شکست خوردند. 
در آن زمان لیبرال ها به شدت از محافظه کاران انتقاد کردند و کسب کرسی 
غیردائم در شورای امنیت را یکی از وعده های بزرگ کارزار انتخاباتی سال 

گذشته خود قرار دادند.

ترودو در کنفرانس امنیتی مونیخ: 
مقررات جدید برای امنیت پروازهای غیرنظامی الزم است

جاستین ترودو نخست وزیر 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 بین المللی 
به منظور محافظت هر چه بیشــتر 
از هواپیماهای غیرنظامی در مناطق 
پرتنش تالش می کند و در این مسیر 
از حمایت برخی کشورها به ویژه هلند 

برخوردار است.
به گزارش هفته، به نقل از گلوبال نیوز، 
در حالی که بیش از یک ماه از فاجعه 
سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین 
و کشته شــدن ۱۷6 مســافر آن از 
جمله 5۷ کانادایــی بر اثر اصابت دو 
موشک »به اشــتباه« شلیک شده از 
طرف نیروهای مسلح ایران می گذرد، 
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.
نخست وزیر لیبرال کانادا در سخنرانی 
خود گفت شش ســال پیش در پی 
مسافربری  هواپیمای  مرگبار  سانحه 
خطوط هوایی مالزی بر فراز اوکراین، 

هلند و ده کشــور دیگر با فاجعه ای 
مشابه روبرو شدند. 

ترودو تاکید کرد درســت است که از 
دست رفتن انسان ها اتفاقی غم انگیز 
است،اما این که چنین اتفاقی ممکن 
اســت دوباره تکرار شــود، مسئله ای 

بسیار وحشتناک است.
ژوئیه ســال 2۰۱4 یــک هواپیمای 
مســافربری خطوط هوایــی مالزی 
بــا یک فروند موشــک زمین به هوا 
در حریم هوایــی یک منطقه تحت 
کنترل گروه های جدایی طلب طرفدار 
روسیه در غرب اوکراین ساقط و 2۹۸ 
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.
نخست وزیر کانادا افزود پس از فاجعه 
هواپیمای اوکراینــی در خاک ایران، 
یکــی از اولین تماس های تلفنی او با 
مارک روته نخست وزیر هلند بود. به 
گفته ترودو، در این گفتگوی تلفنی 
نخســت وزیر هلند اعالم کرد پس از 
ســانحه هواپیمای مالــزی در خاک 
اوکراین، فهرستی از تدابیر و توصیه ها 
برای افزایش امنیت پرواز هواپیماها و 
تقویت ثبات آسمان ها برای مسافران 
هوایی تهیه شــده است. ترودو افزود 
همان زمان بــا همتای هلندی خود 
عهد کرده که برای عملی کردن این 

توصیه های بکوشد.
کانادا با همکاری کشــورهایی که در 
سانحه سقوط هواپیمای پی اس ۷52 
خطوط هوایی بین المللی 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 آســمان های 

امن« یاد می کند.

ضرورت بازنگری در
 سیاست خارجی کانادا 

پس از نیم قرن
مــداد- چالش های پیــش آمده در 
روابط کانادا با چین و نیز تالش های 
دولتمــردان اتــاوا بــرای مذاکره با 
کشــورهای مختلف به منظور جلب 
آرای آنها در دستیابی به یک کرسی 
موقت در شورای امنیت، یک بار دیگر 
توجه ها را به نقــش کانادا در عرصه 
بین الملل جلب کرده اســت. سئوال 
اینجاست که آیا کانادا توانسته نقشی 
هم وزن اقتصاد بزرگ خود در دنیای 

دیپلماسی جهانی ایفا کند.
دیوید مالرونی ســفیر ســابق کانادا 
در چیــن )از 2۰۰۹ تــا 2۰۱2( در 
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 می خوانیم:
نیم قرن 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 سال های دهه ۱۹6۰، دولت 
لیبــرال پی یر ترودو که تازه به ســر 
کار آمــده بود، به این نتیجه رســید 
نیازمند  که سیاست  خارجی کشور، 
بازنگری اســت. در آن سال ها، نفوذ 
گسترده ای که کانادا در دوره پس از 
پایان جنگ جهانی داشت، به تدریج 
از بیــن رفته بود و متفقن و همچین 
دشمنان شــان توان خود را بازیافته 

بودند.
کانادا عالوه بــر درک موقعیت رو به 
افول خود در جامعه به شدت رقابتی تر 
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 ســال ها نگاه می کنیم، 
می بینیم که ســند سیاست خارجی 
کانادا، نتایجی چندگانه را با خود به 
همراه داشت. بر اساس این سند، کانادا 
باید به نقشی جدید و واقع گرایانه تر در 
عرصه جهانی دست می یافت، نقش 
یک نیروی خیرخــواه را ایفا می کرد 
و تابع تصمیمات سازمان ملل متحد 
بود. کانادا همچنــان این نقش را در 

عرصه بین الملل ایفا می کند.
اما بازنگری های صورت گرفته در این 
سند و اقدامات سیاسی مختلفی که 
در پی آن شــکل گرفت سبب شد از 

عمق و گستره رابطه کانادا به ایاالت 
متحده کاسته شــود. تالش ها برای 
تنوع بخشــی به تجارت که از سوی 
دولت هــای کانادا با عنــوان »گزینه 
ســوم« )Third Option( از آن یــاد 
می شد و کشورهای اروپایی و ژاپن را 
شریک تجاری مطلوب می دانست، راه 
به جایی نبرد. شاید از آن بدتر اینکه 
هرگز به این شکســت )در سیاست 
خارجی( اعتــراف نکردیم. در مقابل، 
بــه این روند ادامه داده ایم، نقش یک 
نیروی خیرخواه را در عرصه بین الملل 
بازی کرده ایــم 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 برنامه ای 
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 کانادایی ها تاکنون، تغییر خاصی 
در این الگو ایجاد نشــده اســت. اما 
اوضاع کنونی شــباهت های 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 می گیرد که از 
قدرت اقتصادی خود برای تاثیرگذاری 
و ســاکت  کردن ما استفاده می کند، 
امنیت ملی ما را خدشــه دار کرده و 
ســازمان های بین المللی را به چالش 

می کشد.
یک بار دیگر با پیامدهای نزول جایگاه 
کانادا در عرصه جهانی روبرو هستیم. 
اکنون دیگر مســاله این نیســت که 
ایاالت متحده می خواهد 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 

مدت هاست که رو به ضعف گذاشته 
است.

پنجاه سال، زمان زیادی برای انتظار 
بــه منظــور بازنگری )در سیاســت 
خارجی( به شــمار می رود. اما اجرای 
بازنگری توسط دولت موقت، نیازمند 
روبرو شدن با سه واقعیت نه چندان 

خوشایند است. 
واقعیــت اول که در بازنگری ســال 
۱۹۷۰ در نظــر گرفته شــد ولی در 
اجرا به آن بی تفاوتی شــد، این است 

که سیاســت خارجی از سیاســت 
داخلی درست منشاء می گیرد. اقتصاد 
قدرتمنــد زیرســاخت ها و نهادهای 
ملی قدرتمنــد و نیز تمایــل برای 
سرمایه گذاری در امور دفاعی و امنیتی 
امکان تاثیرگذاری بین المللی را فراهم 

می سازد.
دومیــن چالش که باز هم در ســال 
۱۹۷۰ مــد 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 نیم  قــرن، هنوز 
-شاید به شکلی ساده لوحانه- حس 
هدفمندی و غرور ملی را داریم و باور 
داریم که آینده کشورمان به گذشته 
پرافتخارمان ارتباط دارد. کسانی که 
در سال ۱۹۷۰ سند سیاست خارجی 
کانادا را می نوشتند نمی دانستند که 
جاستین ترودو در سال 2۰۱5 بیان 
خواهد کرد کــه »کانادا هیچ هویت 
بنیادینــی نــدارد«. ایــن اظهارنظر 
موجب حیرات کشورهای دیگر و البته 

کانادایی ها شد.
سومین و آخرین چالش پیش رو در 
توسعه سیاست خارجی نیز که دولت 
لیبرال در سال ۱۹۷۰ هم با آن روبرو 
بود، تقویت حس هدف مندی ملی در 
میان کانادایی ها 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 
بین الملل بپردازیم و البته به این نکته 
مهــم هم توجه کنیم که سیاســت 
خارجی کانادا باید توسط کانادایی ها 

تعیین شود.
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حمله شدید اندرو شییر به جاستین ترودو
 در ماجرای اعتراضات بومیان کانادا

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
جاستین ترودو، نخســت وزیر کانادا 
پیش از ظهر روز سه شــنبه 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 روزنامه نگاران 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 محافظه کاران 
با سخنرانی خود در مجلس عوام خود 

را بی اعتبار کرد.«
با این حــال 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 راه های 

مسالمت آمیز حل و فصل کند.«
جاســتین ترودو گفت: »ما مدت ها 
نتوانســته ایم در مســیر آشتی گام 
مهمی برداریم. این کار الزمه همکاری 
بیشتر اســت. هیچ رابطه ای در کانادا 
مهم تر از رابطه با بومیان کانادا نیست. 
من رسما دست دوستی به طرف اقوام 

اولیه دراز می کنم.«
به گفته ترودو، دولــت لیبرال کانادا 
تعهد کرده است از طریق گفتگو یک 

فضای مســالمت جویانه و آرام برای 
همه شرکای خود به وجود آورد.

ترودو گفت: »این فرصتی اســت که 
چشــم اندازهای مختلف را با یکدیگر 
آشــتی دهیم. چرا کــه تنها راه حل 
مشکالت همین است. آیا ما خواستار 
کشــوری با اختالفات حل نشدنی و 
آشتی ناپذیر هستیم؟ آیا ما کشوری 
می خواهیم 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.« 
تــرودو  دولــت  از  محافظــه کاران 
خواســته اند به انســداد خطوط راه 
آهن که اقدامی »غیرقانونی« اســت، 
هر چه زودتر پایان دهــد. ترودو در 
سخنرانی روز سه شــنبه 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 بســته اند. این اعتراضات حمل 
و نقل ریلی بخش های گسترده ای 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 
محاصره ای 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 مســئولیت های 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 برهه ای 
تعیین کننده قرار داریم. ما باید نشان 
دهیم که نماینده چه کسانی هستیم. 
آیا کشوری هســتیم که پروژه های 
بزرگ ملــی را به اجــرا می گذارد یا 
کشــوری که در آن چنــد معترض 
می تواننــد 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 
تایید کرده اند، حمایت  گاسلینک را 

می کند.
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 می شــوند، 
پروزه کاستل گاسلینک را قبول دارند؛ 
اما رهبــران موروثی ایــن قوم با آن 

مخالف هستند.

روسای بومیان کانادا در تالش
 برای کاهش تنش در اعتراضات 

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
روسای اقوام اولیه کانادا روز سه شنبه 
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 اعتراض آمیز 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 زده اند چرا که خواســتار 
تغییــرات هســتند؛ اما بــرای حل 
اختالفات الزم است که همه طرف ها 
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 هیچ کس 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 می دهید و گفتگو را شــروع 

می کنید.«
رئیس بزرگ کانســتاک بــا دعوت 
از اعضــای قبیلــه خــود بــه صبر 
و خویشــتن داری، تصریــح کــرد: 
اقتصــادی بحران ریلی  »پیامدهای 
بســیار بزرگ اســت و بــا ادامه این 

روند خطرات تشدید تنش نیز بیشتر 
خواهد شد. راه های 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 
درخواســت هایش از بومیــان برای 
برداشــتن موانع در خطوط ریلی، با 
اعتراضات شدیدی در کانستاک روبرو 

است.
از بیــش از ده روز پیــش گروه های 
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 بسته اند.
ترودو نیز روز سه شنبه در کنفرانس 
مطبوعاتی خــود در اتاوا حل و فصل 
مسالمت آمیز بحران خطوط ریلی را از 

طریق گفتگو خواستار شد.

نخست وزیر ساسکچوان خواستار برخورد قاطع با بومیان معترض شد

به گزارش ســی تی وی، نخست وزیر 
کبک گفت: »آقای تــرودو باید یک 
مهلــت زمانی را در چنــد روز آینده 
تعیین کنــد. هم اکنــون، 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 می آورد 
تا نیروهای پلیس در سراســر کشور، 
اقداماتی یکنواخت را در این خصوص 
انجــام دهنــد. نخســت وزیر کبک 
همچنین به مذاکرات خود با پلیس 
کبک برای دخالــت در این موضوع 
نیز اشاره کرد. او گفت: »اقتصاد کانادا 
از این موضوع آسیب می بیند و باید 

بــه کانادایی ها گوش کنیم…باید به 
حقوق مردمان بومی احترام بگذاریم 
و به آنها گــوش کنیم. امــا باید به 
حرف های کانادایی ها و کبکی ها هم 

گوش کنیم.«
اسکات مو Scott Moe نخست وزیر 
اســتان ساســکاچوان ضمــن ابراز 
نارضایتــی از نحــوه مدیریت بحران 
در بخشــی ریلی کانادا توسط دولت 
فدرال، با همتایان استانی خود در این 

باره گفتگو می کند.
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.
نخست وزیر ساســکاچوان در صفحه 
توئیتر خود نوشــت به عنوان رئیس 

این  برگزاری  فدراســیون  شــورای 
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 نخست وزیران 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 شیوه های 
صلح آمیز نظیر گفتگــو تاکید کرده 

است.

فرانسوا لوگو: مسدودسازی خطوط ریلی، غیرقانونی است
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رشد قیمت مسکن در کانادا با گذر از شوک استرس تست و مالیات خریداران خارجی
ایرونیا- به نظر می رسد سیاست هایی 
که تا بــه حال برای جلوگیری از داغ 
شــدن بیش از حد قیمت مسکن در 
کانادا اتخاذ شده اند در طوالنی مدت 
نتوانســته اند قیمت ها را پایین نگه 

دارند.
انجمــن امالک کانــادا جمعه هفته 
گذشــته در گزارشــی گفت قیمت 
مسکن در کانادا شــاهد سریع ترین 
رشد ساالنه خود از سال 2۰۱6 به بعد 
بوده و انتظار می رود قیمت ها امسال 

بیشتر هم افزایش داشته باشند.
جیسون اســتیون رییس انجمن در 
بیانیه ای 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 ادامــه دار در میان 

فروشندگان شده است.«
با وجود اینکه میزان فروش در ژانویه 
نســبت به یک سال قبل 2.۹ درصد 

کاهش داشت، قیمت متوسط مسکن 
بازفروش شــده ۱۱.2 درصد باالتر از 
ســال قبل بود و بــه 5۰4 هزار دالر 
گران قیمت  بازارهای  وقتی  رســید. 
تورنتو و ونکوور کنار گذاشــته شود، 
قیمت میانگین ۳۹5 هزار دالر است 
که نشان از افزایشــی ۹.۷ درصدی 

نسبت به سال قبل دارد.
ریشــی ســوندی اقتصاددان تی دی 
بانک در یادداشت چشم انداز 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 

شکایت ده ها مسافر از ایرالین های کانادایی
 برای عدم پرداخت غرامت  پروازهای تاخیری بررسی می شود

ایرونیــا- ســازمان حمل و نقل کانادا 
قصد دارد شکایتهای مسافران مبنی 
بر این که ایرالین ها به درستی دالیل 
خود برای عــدم پرداخت غرامت به 
پروازهای تاخیری را تشریح نمی کنند، 

به شکلی دقیق بررسی کند.
دولــت فدرال روز پانزدهم دســامبر 
قوانین جدیــدی را اعــالم کرد که 
برمبنای آنها ایرالین ها باید برای تاخیر 
یا کنســل پروازهایی که در کنترل 
ایرالین قرار دارند و مربوط به مسائل 
امنیتی نمی شوند، تا سقف هزار دالر 
غرامــت پرداخت کننــد. وقتی یک 
ایرالین غرامت مسافر را رد می کند، 
بایــد توضیح بدهد که چرا این اتفاق 

افتاده است.
سازمان حمل و نقل گفت چند شکایت 
از سوی مســافرانی دریافت کرده که 
از توضیحات خطــوط هوایی راضی 
نبودند. در نتیجه، سازمان شش هفته 
آینده را صرف بررســی شکایت ها و 
جمع آوری شواهد از سوی ایرالین ها 

می کند.
اســکات اســراینر مدیــر عامل این 
سازمان در بیانیه ای گفت: »ایرالین ها 
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 اتهام  می پردازد کــه در بعضی 
موارد ایرالین هــا از این تعهد پیروی 

نکرده اند.«
گزارشی  نیوز  یکشنبه سی بی ســی 
منتشــر کرد که در آن چند مسافر 
گفتند »حیــرت زده« هســتند که 
ایرکانادا چه دالیلی برای عدم پرداخت 
غرامــت بــرای پروازهــای تاخیری 
به آن ها ارایــه داده اســت. از زمان 
انتشــار آن مطلب، بیش از ۷۰ نفر با 
سی بی سی نیوز تماس گرفته اند، موارد 
خود را توصیف کرده اند و گفته اند چرا 
درخواســت پرداخت غرامت شان رد 

شده است.
بیشــتر این موارد مرتبط با ایرکانادا 
بودند که بزرگ ترین ایرالین کشــور 
اســت. یکی از شکایت ها این بود که 
یک نفــر غرامت دریافت کــرده اما 
هم ســفر 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 
قانون  ایــن  شفاف ســازی جزییات 
پیچیده استفاده خواهد کرد«. ایرکانادا 
گفت از روز پانزدهم دســامبر به بعد 

هشت میلیون مسافر را جا به جا کرده 
و »تعداد نسبتا کم شکایت ها« نشان 
می دهد که ایرالین از قوانین پیروی 

می کند.
از ســوی  همچنین شــکایت هایی 
مسافران وست جت ثبت شده است. 
یکی از آن ها تایلر بوردن اهل کلگری 
است که وست جت در ابتدا به او قول 
داد به خاطر تاخیر بیش از ۹ ساعت 
به خاطر کمبود خدمه پرواز، به او هزار 

دالر غرامت پرداخت خواهد شد. اما با 
فاصله کمی او ایمیل دیگری دریافت 
کرد که می گفت اشتباهی شده، هیچ 
غرامتی به او پرداخت نمی شود و هیچ 

توضیحی هم ارایه نشد.
وســت جت در ایمیلی به سی بی سی 
نیوز گفت از قوانیــن جدید پیروی 
می کنــد و »به همکاری با ســازمان 
حمل و نقــل برای اطمینــان حاصل 
کــردن از پیــروی از قوانیــن ادامه 

ایرالیــن همچنین گفت  می دهد«. 
مورد بوردن را بررسی می کند.

اما بوردن و پاالمار که ناراضی هستند 
هــر دو از ایرالین هــا نزد ســازمان 
مورد  کرده اند.  شــکایت  حمل و نقل 
آن هــا حاال تبدیل به یکــی از موارد 
بسیاری شده که سازمان حمل و نقل 
مشغول بررسی آن است تا تعیین کند 
که ایرالین ها از قوانین جدید پیروی 

iroonia.ca .می کنند یا خیر

از سال شاهد کاهشــی بیش از حد 
نرمال در تعــداد امالک ثبتی جدید 
هستند چون مالک ها می خواهند صبر 
کنند. ســوندی هم باور دارد که این 
روند امســال ادامه خواهد داشت که 
هم باعث محدود کردن رشد فروش ها 
و هم افزایش فشارهای قیمتی خواهد 
شــد. همچنین گفته می شود برنامه 
انگیــزش خانه اولی ها ممکن اســت 

نقشــی در تســریع افزایش قیمت 
مســکن ایفا کند. با وجود اینکه این 
برنامه عالقــه خانه اولی های زیادی را 
جذب نکرده، ممکن است سفته بازان 

را تشویق کند وارد بازار شوند. 
اتاوا و مونترال در ژانویه شاهد شماری 
از قوی ترین افزایش قیمت ها بودند و 
قیمت های معیارشان به ترتیب ۱۳.5 
درصد و ۹.۷ درصد افزایش داشــت. 

در شــهرهای پرریز تا حدود زیادی 
قیمت ها ثابت بود اما رجینا شــاهد 

کاهش قیمت 6.۹ درصدی بود.
قیمت ها در ونکوور ۱.۷ درصد کاهش 
پیدا کرد اما با افزایش اخیر فروش ها 
احتماال دوبــاره قیمت ها باال خواهد 
رفت. در بقیه بریتیش کلمبیا از جمله 
ونکوور آیلند و فریزر ولی هم قیمت ها 

به رشد تک رقمی بازگشتند.

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 داده های 
سازمان آمار کشور در ابتدای جوالی 
2۰۱۹ منتشر شده است، در این آمار 
عالوه بر جمعیت کشور، تعداد نفوس 
و جمعیت شــهرهای بــزرگ نیز به 
تفکیک در جدولی بنام سرشــماری 

کالنشهرها )CMAs( آمده است.
۳5 عضو CMAs محل اقامت بیش 
از ۷۰ درصد از جمعیت را تشــکیل 
می دهند که روز بروز ســهم شان از 
جمعیت کشور بیشتر می شود. میزان 
این جمعیت طی جــوالی 2۰۱۸ تا 
جــوالی 2۰۱۹ حــدود ۱/۷ درصد 
افزایــش یافته اند که در مقایســه با 
رشــد ۰/6 درصدی 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 2/۸ 

درصد شاهد بیشترین رشد در کشور 
بوده اند و شــهرهای لندن و گاتینهو 
در این اســتان که اغلب مورد توجه 
مهاجران هستند با رشد 2/۳ درصد 

مواجه بوده اند.
از انتاریو که بگذریم رشد جمعیت در 
هریک از شهرهای کلگری، ادمونتون 
و لــت بریج در آلبرتا طی 2۰۱۸ و تا 
2۰۱۹، بیش از 2/۱ درصد 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 
۰/۸ بوده 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 ۳5 شهر 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 

می روند.
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.
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C.I.S Canada
Immigration
Services

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

تبدیل ویزاى توریستى به S/P و W/P بعد اقامت دائم
دریافت اجازه کار 2 ساله و بعد اقامت دائم
پذیرش + ویزاى تحصیلى دبستان تا دانشگاه

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

. تحویل رایگان دارو درب منزل
. ساخت  داروهاى  ترکیبى 

. تزریق  رایگان  واکسن آنفوالنزا  
. تهیه  رایگان بلیستر پک

. تهیه و تجویز  جوراب واریس
. داروهاى ترك سیگار رایگان

. دریافت  داروهاى  مصرف گذشته

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

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

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

داروخانه سنت جورجز

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

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

جاستین ترودو به خاطر 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 ۷52 اکرایــن 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 ۷52  عامدانه 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 5 کشور 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 می بایست 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 کانادایی ها 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 ۷52 
دروغ بگه ، الپوشــانی کنــه و مانع 
تحقیقات بشــه ، همون کاری که در 
۳۷ روز 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 ۷52 اســت ولی قصد ندارد آن 
را در اختیار کشور دیگری قرار دهد. 

پس از این اظهارات ، مقامات 5 کشور 
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 

بیانیه ای دو ماده ای بود.
این بیانیه را فرانسوا-فیلیپ شامپین، 
وزیر خارجه کانادا قرائت کرد که ایران 
را به تعجیل در انجام مسئولیت های 
خود بر اســاس معاهدات بین المللی 

فرا می خواند.
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 کرده اند.
افــزود  شــامپین  فرانســوا-فیلیپ 
محمدجواد ظریف، به عنوان مهمان به 
این نشست پیوسته و به او گفته شده 
ایران باید بالدرنگ به پرســش های 
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 

iroonia.ca تحقیقات چیست؟

ایرونیا- مهاجرانی که به نیوبرانزویک 
نقل مــکان می کننــد جمعیت این 
اســتان را باالتر برده انــد و آن را به 
رقم رکوردشــکن بیش از ۷۸۰ هزار 
نفر رسانده اند، اما نگاهی نزدیک تر به 
ارقام نشان می دهد که خیلی از آن ها 

نمی خواهند آنجا زندگی کنند. 
تد مک دونالد، مدیر انستیتو تحقیقات، 
داده ها و تعالیم دانشگاه نیوبرانزویک 
درباره  داده هایی  جمع آوری  مشغول 
این بوده که چند نفــر تحت برنامه 
اســتانی مهاجرتی به آنجا می روند و 

می مانند.
او گفــت: »دلیل انجــام این کار این 
است که بهتر بتوانیم در زمینه جذب 
و حفــظ مهاجران سیاســت گذاری 

کنیم.«
برنامه استانی مهاجرت اجازه می دهد 
استان بتواند درخواست های مهاجرت 
را برای تایید فدرال، اسپانسر و تسریع 
کند. برنامه کارکنان بامهارت یا افراد 
تجاری باتجربه و خانواده هایی را وارد 
اســتان می کند که می خواهند آنجا 

زندگی کنند.
داده ها از اسناد ورود به استان از طریق 
برنامه مهاجرتی جمع آوری و با اسناد 
پزشکی افراد تطابق داده می شود. اگر 
مهاجران استان خود را تغییر بدهند، 
شــماره های مراقبت از ســالمت با 

تاریخ ها تعویض می شود.
داده ها نشــان می دهد که نرخ حفظ 
مهاجران در ســال اول بعــد از ورود 
باالست اما بعد ارقام تغییر می کند. در 

نیمی از مهاجران بعد از 5 سال 
استان نیوبرانزویک را ترک می کنند

سال اول حدود ۷5 درصد از مهاجران 
حفظ می شوند. طی سه سال این رقم 
به 6۰ درصــد کاهش پیدا می کند و 
بعد از پنج ســال تنها نیمی از آن ها 

هنوز در استان ساکن هستند.
یکی از نکات غیرعادی این است که 
تعدادی از درخواست دهندگان هرگز 
ظاهر نمی شــوند. این امر می توان به 
این دلیل باشــد که آن ها هرگز وارد 
نیوبرانزویک نمی شوند بلکه به فاصله 
کمی بعد از ورود به اســتان، آنجا را 
ترک می کنند یا اسنادشان به دلیل 
تاریخ تولد غلط یا تفــاوت در نحوه 

هجی شدن نام شان، پیدا نمی شود. 
در گــزارش همچنیــن آمــده که 
نیوبرانزویک تنها حدود 64 درصد از 
مهاجران مورد هدف ورودی از طریق 
برنامه مهاجرت خود را حفظ می کند.

تعداد زیادی از مهاجران به طور مداوم 
از چین وارد می شوند و از سال 2۰۱۳ 
به بعد تعداد مهاجران ورودی از این 
کشــور ۱۰۰ نفر بوده است. اما تعداد 
مهاجران فیلیپینی از سال 2۰۱6 به 
شدت افزایش داشته و در سال 2۰۱۷ 
به ۱۷۰ نفر رســیده اســت. داده ها 
همچنین نشــان می دهد که شانس 
ماندن فیلیپینی هــا در نیوبرانزویک 
بسیار بیشتر است و چینی ها، ایرانی ها 
و ویتنامی ها کمتر آنجا باقی می مانند.

مک دونالد گفت نگه داشتن مهاجران 
در یک اســتان کوچک و روســتایی 
بســیار  کار  نیوبرانزویــک  ماننــد 
چالش برانگیزی 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 می  کنند کــه چرا احتمال باقی 
ماندن تعدادی از مهاجران بیشــتر و 
احتمال ترک کردن دیگران بیشــتر 
از بقیه اســت. مک دونالد گفت: »در 
این مطالعه ما به بررسی این مسئله 
پرداختیم که چه اتفاقی دارد می افتد. 
و حــاال می خواهیم به این مســئله 
نگاه بیندازیم که چرا این اتفاق دارد 

iroonia.ca ».می افتد

سهام راه آهن بمباردیه به فرانسه فروخته می شود
وال اســتریت ژورنال در شماره روز 
یکشنبه خود )شانزدهم فوریه( نوشت: 
شرکت خطوط ریلی آلستوم فرانسه 
توافق نامه ی اولیه برای خرید سهام راه 

آهن بمباردیه را امضا کرده است.
به گزارش هفته، به نقل 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 سرمایه گذاری 
کبک که در حال حاضر 5/۳2 درصد 
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 

شرکت فرانسوی شکل خواهد گرفت، 
خریداری خواهد کرد.

بــا این حــال ماکســیم شــانیون 
گذاری  ســپرده  سخنگوی صندوق 
و ســرمایه گذاری کبــک اعالم کرد 
این نهــاد هرگز درباره شــایعات یا 
فرصت های 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 
دارایی های فروخته شده این شرکت 
از جمله فروش ســهام آن در برنامه 
 C Series کــه قبالً با نــام( A220
شناخته می شد( به ایرباس و شرکت 

بمباردیه، اضافه می شود.
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چه دالیلی می تواند به رد تقاضای ویزای موقت کانادا بیانجامد؟

اخیــراً  کانــادا  مهاجــرت  اداره 
توریســتی  ویزای  درخواســت های 
بــا  را  ایرانی هــا  دانشــجویی  و 
سخت گیری های بیشتری نسبت به 
گذشته پاسخ گو است. درصد رد تقاضا 
به میــزان قابل توجهی رو به افزایش 
است. ویزای اقامت موقت و یا ویزای 
توریستی )TRV( یک سند رسمی در 
پاسپورت متقاضی است و نشان دهنده 
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 می نماید 
و متقاضیــان ایرانی جزء متقاضیانی 
هســتند که نیاز به اخذ ویزا قبل از 

ورود به این کشور دارند.
5 دلیل اصلی رد تقاضای ویزای موقت 

را می توان به شرح زیر نام برد.

عــدم آگاهــی الزم متقاضیان به 
قوانین و مهم تر از آن روش بررسی 
درخواســت ویزا توســط افسران 
مهاجرت یکی از مهم ترین عوامل رد 

تقاضا است.

میــزان رد تقاضــای ویــزای اقامت 
موقت کانادا برای تمامی متقاضیان از 
کشور های 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 5 درخواست ویزای 
توریستی تنها یک درخواست پذیرفته 

می شود.

متقاضیــان ایرانــی در میــان دیگر 
متقاضیان کشور های دیگر هم اکنون 
یکی از باالتریــن درصد رد تقاضای 
ویــزای توریســتی و تحصیلی را در 
چند ماه اخیر داشته  اند. عدم پیروی 
از قوانین و شرایط اقامت موقت اعطا 
شده و یا درخواست پناهندگی پس از 
ورود با ویزا های توریستی و دانشجویی 
متاسفانه یکی از مخرب ترین روش   ها 
برای پاییــن آوردن درصــد اعتماد 
نسبت به دادن ویزا به متقاضیان یک 
کشور محسوب می گردد. تنها در سال 
گذشته با اعالم پناهندگی دارندگان 
ویزای توریستی پس از ورود به کانادا 
بالغ بر ۷۰ درصد تقاضاهای تحصیلی 
و توریســتی متقاضیان ایرانی که از 
شــرایط اخذ ویزا برخــوردار بوده  اند 
متاسفانه با رد تقاضا مواجه شده است.
افــرادی که دارای ویزای توریســتی 
هســتند شــهروند و یا مهاجر کانادا 
محســوب نمی شوند اما ممکن است 
بــه طور قانونی به منظــور گذراندن 

تعطیــالت، دیدار با افــراد خانواده و 
یا جلســات تجاری وارد کانادا شوند. 
دارندگان ویــزای ویزیت حداکثر 6 
ماه بدون داشتن اجازه کار و تحصیل 
می توانند اقامت داشته باشند. اجازه 
اقامت طوالنی تــر و یا تحصیل برای 
دوره های طوالنی تر از 6 ماه مستلزم 

اخذ مجوز است.
اصلی ترین 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 می دهد 
می بایست وابستگی های وی را برای 
اثبات برگشــت بعد از سپری شــدن 

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 مهم ترین آنها محسوب 

می گردند.

پشــتوانه  برای  ارســالی  مدارک 
نبوده  کامل  و  قوی  درخواست شما 

است

نیاز برای درخواســت  مدارک مورد 
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 چک لیست 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 می تواند 
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 

بی توجهی قرار می گیرد.
ضعف ارائه شواهد و مدارک از تمامی 
وابســتگی های خود به کشور محل 
اقامــت که موجب نیاز به بازگشــت 
متقاضی به کشــور محــل اقامتش 

می شود.
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 

نمی گیرند.

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 
می توانند درصد میزان وابســتگی و 
امکان بازگشت متقاضی را به کشورش 

تعیین کنند.

دعوت نامه 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 هزینه های خود در کانادا است. 
بنابراین اعــالم دعوت کننده 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 فایل های قبلی

بسیاری از افراد به علت بی توجهی به 
حساسیت تکمیل فرم های درخواست 
ویزا اطالعات دقیق و کامل خود را در 
فرم   ها وارد نمی کننــد و یا اطالعات 
مغایرت  می کننــد.  وارد  نادرســت 
اطالعــات باعث رد تقاضای متقاضی 
خواهد شــد و در صورتی که افســر 
مهاجــرت به اطالعــات و یا مدارک 
جعلی اطمینان پیدا کند می تواند تا 
5 سال حق درخواســت مجدد را از 

متقاضی سلب نماید.
دعوتنامه می بایســت تمام اطالعات 
دعوت کننده و دعوت شــده را داشته 
باشد و توسط دعوت کننده امضا شده 

باشد.
بنابراین تا زمانی که مدارک ارائه شده 
توسط شما بتوانند ســه اصل زیر را 
برآورد کنند می توانید 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 هزینه های 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.
دعوت نامه کامل رسمی

پذیرش تحصیلی مناســب با مقطع 
تحصیلی، کاری و سنی

ارائه اطالعــات دقیق و کامل در فرم 
درخواست

معصومه علی محمدی )نشریه هفته(

ایرونیا- وزیر امنیت عمومی بریتیش 
کلمبیــا می گوید 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 سه شــنبه در 
دادگاه استانی ویکتوریا گرفت مربوط 
به زنی اهل این شــهر اســت که به 
خاطر اینکه پشــت چــراغ قرمز در 
دسامبر 2۰۱۸ در 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 

نمی زده 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« واژه هایی 
نیســتند که در الیحه تعریف شده 
باشــند و در نتیجه فقط می توان به 

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!

تعریف دیکشــنری یا هم معنی های 
آن ها 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 می شــده و هیچ اتفاق دیگری 
نمی افتاده 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 ۱۰ ساله شده، 

مشکالت بسیاری ایجاد کرده اند.
در دسامبر 2۰۱۹، یک 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 نمی زد، از آن استفاده 
نمی کرد و صفحه آن خاموش بود. در 
ماه مارس هم یک راننده دیگر برنده 
جلسه تجدیدنظر برگ جریمه ای 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 برگه های جریمه را پس 

بگیرد. در اکتبر 2۰۱۹، پلیس ونکوور 
معذرت خواهــی کرد و جریمه ای 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 ۳6۸ دالر جریمه شده بود.
مایک فارن ورث وزیر امنیت عمومی 
که قبال گفته بــود تلفن های همراه 
همیشــه باید روی داشــبورد نصب 
بشــوند تا راننده جریمه نشود، حاال 
می گوید دارد جدیدترین رای دادگاه 
را بررســی می کند تــا ببیند چطور 
می تواند در ارتباط با این قانون اعمال 

بشود.
او گفت: »ما رای های دادگاه را جدی 
می گیریــم. داخــل وزارت خانه من 
یــا وزارت خانه دادســتان کل از نظر 
اینکه معنی واقعی این قانون چیست 
و چطور می توانیــم در آن تغییراتی 
اعمال کنیم دارد به این مسئله نگاه 

می شود.«
در این زمــان، کایال لی وکیل مدافع 
متخصــص موارد جریمــه رانندگی 
می گویــد ایــن رای جدیــد دادگاه 
پیش زمینه ای را به وجود می آورد که 

در آینده می توان به آن استناد کرد.
او گفت: »هر کسی که حاال جریمه ای 
به خاطر داشــتن تلفن همراه روی 
پایش دریافت می کند باید به دنبال 
مبارزه کــردن با آن جریمه باشــد. 
اگر محکوم شــده اید باید درخواست 

iroonia.ca ».تجدیدنظر بکنید

پاسخ شهردار کوکیتالم 
به شهروندانی که می خواهند

 ورود چینی ها به کانادا به دلیل 
کروناویروس ممنوع شود

ایرونیا- شهردار کوکیتالم در استان 
بریتیــش کلمبیا یــک نامه طوالنی 
نوشــته تا به ترس های موجود مبنی 
بر این کــه کانادا هیــچ کاری برای 
جلوگیری از گســترش کروناویروس 

انجام نمی دهد، رسیدگی کند.
ریچارد اســتوارت در متنی که گفت 
پاســخ او به چند نامه و ایمیلی است 
که او و چند مســئول شهری دیگر 
دریافت کرده اند، 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 می دهد که این سیستمی است 

که معموال محتاطانه عمل می کند.«
استوارت سه شنبه در صفحه فیس بوک 
خود نوشــت: »وقتی که این ویروس 
شناخته شد، آن سیستم ها بالفاصله 
وارد عمل شدند و بدون تعلل شروع 
به کار کردند. آن سیستم ها طراحی 
شده اند تا مستقل از هر گونه دخالت 
سیاسی عمل کنند که ممکن است 
در پاسخ های اولیه ضعیف در ووهان 

نقشی ایفا کرده باشند.«
ســخنان او در حالی منتشر شد که 
اســتان روز سه شنبه 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 شــده اند در وضعیت باثبات قرار 

دارند و در خانه خود در انزوا در حال 
بهبود هستند.

با استناد به پست استوارت، تعدادی 
از افرادی که با شهر تماس گرفته اند 
خواستار این شــده اند که افرادی که 
از چین می آیند حق ورود به شــهر 
را نداشــته باشــند یا کوکیتالم کار 
برای اعمال قرنطینه هایش  بیشتری 

انجام بدهد.
اما اســتوارت گفت شهر قدرت های 
محدودی دارد، مخصوصا وقتی بحث 
رسیدگی به مسائل سالمتی می شود، 
و قدرتی برای اعمال قرنطینه ندارد. 
او نوشت: »ما شنیده ایم چند شهروند 
از شــورای شهر خواســته اند تدابیر 
قرنطینه را ضروری اعالم کند. واضح 
بگویم که ما هیچ قدرتی برای انجام 
این کار نداریم. چنین قدرتی فقط در 
اختیار دولت های فدرال و استانی قرار 
دارد«. او همچنین نوشت که »مناسب 
یا عملیاتی نخواهد بود که هر شهر یا 
حوزه ای به صورت انفــرادی قوانین 
خــود را اعمال کند، مخصوصا اینکه 
بیماری های واگیردار کاری به مرزهای 
شــهرداری و منابع تقسیم شده بین 

شهرها ندارند.«
اســتوارت اقرار کرد بــا وجود اینکه 
ویروس جدید کرونا ریســکی بزرگ 
برای ســالمت عمومی در بــر دارد، 
مسئوالن سالمت تمام تالش خود را 
برای مدیریت این ریسک انجام داده اند 
و به همین دلیل است که شیوع این 
بیماری هنوز ریســک بسیار پایینی 

برای شهروندان کوکیتالم دارد.
iroonia.ca
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Email: 2500202@gmail.com

وامتا80درصدارزشمنزلبرایصاحبینمشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی

معصومه علی محمدی )نشریه هفته(
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از طریق: 
خویشاوندی، شغلی،  کارآفرینی، سرمایه گذاری

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

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

سال تاسیس 1997

UNIVERSAL
IMMIGRATION SERVICES

Reg.# FM0214003 Victoria, BC Canada

«کار را به کاردان بسپارید»

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

ارائه برخی خدمات رایگان به پناهجویان مشروطه خواه 

 Some FREE Services for Monarchists

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

باهمکاری وکالی کاردان ونکوور

مدیر اجرایی

اخذ مدرك Travel Document کانادایی در کوتاه ترین زمان ممکن

HELP TO RESTORE DEMOCRACY IN IRAN

WE ARE MONORCHIST

«ما مشروطه خواه هستیم»

با30سالتجربهدرامورمهاجرتوپناهندگى

We Are Pro Monarchist

تلفن مستقیم دکتر رضایى

تلفن مستقیم  دفتر

شماره فکس

دارایاطالعاتبسیاروسیعدرموردپناهندگىازایران
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برایگرفتنواممسکنوتجاریویاهرگونهسرمایهگذاریدیگرازمصاحبهومشاورهرایگانپریوشوفایىاستفادهکنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوشوفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

کانادا در سال  2019 
با  جذب 341 هزار مهاجر در یک سال رکورد شکست

در کل تاریخ کانادا این چهارمین بار 
اســت که در یک سال بیش از ۳۰۰ 
هزار مهاجر وارد این کشور می شوند.  
تنهــا در ســالهای ۱۹۱۱، ۱۹۱۳ و 
2۰۱۸ تعداد مهاجران برگزیده شده 

به باالتر از ۳۰۰ هزار رسیده بود.
عالوه برآن، کانادا از برنامه هدف گذاری 
خود در جذب مهاجران برای سال های 
2۰۱۹ -2۰2۱ و ســهمیه گزینش 
۳۳۰ هزار و ۸۰۰ مهاجر تجاوز کرده و 
۱۰ هزار مهاجر بیشتر از برنامه تعیین 

شده، گرفته است.
از سوی دیگر، 5۸ درصد از تازه واردین، 
تحت برنامه های اقتصادی، 2۷ درصد 
تحت برنامه اسپانســری و باقی ۱5 
درصد تحت پناهندگی درخواســت 

کرده اند.

25 درصــد از کل مهاجران کانادا را 
هندی ها تشکیل داده اند

درمیان ملیت  هــای مختلف جهان، 
هندی ها در رتبه نخســت مهاجرین 
تازه وارد قرار دارنــد. به طور تقریبی 
۸6 هزار هندی در سال 2۰۱۹ اقامت 
دائم کانادا را اخذ کرده اند و میزان 25 
درصد از کل مهاجران این کشــور در 
سال 2۰۱۹ را تشکیل می دهند. چین 
پس از هند، با فاصله نسبتا زیادی ۹ 
درصد از این تعداد را در سال 2۰۱۹ 
به خود اختصاص داد. در جایگاه سوم 

نیــز فیلیپین با ۸ درصد قــرار دارد. 
آمریکا،  نیجریه،  سپس کشــورهای 
پاکستان، سوریه، اریتره، کره جنوبی و 
ایران جز ۱۰ کشور اول جمعیت ورود 
مهاجران به کانادا را تشکیل می دهند.
جدول زیر رقم دقیق ورود مهاجران با 
ملیت  های مختلف در سال 2۰۱۹ را 

به نمایش می گذارد.

تعــداد مهاجران از 10 کشــوِر اوِل 
مهاجردهنده به کانادا

۸55۸5 نفر هندوستان 
چین ۳۰26۰ نفر

2۷۸۱5 نفر   فیلیپین 
۱25۹5 نفر   نیجریه 

ایاالت متحده آمریکا ۱۰۸۰۰ نفر
پاکستان ۱۰۷۹۰ نفر

سوریه ۱۰۱2۰ نفر
اریتره ۷۰25 نفر

جمهوری کره 6۱۱۰ نفر
ایران 6۰55 نفر

مجموع ۳4۱ هزار و ۱۸۰ نفر
تقریبــا 45 درصــد از تازه واردین در 

استان اونتاریو، ساکن شده اند.
استان اونتاریو، با اختالف بسیار زیاد، 
45 درصد از مهاجران تازه وارد را در 
خود جا داده اســت. این رقم نسبت 
بــه ســال 2۰۱۸، 2  درصد افزایش 
داشته است. شــاید بتوان علت این 
افزایش را در تصمیم دولت کبک در 
سال 2۰۱۹ مبنی بر کاهش سهمیه 
مهاجرتی خود بــه میزان 2۰ درصد 
دانست. و در نتیجه آن، استان کبک 
در ســال 2۰۱۹ از جایــگاه دوم به 
جایگاه چهــارم در مقصد تازه واردین 
به کانادا تنزل کرد. بدین ترتیب استان 

بریتیش کلمبیا با جذب بیش از 5۰ 
هزار مهاجر تازه وارد، در سال 2۰۱۹، 
در جایگاه دوم و پس از آن، اســتان 

آلبرتا در جایگاه سوم قرار گرفتند.
مانیتوبا نیز بــا جذب حدود ۱۹ هزار 
مهاجر در ســال 2۰۱۹ و رشــد 24 
درصدی نســبت به ســال 2۰۱۸، 
افزایــش چشــمگیری را در جذب 
تازه واردیــن داشــته اســت. این در 
حالیســت که گزینش مهاجران در 
استان ساســکچوان در سال 2۰۱۹ 
نسبت به سال 2۰۱۸، تغییری نداشته 
است و همچنان همان حدود ۱6 هزار 
مهاجر را مورد پذیرش قرار داده است.

مهاجرت به استان  های حاشیه اقیانوس 
اطلس، همچنان رو به افزایش است و 
در میان آنها استان  های نوااسکوشیا و 
نیو برانزویک بیشترین میزان جذب 
مهاجران را داشــته اند. تعــداد ورود 
مهاجران به استان نووااسکوشیا با رشد 
2۷ درصدی نســبت به سال پیش از 
آن بود. ایــن افزایش به دنبال تغییر 
گزینش  و  مهاجرتی  سیاســت های 
متخصصین این اســتان بوجود آمد 
به طوریکه تعداد برگزیده شدگان به 
بیــش از ۷ هزار و 5۰۰ نفر رســید. 
اســتان نیوبرانزویک نیز با رشد ۳۰ 
درصدی، 6 هزار مهاجــر تازه وارد را 

گزینش نمود.

از مهاجران ســال  ورود ۳5درصد 
2019 به کالن شهر تورنتو

بنا بــه آمار ارائه شــده، از هر ســه 
مهاجر در ســال 2۰۱۹، یک نفر وارد 
کالن شهر تورنتو شــده است. جالب 
اســت که تعداد مهاجرانــی که وارد 

این منطقه شده اند از مجموع  تعداد 
مهاجرانــی که در تمامی 4 اســتان 
حاشیه اقیانوس اطلس، استان کبک، 
مانیتوبا، ساســکچوان و ســه قلمرو 
کانادا، شــده اند بیشتر است. مجموع 
مهاجرانی که در ســال 2۰۱۹، وارد 
کالن شهر تورنتو شده اند، ۱۱۸ هزار 

نفر است.
سپس شهر ونکوور، با جذب 4۰ هزار 
مهاجــر، مونترال با جــذب ۳5 هزار 
مهاجر جدید و کلگــری با 2۰ هزار 
مهاجر در جایگاه  های بعدی قرار دارند.
این 4 شــهر اصلی کانــادا مجموعا 
62 درصــد از مهاجران تازه وارد را در 
خود جا داده است که نسبت به سال 
2۰۱۸ اندکی کاهش داشــته است. 
می توان گفت که علت این رکود نیز 
تصمیم گیری دولت کبک در کاهش 
سهمیه جذب مهاجران این استان در 
ســال 2۰۱۹ بوده است. و در نتیجه 
از تعــداد مهاجران تازه وارد درشــهر 
مونترال در طی ســال 2۰۱۹، حدود 

۱۰ هزار نفر کاسته شد.

سال 2020 ، ســال ورود ۳60 هزار 
مهاجر به کانادا

بنــا بر طــرح مهاجرتی ســال های  
قصد  فدرال  دولــت   ،2۰2۱-2۰۱۹
داشت ۳4۱ هزار مهاجر را پذیرا باشد. 
اما از آنجایی که درسال 2۰۱۹ تعداد 
مهاجران به رقم هدف گذاری شــده 
رســید. برای ســال 2۰2۰، این رقم 
افزایش خواهد یافــت. در واقع، برای 
ســال 2۰2۰ کانادا تا جــذب ۳6۰ 
هزار مهاجر جدید نیز انعطاف خواهد 

داشت.

تغییر جدید در متن سوگند شهروندی 
پرژن میــرور- تغییر جدید در قانون 
شهروندی کانادا، روز سه شنبه 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 پیشنهاد های 
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 

می کند.
مهاجــرت،  وزارت  ســایت  وب  در 
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 
کمیسیون  پیشــنهاد های  اجرای  و 

حقیقت و آشتی پارلمان است.
متن جدید ادای سوگند برای شهروند 
شدن کانادا به صورت زیر خواهد بود:

» من قســم می خورم کــه به ملکه 
دوم الیزابــت، ملکه کانــادا، وارثان و 
جانشینان او وفادار بوده و تعهد واقعی 
می دهم 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، کانادایی های 
جدید قول می دهند که از تمام قوانین 
کانادا پیروی کــرده و تمام وظایف و 
مسوؤلیت ها و حقوق شهروندی کانادا 

را مراعات کنند.
دولت کانادا تمامی شهروندان جدید را 
تشویق می کند تا با فعالیت در جوامع 
خود و احترام به ارزش های کانادایی 

به خانواده بزرگ کانادا بپیوندند.

ایرانیان کانــادا- داده های مرکز آمار 
کانادا نشان می دهد در ژانویه 2۰2۰، 
نسبت به سال گذشته، میزان دستمزد 
به طور میانگین ۳.۸٪ افزایش داشته 
اســت. اما اجاره ها در ۱4 شهر 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 ۱5٪ افزایش 
اجاره داشته است. در سنت کاترینز 
و ویندسور نیز اجاره ها بیش از ٪۱۰ 

افزایش یافته اند.
ویکتوریا  و  ساســکاتون  هالیفکس، 
شاهد بیشترین میزان افزایش اجاره ها 

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 4.6٪ افزایش روبرو شدند.
نــرخ اجاره منــازل یــک خوابه در 
مونترآل تغییر قیمت نداشــته است 
امــا در ونکــوور ۳.4٪ افزایش یافته. 
همچنین اجاره یــک خانه دو خوابه 
با افزایش ۸.۸ درصدی در ونکوور، و 
۷.۳ درصدی 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 2۰۱۷ و 2۰۱۸ 
رخ داده اســت. بسیاری از خریداران 
مجبور شدند پول بیشتری پس انداز 

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 ۱۹۸۰ یارانه 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 2۰۱۹، به ۷2.۰۰۰ 
واحد رسید که پنج برابر بیشتر از سال 

قبل است.

افزایش  نرخ اجاره در بسیاری از شهرهای کانادا 
سه برابر رشد میزان درآمد
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استفاده از شارژر های مجانی تلفن همراه در اماکن عمومی، ممکن است به سرقت اطالعات شخصی شما منجر شود

پرژن میرور- شارژر های مجانی تلفن 
همراه در فرودگاه ها و اماکن عمومی، 
ممکن اســت به ســرقت اطالعات 
شخصی شما توســط هکرها کمک 

بسیار زیادی بکنند.
واژه » سرقت داده ها« با دلیل موجه 
زمانی اتفاق می افتــد که اکثر مردم 

اصالً متوجه آن نمی شوند.
»سرقت داده ها« به حالتی می گویند 
که پس از اینکه دستگاه الکترونیکی 
یک فرد به ایســتگاه شارژ الکتریکی 
در یک مکان عمومی همانند فرودگاه 
یا مرکز خرید وصل می شود، هکرها 
دستگاه این شخص را مورد حمله قرار 

داده و به آن آسیب می زنند.
تشخیص پریزهای شــارژ الکتریکی 
خطرناک کار ساده ای نیست. طبق 
گفته های ناتالیا استاخانوا، رییس یک 
مؤسسه کانادایی، که در زمینه امنیت 
موبایل تحقیــق می کند، هک کردن 
تلفن موبایل و دستگاه های الکترونیک 
در اماکن عمومی در سراســر جهان 
اتفاق می افتد و کارشناســان از سال 
2۰۱2 به این سو در حال کار بر روی 
پیدا کردن راه هــای جلوگیری از آن 

هستند.
ناتالیا اســتاخانوا، استادیار دپارتمان 
دانشگاه ساسکاچوان  علوم کامپیوتر 
می گوید: »مردم کانادا و سراسر جهان 
باید مراقب باشند، بخصوص افرادی 
که به کشورهای دیگر سفر می کنند. 
پریز های برق آلوده به ویروس که به 
اطالعات شخصی شما آسیب بزنند در 

همه جا وجود دارند.«
به گفته خانم اســتاخانوا در ســال 
2۰۱۹، دفتر دادســتان لس آنجلس 
کانتی در کالیفرنیا، درباره ایستگاه های 
شارژ عمومی اطالعیه هشدار آمیزی 

را صــادر کــرد. گزارش  هایی 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.
 Juice( امــا »ســرقت داده ها« یــا

Jacking( چگونه اتفاق می افتد؟
اصلی ترین قســمت این روش پریز 
یا پورت یو اس بی  اســت که به یک 
سیم رابطی وصل می شود که می تواند 
اطالعات و انــرژی را همزمان انتقال 
دهد. به طــور مثال پورت یو اس بی 
که امــروزه در اختیار همــگان قرار 
دارد به ما امکان می دهد تا اطالعات 
ما از تلفــن به کامپیوتر و یا بالعکس 
منتقل شــود. یو اس بی ها می توانند 
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، می توانند اطالعات را 
از تلفن شــما بیرون بکشند و یا یک 
ویروس را در دستگاه شما قرار دهند.

روند آلوده کردن ایســتگاه های شارژ 
الکتریکــی در فرودگاه هــا یک روند 
سخت و پیچیده نیست، اما در عین 

حال ساده نیز نمی باشد. این اماکن در 
فرودگاه ها به صورت 24 ساعته تحت 
نظارت دوربین های امنیتی قرار دارند. 
اما همچنان خطر در ایســتگاه های 
شارژ الکتریکی عمومی که از امنیت 
باالیی برخوردار نیستند و یا در میان 

مردم وجود دارد.

خانــم اســتاخانوا می گویــد: » من 
همیشه می بینم که مردم دستگاه های 
الکترونیــک خــود را با دیگــران به 
اشــتراک می گذارند. بــرای دریافت 
شارژ، موبایل خود را به لپ تاپ افراد 
غریبه وصل می کنند و یا از شارژر آنها 
استفاده می کنند. معموالً هکرها در 
این اماکن با شارژرهای آلوده در حال 

قدم زدن هستند.«
یــک روش دیگر بــرای هک کردن 
تلفن های همراه، آلــوده کردن پریز 
یو اس بــی در اتومبیل های اجاره ای 
بــدون اطــالع شــرکت های اجاره 
اتومبیل است. هکرها با اجاره کردن 
اتومبیل  به صورت کوتاه مدت، پریز 
یــو اس بی داخل اتومبیل را آلوده به 
ویروس می کنند و از این طریق تلفن 
نفرات بعدی که این اتومبیل را اجاره 

می کنند، آلوده می شود.
اما یــک تصور غلــط در میان مردم 
وجود دارد که فکر می کنند اطالعاتی 
که به درد هکرها بخورد در گوشــی 
خود ندارند. اما تلفن شــما می تواند 
به عنوان یک دروازه ورودی استفاده 
شــود. از تلفن شما می شود به عنوان 

یک راه دسترسی به دیگر جنبه های 
زندگی فردی شما استفاده کرد، مانند 
ایمیل شما، که ممکن است به حساب 
بانکی شما مرتبط باشد. دسترسی به 
تلفن شما به هکرها کمک می کند 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 
مجانی  الکتریکی  شارژ  ایستگاه های 
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 ایستگاه های 
شارژ مجانی استفاده نکنید. برای شارژ 
کردن موبایل خود در بیرون از منزل 
و محل کار می توانید شارژرهای قابل 
حمل که در بازار موجود هســتند را 
خریداری کرده و برای شــارژ موبایل 

خود از آنها استفاده کنید.

پیش بینی افزایش ورشکستگی 
خانواده های کانادایی در سال جاری

ایرونیا- یک انجمن ملی از افراد حرفه ای در زمینه ورشکستگی و بازسازی بدهی 
انتظار دارد ورشکستگی خصوصی کانادایی ها در سال 2۰2۰ افزایش یابد. این 
در حالی است که نرخ ثبت ورشکستگی در ماه نوامبر نسبت به بازه ۱2 ماهه 

قبلی ۸.۹ درصد رشد کرد.
انجمن ورشکســتگی و بازسازی بدهی کانادا می گوید تعداد افرادی که در ماه 

نوامبر با بدهی مشکل داشتند نمایانگر تنها بخش کوچکی از ماجرا است.
آندره بولدوک عضو هیات مدیره این انجمن می گوید بیشتر افراد باید صبر کنند 
تا به نقطه شکســت برسند تا دنبال کمک بروند که این مسئله باعث می شود 

آن ها سخت تر بتوانند راه خروج خود را پیدا کنند.
دفتر ناظر ورشکســتگی می گوید تقریبا ۱۳6 هزار کانادایی طی بازه ۱2 ماهه 
ورشکسته شدند که در مقایسه با ۱25 هزار نفری که سال قبل ورشکسته شدند، 

افزایش داشته است.
با این حال، تعداد افرادی که در نوامبر ثبت ورشکســتگی شخصی کردند ۱۰ 

درصد پایین تر از اکتبر بود.
ثبت ورشکستگی در بازه ۱۰ ماهه 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 ۱۷.4 
درصدی به ۸۱6۳۹ رســید، تعداد ورشکستگی ها با کاهشی ۱.۹ درصدی به 

iroonia.ca .54۳44 رسید
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1105 Robson Street, Vancouver 
      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی

مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

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

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience)
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

www.liyatea.com
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به مناسبت فرا رسیدن

 نــوروز
تخفیف ویژه
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مهاجرت، فشار شغلی و نقش کارفرمایان

مداد- کار و کســب درآمد، بخشــی 
اساسی از زندگی هر خانواده مهاجر را 
تشکیل می دهد. با این وجود، بسیاری 
از مهاجــران به ویژه در ســال های 
نخست حضورشان در کشور مقصد با 
دشواری هایی به مراتب بیشتر از وطن 

خود در این زمینه روبرو هستند.
گــزارش اداره آمــار کانادا در ســال 
2۰۱۱ نشان می داد مهاجران تازه وارد 
به کانادا در ابتدای ورود به این کشور، 
در زمینه سالمت روانی از مزیت های 
فراوانی نســبت به کسانی که متولد 
کانادا هســتند، برخوردارند. اما این 
شادی و سالمت روانی دوام چندانی 

ندارد.
بررســی کمیسیون ســالمت روان 
کانادا در ســال 2۰۱6 نشان داد هر 
قدر مهاجــران زمان بیشــتری در 
کانادا حضور داشــته باشند، احتمال 
گزارش افسردگی و اختالالت خلقی 
از سوی آنها افزایش می یابد. مهاجران 
تازه واردی که فاقد شــبکه اجتماعی 
هســتند و دانش و معلومات آنها در 
زمینه شغلی با نقص هایی روبروست، 
معموال در ابتدا باید به شــغل هایی 
پائین تر از سطح مهارت خود بپردازند. 
این مساله سبب می شــود احتمال 
آسیب به ســالمت روان فرد افزایش 

یابد. اما تا چه حد؟
نتایج یک نظرســنجی از ۱۰۰ فرد 
شاغل در اســتان انتاریو تکان دهنده 
بــود. حدود ۷4 درصــد از مهاجران 
تازه وارد و قدیمی اعــالم کردند که 
در فرآیند جستجو برای شغلی جدید 
استرس بسیار زیادی را تجربه کردند. 

مهاجران در ابتدای ورود خود به 
کانادا از انگیزه و انرژی باالیی در 
محیط کاری برخوردارند. اما این 
انگیزه و انرژی به تدریج کاهش 
می یابــد. در این میــان، نقش 
کارفرمایان بــرای فراهم کردن 
زمینه ای مناسب برای این افراد 

از اهمیت زیادی برخوردار است.

زنــان مهاجر )۷۷ درصد( بیشــتر از 
مردان )6۸ درصد( با این تنش روبرو 

بودند.
متاسفانه استرس با دستیابی به شغل 
از بین نمی رود. دو پنجم )حدود 4۱ 
درصد( از ایــن افراد اعالم کردند که 
پس از استخدام نیز همچنان سطح 
استرس باالیی داشــتند. این میزان 
تنش برای زنان بیشتر بود. 52 درصد 
از زنان مهاجر  پس از یافتن شــغل 
با اســترس باالیی روبرو بودند و این 

میزان برای مردان 2۰ درصد بود.
زنان مهاجر با موانــع زیادی در بازار 
شــغل روبرو هســتند. در سراســر 
کانادا، نرخ بیکاری برای زنان مهاجر 
تازه وارد در سن اشتغال دارای مدرک 
دانشگاهی حدود ۱2 درصد است. با 
وجود اینکه این رقم طی ســال های 
اخیر بــا کاهش روبرو بوده، هنوز هم 
شکاف قابل توجهی )۳/2 درصد( بین 
نرخ اشتغال برای زنان تحصیل کرده 
در سن اشــتغال متولد کانادا و زنان 

مهاجر با همین ویژگی ها وجود دارد.
نقش کارفرمایان در کاهش فشــار 

روانی

چه کار می شــود کــرد؟ کارفرمایان 
می توانند 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 2۰۱۹ منتشر شد نشان می داد 
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 می تواند بــه کاهش بهره وری 
کارکنــان بیانجامــد، ســازمان ها با 
ایجاد محیط کاری مثبت می توانند 
بهره وری نیروهای خود را نیز افزایش 
داده و در نتیجه، به سوددهی بیشتری 

هم برسند.
اما گفتیم که یکی از دوره های پرتنش 
برای مهاجران، دوره جســتجو برای 
یافتن شغل اســت. در این مورد هم 
برخــی ذینفعان نظیــر آژانس های 
کاریابــی یــا اســکان می توانند به 
شیوه های مختلف وارد عمل شده و 
به مهاجران کمک کنند. برخی از این 

شیوه ها عبارتند از:

گسترش پوشش حمایتی برای یافتن 
شغل به تازه واردان: فرآیند جستجو 
برای یافتن شغل برای تازه واردان به 
کانادا، با چالش های زیادی روبروست، 

زیرا بیشتر آنها معموال از شبکه شغلی 
خوبی در کانادا برخوردار نیســتند. 
نرم  آموزشی مهارت های  کارگاه های 
و شبکه ســازی شــغلی و نیز برخی 
آموزش هــای شــغلی می توانــد به 
کاهش استرس و از بین بردن انزوای 
تازه واردانی که به دنبال اشــتغال در 

کانادا هستند، کمک کند.
کارفرمایان نیز می توانند با قرار دادن 
تجربیات خود در اختیار تازه واردان در 
کارگاه ها و دوره های آموزشــی و یا با 
عنوان مربی، در این فرآیند مشارکت 

کنند.

پذیرش ارزش آموزش شغلی و تجربه 
کارفرمایان  کانادا:  از  کاری در خارج 
معموال اهمیت کمتری به تحصیالت 
و تجربه کاری خارج از کانادا می دهند. 
این ســبب می شــود تازه واردان در 
موقعیتی آسیب پذیرتر قرار گیرند و 
بیشتر به سمت شغل هایی پائین تر از 
شغل سابق خود بروند. این امر سبب 
کاهش ســطح درآمدی و هدررفتن 
استعدادهای شــغلی این افراد شده 
که بی تردید تاثیری منفی بر سالمت 

ذهنی آنها دارد.

کاهش شکاف جنسیتی: زنان مهاجر 
نیازمند حمایت بیشتری در بازار کار 
هســتند، زیرا با چالش های بیشتری 
)نظیر ســهم نامناســب در وظایف 
مربوط به نگهداری از کودکان( روبرو 
هستند. فراهم کردن محیط های کار 
انعطاف پذیر، یک شــیوه اثبات شده 
برای افزایش سهم زنان در نیروی کار 

است.

ایجاد فرهنگی جامع از طریق رهبری 
تنوع گرا: هر قدر تازه واردان و مهاجران 
بیشتر احســاس پذیرش و ارزشمند 
انگاشته شــدن از سوی ســازمان را 
داشته باشند، احســاس تعلق خاطر 
بیشتری خواهند داشت و در نتیجه، 
سالمت روانی آنها نیز وضعیت بهتری 
می یابد. آموزش شیوه رهبری تنوع گرا 
به منظور اســتقبال از تنوع سازمانی 
به کارفرمایــان کمک می کند بتواند 
ارزش هــا و فرهنگ ســازمانی را به 
شکلی که پذیرای چنین تنوعی بوده 

سوق دهند.

آموزش و افزایــش آگاهی مدیران: 
مدیرانی کــه بر عملکــرد کارکنان 
نظــارت می کنند، 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 مساله ای که ممکن است سالمت 

روان کارکنان را بر هم زند بپردازند.

»نوروز« 
 فقط شادمانی نیست

شهرام یزدان پناه )مداد(

این روزها در کامیونیتی ایرانیان مونترال خبرهایی از گوشه و کنار به گوش 
می رسد که حکایت از تحریم کردن جشن ها 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 زخم ها. یادداشت سردبیر را بخوانید:
محمد رحیمیان، صاحب امتیاز و سردبیر دوهفته نامه ی »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 نمی شود«
این خبر در کنار یادداشت های جسته و گریخته سایر ایرانیان مونترال در 
فضاهای مجازی در خصوص جشن نگرفتن نوروز امسال در همدردی با 
قربانیان اعتراضات مردمی در آبان ماه 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 نمی داند آن جوان گرسنه ای 
که در جریان اعتراضات آبان ماه کشته شده، در آخرین لحظه چه کشیده، 
از اینکه هنوز کسی دقیق نمی داند چند نفر در آن جریان کشته شده اند، از 
اینکه هر روز یادداشت های حامد اسماعیلیون را می خواند و داغدار از دست 

دادن رفقایی است که در این پرواز از دست داده و می گوید و می گوید.
حرف هایــش 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 می شوم. 
حرف هایم را می خورم و وقتی می گوید حاال تو بگو، مختصر به او می گویم 

که حرف هایم را خواهم نوشت.
تلفن را که قطع می کنم مردد مانده  ام 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 می گویم 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 کرده اند یا آنهایی که او را در رقابت با 
سایر رقبایی که دست به برگزاری جشن زده اند، شکست خورده معرفی 

می کنند یا آنهایی که تصمیم او را ستوده اند.
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، 
این ها اتفاقات بزرگی هستند که پیشینیان ما نمی توانستند به سادگی از 

بهت و حیرت مواجه شدن با آن ها بیرون بیایند.
آن زمان ها که شکم ســیر اعضای خانواده به میزان آذوقه ی زمستانی و 
گرمای خانه ها به هنر جمع کردن هیزم و خشک کردن آنها وابسته بوده؛ 
پایان زمستان، نوید آغاز دوباره ای را می داد که آدم ها مدت ها به انتظارش 
چشم به آسمان دوخته بودند. بازگشت دوباره خورشید که با هر طلوع خود 
نور امیدی در قلب مردم روشن می کرد. 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 وقت ها 
فرصتی بوده برای اینکه مرهمی بر دردها گذاشته شود یا پیامی مشترک 

در دل ها 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 می ماند«

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 قلب هایی که خراش خورده اند، دل هایی که 
شکسته اند، چشــم هایی که در حسرت خشک شده اند، خاطره آدم هایی 
که پیکرشــان سرد شده و دوستی هایی که تمام شده اند. 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 آتشــکده ی قلب میلیون ها 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 می رسد، مصیبت از هر سو به سمت ایران 
و ایرانی سرازیر است و شمشیرهای زیادی برای بریدن سر این کهن بانوی 
پاکدامن تیز شده، نوروز تنها چاره ما برای متحد و سرپا ماندن است. اتفاقا 
نوروز امســال را باید باشکوه تر و بزرگ تر از هر سال برگزار کنیم. شخص 
محمد رحیمیان در چنین روزهایی می تواند غمگین و خسته باشد اما به 
عنوان یکی از پیشکسوتان رسانه ای 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 قلب هایمان نیاز داریم. نوروز امسال، کپسول امید و فرصتی 
تکرار نشدنی است. با بزرگداشت نوروز،  قوی تر از سال گذشته به استقبال 

»صبح امید« برویم.

بعد از اعتراض مالباختگان،
 وب سایت شرکت جعلی سرمایه گذاری کلگری ناپدید شد

ایرونیــا- وب ســایت یک شــرکت 
ســرمایه گذاری که ادعــا می کرد در 
کلگری واقع شده را دیگر در اینترنت 
نمی توان یافت؛ پس از اینکه تعدادی 
از سرمایه گذارانش مدعی شدند صدها 
هزار دالر پول شان را از دست داده اند!

سی بی ســی نیوز روز پنجــم فوریه 
گزارش داد گروهی از سرمایه گذاران 
اهل آفریقای جنوبی پول خود را در 
قالب بیت کوین به آدرسی فرستادند 
که تصــور می کردند شــرکتی واقع 
 Reannex در کلگــری بــه اســم

Investments است.
این شرکت ادعا می کرد 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 هفته های گذشته جوابی 
نمــی داد و تلفن هایش قطــع بود. 
سی بی سی 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 
نام های اعضای شرکت از جمله »مدیر 
عامل شرلوک هومز« هیچ نتیجه ای 

در بر ندارد و عکس هومز جعلی است.
ســرمایه گذاران گفتند بعــد از پاک 
شــدن وبســایت چیزی از شرکت 
نشــنیده اند و حتی پولــی که قبال 
در حساب شــان در شرکت نشسته 
بود اما نمی شــد برداشت شود را هم 
دیگر نمی بینند. سرمایه گذاری آن ها 
بیــن 5 هزار دالر تــا 45۰ هزار دالر 
آمریکا اســت. پول آفریقای جنوبی 
بسیار متالطم است که باعث می شود 
رمزارزها یا سرمایه گذاری هایی که به 
نظر می رســند در دالرهای کانادا یا 

آمریکا باشند بسیار جذاب تر باشند.
پلیس سلطنتی کانادا، پلیس کلگری، 
پلیس لندن و پلیس آفریقای جنوبی 

نگفته اند شرکت تحت بررسی هست 
یا خیــر. بعضی ها حرفــی نزده اند و 
تحت  تحقیقات  گفته انــد  بعضی ها 

حوزه کاری آن ها نیست.
الیســون ترالوپ مدیــر ارتباطات و 
کمیسیون  ســرمایه گذاران  آموزش 
اوراق بهادار آلبرتا گفته این کمیسیون 
ممکن اســت اختیار قانونی بررسی 
شرکتی را که می گوید در کانادا واقع 
شــده اما هیچ ارتباط واقعی با کشور 
ندارد، نداشته باشــد. اما او گفت در 
صورت نیاز مســلما کمیســیون با 
مسئوالن تحقیقی بین المللی همکاری 

iroonia.ca .خواهد کرد
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شیوه جدید سرقت هویت در کانادا با استفاده از شماره تلفن
ایرونیا- کالهبرداران حاال با استفاده 
از شماره تلفن همراه شما می توانند 
کنترل هویت آنالین شما را به دست 
بگیرند و مشکالتی را برای رسانه های 
اجتماعی، حساب های بانکی، ایمیل ها 

و پیغام های تلفنی تان ایجاد کنند.
یک زن اهــل وینیپگ کــه قربانی 
این نوع پیچیده از کالهبرداری شــد 
می گویــد شــرکت های ارایه دهنده 
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 
تامین کننده خدمــات موبایلی خود 
دریافت کرد که می گفت درخواستی 
دریافت کرده تا شــماره تلفن او را به 
یک تامین کننده دیگر بفرستد و از او 
خواســته بود از طریق لینک با آن ها 
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 
نمی دهد 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 آســیب پذیری 
می کنــد و تا وقتی کــه قضیه حل 
بشــود آدم دچار استرس می  شود«. 
پلیس بعدا به او گفت قربانی یک نوع 

پرچم کانادا 55 ساله می شود

هدهد- پرچم کانــادا یا پرچم ملی 
کانــادا که پرچم برگ افرا نیز خوانده 
می شــود، 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 ۱۹65 
به عنوان پرچم ملی رســمی کانادا، 
جایگزین پرچم اتحاد شــد. پیش از 
آن و از ســال ۱۸۹۰ در مواقع نیاز به 
پرچمی مجزا برای کانادا، از نسخه ای 
از پرچم اتحاد بــر روی زمینه قرمز 

استفاده می شد.
در سال ۱۹64، نخســت وزیر کانادا 
لستر بولز پیرســون، کمیته ای برای 
حل و فصل این مسئله به راه انداخت 
و بحث های 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 
۱۳ فوریه ۱۹65 پس از تایید کمیته 
پانزده نفر رو نمایی شد و در ۱5 فوریه 
همان ســال رســما بر فراز پارلمان 
برافراشــته شد و نام اصلی این پرچم 
“پرچم ملی کانادا” گذاشــته شد که 

امسال 55 ساله میشود.
اما طراحی ایــن پرچم چه مفهومی 
دارد، در زیر به تعدادی از آنها اشــاره 

خواهیم کرد:
- رنگ های قرمز و سفید در اعالمیه 
ارتش سلطنتی کانادا در سال ۱۹2۱ 
توسط پادشاه جورج، به عنوان رنگ 

های رسمی کانادا تعیین شدند.
-دکتر جورج اســتنلی، استاد کالج 
نظامی ســلطنتی در کینگستون در 
سال ۱۹64، طرح 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 یادبودی 
 Vimy در Vimy Ridge از جنــگ

فرانسه می باشد.
-برگ درخت افرا نمادی است که از 
قرن هجدهم در کانادا مورد استفاده 

قرار گرفت.
 L’Unifolié نام فرانسوی این پرچم-
اســت، که به معنای تک-برگ می 

باشد.
-پرچم ملــی کانادا هرگــز خارج از 
مجلس قانونگذاری کبک به پرواز در 
نمی آید، مگر اینکه مراسم ملی خاصی 

برگزار شود.
پرچم های مختلفــی از جمله پرچم 
مقامات کانادایــی، نهادهای دولتی، 
و نیروهــای نظامــی از ایــن پرچم 

الگوبرداری کرده اند.
بســیاری از این پرچم ها حاوی برگ 
افرا هستند. پرچم اتحاد نیز همچنان 
در کانادا به عنوان یک پرچم رسمی 
شــناخته می شــود و در پرچم های 
اســتانی بریتیش کلمبیــا، انتاریو و 

مانیتوبا مشاهده می شود.
عرض پرچم ملی کانادا دوبرابر ارتفاع 

آن اســت. هر یک از زمینه های قرمز 
رنــگ این پرجم نیمی از حجم مربع 
ســفیدرنگ وســط پرچــم را دربر 
می گیرند. برگ افرای قرمز در مرکز 
مربع ســفید اســت. در پرچم های 
قدیمی این کشــور نیز برگ افرا در 
این پرچم دیده می شود. این برگ در 
۱5 مارس 2۰۰5 به 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 می کند 
که این یــازده نقطــه روی برگ از 
فروشگاه صنایع دستی کانادا در اتاوا 
برگرفته شــده است. در سال ۱۹2۱، 
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 ۱4۹۷ توســط جــان کابوت 
در نیوفاندلند اهتزاز یافت. در ســال 
۱5۳4، ژاک 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 آرم شناسی به ثبت 
رسید. متن این سند با استفاده از یک 
تیغ جوجه تیغی با جوهر سیاه و سفید 
نوشته شده است، در حالی که تصاویر 
آرم شناسی از رنگ حل شده با آب و 
آمیخته شده با عســل و صمغ و در 
نهایت با رنگ طالیی گواش کشیده 
شده اســت. مهر بزرگ کانادا بر روی 
روبان ابریشم به کار گرفته شده است.

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 می شود.

افزایش محبوبیت »خاکستر کردن« بین کانادایی ها، 
صنعت تدفین را متحول کرده است

ایرونیا- در اوایل دهه هشتاد میالدی 
گورستان ســن مایکل در ادمونتون 
محــدوده ای را برای قبرهــای ویژه 
»خاکســتر« افتتاح کرد که پاسخی 
به نخســتین موج مشتریانی بود که 
خواســتار جایی برای دفــن بقایای 

خاکستر شده بودند.
این مــکان  که هنوز هم آنجاســت، 
زمینی در محدوده شمالی قبرستان 

را اشغال می کرد.
قبرســتان های  مدیر  تورجن  مارک 
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 نمی رسد.«
اما دیگر اینطور نیست. طی یک دهه 
اخیر، عالقه نسبت به خاکستر کردن 
افزایش قابل توجهی داشــته و سن 
مایکل هم با نصب کردن مکان هایی 
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 داده های 
اســتفاده  اســتانی  وزارت خانه های 
می کند، میزان مرده سوزی در کانادا 
از 4۸ درصد در ســال 2۰۰۰ به ۷2 
درصد در ســال 2۰۱۸ افزایش پیدا 
کرده اســت. انجمن انتظار دارد این 
نرخ طی چند سال آینده افزایش هم 

پیدا کند.
حتی بیشتر از آمریکایی ها، کانادایی ها 
دارند از تدفین ســنتی دور می شوند 

و این روندی اســت که متخصصان 
کســب و کار  نحوه  دارد  می گوینــد 
صنعت تدفین را تغییر می دهد و نحوه 
ادای احترام و یادبود عزیزان توســط 

خانوده ها را عوض می کند.
هزینــه پایین تــر خاکســتر کردن 
می تواند یکی از فاکتورهایی باشد که 
روی تصمیم کانادایی ها اثر می گذارد.

 InMemory تحقیقات پایــگاه داده
تام نیبور نشــان می دهد که به طور 
متوسط یک مراســم تدفین چیزی 
بین 5 هزار تا ۱۰ هزار دالر در کانادا 
هزینه دارد. اما هزینه مرده سوزی بین 

2 هزار تا 5 هزار دالر است.
ترجن که ۱6 سال با صنعت خانه های 
تدفیــن کار می کرد و بعــد وارد کار 
قبرستان شد، می گوید: »هزینه مسلما 

در این تصمیم نقش ایفا می کند.«
اما کرســتی اســمولیک مدیر خانه 
تدفین پــارک مموریال در ادمونتون 
می گوید فقط چون گفته می شــود 
خاکســتر کردن معمــوال ارزان تر از 
تدفین است، به این معنی نیست که 

همیشه این قضیه برقرار باشد.
او گفــت: »خانواده هایی را می بینیم 
که اینجا می آیند و خاکســتر کردن 
را انتخــاب می کنند امــا قبل از آن 
یک مراسم بازدید برگزار می کنند 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 55 هزار دالر برای 
خاکستردان های سفارشی خانوادگی 
پول می گیرد. حتی خانواده هایی که 

خاکســترها را در خانه نگه می دارند 
ممکــن اســت صدهــا دالر صرف 

خاکستردان های مرمر یا برنز بکنند.
تدفین های سنتی سریع تر و معموال 
کمتــر از یک هفته اتفــاق می افتند 
اما خاکسترسازی به خانواده ها اجازه 
می دهد وقت بیشتری با هم بگذرانند، 
انتخاب های خود را بسنجند و تصمیم 
بگیرند بایــد بــا بازمانده های عضو 

خانواده چه کار بکنند.
دیوید اسلون استاد دانشگاه کالیفرنیای 
جنوبی می گوید این انتخاب به افراد 
قدرت می بخشــد و به نحوی رابطه 
آن ها با مرگ را تغییر می دهد. او گفت: 
»در درجه ای، ایده ای از فردی سازی و 
شخصی سازی وجود دارد که بیش از 
پیش برای جامعه مصرف گرایی که در 
آن زندگی می کنیم مهم شده است.«

بســیاری از خانواده هــا باقی مانــده 
عزیزان شان را در جاهای مهم پخش 
می کنند یا آن ها را در اجسام نمادین 

قــرار می دهند. در پــارک مموریال، 
خانواده ها خواسته اند باقی مانده ها در 
یک ســنگ پیچ خرده، در یک جای 

فیلم یا در یک قوری قرار بگیرند.
اســلون که نویســنده کتاب ســال 
2۰۱۸ »آیا قبرســتان مرده است؟« 
اســت می گوید کاهش نقش مذهب 
در جامعــه کانــادا هم بــه افزایش 
مرده سوزی کمک کرده است. مانند 
آمریکایی هــا، کانادایی هــا هــم در 

سال های اخیر سکوالرتر شده اند.
اما این حرکت به سمت مرده سوزی 
از همیــن حــاال خیلــی از مدیران 
خانه های تدفین را از کار بی کار کرده 
است. اسلون می گوید این روند دارد 
روی قبرستان ها هم اثر می گذارد. به 
این ترتیب بعضی قبرســتان ها دارند 
انتخاب های جایگزین از جمله تدفین 
سبز پیشنهاد می کنند که از کفن های 
قابل تجزیه شدن و دیگر تکنیک های 
حامی محیط زیست استفاده می کند.

کالهبرداری جدید و پیچیده به عنوان 
»کالهبرداری پورتینگ« شده است.

پورتینگ یک حســاب تلفن همراه 
اســت که به مشتریان اجازه می دهد 
به سرعت تامین کننده خدمات خود 
را تغییر دهند و همان شماره را حفظ 
کننــد، البته اگــر در همان منطقه 
کلی باقی بمانند. وقتی کالهبرداری 
پورتینگ بــه وقــوع می پیوندد که 
یک کالهبردار خود را جای مشتری 
جا می زند و حســاب او را به حساب 
دیگری منتقــل می کند که خودش 

خلق کرده است.
انجمن ارتباطــات وایرلس کانادا که 
نماینــده تامین کننــدگان خدمات 
وایرلس کشور اســت، به سی تی وی 
نیوز گفت »کالهبرداری زمانی آغاز 
اطالعات  می  شــود که کالهبــردار 

شــخصی درباره قربانــی جمع آوری 
می کنــد« و اضافــه کرد کــه این 
کار می توانــد از طریق کمپین های 
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 2.5 ساعت 

اداری رخ دهد.
راجرز به رنسون گفت به سرعت تمام 
رمزهای عبور خود از جمله رسانه های 
اجتماعی، ایمیل ها 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 ۷۰۰ دالر از کارت 

اعتباری او برداشــته بودند، چند قلم 
آنالین به آدرســی در کبک سفارش 
داده بودند و هنــوز به ایمیل هایش 

دسترسی داشتند.
او گفت وقتی به سی تی وی نیوز درباره 
این کالهبرداری پیغام داد کسی وارد 
ایمیل او شــد و سعی کرد پیغام ها را 
پاک کند. رنســون گفت پلیس به او 
گفته کار زیادی برای کمک نمی تواند 
انجام بدهد. او گفت راجرز یک بسته 
حفاظت در مقابل کالهبرداری جدید 
داده که شــامل این می شود که افراد 
خواســتار پورت حســاب باید کارت 

شناسایی عکس دار ارایه کنند.
اما او می گوید این ســرویس چیزی 
اســت که باید برای همه حساب ها 
استاندارد باشد. وی گفت: »نمی دانم 
چطور آن ها تلفن ها را هک می کنند 
اما حس می کنم وقتی شــرکت های 
تلفن درخواستی برای تغییر شماره 
دریافت می کنند باید با شما صحبت 
کننــد، کارت شناســایی تصویری 
بخواهنــد و هــر کاری بکننــد که 

کالهبرداری صورت نگیرد«.
به مشــتریان توصیه می شــود برای 
جلوگیری از کالهبــرداری اطالعات 
شــخصی خود از جمله تاریخ تولد را 
در رسانه های اجتماعی منتشر نکنند، 
مواظــب کالهبرداری های ایمیلی و 
اس ام اسی باشند، اگر دستگاهی گم 
می شود آن را گزارش کنند و مطمئن 
شــوند که حساب های شــان سوال 
امنیتی و پاســخی بــرای تایید دارد 
کــه راحت نمی توان آن را حدس زد. 

iroonia.ca



۱۷17 Issue 1464 Friday February 21, 2020شماره ۱4۶4 جمعه 2 اسفند ۱۳۹۸

SMF موسسه حسابداری و حسابرسی

به مدیریت شیرین مشیرفاطمی
CPABC عضو رسمی انجمن

778-989-5280
#200 - 201 Bewicke Avenue, North Vancouver V7M 3M7

www.accountant-vancouver.com   smfcpa@shaw.ca

* خدمات مالیاتی اشخاص و شرکت ها
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* مشاوره مالیاتی

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید
بازرسی فنی سیستم ھای ساختمان و

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی
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مھندس مھدی صانعی

CPBC  Licence #  76927 
ASTTBC  PI0534 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520
abchi.bc@gmail.com

بیمه های نجومی کاندوها در مترو ونکوور،
 خرید و فروش را در برخی مجتمع ها مختل کرده است

ایرونیا- نشــانه های 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 
می گوید تغییــرات اخیر در نرخ های 
بیمه بــه این معنی هســتند که نه 
تنها ســاختمان ها باید پول بیشتری 
برای بیمه بدهند بلکه بعضی از آن ها 
حتی با رد شدن درخواست بیمه خود 

مواجه می شوند.
تونی جیونتو مدیــر اجرایی انجمن 
مالکان خانه و کاندومینیوم بریتیش 
کلمبیا گفت: »این چیزی اســت که 

هیچ کس پیش بینی نکرده بود«.
جیونتو می گوید می دانست نرخ ها و 
کاستنی های باالتر در راه بودند. بعضی 
شرکت های بیمه دارند از بازار مسکن 
بریتیش کلمبیا خارج می شــوند و 
برخی دیگر هزینه خســارت هایی 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 نمی تواند وام مسکن بگیرد 
و هیچ خریدار و فروشــنده ای وجود 

نخواهد داشت«.
جیوونتو چند ساختمان را می شناسد 
که در حال حاضــر نمی توانند بیمه 
بگیرند و می گوید ممکن است تعداد 
بیشــتری وجود داشته باشد. کمبود 

بیمه باعث می شــود خریدارانی که 
می خواهند 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 می گوید: »متوجه شدم بیمه به 

پایان رسیده است«.
او گفت به هیچ وجه نمی دانست این 
اتفاق افتاده و فقط بعدا این مســئله 
را از مشاور امالک خریدار فهمید. او 

می گوید به هیچ وجه خریدار را برای 
این تصمیم سرزنش نمی کند.

بانک ها ســاختمان های بیمه نشده را 
تامین مالــی نمی کنند و این اتفاقی 
است که برای وامی افتاد که خریدار 
گرفته بود. سوین آتیال، مشاور امالک 
ایــن معامله، گفت: »به محض اینکه 
فهمیدند بیمه ای وجود ندارد تایید وام 

مسکن را حذف کردند«.
شــرکت کــراس رودز 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 آن ها نتوانســتند شرکت 
بیمه ای 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 گرفته اند چــون بانک ها ممکن 
است تامین مالی خود را پس بگیرند 
که باعث می شود آن ها نتوانند امالک 
خود را بفروشــند. آتیال گفت: »این 
مسئله روی قرارداد ما تاثیر گذاشت 
و در آینده شــاهد فرو ریختن تعداد 
بیشــتری از معامله های این چنینی 

خواهیم بود«.
حق بیمه های شــدید هــم دارند به 
فشار ماجرا اضافه می کنند. ساکنان 
یک کاندو در برنابی گفتند حق بیمه 
ساالنه شان چهار برابر شده و از 2۰۰ 
هزار دالر در ســال به ۸۱۰ هزار دالر 
در سال رسیده است. آن ها نمی توانند 
این رقم  را پرداخت کنند وهزینه های 
باال همچنین باعث افزایش هزینه های 
نگهداری ســاختمان و ارزیابی ویژه 

شده اند.
جیوونتو گفــت: »حاال تعــداد این 
ســاختمان ها کم نیست. حاال شاهد 
صدها ســاختمان در سراســر مترو 

ونکوور هستیم که افزایش های شدید 
داشته اند«.

داگ ویکــر رییس ســاختمان یک 
کمپلکس کاندو در نیو وستمینستر 
کــه با یــک افزایــش 4۰ درصدی 
حق بیمــه مواجه شــده نامه ای به 
نخســت وزیر جان هورگان نوشــته 
و خواســتار مداخله شــده است. او 
می گویــد وضعیت بحرانی شــده و 
بریتیش کلمبیا باید مانند ICBC یک 
شــرکت بیمه غیرانتفاعی راه اندازی 

کند.
ویکر گفــت:  »همین حاال باید کاری 
انجام شــود. نمی توانیم 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 می کنیم 
فرصت هــای خوبی بــرای صحبت 
کردن با انبوه ســازان، صحبت کردن 
با مالکین کاندوها و صحبت کردن با 
شــرکت های بیمه وجود دارد و باید 
ببینیم چطور می توانیم به این مشکل 

رسیدگی کنیم«.
رابــرت دو پروییــس از دفتــر بیمه 
کانادا گفت این سازمان با کارگزاران 
بیمه، بیمه گران و گروه های نماینده 
کاندوهــا در تماس بوده و می خواهد 
سراســر  در  منطقه ای  مالقات هایی 
کشــور برگزار کند تا به مسئله بیمه 

کاندوها رسیدگی شود. 
ســاختمان هایی که سخت تر از همه 
ضربــه خورده انــد گران قیمت ترین 
ساختمان ها هستند: ساختمان هایی 
با تعــداد باالیی از درخواســت های 
دریافت خسارت جدید و شرکت های 
نماینده ای که نتوانسته اند هزینه های 
نگهــداری و تعمیرات ســاختمان را 
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دولت بریتیش کلمبیا بزودی از 
کاربران نتفلیکس و سایر سرویس های 

استریم مالیات دریافت می کند

ایرونیــا- کاربران بریتیش کلمبیایی 
پلتفرم هــای اســتریمینگ ماننــد 
نت فلیکــس و دیزنی پالس به زودی 
مجبور می شــوند کمی بیشتر برای 
تماشای فیلم های مورد نظرشان خرج 

کنند.
پیشــنهادی که در بودجه اســتانی 
از  شــده  گنجانــده  ســال 2۰2۰ 
تامین کنندگان خدمات استریمینگ 
و دیگــر »فروشــندگان کانادایی و 
خارجی نرم افزار و خدمات ارتباطی« 
می خواهد شروع به جمع آوری هفت 
درصد مالیات فروش اســتانی کنند. 
البته این در صورتی اســت که سود 
ساالنه آن ها در بریتیش کلمبیا باالتر 

از ۱۰ هزار دالر باشد.
این یعنی برای اســتفاده از اشتراک 
نت فلیکس، مشتری باید سالی ۸.۳۹ 

دالر پول اضافی پرداخت کند.
وزارت دارایــی در بیانیــه ای گفت: 
»بریتیش کلمبیا از ســال ۱۹4۸ به 
بعد مالیات فروش داشــته است. این 

مسئله تغییری نکرده است.«
ایــن بیانیه اضافه می کنــد: »با این 
حال، در حالیکه مردم دارند به سمت 
خرید بیشتر و بیشتر کاالها و خدمات 
به صورت آنالیــن حرکت می کنند، 
قانون ها در بسیاری از حوزه ها با همان 
سرعت حرکت نکرده اند. شفاف سازی 
باعث  قانون گــذاری  نیازمندی های 
می شــود سیســتم مالیاتی ما آماده 
آینده بشــود و این در حالی است که 
حرکت به سمت خرید دیجیتال ادامه 

دارد.«
مقامات استانی معتقدند شرکت هایی 
مانند کریوتی وی، اپل و آمازون پرایم 
که از همین حاال حضور فیزیکی در 
کانــادا دارند از قبــل کار جمع آوری 
مالیات فروش اســتانی را آغاز کرده 

بودند.
لیبرال های اپوزیسیون بریتیش کلمبیا 
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 
صحبت هایــم را در مجلس کردم تا 
به حال در حقیقت 2۳ مالیات جدید 

توسط این حزب اضافه شده و این روند 
ادامه دارد. مطمئن هستم که کاربران 
می شوند  متعجب  بسیار  نت فلیکس 
که ببینند سرویس استریمینگ شان 

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 بودجه ای 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 ســرویس های 
اســتریمینگ غیرعادی نیســت. او 
گفت کبک از قبل چنین مالیاتی را 
دریافت می کند و رویکردی منطقی 
است که به جای مالیات انفرادی برای 
هر شرکت از مالیات استانی استفاده 
بشــود. وی افزود: »می تــوان گفت 
غیرمنصفانه بود که نت فلیکس مالیات 
پرداخــت نکند. بنابراین مــا به این 
تصمیم به عنوان عامل حفظ تعادل 

نگاه می کنیم.«
دریافــت مالیــات بابت اســتفاده از 
سرویس های استریم از اول جوالی 

امسال اجرایی خواهد شد.

گوجه فرنگی و بنزین، عامل افزایش تورم در ژانویه امسال

مــداد- ورم در ماه گذشــته )ژانویه( 
با 2/4 درصد رشــد نسبت به ژانویه 
ســال 2۰۱۹ روبرو بود که بیشترین 
میزان تقریبا در دو ســال گذشته به 
شمار می رود. افزایش قیمت بنزین، 
گوجه فرنگی و نیز افزایش قابل توجه 
در قیمت لباس اصلی ترین عامل این 
رشد شدید اعالم شده است. گفتنی 
است این میزان برای ماه دسامبر 2/2 

درصد بود.
به گزارش سی تی وی، افزایش تنش ها 
افزایش ۱۱/2  در خاورمیانه ســبب 
درصدی قیمت بنزین نسبت به ژانویه 
2۰۱۸ شــد. اداره آمــار کانادا دیروز 
اعالم کرد که اگر افزایش قیمت بنزین 
را در نــرخ تورم در نظر نگیریم، تورم 

نقطه به نقطه به 2 درصد می رسد.
در پایان ژانویــه، قیمت ها به خاطر 

افزایــش نگرانی هــا درباره شــیوه 
کوروناویروس با کاهش روبرو شدند. 
اقتصاددانان می گویند که این امر به 
از بین رفتن تاثیــر قیمت بنزین در 
افزایش تورم نقطه به نقطه می انجامد. 
همچنیــن برخــی کارشناســان بر 
این باورند که ایــن گزارش می تواند 
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 می رود.
در گــزارش اداره آمار کانادا آمده که 
افزایش هزینه بهره وام مسکن، خرید 

خــودرو، هزینه بیمــه و نیز افزایش 
اجاره بهــا  نیــز از مهم ترین دالیل 
افزایش تورم نقطه به نقطه در کانادا به 
شمار می رود. البته قیمت های پائین تر 
خدمات مخابرات، اینترنت، شهریه و 
نیز هزینه اقامتگاه های ویژه مسافران 

سبب تعدیل این نرخ شد.
افزایــش قیمت کفش و لباس نیز به 
شدت تورم نقطه به نقطه نقش داشت. 
این دسته از محصوالت از ژانویه 2۰۱۹ 
تا ژانویه 2۰2۰ با رشدی ۳/۹ درصدی 
روبرو بودند که بیشترین میزان رشد از 
سال ۱۹۹۱ تاکنون به شمار می رود. 
نرخ اجاره بها افزایش چندانی نداشت. 
در حالی که افزایش نرخ اجاره بها در 
تورم نقطه به نقطه دســامبر روی ۳/4 
درصد بود، این میــزان برای ژآنویه 

امسال به 2/4 درصد رسید.
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دلیل نگرانی ایران از ارسال شدن 
پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراین به دادگاه بین المللی

ایران اینترنشنال - همزمان با چهلم 
۱۷6 سرنشین هواپیمای اوکراینی که 
با شلیک موشک های سپاه پاسداران 
کشــته شــدند، لعیا جنیدی معاون 
اقدامات  از  حقوقی حســن روحانی 
جمهوری اسالمی برای جلوگیری از 
ثبت شکایت در دادگاه بین المللی در 

این باره خبر داد.
او بدون اشــاره به برگزاری احتمالی 
دادگاه یا محاکمه مقام های مسئول 
و متهم در این پرونده، از دو مســیر 
جمهوری اسالمی برای پایان دادن به 
پرونده پرواز۷52 خبر داد و گفت در 
مورد خانواده کشته شدگان با »جبران 
مساوی  رفتار  زیان دیدگان،  خسارت 
و کمک بــه آنها« و در مــورد ابعاد 
بین المللی حمله به این هواپیما نیز 
»رسیدن به کمیته مشترک تحقیق 
به نتایج مورد قبول ایران« این پرونده 

بسته خواهد شد.
لعیا جنیدی، چهارشــنبه ۳۰ بهمن 
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 بین المللی خواهد شد.
او در پاســخ بــه ســوال خبرگزاری 
برنا دربــاره »تالش دولــت اوکراین 
و کانــادا برای ارائه پرونــده ایران به 
دادگاه بین المللــی 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 می تواند مانع ارسال پرونده ایران به 

دادگاه بین المللی شود.«
معــاون حقوقــی حســن روحانی، 
همچنیــن گفــت: »مــا امیدواریم 
بخش هــای 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 
دادگاه  در  را  شــکایتی  اوکراینــی 
انتاریــوی کانادا، به طور مشــخص 
علیه علی خامنه ای،  رهبر جمهوری 
اسالمی، و فرماندهان سپاه پاسداران 
تحت عنوان »عمل تروریستی ساقط 
کردن هواپیمای تهران اوکراین« ثبت 
کرده اند و شماری از خانواده ها نیز بر 

دادخواهی بین المللی تاکید دارند.
وزیر خارجه اوکراین نیز چند روز قبل 
با تاکید براینکه » ایران را برای گرفتن 
جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده 
تحت فشــار گذاشته ایم«، گفت: »ما 
می خواهیم بدانیم چه کسی دستور 
شلیک به پرواز ۷52 را 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 بین المللی 
دیگر علل االصول 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 بین المللی[ اصال 

مطرح نمی شود.«
جنیدی همچنین درباره ثبت شکایت 
وکالی خانواده های تعدادی از کشته 
شدگان هواپیمای اوکراینی در کانادا، 

گفت: »دولت کانادا از ما شکایت نکرده 
اســت، تعدادی وکیل از ما شکایت 
کرده اند« و »آنهــا پیش فرض هایی 
دارند که اثبات شده نیست.« او گفت 
که ارزیابی دقیقی نمی توان از شکایت 
خانواده های کشته شدگان هواپیمای 

اوکراینی داشت.
معــاون حقوقــی حســن روحانی 
»دیدگاه دولت« جمهوری اســالمی 
درباره کشته شــدن ۱۷6 سرنشین 
با موشــک های  هواپیمای اوکراینی 
سپاه پاسداران را منحصر به »جبران 
خسارت زیان دیدگان، رفتار مساوی با 
همه زیان دیدگان و قربانیان این ماجرا 
و حداکثــر حمایت مقــدور از آنها« 
دانست و گفت: »اگر به این نحو انجام 
شود، نیازی به این مسایل و نگرانی ها 

نیست.«
این درحالی اســت اعضــای خانواده 
تعدادی از کشته شــدگان هواپیمای 
اوکراینــی بــر »دادخواهــی« برای 
مشــخص شــدن عامــالن و آمران 
هدف قــرار دادن پــرواز۷52 تاکید 
دارند. شماری از آنها بر لزوم سپردن 
رهبر جمهوری اســالمی و مقام ها و 
فرماندهان ارشد ســپاه پاسداران به 

دست عدالت سخن گفته اند.
علی اصغر گرجی،  عموی پونه گرجی 
، جمعه چهارم بهمن، ضمن انتشــار 
تصاویری از برگه های قضایی شکایت  
علیه جمهوری اســالمی، نوشت که 
این شکایت به طور مشخص از علی 
خامنه ای،  رهبر جمهوری اســالمی، 
و فرماندهان ســپاه پاسداران تحت 
عنــوان »عمل تروریســتی ســاقط 
کردن هواپیمای تهران اوکراین« و در 
چارچوب قانون جزایی »عدالت برای 
قربانیان تروریســم« کانادا در دادگاه 

اونتاریو ثبت شده است.
قانون مورد اشــاره گرجــی به اتباع 

فعالیت های  قربانــی  کــه  کانادایی 
تروریستی شده اند، اجازه می دهد از 
تروریست ها و یا کشــورهای حامی 
تروریسم شــکایت کنند. این قانون 
امکان پیگیری برای دریافت خسارت 
را نیــز به این قربانیــان می دهد. در 
تصویر این شکایت، نام حسین سالمی 
فرمانده کل ســپاه پاسداران،  محمد 
باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح 
و امیرعلی حاجی زاده 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 
شهروندان شــان در این هواپیما و با 
شلیک موشک های ســپاه پاسداران 
کشته شــدند یک »گروه بین المللی 
هماهنگــی و پاســخگویی« بــرای 
قربانیان پرواز۷52 تشــکیل داده اند 
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 

داده اند.
از جمله فرانســوا فیلیپ شــمپین، 
وزیر خارجه کانادا، نیز 26 بهمن ماه 
در پاسخ به ســوال ایران اینترنشنال 
درباره خواســت این کشور از تهران 
گفت: »جمهوری اسالمی ایران باید 
هرچه سریع تر، 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 خانواده های 
کشته شــدگان در این پرواز، پاسخ و 

عدالت می خواهند.«

چهل روز از سقوط هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه پاسداران انقالب اسالمی گذشت
بعد از ظهر روز یکشــنبه 16 فوریه 2020 طی مراســمی که در تورنتو در 
مرکز همایش های کوروش برگزار شد،  یاد جانباختگان پرواز 75۳ خطوط 
هوایی اوکراین اینترنشنال گرامی داشته شد. این مراسم که به دعوت مرکز 
بین المللی 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.

مجری  سپاســگزاری  بــا  مراســم 
مراســم از حضار برای همبستگی با 
خانوادگان قربانیان آغاز شــد. سپس 
اردشــیر زارع زاده مدیر اجرایی مرکز 
بین المللی حقوق بشر در کانادا با ابراز 
همدلی با خانواده جانباختگان ضمن 
طرح شــلیک پدافند سپاه پاسدارن 
انقالب اســالمی به صورت عمدی به 
هواپیمایی اوکراینی خواستار دادرسی 
و اجــرای عدالت برای جانباختگان و 
خانواده های 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 سال ها، ماه ها 
و چهل روز اخیر انجــام داده ببیند. 
از زمانی که پدافند ســپاه پاسداران 
اوکراینی  هواپیمایی  اسالمی  انقالب 
را ساقط کرده، ما تمامی اخبار مربوط 
به این حادثه را دنبال می کنیم. ما از 
همان روزهای اول مشکوک بودیم که 
رژیم ایران درباره علت سقوط هواپیما 
دروغ می گویــد. اینکه رژیــم ایران 
ماهیتی دروغگو دارد بر کسی پنهان 
نیست. اما اینکه سه روز بتوان به دنیا و 
خانواده های داغدار دروغ گفت، فقط از 
رژیم های تمامیت خواه برمی آید. 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 رســانه ای 

علیه خود معرفی می کرد.«
اردشیر زارع زاده در ادامه گفت:  » دنیا 
باید در مورد ایــن رخداد به صورت 
جدی رژیم ایران را تحت فشــارهای 
بین المللــی 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 داده اند، کوتاهی نخواهیم کرد.«

زارع زاده 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 پتانسیل های 
موجود برای کمک بــه خانواده های 
قربانیان برای مشاوره حقوقی استفاده 
می کنیم. همچنین ما شکایتی را در 
دادگاه عالی کانادا علیه سپاه پاسداران  
انقالب اســالمی ازطرف خانواده های 
افرادی که در این ســانحه دلخراش 
کشته شده اند مطرح کرده ایم. در این 
برهه زمانی نمی توان 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 خانواده های خدمه پرواز نیز 
در مورد دعوای حقوقی علیه جمهوری 
اسالمی صحبت کنیم. ما باور داریم 
که دادرسی و عدالت می تواند یکی از 
بهترین راه ها 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 
اسالمی  جمهوری  حکومت  اســت. 
بعد از انقالب 5۷ و با ســر کار آمدن 
شخص خمینی، از همان روزهای اول 
با حیله و فریب سیاست های خود را 
در ســرزمین ایران پیاده کرده است. 
اکنون نیز بعد از سرنگون کردن این 
هواپیمــا، ســه روز دروغ گفته اند و 
حتی بعد از پذیرفتن اینکه خودشان 
هواپیما را ســاقط کرده اند، از تحویل 
جعبه سیاه خودداری می کنند. ما به 
همراه خانواده های کشته شدگان 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 اهرم های 
فشار برای گرفتن پاسخ از جمهوری 
اســالمی و یافتن آمرین این جنایت 
اســتفاده خواهد کرد گفت: »دولت 
آقای تــرودو با ابراز همبســتگی با 
خانواده های قربانیان در تالش است 
که مسببین این حادثه تراژیک را پیدا 
کند. ما از دولت جمهوری اســالمی 
خواسته ایم تا با تحویل جعبه سیاه به 
نهادهای بین المللی درباره پرسش های 
موجود شفاف سازی کرده و از بیراهه 

رفتن خوداری کند.«
سخنرانی بعدی مایکل پارسا نماینده 
ایالتی  حزب محافظه کار در پارلمان 
انتاریــو از منطقــه ریچموند هیل- 
آرورا بود. وی یکی از سرشناس ترین 
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 تالش هایمان را برای 
خانواده هایی که عزیزانشان را از دست 
داده انــد 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 
سیاست های خود، برای دادخواهی و 
اجرای عدالت برای آمرین این جنایت 
هولنــاک و یافتــن حقیقت تالش 
خواهیم کرد و تمامی سخت افزارهای 
سیاســی موجود از جملــه نظارت 
نهادهای بین المللی و فشار حقوقی را 

به کار خواهیم برد.«
در این مراسم، ویدئویی از عکس های 
قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران 
به هواپیمای اوکراینی نیز پخش شد 
و از برخــی  اعضای خانواده های آنها 

دعوت شد تا سخنانی بگویند.
مهرزاد زارعی که فرزند ۱۸ ساله اش 
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 می گذرد؛ از قتل عامی 
که در آســمان ایران توســط رژیم و 
جنایتــکاران آن انجام شــده. رژیم 
ایران سه روز به دنیا دروغ گفت اما با 
تالش های جامعه بین الملل و شواهدی 
که در رسانه ها افشا شد، قبول کردند 

که این جنایت را انجام داده اند.« این 
پدر داغدار در مورد دادخواهی و این 
ســوگ عظیم که فرزندش دیگر باز 
نمی گردد 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 
فعالیت های شهروندان  با تحســین 
در داخل ایران از سیاســت  مماشات  

جاســتین ترودو نخست وزیر کانادا با 
جمهوری اسالمی انتقاد کرد و گفت 
که: »ســپاه از نهادهای ناقض حقوق 
اقلیت های قومــی، دگرجنس گراها، 
اقلیت های مذهبی و حقوق زنان است. 
من فکر می کنم، نمی توان 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 شکنجه های 
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 KGB  و کارتل های 
مواد مخــدر و داعش عمل می کند.  
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.
جیمز بِزان نماینده محافطه کار پارلمان 
کانادا و یکی از برندگان جایزه حقوق 
بشر مرکز بین المللی حقوق بشر در 
کانادا نیز در ســخنرانی خود از رفتار 
دولت ایران در قبال خانواده قربانیان 
انتقــاد کرد. وی گفــت: »جمهوری 
اسالمی ایران با هدف های مشخص و 

استفاده از سپرهای انسان های بی گناه 
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 می دهد.«
جیمــز بِزن که یکــی از نمایندگان 
فعال و از نخســتین سیاستمدارانی 
بــود کــه در ســال 2۰۱۷ قانــون 
ماگنیتسکی را به پارلمان کانادا برد، 
در پایان ســخنان اش گفت: »چگونه 
است که رهبر ونزوئال در این لیست 
قــرار می گیرد ولی حســن روحانی، 
محمدجواد ظریف و رهبر جمهوری 
اسالمی شخص خامنه ای مشمول این 
قانون نمی شوند؟! این پرسشی است 
کــه دولت لیبرال باید به آن پاســخ 
دهد تا نه تنها در برقراری عدلت برای 
قربانیان پرواز ۷52 کمک کرده باشیم 
بلکه بتوانیم راه های آمدن افراد وابسته 
به رژیم جمهوری اســالمی به کانادا 
را که این کشــور را به حیات خلوت 
رژیم ایران تبدیل کرده اند، بسته نگه 
داریــم. من از روزی کــه به پارلمان 
خواهم رفت، خواســتار رسیدگی به 
این جنایت خواهم شد و جهت اجرای 
عدالت برای کشته شدگان پرواز ۷52با 
ســایر نماینــدگان در دولت تالش 

خواهیم کرد.«
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

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

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

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

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

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

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

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

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

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

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

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

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

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

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

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

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

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

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

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

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

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

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

نیست.

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

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

روبرو خواهد بود.

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

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

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

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

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

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

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

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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چرا ظریف درباره جعبه سیاه به 
تئوری توطئه روی آورده است؟

 خروج جعبه سیاه هواپیما از ایران بر خالف آن چه محمدجواد ظریف 
می گوید، موجب از دســت رفتن حق کشور محل سقوط هواپیما از 

مدیریت گروه تحقیق نمی شود.

بیــش از چهــل روز از ســرنگون 
کردن هواپیمای مســافربری توسط 
موشک های سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی بر فراز تهــران که به مرگ 
دل خراش ۱۷6 نفر انجامید، می گذرد. 
در تازه تریــن اظهارنظــر از ســوی 
جمهوری اسالمی ایران، »محمدجواد 
ظریــف«، وزیر امــور خارجه دولت 
»حسن روحانی« گفته است که این 
کشور فن آوری بازخوانی جعبه سیاه 
هواپیما را ندارد اما از بیم دست کاری، 
آن را به بیرون از ایران هم نمی فرستد.
ظریــف بــه تلویزیــون امریکایــی 
»ان بی ســی« گفتــه اســت: »چرا 
می خواهنــد این جعبــه را از حوزه 
قضایــی ما خارج کننــد؟ چرا آن ها 
می خواهنــد آن را از دســتان ما در 
بیاوردند؟ چه چیــزی در این جعبه 
وجــود دارد کــه می خواهند پنهان 
کنند؟ این یک ســوال بسیار بسیار 
مهم اســت. فکر می کنم امریکا باید 
صراحتا اعالم کند. آن ها باید ابزارهای 
الزم برای خواندن داده ها را در اختیار 
ما قرار دهند. می توانند 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 آن ها می خواهند پنهان 

کنند؟«
بر اســاس الحاقیه ۱۳ به کنوانسیون 
هوانوردی غیرنظامی ۱۹44 شیکاگو، 
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 تصمیم گیری 
نحوه فعالیت گروه تحقیق را دارد که 
متشــکل از نمایندگان چهار کشور 

است.
مطابق قوانین »ســازمان هوانوردی 
بین المللــی« )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 اســالمی ایــران می گوید 
اســتخراج  توانایی  دســتگاه هایش 
اطالعات موجود در دو جعبه ســیاه 
هواپیمای ســاقط شده را ندارند و در 
عین حال، حاضر به ارسال جعبه های 
سیاه به فرانســه که این فن آوری 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 

در صورت ادامه وضعیت موجود، یعنی بالتکلیف ماندن وضعیت جعبه سیاه هواپیما، اوکراین به عنوان کشور محل 
ثبت و صاحب هواپیمای ســاقط شده می تواند موضوع را به شورای ایکائو ارجاع دهد و خواستار دخالت سازمان 
هوانوردی بین المللی برای حل و فصل ماجرا شــود. تا به این جا، شواهد کافی برای ارایه در دادگاه وجود دارد که 

می تواند از سوی اوکراین در نقض مقررات ایکائو توسط ایران مطرح شود.

محل حادثه بفرستد.
جمهوری اسالمی ایران تحت تحریم 
ایــاالت متحــده، از جملــه تحریم 
صنایــع هوانــوردی غیرنظامی قرار 
دارد. با این همه، اعالم شــد که دفتر 
وزارت  خارجی  دارایی هــای  کنترل 
خزانه داری امریکا پس از ســرنگونی 
هواپیما، مجوزهای الزم را برای ارسال 
تجهیــزات و متخصصان بویینگ به 

ایران صادر می کند.
در حال حاضر دولت ایران باید پاسخ 
دهد که پس از صدور این مجوزها، آیا 
اقدامات الزم را برای دریافت آن و از 
جمله حضور متخصصان بویینگ انجام 
داده و اگر مقدمات این کار، از جمله 
صدور ویزا برای کادر هواپیماســازی 
بویینگ را به انجام رســانده، آیا برای 

حضــور این افراد و تجهیــزات مانع 
دیگری وجود داشته است یا خیر.

در صورتــی که ظرف مــدت زمان 
قابل قبولی امــکان بازخوانی جعبه 
سیاه هواپیمای ساقط شده در ایران 
وجود نداشته باشد، جمهوری اسالمی 
می بایست آن را برای تعیین تکلیف، 
در اختیار کشــوری قــرار دهد که 
امکانات فنــی آن را در اختیار دارد. 
خروج جعبه ســیاه هواپیما از ایران 
بر خالف آن چــه محمدجواد ظریف 
می گوید، موجب از دست رفتن حق 
کشور محل سقوط هواپیما از مدیریت 

گروه تحقیق نمی شود.
هم چنین علی رغم ابهامی که وزیر امور 
خارجه جمهوری اسالمی آفریده که 
ممکن است خارج کردن جعبه سیاه 

باعث دست کاری اطالعات آن توسط 
کشورها شــود، چنین تشکیکی که 
نوعی تئوری توطئه است، به سه دلیل 

بی مبنا است:
اوال حق نمایندگان ایران است که در 
فرآیند بازخوانی جعبه ســیاه نظارت 
کنند و در زمان اســتخراج اطالعات، 

در محل حضور داشته باشند.
دوما این کــه هواپیما دارای دو جعبه 
سیاه اســت که اطالعات آن به طور 
هم زمان استخراج می شوند و احتمال 
دســت کاری هر دو آن ها در حضور 
نمایندگان ایران و ناظــران اوکراین 
که در این زمینه ذی نفع محســوب 

می شود، وجود ندارد.
در نهایت جمهوری اســالمی ایران 
قصور خود در شــلیک به هواپیما را 

پذیرفته است و قاعدتا نباید اطالعات 
فاش نشده بدتری از شلیک موشک 
به هواپیمای مسافربری وجود داشته 
باشــد که مقام های ایرانی از افشای 

احتمالی آن در هراس باشند.
در صورت ادامه وضعیت موجود، یعنی 
بالتکلیف ماندن وضعیت جعبه سیاه 
هواپیما، اوکراین به عنوان کشور محل 
ثبت و صاحب هواپیمای ساقط شده 
می تواند موضوع را به شــورای ایکائو 
ارجاع دهد و خواستار دخالت سازمان 
هوانوردی بین المللی برای حل و فصل 
ماجرا شود. تا به این جا، شواهد کافی 
برای ارایــه در دادگاه وجود دارد که 
می تواند از ســوی اوکراین در نقض 
ایران مطرح  ایکائو توســط  مقررات 

شود.
به غیــر از اوکراین، بیش از 6۰ تبعه 
کانادا هــم در این هواپیما کشــته 
شــده  اند. این کشور به عنوان عضوی 
از ایکائو، می تواند خواســتار تفسیر 
مقررات و گشایش در بن بست موجود 
شــود. ایران به عنوان کشــور محل 
ســقوط و امریکا به عنوان ســازنده 
هواپیمای سرنگون شده، باید از رای 

احتمالی ایکائو تبعیت کنند.
در صورتی که شورای ایکائو دستوری 
صادر و جمهوری اســالمی ایران از 
تبعیت از آن خودداری کند، موضوع 
می توانــد به طــور فوری از ســوی 
اوکراین یا کانادا به دیوان بین المللی 

دادگستری در الهه ارجاع شود.
بــا ادامه اختالف طرف هــای درگیر 
ماجرای ســرنگون کردن هواپیمای 
اوکراینــی در آســمان تهــران، در 
امکان  احتمالی،  بدترین ســناریوی 
اســالمی  تعلیق عضویت جمهوری 
ایران از سازمان بین المللی هوانوردی 
غیرنظامی وجود دارد. چنین تعلیقی 
می تواند به توقف پروازهای بین المللی 
بــه ایران و لغو مجوز هواپیمای ایران 
برای پرواز به خارج از این کشــور و 
خــودداری هواپیمای های عبوری از 

استفاده از آسمان ایران منجر شود.

فرامرز داور )ایران وایر(
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همه وعده های کاندیداهای انتخابات :
از اعدام حسن روحانی تا ارضای نیازهای جنسی 

مجلس  انتخابات  داوطلبان  تبلیغات 
یازدهم روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸ 

به پایان رسید.
فضــای تبلیغات ایــن انتخابات که 
میان داوطلبان تایید صالحیت شده 
توسط شورای نگهبان صورت می گیرد 
ســرد تر از دوره های گذشته بود و به 
همین دلیل کاندیداها مجبور بودند 
بیش از گذشته از روش های نامتعارف 
برای مطرح کردن خود استفاده کنند. 
دادن وعده هــای عجیــب و غریب و 
تحقق ناپذیر، یکی از این روش هاست. 

حسن روحانی را استیضاح و سپس 
اعدام می کنیم!

وعده انتخاباتی »اصغر جمالی فرد«، 
کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم از 
تهران استیضاح و سپس اعدام رییس 

جمهور، حسن روحانی است.
این فعال سیاسی اصولگرا که در راس 
لیستی به نام آنا قرار دارد در این باره 
گفتــه:  اگر رای بیاوریــم در مرحله 
اول اســتیضاحش را مطرح می کنیم 
و بایــد گفت تمام برادارانی که با من 
هستند اســتیضاح آقای روحانی را 
پیگیری می کنند، ســپس بعد از آن 
که استیضاح وصول شد به قوه قضاییه 
نامه می دهیم که وی مجرم و خالفکار 

است.
وی درباره دالیلش برای مجرم بودن 
حســن روحانی نیز ادعا کرده: آقای 
روحانی سال 65  با نماینده اسرائیل 
دیدار داشــته و بنده این ســند را به 
زبان هــای عبری، عربی، فارســی و 
انگلیسی منتشر کرده ام و اگر ایشان 
اعتقــاد دارد چنین چیزی نیســت 
می تواند از من به دادگاه شکایت کند.

جمالــی فرد همچنین گفته: اشــد 
مجــازات را بــرای آقــای روحانی 
می خواهیم که اشــد مجازات اعدام 
است. او امروز خرابکاری می کند و به 

نظام و رهبری ضربه می زند!

فضا را برای ارضای غریزه جنســی 
آماده می کنم!

وعده »حجه االســالم کریم زمانی«، 
نامزد انتخابات مجلس از اســفراین 
نیز ایجاد فضای مناسب برای ارضای 

حالل غریزه جنسی جوانان است.
ایــن کاندیدا که خود را کارشــناس 
ارشــد علوم و حدیث معرفی کرده، 
درباره شیوه ایجاد این فضا توضیحی 
نداده اما به نظر می رســد منظور او 
گسترش فرهنگ صیغه است که در 
بین روحانیون ایران به عنوان شــیوه 
مشروع ارضای غریزه جنسی شناخته 

می شود. 
پیش از این نیز در دهه گذشته بحث 
خانه هــای عفاف به عنــوان مکانی 
برای ارضای نیازهای جنسی جوانان 
از ســوی مقامات جمهوری اسالمی 
مطرح شــده بود که با واکنش منفی 

افکار عمومی به حاشیه رفت.

وعده یارانه یک میلیونی

یک کاندیدای دیگر انتخابات مجلس 
که انتشــار ویدیوی سخنانش درباره 
تبدیل کردن ترشــیز به قدرت اول 
گســترده ای  بازتاب  ایران  اقتصادی 
در فضای مجازی داشــت در پوستر 
تبلیغاتــی خود کــه تصاویر محمود 
احمدی نژاد و محمد علی رجایی هم 
در آن قرار دارند نوشته، یارانه ها باید 

یک میلیون تومان شوند!
مهرداد خیراندیش )ایران وایر(

مجید محمدی

رسوایی و شرم آوری
 بیعت 9۸

پول های کثیف، بی رقیب سازی و تفتیش عقاید

بیعــت ۹۸ نیز هماننــد بیعت های پیشــین در جمهوری 
اسالمی رسوا و شرم آور است، چه از حیث خرید صالحیت و 
نامزدی و خرید و فروش رای، چه از جهت تقلب و مهندسی 
صندوق ها، چه از حیث مهندسی نامزدها و چه تمهید همه ی 
مقدمات برای اعزام از ما بهتران به کرسی های مجلس شورا 

و خبرگان. 
این رســوایی ها 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 نمونه ها در 
جمهوری اسالمی و برنامه ها و سیاست هایی که دارد بسیارند 
و در بیعت های گذشته هم سابق دارند. در این یادداشت به 
چند مورد خاص و گویا از این رســوایی و شرم آوری مکرر 

اکتفا می کنم. 

بی رقیب سازی بیعت با محمد یزدی در قم

تنها دو نامزد در قم برای بیعت میان دوره ای مجلس خبرگان 
رهبری تایید صالحیت شــدند: طلبــه ای جوان به نام رضا 
پورصدیــق و محمد یزدی. از میان 5۷ ثبت نام شــده، 26 
نفر  صالحیت شــان احراز نشد. از میان 2۸ نفر باقی مانده، 
محمد یزدی و رضاپور صدیق تائید صالحیت شدند و 2۹ نفر 
انصراف دادند. )انتخاب 4 بهمن ۱۳۹۸( روشن است که برای 
بی رقیب ماندن یزدی 56 رقیب را با وعده ی پاداش و تنبیه 
کنار زده اند و یک طلبه ی جوان ناشــناخته را برای درست 

کردن صورت ظاهری انتخابات نگاه داشته اند.

»شما باید همان جمله آقا را بگویید«

علی مطهری در نامه ای به شــورای نگهبان در اعتراض به 
رد صالحیت خود می گوید: »یکی از حقوقدان های آن شورا 
... گفت: شــما در نطق خود گفته اید »نهم دی اگر بنا باشد 
موجب تفرقه شود، دیگر یوم اهلل نیست بلکه یوم الشیطان 
است«. گفتم درست است، اآلن هم همین را می گویم. گفت: 
شما باید همان جمله آقا را بگویید. گفتم من جمله خودم 
را گفته ام، 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 سیاست های 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 به عنوان کارشناس، پرونده را در دست 
داشت، آنچه مطرح کردند تمرکز روی نطق ها و به  خصوص 
نطق سیزدهم شهریور سال ۹6 بود. آنچه به عنوان اتهام با من 
در میان گذاشتند اظهار نظرهای سیاسی من بود؛ گفتند در 
نطق خود گفته اید 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 می پذیرفتیم جنگ شهرها و بمباران 
تاسیسات ما شروع نشده بود و تازه عربستان حاضر بود 5۰ 
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 
گفت وگو به من گفتند چرا در نطق خود گفتی »هزینه های 
فعالیت برون مرزی ما در سوریه و یمن زیاد است و تحریم ها 
اثر گذاشته است و تا زمانی که روابط ما با دنیا حسنه نشود 
اوضاع بهتر نمی شود؟« من گفتم روی هزینه های برون مرزی 
نقد دارم، هنر ما در این است که در روابط خارجی باالنسی 
برقرار کنیم و منافع ملی کشــور را در این وضع نمی بینم.« 
)کیهان ۱5 بهمن ۱۳۹۸( رد صالحیت افراد به خاطر چند 
اظهار نظر نشان می دهد که چه کسانی می توانند در ایران 
عضو مجلس باشند و حکومت چگونه به افراد می آموزد که 

مثل رهبر جمهوری اسالمی حرف بزنند. 

نرخ تایید صالحیت

محمود صادقی، عضــو مجلس دهم در صفحه توئیتر خود 
نوشــت: »در ایــن دوره  از انتخابات واســطه ها نرخ تأیید 
صالحیت را بعضا تا چهار میلیارد تومان باال برده اند؛ چه شود 
این مجلس یازدهم.« در نظامی که ثروت و قدرت و منزلت 
در انحصار قشر حاکم اســت اگر عده ای از یکی از این سه 
محروم شــوند می توانند با دیگری جایش را پر کنند. ثروت 
در دوران بیعــت هم به کار خرید صالحیت، هم به کار قرار 
گرفتن در فهرست نامزدهای جناحی )که دوره ی قبل برای 
فهرست اصالح طلبان در شورای شهر تهران حدود 2 میلیارد 

تومان بود( و هم به کار خرید رای می آید. 

بستن فهرست اصالح طلبان توسط شورای نگهبان

حکومت به نمایش رقابت سیاسی در انتخابات نیاز دارد. به 
همین دلیل بعد از رد صالحیت های گسترده به تعدادی که 
اصالح طلبان بتوانند فهرست انتخاباتی درست کنند از صافی 
شورای نگهبان عبور داده شدند. بدین ترتیب شورای نگهبان 
نه تنها تعیین می کند که چه کسانی قابل بیعت هستند و 
چه کسانی حتما باید به کرسی ها دست یابند لیست گروه ها 

را نیز برایشان تعیین می کنند. 

یا حسین، تجمیع و تقلب

حسن روحانی در مورد فرایند بیعت در ایران می گوید:»من 
که نمی پسندم این شــکلی که االن ما صندوق آرا داریم، 
حــاال دیگه چاره نداریم هر چه هم با آقای وزیر کشــور در 
هر دوره ای تاکید کردیم به هر حال نشــد که این انتخابات 
را الکترونیکی کنیم، افغانستان هم این کار را کرد. این کار 
را بکنیم این که چیزی نیســت آخر این چیست دو مرتبه 
روی ورقه بنویســد دو مرتبه در صندوق بیندازد و باز یکی 
می خواند، یکی عالمت می زند و معلوم نیست آن چه چیزی 
را می خواند و این کجا را عالمت می زند. بعد همه که عالمت 
زدیم یا حسین تجمیع. و آخر که می خواهند تجمیع کنند 
چه بســاطی پیش می آید آنجا باید مراقب و مواظب باشیم 
خیلی از انتخابات در تجمیع مشــکل پیدا می    کند.« )الف 
۷ بهمــن ۱۳۹۸ ( هیچ کس بــرای بی اعتبار کردن بیعت 
در جمهوری اســالمی بهتر از رئیس قوه ی مجریه نیست. 
البتــه اگر نزدیکان و هم محفلی های روحانی نامزد شــده 
و به مجلس راه می یافتند ایران برای وی درخشــان ترین 

دموکراسی در دنیا بود.

هزینه ی تبلیغات از جیب دیگران

چهار منبع مشــخص برای هزینه های تبلیغات انتخاباتی 
وجود دارد:  پول های کثیف که از کســب و کار مواد مخدر 
به دست می آید. علی هاشمی دبیر کل سابق ستاد مبارزه با 
مواد مخدر و رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی ورود 

پول های کثیف به فرایند انتخابات را تایید کرده اند؛
منابع غیرشفاف بیت و سپاه که هیچ نظارتی بر آنها ممکن 
نیست )مثل قاچاق و پولشویی( و برای نامزدهای نزدیک به 
این دو نهاد مصرف می شود؛  منابع ناشی از خصوصی سازی 
و امتیازات ناشــی از اختصاص ارز و وام های ارزان قیمت به 
عنوان جبران خاصه خرجی های دولتی به بخشی از نامزدها 
تعلق می گیرد. و توزیع امکانات دولتی در ایام انتخابات توسط 
نهادهایی که مدیریت آنها رد دست جناح های سیاسی است 
)مثل کمیته امداد(. این نوع تامین منابع در همه ی دوره ها 

جریان داشته و دور یازدهم استثنا نیست.

نتیجه از پیش مشخص است

بنا به ادعای شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان در یک 
بیانیه »تکلیف بیش از ۱6۰ کرسی مجلس، از پیش معلوم 
است و اساسا هیچ رقابتی در آنها، حتی بین اصولگرایان نیز 
شــکل نخواهد گرفت و در نزدیک ۷۰ کرسی، در بهترین 
حالت، رقابتی کم رمق فقط بین اصولگرایان برقرار اســت.« 
بدین ترتیب رد صالحیت هــا و چینش نامزدها به گونه ای 
اســت که بیت و ســپاه می دانند چگونه ای مجلسی شکل 
خواهد گرفت. رای گیری ای کــه نتیجه اش از پیش معلوم 

است دیگر انتخابات نام نمی گیرد.

این کاندیدا در حالی وعده یارانه یک 
میلیون تومانی می دهد که دولت پس 
از سه برابر کردن قیمت بنزین که به 
اعتراضات گسترده آبان ماه و کشتار 
صدها و به گفته برخی منابع ۱5۰۰ 
تظاهر کننده، مبلغ یارانه ها را برای 
بخشــی از خانوارهای ایرانی به مبلغ 

55 هزار 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 می کند. نکته جالب درباره این 
وعده این است که گذشته از غیرعملی 
بودن آن با توجه به محدودیت های 
مالی، تحقق چنین وعده ای 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 بی رویه از آب های 
زیرزمینی است. آبیاری یک میلیون 
نهال در ســال با توجه به بحران های 
مداوم خشکســالی که زاگرس با آن 
دســت و پنجه نرم می کند مستلزم 
اســتفاده بیشتر از ذخیره رو به اتمام 
آب های زیرزمینی منطقه اســت که 
بحران خشکی این منطقه را تشدید 

خواهد کرد. 

اشتغال و بودجه، دو دروغ کاندیداها 
در شهرستان  های محروم

مطالبه اشــتغال پایدار و نیز سهمی 
عادالنه از بودجه عمومی حق اساسی 
مردم است اما وعده داوطلبان انتخابات 
مجلس یازدهم در شهرستان ها برای 
ایجاد اشتغال و تامین بودجه با توجه 
به شرایط اقتصادی کشور نمی تواند 

رنگی از حقیقت داشته باشد. 
در بحــث بودجه، نظــام جمهوری 
اسالمی با یکی از بزرگترین بحران های 
اعتباری خود روبروست به نحوی که 
حتی قادر به نگه داشتن سطح قبلی 

بودجه های استانی نیز نیست.
به گفته نماینــدگان مجلس، بودجه 
سال ۱۳۹۹ کشور آبکی و غیر واقعی 

تنظیم شــده و ارقام آن غیر واقعی 
است. 

به طور مشخص، صادرات نفت ایران 
در بودجــه ســال ۱۳۹۹ حدود 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 ۱۷5 هزار میلیارد تومان 
در نظر گرفته شــده که به گفته رضا 
پایدار، فعال اقتصــادی، تحقق آن با 
توجه به اینکه اکثر بنگاه های اقتصادی 
در ایران با رکود گسترده دسته و پنجه 

نرم می کنند، غیر ممکن است.
به این ترتیب، نه تنها چشــم اندازی 
برای افزایش بودجه خدمات عمومی 
در شهرستان های کشور وجود ندارد 
بلکه با ادامه سیاست خارجی تهاجمی 
نظام و گسترش تحریم ها و به دنبال 
آن کاهش درآمدهای کشور، باید در 
انتظار کاهش بودجه های عمومی در 

سال های آینده نیز بود.
اشتغال جوانان تحصیل کرده و جویای 
کار در پســت های دولتــی نیز دیگر 
وعده ای است که توسط کاندیداها در 
استان های محرومی مانند کردستان، 
لرستان، کرمانشــاه و ایالم به مردم 
داده می شــود. این وعده ها در حالی 
بیان می شــوند که مقامات مسوول 
دولتی بارها اعالم کرده اند که ظرفیت 
استخدام در نهادهای دولتی به ویژه 
پس از اســتخدام 5۰۰ هــزار نفر در 
ماه های پایانی دولت احمدی نژاد پر 
شده و دولت توانی برای استخدام های 

بیشتر ندارد.
اســتفاده از روش هــای خالقانه در 
تبلیغات انتخاباتــی و دادن وعده به 
رای دهندگان امری طبیعی است که 
در انتخابات سراسر دنیا نمونه های 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 
نمی شوند احتماال توانی برای تحقق 

مطالبات مردم نخواهد داشت.
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خدمات حسابداری،
حسابرسی و مالیاتی

فرانک خادمی    عضو رسمی انجمن حسابداران خبره بریتیش کلمبیا
* کلیه امور خدمات حسابداری
* مالیات اشخاص و شرکت ها

* خدمات حسابداری حقوق و دستمزد
* مشاوره امور مالیاتی

Tel: 778-772-2886

Faranak Khademi, CPA

.  Accounting & Bookkepping

. Taxation

. Payroll Services

. Consulting

faranakcpa@shaw.ca

خدمات مهاجرتی مون الیت
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

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

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

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

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت

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

facebook.com/moonlightimmigration

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

داشت.

دویچه وله- خبرگزاری آسوشیتدپرس 
 ۱۹( بهمــن   ۳۰ چهارشــنبه  روز 
فوریه( با انتشــار گزارشی از اورشلیم 
)بیت المقــدس( 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 رسانه ها قرار نگرفته است. 
ارتش اســرائیل با انتشار بیانیه ای 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، 
حزب اهلل لبنــان، جهاد اســالمی و 
همچنین حماس در نوار غزه امنیت 

اسرائیل را تهدید می کند.
ارتش اســرائیل به نقش ایــران در 
خاورمیانه اشــاره کرده و اعالم کرده 
است که جمهوری اسالمی با ارسال 
جنگ افزار و همچنین کمک مالی و 
آموزش نظامــی از نیروهای مخالف 
اســرائیل در خاورمیانــه حمایت و 

پشتیبانی می کند.
گزارش آسوشــیتدپرس در ادامه به 
نقــل از بیانیه ارتش اســرائیل اعالم 

کرده اســت که جمهوری اســالمی 
در تالش برای تولید و دست یابی به 
جنگ افزارهای هسته ای است و از این 
منظر نیز خطری بزرگ برای امنیت 
آن کشــور به شــمار می آید. 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 حمــالت 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 برنمی تابد.
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 

گفته می شود که اسرائیل در جریان 
این حمالت انبارهای تســلیحاتی و 
به ویژه انبار موشک های زمین به هوای 
متعلق به سپاه قدس را هدف قرار داده 

و نابود کرده است.
افزون بر آن جنگنده های اســرائیل 
یک مرکز آموزش نظامی و یک مرکز 
اطالعاتی وابســته به ایران در خاک 
سوریه را منهدم کرده اند. اسرائیل این 
حمالت را واکنشی به حمله موشکی 
به خاک کشور خود اعالم کرده است.

مرکز تولید پرچم اسرائیل در ایران: پرچم هایی که برای سوزاندن تولید می شوند!

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 
نمی کنــد. 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 به طور رســمی مجاز به مذاکره 
نیســتند، از مذاکره با کشــورهای 
خارجی کــه با آمریکا اختالف دارند، 

منع می کند.
کریس مورفی، ســناتور سرشــناس 
روز سه شــنبه  آمریکایی،  دموکرات 
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 جمهوری خواه، نیز با محمد 
جواد ظریف دیدار کرده بود.

نشــریه آمریکایــی »نیویورکر« روز 
جمعــه ۱۱ مرداد 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 گفت وگوی 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 خزانه داری 
آمریکا وی را روز چهارشنبه ۹ مرداد 

در فهرست تحریم های خود قرار داد.

روحانی: هر کسی می گوید تحریم اثر ندارد، دروغ می گوید

دویچه وله- روز چهارشنبه ۳۰ بهمن 
)۱۹ فوریه( جلســه هیــأت دولت 
به ریاســت حســن روحانی رئیس 

جمهوری ایران برگزار شد.
حسن روحانی در بخشی ی از سخنان 
خود به مســئله تحریم ها پرداخت و 
شکست حصر و تحریم را بسیار مهم 
ارزیابی کــرد. او در این رابطه متذکر 
شــد: »کســی نمی تواند بگوید که 
تحریم اثر ندارد. اینکه گفته می شود، 
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 می کند که در آبان 
ماه ۱۳۹۷ خود گفته بود: »تحریم اثر 

ندارد، نفت مان را می فروشیم«.
روحانی دشواری دور زدن تحریم های 
نفتــی را کتمان نکــرده، اما ضمن 
ســتودن نقش وزارت نفت در یافتن 
راه های فروش نفت تصریح کرد بود: 
»وزارت نفــت به آمریکایی ها فهماند 

آنقدر مســیر و راه برای فروش نفت 
داریم که تحریم آنها بی اثر است«.

دولت حســن روحانــی در حالی به 
پایان سال ۱۳۹۸ می رسد که بودجه 
سال آینده با کســری قابل توجهی 
روبروســت. درآمد نفتــی جمهوری 
اســالمی در پی تحریم ها به شــدت 
کاهش یافتــه، صنایع نفــت ایران 
فرسوده اند و بودجه و امکانات کافی یا 
سرمایه گذاری خارجی برای نوسازی 

آن ها در دست نیست.
بیــژن نامــدار زنگنــه، وزیــر نفت 
جمهوری اسالمی روز سه شنبه )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 پروژه های تولیدی خبر 

داده بود.
کاهــش شــدید صــادرات نفت و 
درآمدهای نفتی تمــام فعالیت های 
اقتصــادی جمهوری اســالمی را با 
چالش روبرو کرده اســت. پروژه  های 
عمرانی بســیاری بالتکلیف مانده اند. 
سیل، زلزله ها و ســوانح های مکرر و 
عــوارض آنها برای مــردم که دولت 
بــه گفته منتقدان به دلیل فســاد و 
تحریم ها قادربه مهارشان نیست هم، 

مزید بر علت تلقی می شوند.

سفر وزرای امور خارجه اتریش
 و هلند به ایران با هدف نجات برجام

دویچه وله- آلکســاندر شــالنبرگ، وزیر خارجه اتریش روز یکشنبه، 4 
اسفند، در تهران با حسن روحانی، رئیس جمهور و محمدجواد ظریف، 

وزیر خارجه ایران دیدار خواهد کرد.
ســفر شــالنبرگ به ایران در چارچوب تالش های اتحادیــه اروپا برای 
میانجیگری بین ایران و آمریکا صورت می گیرد 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 آن ها خواهیم برد.«

مذاکرات شــالنبرگ در تهران ادامه تالش هایی به شمار می رود که اروپا 
به قصد کاهش تنش بین ایران و آمریکا انجام می دهد. گفته می شــود، 
جوزپ بورل، هماهنگ کننده 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 هســته ای 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 ۱۹ فوریه خبر از سفر استیف 
بلوک، وزیر امور خارجه هلند به ایران داده اند.  گفته می شود که در جریان 
این سفر از جمله قرار اســت درباره برنامه هسته ای ایران، فعالیت های 
موشکی این کشور و همچنین تضمین امنیت کشتیرانی در آب های خلیج 

فارس و تنگه هرمز با مقامات ایران گفت وگوهایی صورت گیرد.
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2018 & 2019

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

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

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

#2- 250 E Keith Rd.,  
North Vancouver

$1,029,000

612-1500 Ostler Crt., 
North Vancouver

$899,000

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000

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

در یکی از مناطق بسیار زیبای نورت ونکوور

4640 Highland Boulevard,  North Vancouver

$1,299,000

با بیش از 30 سال تجربه کار در کانادا



2۳23 Issue 1464 Friday February 21, 2020شماره ۱4۶4 جمعه 2 اسفند ۱۳۹۸

I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

Edgemont Village

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

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

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

#207-1728 Gilmore Ave.,  
Burnaby

$668,900

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

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900

10-3595  Salal Drive,  
North Vancouver

$999,000

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

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

801 1189 Howe Street, Vancouver
$588,800
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COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS / 100,000 KM  WARRANTY

/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from 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. 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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BOOK A TOUR 

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

PRESENTATION CENTRE

#107 175 3rd Street West 

North Vancouver, BC

 604-449-2228

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 
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»سال آینده بازنشستگان باز هم فقیرتر 
خواهند شد«

الیحه بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشســتگان کشوری و 
لشگری را 15 درصد تعیین کرده است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بر 
این میزان مهر تائید زده و در هفته های پیش رو این الیحه در صحن علنی 
مجلس به رای گذاشته می شود. یک فعال صنفی بازنشستگان که بعید 
می داند مجلس تغییر کیفی در الیحه ایجاد کند، پیش بینی می کند سال 

آینده بازنشستگان بازهم فقیرتر شوند.

رادیو زمانه- به گفته ی حسین غالمی، 
فعال صنفی بازنشســتگان کشوری، 
بیــش از ۹۰ درصد بازنشســتگان 
کشــور زیر خط فقر هســتند. طبق 
الیحه دولت سال آینده حدود 45۰ 
هزار تومان به مستمری آن ها افزوده 

خواهد شد.
بازنشســتگان  حقــوق  حداقــل 
صندوق های بازنشستگی یک  میلیون 
و 5۸5  هزار تومان و میانگین دریافتی 
ماهانه آنان دو تا ســه میلیون تومان 

است.
این در حالی اســت کــه هزینه های 
زندگی در خــط فقر هم اکنون طبق 
شــش  برآوردها  خوشــبینانه ترین 
میلیــون تومان اســت. بــا توجه به 
وضعیت اقتصاد و نرخ تورم سال آینده 
دست کم هشت و نیم میلیون تومان 
خواهد بود و بازنشستگان برای تامین 
ماهانه  زندگی  هزینه های حداقلــی 
حــدود پنج میلیون تومان کســری 

خواهند داشت.
این فعال صنفی بازنشستگان می گوید 
مســئوالن کشــور از جمله حسن 
روحانی رئیس جمهور بــا ارائه آمار 
ســاختگی و بیان نیمی از واقعیت، 
اذهــان بازنشســتگان را بــه بازی 
می گیرنــد. او گفت: »پیــش از این، 
رئیس جمهور، در بازی با اعداد اعالم 
کرد طی دو سال ۳۰ درصد حقوق ها 
افزایش یافته است اما وی نگفت که 
یک کاالی ۱۰۰ هزار تومانی طی دو 
سال با تورم سالیانۀ 4۰ درصد، برابر با 
۱۹6 هزار تومان می شــود، یعنی ۹6 
درصد افزایش قیمت و تورم داشــته، 
در این شرایط، عجیب اینجاست که 
وی ۳۰ درصد را – که یک سوم تورم 

است – رقم باالیی می داند.«
در سال های اخیر افزایش هزینه های 
آزادســازی  و  مســکن  معیشــت، 
هزینه های بهداشت و درمان از یک سو 
و به روز نشدن مستمری بازنشستگان 
از سوی دیگر بازنشستگان بیشتری 
قادر بــه تامین حداقــل هزینه های 

زندگی نیستند.
کامنت یک بازنشسته در سایت زمانه 
گویای ســنگینی هزینه های درمان 
برای بخشــی از بازنشستگان است: 
»اینجانب با بیش ازبیســت سال کار 
شــرافتمندانه حدود هشت ساله به 
بیماری صعب العالج )جسمی حرکتی 
شــدید( مبتال و خانه نشین شدم. از 
کارافتاده ی کلی و حداقل بگیر تامین 
اجتماعی هستم که هرماه می بایست 
با این حقوق حــدود ۸۰۰ الئ 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. خانواده ام در 

بدترین شرایط زندگی می کنند.«

دبیر بازنشسته ای 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 بچه ها.«
بازنشستگان  خواســت های  از  یکی 
همسان سازی حقوق است که به رغم 
وعده های 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 
کرده اند. آن ها 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 

تعویق بیاندازند.
خواست های این تجمع که به امضای 
هشت تشــکل کارگری و حمایت از 
حقوق بازنشستگان رسیده بود عبارت 
بودند از: تدوین بودجه ای برای اجرای 
کامل همسانســازی، بیمه رایگان و 
به  برگشت همه ی بدهی های دولت 

صندوق های بازنشستگی.

انتشار اخبار غیررسمی
 درباره فرار مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی از ایران

ایران اینترنشنال- ســاعاتی پس از 
آنکه برخی از رسانه های ایران از فرار 
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی 
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 سه شنبه 
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 نیک نفس با اطالعی 
که داشته به بهانه دور زدن تحریم ها 
و پیگیری پرونده های پتروشیمی از 

کشور خارج شده است.«
در این گزارش تاکید شــده است که 
انجام  تاکیــدات  علی رغم  »بازپرس 
گرفته، مهدی شــریفی نیک نفس را 
ممنوع الخروج نکرده بود و بدون آن 
که قرار وثیقه صادره در خصوص متهم 
را تقلیل دهد با دستور غیرقانونی چهار 
میلیارد و 6۰۰ میلیون 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 شریفی  نیک نفس، مدیرعامل 
شــرکت بازرگانی پتروشیمی، حدود 
دو، سه هفته پیش از کشور متواری 

شده است.
رســانه های ایران گــزارش دادند که 
شریفی نیک نفس در »پرونده شش  
میلیــارد  و 656 میلیــون یورویــی 
پتروشیمی و کاتالیست های تقلبی« 
نقــش داشــته  اســت و درحالی از 

ایران بــه دبی فرار کرده اســت که 
آن  از  پرونده«  »کارشــناس]بازجو[ 
مطلع بوده و »این فرار با هماهنگی های 
برخی مدیران شــرکت های مرتبط 

انجام شده است.«
مهــدی  گزارش هــا،  بنابرایــن 
»مهره هــای  از  شــریفی نیک نفس 
اصلی« در هر دو پرونده پتروشــیمی 
گیت شــامل »پرونده رضا حمزه لو 
بازرگانی  شــرکت  سابق  مدیرعامل 
پتروشــیمی و ۱۳ متهــم دیگر« و 
»پرونده رسیدگی به تخلفات شرکت 
بازرگانی پتروشیمی ]PCC[  شناخته 
می شد« و با وجود اینکه بار ها از سوی 
دادگاه برای توضیحات احضار شــده 
بود، هنگامی کــه دادگاه به داده های 
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 
میلیون یورویی« اســت و پرونده دوم  
نیز »پرونده تخلف 6  میلیارد و 6۰۰ 
بازرگانی  میلیون یورویی« شــرکت 
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 پرونده ها نام برد و 
تاکید کرد که اکنون با »فراری دادن« 

مهدی شــریفی نیک نفــس »حلقه 
اتصال مالــی در دو پرونده اصلی در 
حوزه پتروشیمی، بخشی از اطالعات 
از دســت خــارج شــده و دادگاه با 

پیچیدگی جدیدی روبه رو است.«
یک نماینــده پیشــین مجلس در 
مرداد ماه سال جاری، طی نامه ای به 
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه، به 
صراحت از مهدی شریفی نیک نفس 
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 آن ها 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 نیک نفس 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 نیک نفس، 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.«

اختالف هالل احمر و سازمان دارو
 بر سر اقالم دارو های کم یاب

ایران اینترنشنال- دبیرکل جمعیت هالل احمر از کمبود ۳5۰ تا 4۰۰ قلم 
دارو در ایران خبر داده، اما سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد این اظهارات 

می گوید در حال حاضر تنها ۱۹ تا 2۱ قلم دارو نایاب است.
 محمودرضا پیروی، دبیرکل جمعیت هالل احمر روز چهارشنبه ۳۰ بهمن 
گفت داروخانه  های وابسته به این جمعیت تحت تاثیر این کمبود دارو در 

سراسر ایران قرار گرفته اند.
پیــروی به طور تلویحی از »کمبود بودجه« به عنوان یکی از عوامل نایاب 
بــودن برخی دارو ها خبــر داد و افزود جمعیت هالل احمر تالش می  کند 

»بیشترین بهره را از بودجه های فعلی ببرد.«
این مقام مســئول همچنین »تعامل« برخی شــرکت های 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 ۱۹ تا 2۱ قلم دارو در ایران احساس 
می شود. وی افزوده »آمار اقالم کمبود دارویی کشور حدود یک سوم 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 داروخانه های 
سازمانی و دولتی و غیرخصوصی از جمله داروخانه های هالل احمر شده و 

گفته این »داروخانه ها باید به فلسفه وجودی خود بازگردند.«
فرامرز اختراعی، رییس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی 
و بسته بندی 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.« مقام های جمهوری اسالمی در سال های اخیر از کمبود برخی 
دارو ها در ایران در پی تشدید تحریم های بین المللی خبر داده اند و گفته اند 

که تالش می کنند دارو های مورد نیاز را در داخل تولید کنند.

 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 شده اند. یک پزشک 
هم می گوید ده ها نفر با عالیم کرونا 

در بیمارستان های قم فوت کرده اند.
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 
مقام های بیمارستانی برای »خاموش 
نگاه داشتن« موارد این بیماری انتقاد 
کرد و از مــرگ »ده ها« نفر در قم با 

عالئمی مشابه وی خبر داد.
هم زمان 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 نمونه گیری از آنهــا در حال انجام 
اســت. خبرگزاری ایرنا نوشته است 
جوانیان از دادن اطالعات بیش تر 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.
تا پیش  مقام های وزارت بهداشــت 
از این وجود هر گونــه مورد ابتال به 
ویروس کرونا در کشــور را رد کرده 
و نگرانــی برخی کاربــران در فضای 
مجازی را »شایعه های برخی در داخل 

و خارج از کشور« دانسته بودند.
ایرانی ساکن  بازگشت دانشــجویان 

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 محدودیت هایی 

برقرار کردند.
ایران امــا بعد از گذشــت هفته ها 
از شــیوع ایــن ویروس، بــه تازگی 
پروازها  ورود  بــرای  ممنوعیت هایی 
از چین وضع کرده اســت. به گزارش 
رسانه های داخلی، ایران به درخواست 
وزارت بهداشت، پروازهای چین را به 
حالت تعلیق درآورده و انجمن صنفی 
آژانس ها هم اجرای تورهای چین را 

موقتاً متوقف کرده است.
وزارت بهداشــت اعالم کــرده که در 
۳6 مبادی ورودی به کشور، تیم های 
بهداشتی با تجهیزات مستقر هستند 
و وضعیت مسافران »به دقت« رصد 
می شــود. اما در این میان به نوشته 
ایسنا، »پروازهای ترانزیت«، راه ورود 

چینی ها 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 اطالعیه ای، 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 می رساند ماهی 
قرمز سفره هفت سین  جزو گونه های 
ماهی تولیدی در داخل کشور بوده و 
عمدتاً در شهرستان کاشان و استان 
گیالن تکثیر و پرورش داده می شود«.

در ادامه این اطالعیه که رسانه ها متن 
کامل آن را منتشــر کرده اند، 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 می دانــم 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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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

که  “حمایت”  روزنامه ی   139۵ بهمن   9 تاریخ  در 
روزنامه رسمی قوه ی قضاییه ی جمهوری اسالمی است، 
زندان های  غیابی  احکام  خود،  آگهی های  بخش  در 
بلند و کوتاه  مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد. بر اساس این 
آگهی ها خانم گوگوش )فائقه آتشین(، نیک آهنگ 
آرمین  مرضیه  روزنامه نگار(،  و  )کارتونیست  کوثر 
از  آرمین  محسن  دختر  و  وبالگ نویس  و  )نویسنده 
سعید  اسالمی(،  انقالب  مجاهدین  سازمان  اعضای 
اینانلو  تارا  کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم(، 
انواری  امین  حقیقت،  آرمان  هنرمند(،  و  )عکاس 
رستمی، فاطمه طبری قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب 
امجدی به زندان )از 1۶ تا یک سال، اکثراً باالی چهار 
سال( محکوم شده اند. اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
توهین به خمینی و خامنه ای، توهین به مقدسات، و اقدام 

علیه امنیت کشور بوده است.
 در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این 
احکام نیست بلکه می خواهم از زاویه ای دیگر یعنی عدم 
انعکاس آن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور )به 

جز یک وب سایت( بدین موضوع بپردازم.
       تا زمانی که این نوشته را می نویسم بعد از حدود یک 
ماه، وب سایت “تقاطع” )که مخاطب کمتری در مقایسه 
با رسانه های بزرگ تر دارد( برخی از این احکام را منتشر 
کرده است و وب سایت ها و رادیوها و تلویزیون های 
فارسی  زبان مثل صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی 
فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، و رادیو فرانسه - که 
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده می کنند 
گروه های  و  افراد  برای  شدن  »صدا  آنها  مأموریت  و 
بی صدا«، جریان آزاد اطالعات، و »شکستن سد سانسور« 

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

 عدم انتشار این خبر سه علت می تواند داشته باشد:
 1( در اولویت خبری نبودن سرکوب ها در جمهوری 
بی بی سی  )مثل  رسانه ها  این  از  برخی  که  اسالمی 
بوده اند.  متهم  بدان  همیشه  امریکا(  صدای  یا  فارسی 
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمان ها )علی رغم 
چپ گرایان  نوشته های  و  دیدگاه ها  همیشگی  انتشار 
رهبر جمهوری  دوستداران  و  مذهبی  اصالح طلبان  و 
برنامه ها داشته  اسالمی که آن هم می تواند جایی در 
اخبار  رفتن  به حاشیه  و  برقرار شود(  توازن  اگر  باشد 
منظر جمهوری  از  ساختارشکن  افراد  و  گزارش ها  و 

اسالمی شکایت می کنند.
 البته بی بی سی فارسی در سیاست های محدود سازی 
خود هوشمندانه تر از صدای امریکا عمل می کند و بدون 
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود 
از افراد ناهمرنگ تالش می کند با درست کردن ظاهر، 

مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف 
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد. این را هم 
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این 
رسانه ها که با عشق و عالقه کار می کنند نیست؛ در مورد 

تصمیم گیران و سیاست گذاران است.
 توجه کنید که نویسنده ی این مطلب همیشه قدردان 
مالیات دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه ها 
محدود کننده ی  مرزهای  داشته  تالش  و  است  بوده 
آنها را علی رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به 

نحوه ی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
 2( عدم انجام وظایف حرفه ای و ماموریت این رسانه ها 
که در بسیاری از موارد در کار این رسانه ها به چشم می 
خورد. این که نویسنده ی این مطلب قبال و اکنون با برخی 
از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است 
از برخی از آنها رسما )رادیو زمانه، صدای امریکا( و از 
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده 
)بی بی سی فارسی( مانع از بیان این انتقادات نمی شود. 
به این رسانه ها  ایران  برخی از روزنامه  نگارانی که از 
کار  )که  براندازی  رهیافت  میان  توانند  نمی  می آیند 
روزنامه نگار نیست( و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه 
و  بدیل  رسانه های  در  باالخص  روزنامه نگار  کار  که 
سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت 

ماموریت خود را فراموش می کنند.
3( همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از 
انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالم گرایی 
ریاست  دوم  دوران  در  می شود.  اسالمی  و جمهوری 
سازی  خشنود  دولت،  این  سیاست  اوباما  جمهوری 
جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود 
و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار 
گرفت که سال ها زیر دست احمد جنتی در سازمان 
تبلیغات اسالمی کار می کرد و حتی بعد از خروج از 
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاست هایش 

به عمل نیاورد.
شواهد کافی برای حضور افراد نزدیک به البی جمهوری 
پرداخت  مثل  دارد؛  امریکا وجود  اسالمی در صدای 
حق الزحمه یادداشت  نویسی به خانم باربارا اسلوین که از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین 
تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این 
موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشته اند. مدیران 
صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به 
علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان 
پایان داده اند و می گویند اصوال بودجه ای برای پرداخت 
به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا 

بوده و هستند.
 

شغل و شهروندی به اضافه   انجام ماموریت ممکن است 
برای  محیط هایی  به  تدریج  به  فارسی زبان  رسانه های 

کسب شغل و شهروندی تبدیل شده اند که در اصل 
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه  نگاران 
ایرانی دانست اگر که ماموریت ها فراموش نشود و واقعا 
صدای  در  ویژه  )به  خویشاوندان  نه  و  روزنامه نگاران 
امریکا( استخدام شوند. این موضوع وجه دوم را تقویت 
می کند. از این جمله  است: استخدام روزنامه  نگارانی که 
اسالمی  هنوز در چارچوب محدویت های جمهوری 
عادت  نظام  آن  محدودیت های  )به  می کنند  عمل 
کرده اند( یا بدان نظام دل بسته اند )به صفحات توییتر 
یا فیسبوک آنها رجوع کنید(؛ انتشار اخباری که حتی 
می کنند  منتشر  روز  هر  داخلی  زرد  های  سایت   وب  
نتیجه  و  داخلی  سلبریتی های  موز،  کمبود  اخبار  مثل 
اخبار  به  یا تقدم بخشیدن  دیدارهای ورزشی داخلی؛ 
مقامات در برابر اخبار رویدادها. همه ی افراد حق دارند 
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما 
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار 
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند 

نگذارند.
از  بسیاری  در  پس زمینه  دادن  یا  انتقادی  نگرش   
گزارش های این رسانه ها غائب است. باال بردن میزان 
انعکاس  برای  خوبی  توجیه  روزانه  ویزیت  و  کلیک 
اخبار وب سایت های زرد از جیب مالیات دهنگان غربی 

نیست.
 

دیگر  موضوع  خویشاوندی-   و  محفلی  روابط 
این  کادر  استخدام  در  و خویشاوندی  محفلی  روابط 
رسانه ها است. بسیاری از خبرنگاران این رسانه ها هنوز 
ضد  و  اسراییلی  ضد  امپریالیستی،  ضد  کوله  بارهای 
سرمایه داری خود را یدک می کشند و از منابع غربی 
برای پیشبرد دیدگاه  های مارکسیستی و چپ خود بهره 
می برند. “رادیو زمانه” نمونه  ی خوبی است از این جهت. 
امریکایی  اسراییلی و ضد  این وب سایت موضع ضد 
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد. 
بی بی سی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی 
رفسنجانی و جناحی که میانه رو می داند مثال زدنی است.

 
اسالمی  تبلیغاتی جمهوری  تولیدات دستگاه  رله  
داخلی  اخبار  رله ی  رسانه ها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بدون هیج تحلیل یا افزوده ای است. اتفاقاً عدم انتشار 
وب سایت ها  در  غیابی  حبس  احکام  به  مربوط  خبر 
در  آن  انتشار  عدم  هم زمان  و  داخلی  های  روزنامه   و 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور نشان می دهد که 
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی می پردازند بدون 
و  سیاست ها  داخلی  خبرگزاری های  اینکه  به  توجه 

از آنها رسانه های  پیروی  فیلترهای مشخصی دارند و 
فارسی زبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است. 
در بسیاری از موارد این رسانه ها تا وقتی از چند منبع 
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمی کنند؛ گویی تکرار 
یک خبر در وب سایت های زنجیره ای تحت حکومت 

سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد می کند.
یکی از اقداماتی که می تواند در اتاق خبر رسانه های 
فارسی زبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند 
)غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانه های چپ ها 
ممنوع کردن  امپریالیسم(  و  استعمار  و  دربارهء غرب 
آنها از رله ی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وب سایت ها و 
روزنامه های داخلی است. استفاده از آنها برای آگاهی 
از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی می گذرد 
ابزار تنبلی و آسودگی در باب  مشکلی ندارد اگر به 

اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
 تا زمانی که این نوشته را می نویسم حدود ۴ هزار شماره 
از روزنامه ی »حمایت« که احکام قوه ی قضاییه را منتشر 
می کنند منتشر شده است. یکی از کارهای رسانه های 
پیدا  و  نسخه  این چهار هزار  بررسی  از کشور  خارج 
کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار 
بیشتری نسبت به رله ی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی دارد. اگر کوتاهی رسانه های فارسی زبان در حد 
غفلت از مورد فوق بود می شد از آن گذشت اما یک 
الگو در اداره ی این رسانه ها و روال کار آنها وجود دارد 
که مانع از دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها می شود.

 رسانه  بدیل -  ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان 
بخش خبری رسانه های فارسی زبان قابل پذیرش نیست 
چون ماموریت آنها دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها 

است. 
از کارکنان  بسیاری  اینکه  این غفلت، در  از  فراتر  اما 
این رسانه ها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری 
و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند 
هیچ شکی نیست. نوع مطالبی که آنها می گذارند یا 

نمی گذارند موید این موضوع است. 
می خواهند  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اگر 
رسانه ی بدیل یا آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را 
پر کنند هم در سیاست خبری، هم در منابع، هم در 
مبانی و اصول گزارشگری  استخدام، و هم در  نحوه  
باید متفاوت با دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
عمل کنند و در واقع »از بی ادبان ادب بیاموزند«؛ چون 
در ایران امروز رسانه  به معنای عرفی اش وجود ندارد. هر 
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب 
مخاطب یا آتش تهیه، از اخبار مهندسی شده هم در میان 

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

این  که  است  دهه  دو  نهایت  در  و    - اصالح  غیبت 
رسانه ها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
و مخاطبان خود )در اظهارنظرها و رسانه های اجتماعی( 
قرار می گیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی 
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند: برای کارکنان 
های  سیاست   در  بگذارند؛  بازآموزی  دوره های  خود 
 شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیق های 
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و 
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی 

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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کورش عرفانی

پاسخ به یک سوال: 
»رژیم چه موقع می رود؟«

بسیاری از هموطنان، که خشمگین یا سرخورده هستند، با 
توجه به شرایط وخیم و فاجعه بار کشور از خود می پرسند 
»چرا جمهوری اسالمی از بین نمی رود«؟ این سوالی است 
بجا اما قدری نا دقیق. برای شــفاف سازی در این باره، در 
ورای خبرها و گزارش های داخلی و خارجی مرتبط با ایران، 
باید برخی از واقعیت های ساختاری کشور را یاد آور شویم. 
ساختار قدرت در یک کشور از راه ها و روش های مختلفی 
تغییر می کند. اما وقتی در مورد شرایط کنونی ایران صحبت 
می کنیم باید بحث را دقیق ارائه دهیم که ســبب ابهام یا 

ناامیدی کاذب نشود.
در این نوشتار تالش کرده ایم که به اختصار شرایطی را که 
بر اساس آن می توانیم به سوی »ازبین رفتن«، »فروپاشی« 
یا »سرنگونی« جمهوری اســالمی برویم توضیح داده ایم. 
البته لیست بلند باالیی از مشــکالت اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی قدرت حاکم در ایران را می توان تهیه 
کرد و در آن صدها مورد را باید گنجانید. اما این نوشتار با 
ارجاع خواننده، برای برای این منظور، به مجموعه ی اخبار و 
گزارش های روزانه ای که در رسانه ها منتشر می شود به شرح 

ساختاری موضوع بسنده می کند.

وجه نظری

بــرای تدقیق بحث، چهار واژه را تعریف می کنیم و توصیه 
می کنیــم که در جای جای متن به کاربرد مشــخص هر 

تعریف دقت فرمایید:
نظام: یا سیســتم به مجموعه ی ســاختارهای سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگــی )ایدئولوژیک( که قدرت 
انحصاری یک طبقه ی اجتماعی را بر جامعه ممکن می سازد.
رژیــم: مجموعه ی نهادهایی که یک نظام اســتبدادی در 

خدمت می گیرد تا قدرت انحصاری خود را اعمال کند.
حکومت: مجموعه ی ســه گانه ی قوا و نهادهایی است که 

مدیریت امور مختلف کشور را بر عهده دارد.
دولــت: مجموعه ی دســتگاه های اداری و اجرایی که امور 

جاری کشور را بر عهده دارند.
در نظر داشــته باشــیم که در بســیار موارد، به درست یا 
نادرســت، این واژه ها به صورت مترادف یا جابجا نیز مورد 
استفاده قرار می گیرند. هم چنین بنا به این که معادل این 
واژه ها را در چه زبان خارجی جستجو کنیم می توانیم برخی 
ابهام ها را دریابیم. اما این جا به طور مشــخص در استفاده 
از هــر یک از این واژه ها تعریف ارائه شــده در باال مد نظر 

بوده است.

فرضیه ی اصلی

ایده ی اصلی این نوشــتار چنین اســت: »به دلیل شرایط 
خاص کنونی دولت جمهوری اســالمی در حال رهاکردن 
مسئولیت های خود می باشد، این امر با خود ضعف جدی 
حکومت را به همراه دارد. ضعف حکومت رژیم را شکننده 

کــرده و در نبود اقدام اساســی در یک مقطعی نظام فرو 
می پاشد«.

توضیح هریک از این موارد نیازمند بحثی طوالنی با استناد 
به مطالب بسیاری اســت که برای حفظ ایجاز متن از آن 

می گذریم.

الف: موقعیت دولت

ضعف مالی شدید دولت روحانی سبب شده است که اقتصاد 
دولتی به معنی فنی و حسابداری آن ورشکسته شود. عدم 
اعالم ورشکستگی به معنای ورشکسته نبودن نیست. دولت 
روحانی ظرف پنج سال، نقدینگی را چهاربرابر افزایش داده 
اســت و میزان بدهی دولت به بانک ها را بســیار باال برده 
است. هم اکنون صندوق های دولت خالیست. درآمد ارزی 
و داخلی محدود و ناکافی دارد. کســر بودجه شدید است 
وبــرای جبران آن، پول بدون پشــتوانه وارد بازار می کند. 
افزایش نقدینگی تورم شــدید، بی ارزش شدن پول ملی، 
کاهش قدرت خرید و رکود حاد را موجب شــده است. به 
دلیل نبود درآمد، دولت یکی بعد از دیگری مسئولیت های 
مهم و حتی اختیارات خود را رها کرده و دیگر آنها را انجام 
نمی دهد. این روند گسترش می یابد تا نقطه ای که مردم در 
سراسر کشــور به وضوح شاهد غیبت کامل دولت در امور 
جاری کشــور خواهند بود. دولت که در سال های اخیر به 
طور بادکنکی بزرگتر، پرهزینه تــر و در عین حال ناتوان 
تر شده است، تمام ثروت، امکانات و ابزارهای خود را برای 
حفظ کارکرد حداقلی خویــش واگذار خواهد کرد اما این 
یک مسکن کوتاه مدت برای یک بیماری مشابه سرطان در 

اقتصاد زمین خورده ی ایران است.

ب: موقعیت حکومت

با کوچک شدن دستگاه دولت، این کل حکومت است که 
امکان مدیریت کشــور را از دست می دهد. در نبود حداقل 
هایی که دولت برای جامعه باید تامین کند مشــروعیت 
حکومت زیر ســوال رفته و مردم این نکته را باور خواهند 
کرد که این مجموعه دیگر قادر به نگه داشــتن کشور در 
شرایط عادی نخواهد بود. امنیت مرزها و جاده ها به همراه 
امنیت اجتماعی زیر سوال خواهد رفت. هماهنگی نهادهای 
حکومتی به حداقل رسیده و اختالفات باال خواهد زد. مردم 
به حکومت پشت کرده و به طور علنی مخالفت، دشمنی 
و نفرت خود را نســبت به آن نشان داده و در کمین انتقام 
خواهند بود. دستگاه های حکومتی بی اعتبار و بی کارکرد 
شــده و با عدم دریافت بودجه ی الزم به سوی تعطیلی یا 
شبه تعطیلی خواهند رفت. بیکاری های گسترده ی کارکنان 
نهادهای حکومتی در راه است. نارضایتی به سطوح مختلف 
ادارات دولتی و نهادهای دو قوه ی دیگر کشــیده شــده و 
زمانی که به نیروهای نظامی و امنیتی برسد خطر جدی از 
درون ساختار قدرت متوجه رژیم خواهد شد. فقر معیشتی 

اقتصــاد موازی و زیرزمینی را فعال کرده و روحیه ی قانون 
شکنی افزایش خواهد یافت. جامعه به سوی تنازع بقا برای 
مشروعیت می رود و حکومت در این میان نقش مزاحم را 

پیدا خواهد کرد.

پ: موقعیت رژیم

تکانه های شدیدی که حکومت را متزلزل ساخته است بقای 
سیاســی و بعد فیزیکی رژیم را به چالش می کشــد. عدم 
امکان تعذیه ی شبکه های پرهزینه ی رژیم در سراسر منطقه 
یا در داخل و خریدن وفاداری نیروهای وابسته می تواند به 
قیمت آمادگی آنها برای نافرمانی و یا خیانت به رژیم تمام 
شــود. در این موقعیت مافیاهای درون رژیم فعال شده تا 
دست های رقبا را از سفره ی کم رونق باقی مانده کوتاه کنند 
و این با خود تضادهای علنی، تسویه حساب های سنگین و 
جنگ مافیاهای محلی، استانی، منطقه ای و بعد کشوری را 
به همراه خواهد داشــت. ضرورت حرکت های کودتاوار در 
میان برخی از نیروها به فکر اصلی و وســواس آنها تبدیل 
خواهد شد. نیروی گریز از مرکر میان جریان های وابسته و 
مزدوری داخلی و خارجی زیاد شده و ریزش و هرز نیروها و 
نهادها آغاز می شود. شرایطی که به طور بی سابقه ای نظام 
را به چالش خواهد کشید. جامعه که با خشونت دو چندان 
سرکوب مواجه است آن را به حساب ترس و وحشت رژیم 
گذاشــته و به دلیل آن که هزینه ی این موقعیت بر دوش 
اوست خود را آماده ی استفاده از فرصت مناسب برای تغییر 
می کنــد. بحث تغییر رژیم در این شــرایط قبح خود را از 

دست داده و به یک ضرورت بدیهی تبدیل می شود.

ت: موقعیت نظام

با متزلزل شدن رژیم حاکم، تمامی الیه های وابسته به آن 
در طبقه ی برتر و ســایر اقشار اجتماعی جیره خوار دچار 
هراس و تردید در مورد آینده ی خود می شوند و حرکت های 
خودسرانه در الیه های مختلف نظام اوج می گیرد. با از دست 
رفتن پایگاه اجتماعی نظام که در شکست نمایش 22 بهمن 
و امثال آن آشکار شد نظام در می یابد که الیه های دفاعی 
خود در جامعه را از دست داده و به نوعی در سراشیبی قرار 
گرفته است. این برداشت ضرورت اقدامی را مطرح می کند 
و این که باید یا تغییری جدیی در شــرایط به وجود آورد 
و یا این که واقعیت فروپاشــی و اضمحالل در راه را قبول 
کند. صاحبان قدرت و ثروت باید تصمیمات مهم و حیاتی 
بگیرند. در صورتی که انجماد ســاختاری به نظام اجازه ی 
اســتحاله و تحول را ندهد به ســوی جّو ناامیدی در باال و 
آشوب کالن در درون نظام می رویم. با حاکم شدن احساس 
محاصره از سوی مردم فرار گسترده الیه های برتر طبقه ی 

باال تشدید خواهد شد.

نتیجه گیری: بر اساس فرضیه ی عنوان شده در این نوشته، 
روند آب رفتن دولت در ایران ســبب ناکارآمدی حکومت 
شــده و رژیم را با موقعیت متزلزل مواجه کرده است. اگر 
تغییر و اصالح مهمــی در رژیم صورت نگیرد تا حکومت 
را کارآ بســازد و توان اجرایی دولت را بازســازی کند، به 
احتمال بسیار قوی، به سوی شکنندگی رژیم و فروپاشی 
نظام خواهیم رفت. در این میان فراموش نکنیم که عالوه بر 
سوء مدیریت، بی لیاقتی، فساد و غارتگری، یک محاصره ی 
همزمان خارجی و داخلی نیز به مرور زمان دولت و حکومت 
را در ایران هدف قرار داده و به واســطه ی آن تزلزل رژیم و 

احتمال فروپاشی نظام تقویت شده است.
بدون ضرورت پیشگویی یا گمانه زنی های عجیب و غریب، 
با اتکا به آمار و شواهد و اخبار می توان موقعیت جمهوری 
اسالمی را تا حد زیادی پیش بینی کرد. این موقعیت روندی 
مشــخص و مرحله به مرحله ای پیدا کرده است: تضعیف 
دولت، ناکارآمدی حکومت، تزلزل رژیم و فروپاشی نظام. در 
این میان هم قدرت های خارجی می توانند از طریق تحریم 
یا جنگ این روند را تشــدید کنند و هم مردم و مخالفان 
می توانند با تکیه بر آگاهی، اراده گرایی و سازماندهی، آن را 

با مبارزه و جنبش و انقالب تسریع کنند.
دقت کنیم! دولت و حکومت جابجا می شوند، تغییر می یابند 
اما همیشه هســتند. سرنوشت یک کشور در گرو ماهیت 
رژیم و نظام حاکم است. اینک شرایط مشخص است و در 

آن دو حالت عمده قابل تصور است:
۱( نظام )سیستم انحصار قدرت و ثروت در دست طبقه ی 
برتر( در صدد بر می آید که رژیم جمهوری اسالمی را قربانی 
کند و در این صورت ســهم قابل توجهی از قدرت و ثروت 

کنونی را در رژیم آینده برای خود حفظ می کند.
2( نظام )سیستم انحصار قدرت و ثروت در دست طبقه ی 
برتــر( به دنبال حفــظ رژیم برمی آیــد و در این صورت، 
تضعیف دولت و ناکارآمدی حکومت، رژیم را متزلزل و قابل 
سقوط می کند. به دنبال ســرنگونی رژیم، نظام )سیستم 
انحصار قدرت و ثروت در دست طبقه ی برتر( با تغییراتی 
مهم مواجه می شود و بخش عمده ای از قدرت و ثروت در 

رژیم آینده از دست طبقه ی حاکم بیرون خواهد آمد.
بنابر آن چه آمد می بینیم که وقتی هموطنانی می خواهند 
بدانند »چه زمانی جمهوری اسالمی سقوط می کند«، این 
امر را بیشتر از آن که به صورت یک واقعه ببینند به شکل 
یک روند ببینید. البته وقتی روند به مرحله ی پختگی خود 
می رســد یک واقعه آن را متحقق کرده و متبلور می سازد. 
روند سقوط رژیم جمهوری اسالمی با احتمال های مختلف 
در جریان است. از خود بپرسیم آیا آماده ایم یا خیر. نقش ما 
در این میان چیست؟ هر چه اراده گراتر و خالق تر باشیم 
این روند زمان کمتری را به خود خواهد گرفت و رهایی و 

بازسازی میهن زودتر فرا خواهد رسید.

ایده ی اصلی این نوشتار چنین است: »به دلیل شرایط خاص کنونی دولت جمهوری اسالمی در حال رهاکردن 
مسئولیت های خود می باشد، این امر با خود ضعف جدی حکومت را به همراه دارد. ضعف حکومت رژیم را 

شکننده کرده و در نبود اقدام اساسی در یک مقطعی نظام فرو می پاشد«.
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نیلوفر بیانی
»1200 ساعت اعتراف گیری سپاه

 با شکنجه و تهدید جنسی«

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 می خواهیم 
ســیدامامی،  بنویســی.«کاووس 
مدیرعامل مؤسســه حیــات وحش 
میراث پارســیان و از فعاالن شناخته 
شــده محیط زیست در ایران بود که 
در 4 بهمن ۱۳۹6، از ســوی سازمان 
اطالعات سپاه دســتگیر و متهم به 
جاسوسی شــد. به گفته قوه قضاییه 
آقای سیدامامی در ۱۹ بهمن ۱۳۹6 
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 22 بهمن 
۱۳۹۷، به توضیح رفتار بازجویان سپاه 
پرداخته و در بخشی از آن نوشته که 
وی »به همراه ۷ مرد مسلح به ویالیی 
خصوصی در لواسان منتقل شده تا با 
وجود امتنــاع، مجبور به نظاره رفتار 
غیراخالقــی و غیراســالمی 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 می شود.
او در نامه ای جداگانه به »حسینی« 
رئیس بند 2-الف بازداشتگاه سپاه در 
اوین به تاریخ 26 دی ۱۳۹۷، بخشی 
دیگــر از رفتارهای ماموران را چنین 
توصیف کرده اســت: »تکــرار مکرر 
کثیف ترین توهین های جنســی که 
در بازجویی هــای طوالنی با حضور 
تیــم بزرگی از بازجو هــا با جزییات 
چندش آور تخیلی مطرح می کردند، 
و درخواست )مجبور کردن( از من که 
تصورات جنسی آنها را تکمیل کنم.« 
در همین نامه، همچنین با اشــاره به 
بی اثر ماندن تظلم هاِی 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 روبه رو شده و 
تهدیدها و شکنجه ها فزونی یافت و 
مکررا به من یادآور می شدند... کاری 

نکن که لج سیستم را درآوری.«
زندانی، در متن »آخرین دفاع« خود 
در شــهریور ۱۳۹۸ نیز، 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 می آورد، چه رفتاری 
با من داشته است. به دلیل رفتارهای 
بی شرمانه اش هربار که بازجویی ها به 

درازا می کشید و تا بعد از تاریکی ادامه 
داشت وحشت از تعرض جدی وجودم 

را می لرزاند.«
 نویســنده ادامه داده: »ترس من در 
مورد اینکه اگر هرآنچه می خواســت 
ننویسم دســت به تعرض و خشونت 
جنسی بزند را تشدید می کرد. حضور 
توجیه   نشــده و غیرمنتظــره او در 
مکان هایی مثل راهرو تاریک و حیاط 
بازداشتگاه و رفتار چندش آورش باعث 
می شــد 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 4 بهمن ۱۳۹۷ به رئیس وقت 
قوه قضاییه صــادق آملی الریجانی 
آورده مامــوران اطالعات ســپاه به 
صراحت به او می گفته اند: »بر دهان 
قاضــی ای 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 
۱۳۹۷ با 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 ۱۳۹6 آنها 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 بی مبنا دانسته بود.
احکام دادگاه تجدیدنظر این هشــت 
نفر، امروز سه شنبه 2۹ بهمن اعالم 
شد و در عمل، چیزی جز تایید حکم 
۸ آبــان ۱۳۹۸ دادگاه 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 
۱۰ سال حبس و رد وجوه ماخوذه«، 
هومن جــوکارو طاهــر قدیریان به 
بــا دولت مخاصم  خاطر »همکاری 
آمریکا« به ۸ سال حبس، سام رجبی 
و سپیده )حمیده( کاشانی به خاطر 
با دولت مخاصم آمریکا«  »همکاری 
به 6 سال حبس، امیرحسین خالقی 
برای »جاسوســی« به 6 سال حبس 
و عبدالرضا کوهپایه برای »اجتماع و 
تبانی به قصد اقدام علیه امنیت« به 4 

سال حبس محکوم شده اند.
در تیرماه گذشــته، خانواده های این 
هشــت نفــر در نامه ای 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 

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 1200 ساعت بازجویی« 
در معرض »شدیدترین شکنجه های روحی و روانی، تهدید به شکنجه 

فیزیکی و تهدیدهای جنسی« قرار داده اند.

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 روبه رو شده و تهدیدها و شکنجه ها فزونی یافت 

و مکررا به من یادآور می شدند... کاری نکن که لج سیستم را درآوری«

اثبات اتهامــات وارده اعتراض کرده 
بودند.

توصیف جزییات زجر و درد شکنجه ها و 
لحظه اعدام

نیلوفر بیانی در نامه ای که در اواسط 
بهمن ماه نوشته، به توصیف شکنجه 
هایــی پرداخته که »طــی 22 ماه 
بازداشــت موقت غیرقانونی« در بند 
2 -الف 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 ۱2۰۰ ساعت 
بازجویی به من دیکته و القا شده«، از 
دادگاه خواسته »ویدیوها و فایل های 
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 ۱5 دادگاه انقالب 
تهران آن قدر 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 ۸ ماه ســلول انفرادی و در 
انزوای کامل و بازجویی های طوالنی 
به مــدت ۹ تا ۱2 ســاعت در روز و 
شــب«، »بازجویی های ایســتاده یا 
در حال چرخیدن با چشــم بند یا در 
حال بشین و 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 ۷۰ ساله «، »تهدید به حبس 
در ســلول یک متــری«، »تهدید به 
شکنجه فیزیکی با نشان دادن عکس 
و توصیف وسایل شکنجه«، »ساعت ها 
توصیف جزییات زجر و درد شکنجه ها 
و انتقال جزییات حس لحظه اعدام« و 
تحت فشار گذاشتن زندانی با ادعای 
از دیگر رفتارهای  اعدام همــکاران، 
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 
کرده اند«، یکی از ماموران »هفته ها 
آن قدر به صندلی او در اتاق بازجویی 
لگد زده که دچار کمردردهای شدید 
شــده«، و یــک »ازجوی بــه ظاهر 
روحانی« از او خواسته »بین ۷۰ ضربه 
شــالق در 2 روز و 5۰ ضربه در یک 
روز« انتخاب کند«. خانم بیانی در نامه 
ای که در 26 دی به ۱۳۹۷ به رئیس 
بند 2-الف نوشته بود، آورده که این 
روحانی خود را دارای مجوز مخصوص 
از جانب حسین طائب رئیس سازمان 
اطالعات ســپاه می دانسته. به نوشته 
زندانی، آن فرد »ادعا می کرد دارای 
مجــوز مخصــوص از مقامــات باال 
)طائب...( جهت شکنجه بنده با صدور 

حکم تعزیر )شالق( می باشد«.
نیلوفــر بیانــی در نامــه 22 بهمن 
۱۳۹۷ خــود 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 
می کند، 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 

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 اعترافات شان 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.

»نشــان دادن بی مقدمه تصویر جســد 
کاووس سیدامامی«

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.
فشــارهای  اینکــه  ذکــر  بــا  وی 
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 

می خواهیم بنویسی.«
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 می گفتند: خودت با دســتان 
خودت حکم اعدامت را نوشتی. دیگر 

نمی توانی از قطار پیاده شوی.«
او از بازجویانش نقل کرده: »تنها راه 
نجات خود و همکارانت نوشتن کامل 
آنچه می خواهیم 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 رسانه ها 
راه یافت کــه از »کبودی ها 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 2۰:۳۰ 

تلویزیون نیز بی نتیجه ماند.
این فیلم، با طرح اتهام »جاسوسی« 
اقای ســیدامامی برای »دستگاه های 
اطالعاتی آمریکا و اسرائیل«، بر ادعای 
خودکشــی او و نیز اتهام اعترافش به 
جاسوســی قبل از مرگ پافشــاری 

می کرد.

استناد به سفر حج مادر به عنوان مستند 
»ارتباط با عربستان«

در بخشی از جلسه اول محاکمه نیلوفر 
بیانی در ۱۰ بهمن ۱۳۹۷، که 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 
 burn out طاهباز که در آن کلمــه
به کار رفتــه گفته اســت: »چرا به 
مــراد گفتی من burn out شــدم؟ 
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 می گیرم 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 شــوخی ای به عنوان 

مدرک استفاده می شود.«
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 نمی شود.
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 
ابــالغ 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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Perfect Shot Studio
  suite 245   1425 Marine Drive, West Vancouver  (corner of 14th & Clyde)

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

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

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

حمید زرگرزاده
حسین باستانی )بی بی سی(

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 5 ســال کار برای 
برنامه محیط زیســت سازمان ملل 
در ســوئیس دریافت کرده )به گفته 
دادگاه: ۳65 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 
زیست  کارشناســی  مدرک  گرفتن 
شناسی از دانشــگاه مک گیل کانادا 
و کارشناسی ارشــد حفاظت حیات 
وحش از دانشگاه کلمبیای آمریکا، و 
پیش از بازگشت به ایران در تابستان 

۱۳۹6 صورت 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 ۱۰ سال 
فعالیت آن را بگوید و آقای طاهباز به 
طور تخمینی، عــددی را اعالم کرده 
که حــدود ۹۰ درصــد آن، حاصل 
»کمک های 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 6۰۰ 

هزار دالر را تولید کرده است.
همین رقم، به عنوان درآمد شخصی 
مراد طاهبــاز از ارتکاب جرم تعریف 
شده و او ملزم به »استرداد« 6۰۰ هزار 
دالر »مال ناشی از جرم« به صندوق 

حکومت شده است.

حسین باستانی )بی بی سی(

اعتراض شدید نهادهای حقوق بشری به احکام فعاالن محیط زیست
دویچه ولــه- دیده بان حقوق بشــر 
روز ۱۹ فوریــه با انتشــار بیانیه ای 
تأیید احکام صادر شده برای فعاالن 
محیط زیســت 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 
بی اساس و بدون مدرک انقالبی عمل 

می  کند.«
او تأکید کــرد که دو ســال پس از 
بازداشت فعاالن محیط زیست، 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 
4 تا ۱۰ ســال حبس بــرای فعاالن 
محیط زیســت، 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 
محیط زیست که بهمن ۹6 بازداشت 
شد، به دلیل دریافت حقوق از برنامه 
محیط زیست ســازمان ملل متحد، 
برنامه ای کــه او پیش از پیوســتن 
به موسســه »حیــات وحش میراث 
پارســیان« بــرای آن کار می کرده، 

مجرم شناخته شده است.
مقامات قضایی ایران و سپاه پاسداران 
که دو سال است ادعا می کنند فعاالن 
بازداشت شده محیط زیست جاسوس 
هســتند، تا امروز هیچ سندی برای 

اثبات ادعای خود ندارند.
با این حال ســخنگوی قوه قضائیه، 
غالمحسین اسماعیلی سه شنبه 2۹ 
بهمن )۱۸ فوریه( در یک نشســت 
مطبوعاتی در تهران گفت که احکام 
فعاالن محیط زیست در دادگاه تجدید 

نظر تأیید شده و  به شرح زیر است:

 امیرحسین خالقی: 6 سال زندان
عبدالرضا کوهپایه: 4 سال زندان

هومن جوکار: ۸ سال زندان
مراد طاهباز: ۱۰ سال زندان
نیلوفر بیانی: ۱۰ سال زندان

سام رجبی: 6 سال زندان
سپیده کاشانی: 6 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 ۹6 بازداشت شدند. خبر 
بازداشــت آنها به دلیل فشــارهای 
بر خانواده هاشــان مسکوت  امنیتی 

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 فعالیت ها 
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 
بازداشت فعاالن محیط زیست رسانه ای 
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 بیانیه ای که پــس از اعالم حکم 
نهایی هشــت فعال محیط زیست در 
ایران منتشر شد، تأکید احکام حبس 
طوالنی مدت برای آنها را محکوم کرد. 
دادگاه تجدید نظر سه شنبه 2۹ بهمن 
مجازات های 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 ارتکاب جرم 
توســط فعاالن محیط زیست وجود 
ندارد، آنها براســاس »ا عترافات های 
اجبــاری که تحت شــکنجه از آنها 
در زندان گرفته شــده« برای فعالیت 
مسالمت آمیز خود برای حفظ حیات 
وحش ایران بــه حبس های طوالنی 

مدت محکوم شده اند.
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 
بحران محیط زیســت  گرفتار  جوی 
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 
نامه هــای متهم ردیــف دوم پرونده 
زیســت محیطی در تشــریح روند 
بازجویی هایش، 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 می کنیم. اگر 
الزم باشــد در دولت افرادی را مامور 
می کنیم تا با رئیس قوه قضائیه گفتگو 

کنند.«

واکنش شبکه های اجتماعی

انتشار نامه های نیلوفر بیانی و افشای 
رفتارهای اطالعات سپاه با او، موجی 
از واکنش در شبکه های اجتماعی به 
راه انداخته است. مژگان جمشیدی، 
کنشگر محیط زیست می نویسد: »از 
شــرم آنچه بر نیلوفر بیانی و ســایر 
آمده  محیطزیستی  بازداشــتی های 

اگر تا االن نمردید؛ بعد از این هم نه 
می میرید نــه می لرزید. نگویید خبر 
نداریم! بررســی می کنیم... دوســال 
است می دانید اینها بی گناهند و کاری 
نکردید! بعد از این هم کاری نخواهید 

کرد...«
یکی از کاربران توییتر نوشــته است: 
»حتــی اگر یــک درصد از شــرح 
شکنجه هایی که در زندان به نیلوفر 
بیانی اعمال شــده حقیقت داشــته 
باشد، جمعه به جای روز انتخابات باید 

روز عزای ملی اعالم شود.«
عباس میالنی، تاریخ نگار و نویسنده 
می نویســد: »به عنوان یک انســان  
شرمم می آید 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، روزنامه نگار هم در 
توییتی می نویسد: »دو دهه از کشف 
و انتشار فیلم های هولناک شکنجه  زن 
سعید امامی می گذرد. حکایت اسف بار 
نیلوفر بیانی یعنی در بر همان پاشنه 
می چرخد. تنها تفاوت این اســت که 
رییس ســازمان بازرسی وقت، شده 
رییس قوه قضاییه؛ سازمان اطالعات 
سپاه شــده، اطالعات اصلی نظام؛ و 

رهبر هم خودکامه تر 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، شرم آور و توجیه ناپذیر 
است. هر سه نفر شما در این فاجعه 
شــریکید اگر فورا اقدام قاطعی برای 
روشن شدن حقیقت، مجازات خاطیان 

و اصالح امر انجام ندهید.«
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بهاره هدایت
 با قرار کفالت و به صورت موقت آزاد شد

رادیو زمانه- براساس گزارش های منتشــر شده در شبکه های اجتماعی بهاره 
هدایت، فعال دانشــجویی سه شنبه ۲۹ بهمن 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 ۲۱ بهمن ماه 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 سه شنبه ۲۹ بهمن، 
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 نام های امیرمحمد شریفی و معین زارعیان »به تجمع آخری 

که در آبان ماه در دانشگاه اتفاق افتاد، مربوط می شود.
این دانشجویان به علت حضور در تجمعات اخیر و شعارهای تند و ساختارشکنانه ای 

که سر داده اند، بازداشت شده اند.«

تداوم نقض حقوق بشر و استمرار »جنایت علیه بشریت« در ایران
تازه ترین  در  بین الملل  عفو  سازمان 
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 
خبر  سال ۲0۱۹  در  کشور  مسئوالن 
داد و ادامــه پنهــان کاری مقامات 
جمهوری اسالمی درباره سرنوشت و 
محل دفن هزاران مخالف سیاسی در 
دهه ۶0 را 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 
دوره ای 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 ۲۰۱۹ میالدی پرداخته است.
او در ایــن گزارش ضمن اشــاره به 
صدور  خودســرانه،  بازداشــت های 
احکام اعدام و سرکوب فعاالن مدنی 
و روزنامه نگاران از سوی قوه قضاییه، 
گزارش هایی در باره عدم برخورداری 
متهمــان و فعــاالن مدنــی از حق 
برگزاری دادگاه هــای عادالنه و عدم 

دسترسی به وکیل ارائه کرده است.
گوترش در گزارش خود تأیید کرده 
که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر 
ســازمان ملل گزارش های متعددی 
از اعمال شــکنجه و بازداشــت های 
خودســرانه در ایران را دریافت کرده 
است. جریانی که به دنبال اعتراضات 
سراسری آبان ماه ۹۸ شدت 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 ۹۷ و پس از انتصاب 
ابراهیم رئیســی، از دست اندرکاران 
قتل عــام دگر اندیشــان و مخالفان 
سیاســی در دهه ۶۰ به ریاست قوه 
قضاییه اما نگرانی ها در باره وخیم تر 
شــدن وضعیت حقوق بشر در ایران 
افزایش یافت. بســیاری از سازمان ها 
و فعاالن حقوق بشر، انتصاب رئیسی 
بر دســتگاه قضایی را بازتاب دهنده  
وضعیت رو به افول حقوق بشــر در 

ایران توصیف کرده اند.
ابراهیم رئیسی در ۱۳ آبان  ماه 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 بار ها اعالم 
کرده ایم کــه حکومت مان مبتنی بر 
شــریعت اســت و در خصوص آنچه 

مربوط به اجرای احکام الهی در بحث 
کیفر ها و مجازات هاست، با هیچ فرد و 

نهادی سخن و بحث نداریم.«
او همچنیــن انتقادها در بــاره اعدام 
کودکان )افراد زیر ۱۸ سال که حکم 
اعدام می گیرند و حکمشان پس از ۱۸ 
ساله شدن اجرا می شود( در ایران را 
»بی اساس« تلقی کرد و گزارش های 
منتشر شــده در زمینه نقض حقوق 
بشــر در ایران را بــه »حقد و کینه« 
نسبت به حکومت جمهوری اسالمی 

منتسب دانست.
سازمان عفو بین الملل اما در گزارش 
تازه خود از ادامه یافتن »نقض سازمان 
یافته  حقوق مربوط به برخورداری از 
محاکمه  عادالنــه« خبر داده و اعالم 
کرده اســت که در ســال گذشــته 
میالدی شــمار زیادی از شهروندان 
ایرانی به دنبــال برگزاری محاکمات 
ناعادالنه اعدام شــده اند که برخی از 
این اعدام شدگان در زمان وقوع جرم، 
زیر سن قانونی بوده اند و کمتر از ۱۸ 

سال داشته  اند.
این گزارش همچنین به صدور مجازات 
اعدام در مورد جرائمی با تعاریف مبهم 
همچون »توهین به پیامبر اســالم، 
محاربه و افساد فی االرض« پرداخته 
و از به رسمیت شناخته شدن مجازات 
سنگســار در قانون مجازات اسالمی 

انتقاد کرده است.
عفو بین الملــل همچنین در گزارش 
»اعترافات  پخــش  ســاالنه خــود 
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 بدرفتاری ها اخذ شده، 
در دادگاه ها مورد استناد قرار گرفته 

است.
در جریــان شــکل گیری اعتراضات 
سراسری در آبان  ماه امسال، هزاران 
نفر از شهروندان معترض در سراسر 
ایــران از ســوی نهادهــای امنیتی 

بازداشت شدند.
بنا بر گزارش اخیــر عفو بین الملل، 
رسانه های حکومتی ایران در آذر ماه 
اقدام به پخش اعترافات اجباری این 

بازداشت شدگان کرده اند.
عفو بین الملل همچنین با اشــاره به 
ممانعت مقامات و مسئوالن جمهوری 
اســالمی از انجام تحقیقات مستقل 
در مورد »شــکایت مبنی بر شکنجه 
علیه افراد« و همین طور »مســئول 
نگــه داشــتن مرتکبان شــکنجه« 
اعــالم کرده اند که چندیــن نفر از 
بازداشت شدگان به علت شکنجه جان 

خود را از دست داده اند.
طبق خبرهایی که از درون زندان های 
ایــران به فعــاالن مدنــی و حقوق 
بشــری رسیده اســت، تعداد زیادی 
از بازداشت شــدگان در اعتراضــات 
سراســری آبان ماه از سوی نیروهای 

تحــت  زنــدان،  گارد  و  امنیتــی 
شدیدترین شــکنجه های فیزیکی و 
روانی قرار گرفته اند. ۱۶ کارشــناس 
حقوق بشر ســازمان ملل متحد در 
اواخر آذر ماه با صدور بیانیه ای شدید 
الحن نســبت به اعمال شــکنجه و 
بدرفتاری با معترضان بازداشت شده 
در اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ به 
مقامات جمهوری اسالمی هشدار داده 
و از آنان خواســتند تا هرچه سریع تر 

این زندانیان را آزاد کنند.
از دیگر موارد مــورد نظر در گزارش 
ساالنه سازمان عفو بین الملل مساله 
نقض ســازمان یافته  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 
سختگیرانه ای از اسالم شیعی ریشه 
دارد، رفتار کنند. فقط مســلمانان از 
امکان انتصاب در مقام های 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 ماه های 
اخیر همچنان وجود داشته و از جمله 
بازداشت آنان در حالی صورت گرفته 
کــه بنابر اعالم مرکز آمــار ایران، در 
تابستان امسال نزدیک به ۴۲ درصد 
جمعیت فعال کشــور بیکار بوده یا 

اشتغال ناقص داشته اند.
از ســوی دیگر به دلیــل بحران های 
اقتصادی موجــود در ماه های اخیر، 
کارشناســان رقم واقعی سبد معاش 
خانــوار را حدود ۹ میلیــون تومان 

برآورد کرده اند.
نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری 
اســالمی اما همواره اقدام به سرکوب 
خشــونت آمیز تجمعــات اعتراضی 

کارگران کرده اند.
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 اتحادیه  صنفی 

مستقل ادامه داده است.
گزارش ســاالنه عفو بین الملل موارد 
دیگری از مصادیق نقض حقوق بشر از 
جمله تبعیض علیه اقلیت های اتنیکی، 
کارکنان  و  روزنامه نگاران  ســرکوب 
رســانه ها، محاکمــه وکالی حقوق 
بشــری، نقض حقوق زنان و فعاالن 

محیط زیست را در بر می گیرد.

تداوم بده بستان با رئیس باند شکارفروشی به اتباع خارجی
استان های یزد، خراسان و کرمان به قتلگاه حیات وحش تبدیل شده است

کیهــان لنــدن- شــادی مــدرس 
افشــاکننده ی باند شکارفروشــی به 
اتباع خارجی تحت مدیریت اسماعیل 
شفیع زاده که پیشتر از سوی وی حتی 
مورد تهدید و فحاشی قرار گرفته بود، 
در حســاب  اینســتاگرامش از تداوم 
همکاری ســازمان محیط  زیســت با 
این سرکرده ی باند شکار حیوانات به 

توریست های خارجی خبر داده است.
شــادی مدرس فعــال حیات وحش 
و خبرنــگار بــه تازگی در حســاب 
همکاری  تــداوم  از  اینســتاگرامش 
سازمان محیط  زیســت با اسماعیل 
شفیع زاده 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 
مقاله ای تحت عنوان »خون فروشی« 
به معرفی اســماعیل شفیع زاده مدیر 
شرکت گردشــگری یاسمین پارسه 
پرداخت که با برگزاری تورهای شکار 
برای خارجی ها و کسب مجوز قانونی 
شکار از سوی سازمان محیط  زیست، 
حیات وحش کشور را به خطر انداخته 

است.
تورهای گردشــگری یاسمین پارسه، 
اتباع خارجی را برای شــکار کل، قوچ 
و آهو به زیســتگاه های حیات وحش 
اســتان های یزد، خراســان رضوی، 

خراسان جنوبی و کرمان می برد.
افشای این باند توسط شادی مدرس 
در سال ۹۷ با فحاشی و تهدید توسط 
شفیع زاده روبرو شد. انتشار فایل صوتی 

این تهدیدها در آذرماه امسال، از سوی 
دستگاه کیفری محکوم و به ۴۵ ضربه 
شالق با دو سال تعلیق حکم داده شد.

حمید ظهرابی معاون وقت ســازمان 
حفاظت محیط زیست وعده داده بود 
در صورتی که مجرم بودن شفیع زاده 
احراز شود، سازمان حفاظت محیط 
زیست محرومیت از پروانه های شکار 
را بــه صورت کوتاه یــا بلندمدت به 
عنوان تنبیه برای وی در نظر خواهد 

گرفت.
با این حال، روز سه شــنبه شــادی 
مــدرس با انتشــار فایــل تصویری 
اعالم کرد که سازمان محیط زیست 
همچنان به همکاری با شفیع زاده با 

چنین سابقه  ای ادامه می دهد!
ایــن فعال حیــات وحش همچنین 
با انتشــار ویدئویی از جاه طلبی های 
سازمان محیط زیست و بی اعتنایی 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 

و نابودی گونه های جانوری می شود.
این خبرنگار حوزه محیط زیســت به 
نمونه های هولناکی از کشتار حیات 
وحش در ایران، آنهم با مجوز سازمان 
از محیط  زیســت اشــاره  حفاظت 
کرده که شــامل پیدا شدن یک شیر 
در اتوبان قزوین می شــود که حاکی 
از بیــداد قاچاق حیوانــات در ایران 
اســت. به گفته ی شــادی مدرس، 
زیســتگاه های جانوری یزد اکنون به 
قتلگاه شــکارچیان خارجی و محل 

خوشگذرانی آنان بدل شده است.
به گفته ی وی، حیوانات محافظت شده 
در پارک پردیســان تهــران که تنها 
محل بازپــروری حیوانات اســت، با 
مجوز ســازمان محیط  زیســت، به 
باغ وحش هــای  غیراســتانداردترین 
ایران یعنی باغ وحش اورمیه و دزفول 
فرستاده شده اند و شیوه  غیراستاندارد 
تکثیــر گونه هایی چون یــوز ایرانی 
اکنون تنها بازمانده های این گونه ها را 

نیز در خطر انقراض قرار داده است.
بااینکــه صداوســیمای جمهــوری 

اســالمی، به فعاالن محیط  زیســت 
فرصت حضور و بررسی موضوع شکار 
و مجوزهــای شــکار را نمی دهد، اما 
شفیع زاده در یک برنامه ی 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 ۱۰۰ هزار دالر فروخته است!
تداوم این همکاری درحالیســت که 
عیسی کالنتری رئیس سازمان محیط  
زیســت هفته پیش در صداوسیمای 
جمهوری اســالمی اعــالم کرد که 
صدور ۳میلیون مجوز شکار در طول 
ســال جاری، به دلیــل از بین بردن 
»چهارپایــان پیر« بــوده که جلوی 
جفت گیــری، زاد و ولد و آب خوردن 

چهارپایان جوانتر را می  گیرند!
اظهــار نظری کــه فعــاالن حیات 
وحــش آن را مردم فریبــی از طریق 
اســالمی  جمهوری  صداوســیمای 
خوانده و وجود چهارپایان پیر را ضامن 
تداوم نسل حیوانات به دلیل ژن غالب 

آنان و حافظ گله می دانند.
کارشناسان محیط  زیست براین باورند 
که سازمان محیط  زیست کشور، خود 
از اصلی ترین تهدید های حیات وحش 
کشور است که به بهانه ی درآمدزایی 
از شکار توســط اتباع خارجی، اقدام 
به شکارفروشــی می کند. حال آنکه، 
کل درآمد سال گذشته این سازمان 
از فروش مجوز به اتباع خارجی، یک 
میلیــارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده 

است.

توریست های شکارچی؛ عکس از صفحه اینستاگرام شادی مدرس؛ اولین 
نفر از سمت راست اسرافیل شفیع زاده

»فریبا عادلخواه و روالند مارشال در ماه مارس 
محاکمه می شوند«

دویچه وله- ســعید دهقان، وکیل فریبا عادلخواه و روالند مارشال که در زندان 
اوین به سر می برند، روز سه شنبه، ۲۹ بهمن )۱۸ فوریه( در گفت وگو با خبرگزاری 
فرانســه اظهار داشت که کیفرخواســت را »دیروز« رویت کرده و قرار است که 

دادگاه موکالنش در روز سوم مارس سال جاری برگزار  شود.
دو پژوهشــگر دانشگاه علوم پو پاریس ، ژوئن ۲۰۱۹ در تهران بازداشت شدند. 
اتهام های 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.
پیش تر 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 آماده ســازی دفاعیه خود 

هستیم.«
سعید دهقان اوایل فوریه ضمن اعالم این خبر که قرار است دو متهم در زندان 
اوین به طور رســمی ازدواج کنند گفته بود که پرونده آنها به شعبه ۱۵ دادگاه 

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.
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پاسپورت  و شناسنامھ ایرانی  

ترجمھ رسمی اسناد، مدارک و گواھینامھ 

انواع وکالت نامھ ھا

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

604.987.1413 خدمات کنسولی و ترجمھ (یونکس)

عقد و طالق شرعی

پرکردن فرمھای ادارات

دعوت نامھ برای ویزای توریستی

u n e x p r o @ g m a i l . c o m

1604A Lonsdale Avenue, North Vancouver

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 زده اند. اعتراض آنها به 
وضع وخیم پناهندگان در این کشور 
است. آنها هم چنین از دولت سوئد 
می خواهند از »سیاست دوگانه« در 
قبال جمهوری اسالمی دست بردارد.

»خیلی از 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 نمی دهد. مجبوریم سیاه کار 
کنیم. واقعا متاســفم برای خودمان 
که حتی وقتی برای هم وطن مان کار 
می کنیم استثمار می شویم. با دستمزد 
خیلی کم از ما بیگاری می کشند. من 
مجبورم سیاه کار کنم و صاحب کار با 
وجود این که می داند من چه شرایطی 
دارم، ساعتی ۴۰ تا حداکثر ۶۰ کرون 
)۶۰ کرون ســوئد حدودا پنج و نیم 

یوروست( با من حساب کند.«
این را نرگس جاللی بــه دویچه وله 
از پناهجویان  فارسی می گوید. یکی 
ایرانی مقیم یوتبری ســوئد که بیش 
از چهار ســال و نیم است در انتظار 
جواب دادگاه و روشــن شــدن وضع 
پناهندگی اش اســت. یک بار جواب 
رد گرفته، اعتراض کرده است و حاال 
یک ســال و نیم از آن زمان می گذرد 
اما حتی زمان تشکیل دادگاه بعدی 

روشن نیست.
صاحب کار گاهی از او می خواهد روزی  
۱۲ یا ۱۳ ساعت کار کند. می گوید: 
»خوب بــرای زنی که بچــه دارد و 
بچه اش 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 
می بینند در آخر ســاعتی ۴۰ کرون 
بــه آنها داده می شــود. 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 
۸۰ نفر از پناهجویان ســاکن شــهر 
یوتبــری از روز ۱۵ فوریه دســت به 
یک حرکت اعتراضی زده اند. ۶۳ نفر 
تحصن کرده اند. ۱۴ نفرشان اعتصاب 
غذا. او جزو اعتصابی هاست. می گوید 
آنها با این حرکت می خواهند به خیلی 
چیزها اعتراض کنند، »به سیاست کل 
دنیا نسبت به پناهجویان«، به مماشات 
دولت سوئد با جمهوری اسالمی و »زد 
وبندهای پشت پرده« دولت  سوئد و 
دولت هــای 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 می گویــد اعتراض ما 
به سیاســت های دوگانه کشورهای 
غربی اســت که »ادعا می  کنند ما با 
معترضین و در کنار مردم ایرانیم ولی 

پشــت پرده با دولت ایران همکاری 
می کنند. ما می خواهیم 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 می خواهند 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 کرد ه اند و حاال 
خطر اخراج باالی سرشــان اســت. 
نرگس جاللی می گوید »خواست ما 
رسیدگی ســریع و عادالنه به پرونده 

پناهندگی ماست.«
او از انجمن هــای ایرانی نیز ســوئد 
انتقاد می کند: »پناهنده های سوری 
از حمایت هم وطنان خود برخوردارند 
ولی این در مــورد ما ایرانی ها صادق 
نیســت. فقط هم ما نیســتیم. همه 
همین  هم  افغان ها  فارســی زبان ها، 
مشــکل را دارند. برخــی هم  وطنان 
ایرانی ما ۴۰ ســال اســت در اینجا 
زندگــی می کنند، انجمنــی دارند، 
کمک دولتی می گیرند و می توانند از 
پناهجویان حمایت کنند، ولی ترجیح 

می دهند فقط برای خود کار  کنند.«
با ایــن حال آنها در حرکت اعتراضی 
خود تنها نیســتند. هستند ایرانی ها 
و ســوئدی هایی که در سازماندهی 
و تامین مالی ایــن حرکت به یاری 
پناهجویــان معتــرض آمده اند. رضا 
طالبی، فعال سیاسی و از حامیان این 
حرکت اعتراضی به دویچه وله فارسی 

می گوید:
»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 هزینه های این 
حرکت اعتراضی را پوشش بدهد. از 
جمله هزینه چادر، کرایه رفت و آمد، 
برق یا وکالیی کــه می خواهند 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 می گویــد: »ما می خواهیم 
بــه اداره مهاجرت ســوئد بفهمانیم 
که نمی گذاریم تصمیم شان 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 کاشانه شان را رها 
اینجا تقاضای پناهندگی  از  کرده اند 

کرده اند.«

»صدای ما را بشنو«

رضــا طالبــی از تاریخچــه گروهی 
می گویــد کــه پیگیــر مطالبــات 
پناهجویــان بوده و حاال دســت به 
تحصــن و اعتصاب غذا زده اســت: 
»پناهندگان اینجــا از مدت ها پیش 
گروهی تشکیل دادند به نام »صدای 
ما را بشــنو«. این گروه تالش کرد از 
راه های مختلف صدای حق طلبی خود 
را به گوش دولت سوئد برساند. من به 
عنوان کسی که سال هاست در اینجا 
زندگی می کنم و در این عرصه ها کار 
کرده و تجربــه دارم تصمیم گرفتم 

به آنها برای سازماندهی این حرکت 
اعتراضی کمک کنم و حاال داریم این 

حرکت را با هم پیش می بریم.«
۱۴ نفری کــه اعتصاب غذا کرده اند، 
تصمیم گرفته اند »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 می گوید: »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 انسان هایی 
که از وحشت جنگ و افراط گرایی  فرار 

کرد ه  بودند، بسته ماند.
 وی  می گویــد: »متاســفانه بعضی 
از کشــورها به مسئولیت خود عمل 
نکردند و بار کمک های 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 پناهند ه ها کم شود. از طرف 
دیگر نیروهای دست راستی در سوئد 
قدرت گرفته انــد. 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 اســالمی و آنچه در 
رسانه های این کشور در رابطه با ایران 
انعکاس می کند انتقاد دارد و می گوید: 
اروپا و  »تصویری کــه رســانه های 
مخصوصا سوئد از وضعیت ایران نشان 
می دهند در حقیقت مطابق است با 
آن چیزی است که جمهوری اسالمی 
از ایران ارائه می دهــد. تصویری که 

ربطی به واقعیت ندارند.«
این هم به گفته این فعال سیاسی یکی 
ازمواردی است که باعث شده پذیرش 
پناهندگی ایرانی ها سخت تر از همیشه 
شود. بعضی از این پناهجویانی که در 
این حرکت اعتراضی شرکت کرده اند 
بیشتر از پنج سال است که در انتظار 
روشن شــدن وضع شــان در سوئد 
هستند. رضا طالبی می گوید: »روشن 
است کسی که حاضر باشد این مدت 
طوالنی را در این شــرایط ســخت 
زندگــی کند، در ایــران با وضعیتی 

روبروست که نمی تواند برگردد.«

عفو بین الملل خواهان آزادی فوری 
امیرساالر داودی شد

دویچه وله- ســازمان حقوق بشری عفو بین الملل در نامه ای به رئیس قوه 
قضاییه جمهوری اسالمی خواستار آزادی فوری امیرساالر داودی شده است.
عفو بین الملل 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 خواسته است که به 
داودی تا زمــان آزادی وی اجازه دهند که با خانواده اش 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 ۲۰ بهمن امسال در 

اعتراض به عدم موافق با مرخصی اش در اعتصاب غذا به سر می برد.
او در نامه اعتراض آمیــز 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 ۱۵ ماه است در زندان به سر می برد و ۱۹۰ روز 
از این مدت را در سلول انفرادی بوده نوشته است: »به دلیل اینکه در مورد 
مرخصی اینجانب هیچگونــه تصمیم گیری 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 ۲۹ آبان ۱۳۹۷ در تهران دستگیر شد. اتهامات او ابتدا 
»توهیــن به رهبری و تبلیغ علیه نظام« اعالم شــد اما ســپس اتهامات 
دیگری چون »همکاری با دولت های متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه ی 
تلویزیونی صدای آمریکا« و نیز »تشکیل گروه برای براندازی نظام« نیز به 

اتهامات او اضافه شد.
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هشدار انجمن روانپزشکان نسبت به سالمت روانی جامعه: 
مردم را آنگونه که هستند بپذیریم

علمــی  انجمــن  هیات مدیــره 
انتشــار  با  ایران  روان پزشــکان 
بیانیه ای نسبت به سالمت روانی و 
اجتماعی مردم هشدار داد و نوشت 
که رویدادهای ناگواری که به اندازه 
کافی خوب مدیریت  نشــده اند، در 
اقتصادی  دشــواری های  تشدید 
و اجتماعی ســال های اخیر نقش 

داشته اند.

کیهان لندن- هیــأت  مدیره انجمن 
علمی روانپزشکان ایران روز دوشنبه 
۲۸ بهمن مــاه  در بیانیه ای تحلیلی 
نسبت به وضعیت ســالمت روانی و 
اجتماعی مردم هشدار داده و نوشته 
اســت کــه »بی خبــری« منجر به 
»بی هنجاری« شهروندان و گسترش 

ناامیدی می شود.
هیأت مدیره انجمن علمی روانپزشکان 
ایران در بیانیه خود یکی از راه حل های 
جلوگیری از آسیب های روانی مردم را 
نیرومنــد« و »رونق تولید  »اقتصاد 
بجای حمایت از ســرمایه ی مالی و 

دالل بازی« دانسته است.
در این بیانیه  با اشــاره به اینکه رونق 
ســرمایه  افزایش  نیازمند  اقتصادی 
اجتماعی و باالرفتن ســطح اعتماد 
و همکاری داوطلبانــه و غیررانتی و 
مشارکت داوطلبانه مردم است، نوشته 
است: »رتبه ۱۱۹ سرمایه اجتماعی 
در ســال ۲۰۱۹ برای ایران )لگاتوم(، 
زیبنده میهن ما نیســت. یافته های 
)مطالعه  کشــور  داخل  بررسی های 
ایرانیان«(  نگرش هــای  و  »ارزش ها 
مبنی بر افزایش »احساس بی عدالتی«، 
»ادراک فرسایش ارزش های اخالقی« 

و »بی اعتمادی«، نیــز مؤید کاهش 
سرمایه اجتماعی و هم راستا با چنین 

رتبه بندی هایی است.«
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 
اندازه کافی خوب مدیریت  نشدند در 
کنار تحریم های فزاینده و ظالمانه ی 
خارجی، در تشــدید دشــواری های 
اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر 

نقش داشته اند.«
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 بی اعتمادی فراگیر راهی 
جز شفاف ســازی اقتصاد ندارد. برای 
اطمینــان از اینکــه دزدی در خانه 
پنهان نشده اســت، باید بتوان درون 

خانه را دید.«
این بیانیه  بر تناقض میان عدالت خواهی 
مردم و »ســوء مدیریت ها به ویژه در 
ســطوح کالن به همراه تحریم های 
ظالمانه تحمیلی که با خروج از برجام 
ماشه ی حمله به اقتصاد آسیب پذیر 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 می کند.«
در ایــن بیانیه  همچنین به وعده قوه 
قضاییه تحت عنوان مبارزه با فســاد 
اشــاره شده و آمده است که »به نظر 
می رسد هنوز تأثیری از آن بر اعتماد 

عمومی دیده نمی شود.«
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 صدای شان 
شنیده می شود، برابر شمرده می شوند 
و برای مســئوالن مهم انــد، ادراک 
عدالت افزایش می یابد. به همین دلیل 
رسانه های رسمی، به ویژه صداوسیما، 
باید بازتاب دهنده ی تمامی صداهای 

جامعه باشند.«
در ایــن بیانیــه همچنیــن »ارائه 
نمایشــی معوج از واقعیات کشور«، 
»تحریف رویدادها« و »برچسب زدن 
بر نظرات ناهمســاز با نظر رسمی« 
توسط صداوســیمای جمهوری  که 
اســالمی و دســتگاه های تبلیغاتی 
حکومت پراکنده می شود، به عنوان 
موارد افزایش دهنده ی خطر تداوم و 

اوج گیری بحران ها اشاره شده است.
در بخش دیگــری از این بیانیه آمده 
اســت: »مردم را آنگونه که هستند 
بپذیریــم. تبعیــض بیــن آحــاد و 
گروه های مردم قائل نشــویم. با این 
بهانه که راست یا چپ، اصالح طلب یا 
اصولگرا، سنی یا شیعه، فارسی زبان یا 
غیرفارسی زبان، زن یا مرد و باحجاب 
یا بدحجاب هســتند از یک زندگی 
با کرامت و احســاس مؤثر بودن در 

زندگی خود محروم شان نکنیم.«
ســومین معضلی که انجمن علمی 
روانپزشــکان ایــران به آن اشــاره 
می کنــد،  مشــکالت »بی خبری« و 

»بی هنجاری« در جامعه است. 
در ادامــه ایــن بیانیه آمده اســت: 
نشــان  بین المللی  »پژوهش هــای 
می دهــد در شــرایط وقــوع فجایع 
یــا  طبیعت ســاخته  گســترده ی 
انسان ساخته و تنش عمومی ناشی از 
آنها، امکان بروز و گسترش شایعات 
بســیار باال می رود. در پژوهش هایی 
که در دهه ۱۳۸۰ در ایران انجام شد 
باالترین نیاز اعالم شده ی مردم در این 
شرایِط بحرانی، اطالع رسانی ِ به هنگام 
و درســت بوده است. خبر بد بهتر از 

بی خبری است.«
در بخش دیگری از این بیانیه  درباره 
تأثیرات بی خبری مــردم از اتفاقات 
آمده اســت: در مشــاهدات انسانی، 
آنهایی که مدت ها در شــرایط عدم 
کنترل بر سرنوشت خویش نگهداری 
می شــده اند حتی پــس از رهایی، 
احســاس بی تفاوتی و ناتوانی در آنها 
ادامه داشت و به پوچی می رسیدند. 
رنج اگر با توان دخالت در سرنوشت 
همراه باشــد، می تواند انســان ها را 
توانمندتر کنــد، اما اگر تجربه ی درد 
و رنج با عــدم امکان اثرگــذاری بر 
سرنوشت خویش مالزم شود، فرد به 
»ازخودبیگانه«  )ابژه ای(  شی  ءواره ای 
اگر تجربه ی رنج،  تبدیل می شــود. 
معنایی برای انسان داشته  باشد، قابل 

تحمل می شود.«

فقر اقتصادی، 
عامل اصلی روسپیگری 

در ایران

از حدود دو ســال پیش، گردشگران 
اروپایی و آسیایی به سبب سیاست های 
مقامات جمهوری اسالمی در خارج و 
داخل ایران، ســفر به کشــورمان را 
محدود یا قطع کردند، اما گردشگران 
شیعه عراقی بی نیاز از ویزا وارد ایران 
می شــوند و با توجه به ارزش باالی 
دینار عراقی، ســفری »الکچری« را 
که در کمتر کشور دیگری می توانند 
تجربه  کنند، برای خود رقم می زنند.

ایــن قبیــل گردشــگران، بهترین 
روزهایــی را که اکنون برای بیشــتر 
ایرانی ها به آرزو تبدیل شده است، در 
لوکس ترین هتل ها و مهمان پذیر ها، 
به ویــژه در شــهرهای مذهبی چون 

مشهد سپری می کنند.
در مهر ســال ۱۳۹۶، چند کلیپ در 
فضای مجازی منتشــر شــد که در 
آن هــا زنان و دختران ایرانی در میان 
زایران عراقی در شهر مشهد مشاهده 
می شــدند. در آن کلیپ ها، از وجود 
مشروبات الکلی برای )زائران به مشهد 
رفتــه( که بگذریــم، عراقی ها الفاظ 
زشت و تحقیرکننده ای در قبال زنان 
به کار می بردند 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، 
هم  نظام  دستگاه های»پروپاگاندا«ی 
فعال شــدند و ضمن انکار رخدادها، 
کوشیدندآن ها را به »دشمن« نسبت 
دهند که گویــا در پی»تفرقه افکنی 
میان دو ملت ایران و عراق« است. اما 
واقعیت این است که در ایران نیز مانند 
جوامع دیگر، هم تن فروشــان حضور 
دارند و هم مشتریانی که خواهان آنان 
باشند. در این میان، موضوع غیرقابل 
درک این است که مقامات جمهوری 
اسالمی ایران، همواره با توهِم تقدسی 
که برای خــود و جامعه ای که بر آن 
حکم می رانند، ایجاد کرده اند، نه تنها 
تالشی برای حل معضالت اجتماعی 
نمی کنند، بلکه می کوشند تا صورت 
مســئله را هم پاک کنند. بازداشت و 
برجسته ای  جامعه شناســان  حبس 
چون دکتر ســعید مدنــی یا کامیل 
احمدی کــه مطالعات وســیعی در 
زمینه روسپیگری و تن فروشی زنان 
در ایران دارند، در همین چهارچوب 

قابل ارزیابی است.

واقعیت امروز ...

برای آگاهــی از واقعیت امروز جامعه 
ایران در پیوند باتن فروشی زنان، باید 
دانست که براســاس اسناد تاریخی، 
این معضــل از دوران مادها در ایران 
وجود داشته اســت، و البته در طول 
دهه های گذشــته، چه در دورانی که 
محله های ویژه تن فروشان در شهرها 
وجود داشــت، و چه پس از استقرار 
نظام جمهوری اســالمی که تقریبا 
همه خیابان ها محل مالقات مردان با 
زنان تن فروش است، هیچ آمار دقیقی 
ارائه نشده است. تنها آماری که یک 

موسسه بررسی آسیب های اجتماعی 
زنان در ســال ۱۳۹۵ منتشــر کرده 
اســت، حکایت از آن دارد که بیش 
از ۱۰ هــزار زن تن فــروش 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 می گوید 
که در ایران، کسی نمی خواهد بپذیرد 
که ایــن تعداد تن فــروش در تهران 
وجود دارند. او که سال هاست با زنان 
آسیب دیده 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 می گوید: 
»این خانم دارد اشاعه فحشامی کند، 
زن آســیب پذیر چیســت؟ بیرونش 

کنید!«
اما بر اساس پژوهشی که دکتر سعید 
مدنی همراه با تعدادی از اســتادان 
علوم انسانی در ســال ۱۳۸۶ انجام 
دادند، برخی از واقعیت های تلخ این 
معضل اجتماعی ایران، روشــن شده 

در پژوهش جامعه شناسان دانشگاه عالمه طباطبایی، مشخص شد که اغلب 
تن فروشان از سن بیست سالگی آن کار را آغاز کرده اند، و اغلب آنها بین 
سنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی ازدواج کرده بوده اند. اما آمار مرتبط با این معضل، این 
روزها بسیار تکان دهنده تر شده است. سن ازدواج دختران به ۱۲سال کاهش 
یافته است و بر اساس آمارهای انجمن جامعه شناسی ایران، سن تن فروشی 

هم از ۱۲ سالگی آغازمی شود.

است. در آن پژوهش که ازجمع آوری 
اطالعاتی در پیوند با وضعیت۳۰۰ زن 
تن فروش در سطح شهر تهران تنظیم 
شده است، مشخص شد که ۷۶ درصد 
زنان تن فروش ســابقه فرار از منزل 
داشته اند،۲۳ درصد قبل از تن فروشی 
سابقه مصرف مواد مخدر، و۱۲ درصد 
سابقه بازداشــت و زندان داشته اند، 
هفت درصــد از آنها اعالم کردند که 
تن فروشی را اولین بار برای تهیه مواد 
آغاز کرده اند، و۹ درصد، نخستین بار 
با اجبار همســر، و ۱۸ درصد با اجبار 
والدین )عمدتاً پدر( به تن فروشی تن 
داده اند.از دیگر نــکات قابل تامل در 
آن پژوهــش، جوان بــودن اغلب آن 
تن فروشان است و این که  ۷۰ درصد 
آنها کمتر از پنج سال بود که آن شیوه 

کسب درآمد را آغاز کرده بودند.
ژاله شادی طلب، جامعه شناس و استاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی، در پیوند با 
علل تن فروشی زنان در جامعه ایران، 
می گوید: » مســئولیت تامین مخارج 
چند نفر، مهمترین دلیل گرایش زنان 
به این کار است و در رده های بعدی، 
عواملی همچون ســابقه بازداشت و 

جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در 
بین دوستان تن فروش، قرار دارند.«

در پژوهش جامعه شناســان دانشگاه 
عالمه طباطبایی، مشــخص شد که 
اغلب تن فروشان از سن بیست سالگی 
آن کار را آغــاز کرده اند، و اغلب آنها 
بین ســنین ۱۵ تا ۱۸ سالگی ازدواج 
کرده بوده اند. امــا آمار مرتبط با این 
معضل، این روزها بسیار تکان دهنده تر 
شده است. ســن ازدواج دختران به 
۱۲سال کاهش یافته است و بر اساس 
آمارهای انجمن جامعه شناسی ایران، 
ســن تن فروشــی هم از ۱۲ سالگی 

آغازمی شود.

فقه شیعه و تن فروشی

در فقه شــیعه که قوانین جمهوری 
اسالمی ایران نیز برگرفته از آن است، 
مجازات های سنگینی برای تن فروشی 
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 جامعه شناسان، 

تاثیر شدیدی در افزایش تن فروشی 
)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 اســالم و ســنت پیامبر 
اســت )اهل ســنت صیغه را سنت 
پیامبر  نمی داند و با آن مخالف است(، 
اما  بسیاری از پژوهشگران معتقدند 
که این نوع ازدواج، قبل از اسالم نیز، 
و با نام های دیگری، در قبایل ساکن 
شبه جزیره عربستان رایج بوده است.  
به هر روی، اغلب جامعه شناســان بر 
این عقیده اند که صیغه نه تنها یکی 
از علل آسیب های اجتماعی بر زنان 
اســت،  بلکه با وجهه قانونی و رسمی 
بخشــیدن به تن فروشی، زمینه های 
سوءاستفاده افراد و نهادهای سودجو 
از زنان را نیز فراهم می کند. در دوران 
پیش از انقالب نیز صیغه رواج داشت، 
اما از یک ســو تا این حد گســترده 
نبود و تبلیغ و تطهیر نمی شــد، و از 
ســوی دیگر، »واســطه«ها تسلطی 
بر آن نداشــتند. امــا در دوران اخیر 
ماجرا به کلی شــکل و ابعاد دیگری 

به خود گرفته است. کامیل احمدی، 
جامعه شناســی که به تازگی توسط 
نیروهای امنیتی جمهوری اســالمی 
بازداشت شده بود، در کتاب »خانه ای 
بــر روی آب« که پژوهشــی درباره 
ازدواج موقت یا صیغه است، می گوید: 
»در کار میدانــی ای که انجام دادم، با 
تعدادی از افراد صحبت کردم. طبق 
این تحقیق، قشری که شغل و کارشان 
روسپی گری است، در سال های اخیر 
به نوعی از صیغه اســتفاده می کنند 
تا کارشان یک نوع وجاهت قانونی و 

نیمه شرعی داشته باشد.«

از جامعه شناســان  ابراهیم فیــاض 
نزدیک به حکومت نیــز صیغه را از 
مهمترین عوامل ترویج روســپیگری 
می داند. او چند مــاه پیش در اظهار 
نظری جنجالی گفت: »همین آقایان با 
صیغه هایی که در قم کردند، این شهر 
را پر از فاحشــه کردند. دخترانی که 
صیغه آقایان شده اند، فکر می کنند که 
چرا پول درنیاورند. امروز می بینیم که 
ردیف چهارتا، چهارتا کنار خیابان های 
قم می ایستند، 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؟

تن فروشــی در همه جوامع انســانی 
وجــود دارد. در برخی از جوامع هنوز 
به آن به عنوان »معضل« نگریســته 
می شود، 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، 
زمینه های اصلی تــن دادن زنان به 
تن فروشی است، نه گونه ای »انتخاب« 
آزاد. از ایــن گذشــته، در بســیاری 
از کشــورهای غربــی و پیشــرفته، 
تن فروشی به عنوان »شغل« پذیرفته 
شده است و تن فروشان در چهارچوب 
مقررات مرتبط با آن، تحت حمایت 
قانون قرارمی گیرند. اما در بسیاری از 
جوامع دیگر مبتنی بر باورهای اخالقی 
و فرهنگی کهنه و پیر-پدرســاالر، یا 
نظام هایی شــبیه جمهوری اسالمی 
ایران که در آن ها 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 گسترده ای 
بر تمامی وجوه هویــت، اختیارات و 
»مسئولیت«های زنان دارند و اعمال 
می کنند،   زنان تن فروش در معرض 
سوءاستفاده ها  و  تعرض ها  بیشترین 
قرارمی گیرنــد و در حالی که از هیچ 
حمایــت و پشــتوانه ای برخــوردار 
نیستند، دچار آســیب های روانی و 
جسمی شــدیدی می شوند. بسیاری 
از این آسیب دیدگان، مرتکب بزه های 
پیچیده ای نیز می شــوند کــه آثار 
جبران ناپذیر  آن  اجتماعــی  مخرب 
اســت. بنابراین، عاقالنه آن است که 
مســئوالن جمهوری اسالمی ایران و 
دســتگاه های تبلیغاتی شان به جای 
انکار تن فروشی زنان و دختران، فکری 
به حال مهمترین عامل این معضل، 
یعنی »معیشت« بکنند، و در کنار آن، 
دیدگاه ها و قوانین جامعه پیش رفته تر 
و انســانی تری در پیونــد با تضمین 
برابری حقوق و امکانات زنان با مردان 
در تمام وجوه اجتماعی و اقتصادی، 

جایگزین شرایط کنونی شود.
مهدیه پوریادگار
 )ایندیپندنت فارسی(
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Hadi Khorsandi 
in Vancouver

 هادى خرسندى
در كمياب ترين روز سال!

شنبه ٢٩ فوريه ٢٠٢٠ - ونكوور 
به دعوت دانشَكاه سيمون فريزر، هادى خرسندي، شاعر وطنزنويس مبارز 

ايران براى اجراى »خرسندآپ كامدى«  به ونكوور ميآيد.

در سالن  ٣٥٠  نفرى سينماى مجلل موفقيان - 

ورودى ٣٥$

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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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

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

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

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

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

هادی خرسندی

روح اهلل زم 
به هواپیما موشک زد!

در سلسله مصاحبه های »بیله دیگ – بیله چغندر«، خواهر 
ثاریه گشت االسالم، خبرنگار مخصوص گشت ثاراهلل، با قلم 
سحرآمیز، سردار شوراالسالم رئیس روابط عمومی سازمان 
تولید امامزاده در سپاه را به چالش می کشد. اینک ادامه آن:

بخش نهم

بسم اهلل الرحمن الرحیم. عجل اهلل تعاال فرجه. با برادر عکاس 
موقعی می رسیم که سردار شوراالسالم در حال نماز می باشد 
و در همان حال نماز که می باشد، با چند »اهلل اکبر« گفتن، 
توجه مــا را به تابلوهای دیوار جلب می نماید، ولی ما قباًل 

بدون »اهلل اکبر« نیز توجه مان جلب گردیده بود.
باالی ســر ســردار دو قاب عکس یک شــکل و یک اندازه 
خودنمایی می کرد که توی هرکدام، همان یک عکس مقام 
معظم رهبری که کپی شده قرار داشت که هیچ فرقی نیز 

با هم نداشتند.
بعد از نماز، ســردار عزیز توضیــح داد که یک قاب عکس 
را برای اعتقادات مذهبــی به رهبری و یک قاب عکس را 
برای اعتقاد نظامی گری به رهبری، باالی سر خویش آویزان 

نموده، و سپس افزود:
-  من به عنوان یک سرباز جانباز که وظیفه دفاع از مرزهای 
کشور را به عهده دارم، به عمامه مقدس مقام معظم رهبری 
ســوگند خورده ام که تا آخرین قطــره خون جوانان وطن 
برای بقای جمهوری اسالمی جانفشانی نموده و به درجه 

سپهبدساالری برسم ، عکس بگیر. 
ســردار در این موقع به  طرز زایدالوصفی روی پای خویش 
بین دو قاب عکس فوق ایســتاده و  به حالت سالم نظامی 
با دو دست، برای برادر عکاس ژست عکس گرفت، و افزود:

-  این عکس ها در تاریخ مبارزات نظامی-اسالمی در کنار 
پرده های کربال و عاشورا  به طور الیزال می ماند.

و بعد با نگرانی به برادر عکاس گفت:
-  ولی اینها اگر دست رژیم بعدی بیفتد، سردار شوراالسالم 

می شود سردار شوراالعدام!

دراین موقع ســردار پشــت میز خویش نشســته و طور 
زایدالوصفی با گرفتن پیشانی خود سکوت نمود که اینجانب 
فکر می کنم به آینده فکر می نمود، زیرا ســر خود را تکان 
تــکان داده و صورتش عرق نموده، و اینجانب ســکوت را 

شکستیم:
- ولی سردار گرامی،  این رژیم فقاهتی که پشت آمریکا و 
اسرائیل و چند پشت دیگر را به لرزه درآورده و با بزرگانی 
مثــل رهبر معظم و آیت اهلل اژه ای و علم الهدا و رئیســی و 
جنتــی و ری شــهری و قاضی صلواتی بر اوضاع مســلط 

می باشد، هرگز سقوط نمی کند تا رژیم بعدی بیاید.
سردار در پایان عرایض اینجانب، چشمکی به برادر عکاس 

زده و به او گفت:
- این عکس ها را پاک کن! 

سپس با دقت مواظب پاک شدن و دیلیت عکس ها گردیده، 
نفسی به راحتی کشیده، عرق خود را پاک نموده، و دست 

در جیب خود نموده و گفت:
- می دانید که من با اینکه نظامی هستم، شعر هم می گویم. 

- مثل نظامی گنجوی؟
- نه، مثل فروغ فرخزاد. ولی آن شعرها را جلو شما نمی توانم 

بخوانم.
- اصالً نمی دانستم شاعر می باشید.

- می دانید؟ هیتلر هم نقاشی می کرد.
- آدولف؟

- بعله. سرپاس مختاری رئیس شهربانی رضاشاه هم ویلن 
می زد.

- ویلن؟
- بعله، ولی آنها جنایتکار بودند. ولی من در هجو نتان یاهو 
شعر می گم. اگر رأفت اسالمی نبود تیکه تیکه ش می کردم.

- مثل سفیر انگلیس!
-مگر سفیر انگلیس نتان یاهو را تیکه تیکه کرده؟

- نه خیر ســردار. منظورم فرمایش آقای علم الهداست که 
گفت سفیر انگلیس را باید تیکه تیکه کرد.

- ولی نکرده که. پس چه بهتر که براش شــعر بگه. با شعر 

تیکه تیکه اش کنه. مثل من.
سردار در حالی که کاغذی از جیب خود درمی آورد، ادامه 

داد:
- حاال من واسه سفیر هم شعر می گم هفته آینده. ولی حاال 

این شعر نتان یاهو که خودم گفتم:

شعر در هجو نتان یاهو

ای نتان یاهوی بیچاره، برو
لیک آهسته نرو، لطفاً بدو

می ُکشد این رهبری آخر ترا
در عزایت می خورد قیمه پلو

پیش از این که رهبری َخّفه ت کند
من ترا با مشت می سازم 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 می داد، از لحاظ ادبی گفت:

-غزل باید بیت آخرش همیشــه »حافظ« داشته باشه. از 
زمان خواجه حافظ، این رسم شده.

پرسیدم: 
- سردار، راسته که حافظ عاشق بوده؟

سردار گفت:

- فک نکنم.
 

سرنوشت روح اهلل زم

سردار شوراالسالم به طور زائدالوصفی می خندند و اینجانب 
ثاریه گشت االسالم فرصت را مغتنم شمرده، می پرسم:

- ســردار گرامی، خبر دارید که احتمال اعدام روح اهلل زم 
می باشد؟

- بعله. خبر دارم.
- آیا راســته که ایشان ســردار زنده یاد ســلیمانی را به 

آمریکایی  ها لو داده؟
- بعله. لو داده. یعنی ایشان بعد از این که دو تا موشک به 
هواپیمای اوکراینی شلیک کرد، نقشه قتل سردار سلیمانی 

را هم کشید.
- ولی سردار، به نظرم اول سردار سلیمانی ترور شد، بعدش 

موشک ها شلیک شد.
- بعله. نه خیر.  درســت می فرمایید ولی شاید من گاهی 
اشــتباه می کنم. روی هم رفته تا وقتی آمریکا جعبه سیاه 
پهپاد را به ما تحویــل ندهد، همه چیز در هاله ای از ابهام 
می باشد. ولی به هرحال یک نفر مقصر این جنایت هاست 
و روح اهلل زم بهترین کاندیدا می باشد، 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 می پیچاند. بنابراین فقط سؤال نمودیم »سردار، 
تاریخ اعدام روح اهلل زم کی می باشــد؟ و سردار جواب داد 

»انشااهلل بعد از بابک زنجانی!« 

ادامه دارد..

Hadi Khorsandi 
in Vancouver

 هادى خرسندى
در كمياب ترين روز سال!

شنبه ٢٩ فوريه ٢٠٢٠ - ونكوور 
به دعوت دانشَكاه سيمون فريزر، هادى خرسندي، شاعر وطنزنويس مبارز 

ايران براى اجراى »خرسندآپ كامدى«  به ونكوور ميآيد.

در سالن  ٣٥٠  نفرى سينماى مجلل موفقيان - 

ورودى ٣٥$

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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آخرین ضرب االجل برای ورود زنان
 از زم شکایت می کنند، به فیفا قول می دهند

خبر اول را رســانه ها در ایران منتشر 
می کننــد: »یک منبع آگاه در وزارت 
ورزش خبر داد که فیفا در نامه ای که 
به تازگی به فدراســیون فوتبال ایران 
ارســال کرده است، تاکید داشته که 
این فدراســیون باید شرایط حضور 
زنان در استادیوم های فوتبال را برای 

تماشای ۳ رویداد مهم فراهم کند.«
منبع آگاه رســانه های ایران »مازیار 
ناظمی« است؛ رییس روابط عمومی 
وزارت ورزش و جوانان که از رسانه ها 
درخواســت کرده بود نامــی از او در 
گزارش ها منتشر نشود. او تا حدودی 
هم در اطالع رسانی اش 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 ۲۷ بهمن ماه 
منتشــر کرده است. در ســطر اول 
گزارشی با عنوان »جزییات شکایت 
زم«  روح اهلل  از  دولتــی  شــاکیان 
می خوانیم: »نهاد ریاســت جمهوری 
به سبب انتشار نامه ای جعلی به تاریخ 
۹اســفند۱۳۹۶، در کانــال آمدنیوز 
ناظر بر موافقت ریاســت جمهوری با 
حضور بانوان در ورزشــگاه آزادی از 
آقای روح اهلل 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 نامه  ای از سوی معاونت وزیر 
ورزش بــرای تســهیل ورود زنان به 
ورزشــگاه های ایــران از روح اهلل زم 

شکایت کرد.
این یعنــی نه تنها منعی حکومتی از 
ســوی قوه قضاییه و تندروهای نظام 
که یک مقاومــت دولتی پنهان هم 
برای ورود زنان به ورزشگاه های کشور 
در دوران ریاســت جمهوری »حسن 

روحانی« وجود داشته است.
نهاد ریاســت جمهوری بابت انتشار 

خبری در کانال آمدنیوز از روح اهلل  زم 
شکایت کرده است؛ اما حسن روحانی 
دوربین های صداوسیما  مقابل  وقتی 
و خبرنگاران رســانه ها می نشیند، با 
همان خنده های مشهورش که انگار 
دارد تــه دلش غنــج می زند، از حق 
ورود زنان به ورزشگاه می گوید؛ مثال 
روز ۲۲ مهرماه امسال حسن روحانی 

از حضور زنان در ورزشگاه دفاع کرد.
اظهارات رییــس دولت در کنفرانس 
خبری اش کمی هم علیه او تمام شد. 
او مدعی شد که نظر پیشکسوت های 
فوتبال را در مورد حضور زنان پیش 
از انقالب در ورزشــگاه ها پرسیده و 
آن ها گفته انــد که حضور زنان باعث 
حفظ حرمت از سوی مردان می شد. 
صحبت های حسن روحانی از سوی 
منتقدین، نوعی بازگشت به عقب پس 

از ۴۱ سال معنی شده بود.
حاال اما شــکوائیه دولت از روح اهلل زم 
در کنار ادعای مازیار ناظمی هم خوانی 
ندارد. سخنگوی وزارت ورزش دولت 
حسن روحانی که خواسته نامش هم 
محفوظ بماند ادعا کرده است »لحن 
نامه جدید فیفا کامــال محترمانه و 
توام با سپاســگزاری از اقدامات ایران 

بــرای فراهم کردن حضــور زنان در 
ورزشگاه ها بود.«

این نامه خطاب به فدراسیون فوتبال 
ایران ارسال شــده، اما وزارت ورزش 
به عنــوان نماد قــدرت حاکمیت در 
ورزش ایران نســبت بــه آن واکنش 

نشان داده است.
وب ســایت خبــری »ورزش ســه« 
به عنوان یکــی از مهم ترین حامیان 
رســانه ای فدراســیون فوتبــال در 
گزارشی، سه ورود زنان طی دو سال 
اخیر را به عنوان »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 همین طور تعدادی از بازیکنان 
تیم های 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 ســلبریتی های زن برای تماشای 
بازی به آزادی دعوت شــدند. همان 
روز تعدادی از دخترانی که قصد ورود 
به ورزشگاه را داشتند از سوی نیروی 
بیابان های  انتظامی بازداشــت و در 
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 همین طور وزارت 
ورزش و جوانــان، به دلیل افشــای 
نامه هایی که خواهان حضور زنان در 
ورزشــگاه به دلیل فشار از سوی فیفا 
بودند به قوه قضاییه شکایت کرده اند. 
لحن بسیار دوستانه هم در نامه جدید 

فیفا در کار نیست.
یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال 
به »ایران وایر« می گوید: »فدراسیون 
جهانی فوتبال برای ایران ضرب االجل 
تعیین کرده اســت؛ از آغاز ماه ژوئن 
تمامی زنان باید در تمامی رقابت های 
فوتبال ایران حق حضور در ورزشگاه ها 

را داشته باشند.«
فیفا این بار حتی اشــتباه مرتبه قبل 
را مرتکب نشــده است. روز هجدهم 
مــاه ژوئن ســال ۲۰۱۹ نامــه ای از 
فوتبال  فدراســیون جهانی  ســوی 
به دفتر ریاســت فدراسیون فوتبال 
ایران رســیده که در آن نوشته شده 
بود: »فدراســیون فوتبــال ایران تا 
۲۴ تیرماه، زمان برگزاری مســابقات 
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲، فرصت 
دارد شــرایط حضور زنــان در همه 

ورزشگاه های ایران را فراهم کنند.«
ایران پس ازآن کوشید محتوای نامه 
فیفــا را به ســود خــود تغییر دهد. 
سلطانی فر«  »مســعود  به این ترتیب 
شــهریورماه امســال در گفت وگو با 
روزنامه دولتی »ایران ورزشــی« ادعا 
کرد که نامــه فیفا صرفا مشــمول 
بازی هــای انتخابــی جــام جهانی 
می شود. حتی واکنش روشن و صریح 
فیفا به این اظهارات و تاکید بر این که 
ایران بایــد تمامی درهــا را به روی 
تمامی زنان در تمامی شهرها باز کند 

هم بی حاصل بود.
فدراسیون جهانی فوتبال روز پانزدهم 
مهرماه امسال در پاسخ سوال ایران وایر 
در مورد چرایی بســته ماندن درهای 
ورزشگاه های ایران در بازی های لیگ 
به روی زنان نوشته بود: »این تخلف 

ایران را زیر نظر داریم.«
اینفانتینو« رییس  پس ازآن »جیانی 
فدراســیون جهانی فوتبال هم اعالم 
کرد که به دلیل ادامه تخلفات ایران 
از گشودن درها به روی زنان، به زودی 
شــخصا و بدون اطــالع قبلی راهی 
ایران خواهد شد تا روند حضور زنان 
در ورزشــگاه ها را از نزدیک زیر نظر 
بگیرد. اما موعد حضــورش در ایران 
ابتدا با ناآرامی ها و اعتراضات آبان ماه، 
قطع شــدن سراسری اینترنت و بعد 
مناقشــه های نظامی ایران و آمریکا 
و حمله موشــکی سپاه به هواپیمای 

مسافربری همراه شد.
اینفانتینو به ایران نیامد، اما نامه اش 
رســید. این بار بســیار کامل و البته 
غیرقابــل تحریف. در دســتورالعمل 
جدید فدراسیون جهانی فوتبال آمده 

است:
۱- در مسابقات انتخابی جام جهانی 
صندلی بیشــتری به زنان اختصاص 

پیدا کند.
۲- در بازی هایــی که تیم های ایرانی 
در لیگ قهرمانان آسیا میزبان هستند، 

زنان باید وارد ورزشگاه شوند.
۳- شــرایطی فراهم شــود که از  ماه 
ژوئن )خــرداد- تیر( در لیگ  داخلی 
هم زنان بتواننــد بازی های تیم های 
مورد عالقه شان را در ورزشگاه ببینید.
این یعنی وزارت ورزش یا فدراسیون 
فوتبال دیگر قادر نیســتند تبصره ای 
به درخواســت فیفا بزنند. فدراسیون 
جهانی فوتبال تمامــی راه های فرار 
برای حاکمیتی که بر سر فدراسیون 
فوتبال سایه افکنده را بست. ازاین پس 
انتخاب با جمهوری اســالمی است؛ 
درهای تمامی ورزشگاه ها را در تمامی 
شهرها و مســابقات به روی زنان باز 

کند یا وارد مرحله تعلیق شود.

پیام یونسی پور )ایران وایر(

سرمربی جدید تیم ملی فوتبال:
 هیچکس نمی تواند مرا بخرد

اولین نشست خبری سرمربی جدید 
تیــم ملی فوتبال ایران برگزار شــد. 
اسکوچیچ گفت: »هشت سال پیش 
که ســرمربی النصر عربستان بودم، 
کی روش را در بازی با اســتقالل در 
هتل دیدم و فکر نمی کــردم 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 می توانیم به 
بهترین نحو پیش برویم. این تعهد و 
اطمینان را به تک تک شما می دهم 
که در اجرای اهداف تیم ملی از هیچ 

تالشی دریغ نخواهد شد.« 
او درباره روش خــود گفت: »انگیزه 
بازیکنانــم را بــاال می بــرم و هدف 
مشترک مان را شرح می دهم تا دست 
به دســت هم به هدف نهایی برسیم. 
ســعی می کنم 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.«

ایران  پنجشــنبه هفتم فروردیــن، 
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 می رسد، اما ماموریت 
اصلی اســکوچیچ ۱۵ خرداد در برابر 
بحرین و بیســتم خرداد مقابل عراق 
اســت، دو تیمی که ایران را در دور 

رفت از پیش رو برداشته اند.
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 می کند.«
مقایســه اســکوچیچ با کی روش 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 می گویند 
ســرمربی جدید تیم ملی ایران وزن 
کی روش و ویلموتــس را ندارید که 
ســابقه حضــور در جــام جهانی را 

داشتند. 
اسکوچیچ در پاسخ گفت: »در چهار 
کشور مختلف به پنج فینال رسیدم. 
لیگ های اروپایی و لیگ قهرمانان آسیا 
را تجربه کرده ام. در تیم هایی از ایران 
بوده ام که بازیکنان بزرگی نداشتند اما 
االن می توانم بهترین های ایران را در 
اختیار داشــته باشم. این دستم را باز 
می گذارد تــا فوتبال مطلوبم را پیاده 

کنم.«
یکی از خبرنگاران یادآوری کرد پیش 
از انتخابش بحث  گزینه ایرانی مطرح 
بوده. ســرمربی ایران گفت: »به همه 
مربیان ایرانی احترام می گذارم. خودم 
را با هیچ کدام آنها مقایسه نمی کنم. 
بلکه خودم را فقط با گذشــته خودم 
مقایسه می کنم که در چه موقعیتی 

بودم و االن کجای کارم.« 
کــرد:  تاکیــد  اســکوچیچ  دراگان 
»نظرات مربیان ایرانی را با جان و دل 
می پذیرم. همه افرادی که در خانواده 

بزرگ فوتبال ایران فعالیت می کنند، 
می توانند درباره تیم ملی نظر بدهند 
و انتقاد کنند. با افراد منتقد با احترام 
برخورد می کنم. هدف مان 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 ۶ امتیاز و یک 

بازی کمتر در جایگاه سوم ایستاده.
هنگ کنــگ ۵ امتیاز دارد و کامبوج 
هم با تک امتیازی که در بازی خانگی 
مقابل هنگ کنگ کســب کرده در 

جایگاه آخر است. 
اثرگذاری  شــایعه  درباره  اسکوچیچ 
رســانه ها 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 
داده انــد. هرگز درگیر ایــن بازی ها 
نمی شــوم. فوتبال را با عشق و دانش 

خودم دنبال می کنم.«
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 مسئله ام 

خواهد بود.«
همواره  تدارکاتی  بازی هــای  فقدان 
مسئله ســاز بوده است. اسکوچیچ در 
این باره گفــت: »ارتباطات خوبی با 
اســپانیا و ایتالیا دارم و امیدوارم در 
مواردی بتوانم از روابط شخصی ام به 

سود تیم ملی بهره ببرم.«
ســرمربی ســابق الکویت می گوید: 
»طبق آنالیز من ساختار دفاعی تیم 
ملی دچار مشکل است. باید در برابر 
تیم های بزرگ هم مقتدر ظاهر شویم. 
زمان کمی داریــم و نمی توان انتظار 
تغییرات زیادی را داشت اما رفته رفته 
تغییر رفتار در تیم و اثر شخصیتی مرا 

مشاهده خواهید کرد.«
 استوری ســردار آزمون و کنایه اش 
به انتخاب اســکوچیچ خبرساز شده. 
برخورد ســرمربی تیــم ملی چگونه 

خواهد بود؟
او در پاسخ گفت: »هیچکس نمی تواند 
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 می دانید بگویید تا 
همه در جریان باشند. قرارداد من با 

بهاروند امضا شده.«

کاسیاس، دروازه بان پرافتخاری
 که با اشک رفت

به گــزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ ایکر کاســیاس، دروازه بان پرافتخار و 
اســطوره ای اسپانیایی روز سه شنبه دستکش های خود را به دیوار آویخت 
تا به دوران باشکوه فوتبالی خود پایان دهد. این دروازه بان با رئال مادرید به 
تمام قهرمانی ها 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 به عنوان 

یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ تبدیل کرده است.
ماجــرای جدایی از او رئال مادرید اما یک داســتان غم انگیز بود. او بعد از 
چند بار هو شدن در سانتیاگو برنابئو از جمع مادریدی ها جدا شد و حتی 
در کنفرانس خبری جدایی خود اشــک از چشمانش می ریخت تا در کنار 
تجربه کردن شیرینی قهرمانی های مختلف، طعم شکست و جدایی تلخ را 

در مادرید تجربه کند و با غم به پورتو برود.
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بوفالورانی که با سریع ترین مرد جهان مقایسه می شود: 
با تیم ملی هند تمرین نمی کنم

بی بی سی- یک »بوفالوران« هندی که 
با یوسین بولت، سریع ترین مرد دنیا 
با  مقایسه می شود، پیشنهاد تمرین 
تیم ملی هند را رد کرد و گفت ترجیح 
می دهد در کنار بوفالوها مسابقه دهد.

سرینیواســا گودا رکــورددار کامباال 
است، ورزشــی که یک نفر همراه با 
بوفالــو ۱۴۲ متر را در یک شــالیزار 

می دود.
گفته می شود که رکورد این ورزشکار 
۲۸ ساله ۱۳.۴۲ ثانیه است در حالی 
که رکــورد دوی ۱۰۰ متر جهان با 
زمان ۹.۵۸ ثانیه در اختیار یوســین 
بولت دونده جاماییکایی است. عده ای 
با توجه به فیلم مســابقه آقای گودا 
محاسبه کرده اند که او ۱۰۰ متر را در 

۹.۵۵ ثانیه دویده است.
انتشار خبر ســرعت فوق العاده آقای 
گودا در رسانه های محلی و شبکه های 
اجتماعی موجب شد وزیر ورزش هند 
به او پیشــنهاد حضور در اردوی تیم 

ملی را بدهد.
امــا آقای گــودا به بخــش هندی 
بی بی سی گفت که عالقه ای 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.«
مسابقه ای که سرینیواسا گودا در آن 
شــرکت کرد حدود دو هفته پیش 
در دهکــده ای 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 می دهد تا بتواند خودش را 

اعتراض استقالل 
به نحوه میزبانی رقبایش در آسیا

باشگاه اســتقالل با ارسال نامه ای به 
کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به 
اتفاقات رخ داده در هفته های 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 آبی ها 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 می گیرد.
۱- بعــد 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.

۲- بعد 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.

۳-مطابق 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.
۴-زمین 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.
۵-در مســابقه با االهلی عربســتان، 
تیم حریف میزبان بوده و می بایست 
تمامی موارد را جهت برگزاری مسابقه 
فراهــم می کرد 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.
۶-متاســفانه 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 
این امر می  توانست امنیت بازیکنان و 
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.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران: 
با توجه به شرایط موجود قطعا به جام جهانی ۲۰۲۲  صعود 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 تیم های باشــگاهی حاضر در 
لیگ قهرمانان آسیا شده است گفت: 
ما نمی توانیــم وقتی درباره تیم ملی 
صحبت می کنیم 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 

اجتماعی می نامیم.
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 دیده اند 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 مصاحبــه ای 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 زبان ها 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 

هم با همین بازیکنان تیم ملی اسمش 
بزرگ خواهد شد.

چراغپور با ذکر مثال از نحوه انتخاب 
سرمربی تیم های ملی توسط مدیران 
فوتبال عنــوان کرد: شــاید حمید 
اســتیلی از صحبت های 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 می گرفتند. 
دانــش در گردش کادرفنی تیم امید 

بسیار کم بود.
وی افزود: آقایان استدالل می کنند که 
اسکوچیچ را بابت پنج سال موفق در 

فوتبال ایران به سرمربیگری تیم ملی 
رسیده اند. اصالً کسی قبول نمی کند 
کــه حتی او را انتخاب کرده اســت. 
من نمی گویم او بادانش نیســت اما 
بارها گفته و می گویم او تنها در حد 
تیم های فوتبالی مرده و بی سواد است 

که می تواند 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 نمی شود 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 تیم های 
ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا 
رفته که بازیکنان خوب دارد اما هنوز 
کادر فنی های خوبی را تاکتیک های 

قابل قبول ندارد.
وی تاکید کرد: من با اساس انتخاب او 
مخالفم. هیچکس هم پاسخگو نیست. 
همان هایی 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 گرفته اند به سفرهای 
خارجــی برونــد و کار دیگــری هم 

نمی کنند.
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 تیم های ملی در 
کمیته آموزش است که در ۲۵ سال 
گذشته، یک رفتار اشــتباه را تکرار 
می کنند. افکاری دارند که دیگر کسی 
خریدارش نیست. شک ندارم که تیم 
ملی فوتبال ایران به هیچ وجه به جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر نمی رود. اسکوچیچ 
در اندازه های مربی تیم ملی نیست و 

می تواند موفق تر از همیشه شود.

چرا کریم باقری 
دستیار اسکوچیچ نمی شود؟

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 دروازه بان سابق صنعت نفت 
و تیم ملی زیر ۲۱ ســال 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 می شود.
در مورد دستیار ایرانی اسم سه گزینه به گوش می رسد. 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 

اسکوچیچ نیست.
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 ۴ سال گذشته برانکو که 
هم اکنون کمک یحیی گل محمدی است. اسکوچیچ موافق کریم باقری 

است و فدراسیون هم مشکلی ندارد اما...
قرارداد کریم باقری با پرسپولیس یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 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 می رسد.

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 نمی تواند 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 نمی تواند زیرش بزند. ما 
نمی خواهیم این پیشنهاد را رد کنیم 
و شاید او بتواند در برنامه ای طوالنی 

مدت حاضر شود.«
برخی از مطبوعــات و روزنامه نگارن 
محلی عملکرد آقای گودا را با رکورد 
یوســین بولت مقایســه کردند. اما 
آقای کادامبا خیلی موافق نیســت: 
»آن ها )مسئوالن المپیک( روش های 
علمی تر و وسایل الکترونیکی بهتری 

برای اندازه گیری سرعت دارند.«
کارشناســان نیز معتقدنــد که این 
مقایســه چندان دقیق نیســت به 
ایــن دلیل که ســرعت آقــای گودا 
از بوفالوهایــی که با آن هــا می دود، 
سرچشــمه می گیرد. ســرعت این 

حیوانات تا ۵۶ کیلومتر در ســاعت 
می رســد که به طــور قابل توجهی 
سریع تر از انسان و حتی رکورد آقای 

بولت است.
آقای گــودا که زندگی اش از کارگری 
ســاختمان می گذرد، هفت سال در 
کامباال ســابقه دارد. او گفت: »دلیل 
عالقــه ام بــه این ورزش این اســت 
که از دوران مدرســه کامباال تماشا 

می کردم.«
وقتــی از او در مــورد پیــروزی اش 
ســوال می شــود، در پاسخ می گوید 
بــه هم تیمی هایش به دلیل عملکرد 
درخشانی که داشتند، افتخار می کند؛ 
منظورش دو بوفالویی است که کنار 

او دویدند.
کامباال -به زبان محلی تولو- را شاید 
بتوان به »کشــتزار گل آلود شالی« 
ترجمه کرد، ورزشــی سنتی که در 
بخشی از ایالت کارناتاکا به وجود آمده 
است. در این ورزش دونده با سرعت 
تمــام ۱۳۲ یا ۱۴۲ متــر را همراه با 
دو بوفالویی که افســار زده شده اند، 

می دود.
این ورزش با انتقادهای حامیان حقوق 

حیوانات روبرو بوده است.
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 
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- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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مشاوره اولیه رایگان

سینمای ایران
 و سینماگران ایرانی 

در برلیناله ۲۰۲۰
سینمای ایران در سال ۲0۱۹ حضوری نسبتا کمرنگ در برلیناله داشت. در 
هفتادمین دوره این جشــنواره اما ایران در بخش رقابتی هم شرکت دارد. 
»شیطان وجود ندارد«، »بادبادک ها«، »یلدا« و »نامو« از فیلم های ایرانی در 

برلیناله ۲0۲0 هستند.

دویچه وله- ســینمای ایران در یکی 
دو دهه گذشــته همــواره حضوری 
کمابیش پررنگ و پربار را در برلیناله 
تجربــه کرد، اگر چه باید اذعان نمود 
که شرکت ایران در سال ۲۰۱۹ نسبتا 

کم رنگ بود.
جشنواره ســینمایی برلین در کنار 
جشــنواره ونیز و کــن از مهم ترین 
فسیتوال های فیلم در جهان محسوب 

می شود.
در هفتادمین دوره از جشنواره فیلم 
برلین که از ۲۰ فوریه تا اول ماه مارس 
برگزار می شود، چند فیلم از ایران یا 
ایرانی شرکت  ساخته ســینماگران 

دارند.
»شــیطان وجود نــدارد«، تازه ترین 
اثر بلند محمد رســول اف، کارگردان 
ایرانی، در بخش مسابقه برلیناله با ۱۷ 
اثر سینمایی دیگر بر سر کسب جوایز 
اصلی جشنواره از جمله خرس طالیی 
برای بهترین فیلــم رقابت می کند. 
فیلم نامه این اثر نیز از رسول اف است.

احسان میرحسینی، شقایق شوریان، 
کاوه آهنگــر، علیرضا زارع پرســت و 
ساالر خمســه از بازیگران این فیلم 
۱۵۰ دقیقه ای هستند که در کاتالوگ 
برلینالــه از آن به عنــوان محصول 
مشــترک آلمان، ایــران و جمهوری 

چک یاد شده است.
»شیطان وجود ندارد« چهار داستان 
را روایت می کند که پیرامون موضوع 
اعدام دور می  زند. علیرغم تالش های 
دست اندرکاران جشنواره فیلم برلین، 
حضور رسول اف در برلیناله نامحتمل 

است.
امتیاز پخش و فروش جهانی این فیلم 
را شرکت فیلمز بوتیک در اختیار دارد 

که دفترش در برلین است.
»نامو« )بیگانه( که نخســتین فیلم 
بلند نادر ساعی ور محسوب می شود، 
در بخش فوروم به نمایش درخواهد 
آمــد. تهیه کنندگــی ایــن فیلم را 
مســتانه مهاجر و طهورا ابوالقاسمی 
برعهده داشــته اند. بختیار پنجه ای، 
سویل شیرگیر، ناصر هاشمی، هادی 
افتخارزاده و فیــروز عاقلی از جمله 

بازیگران »نامو« هستند.
ایــن فیلــم ۸۹ دقیقه ای داســتان 
آمــوزگاری را روایــت می کند که به 

شهری در کردستان ایران منتقل شده 
و می کوشــد به همراه خانواده خود 

زندگی تازه ای شروع کند.
فوروم یکی از بخش های بسیار مهم 
جشنواره برلیناله محسوب می شود که 
عالقمندان سینما را با آثار سینماگران 

جوان از سراسر جهان آشنا می کند.
در بخش »نسل« که به آثار کودکان 
و نوجوانان اختصاص دارد نیز دو فیلم 
کوتــاه و یک فیلم بلنــد از ایران به 

نمایش درمی آیند.
دو اثر کوتــاه عبارتنــد از فیلم ۱۴ 
دقیقه ای »بادبادک ها« از ســید پیام 
حسینی و فیلم ۲۰ دقیقه ای »اسب 

سفید بالدار« از مهیار ماندگار.
»بادبادک ها« داستان یک دختر و سه 
پسر وجوان را حکایت می کند که در 
کردستان در مرز ایران و عراق زندگی 
می کنند. یکی از این پســربچه های 
می شود  دختری  عاشــق  مرزنشین 
که آن طــرف مرز زندگــی می کند. 
او می کوشــد که به واسطه بادبادک 
گمشــده دختربچه به این طرف مرز 

افتاده، با او ارتباط برقرار کند.
»اسب ســفید بالدار« داستان مردی 
را روایت می کند که در جست وجوی 
عشــق دوران نوجوانی اش به زادگاه 

جنگ زده اش بازمی گردد.
فیلم ۸۹ دقیقه ای »یلدا« را مســعود 
بخشــی کارگردانی کرده اســت. در 
کاتالوگ برلیناله از این فیلم به عنوان 
محصول مشــترک فرانســه، آلمان، 
سوئیس، لوکزامبورگ و لبنان یاد شده 
است. داســتان این فیلم در باره زنی 
جوان است که به دلیل قتل شوهرش 
به مرگ محکوم شده است. او در شب 
یلدا به اســتودیوی یک برنامه زنده 
تلویزیونی آورده می شود تا توسط تنها 

فرزند مقتول بخشیده شود.
در بخش پاناروما نیز فیلم »پری«اکران 
خواهد شد که آن را سیامک اعتمادی 
کارگردانی کرده است. این نخستین 
اثــر بلند ســینمایی این فیلمســاز 
محسوب می شــود. »پری« محصول 
مشــترک یونــان، فرانســه، هلند و 

بلغارستان است. 
این فیلم ۱۰۱ دقیقه ای در مورد یک 
دانجشــوی ایرانی در یونان است که 
قرار بوده برای استقبال پدر و مادرش 

کــه از ایران آمده اند به فرودگاه برود. 
ولی از او در فرودگاه خبری نیســت. 
پری نام مادر دانشــجو اســت. او و 
شــوهرش مذهبی هســتند و برای 
اولین بار به سفر خارج آمده اند. آنان 
با توجه به غیاب پسرشان در فرودگاه 

می کوشند او را پیدا کنند.
البته در هفتادمین دوره از جشنواره 
فیلم برلین رد پای فیلمسازان ایرانی 
در جمــع هیــأت داوران نیــز دیده 

می شود.
عباس امینی که در دوره های گذشته 
از شرکت کنندگان برلیناله بود، در این 
دوره یکی از عضو هیأت داوران بخش 

»نسل« )۱۴+( است.

برای  رئیسی  ابراهیم  از  درخواست 
حضور رسول اف در جشنواره برلین

خانه سینمای ایران در نامه ای رسمی 
از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، 
خواست شرایط و امکان حضور محمد 
رسول اُف، کارگردان، در جشنواره فیلم 
برلین را فراهم کند. این فیلمســاز با 
حکم قضایی ممنوع الخروجی از ایران 
روبه روســت و حضورش در جشنواره 

نامشخص است.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه، ۳۰ 
بهمن، خبر درخواســت نهاد صنفی 
خانه سینما از رئیس قوه قضائیه را به 
نقل از روابط عمومی این نهاد منتشر 

کرد.
این تشــکل صنفی در نامه ای که به 
امضــای همایون اســعدیان، رئیس 
هیئت مدیره خانه ســینما، رسیده، 
خطاب به رئیس نوشت: »رسم مألوف 
جشنواره ها بر این است که کارگردانان 
آثار، به هنگام نمایش فیلم هایشان در 

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 ممنوعیت های 
قضایی، تصویری نامطلوب از کشــور 

متبوع شان ایجاد خواهد کرد.«
پیش از این نیز یکی از تهیه کنندگان 
فیلم »شیطان وجود ندارد«، از مدیران 
سینمایی جمهوری اسالمی که قرار 
است در جشنواره فیلم برلین حاضر 
شوند، خواسته بود تا به تماشای این 

فیلم بنشینند.

فراز شــریعت، فیلمسازی جوان با 
نگاهی متفاوت به سوژه مهاجرت

»بــدون احساســات منفــی« بــه 
کارگردانی فراز شــریعت، فیلمســاز 
ایرانی تبــار، از آثــاری اســت که در 
بخش فوروم برلینالــه ۲۰۲۰ اکران 
می شود. شریعت از نمایندگان نسل 
جوان ســینمای آلمان اســت که با 
رویکردی متفاوت به مسئله مهاجرت 

می پردازند.
در دو دهه اخیر مهاجرت و وضعیت 
پناهجویان و مهاجران سوژه فیلم های 
متعددی در آلمان بوده است. درباره 
چگونگی پرداخــت به این موضوع و 
مرزهایی که در این رابطه وجود دارد 
بحث های فراوانــی در جریان بوده و 

هست.
فراز شــریعت، فیلمســاز ۲۵ ساله 
ایرانی تبار، یکی از نمایندگان نســل 
محســوب  آلمان  ســینمای  جوان 
می شــود که با رویکردی متفاوت به 
سراغ این موضوع می روند. فیلم بلند 

او به آلمانی )آینده ۳( نام دارد. عنوان 
انگلیسی فیلم شریعت کامال متفاوت 
است و برای آن در خارج کشور عنوان 
انگلیسی No Hard Feelings )بدون 

احساسات منفی( انتخاب شده است.
این فیلم در ســپتامبر سال گذشته 
میــالدی )۲۰۱۹( به عنوان بهترین 
فیلــم آلمانــی در بخــش رقابتی 
استعدادهای جدید کارگردانی انتخاب 
شده بود و اکنون در برلیناله نخستین 
اکران جشــنواره ای خــود را تجربه 

می کند.
»بدون احساســات منفی« داستانی 
اســت درباره بلوغ، حس خوشبختی 
و رویاهای تحقق نیافته. صحنه اصلی 
ماجرای داستان ساختمان مدرسه ای 
اســت که اکنون به عنوان اقامت گاه 

پناهجویان از آن استفاده می شود.
شــریعت که پدر و مادرش مهاجران 
ایرانی هســتند، در کلن به دنیا آمده 
و در دانشــگاه هیلدس هایم در رشته 
هنرهای نمایشی تحصیل کرده است.

رد پــای زندگــی و سرنوشــت او را 
در فیلم »بدون احساســات منفی« 
می توان دید. حتی پدر و مادر خودش 
نقــش پدر و مــادر پرویــز، قهرمان 

داستان در فیلم را ایفا می کنند.
پرویز )با بازیگری بنیامین رجایی پور( 
جوانی اســت کم و بیش بی خیال. او 
که همجنس خواه است، بخش اعظم 
زندگی اش را با گذاشــتن قرار برای 
ارتباطات جنسی و پارتی در کلوب ها 
و در نهایت ســیر خوابیدن در اتاقش 

می گذراند.
او به خاطر جرمی که مرتکب شــده، 
ناگزیر به انجام کار اجباری اجتماعی 
در یک اقامت گاه پناهجویان اســت. 
در آنجا عاشــق جوانی بــه نام آمون 

می شــود که با خواهرش بنفشه به 
ایالت نیدرزاکسن آمده است. »بدون 
احساسات منفی« روابط و تجربیات 

آنها را به تصویر می کشد.
البته فراز شریعت خود نیز در گذشته 
کار اجباری اجتماعی را تجربه کرده 
اســت. او در ســال ۲۰۱۵ میالدی 
به جرم دزدی مجبــور به انجام کار 
اجباری اجتماعی در هتلی در شــهر 

هیلدس هایم 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 می گوید: »یکباره 
متوجه شدم، من که در آلمان به دنیا 
آمده ام از چه امتیاز هایی برخوردارم. 
و در عیــن حــال تمــام وقت حس 
می کردم که بازتاب معاصر تجربه های 

پدر و مادرم را لمس می کنم.«
به گفته شریعت، آنچه مادرش در فیلم 
تعریف می کند، 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 ۵۰ تا ۶۰ درصد 
از آن به زبان فارسی است، قرار است 
در ماه مه ســال جــاری با زیرنویس 
به پرده ســینماهای آلمان راه یابد. 
انگلیس،  جشنواره های سینمایی در 
مکزیک و اسرائیل از شریعت و فیلم 
او دعوت کرده و »بدون احساســات 

منفی« را در برنامه خود گنجانده اند.
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 فیلم های کمــدی تلویزیونی 
و ســینمایی در آلمــان چهــره ای 
کلیشــه ای از شــهروندان با پیشینه 
مهاجرتی نشان می دهند. 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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تا آخرین مین  زمین 
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 
مین بردار که جانشان را برای صلح و 
بشریت فدا کردند« تقدیم کرده و »بر 
صدها تن که هم اکنون با معلولیت های 
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 
مین گذاری شــده و آگاهی رسانی در 
مورد خطرات مین های پاک نشده در 
مناطق مرزی عنوان کرده و می گوید: 
»بعــد از خروج از ایران، موضوع مین 
را بیشتر از گذشته با نوشتن مقاالت 
و مصاحبه های مختلف در مورد این 
موضوع برجسته تر 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 تازه تری بپــردازم که مردم 
متوجه شوند این بار صحبت از قربانی 
مین نیست، صحبت از کسی است که 
مناطق مین گذاری شده را پاکسازی 

می کند.«
به گفته این کارشــناس مین زدایی، 
بســیاری از مــردم خبــر ندارند که 
پاکسازان مین چه کسانی هستند، چه 
می کنند و در هنگام پاکسازی مناطق 
مین گذاری شده چه خطراتی آنها را 
تهدید می کنــد. وی می گوید 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 مین گذاری شده 
در ایران نپرداخته بلکه به مشکالت 
مشــابه مناطق مین گذاری شده در 
افغانســتان و عراق هم اشــاره کرده 
است. دو تن  از شخصیت های فرعی 
این کتاب یکی افغانستانی و دیگری 

عراقی هستند.
او در زمانی که در ایران مشــغول به 
مین زدایی مناطق مین گذاری شــده 
بود، شــاهد کشته شــدن ۲۶ تن از 
همکاران خود شده است: »البته تعداد 
پاکســازان مین که در ایران طی این 
سال ها کشته شــده اند بسیار بیشتر 
اســت و درواقع کتــاب را به خاطر و 
به یاد آنها نوشته ام. آنهایی که در این 
راه یا کشته شدند یا دچار نقص عضو 
شدند برای اینکه دنیایی بدون مین 

ایجاد کنند.«
به گفتــه وی، شــاید می توان 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 
می ســوزد 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 تجربه هایی 
داریم؛ ولــی این شــخصیت وجود 

خارجی ندارد.«
»سعدون« شخصیت عراقی داستان 
است: »سال ها پیش این فرد را با یک 
اسم دیگر می شــناختم، او در عراق 
پاکسازی مین می کرد و دوست من 
بود؛ یک روز بسیار گرم، وقتی از سر 
کار بر می گشــت برای خنک شدن 
تصمیم می گیرد تنــی به آب بزند و 
بــه رودخانه نزدیک در منطقه محل 
زندگی اش می رود که متاسفانه در آب 
دچار خفگی می شود و جان خود را از 

دست می دهد.«
شخصیت افغان داســتان هم وجود 
خارجی دارد ولی نویســنده اسم او را 
نیز تغییر داده است: »این شخصیت 
درواقع کفایت اهلل ابالغ از معروف ترین 
مین روب هــای دنیا معــروف به پدر 
مین روبی جهان اســت که در حال 

حاضر در افغانستان زندگی می کند؛ 
او پیر شــده و قادر بــه ادامه فعالیت 
در این حوزه نیســت ولی ۵۰ ســال 
در کار پاکسازی مین فعالیت داشته 
و به همین دلیل به پدر مین روبی دنیا 

معروف شده.«
عیســی بازیار که قبال کتاب »هنوز 
از اکالیپتوس هــای یونســکو خون 
می چکد« را منتشر کرده است، ادامه 
می دهد: »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 
داشته اند و با آنها ارتباط داشته ام.«

بازیار با تاکید بر این نکته که پاکسازان 
مین کمتر دیده می شوند و در حقیقت 
قهرمانان پنهان هستند و کسی آنها را 
نمی شناسد اضافه می کند: »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 می دهد: »با توجه به اینکه 
بیشــتر مخاطبان من در شبکه های 

مجازی همیشه مطالب مربوط به مین 
را می خوانند 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 می کردند. 
نکته ای 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 

پاکسازی مین فعالیت می کردند 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 می کند: 
»موضوعــی که کمتر کســی از آن 
اطالع دارد این است که بعد از وقوع 
هر انفجار فرد پاکساز مین بر اثر موج 
انفجار به پی تــی اس دی PTSD که 
نوعــی اختالل روانی شــدید پس از 
تجربه ی رویدادهای فجیع است دچار 

می شود.«
این فعال حقوق بشــر در پایان این 
گفتگو به دوســتی مین یاب هایی که 
در جنگ در دو جبهه متفاوت بوده اند 
اشاره می کند و می گوید: »من دوستی 
سه مین بردار عراقی، ایرانی و افغان را 
در یک داستان به تصویر کشیده ام تا 
بگویم بدون جنگ و بعد از جنگ این 
سه تن می توانند با هم دوست باشند. 
بر اثر یک اتفاق، این سه نفر با یکدیگر 
دوســت می شــوند و آن اینکه خط 
تماس هر سه نفر در بی سیم روی هم 
می افتد. البته چنین اتفاقی در واقعیت 
هــم رخ داد؛ یک بار وقتــی در حال 
مین روبی بودم خط بی سیم من روی 
بی سیم 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 صحنه های کتاب 

در واقعیت رخ داده است.«

فیروزه رمضان زاده )کیهان لندن(
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نمی توانید خودتان را جای کســانی 
بگذارید که در ماشین های حمل بار 
می میرند یا کودکانی که جنازه شان 

کنار ساحل پیدا می شود.
این را کایال سیمونه بروس می گوید، که 
 )Undocument( فیلمش، نامستند
زندگی کودکان چهار خانواده را روایت 
می کند که در تالش برای رسیدن به 
سرزمینی جدید هستند. او فیلمش 
را بــا این پیش فرض آغاز می کند که 
هیچ کس تا ضرورتی نباشــد خانه و 

خانواده  خود را ترک نمی کند.
کایال معتقد اســت در شرایط فعلی، 
خانواده های چند پاره در کشوری که 
غیر قانونی وارد آن شده اند در کمپ ها 

گرفتار می شوند.
او می گوید این باور غلطی اســت که 
آدم ها مهاجرت می کنند تا کشــور 
میزبــان را ببلعنــد. آنهــا مهاجرت 
تا شــرایط بهتــری برای  می کنند 
خانواده  خود فراهم کنند یا چه بســا 
هدفشــان تنها نجات یافتن باشــد. 
اخبار، حکایت از مرگ انســان هایی 
دارند که غیرقانونی سعی در رسیدن 
به کشــوری جدید دارنــد. در اکتبر 
ســال پیش، بدن بی جــان و یخ زده  
۳۹ ویتنامــی در فریزر یک کامیون 
در اسکس پیدا شــد. قبل از آن، در 
سال ۲۰۱۵، تصویر 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 ساعت ها به 
دادگاه های مهاجــرت لندن رفت. با 
وکیلی در تمــاس بود که ماجراهای 
مهاجــرت  غیــر قانونــی را از منظر 

پشت صحنه 
»تکان دهنده«

 زندگی کودکان 
مهاجر
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قانون با او بازخوانی کند. او می گوید 
در دادگاه های مهاجرت بســیاری را 
می بینی که واقعا قصد کمک دارند اما 
فشاری که بر آنان سنگینی می کند 
کار را دشــوار می کند، بوروکراســی 
موجــود هم خود مشــکل مضاعفی 

است.
دغدغه ی کایال در فیلم، سیاسی نبود. 
او می گوید 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 ۲۰۱۷ به پایان 
رســید پیش از آنکــه مهاجرت های 
غیرقانونی و بازداشــتگاه ها در صدر 

اخبار رسانه ها قرار بگیرند.
کایال می گویــد حاال مــردم از این 
موضوع اطالع دارند و بی خبر نیستند. 
قبل از آن خــود من هم مثال درباره  

جنگل  کاله چیزی نمی دانستم با آن 
که در آن جا ســال ها اســت که این 
موضوع جدیدی نیست. او و امین که 
همدیگر را از زمان تحصیل در مدرسه 
فیلم لندن می شناختند، فیلمنامه را با 
هم نوشتند. امین چیزهایی از داستان 
مهاجرت از زمان کودکی اش 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. آن ها 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 می شود که 
بدون اجازه  خانواده اش ازدواج کرده و 
قصد دارد به همسرش در انگلستان 
بپیوندد. قسمت دوم، ماجرای پسری 

اســت که همراه مادرش و چند نفر 
دیگر در خانه ای در یونان، دل خوش 
به وعده های قاچاقچی برای رسیدن 
به شمال، گرفتارند .چیزی که کایال 
و امیــن در فیلم تصویــر می کنند 
هولناک تر از اخبار رسانه ها نیست؟ او 
معتقد است که آنها ماجرا را به روش 
خود روایت کرده اند و سعی کرده اند 
صادق باشــند.او می گوید اگر کسی 
دنبال ایجاد شوک است، ما نیستیم، 

رسانه ها هستند.
فیلم نشــان می دهد مهاجران تا چه 
انــدازه در مقابل قاچاقچیان ناتوانند؛ 

قاچاقچیانی کامال ناشناس.
امین دو قســمت از فیلم را بر اساس 
اتفاق های واقعی در ایران کارگردانی 
کرده اســت. مانند فیلمی از تعدادی 

مهاجــر کــه در کامیــون حمــل 
چوب پنهان شــده اند و قاچاقچیان 
چمدان هــای آنان را یکــی یکی به 
بیــرون پرتاب می کنند تــا جا برای 

آدم های بیشتری باز شود.

کامیون های بسیار سرد

کایال می گوید کســانی که ســعی 
می کنند خود را به این جا برســانند 
پول زیــادی پرداخته انــد؛ یعنی به 
هرحــال در دســت آوردن این پول 
موفق بوده انــد. آنها نمی دانند تا کی 
قرار اســت در کامیــون  بمانند و در 
نهایت خود را در شــرایطی می بینند 
کــه باید برای زنده ماندن تقال کنند. 
متوجه نیستند که ممکن است بدون 
هوا در سرمای شدید کامیون ها گیر 
بیفتند و بمیرند. در چنین شرایطی 
امکان برقراری ارتباط با وجود ندارد، 
ناگهان زبان دیگری اســت و شانسی 
نــداری و حتی نمی توانــی به عقب 

بازگردی.
او می گویــد در بســیاری مواقع به 
مهاجران غیرقانونی گفته می شــود 
مدارک شناســایی خود را گم و گور 
کنند. گفته می شود در برخی کشورها 
اعالم اینکه از کجــا آمده اند به ضرر 
آنهاست. خود کایال از مادری آلمانی 
زاده شده و در انگلستان بزرگ شده 
است . بنابراین همیشه هویتش کمی 
متفاوت به نظر می آمده . امین هم در 
کودکی زندگی واقعی کسانی را درک 
کرده که از جنگ گریخته و به جاهای 

دیگر دنیا پناه می بردند.
یکی از داستان هایی که کایال در فیلم 

تعریف می کند مربوط به خانواده ای 
اســت که در لندن زندگی می کنند. 
ماموران مهاجرت ناغافل برای کنترل 
مدارک سر می رســند و پارتنر زن، 

مدرک شناسایی همراه ندارد.
کایال در فیلم دیگرش این سیستم را 
از زبان مترجم عربی مرکز مهاجران 
روایت می کنــد و تالش هایش برای 
کمک به پســری که از مادرش جدا 

شده است.
یکی از دغدغه های هردو فیلمســاز، 
عادی شــدن ترس بــرای کودکان 
و جوانان اســت. پســری در یکی از 
داستان هایی که امین روایت می کند، 
شیفته  قاچاق می شود چون به او پول 

و احساس قدرت می دهد.
آنهــا از نابازیگرها یا بازیگران تازه کار 
در فیلــم اســتفاده کرده انــد و از 
فیلمســازانی چون مایک لی و کن 
لوچ تاثیر گرفته اند. کایال می گوید ما 
می خواستیم انســان بودن کسانی را 
تصویر کنیم که در چنان شــرایطی 
گرفتار شده اند. ما اخباری را می بینیم 
کــه از اعــداد ســخن می گویند، از 
واقعیات و از کشــته شدگان. دیدن 
تک تک انسان ها در این شرایط بسیار 
سخت است اما اگر نبینیم، از دیدن 
واقعیت دور می مانیم و نمی توانیم با 

آن ارتباطی پیدا کنیم.
وقتی که پای تجربه چنین کســانی 
می نشینیم و به آنان گوش می کنیم، 
می بینیم که چه مشابهت هایی با هم 
دارند و آن طور که به نظر می رســد، 

متفاوت نیستند.

برنده ایرانی-فرانسوی جایزه بزرگ محیط زیستی،
 به تقلب متهم شد

یورونیوز - آرش درمبخش، فرانسوی 
ایرانی تبار که پیشــتر برنــده جایزه 
محیط زیستی با عنوان »نوبل توسعه 
پایدار« شــده بود، متهم به تقلب در 
نوشتن پایان نامه دکترای خود شده 

است.
نشــریه لوپوئــن چــاپ پاریس در 
گزارشی خبر داده است که پایان نامه 
دکترای آرش درمبخش، که در سال 
۲۰۱۵ در دانشــگاه پانتئون سوربن 
دفاع شــده است، حاوی تعداد بسیار 
باالیی از موارد تقلب و کپی بدون ذکر 

منبع است.
مســاله تقلــب در پایان نامــه آقای 
درمبخش پس از آن خبرساز شد که 
روز ۹ فوریه یک حساب توییتری، که 
برای همین منظور ایجاد شــده بود، 
با ارائه شواهدی نشان داد کپی کاری 
گســترده ای در پایان نامه وی دیده 
می شود 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 می شمارد.
بررسی ها نشان می دهد رساله دکترای 
وی مملو از کپی  پاراگراف های دیگران 
بدون نــام بردن نویســنده اصلی یا 
ارجاع یا قید گیومه بوده است. برای 
مثال در این پایان نامه، بخشی از متن 
مقاله یک دانشجوی خارجی در سال 
۲۰۰۸ دیده می شــود، 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.

آقــای درمبخش در واکنــش با رد 
کردن اتهامات گفته است این اقدامات 
برای بدنام کردن او در فاصله ۵ هفته 
مانده به انتخابات شهرداری ها انجام 
شــده اســت. وی که در انتخابات به 
عنوان نامزد حضور دارد گفته اســت 
»خطاهایــی در شــکل« پایان نامه 
وجود داشــته اما پس از درخواست 
هیئــت ژوری آن ها را تصحیح کرده 
اســت. با این حال نشــریه لوپوئن 
می گوید نسخه ای که از پایان نامه در 
دسترس است تصحیح خطاها را نشان 

نمی دهد.
در حالی که بسیاری از پایان نامه های 
دانشــگاهی پس از مدت محدودی 
در دســترس عموم قرار می گیرند با 
این حال متــن کامل پایان نامه آقای 
درم بخش بنــا به گفته مســئوالن 
دانشگاه تا مارس ۲۰۴۷ یعنی حدود 
۲۷ سال دیگر در دسترس نخواهند 
بود. منتقدان مقامات دانشگاه سوربن 
را به همدستی در سرپوش گذاشتن بر 

تقلب علمی متهم کرده اند.
پایان نامــه آقای درمبخــش یک بار 

پیش از این در ابتدای ســال ۲۰۱۹ 
به بحثی در محافل دانشــگاهی بدل 
شده بود و شماری از استادان حقوق 
دانشگاه های فرانسه از دانشگاه سوربن 
خواسته بودند برای بررسی بیشتر متن 
آن در دسترس عموم قرار داده شود. 
دانشگاه در مقابل این تقاضا سرانجام 
نسخه ای محدود از این پایان نامه  را 
در دسترس عموم قرار داد، نسخه ای 
که مبنای تحقیق حســاب توییتری 

جدید قرار گرفته است.
آقای درمبخش می گوید علت تاخیر 
زیاد در انتشــار عمومی پایان نامه او 
اســتفاده  داده های  بودن  »محرمانه 
شــده از اداره پلیس« بوده اســت. با 
این حال برونو دوندرو، استاد راهنمای 
پایان نامه آقای درمبخش، با رد کردن 
محرمانه بودن محتوای پایان نامه 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 کرده اند.
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محوطه سازى و باغبانى

مشاوره، طراحى، اجرا، نگهدارى

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

محوطه سازى: کف سازى، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
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Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

لئونارد کوهن
 و عشقی که تا انتهای آن 

رقصید
کمتر از یک ماه پیش از مرگ لئونارد 
کوهن در سال ۲۰۱۷، آلبومی از این 
آهنگساز، ترانه سرا، شاعر و نویسنده 
کانادایی منتشر شــد که برای همه 
دوســتداران این هنرمند به معنای 
وصیت نامــه او بود. آن آلبوم با عنوان 
»تو تاریک تر می خواهی ش«، در قالبی 
استعاری، داستان مسافری را می گفت 
که در پایان سفر خود به پشت سرش 
نگاه می کنــد و بــه چیزهایی فکر 
می کند که در طــول زندگی برایش 

اتفاق افتاده است.
تاریک تــر می خواهی ش«  اما »تــو 
آخریــن آلبومی نبود کــه از لئونارد 
کوهن منتشر شد و سه سال پس از 
مــرگ او، در آذر ۱۳۹۸ اثر تازه ای 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 
می شود. تفاوت این اثر با دیگر آثاری 
که معموال پس از مرگ خوانندگان و 
آهنگســازان منتشر می شوند 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 تاریک تر می خواهــی ش« را در 
گاراژی در نزدیکی خانه کوهن ضبط 
می کردند. پدر و پسر در مورد حال و 
هوای آهنگ های مورد نظر برای این 
قطعه ها نیز بحث و گفت وگو کردند اما 
مرگ کوهن در ۸۲ سالگی 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 کوهن ها به یاد می آورد که یک 
روز آدام کوهــن به او تلفن می زند و 
از او می خواهــد تا برای ضبط صدای 
پدرش در حال خواندن چند شعر به 

خانه آنها برود.
نتیجه آن جلسه ضبط دو ساعته، به 
پروژه ای تبدیل  شــد 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 چهره های 
سرشناسی هســتند که به همراهی 
یک گروه ُکر ۱۷ نفره در تکمیل این 

پروژه همکاری داشتند.
یکی از نکات جالــب توجه در مورد 
این آلبوم، به حال و هوای موســیقی 
آن بازمی گردد. آهنگ هایی که برای 
ترانه هــای کوهن در ایــن اثر خلق 
شــده اند، همان حس و فضاســازی 
آخرین آلبوم  های او را دارند. فضایی 
که با »من َمرِد تو هســتم«  در سال 
۱۹۸۸ آغاز شد و در آلبوم های بعدی 
این هنرمند با پا به ســن گذاشــتن 
کوهن، آرام تر و شــاعرانه تر شــد و 

در »تو تاریک تــر می خواهی ش« با 
اوج خود رســید.جوایز شــاهدخت 
آستوریاس - یکی از معتبرترین جوایز 

ادبی اسپانیا - را دریافت کرد.
با وجود آنکه لئونارد کوهن ترانه های 
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 قبلی اش، در نقش 
پیرمرد قصه  گویی ظاهر می شود که 
بی هیچ ترسی در انتظار فرشته مرگ 
نشسته است و خاطرات دور و نزدیک 
خود را، بــدون تعصب و بزرگنمایی، 

مرور می کند.
این نگاه کوهن بــه زندگی، از همان 
اولین ترانه آلبوم بــا نام »برای قلب 
اتفاق می افتد«  شروع می شود؛ ترانه ای 
که یک مــاه پیش از انتشــار آلبوم 
»ممنون از این رقص«، به شکل تک 
آهنگ و بــا ویدیویی جذاب از دانیل 

آسکیل منتشــر شــد و در ابتدای 
آن صــدای گرم و عمیــق کوهن را 

می شنویم که می خواند:
»توی کارم همیشه پشتکار داشتم

اما اسم هنر روش نذاشتم
گند خودم رو، خودم جمع کردم

مسیح رو دیدم و مارکس رو خوندم...«
حتی ترانه های عاشــقانه این اثر هم 
همین حال و هــوای روایی را دارند. 
دومیــن آهنگ این آلبوم، داســتان 
عشــقی از دســت رفتــه را تعریف 
می کند. اما خبــری از آه و ناله های 
پرسوز و گداز عاشــقانه در این ترانه 
نیست . در این قطعه، کوهن فقط از 
این می گوید که چقدر معشو قش 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 
منتشر  سیاســی-اجتماعی  موضوع 
شده اســت؛ آهنگی با نام »عروسک 

آن،  در  کــه  خیمه شــب بازی« 
سیاســتمداران و کارگزاران آنها را به 
عروسک های خیمه شب بازی تشبیه 
ابتدای ترانــه، کوهن  می کنــد. در 
آلمانی هایی که یهودی ها را کشتند 
عروسک  خیمه شــب بازی می نامد و 
رئیس جمهورها،  یهودی ها،  انتها،  در 
حتی عاشق ها، و حتی من و شما هم 
به جرگه عروسک هایی وارد می شویم 
که کوهن از زندگی ِ چشــم و گوش 

بسته آنها انتقاد می کند:
»آلمانی های ِ عروســک، آتیش زدن 

یهودی  های ِ عروسک رو
یهودی های ِ عروسک، انتخاب نکرده 

بودن این رو
رئیس جمهورهای ِ عروسک، دستور 

می دن
به ارتشی های ِ عروسک، که زمین ها 

رو به آتیش بکشن...
من ِ عروسک، توی ِ عروسک

آلمانی های ِ عروســک، یهودی های ِ 
عروسک...«

با وجود تنوع زیادی که در ترانه های 
انتخاب شــده برای ایــن اثر وجود 
دارد، حــس و حال اصلی »ممنون از 
این رقص«  همان حس خداحافظی 
مردی اســت کــه می دانــد به آخر 
داستان رسیده، اما بدون گریه و زاری، 
کوله بــارش را جمع کــرده و منتظر 
نشسته تا فرشــته مرگ به سراغش 

بیاید.
نکته ای که بیش از هر موضوع دیگری 
ایــن حــس را به مخاطــب منتقل 
می کند، عنــوان آلبوم اســت که از 
ترانه ای با همین نام وام گرفته شده. 
اما این عنوان بیش از هر چیز، ارجاعی 
مســتقیم دارد به ترانه ای قدیمی  و 
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 

می کند.

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

مهدی عابدی  )بی بی سی(
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

دندان درد سینوسی و راه درمان آن

سینوس ها حفره هایی هستند که در جمجمه قرار 
دارند و از هوا پر شده اند. تعداد زیادی سینوس در 
جفت  یک  ولی  دارد،  وجود  شخص  هر  جمجمه 
باالیی پشت استخوان های پشتی  سینوس در فک 
می شوند.  دندان درد  باعث  و  گرفته اند  قرار  چشم 
سر ریشه دندان های آسیای باالیی خیلی به حفره 
سینوسی نزدیک است و این قرابت باعث می شود که 
سینوزیت اغلب با دندان درد اشتباه شود. زمانی که 
سینوس ها متورم می شوند، می گوییم شخص دچار 
مایعاتی که در  این  بر  است. عالوه  سینوزیت شده 
سینوس ها جمع می شوند فشار را در آن ها افزایش 

می دهند و درد ایجاد می کنند.

عالیم دندان درد سینوسی چه هستند؟

 اگر در تعدادی از دندان های فک باال همزمان احساس 
درد می کنید دچار دندان درد سینوسی شده اید، زیرا 
دندان دردی که در اثر سینوزیت ایجاد می شود را به 
سختی می توان به یکی از دندان ها نسبت داد و در این 
مواقع تعدادی از دندان ها با هم شروع به درد می کنند.

آنفوالنزا،  به  یا  سرماخورده اید  تازگی  به  شما  اگر 
شده اید،  مبتال  بینی  مجاری  آبریزش  یا  خشکی 
قسمت  در  دارید،  گوش درد  یا  سردرد  آلرژی،  یا 
گونه ها یا سینوس هایتان احساس سنگینی می کنید 

و درد سینوسی زمانی که سرتان را تکان می دهید، 
راه می روید، می پرید و سرتان را باال و پایین می برید 

بیشتر می شود به دندان درد سینوسی مبتال هستید.

چگونه دندان درد سینوسی را درمان کنیم؟

  این دندان درد اغلب زمانی که تورم سینوس ها کمتر 
بشود از بین می رود، اما به هرحال یک عفونت سینوسی 
ممکن است به یک دوره درمانی آنتی بیوتیک داشته 
باشد تا ریشه کن شود. همچنین اسپری های بینی و 
داروهای دیگــر هم برای از بین بردن عفونت توصیه 
می شــوند. این نکته را به یاد داشــته باشید که قبل 
از دســت زدن به درمان عفونت سینوسی با پزشک 

مشورت کنید.

توجه: یک دندان درد سینوســی ممکن است خیلی 
شبیه به دندان دردی باشد که در گذشته داشته اید و 
به سینوس هایتان بی ربط بوده است. بنابراین مالقات 
با دکتر دندان پزشــک و گرفتن عکــس رادیوگرافی 
می تواند نشــان بدهد که دندانتان مشکلی از قیبل 
پوســیدگی یا عفونت دارد یا خیر. یک پزشــک هم 
می تواند ســینوزیت را تشــخیص بدهــد و آن را با 

آنتی بیوتیک ها و دکونژستان های بینی از بین ببرد.

شانه های دردناک

دردش بیشتر شب ها و در استراحت 
خود را نشــان می دهــد و محل درد 
در قســمت فوقانی بــازو و نزدیک 
شانه اســت. بنا بر تشــخیص یک 
پزشک متخصص، او مبتال به سندرم 
 impingement( ایمپینجمنــت 
syndrome( اســت 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 حرفه شان، 
دست شان را به طور مرتب باال می برند 
مانند والیبالیست ها، نقاشان ساختمان 

و دندانپزشکان شایع تر است.
سندرم ایمپینجمنت بیشتر در افراد 
باالی ۴۰ سال دیده می شود و عالمت 
اولیه آن درد ناشی از التهاب تاندون 

است.
در اصل فضایی که تانــدون روتاتور 
کاف از آن عبور می کند کامال باریک 
است بخصوص وقتی دستمان را بلند 
می کنیم. هر بیماری ای که این فضا 
را باریک تــر کند، می تواند باعث گیر 

کردن و التهاب تاندون شانه شود.
در سندرم ایمپینجمنت، تاندون در 
فضا گیر می کنــد و به طور مکرر به 
تیغه شانه خراشیده می شود و ایجاد 
شانه درد می کند که این درد هنگام 
باال بردن دســت روی سر و در شب 
بدتر می شــود. با پیشرفت بیماری و 
ساییدگی بیشتر تاندون روتاتور کاف 
بتدریج تاندون نازک، ضعیف و مستعد 

پارگی می شود.
افتراق این سندرم از دیگر بیماری های 
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 می کند. این ســندرم می تواند 
بعد از آسیب دیدگی 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 

ایمپینجمنت باشد.
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 می تواند به رد 
دیگر علل احتمالی درد شانه بپردازد. 
در چنین شرایطی ممکن است بیمار 
برای ارزیابی تخصصی که اغلب شامل 
اسکن گرفتن از شانه می شود به جراح 

شانه ارجاع داده شود.

از درمان طبی ســاده تا روش های 
تخصصی پیچیده

درمان در مراحل اولیه این ســندرم 
بــا کاهش یــا تغییــر فعالیت های 
داروهــای  مصــرف  آسیب رســان، 
ضدالتهابی و فیزیوتراپی برای بهبود 
دامنه حرکات شانه و تقویت عضالت 

کتف است.
بی شک کمپرس آب گرم برای کاهش 
درد موثر اســت. ورزش های کشش 
عضالت ســینه ای نیز برای دور نگه  
داشته  شــدن تاندون شانه از سایش 
کمک کننده اســت. گاهی نیز تزریق 
کورتــن یــا ژل هیالورونیــک و در 
مواردی تزریق PRP برای بیمار انجام 

می شود.

حفره خشک چیست؟
اگر دندان کشــیده باشید، شــاید با عارضه ای بسیار 
دردنــاک به نام حفــره خشــک )Dry Socket( یا 
اوستئیت آوئولی که پس از آن ممکن شروع شود، آشنا 

باشید.
این عارضه هنگامی رخ می دهد 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 می شود؛ از اعصاب و استخوانی که زیر دندان 
سابق شما قرار داشت، محافظت می کند. در نبود این 
بالشتک سودمند، اعصاب و استخوان ها بدون محافظ 
می مانند و این امر ممکن است به برانگیخته شدن درد 
در محل کشیده شدن دندان و نیز در مسیر اعصابی به 
سمت گوش و چشم در   همان طرف صورت می روند، 

بینجامد.
حفره خشــک می توانــد به علت شــماری از عوامل 
ایجاد شود، اما شایع ترین علت های 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 می تواند باعث 

تحریک شدن یا 
آلودگی زخم شــود. افرادی که ســابقه بیماری های 
پریودنتال دارند یا قبال هم دچار عارضه حفره خشک 
شــده اند، در معرض خظر بیشتری هستند. زنانی که 
قرص های پیشگیری از بارداری مصرف می کنند، نیز به 
علت میزان باالی استروژن در این قرص ها که ممکن 
است به حل شدن لخته های خونی بینجامد، بیشتر در 

خطر این عارضه هستند.
درمــان عارضه با تجویز داروهای ضــددرد و آموزش 
مراقبت شخصی مناسب درباره چگونگی شستشوی 
محــل دندان کشیده شــده و پانســمان زخم انجام 

می گیرد.

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

جراحی بسته است.

بیماری شانه شناگران

ورزشــکارانی که الزمه ورزش مورد 
عالقه شــان بــردن بازو باالی ســر 
است، معموال به التهاب تاندون شانه 
مبتال می شوند. به همین دلیل، این 
بیماری را شانه شناگران، تنیس بازان 
یا پرتاب کنندگان توپ بیســبال نیز 

می گویند.
تاندون عضله های چرخاننده  التهاب 
شــانه گاهی اوقات بدون هیچ علت 
مشــخصی رخ می دهد. خوشبختانه 
بیشــتر افراد مبتال بــه این بیماری 
می توانند عملکرد کامل شانه را بدون 
تحمل کوچک تریــن دردی بازیابند. 
در صورت صدمه دیدن یا پاره شدن 
این  شــانه،  چرخاننده  عضله هــای 
بیماری را پارگی عضله های چرخاننده 

شانه نیز می گویند.

استراحت دادن به شانه ها

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 

می کند.
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 می کند. به 
همین دلیل، معموال بستن دست به 

گردن توصیه نمی شود.
ممکن است برخی تمرینات دست به 
بیمار توصیه شود، بخصوص تمریناتی 
بــرای عضالت تیغه شــانه، زیرا این 
عضــالت 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 
از ســندرم  ناشــی  درد  می توانــد 
ایمپینجمنت را تســکین دهد، ولی 
بــدون فیزیوتراپی این تزریق ها تاثیر 
بلندمدتــی ندارنــد و معمــوال درد 

بازمی گردد.

کمبود کربوهیدرات با بدن چه کار می کند؟

طرفــداران کاهش وزن اغلب ســراغ رژیم های غذایــی کم کربوهیدرات 
می رونــد در حالی که نمی دانند این گــروه غذایی تا چه حد در افزایش 

سالمت عمومی بدن نقش دارد.
بــه گزارش فوکــوس آنالیــن و به عقیــده کارشناســان تغذیه، همه 
کربوهیدرات ها مضر نیستند و کسانی که قصد کاهش وزن دارند، همانطور 
که کربوهیدرات های ســاده مانند برنج و نان سفید و سایر نشاسته های 
تصفیه شده را از رژیم غذایی خود حذف می کنند، باید سراغ غالت کامل از 
قبیل نان سبوس دار، برنج قهوه ای و سایر کربوهیدرات های پیچیده بروند.

برخالف پروتئین و چربی، بدن ما می تواند 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 
ویتامین های مهمی را به بدن می رســانند و گلوکز موجود در آن ها برای 

تنظیم قند خون ضروری است.
انجمن تغذیه آلمان توصیه می کند حداقــل ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز 
روزانه باید از کربوهیدرات ها بدســت آید. در غیر این صورت باید شاهد 
عوارضی مانند خســتگی مزمن باشیم. اگر گلوکز خون در نتیجه کاهش 
مصرف کربوهیدرات ها کاهش یابد، سطح قند خون کم شده و شما مدام 

احساس خستگی می کنید.
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تغذیه

مواد الزم: 

تخم مرغ ۳ عدد
آرد نان ۲ پیمانه
شیر ۱.۵ پیمانه

روغن ۱/۲ پیمانه
شکر ۱ پیمانه

بیکینگ پودر ۱ قاشق مربا خوری
وانیل   ۱/۴ قاشق چای خوری

دارچین ۱ قاشق غذا خوری

طرز تهیه:

فر را روی ۱۸۰ درجه 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 ۵ دقیقه 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 ۵۰ دقیقه 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 ۱ و ۲ کاهش دهد. دارچین می تواند ســطح قند و چربی 
را در افراد مبتال به دیابت نوع ۲ بهبود بخشد. محققان معتقدند مصرف 
روزانه ۶ گرم دارچین می تواند به  کاهش گلوکوز سرمی، تری گلیسیرید و 
کلسترول خون در افراد مبتال به دیابت نوع ۲ کمک 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.

کیک دارچینی 

بیــش از ۱۱۵ ترکیــب 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 اســتفاده ترین 
گیاهان دارویی حال حاضر در جهان 
است. از نظر فنی زنجبیل یک ریزوم 

)زمین ساقه( است.
از زنجبیــل در  قدمــت اســتفاده 
کشورهایی مانند چین و هند به بیش 
از ۴,۷۰۰ سال 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.
 

مبارزه با سرطان 
 

اگر کنجکاوید بدانید چگونه با عوامل 
ســرطان زا 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 

سلول های سرطانی را مهار می کند.
 

بهبود سالمت قلب 
 

زنجبیل گزینه ای عالی برای محافظت 
از ســالمت 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 می شود، 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.
 

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 ۶۰ زن 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.
 

کمک به گوارش
 

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 )IBS( نیز فوق العاده 

عمل می کند.  
زنجبیل بــرای افراد مبتــال 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 روان تر 
غذا در کل دستگاه گوارش کمک می 

کند.
 

کمک به کاهش وزن 
 

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 طوالنی تر کمک می 
کند و از این رو در کاهش کالری های 

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.
 

پاکسازی سیستم لنفاوی 
 

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.
 

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 می کند؟

محققان دانشگاه ایالتی لوئیزیانا در آمریکا به تازگی دریافتند با اضافه کردن 
دو عدد تخم مرغ کامل به وعده صبحانه افراد می توانند 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 
می شود و در نتیجه کمتر فرد نیاز به خوردن مواد غذایی در طول روز بویژه 

بین زمان صبحانه تا نهار پیدا می کند.
براساس تحقیقات بیشترین زمانی که فرد دچار چاقی و اضافه وزن می شود 
بین بازه صبحانه تا نهار است که خوردن انواع تنقالت باعث گرسنگی بیشتر 

و چاقی به دنبال آن می شود.
تخم مرغ تنها ۷۸ کالری دارد، ولی حاوی مواد بسیار مغذی بویژه در زرده 
تخم مرغ اســت. تخم مرغ همچنین باعث افزایش ســوخت و ساز بدن و 
ترمیم بافت های آسیب دیده بدن می شــود و به این ترتیب فرد با انرژی 
بیشتری به انجام کار های روزانه خود می پردازد و کمتر تمایل به خوردن 

غذا پیدا می کند.

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.
 

کمک به بهبودی دیابت 
 

جینجــرول ها به بهبــودی دیابت و 
ارتقا حساســیت به انسولین کمک 
می کنند. طی مطالعه ای که در سال 
۲۰۱۵ با حضور ۴۱ شــرکت کننده 
مبتال بــه دیابت نوع ۲ انجام شــد، 
مصرف دو گرم پودر زنجبیل در روز 
به کاهش ۱۲ درصدی 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.
 

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 
ایمنی،  جنســی، تقویت سیســتم 
محافظت در برابر پرتوهای هسته ای، 
و تسکین خســتگی عضالت کمک 

می کند.

۱0 دلیل علمی برای مصرف روزانه

زنجبیل
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یکشنبه 27 بهمن 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27501    

سالگشت درگذشت مؤلف تاريخ طبري
301 هجري 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 16 جلد انتشاريافته است به »تاريخ طبري« معروف 

است. 
تالش برای برانداختن پهلوی ها

روزنامه های تهران 27 بهم���ن ماه 1306  خبر از 
اعدام سرهنگ محمود پوالدين داده و نوشته بودند که وی 
مغز اصلی طرح توطئه برای قتل رضاشاه بود. سرهنگ 
پوالدين سحرگاه 24 بهمن ماه در پادگان باغ شاه )پادگان 
حّر( تیرباران شده بود. درس���ت 30 سال پس از اعدام 
س���رهنگ پوالدين، سرلشکر ولی ]محمد ولی[ قره نی 
معاون ستاد ارتش و رئیس رکن دوم )اطالعات ارتش( به 

همان اتهام دستگیر و بازداشت شد.
رضاشاه پهلوی مناسبات ايران با آمريکا را قطع کرد

رضاش���اه پهلوی پس از دريافت گزارش رئیس 
هیات ديپلماتیک ايران در واش���نگتن، 27 بهمن 1314  
دس���تور داد که روابط ايران با اياالت متحده آمريکا قطع 

شود.
غفار جالل عالء رئیس نمايندگي ايران در آمريکا 
گزارش کرده بود که پلیس شهر واشنگتن اتومبیل وي 
را متوقف و با اين که خودرا ديپلمات و دارای مصونیّت 

معرفي کرده بود به او ورقه جريمه داد. 
گلوله ای که به حسین فاطمی شلیک شد

دکتر حسین فاطمی 25 بهمن ماه 1330 در گورستان 
معروف به مقبره ظهیرالدوله هدف گلوله يک عضو 14 
ساله جمعیت فدائیان اسالم قرارگرفت و مجروح شد. 
فاطمی ناشر روزنامه ملی گرای باختر امروز از متحدين 

دکتر مصدق و در آن زمان 38 ساله بود. 
دخالت کلیساي کاتولیک در سیاست

16 فوريه 1568 کلیساي کاتولیک به پشتیباني از 
پادشاه وقت اسپانیا در يک اعالمیه تکفیريه سه میلیون 
هلندي پروتس���تان را متهم به الحاد کرد و سزاوار مرگ 

خواند. 
اين اتهام در جريان جنگ هاي 80 ساله وارد آمده 
بود. هلندي ها براي نجات خود از سلطه پادشاه کاتولیک 

مذهب اسپانیا، اين جنگ ها را آغاز کرده بودند. 
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نی ز دود دل پرآتش ما می نالد
تو مپندار که از باد هوا می نالد

عندلیبی ست که در باغ نوا می سازد
خوش سرايی ست که در پرده سرا می نالد

 بی زبانست و ندانم که که را می خواند
در فغانست و ندانم که چرا می نالد

من دلخسته اگر زانکه ز دل می نالم
باری آن خسته بی دل ز کجا می نالد

می فتد هر نفسی آتشم اندر دل ريش
بس که آن غمزده بی سر و پا می نالد

می زنندش نتواند که ننالد نفسی
زخم دارد نه به تزوير و ريا می نالد

بس که راه دل ارباب حقیقت زده است
ظاهر آنست که در راه خدا می نالد
نه دل خسته که يک دم ز هوا خالی نیست
هر که را می نگرم هم ز هوا می نالد
هیچکس همدم ما نیست به جز نی و او نیز
چون بديديم هم از صحبت ما می نالد

ناله و زاری خواجو اگر از بی برگیست
او چه ديدست که هردم ز نوا می نالد
خواجوی کرمانی

 سرایه

قاب امروز

بازار میدان نقش جهان اصفهان   /عکس از : مرصاد جعفری 

مالقات طوالني رئیس جمهوري با امام خمیني
آقاي دکتر سید ابوالحس���ن بني صدر رئیس 
جمهوري کشورمان ساعت 18 و 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 
طوالني ترين مالقاتي بود که پس از بستري شدن امام 

در بیمارستان صورت گرفته است. 
ساختن دوباره جامعه ايران هدف اصلي انقالب است

نماز جمعه ديروز تهران به امامت حجت االسالم 
خامنه اي  امام جمعه تهران و با حضور نماينده مردم 
آمريکا و با شرکت صدها هزار نفر از قشرهاي مختلف 

مردم در محوطه دانشگاه تهران برگزار شد. 
حجت االسالم خامنه اي امام جمعه تهران طي 
دو خطبه نماز ديروز گفت:... اکنون نوبت آنس���ت 
که اين خانه باز س���ازي و نوسازي بشود و ساختن 
دوباره جامعه ايران هدف اصلي انقالب اس���ت و 
حکومت از آن خدا و از آن مردم است و آحاد مردم 
بايد بتوانند مطمئن بش���وند که رأي نظر، خواسته، 
مصلحت و اراده آنان در شکل و اداره جامعه موثر 

واقع مي شود. 
همه آزاديخواهان بايد از رئیس جمهوري حمايت کنند

بعدازظهر پنجشنبه دکتر کريم سنجابي يکي از 
رهبران جبهه ملي در جلس���ه سخنراني هفتگي اين 
حزب طي سخناني از سیاست دولت موقت انقالبي در 

مقابل آمريکا بشدت انتقاد کرد. 
سنجابي در پايان س���خنان به انتخابات رئیس 
جمهوري اش���اره کرد و گفت وظیفه همه ملیون و 
گروه هاي سیاسي اين است که از رئیس جمهوري در 

اين شرايط حساس حمايت شود. 
گنبد کاووس، آرام است

سید ابراهیم درازگیسو فرماندار شهرستان گرگان 
ديروز به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: اوضاع 
شهر گنبد آرام است و رفت و آمد در شهر جريان دارد 
و تعدادي از مغازه هاي اين ش���هر در برخي از نقاط 
براي تأمین مايحتاج عمومي مردم باز هستند. ضمنًا 
کار پاکسازي ش���هر از لحاظ جمع آوري سنگرها و 

کیسه هاي شن نیز آغاز شده است. 
فرماندار شهرستان گرگان که ديروز از گنبد به 
گرگان بازگشته بود، از کلیه کسبه، پیشه وران و ديگر 
گروه هاي مردم گنبد خواست که با بازگشت آرامش به 

گنبد، به سرکار و کسب روزانه خود بازگردند. 
آغاز محاکمه ذبیحي، دعاگوي رسمي شاه مخلوع!

ش���عبه چهارم دادگاه انقالبي اس���المي مرکز 
بمنظور رسیدگي به اتهامات سیدجواد ذبیحي مداح 
مخصوص خاندان پهلوي روز پنجشنبه تشکیل جلسه 
داد. در ابتداي جلسه دادگاه نماينده دادستان به دفاع از 
کیفرخواست به شرح زير پرداخت: 1 � تحکیم مباني 
رژيم منفور پهلوي از طريق استخراف افکار عمومي 
در لباس روحانیت و استثمار مردم و مداحي و ثناگويي 
به خاندان جابر پهلوي عموماً و شخص محمدرضا 

خصوصاً.
2 � اس���تفاده از راديو تلويزيون براي دعاگويي 
جهت بقاء عمر و طول سلطنت. کسي که جابرترين 

فرد روي زمین بود. 
اعتراض به راديوـ  تلويزيون فارس

شیراز � صبح ديروز نمايندگان انجمن اسالمي 
معلمان شیراز، به عنوان اعتراض به برنامه هاي راديو 
تلويزيون فارس، در منزل آيت اهلل دستغیب امام جمعه 

شیراز اجتماع کردند. 
اين عده به قس���مت هايي از: برنامه هاي راديو 
تلويزيون فارس از جمله قسمتي که در آن فرهنگ 
سنتي ارتجاعي نامبرده شده بود و چند قسمت ديگر 

اعتراض داشتند. 
دعوت از دارندگان حواله زمین در محدوده شمیران

شمیران: بنیاد مسکن انقالب اسالمي شمیران 
طي اطالعیه اي از کلیه افرادي که از دفترخانه سازمان، 
حواله زمین در محدوده ش���میران در دست دارند و 
تاکنون جهت رسیدگي مراجعه نکرده اند خواست 
که تا آخر وقت روز پنجش���نبه دوم اسفندماه آينده با 
در دست داشتن اصل حواله و يک نسخه فتوکپي به 
اين شعبه واقع در خیابان نیاوران، خیابان عمار، کوچه 

عرفات مراجعه کنند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 27 بهمن ماه 1358 
)برابر با 29 ربیع االول 1400، 16 فوریه 1980( نقل شده است.
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یکشنبه 27 بهمن 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27501    

سالگشت درگذشت مؤلف تاريخ طبري
301 هجري 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 16 جلد انتشاريافته است به »تاريخ طبري« معروف 

است. 
تالش برای برانداختن پهلوی ها

روزنامه های تهران 27 بهم���ن ماه 1306  خبر از 
اعدام سرهنگ محمود پوالدين داده و نوشته بودند که وی 
مغز اصلی طرح توطئه برای قتل رضاشاه بود. سرهنگ 
پوالدين سحرگاه 24 بهمن ماه در پادگان باغ شاه )پادگان 
حّر( تیرباران شده بود. درس���ت 30 سال پس از اعدام 
س���رهنگ پوالدين، سرلشکر ولی ]محمد ولی[ قره نی 
معاون ستاد ارتش و رئیس رکن دوم )اطالعات ارتش( به 

همان اتهام دستگیر و بازداشت شد.
رضاشاه پهلوی مناسبات ايران با آمريکا را قطع کرد

رضاش���اه پهلوی پس از دريافت گزارش رئیس 
هیات ديپلماتیک ايران در واش���نگتن، 27 بهمن 1314  
دس���تور داد که روابط ايران با اياالت متحده آمريکا قطع 

شود.
غفار جالل عالء رئیس نمايندگي ايران در آمريکا 
گزارش کرده بود که پلیس شهر واشنگتن اتومبیل وي 
را متوقف و با اين که خودرا ديپلمات و دارای مصونیّت 

معرفي کرده بود به او ورقه جريمه داد. 
گلوله ای که به حسین فاطمی شلیک شد

دکتر حسین فاطمی 25 بهمن ماه 1330 در گورستان 
معروف به مقبره ظهیرالدوله هدف گلوله يک عضو 14 
ساله جمعیت فدائیان اسالم قرارگرفت و مجروح شد. 
فاطمی ناشر روزنامه ملی گرای باختر امروز از متحدين 

دکتر مصدق و در آن زمان 38 ساله بود. 
دخالت کلیساي کاتولیک در سیاست

16 فوريه 1568 کلیساي کاتولیک به پشتیباني از 
پادشاه وقت اسپانیا در يک اعالمیه تکفیريه سه میلیون 
هلندي پروتس���تان را متهم به الحاد کرد و سزاوار مرگ 

خواند. 
اين اتهام در جريان جنگ هاي 80 ساله وارد آمده 
بود. هلندي ها براي نجات خود از سلطه پادشاه کاتولیک 

مذهب اسپانیا، اين جنگ ها را آغاز کرده بودند. 
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نی ز دود دل پرآتش ما می نالد
تو مپندار که از باد هوا می نالد

عندلیبی ست که در باغ نوا می سازد
خوش سرايی ست که در پرده سرا می نالد

 بی زبانست و ندانم که که را می خواند
در فغانست و ندانم که چرا می نالد

من دلخسته اگر زانکه ز دل می نالم
باری آن خسته بی دل ز کجا می نالد

می فتد هر نفسی آتشم اندر دل ريش
بس که آن غمزده بی سر و پا می نالد

می زنندش نتواند که ننالد نفسی
زخم دارد نه به تزوير و ريا می نالد

بس که راه دل ارباب حقیقت زده است
ظاهر آنست که در راه خدا می نالد
نه دل خسته که يک دم ز هوا خالی نیست
هر که را می نگرم هم ز هوا می نالد
هیچکس همدم ما نیست به جز نی و او نیز
چون بديديم هم از صحبت ما می نالد

ناله و زاری خواجو اگر از بی برگیست
او چه ديدست که هردم ز نوا می نالد
خواجوی کرمانی

 سرایه

قاب امروز

بازار میدان نقش جهان اصفهان   /عکس از : مرصاد جعفری 

مالقات طوالني رئیس جمهوري با امام خمیني
آقاي دکتر سید ابوالحس���ن بني صدر رئیس 
جمهوري کشورمان ساعت 18 و 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 
طوالني ترين مالقاتي بود که پس از بستري شدن امام 

در بیمارستان صورت گرفته است. 
ساختن دوباره جامعه ايران هدف اصلي انقالب است

نماز جمعه ديروز تهران به امامت حجت االسالم 
خامنه اي  امام جمعه تهران و با حضور نماينده مردم 
آمريکا و با شرکت صدها هزار نفر از قشرهاي مختلف 

مردم در محوطه دانشگاه تهران برگزار شد. 
حجت االسالم خامنه اي امام جمعه تهران طي 
دو خطبه نماز ديروز گفت:... اکنون نوبت آنس���ت 
که اين خانه باز س���ازي و نوسازي بشود و ساختن 
دوباره جامعه ايران هدف اصلي انقالب اس���ت و 
حکومت از آن خدا و از آن مردم است و آحاد مردم 
بايد بتوانند مطمئن بش���وند که رأي نظر، خواسته، 
مصلحت و اراده آنان در شکل و اداره جامعه موثر 

واقع مي شود. 
همه آزاديخواهان بايد از رئیس جمهوري حمايت کنند

بعدازظهر پنجشنبه دکتر کريم سنجابي يکي از 
رهبران جبهه ملي در جلس���ه سخنراني هفتگي اين 
حزب طي سخناني از سیاست دولت موقت انقالبي در 

مقابل آمريکا بشدت انتقاد کرد. 
سنجابي در پايان س���خنان به انتخابات رئیس 
جمهوري اش���اره کرد و گفت وظیفه همه ملیون و 
گروه هاي سیاسي اين است که از رئیس جمهوري در 

اين شرايط حساس حمايت شود. 
گنبد کاووس، آرام است

سید ابراهیم درازگیسو فرماندار شهرستان گرگان 
ديروز به خبرنگار خبرگزاري پارس گفت: اوضاع 
شهر گنبد آرام است و رفت و آمد در شهر جريان دارد 
و تعدادي از مغازه هاي اين ش���هر در برخي از نقاط 
براي تأمین مايحتاج عمومي مردم باز هستند. ضمنًا 
کار پاکسازي ش���هر از لحاظ جمع آوري سنگرها و 

کیسه هاي شن نیز آغاز شده است. 
فرماندار شهرستان گرگان که ديروز از گنبد به 
گرگان بازگشته بود، از کلیه کسبه، پیشه وران و ديگر 
گروه هاي مردم گنبد خواست که با بازگشت آرامش به 

گنبد، به سرکار و کسب روزانه خود بازگردند. 
آغاز محاکمه ذبیحي، دعاگوي رسمي شاه مخلوع!

ش���عبه چهارم دادگاه انقالبي اس���المي مرکز 
بمنظور رسیدگي به اتهامات سیدجواد ذبیحي مداح 
مخصوص خاندان پهلوي روز پنجشنبه تشکیل جلسه 
داد. در ابتداي جلسه دادگاه نماينده دادستان به دفاع از 
کیفرخواست به شرح زير پرداخت: 1 � تحکیم مباني 
رژيم منفور پهلوي از طريق استخراف افکار عمومي 
در لباس روحانیت و استثمار مردم و مداحي و ثناگويي 
به خاندان جابر پهلوي عموماً و شخص محمدرضا 

خصوصاً.
2 � اس���تفاده از راديو تلويزيون براي دعاگويي 
جهت بقاء عمر و طول سلطنت. کسي که جابرترين 

فرد روي زمین بود. 
اعتراض به راديوـ  تلويزيون فارس

شیراز � صبح ديروز نمايندگان انجمن اسالمي 
معلمان شیراز، به عنوان اعتراض به برنامه هاي راديو 
تلويزيون فارس، در منزل آيت اهلل دستغیب امام جمعه 

شیراز اجتماع کردند. 
اين عده به قس���مت هايي از: برنامه هاي راديو 
تلويزيون فارس از جمله قسمتي که در آن فرهنگ 
سنتي ارتجاعي نامبرده شده بود و چند قسمت ديگر 

اعتراض داشتند. 
دعوت از دارندگان حواله زمین در محدوده شمیران

شمیران: بنیاد مسکن انقالب اسالمي شمیران 
طي اطالعیه اي از کلیه افرادي که از دفترخانه سازمان، 
حواله زمین در محدوده ش���میران در دست دارند و 
تاکنون جهت رسیدگي مراجعه نکرده اند خواست 
که تا آخر وقت روز پنجش���نبه دوم اسفندماه آينده با 
در دست داشتن اصل حواله و يک نسخه فتوکپي به 
اين شعبه واقع در خیابان نیاوران، خیابان عمار، کوچه 

عرفات مراجعه کنند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 27 بهمن ماه 1358 
)برابر با 29 ربیع االول 1400، 16 فوریه 1980( نقل شده است.
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فروردین: شما مجبورید حتی به مسائل خیلی جزئی هم توجه کنید، چرا که در 
غیر این صورت زندگیتان آشفته و بی نظم می شود. اگر مهلتی برای کارهایتان در 
نظر گرفته شده خیلی مهم است که به آن اهمیت بدهید، برای اینکه عدم توجه 

شما به این موضوع باعث می شود اطرافیان تان عمل شما را سوء تعبیر کنند. 

اردیبهشت: ممکن اســت شما تصمیم استواری داشته باشید که باعث شود 
حتی به شــرایط و دور و بر خودتان هم توجه زیادی نکنید. اما کمبود آگاهی 
از خودتان اکنون می تواند تاثیر منفی شــدیدی روی زندگی تان داشته باشد. 
به ارزش های خود پایبند باشید تا از نظر روحی سالمت بمانید اما تنها اگر به 

تفاوتی با دیگران دارید آگاه باشید می توانید موفق باشید. 

خرداد :  شما برای دست یابی به جواب حاضر نیستید خیلی به خودتان زحمت 
بدهید، اما شاید مجبور باشید هرچیز بی اهمیت تری از جواب “مثبت” را قبول 
کنید. ادست یابی به نتیجه ای روشن و واضح به حدی که بتوانید برنامه ریزی های 

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

تیر: شــما برای انجام کارهایتان بیــش از حد از دیگران کمک می گیرید، فکر 
نمی کنید که دیگر زمان آن فرا رســیده اســت که خودتان به تنهایی تصمیم 
بگیرید البته می توانید از تجربه های یا مشــورت های دیگران نیز بهره ببرید اما 
حرف آخر را خودتان بزنید. سعی نکنید جلب توجه کنید؛ به جای حرف زدن در 

مورد خود سعی کنید با اعمالتان خود را مطرح کنید.

مرداد : روش خاص شــما برای نگاه کردن به جهان می تواند برای دیگران هم 
الهام بخش باشــد، بنابراین وقتی در مورد نگرش خود نسبت به آینده صحبت 
می کنیــد، هیچ حقیقتی را مخفی نکنید. با فکر کردن به نگرانی ها و آرزوهای 
بیهــوده و به دردنخور وقتتان را تلف نکنید. در عوض فقط لحظه حال را درک 

کرده و لذت ببرید.

شهریور : تازگی ها به شما فرصت ویژه ای داده شده است.اما باید بدانید که برای 
اســتفاده کردن از این فرصت چه کارهایی باید انجام بدهید. البته شما عاقل تر 
شده اید چون یاد گرفته اید از اتفاقاتی که در گذشته پیش آمده درس بگیرید. 
اما اگر خیلی سریع از این یافته های خود استفاده نکنید، فرصتی را که به شما رو 

آورده را برای همیشه از دست خواهید داد.

مهر :در تفکرات تان شما وارد جزیره ای شده اید که در وسط دریا قرار دارد و از 
هیچ سمت و سویی به جایی راه ندارد و شما در این راه تنها هستید. اما تمام این 
تفکرات زائده ذهن شما است، شما در حال حاضر در بهترین موقعیت قرار دارید 
فقط کافی است که دســت خود را کمی جلو برده، خوشبختی و موفقیت های 

واقعی را لمس کنید.

آبان :  اکنون دیگر مانعی وجود ندارد که باز هم شما را عقب نگاه دارد. اگر اخیرا 
در کاری شروع اشتباهی داشته اید االن بهترین زمان برای شروعی دوباره است. 
موفقیت تنها به کسانی اختصاص دارد که مقاوم و ثابت قدم هستند. بنابراین از 
این نترسید که با تصمیمات خوب در اجتماع حاضر شوید. پس سخت کار کنید 

تا رویاهای خود را به تحقق رسانید.

آذر : شاید خویشتن داری بهترین خصوصیت اخالقی شما نباشد، اما می تواند 
شما را از دردسرها دور نگه دارد. شما باید به تعهداتی که می دهید بیشتر توجه 
کنید. شما اگر بیشتر از توانتان مسئولیت قبول کنید، ممکن است همه چیز را 
خرابتر کنید. پس قبل از دادن جواب مثبت خوب فکر کنید. تا بعد دچار دردسر 

نشوید.

دی :  شما هنگامی که در رأس هرکاری قرار داشته اید خوب درخشیده اید، اما 
این روزها  امور فرعی کامالً برای شما در اولویت قرار دارند. شما به جای اینکه 
وارد جهان بیرون بشوید، بیشتر مجذوب سیر و سفر کردن با رویاهایتان شده اید. 
بهتر اســت خالقیت داشته باشید، انگیزه های جدید پیدا کنید تا از این رخوت 

خالص شوید.

بهمن : شــما بیشتر از اینکه به فکر شاد بودن باشید بیشتر نگران این هستید 
که چگونه می توانید با کاردانی خود و توانایی هایتان دیگران را تحت تاثیر قرار 
دهید. شما حتی اگر مورد عالقه دیگران هم باشید، باز هم احساس رضایت کامل 
نمی کنید. شما باید فراتر از ظاهر خود و دیگران را ببینید تا بتوانید شاد باشید 

و از زندگی لذت ببرید.

اسفند :  ایــن روزها شما کارهای جدیدی را آغاز کرده اید که فوق العاده برای 
پیشرفت شما موثر می باشند، زیرا نقشه و برنامه ریزی این کارها را مدت های 
مدیدی است که در ذهن خود می پرورانید. فقط کمی باید سرعت خود را زیاد 
کنید و با ســرعت بیشــتری پیش بروید زیرا دنیا و جهــان اطراف ما د رحال 

پیشرفت سریع می باشد .
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اسامی برندگان جدول  3861
1ـ شهرزاد کامرواـ  تهران
2ـ مهدی رحیمیـ  سمنان

3ـ فاطمه دهکردیـ  بندرعباس

افقي:
1. مأمور برانگیختن مردگان در روز قیامتـ  دستگاه 

تنظیم خودكار
2. متالطمـ  ضررـ  نام پسر خسروپرويزـ  اصفهان قديم

3. ابريشم بي نقشـ  زنده بودنـ  علم طلسم و جادو
4. نوعي پنیر از شیر بريده شدهـ  موضوعـ  پست، پايین 

ـ آلت برنج كوبي
5. بانوي بزرگ زادهـ  انبازيـ  اجاره دهنده

6. مخترع تلفنـ  از رودهاي مرزيـ  اشارهـ  بخش 
زيرين لباس

7. مترسكـ  پشت هم انداز، متقلبـ  رودي در جنوب 
ـ حرف شرط

8. نوعي پنجرهـ  دست افزار مكانیكـ  غذاي پیچیدني
9. گاو نرـ  خبري جعلي كه پايه و اساس نداردـ  مادر 

همه
10. سهلـ  پارساـ  آهسته و آرام

11. واحد سطحـ  كودك تازه راه افتادهـ  مرضي از راه 
زخمـ  نمك اسید بوريك

12. فلزي نرمـ  كشوري عربيـ  از توابع  استان اصفهان 
ـ زينت رو

13. هوس خانم باردارـ  مردمك چشمـ  انتقال بیماري
14. درخت تسبیحـ  گلي ُپر َپر و زيباـ  رسومـ  لون

15. صبحانه نخوردهـ  طرز سخن گفتن، تلفظـ  رخت، 
پوشاك

16. حرف نداـ  پسرانـ  رواديدـ  لم يزرع
17. نوعي شیشه عینك كه با تابش نور رنگ آن تیره تر 

مي گرددـ  فیبر سفید
عمودي:

1. مايه پلیدي هاـ  مراجعه به دادگاه براي رسیدگي 
دوباره به پرونده

2. آب آذريـ  مادرـ  ماهرـ  سكوي پرتاب موشك
3. گزارشـ  ماه سوم میالديـ  حمله، هجوم

4. از مصالح ساختمانيـ  نوعي عصاـ  بیماري كم خوني 
ـ درخت انگور

5. شهري در فرانسهـ  در سفره هفت سین بجويیدش 
ـ بزرگان

6. نوعي كیك اسفنجيـ  رودي اروپاييـ  وسیله برف 
روبيـ  جديد

7. قدم يك پاـ  شكل گرفتنـ  انتقامـ  سخن
8. سرخ، قرمزـ  ساكنین خراسان عهد هخامنشيـ  

چربي گوسفند
9. فوريـ  دالليـ  لطیفه

10. منسوب به امتـ  منگولهـ  بازدارنده، نهي كننده
11. رقصیدنـ  دفعات، بارهاـ  چشم داشتـ  شكل

12. نت سومـ  خرـ  آبگوشت ايرانيـ  آتش شعله دار

حرف )م ( چه تعداد است؟
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3873

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

13. معلم اولـ  پادشاهـ  باعث
14. سمت، جانبـ  لوطي، التـ  از شهرهاي استان 

زنجانـ  پدر
15. استاد دانشگاهـ  روز قیامتـ  فرستادن

16. عملي در كشاورزيـ  پرنده اي حالل گوشتـ  
امانت دار، معتمدـ  حرف دهان كجي

17. آبشاري معروف در آمريكاـ  شهري صنعتي 
در آلمان
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اسامی برندگان جدول  3861
1ـ شهرزاد کامرواـ  تهران
2ـ مهدی رحیمیـ  سمنان

3ـ فاطمه دهکردیـ  بندرعباس

افقي:
1. مأمور برانگیختن مردگان در روز قیامتـ  دستگاه 

تنظیم خودكار
2. متالطمـ  ضررـ  نام پسر خسروپرويزـ  اصفهان قديم

3. ابريشم بي نقشـ  زنده بودنـ  علم طلسم و جادو
4. نوعي پنیر از شیر بريده شدهـ  موضوعـ  پست، پايین 

ـ آلت برنج كوبي
5. بانوي بزرگ زادهـ  انبازيـ  اجاره دهنده

6. مخترع تلفنـ  از رودهاي مرزيـ  اشارهـ  بخش 
زيرين لباس

7. مترسكـ  پشت هم انداز، متقلبـ  رودي در جنوب 
ـ حرف شرط

8. نوعي پنجرهـ  دست افزار مكانیكـ  غذاي پیچیدني
9. گاو نرـ  خبري جعلي كه پايه و اساس نداردـ  مادر 

همه
10. سهلـ  پارساـ  آهسته و آرام

11. واحد سطحـ  كودك تازه راه افتادهـ  مرضي از راه 
زخمـ  نمك اسید بوريك

12. فلزي نرمـ  كشوري عربيـ  از توابع  استان اصفهان 
ـ زينت رو

13. هوس خانم باردارـ  مردمك چشمـ  انتقال بیماري
14. درخت تسبیحـ  گلي ُپر َپر و زيباـ  رسومـ  لون

15. صبحانه نخوردهـ  طرز سخن گفتن، تلفظـ  رخت، 
پوشاك

16. حرف نداـ  پسرانـ  رواديدـ  لم يزرع
17. نوعي شیشه عینك كه با تابش نور رنگ آن تیره تر 

مي گرددـ  فیبر سفید
عمودي:

1. مايه پلیدي هاـ  مراجعه به دادگاه براي رسیدگي 
دوباره به پرونده
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ـ آلت برنج كوبي
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6. مخترع تلفنـ  از رودهاي مرزيـ  اشارهـ  بخش 
زيرين لباس

7. مترسكـ  پشت هم انداز، متقلبـ  رودي در جنوب 
ـ حرف شرط

8. نوعي پنجرهـ  دست افزار مكانیكـ  غذاي پیچیدني
9. گاو نرـ  خبري جعلي كه پايه و اساس نداردـ  مادر 

همه
10. سهلـ  پارساـ  آهسته و آرام

11. واحد سطحـ  كودك تازه راه افتادهـ  مرضي از راه 
زخمـ  نمك اسید بوريك

12. فلزي نرمـ  كشوري عربيـ  از توابع  استان اصفهان 
ـ زينت رو

13. هوس خانم باردارـ  مردمك چشمـ  انتقال بیماري
14. درخت تسبیحـ  گلي ُپر َپر و زيباـ  رسومـ  لون

15. صبحانه نخوردهـ  طرز سخن گفتن، تلفظـ  رخت، 
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافلاستخدام
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

کالس نقاشی

زیر نظر:  
مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

تـدریـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتى
با 20 سال تجربه آموزشى در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

Flat Iron.........................................$20   
Brushing.........................................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

بند و ابرو 20 دالر
Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202
«نورت ونکوور»

لطفا براى تعیین وقت با ما تماس بگیرید

 Iranian School (Farsi)

مدرسه ايرانيان (فارسی)
شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابی، پورت مودی، یو بی سی و ریچموند

  	www.iranianschool-farsi.com      (604) 551-9593 تلفن
                    		Iranianschool@hotmail.com

www.iranianschool-farsi.com 
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3 

E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953

 مدرسه ایرانیان (فارسى)
Iranian School (Farsi)

  شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابى، 
پورت مودى، یو.بى.سى و ریچموند

www.iranianschool-farsi.com     
Iranianschool@hotmail.com                     

604-551-9593
604-261-6564

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط ۲0 دالر
۶04-۹۲۱-47۲۶

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

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

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

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

فروزان یزدان

1370 Marine Drive,
 North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

نورت ونکوور، وود کرافت
یک اتاق بزرگ کامال مبله، با اینترنت، 

استخر و سونا،
به یک یا دو نفر اجاره داده می شود.

۱۴۶۵ ۶۰۴-۶۰۰-۵۸۸۶
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بچلر سوئیت کوچک 
با ورودی مستقلدر قسمت پایین النزدل 

در نورت ونکوور از اول ماه مارچ
آماده اجاره می باشد.

ماهیانه ۹۰۰ دالر شامل یوتیلیتی
۱۴۶۵ ۶۰۴-۷۲۱-۴۴۴۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره
 Esthetician  به یک خانم

آشنا به کارهای ناخن، بند
 و اپالسیون در سالن آرایش
 در نورت ونکوور نیازمندیم.

۱۴۶۵ ۶04-3۱7-۵۲77
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

آکادمى آریا              778-723-7373
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

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

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

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

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ادونسد                   604-971-6575
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

امین                       604-781-7778   
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474
توران ایزدى یار       604-734-2114

رادیو

فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060
lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

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

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
مهرناز کاووسى      604-779-4146
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر
شیرین مشیرفاطمى  778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
الهام معظمى         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

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

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك

آرزو (وست ونکوور)          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانى - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانى - 4 تا 6 ساعت
__________________________
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 

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

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

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعى     778-708-0520

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

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

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey
تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745

«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

عضو 5 ستاره

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)500-7361

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

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

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  ۶04-۹44-۹۶77

 akaveh9@hotmail.com  

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
نوسازی حمام وآشپزخانه

 انواع کفپوش (چوب، لمینیت، موکت، کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

درای وال

License, Warranty, Insurance and WCB

مسکونی کردن زیرزمین
 لوله کشی و برق

604.781.7778 (امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

نقاشی ساختمان
انواع پرده
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رازهای پیکاسو
 زن، هنر و پرسش های زندگی

کشــف جهان یــک هنرمند تمامی 
ندارد، به ویژه اگر آن هنرمند، نقاشی 
باشــد با پیچیدگی های 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 طوالنی ش را 
صرف خلق هنری کرد )۹۲ ســال؛ 
با بیش از هشــت دهه کار مداوم( و 
هیچ گاه از پا ننشســت. با سلسله ای 
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 پرسش هایش در باب 
چند و چون زندگی و نامرادی هایش 
بی پایان بود و توانســت در دوره های 
مختلــف نــگاه ویژه اش را بســت و 
گسترش دهد و به نقطه ای برسد که 
کمتر هنرمندی در قرن بیســتم به 

چنین جایگاهی نزدیک شد.
حاال از پس ده ها و صدها نمایشــگاه 
پیکاســو در اطراف و اکناف جهان، 
یکی از مهمترین مراکز هنری جهان، 
 Royal( آکادمی ســلطنتی هنرهــا
لنــدن  در   )Academy of Arts

نمایشــگاه بزرگی را به آثار پیکاسو 
اختصاص داده که با اســتقبال بسیار 
گســترده ای 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 شده اند: از طراحی ها تا کنار هم 
قرار دادن و چسباندن تکه های کاغذ 
تا پرینت هایی 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 طراحی هایی 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 
گرفته انــد و به ایــن ترتیب مخاطب 
مشــتاق می تواند تغییــرات کار این 
هنرمند را طی سال های مختلف رصد 
کند و با آن پیش برود: از طراحی های 
کالسیک اولیه تا پیچیده ترین دوران 

کاری این هنرمند که او را به یکی از 
شناخته شــده ترین هنرمندان تاریخ 

بدل کرد.
مخاطــب از همان ابتدا بــا کودک/
هنرمندی روبرو می شود که می تواند 
جهــان اطرافــش را بــر روی کاغذ 
بــا ویژگی ها خاصی تبییــن کند و 
حساسیت های 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 می خورد. در هر دو 
پیکاسو به رغم جوانی، تبحر حیرت 
انگیزی را از خود به نمایش می گذارد.

جلوتر اما با دوران کوبیســم با جهان 
که  می شــویم  روبرو  پیچیده تــری 
معموالً نام پیکاســو با آن پیوند دارد. 
این پیچیدگی ها رفته رفته بیشــتر 
و بیشتر می شــوند و نگاه خاص او را 
به جهان شکل می دهند؛ نگاهی که 
بعدتر پیکاسو را به سوررئالیسم پیوند 
می زند. او هیچ گاه خودش را به طور 

مســتقیم به سوررئالیســم منسوب 
نکرد اما همان طور که آندره برتون- 
نویسنده مانیفست سوررئالیسم- 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 می توان- برای مثال- در 
همین اثر کوچک جست و جو کرد: 
ســیم های این آلت موسیقی به طرز 
غریبی سیم های مورد عالقه و تکرار 
شــده در آثار باربــارا هپورث- یکی 
از بزرگ ترین مجســمه سازان قرن 

بیستم- را به خاطر می آورد.
از طرفی طراحی های کاغذی او برای 
نمایشی از ژان کوکتو که در نمایشگاه 
دیده می شود نشــان از تاثیرگذاری 
و تاثیرپذیری مســتقیم او از بخش 
بزرگی از هنرمندان قرن بیســتم در 

دهه های طالیی پاریس است.
آخرین اثر نمایشگاه به طرز نمادینی 
پرتره ای است که او از خودش در نود 
سالگی کشیده است. اثری که تمامی 
پرسش هایش را درباره مفهوم انسان 
و زیســتن دوباره پیش می کشد و به 
طــرز رندانه ای با تلخی یا طنز تلخی 
پیونــد می دهــد. بخشــی از چهره 
پیکاسو به صورت اسب در نقاشی تلخ 
»گوئرنیکا« - روایت بمباران این شهر 
در اسپانیا در سال ۱۹۳۷ - اختصاص 

دارد.
»راز پیکاســو«، فیلم شناخته شده  
هانری ژرژ کلوزو، فیلمساز برجسته 
فرانسوی که در این نمایشگاه هم به 
نمایش گذاشــته شده، تالشی است 
برای ثبت مستقیم و بی واسطه خلق 
هنری توسط نابغه ای که جهان هنر 
را به پیش و پس از خود تقسیم کرد.

محمد عبدی )رادیو فردا(

از شما دعوت مى کنیم تا از غرفه ما در بازارچه نوروزى نورت ونکوور،
جشن چهارشنبه سورى و سیزده بدر در پارك امبل ساید

دیدن کرده و در قرعه کشى جوایز شرکت نمایید.

خرید، فروش، اجاره و مدیریت امالك در ونکوور بزرگ

برای دسترسی به لیست امالک موجود برای اجاره به وب سایت ما مراجعه کنید

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 می آوریم.

آیا درصدد فروش ملک مسکونی و یا تجاری خود هستید؟

www.88westrealty.com

604-281-1828
 Address: 1370 Marine Drive, North vancouver

۶04-۲۸۱-۱۸۲۸
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی ونکوور

محفل مثنوی خوانی
به روش گنج حضور

تلفن و واتساپ :۷۷۸-۸۸۲-۸۸۶۸ 
 ورود رایگان

www.iranica.com

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

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

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

ایرانیکا از آن همه ماست 
 و به تشویق  و حمایت مالی

 همه ایرانیان نیاز دارد.

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 ۱۰ ژانویه تا ۲۷ مارچ، از ۴ تا ۶، مرکز مینرو

بنیاد کانادا و ایران

 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.

دونیشن هاي شما به بنیاد باعث امتنان است
یکشنبه ۸ مارچ ۲۰۲۰ ، ساعت ۱۱ صبح تا ۶ بعد از ظهر
The Pipe Shop Located In The Shipyards:
115 Victory Ship Way, North Vancouver
 لطفا جهت رزرو با شماره۱۹۷۷-۸۰۰-۶۰۴ و یا ایمیل

admin@cif-bc.com  تماس حاصل فرمایید

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

 مدرسه ایرانیان )ترم زمستانی(

مدرسه ایرانیان برای آموزش زبان فارسی وایجاد ارتباط بین نسل 
ها، دوره زمستانی خود را برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن ، 

در محیطی آموزشی و شاد آغاز می کند.
خدمات ما در سطوح پیش دبستانی، اول تا پنجم و پیشرفته، 
متناسب  با دانش و ظرفیت دانش آموزان با روش های متنوع 
شامل درس، قصه گویی )خوانی(، روزنامه و مقاله خوانی است .

کتابخانه مدرسه ایرانیان نیز برای وسعت بخشیدن به دایره لغات 
و مطالعه بیشتر در دسترس دانش آموزان این مرکز قرار دارد.

یو بی سی: دوشنبه ها : )۴-۵:۳۰()۳:۳۰-۵(
University Hill Secondary School (Room 2A2)

3228 Ross Drive, Vancouver, BC V6S 0C6
پورت مودی: سه شنبه ها: )۴-۵:۳۰()۳:۳۰-۵(

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

نورت ونکوور: چهارشنبه ها: )۴-۵:۳۰()۳:۳۰-۵(
N. Van. City Library (Board Room)

120 W. 14th. St. N. Vancouver
ریچموند: پنج شنبه ها: )۴-۵:۳۰()۳:۳۰-۵(

7700 Minoru Gate. Richmond
پورت مودی: جمعه ها: )۴-۵:۳۰()۳:۳۰-۵(

Port Moody Recreation Complex (Room 3)
300 Ioco Road, Port Moody, BC, V3H 5M9
کوکیتالم و برنابی: شنبه ها: )۱۱-۱۲:۳۰()۱۰:۳۰-۱۲(

Dogwood Pavilion (Cards Room)
640 Poirier St. Coquitlam

وست ونکوور: شنبه ها : )۲-۳:۳۰()۱:۳۰-۳(
W. Van. Community Centre 

(Dance/Fitness Room)
2121 Marine Dr. W. Vancouver

لطفا برای ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبایل
 ۹۵۹۳-۵۵۱ )۶۰۴ ( یا ۲۶۱-۶۵۶۴)۶۰۴(

 با ژیال اخوان تماس حاصل فرمایید.

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

  فراخوان به گردهمایی عالقمندان
 به کار و فعالیت داوطلبانه

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: ۲۳ فوریه ۲۰۲۰      زمان: ۳ تا ۵ یعد از ظهر

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

برای اطالعات بیشتر با شماره ۱۹۷۷-۸۰۰-۶۰۴ و یا ایمیل 
admin@cif-bc.com تماس حاصل فرمایید. 

www.cif-bc.com
Follow us on FB,Twitter,Instagram

کانون فارغ التحصیالن
 دانشکده فنی دانشگاه تهران   

گردهمایی ماهانه کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده 
فنی دانشگاه تهران  مقیم بریتیش کلمبیا در تاریخ 
چهارشنبه ۲۶ فوریه از ساعت ۷ تا ۹ بعد از ظهر 

در آدرس زیر تشکیل خواهد شد: 
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 
کوچک« خواهند پرداخت. آقای فؤاد رفیعی  از سوی

 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

www.fannibc.org گردهمایی گروه همراه« دانشگاه تهران مقیم بریتیش کلمبیا«

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  ۲۴ فوریه ۲۰۲۰  ساعت ۴ تا ۶
Room 203 at Capilano Mall, 

936 Marine Drive, North Vancouver
تلفن تماس:  ۷۷۸-۶۸۱-۸۸۳۴

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 

بر گزار می کند: شنبه بازار نوروزی
عرضه ی شیرینی های خانگی ، غذاهای لذیذ،ترشی

 و مربای خانگی،وسایل سفره ی هفت سین
،صنایع دستی ایران ،کارهای هنری و غیره

زمان:۱۴ مارچ ۲۰۲۰  از ساعت ۱۰ صبح تا۵  بعد از ظهر
مکان:سالن فوقانی رستوران گیالنه 

شماره ی ۲۲۲ خیابان پمبرتون واقع در نورت ونکور
با سپاس از حمایت مدیریت محترم رستوران گیالنه

www.molanaacademy.com
تلفن: ۷۷۸-۳۲۰-۸۲۲۲

»عواید حاصل از این برنامه به خانواده قربانیان پرواز 7۵۲ اهدا خواهد شد«



PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES

PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726
www.paivand.com

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

PAIVAND NEWSPAPER FOR PERSIAN SPEAKING COMMUNITIES
PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

AirCare

مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

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

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

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

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1464

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

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

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

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

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

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

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶04-۹۲۱-47۲۶ 
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