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ﻧﺎدر اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
604.341.2903
www.naderentezami.com
ﻣﺸﺎور ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک در وﻧﮑﻮور ﺑﺰرگ

ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی

ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ

1488
در گفت و گو با
نیلوفر بیضایی عنوان شد؛

Tel: (604) 986-6364
#130 W. 15th St.
N. Vancouver

Financial Ser vices

122 West 15th Street, North Vancouver, BC, V7M 1R5
Website: www.salamat.ca
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Tel: 604-980-9977

هفتهنامه

مسایل زنان پاشنه ٔ آشیل
جمهوری اسالمی ایران
در صفحه 17

ﺻﺮاﻓﯽ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮ

Phone: 604.984.4445
Fax:604.984.4448
info@hafezfx.com
www.hafezfx.com
1446 Lonsdale Ave, North Vancouver, BC

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮاﻧﺘﻮ
زﯾﺮﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎوران ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﺎﻧﺎدا

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺮان ﺣﻠﻮی

آﻣﺎدﻩ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻤﺎ هﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ.

Tel: 604.505.1000

www.iranto.ca

mehran@iranto.ca

ﺑﯿﮋن اﺣﻤﺪﯾﺎن

وﮐﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
 ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﻮﺳﺎزی اﻣﻼک اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﻃﻼق -وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ

604-674-7755
info@bijan.law

ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﻤﺎ آرش آﻫﻨﯽ
ﻣﺸﺎوره و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش اﻣﻼك ﺗﺠﺎری و
ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ وﻧﻜﻮور ﺑﺰرگ

604 - 842 - 4004
Arashahani@kw.com

March 2nd & 3rd,
7:30pm
Centennial Theatre
اطالعات بیشتر در صفحه ۲۱

ﺻﺮاﻓﯽ داﻧﯿﺎل
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ﺳﭙﯿﺪﻩ ﮔﺮﯾﻮز
ﻣﺘﺨﺼﺺ وام ﻣﺴﮑﻦ

ﻓﺮوش ارز ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺘﺎب اﯾﺮان

٦٠٤ - ٩١٦ - ٠٠٥٦

ارﺳﺎل دﻻر

Sepideh Greaves BMO Mortgage Specialiﬆ

ﺑﻪ اﯾﺮان

 وام ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺴﺘﻨﺪ

و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ

 وام ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا

 وام ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ

ﻧﯿﮏ ﺟﻮ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮای وام ﻣﺴﮑﻦ
ﺑﺎ  ١١ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری در ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﻧﺘﺮال )(BMO
E: sepideh.greaves@bmo.com
Lower Capilano Branch / 1120 Marine Dr.
North Vancouver, BC. V7P 1S8

Tel: 604 – 916 – 0056
Fax: 604 - 986 -1254

In touch with Iranian diversity

Mobile: 604.763.1512
Oﬃce: 778.285.8840
danielexchange@yahoo.ca
www.danielexchange.com
134 - 1153 The High St. Coquitlam, BC V3B 0B7

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺖﺑﯿﮓ

hedayat law

ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺖﺑﯿﮓ ،وﮐﯿﻞ رﺳﻤﯽ دادﮔﺎﻩهﺎی
ﺑﺮﯾﺘﯿﺶﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
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و ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮارد زﯾﺮ:
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ICBC Claims
& Personal Injury:

Immigration:
• وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

• ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ

• وﯾﺰای ﮐﺎر

• ﻣﺸﺎورﻩ راﯾﮕﺎن

• اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ

• ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ICBC

• اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

• درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ

• اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ هﻤﺴﺮ

• زﻣﯿﻦﺧﻮردﮔﯽ و آﺳﯿﺐ ﺟﺎﻧﯽ

• دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ

Wills & Estates
& Real Estate:

• وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ
• اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ
• اﺳﻨﺎدرﺳﻤﯽ
• اﻣﻮر اﻣﻼک
• وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ
• وام و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﮑﻦ

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

700 W16th Ave.Vancouver BC V5Z 1S7

Naghmeh
Hedayat-Baig
Barrister and Solicitor
Tel: 604-629-6757
Fax: 604-689-8281
ehedayatlaw@gmail.com

Tel: 604-629-6757

ﯾﺎور ﺷﻤﺎ در اﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک
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ﺟﻮاد اﯾﺮواﻧﯽ

604 - 726 - 4258

E: javadiravani@shaw.ca | W: javadiravani.ca
Life is Complicated but,
Real Estate shouldn't be.
For any Real Estate Transaction

.زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ

or Appraisal Call Today!

$2,248,000

603-3355 Cypress Pl. West Vancouver

، ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ٣ ، اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻪ٣ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
، درﺟﻪ١٨٠  ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ، اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ٢٠١٣
. . . ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ و ﺳﺎﻟﻦ ورزش و

Azi Hosseini

Naz Mashinchi

Property Manager

Personal Real Estate Corpora�on

778.881.4414
Bus 604.688.8669

604.617.7758

azi@azihomes.com
azihomes.com

naz@mashinchi.ca
nazmashinchi.com

Bus 604.939.6666

In touch with Iranian diversity

ﺻﺮاﻓﯽ دﻧﯿﺎ
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1408 Marine Drive
West Vancouver, BC
Vancity ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ
Tel: 1-(604) 913-2324
Fax: 1-(604) 913-2320

3

۶٠۴ - ٩١٣ - ٢٣٢۴

 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺧﺪﻣﺎت ارزى۱۵ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از
ﻧﺮخ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺻﺮاﻓﻰ دﻧﻴﺎ

ﻣﺣﻣﺩ ﻣﺣﺑﻭﺑﯽ

As recognized by the Real Trends Top 250 Report, 2014 - #1 for Size, Volum & Transactions.

778-895-2511

ﻣﺷﺎﻭﺭﻓﺭﻭﺵ ﻭ ﺧﺭﻳﺩ ﺍﻣﻼک
moe@moerealtor.ca
moerealtor.ca

:ﺍﻳﻣﻳﻝ
:ﻭﺏ ﺳﺎﻳﺕ

٩
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ﺳﻬﯿﻞ ﺣﺎﺗﻤﯽ

)داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﺮایﺳﯿﺘﯽ(

Tri-City Translation Services

Tel: 604-984-3646 | www.lakeswhyte.com

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺮایﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم ،ﭘﻮرتﮐﻮﮐﯿﺘﻼم ،ﭘﻮرتﻣﻮدی و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﺟﻬﺖ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک رﺳﻤﯽ و دوﻟﺘﯽ

#200 – 879 Marine Drive, North Vancouver, B.C. V7P 1R7

Our North Shore Roots Run Deep
رﯾﺸﻪهﺎی ﻣﺎ در ﻧﻮرتﺷﻮر ﻋﻤﯿﻖ اﺳﺖ
Standing up for the North Shore since 1986
ﻣﺎ از ﺳﺎل  ١٩٨٦ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻮرتﺷﻮر اﯾﺴﺘﺎدﻩاﯾﻢ

ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﯽ )(Certified Translator
ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ
و ﺷﻮرای ﻣﺘﺮﺟﻤﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎدا  /ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ICBC

ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداری در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا

Certiﬁed Member of STIBC

Lawyers:

Tel: 604 - 492 - 0666

Email: tri-citytransla�ons@outlook.com
Cell: 604 - 338 - 7364 www.motarjemrasmi.com www.tricitytransla�ons.com
3 - 86 Moody St. Port Moody, BC. V3H 2P6
Fax: 604 - 402 - 0656

A. John Lakes
John D. Whyte
Giorgio Verdicchio
Peter W. Lightbody
Emmanuel Fung
Saeid Haghighi - Farsi Speaking

ﺑﻨﺪه ﻋﺸﻖ ام و از ﻫﺮ دو ﺟﻬﺎن آزادم
دﺳﺘﺒﻨﺪ ،ﻣﺲ ،اره ﮐﺎری

آﻣﻮزش زﯾﻮراﻻت ) ﻣﺲ  -ﺑﺮﻧﺞ -ﻧﻘﺮه(

ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

��
�
ﯿ
��زا� �

•
•
•
•
•
•
•

604 - 368 - 8120
Instagram: farzan6066
Facebook : Farzaneh Fazilat

•

Providing Legal Services Including:

اﻣﻮر وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ و اﻣﻮال ﻣﻮروﺛﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﮐﺎهﺶ هﺰﯾﻨﻪهﺎی اﻧﺤﺼﺎر و وراﺛﺖ
اﻣﻮر اﻣﻼک
اﻣﻮر ﺗﺠﺎری و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
دﻋﺎوی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن
دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ
دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت و ﺟﺮاﺣﺎت ﺷﺨﺼﯽ و
ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ICBC
ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ

• Wills & Eﬆates
• Eﬆate Planning
• Real Eﬆate Law
• Business & Commercial Law
• Civil Litigation
• Criminal Law
• Personal Injury & ICBC

In touch with Iranian diversity

• Driving Oﬀences

دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ »ﻫﺎﻧﺴﻮن« ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ

ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ

و ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
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ﻣﺎ هﻤﻪ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدهﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ.
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دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ هﺎﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﯿﻢ ﻫﺎﻧﺴﻮن )وﮐﯿﻞ و ﻣﻮﺳﺲ دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ( و ﺑﺎ هﻤﮑﺎری
ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮐﻬﻦ )وﮐﯿﻞ( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ و آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﻧﻮرتﺷﻮر اﺳﺖ .ﺟﯿﻢ ﻫﺎﻧﺴﻮن در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر دارد و هﻤﻮارﻩ ﺑﺮای ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻏﺮاﻣﺖ را
ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ .ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮐﻬﻦ ﮐﻪ وﮐﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل و ﺻﻤﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎنهﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق هﻤﻮﻃﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ و هﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن هﻤﯿﺸﻪ اﻣﺎدﻩ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎورﻩ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦهﺎی:
 ١-٨٥٥-٩٤٢-٦٧٦٦و  ٦٠٤-٩٨٤-٧٥٥٥و ﻓﮑﺲ ٦٠٤-٩٨٥-٧٥١٥ :ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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اردشیر زارعی قنواتی

سفر "رکس تیلرسون" وزیر امور خارجه آمریکا
به ترکیه در شرایطی که روابط دو کشور به
دالیل متعدد از جمله تحوالت سوریه به
شدت متشنج شده است و ارتش ترکیه نیز
پروژه تجاوز به منطقه کردی "عفرین" را علیه
"یگان های مدافع خلق" به عنوان نیروهای
متحد آمریکا عملیاتی کرده است ،بسیار با
اهمیت می باشد .این دیدار در جریان یک
تور شش روزه از  10تا  16فوریه توسط رئیس
دیپلماسی آمریکا به منطقه انجام گردید
که پنج کشور مصر ،اردن ،کویت ،لبنان
و ترکیه را شامل می شود و به نوعی برای
هماهنگی حول ایجاد یک نظم منطقه یی در
راستای استراتژی سیاسی واشینگتن در خاورمیانه بود .اهمیت این
تور سیاسی در مرحله پایانی آن بود که تیلرسون دو روز کامل را
به آن اختصاص داد و دیدارهای پشت درهای بسته با "رجب طیب
اردوغان" رئیس جمهوری و "مولود چاووش اوغلو" وزیر امور خارجه
ترکیه داشت .دیدار سه ساعته وزیر امور خارجه آمریکا با اردوغان و
سپس دیدار طوالنی مدت تر وی با همتای ترک خود نشان می دهد
که دو بال اصلی ناتو برای تنظیم روابط خود وارد معامالت و بده
بستان های سیاسی بسیار حساسی شده اند .در پایان این دیدارها
و در کنفرانس مطبوعاتی تیلرسون و چاووش اوغلو هر چند که دو
طرف سعی کردند وارد جزئیات نشوند اما با تاکید بر درک متقابل
و ضرورت هماهنگی بین دو کشور در مواجه با تحوالت سوریه
تصویری از روابط دوجانبه جدید را ترسیم کردند که بدون تردید در
آینده نزدیک بسیاری معادالت کالن را دگرگون خواهد کرد .البته اگر
موضوع این دیدار و مذاکرات از زاویه انتزاعی بررسی شود با توجه
به غیرعلنی بودن محورها و مفاد مطرح شده در مذاکرات می تواند
عادی تلقی شود اما اگر به جایگاه آمریکا و ترکیه در چارچوب روابط
تاریخی دو کشور ،نقش تعیین کننده آنان در پیمان ناتو ،اهمیت
بازدارندگی نزدیکی آنکارا به مسکو برای استراتژیست های واشینگتن
و منافع مشترک دوجانبه در نظام منطقه یی نگاه شود ،موضوع ابعاد
دیگری به خود می گیرد.
تنش در روابط بین واشینگتن و آنکارا در طی سال های اخیر دقیقا
بعد از شکست پروژه مشترک دو کشور در روند تحوالت سوریه با
هدف سرنگونی دولت "بشار اسد" کلید خورد که هیوالی تروریسم
بنیادگرای اسالمی و به خصوص "داعش" از کنترل حامیان اولیه آن
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خارج شد و سودای قلمرو سرزمینی را عملیاتی کرد .دقیقا به این
مفهوم که یک کارت بازی تبدیل به یک ضلع بازی گردید که اهداف
مستقل خود را حتی در تضاد با شرکای قبلی دنبال کرد و این موضوع
حداقل برای واشینگتن قابل قبول نبود .به همین دلیل نیروهای
ائتالف به رهبری آمریکا در منطقه در این مرحله برای اینکه بار دیگر
با تجربه ویرانگر "القاعده" و "طالبان" در افغانستان مواجهه نشوند به
سمت همکاری با نیروهای کرد در شمال سوریه تغییر موضع دادند.
این تغییر موضع در آنکارا که به لحاظ تاریخی و سیاسی به شدت با
موضوع "کرد" در تضاد بنیادین قرار داشت قابل تحمل نبود و در اینجا
گسست در روابط بین واشینگتن – آنکارا موقعیت جدی و غیرقابل
پذیرشی پیدا کرد .آمریکا که تمام سرمایه گذاری خود را در مرحله
جدید بر روی نیروهای کردی انجام داده بود برای تحقق اهداف خود
در سوریه منطقه شمال این کشور را به میدان بازی خود تبدیل کرد
که در تضاد با اهداف آنکارا بود و زمانی که فرماندهان پنتاگون به
صراحت از ارتش  30هزار نفره شامل یگان های مدافع خلق برای
تعیین یک ساختار خارج از قلمرو حاکمیتی سوریه و در جوار مرزهای
ترکیه اعالن کردند ،صبر پاشای عثمانی لبریز گردید و آنان بدون
در نظر گرفتن هشدارهای واشینگتن تانک ها و ارتش خود را روانه
کانتون عفرین کردند .این تجاوز نظامی به خاک سوریه بار دیگر به
رهبران واشینگتن نشان داد که در "منطقه آتش" و خط مقدم جبهه
آن نیرویی که پشت جبهه نیرومندتری دارد در تعیین معادالت دست
باالتری پیدا می کند.
قبل از سفر تیلرسون به آنکارا در دیداری که بین "ابراهیم کالین"
سخنگوی رجب طیب اِردوغان و ژنرال "هربرت ریموند مک مستر"
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در استانبول صورت گرفت ،هر
دو طرف بر لزوم "همکاری استراتژیک بلندمدت" دو کشور تأکید

کردند .در جریان مذاکرات تیلرسون با اردوغان و چاووش اوغلو نیز
ظاهرا اظهارات آنان نشان می دهد که طرف آمریکایی توافق خود
را با رهبران ترکیه برای به رسمیت شناختن منافع و اهداف کالن
آنان در سوریه پذیرفته است .از طرف دیگر موضوع موجودیت و
حفظ انسجام پیمان ناتو هم مطرح می باشد که آمریکا و ترکیه دو
بال غربی و شرقی آن می باشند و در صورت تشدید اختالفات و
احتمال برخوردهای نظامی به خصوص در منطقه "منبج" که هدف
بعدی ترکیه می باشد ،میتوانست موجب فروپاشی این پیمان که
ابزار اعمال هژمونی آمریکا در عرصه جهانی است ،شود .برای آمریکا
اصال متحدین کردی در شمال سوریه مهم نبوده و نخواهند بود بلکه
آنان در راستای سناریوی تشدید منازعه و جلوگیری از پیروزی دولت
دمشق استراتژی خود را سازمان داده اند .به همین دلیل وقتی که
تضاد با ترکیه به این مرحله حاد می شود و از سوی دیگر طرف
ترک کارت اتحاد استراتژیک دو کشور در امور و بحران سوریه را
روی میز می گذارد به نظر می رسد که منطق سیاسی نتیجه معادله
را ورای لفاظی های سیاسی از قبل مشخص می کند .در شرایط
جدید که کردهای به روشنی می بینند که واشینگتن در حال خیانت
و خنجر زدن از پشت به آنان می باشد در طی روزهای اخیر مذاکرات
فشرده یی را با ارتش سوریه در پایگاه "حمیم" با وساطت روسها
آغاز کردهاند که احتمال توافق نهایی بین آنان قریب الوقوع می باشد.
هم اکنون تنها نیرویی که در حوزه سیاسی و میدانی به صورت فعال
از کردها در عفرین حمایت می کند تنها همین ارتش سوریه می باشد
که هم مسیر تدارکاتی برای نقل و انتقال یگان های مدافع خلق از
کانتون کوبانی و جزیره به عفرین را فراهم می کند و هم اینکه گام
به گام نیروهای خود را به سمت مناطق درگیری در عفرین اعزام
می کند .اگر توافق و قول احتمالی واشینگتن به ترکیه در خصوص
معامله حول شهر منبج اجرایی شود که پیش بینی میشود به زودی
انجام گیرد ،یگانهای مدافع خلق زیر فشار واشینگتن این منطقه
استراتژیک را از دست خواهند داد .به گزارش خبرگزاری رویترز در
پایان دیدار وزیر خارجه ایاالت متحده از ترکیه "تیلرسون به اردوغان
گفته است که دولت آمریکا حق برخورداری ترکیه از امنیت در مرزهای
خود را به رسمیت میشناسد" .با توجه به تلقی آنکارا از مفهوم امنیت
و اینکه نیروهای کرد را برای خود بزرگترین تهدید امنیتی می داند،
این اظهارات منعکس کننده وضعیت جدیدی است که در حال رقم
خوردن می باشد .وضعیت جدید و آنچه در مذاکرات آنکارا گذشته
است را بدون تردید نیروهای کردی و دولت سوریه باید درک کرده
باشند که در چنین صورتی در این سوی ماجرا و منازعه نیز معادالت
جدیدی شکل می گیرد که می تواند ارتش سوریه و یگانهای مدافع
خلق را به عنوان دو نیروی سوری – سوری در مقابل دو نیروی
خارجی در چارچوب مصالحه ملی به هم نزدیک کند.
96/11/29
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 DﺑﺎOL
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.

$865,000.00

613 - 175 West 1st St., North Vancouver
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ٢اﺗﺎق ﺧ ﻮاﺑﻪ  ٢ +ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ٩٢٠ ،اﺳﮑ ﻮارﻓﯿﺖ
در  ٥دﻗﯿﻘﻪای ﺳﯽﺑﺎس و  ،Quay Marketﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﭘﺎرک،
ﺑﺎﻧﮏهﺎ و رﺳﺘﻮرانهﺎ و ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ،ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ زﯾﺒﺎی
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺑﻪ ﺳﻤﺖ D
ﺗﻤﺎم اﺗﺎقهﺎ ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎزی
ﺟﻨﻮب ازOL
S
ﺷﺪﻩ ،ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ،ﭘﻨﺠﺮﻩهﺎی ﺑﻠﻨﺪ از )ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ( ،ﻻﻧﺪری
داﺧﻠﯽ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ،اﻧﺒﺎری و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ و . . .

$770,000.00

897 Old Lillooet Rd., North Vancouver

ﺗﺎون هﺎوس زﯾﺒﺎ و روﺷﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ٥ ،اﺗﺎق
ﺧﻮاﺑﻪ ٢ ،ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺲﻣﻨﺖ  ٢ +ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،
O١٨٧٢اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺎ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﮐﻮﻩ ،ﺑﺎ LD
S
ﮐﭙﯿﻼﻧﻮ )ﻧﺰدﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎﻩ( ،ﺑﺎ ﺣﯿﺎط ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪﻩ و
ﺑﺎغ در ﭘﺸﺖ ﻣﻨﺰل ،در  ٢ﻗﺪﻣﯽ هﺎیوی و . . .



سیاس ت  -ای ران

محمد مرادپور
هجدهم
چهارشنبه
بهمن ماه ،صدا و
سیمای جمهوری اسالمی
مصاحبهای ناگهانی را
با آیت الله هاشمی
شاهرودی ترتیب داد.
صحبتهای متنوعی در
آن زده شد که بعضی
از آنها قابل تأمل بود.
مجری با حالتی ذوق زده
و مؤدب مقابل آیتالله
شاهرودی نشسته و
سواالت حساب شدهاش
شمرده
شمرده
را
بیان میکند .هاشمی
شاهرودی نیز سواالت را در جهت اهداف خودش پاسخ میدهد
و اضطراب و ذوق او به هنگام بیان مسائل مهم  -که گویی دلیل
این مصاحبه ،بیان همین مسائل بوده است  -در دستهای مشت
کردهاش مشهود است.
در ماههای گذشته خبرهای بسیاری در مورد به چالش کشیده شدن
جایگاه آقای شاهرودی حین درمانش در کشور آلمان و متزلزل شدن
امنیت ایشان منتشر شد .اینک آیتالله شاهرودی مقابل دوربین
ظاهر شده تا نه تنها خودش را از اخبار و شایعات گذشته تطهیر کند،
طرحهای تازه و بسیار مهمی را در مورد ایجاد مجلسی جدید ارائه
دهد! طرحی که به نظر نمیرسد برای ایشان تازه و عجوالنه باشد.
رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ،مقابل دوربین آمده تا به
کمک سواالت کنترل شده و هدف دار به پاکسازی سوابق خود و پس
از آن به ارائه طرح مجلس جدید و سپس معرفی خودش به عنوان
شخص ارجح جهت عملی کردن طرحش نشان دهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش واسطه را میان مجلس شورای
اسالمی و شورای نگهبان ایفا میکند .یعنی اگر قانونی توسط مجلس
تصویب شد و از نظر شورای نگهبان خالف شرع قلمداد شد و دوباره
مجلس شورای اسالمی روی تصویب قانون مذکور اصرار ورزید ،مجمع
تشخیص مصلحت نظام وارد میشود و اختالف ایجاد شده را با توجه
به سیاستهای کالن کشور رفع میکند .سیاستهایی که با مشورت
مجمع و یا رای مستقیم رهبری به تصویب رسیده است.
هرچه از مصاحبه میگذرد ،هاشمی شاهرودی کلیدهایی را ارائه می
دهد که نشان از مجلسی به نام سنا دارد .مجلسی که نسبت به
قوانین حاکم در کشورها کمی متفاوت است و معموال نیمی از افراد
آن انتصابی و نیمی انتخابی هستند .نکتهای که غیر از ارائهی خود این

مجلس به اصطالح سنا است.
طرح جالب توجه است ،ویژگیهای این
ِ
آیت الله هاشمی شاهرودی طوری آدرس این مجلس را میدهد که
گویی این مجلس اعضای انتخابی ندارد و به کلی انتصابی است و در
واقع به نظر میرسد او قصد دارد همین مجمع تشخیص مصلحت
نظام را به سنا تبدیل کند .با توجه به این مسئله و تعریفهای دیگر
او نتیجه میگیریم که در این طرح پیشنهادی نه فکری برای رأی ملّت
شده و نه در آن ،احزاب جای دارند.
رسانهها و افراد زیادی با دیدن این نشانهها ،دست به اعتراض زدند
و با آوردن دالیل مختلف ،این طرح را خام و محال فرض کردند .اما
آیا این طرح نشدنی است؟
ترجیع بند اعتراضات ،این است که نمی توان مجمع تشخیص
مصلحت نظام را تبدیل به مجلس سنا کرد .زیرا مجمع هرگز اجازهی
تصویب قانون ندارد .این مسئله در ظاهر و در مقایسه با قوانین
مصوّب صحیح است امّا با مطالعه دقیقتر فعالیتهای مجمع ،متوجه
میشویم مجمع قوانین کالنی را به تنهایی به تصویب رسانده است.
زیرا تصویب قوانین خاصی که توسط رهبری ابالغ شدهاند بدون
واسطه و بازنگری تصویب میشوند.
در ادامهی اعتراضات ،به عجوالنه و بدون فکر بودن این طرح اشاره
شده است .ولی اینکه ما حکومت و افرادی که اصطالحا ً در طیف
اصولگرا جا میگیرند را بدون شیرازه ،چارچوب و تفکر ِ غالب تصور
کنیم ساده لوحی است و ممکن است این عقیده آسیب جدیای
بر صاحبان این تصورات بزند .هرچند سیاهیلشکرهای این طیف
بسیار بینظم ،بدون کنترل و تعقل نظراتشان را ارائه میدهند امّا
اغلب توسط پدران معنویشان کنترل شده و سیاستهای کالنشان
تعیین میشود .اگر جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام را در طول
تاریخ انقالب مطالعه کنیم ،شاهد اوج گیری این مجمع و نزدیک
شدنش به یکی از مجالس مهم نظام هستیم .مسیری که با فرمان
همین پدران معنوی هدایت شده است .مجلسی که اگر از نقش
واسطه برای مجلس شورای اسالمی ،به رقیب آن تغییر شکل دهد
و به همراه شورای نگهبان تبدیل به الیههای مستحکمی جهت رصد
قوانین و نمایندهها شود ،دیگر جایی برای ابراز عقیده و ارائهی
رأی ملّت نخواهد ماند .اینجاست که امید پوشالی ملّتی که هنوز
به صندوقهای رأی ایمان دارند به طنزی مبتال میشود که آیتالله
شاهرودی در مصاحبهاش بیان میکند :او که هم در شورای نگهبان
و هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو است ،میگوید گاهی
قانون
در یک مسئلۀ مشخص رأیهایش یکسان نیست و در قبال یک
ِ
مورد بحث در شورای نگهبان مخالفت میکند  -تا ثابت کند برخالف
شرع است  -و یک بار در مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون
مذکور موافقت میکند تا ثابت کند این قانون با تمام ایراداتی که
قوانین باالدستی و کالن نظام است!
گفته شده ،در جهت
ِ
پس از ارائهی طرح ،با جهتدهی مجری برنامه و پاسخهای آیتالله
شاهرودی فضا به سمت ارائه ویژگیهای شخصیتی آقای هاشمی
شاهرودی میرسد .برای مثال زمانی که مجری از او میپرسد او

هر از گاهی ریش سفیدی از این طیف به پا میخیزد و طرح و صحبت
خاصی را ارائه میدهد .اینک هاشمی شاهرودی است که توجه
رسانهها را سمت خود جلب کرده و طرح تازهای را ارائه میکند که
شاید در ظاهر و در متون قانون چنین امری امکان پذیر نباشد اما در
عمل  -در صورت نشان داده شدن چراغ سبز  -سهل و ممکن خواهد
بود .حال اینکه چنین طرحی اجرایی شود بعید نیست و بستگی
به نظر افراد بیشتر و مقبول تری  -از دیدگاه حکومت  -دارد .ولی
مسئلهای که در این مصاحبه جالب توجه بود ،این است که حکومت
جمهوری اسالمی ایران به مرحلهای رسیده که افراد تاثیرگذار آن به
فکر ارائهی طرحهای مختلف جهت اداره حکومت هستند .اینکه چرا
و چه اتفاقی افتاده و چه طرحی برای اداره حکومت انتخاب خواهد
شد؛ مشخص نیست امّا یقینا ً نظام جمهوری اسالمی ،به مرحلهی
حساسی رسیده و شرایط ویژهای رخ داده است که آیتالله شاهرودی
در مصاحبهی کم سابقهاش به لزوم تغییر قانون اساسی اشاره دارد
و برای نخستین بار اعالم میکند ،رهبری دستور "بازنگری" سیاستهای
گذشته را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ کرده است.

envoierfs@gmail.com
www.envoier.com

mansour@muneris.com
www.muneris.com

همراه:

همراه:

۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶

۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲

ﺑﺎ  ٣٠ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ

ﺧدمات ﺑیمه و سرمایهگﺬاری ما شامﻞ:
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ

…ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی

…ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ )(Bank Draft

…ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎدا
…RBC EXPRESS

ﺑﯿﻤﻪ وام ﻣﺴﮑﻦ

ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ و روادﯾﺪ وﯾﮋﻩ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ

ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮔﺮوهﯽ

ﺑﯿﻤﻪ از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﯿﻤﺎریهﺎی ﺳﺨﺖ درﻣﺎن
ﭘﺲاﻧﺪاز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن
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ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ
و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ
و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺷﺨﺼﯽ

In touch with Iranian diversity

ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﯿﻠﯽ

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺎردی

ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ

هم مانند دیگر اعضای مجمع تنها یک رأی دارد ،آیتالله شاهرودی
با فروتنی پاسخ میدهد؛ بله او هم مانند دیگر اعضا است .آقای
شاهرودی تاکید میکند که طیفهای مختلف سیاسی در مجمع
هستند و او آنها را همیشه به آرامش دعوت میکند و این طیفها
را همیشه در کنار یکدیگر نگه میدارد .شاید با بیان این ویژگیها به
یاد آیتالله هاشمی رفسنجانی بیفتیم امّا اکنون میبینیم ،هاشمی
شاهرودی است که بعد از مرگ آیتالله رفسنجانی سعی در جای
دادن خودش در کادر نسبتا ً
محبوب به جای مانده از هاشمی
ِ
ِ
رفسنجانی دارد .امّا با سوال مجری مبنی بر اینکه اگر آرای مجمع
خالف نظر شما باشد چه میکنید ،هاشمی شاهرودی ابتدا پاسخ
میدهد که تمکین خواهد کرد و سپس اضافه میکند که قانون مذکور
به رهبر ابالغ میشود تا تصمیم نهایی را بگیرند و در اینجاست که
ْ
“برابری” اعضا و رئیس مجمع تشخیص
س توجه به آرا و معنای
ِ
نف ِ
مصلحت نظام آشکار میشود.
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آیا امیدِ پوشالی دموکراسی زیر الیههای نظارت و انتصاب گم میشود؟!

7

7

۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷


سال  / 25شماره  - 1488جمعه  4دنفسا 1396

8

In touch with Iranian diversity

سیاست

در تاریخ مدرن آسان ترین راه برای متوقف کردن گسترش یک ایده ،جلوگیری از انتشار آن بوده است

عصر طالیی آزادی بیان و مسمومیت دموکراسی
نوشته زین ِپ توفکسی | ترجمه عماد پورشهریاری
در بیشتر تاریخ مدرن،
آسانترین راه برای متوقف
کردن گسترش یک ایده،
ممانعت از انتشار مکانیکی آن
بوده است .مواردی مانند بستن
روزنامه ،فشار بر مدیر رسانه
و ایجاد سانسوری رسمی برای
انتشار مطالب یا در صورت
لزوم قرار دادن اسلحهای پ ُر
روی پیشانی گوینده.
در حقیقت این اتفاق زمانی
در ترکیه روی داده است.
بهار  ١٩٦٠بود و گروهی از
افسران نظامی ،کنترل دولت
و رسانههای ملی را در دست
گرفته بودند و اطالعاتی
پوششی برای سرکوب هرگونه
تهدید هماهنگ به کودتا منتشر
میکردند .اما برای توطئهگران
بهطور ناراحتکنندهای مسابقه
فوتبال پرطرفداری میان ترکیه و
اسکاتلند برنامهریزی شده بود
تا دو هفته پس از کودتا در
پایتخت برگزار شود .مسابقاتی
اینچنینی در رادیوی ملی بهطور
زنده پخش میشد و گزارشگری تمام وقایع بازی را بهطور کامل
شرح میداد.
مردمی از سراسر ترکیه در ورزشگاه دور هم جمع شده بودند و
تیمملی را تشویق میکردند.
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لغو کردن بازی برای دولتِ روی کار آمده بسیار خطرناک بود ،چراکه
ممکن بود محرکی برای اعتراضات شود .اما اگر گزارشگر چیزی
سیاسی در رادیو میگفت چه میشد؟ یک اظهارنظر میتوانست
کشور را به هرجومرج بکشاند .به همین خاطر افسران به راهحل
مشخصی رسیدند ،آنها برای تمام  ٢ساعت و  ٤٥دقیقه گزارش
زنده ،چندین اسلحه آماده روبهروی گزارشگر گرفتند.

8

بشر گونهای اجتماعی است ،بهطور ویژه مستعد تازگیها هستیم،
پیامهایی از تایید و تعلق به یک گروه و پیامهایی از خشونت در
برابر دشمنان را دوست داریم .این گونه پیامها برای جوامع انسانی
مانند نمک ،شکر و چربی برای ذائقه انسانی هستند و فیسبوک ما
را برای به دست آوردن آنها حریص میکند ،یا آنطور که نخستین
مدیر آن ،شون پارکر میگوید «چرخهای است از بازخورد ارزیابی
اجتماعی».

ترول٣های راستگرای افراطی آن را به اشتراک گذاشتهاند یا هجوم
رباتهای روسی است؟ آیا همه اینها به کمک هوش مصنوعی
ساخته شده است؟ (بله ،سیستمهایی وجود دارند که میتوانند
بهطور فزایندهای ویدیوهای دروغین و قابلقبول ایجاد کنند).
یا فرض کنیم خود شما ویدیویی را منتشر کرده باشید .در این
صورت ،آیا کسی آن را تماشا میکند؟ آیا ویدیوی شما در دریای
مطالب و میلیونها محتوای تولیدشده گم نمیشود؟ آیا انتشار آن
با الگوریتمهای فیسبوک قابل قبول است؟ آیا یوتیوب آن را به
دیگران پیشنهاد میدهد؟

این راهحل هم ممکن بود خطرآفرین باشد ،اما میتوانستند آن را
مدیریت کنند و حداقل یک گزارشگر تهدید شده بود و یک بطری
شکسته برای کنترل رسانه کافی بود.

شاید کمی خوششانس باشید و در الگوریتم فضای عمومی قرعه
شانس به نام شما افتاده باشد ،مخاطبان ممکن است شما را
دوست داشته باشند یا از شما متنفر باشند .آیا پست شما الیکها
و بازنشرهایی به دست آورده؟ آیا «مشارکتی» متفاوت نصیب آن
شده است؟

مدلهای مختلف در این کتاب عمومی سانسور یا همان پیداکردن
گلوگاه و فشار دادن آن ،زمانی امری عادی در سراسر جهان بود .به
همین دلیل است که تا همین چند وقت اخیر ،انتشار و چاپ اخبار
کاری پرهزینه و دشوار بود و زیرساختهای آنها که در دست چند
نفر متمرکز بود به سادگی آسیب میدید.

آیا هزاران پیام ،نوتیفیکیشن ،م ِنشنها و ایمیلهای ساختگی و
تهدیدآمیز دریافت کردهاید؟ آیا گروههای نامشخص و خشمگین
 ١٠٠پیتزا از طرف شما سفارش دادهاند؟ آیا با گروه ضربت تماس
گرفتهاند و هنگام شام با مردانی سیاهپوش و اسلحه به دست
روبهرو شدهاید؟

اما امروز این کتابِ راهنما دیگر کاربردی ندارد .وقتی هرکسی
میتواند در چند ثانیه یک حساب توییتری ایجاد کند و وقتی هر
اتفاقی را گوشیهای هوشمند مردم ضبط میکنند ،گلوی چه کسی
ن میزوری ١در آگوست ،٢٠١٤
را میتوان فشرد؟ در اعتراضات فرگوس ِ
پخش زنده یک نفر از اعتراضات به نام مصطفی حسین در دقایقی
به اندازه شبکه سیانان مخاطب پیدا کرد .اگر جنایتکار جنگ
ه توییتر به
بوسنی و کرواتها ٢در جلسه دادگاه سم بخورد ،هم 
دقیقهای از آن مطلع میشوند.

در چنین شرایطی ،دستان خود را باالی سرتان گرفتهاید و ممکن
است احساس کنید دارای قدرتی شگفتانگیز برای بیان و اظهار
تفکرات خود هستید .اما درواقع شما فقط موجب عصبانیت
وبسایت  ٤chanشدهاید یا آنها را سرگرم کردهاید که در هر دو
صورت به شما تبریک میگوییم :شما مخاطبی پیدا کردهاید .در
واقعیت عصر طالیی آزادی بیان اینگونه است :در قرن بیستویکم،
ظرفیت انتشار عقاید و دستیابی به مخاطب ،دیگر به دسترسی به
زیرساختهای انتشار اخبار گرانقیمت و متمرکز محدود نمیشود،
بلکه به جای آن به توانایی فرد در جمع یا توزیع توجه ،بستگی
دارد .درحال حاضر ،جریان توجهات جهانی تا حد زیاد و قابلتوجهای
در اختیار چند پلتفرم دیجیتال است   :فیسبوک ،گوگل (که
مالکیت یوتیوب را در اختیار دارد) و تا اندازهای کمتر توییتر.
این شرکتها که بسیار دوست دارند خود را نمادی از آزادی
بیان معرفی کنند به چنان وسعتی دست پیدا کردهاند که جهان
تاکنون مانند آن را به خود ندیده است ،آنها توزیع رسانهای
را به سلطه خود درآوردهاند و بهطور روز افزونی خود را همان
فضای عمومی جا میزنند .اما در هسته آنها این تجارت است که

در محیط ارتباطی امروز ،وقتی کسی میتواند موضوعی را بهطور
زنده منتشر کند یا عقاید خود را در شبکههای اجتماعی پست کند،
سانسورکردن ناممکن به نظر میرسد .این دوره باید عصر طالیی
آزادی بیان باشد.
و البته که این دوره عصر طالیی آزادی بیان است ،اگر به دروغگویی
چشمان خود اعتقاد داشته باشید .آیا ویدیویی که میبینید واقعی
است؟ این فیلم واقعا کجا و در چه زمانی ضبط شده است؟ آیا

خودنمایی میکند ،آنها دالالن تبلیغاتی هستند .برای هر شخص
مجازی که بخواهد پولی پرداخت کند ،آنها ظرفیتی را خواهند
فروخت تا چشمان ما بهطور ویژه مورد هدف قرار بگیرند .آنها
در مواقع آنالین بودن و غیر از آن کنترل گستردهای بر رفتار ما
دارند تا پیشبینیهای بیش از پیش دقیق و خودکار از تبلیغات
کارآمد به دست آورند و محتوایی تولید کنند که ما بیشتر به
کلیککردن ،ضربه زدن و خواندن صفحات آنها تا انتها ادامه دهیم.
این فضای عمومی الگوریتمی چه چیزی میخواهد به ما بخوراند؟
در بیان تکنیکی ،فیسبوک و یوتیوب براساس «فعالیتها بهینه
شدهاند» ،مدافعان آنها از این جمله استفاده میکنند تا به شما
بگویند تنها آنچه خواستهاید را دریافت کردهاید .اما هیچ چیز
اجتنابناپذیر و عادی درباره روشهای بهخصوصی که فیسبوک و
یوتیوب برای احاطه توجه ما به کار میبرند ،وجود ندارد .الگوهای
آنها درحال حاضر به خوبی شناخته شده است .وبسایت Buzzfeed
در یک گزارش مشهور در نوامبر  ٢٠١٦مینویسد«   :اخبار جعلی
درباره انتخابات از مجموع اخبار انتخابات منتشرشده از  ١٩رسانه
بزرگ ،مشارکت بیشتری در فیسبوک کسب کردهاند».

عالوه بر این ،در این کافه تریا هیچ برچسب غذایی وجود ندارد.
برای فیسبوک ،یوتیوب و توییتر ،همه گفتارها ،چه اخبار فوری
باشد ،چه ویدیوی بامزه حیوانات یا تبلیغی هوشمندانه از تیغهای
اصالح ،همان «محتوا» هستند ،هر مطلب تنها برشی دیگر از کیک
چرخ فلک هستند .یک پست شخصی مانند یک تبلیغ دیده میشود
و شبیه همان مطلبی است که نیویورکتایمز منتشر کرده است
که خود احساس بصری مشابهای با یک روزنامه جعلی تهیه شده
در یک بعدازظهر دارد .همچنین ،همه این گفتارهای آنالین دیگر
معنای سنتی عمومی را ندارند .البته فیسبوک و توییتر گاهی به
مکانهایی تبدیل میشوند که گروهی از افراد تجربیهای همزمانی
در آن احساس میکنند .اما در حقیقت ،مطالب بهطور خصوصی
ارسال و دریافت میشوند .روح فضای عمومی امروز در میلیونها
مویرگ شخصی تقسیم و پنهان شده است .بله؛ مشارکت در
گفتمانهای جمعی برای همه افراد بسیار آسانتر شده است ،اما
بهطور همزمان باعث ایجاد مکالمات خصوصی در پشت سر شما و
سایر افراد میشود .بدون پرده صحبت کنیم ،اینها از نظر فکری،
حقوقی و اخالقی ،همه آن چیزی که ما بهعنوان آزادی بیان فکر
میکردیم را بیاعتبار میکنند.
موثرترین روش سانسور امروزه نه ممانعت از صحبتکردن بلکه
دخالت در اعتماد و توجه است .در نتیجه ،این روش شبیه هیچیک
از مدلهای قدیمی سانسور نیست .آنها شبیه کمپینهای آزار و
اذیت هدایتشده یا گستردهای هستند که خشونتی وسیع برای
تحمیل هزینهای سنگین و نابرابر در مقابل سخت گفتن را کنترل
میکنند .آنها شبیه اپیدمی اخباری نادرست هستند که تالش
میکنند اعتبار منابع اطالعاتی موثق را زیر سوال ببرند .آنها شبیه
کمپینهای رباتی ترولها و منحرف کردن حواس افراد یا شبیه فاش
کردن قطرهچکانی مواردی هکشده برای در باتالق فرو بردن توجه
به رسانههای سنتی هستند.
این تاکتیکها معموال قانونی را زیر پا نمیگذارند یا خود را به
کمربند متمم اول قانون اساسی آمریکا ٥مجهز میکنند .اما همه
آنها به سوی همان هدفی حرکت میکنند که اشکال قدیمی
سانسور حرکت میکردند .آنها بهترین ابزارهای موجود برای توقف
انتشار و توجه به عقاید هستند .آنها میتوانند پلتفرمهایی بزرگ
را به مکانهایی هولناک برای تعامل با سایر افراد تبدیل کنند.
وقتی پلتفرمهای بزرگ ،شخصی را به خاطر نقص «قوانین جامعه»
تعلیق یا از شبکه خود اخراج میکنند ،از نظر بسیاری این کار همان
روشهای قدیمی سانسور است ،اما از نظر فنی نقض آزادی بیان
نیست ،حتی اگر این کار نمایشی از قدرت گسترده آن پلتفرم باشد.
همچنان همه میتوانند گفتههای تیم جینوت ،٦ترول راستگرای
افراطی را در اینترنت بخوانند .درحالیکه توییتر او را از پلتفرم خود
اخراج کرده است .بسیاری دیگر از تفکرات برجسته و قدیمی درباره
آزادی بیان در عصر رسانههای اجتماعی قابل محاسبه نیستند.
نظریه جان استوارت میل که «بازار ایدهها» حقیقت را ارزیابی
میکند ،در اخبار جعلی مجازی پنهان شده است .ادامه در ص ۱۰

آﯾﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف ﻧﺎﺷﯽ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﯾﺪ؟
ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  ICBCﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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• ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ هﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
• ﻣﺸﺎورﻩ راﯾﮕﺎن
• ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺰل
• درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ
 ICBCاﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪد ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ
وﮐﻼی ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻤﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ICBCﺟﺪﯾﺪاً ﻋﻮض ﺷﺪﻩ.
ﻗﺒﻞ از هﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
 ICBCﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪﻩ
ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

In touch with Iranian diversity

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺷﻤﺎ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
» Matthew Faheyﻣﺎﺗﯿﻮ ﻓﻬﯽ« ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ ﺧﻮد را در آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدف راﻧﻨﺪﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ :ﻋﻀﻼت ،ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﺨﻮان ،آﺳﯿﺐهﺎی روﺣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدف،
ﻓﻠﺞ ،ﺿﺮﺑﻪ ﺳﺮ و از دﺳﺖ دادن ﺣﻘﻮق و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎﺗﯿﻮ ﻓﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﻓﺘﺮ ﻣﺎﺗﯿﻮ ﻓﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻮرتﺷﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

For Farsi Call
Bahar Afshari at 604 - 561 - 4644

For English Call Matthew Fahey at 604 - 718 - 6880
or Email mfahey@westpointlawgroup.com
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سیاست  -گفت و گو

عصر طالیی آزادی بیان و مسمومیت دموکراسی
ادامهی صفحه ۸
همچنین این گفته مشهور آمریکایی که «بهترین درمان برای
گفتار بد ،گفتار بیشتر است» معنای خود را از دست داده
است ،چراکه گفتار جمعی ،اما غیرعمومی است .درواقع به
آنچه نمیتوانید ببینید چطور واکنش نشان میدهید؟ وقتی
نتوانید همان مخاطب پیام اصلی را هدف قرار دهید ،چطور
میتوانید تأثیر گفتار «بد» را با گفتار بیشتری درمان کنید؟
در گذشته ،سخنان دست دوم اصال به سختی میتوانستند
به مخاطب انبوه دست پیدا کنند .این اخبار به ندرت
میتوانستند از دروازهبانهایی که اخبار بعدازظهر را منتشر
میکردند ،عبور کنند ،دروازهبانهایی که با چند خیابان
فاصله در نیویورک و واشینگتن دیسی زندگی و کار میکردند.
بهترین کاری که معترضان میتوانستند انجام دهند ،اغلب
مهندسی و قربانی نمایشهایی عمومی بود که آن دروازهبانها
به سختی میتوانستند از آن چشمپوشی کنند .مانند آنچه
رهبران حقوق مدنی آمریکا انجام دادند و بچه مدرسهایها
را برای راهپیمایی به خیابانهای بیرمنگامِ آالباما فرستادند تا
برهنهترین اشکال خشونت پلیس جنوبی را در برابر دوربینها
ترسیم کنند.
اما در آن زمان ،همه بازیگران سیاسی میتوانستند حداقل هر
آنچه بقیه مشاهده میکنند را ببینند .امروز ،قدرتمندترین
افراد نیز گاهی نمیتوانند بهطور موثر بخشی از مردم را
در مقابله با پیامهای گسترده قانع کنند .در زمان انتخابات
ریاستجمهوری سال  ،٢٠١٦جاشوا گرین و ساشا آیزنبرگ
در نشریه بلومبرگ گزارش دادند کمپین ترامپ از مطالب
سیاه (پستهایی غیرعمومی که مخاطب خاصی را هدف
قرار میداد) استفاده کردند تا آمریکاییهای آفریقاییتبار را از رأی
دادن در ایالتهای حساس دور کنند .کمپین کلینتون که به سختی
میتوانست این پیامها را رصد کند ،بهطور مستقیم با آنها مقابله
کرد ،حتی خود هیالری کلینتون شخصا خود این موضوعات را به

اخبار عصرگاهی آورد ،اما این هم روشی موثر برای دستیابی به
این گروه از مخاطبان نبود ،چراکه تنها کمپین ترامپ و فیسبوک
میدانستند این مخاطبها چه کسانی هستند.

$1,878,000.00
7bed/5bath Single House in
Burnaby, South (Highgate),
13 years young, 2607 sqft,
with 3 kitchens
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$218K

Proﬁtable Convenience Store in Dountown Vancouver

Excellent Brewery business
with 25 years history and 2 licenses (Beer & Wine) $348K

$28K

Mediterranean Grocery, N.BBY. Near Lougheed Mall
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Body Nutrition Business in Downtown Van $48K

$108K

Pizza Shop On Commercial Dr. Vancouver

$220K

Very proﬁtable Toy & Hobby Store in Metrotown Mall - RC World

$160K

)Donair Shop With Liquor Licence In Van (West

Convenience business with property in N Van $799K
$230K

Donair shop on Granville St, downtown

$88K

Sign manufacturing business

$29K

)Shoe Repair Shop in Vancouver (West

$198K

Proﬁtable Convenient Store in Coquitlam

رﺿﺎ ﺧﺪاﺑﺨﺶ
ﻣﺸﺎور اﻣﻮر اﻣﻼ ک
)ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ  -ﺗﺠﺎری(

Residential,Commercial
& Business

Cell:
604 916 7212

rkodabash@gmail.com
W.RayKodabash.com

$88K
$59,500

Smoke shop in a mall- N Coquitlam

$24.800

Kids Cafe with an indoor play area in a mall-Coquitlam

$1050

Lease: Ofﬁce (650 sqft) Retail / Storge, In N BBY.

ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻦ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،زﻣﯿﻦ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش
ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻄﻠﻊ ،ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﮐﻮﺷﺎ و ﺻﺎدق
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ در اﻣﺮ ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر
ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاهﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد را در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دهﻢ.

ﺗﻠﻔﻦ٦٠٤ - ٧٨٣ - ٨٠٠٧ :

New Coast Realty

ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪی ﭘﺎرﺳﯽ
)ﻓﺎرﺳﯽ -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

ﺗﺮﺟﻤﻪی هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﭘﺰﺷﮑﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ادﺑﯽ و ﺟﺰ آن

ﺗﻠﻔﻦ٧٧٨-٣٨٨-۴٠٨٧ :

Coffee shop/ Restaurant & Bar in Vancouver $340K
Convenience store in North Vancouver

و با همکاری کارکنان فیسبوک انجام داده ،کاری که شرکتهای
فناوری برای بسیاری از کمپینهای سیاسی و تبلیغدهندگان بزرگ
انجام میدهند .چه کسی به اینکه این گفتهها از کجا آمده و

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻮﻓﯽ
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دانستن این نکته اهمیت زیادی دارد که بدانیم در استفاده از
پستهای سیاه ،کمپین ترامپ از یک ابزار ساده اسلحهسازی نکرده
است .درواقع این کار استفاده از فیسبوک به همان شکلی بوده که
برایش طراحی شده است .کمپین تبلیغاتی این کار را با قیمتی ارزان

ﺗﻠﻔﻦ۶٠۴-٧٧١-١۴۴٧ :

persianlanguagecenter@gmail.com
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻟﯿﺴﺘﯿﻨﮓﻫﺎ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ
وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

www.persiantranslationcenter.com
!Persian: Ours to Cherish



سیاست  -گف ت و گو

این ایده که گفتار بیشتر و در نتیجه مشارکت بیشتر و ارتباط بیشتر
باالترین و بهترین وضع را ایجاد خواهد کرد ،گزارهای مشترک در
میان صنعت فناوری است .اما یک تاریخپژوه ممکن است به این
باور بهعنوان یک سفسطه یا استدالل غلط نگاه کند .فیسبوک
صرفا معترضان مصری عاشق دموکراسی را به هواداران بازی تمدن
( )Civilizationمتصل نمیکند ،فیسبوک هواداران نژاد سفید
را کنار یکدیگر جمع میکند ،کسانی که حاال میتوانند به شکل
مؤثرتری با یکدیگر مالقات کنند .فیسبوک به ارتباط میان راهبههای
بودایی افراطی کمک میکند تا با یکدیگر در تماس باشند ،کسانی
که اکنون ابزاری قدرتمند برای تحریک ،تطهیر اخالقی و تقویت رو
به رشدترین بحران مهاجران در جهان را در دست دارند.
آزادی بیان یک ارزش دموکراتیک مهم است ،اما تنها ارزش نیست.
در سنت لیبرال ،آزادی بیان معموال به شکل یک خودرو دیده
میشد ،شرطی ضروری برای به دست آوردن دیگر ایدهآلهای
اجتماعی مانند ایجاد دانش عمومی ،ایجاد مباحث سالم ،منطقی و
آگاهیبخش و حفظ طراوت و پویایی جوامع .آنچه ما امروز شاهد
آن هستیم این است که زمانی که آزادی بیان بهعنوان یک هدف
و نه یک روش مورد استفاده قرار میگیرد ،تحریف و عقیمماندن
همه آن چیزی که از آن انتظار میرفت ،بشدت محتمل میشود.
ایجاد یک دانش عمومی نیازمند حداقل عالیمی کارا برای تشخیص
حقیقت از کذب است .ایجاد بحثی سالم ،منطقی و آگاهیبخش در
جامعه انبوه نیازمند سازوکاری است که نظرات مخالف و ترجیحا
بهترین حالت آنها را ارزیابی کند .بهطور مشخص ،هیچ فضای
عمومی تاکنون نتوانسته به این شروط ایدهآل دست یابد ،اما
حداقل چنین ایدهآلهایی وجود داشت .مشارکتهای الگوریتمی
امروز ،در مقایسه با گذشته ،هیچ ایدهآلی نسبت به فضای عمومی

برخی دانشمندان پیشبینی میکنند در چند سال آینده ،تعداد
کودکانی که با چاقی مفرط روبهرو هستند ،از کودکانی که با
گرسنگی درگیرند ،پیشی بگیرد .چرا؟ زمانی که شرایط انسانی با
گرسنگی و قحطی مشخص شود ،اشتیاق انباشتن کالری و نمک
منطقی به نظر میرسد .درحال حاضر ما در محیطی اشباعشده از
غذا زندگی میکنیم و حراست ژنتیکی ،فرهنگی یا روانشناسی کمی
در برابر این تهدید جدید داریم .به همین شکل ما در برابر این
تهدیدهای جدید و بالقوه ایدهآل گفتارهای دموکراتیک حراستهای
اندکی داریم ،حتی اگر در گفتار بیش از همیشه غرق شده باشیم.
خطر در اینجا کم نیست .در گذشته ،ایجاد آنتیبادی سیاسی،
فرهنگی و سازمانی در برابر انقالبهای اطالعاتی بکر و متمایز
گذشته ،نسلها طول میکشید .اگر فیلم تولد یک ملت و پیروزی
اراده امروز اکران شوند ،با شکست روبهرو خواهند شد .اما هر دو
زمانی نمایش داده شدهاند که صنعت فیلم هنوز در مرحله نوزادی
بود و استفاده خالقانه آنها از رسانه به تقویت و احیای کو کالکس
کالن ٧و رویش نازیسم کمک کرد.
درحالحاضر ،میتوانیم بگوییم هسته اصلی و مدل تجاری
پلتفرمهای فناوری بزرگ با قدرت طلبی ،پروپاگاندا ،اخبار نادرست
و قطبیسازی سازگاری زیاد دارد .این پلتفرمها توجهات را به
زیرساختهای نظارتی گسترده جلب میکنند و در مقیاسهای
خیلی بزرگ ،افراد را اغلب با تبلیغات خودکار هدف قرار میدهند.
آنتیبادیهای سازمانی مانند حقوق ،دستورالعملهای اخالقی
روزنامهنگاری ،بازرسیهای مستقل و آموزش عمومی که بشر برای
مراقبت در برابر سانسور و پروپاگاندا ایجاد کرده است ،در جهانی
ظهور پیدا میکرد که در آن فشردن گلوی چند دروازهبان و تهدید
چند نفر ،در ممانعت از صحبتکردن روشی مناسب بود .این
روشها دیگر کاربردی ندارند.
اما ما نباید در برابر وضع فعلی منفعل باشیم ،فیسبوک تنها ١٣سال
دارد ،توییتر  ١١ساله است و حتی گوگل  ١٩ساله است .در این
زمان و در تکامل انقالب صنعت ماشینی ،هنوز هیچ کمربند ایمنی،
ایربگ و سیستمهای کنترلی وجود ندارد .قوانین و ساختارهای
محرک درباره چگونگی کنترل توجهات و نظارت در اینترنت باید
تغییر کند .اما نکته مثبت درباره فیسبوک ،گوگل و توییتر این است

ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻔﺎری

• ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺧﺮﯾﺪ ،ﻓﺮوش و اﺟﺎره اﻣﻼک در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﺳﯽ
• ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺨﺼﺺ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﯽﺳﯽ

Realtor, Rental Property Manager
& Mortgage Broker
Cell: 778 - 928 - 5557
Oﬃce: 604 - 421 - 1010
a.saffari2011@gmail.com
3137 St Johns St. Port Moody, BC

اﯾﺮان و اﻗﺼﺎ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ،ﺗﻬﯿﻪ ﺗﻮرهﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ،
ﮐﺮوز و  . . .در آژاﻧﺲ هﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮرﯾﻦﮐﯽ
آﻣﺎدﻩ ﻣﺸﺎورﻩ و راهﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ هﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ

Tel:604 - 710 - 0241
elena.mktravel@telus.net
elena1travel@gmail.com

BC REG NO: 3517, IATA Accredited Agent

)MK Travel / Direct Line: 604 - 710 - 0241 (Elena Farbehi
# 5-1480 Marine Dr. North Vancouver, BC. V7P 1T6

منبعwired.com   :
 .١مجموعهای از اعتراضات و تنشها بود که در شهر فرگوسن،
میزوری آمریکا پس از قتل یک سیاهپوست (مایکل براون ۱۸
ساله) به دست پلیس آمریکا روی داد .این درگیریها در سه دوره
چندروزه از آگوست  ۲۰۱۴تا آگوست  ۲۰۱۵در شهر فرگوسن به
وقوع پیوست.
 .٢اسلوبودان پرالیاک فرمانده سابق نیروهای کرواسی ،هنگامی
که حکم دادگاه مبنی بر تایید جنایتکار بودن او در جنگ بوسنی
اعالم شد از جای خود بلند شد و با گفتن اینکه جنایتکار جنگی
نیست و این حکم را قبول ندارد یک بطری سم را نوشید.
 .٣در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته میشود که با رفتار مخرب
در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران ،ایجاد تشنج و بیان
مطالب محرک و توهینآمیز هستند.
 .٤یک وبسایت انگلیسیزبان که افراد میتوانند در آن به شکل
بینام مطالبی منتشر کنند.
 .٥بر اساس این متمم وضع هرگونه قانونی که مانع آزادی بیان
مطبوعات شود ممنوع است.
Tim “Baked Alaska” Gionet .٦
 .٧گروهی نژادپرست که طرفدار برتری نژاد سفید ،یهودستیزی،
نژادگرایی ،ضدیت با آیین کاتولیک ،بومیگرایی و نفرت نژادی
است.

In touch with Iranian diversity

Ebrahimi Accounting
& Tax Services
www.ebrahimiaccounting.ca

ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ اﺑﺮاهﯿﻤﯽ
ﻣﺴﻌﻮد اﺑﺮاهﯿﻤﯽ

دارای ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ

• اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
• ﺗﻨﻈﯿﻢ و ارﺳﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت e-file
• ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبهﺎی ﻣﺎﻟﯽ
• Accounting, Taxation and Audit
• USA Tax Preparation and ﬁling
• Preparation of Financial Statements

CALL: 604-757-1279
# 545 - 1199 W Pender St.
Vancouver, BC. V6E 2R1
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کارکرد آنها چیست ،اهمیتی میدهد؟ درست مانند مواجهه افراد
با تبلیغات .باقی داستان ارتباطی به شرکت فیسبوک ندارد .مارک
زوکربرگ فیسبوک را بر پایه «ارتباط جهان» و شعار «نزدیک کردن
جهان» بهعنوان شاهدی بر فضیلت مدنی شرکت بنا کرده است .او
در ویدیویی آنالین با افتخار درباره انتخابات آمریکا میگوید« :در
سال  ،٢٠١٦مردم میلیونها تعامل و بحث آزاد در فیسبوک داشتند
و نامزدها از طریق کانالهایی بهطور مستقیم با میلیونها شهروند
ارتباط برقرار کردند».

سالم ندارند.

که آنها میتوانند بسیار بهتر عمل کنند ،درخواست عمومی از آنها
برای اصالح همه این مشکالت اساسا اشتباه است .راهحلهای کمی
برای معضالت گفتمان دیجیتال وجود دارد که شامل تغییرات عظیم
نباشد ،مواردی که تنها محدود به تصمیمگیری مارک زوکربرگ
نمیشود .باید تصمیمات اساسی سیاسی گرفته شود .در قرن بیستم،
قوانینی در آمریکا تصویب شدند که مشخص میکرد صاحبخانه
چه میران حریم شخصی به مستأجرش میدهد و تعیین میکرد
یک شرکت مخابراتی تا چه اندازه میتواند بر مشتریان خود نظارت
داشته باشد .ما باید تصمیم بگیریم تا چه اندازه میخواهیم نظارت
دیجیتال ،کانالیزه کردن توجهات ،جمعآوری دادهها و تصمیمگیری
الگوریتمی را در کنترل داشته باشیم .باید این مباحث را آغاز کنیم.
هماکنون.
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اطالعیه

Canada Rumi Cultural
Academy
آ کادمی فرهنگی موالنا

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون مباحث
معنوی حضور شما را گرامی میدارد.
راه کارهای حیات معنوی و سلوک عرفانی  ،رویکرد
وجودی به آموزه های دینی
تفسیر انفسی آیات قرآن کریم  ،روان شناسی نفس و
مباحث اخالق کاربردی
محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه
جمعه  ۲۳فوریه ۲۰۱۸

از ساعت  ۷:30تا  ۹:۳۰شب

مکان سالن سخنرانی آکادمی فرهنگی موالنا
واقع در خیابان هاربر ساید درایو نورت ونکوور

UNIT 105#850 Harbourside Dr.
North Vancouver BC V7P 0A3
آکادمی فرهنگی موالنا
تلفن تماس 778 320 8222

اطالعیه

نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی
برگزار میکند:
Active Living

In touch with Iranian diversity

این برنامه رایگان برای اشنایی بانوان مهاجر با
مراکز تفریحی /ورزشی نورت ونکوور و وست ونکوور
طراحی شده است.
شامل  4جلسه یوگا ،زومبا ،ایروبیک و بدمینتون
همراه با اطالعات مفید تغذیه و سالمت
زمان :روزهای جمعه  16و  23فوریه،
 ۲و  ۹مارچ ۲۰۱۸
ساعت  12:30تا  2:30بعد از ظهر
مکان :رک سنتر نورتونکوور و وستونکوور
بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه ،لطفا ثبت
نام فرمایید.
شادی اشتری ۶۰۴ - ۹۸۸ - ۲۹۳۱
داخلی ۲۶۳
محل برگزاری :واحد  ،207شماره 123
خیابان  15شرقی نورت ونکوور
این برنامه از سوی دولت تامین مالی شده و
رایگان میباشد.

اطالعیه
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جلسه ماهیانه کانون مهندسین فارغ التحصیل
دانشکده فنی دانشگاه تهران مقیم بریتیش کلمبیا
در تاریخ چهارشنبه 28فوریه  2018از ساعت ۷
تا  ۹بعدازظهر در آدرس زیر تشکیل خواهد شد:
Delbrook Community Centre /
FIR ROOM
851 West Queens Road, North
Vancouver, BC
دراین جلسه آقای دکترمحمود گنابادی
سخنرانی تحت عنوان :
“The World Financial Instability
loop & Anti- Globalism
”Movements
" "Threats & Opportunities, 2018
ایراد خواهند کرد.
از کلیه عالقمندان دعوت میشود در این جلسه که با
پذیرایی همراه است حضور بهم رسانند.

هیئت مدیره کانون فارغ التحصیالن دانشکده
فنی دانشگاه تهران مقیم بریتیش کلمبیا
www.fannibc.com

کرد .هدف این برنامه ارتقای زندگی در City of
 North Vancouverو الهام بخشیدن به داستانها
و دوستی ها از طریق استفاده خالق از فضا ،منابع،
کارمندان و فنآوری موجود در کتابخانه ،از جمله
ایستگاه دیجیتال سازی میباشد.
ساکنان  City of North Vancouverمیتوانند
برای آگاهی بیشتر ،فرم درخواست و نمونه هایی
از برنامههای موفق پیشین از وبسایت ما در آدرس
 www.nvcl.ca/smallgrantsبازدید کنند .اگر
ایدهای دارید و مایلید بدانید که واجد شرایط است
یا نه ،از طریق ایمیل با شیده طالبان @staleban
 cnv.orgتماس بگیرید .معیارهای ما طوری طراحی
شدهاند تا اطمینان حاصل کنیم که کمک مالی
مورد نظر از طیف متنوعی از پروژههای ارتباط
فرهنگی و فراگیر حمایت میکند.
لطفا توجه داشته باشید که این برنامه متعلق به
افراد از تمامی فرهنگ ها و نقاط مختلف جهان
میباشد و الزاما مختص به ایرانیان عزیز نیست.

آشنایی و تجربهی آموزشهای ،رابرت ساردلو
Robert Sardello
کنشگر و هماهنگ کننده :حمید توحید
DwonTwon Vancouver
Tel: 604-681-9510
hamiddcba4321@gmail.com
زمان :شنبهها،هر دو هفته یکبار
لطف ًا در صورت تمایل ،برای اخذ جزییات
بیشتر،تماس بگیرید .نشستها آزاد و رایگان

) داوطلبان( VOLUNTEER
MEETING

سازمان ساکسس در ونکوور

آموزش نقاشی و طراحی با

اطالعیه

کانون اندیشه

برگزار میکند:
موضوع :نگاهی اجمالی به سنت ،تجدد ،نقش
ایدئولوژی و عرفان در حکومتها
توضیح :این جلسه به صورت میزگرد با حضور
تنی چند از صاحبنظران و مشارکت تعدادی
از حضار در جلسه انجام میشود.
زمان :جمعه  ۲مارس  ۲۰۱۸از ساعت
 ۵:۳۰تا ۷:۳۰
مکان :کاپیالنو مال طبقه دوم سالن ۲۰۳

اطالعیه

چهارشنبه سوری Fir Festival

جشن آتش وروشنایی ،سروروشادمانی،
جشن نوزایی طبیعت وجشن ملی ایرانیان
مبارک باد
Volunteers will
recieve volunteer Certificate
E-mail: info@iccofbc.com
WEB: iccofbc.com
Date: Saturday,
March 4, 2018
Time: 6pm
Royal Canadian Legion Office,
123 West 15th Street, North
Vancouver, BC
Info: 604 -726 1650
اتحادیه ایرانیان کانادا
Iranian-Canadian
Congress of Canada

اطالعیه

انجمن ایرانیان برنابی

به آگاهی میرساند جلسات فرهنگی ،اجتماعی
و تفریحی انجمن ایرانیان برنابی شامل :مقاله،
شعر همراه آهنگ ،ترانهخوانی ،موسیقی کر،
شاهنامهخوانی با ضرب و  . . .میباشد.
هر هفته روزهایشنبه ،ازساعت  3تا 5
ساختمان سینیور سنتر /جنب کتابخانه
شمال لوهید مال ،خیابان کامرون،
شماره 9523
تلفن۶۰۴ - ۷۷۹ - ۴۴۲۲ :
روابط عمومی انجمن

اطالعیه

North Vancouver City Library
Small Grants Program

کمک مالی کتابخانه نورت ونکوور سیتی
برای پروژه های خاص
مهلت درخواست تا  1مارچ
کتابخانه نورثونکوور سیتی برنامه کمک مالی
کوچک  2018خود را اعالم میکند .هدف این
برنامه تأمین مخارج مورد نیاز برای حمایت از
فرصتهای خالقانه برای پروژههایی است که باعث
ترویج یا دگیری ،درک متقابل و دوستی در میان
ساکنان  City of North Vancouverخواهند شد.
این برنامه تا سقف  500دالر به اشخاص واجد
شرایط که متمایل به برقراری ارتباط میان
فرهنگی در جامعه خود میباشند ،توزیع خواهد

اطالعیه

آیا به دنبال کار میگردید؟
ما میتوانیم به شما کمک کنیم
اگر شما یا کسی که شما میشناسید برای پیدا
کردن شغل با مشکل روبرو هستید .مشکالتی از
قبیل تازه وارد بودن ،نداشتن تجربه کانادایی یا
داشتن فاصله در رزومه خود ،ما در سازمان خدمات
مهاجرین استان بریتیشکلمبیا به رایگان به شما
در پیدا کردن مسیر انتخاب شغل کمک میکنیم.
لطفا برای اطالعات بیشتر با شماره
زیر تماس بگیرید.
نگین۶۰۴ - ۶۸۴ - ۲۱۲۳ :

اطالعیه

آموزش مقدماتى زبان انگلیسی

و آشنايى با فرهنگ كانادا براى
بزرگساالن و تازه واردين

با سپاس فراوان از همکاری داوطلبانه خانم هما
سروشی مشاور امالك که سالها تجربه آموزگاری در
مدارس ونکوور را دارند.
روزهای چهارشنبه ۶ -تا  ۷:۳۰غروب
130 2nd St. East. North Vancouver
ورود برای همه آزاد و شهریه داوطلبانه و به نفع
خیریه پرديس است .نامنويسى الزامى است.
تلفن تماس و نامنويسى :هما سروشى
778-317-9707
تلفن اطالعات۶۰۴ - ۹۸۰ - ۴۶۷۸ :
خیریه پردیس

اطالعیه

مدرسه ی نور دانش

اطالعیه برگزاری کالسها در مناطق شهری
نورتونکوور ،برنابی ،یو بی سی و کوکیتالم
چون شکر شیرین و چون گوهر ،زبان فارسی است
فارسی ،فرهنگ و آیین و نشان پارسی است
زبان مهمترین عامل حفظ و ارتباط بین نسلهاست،
پس بکوشیم تا با آموزش زبان فارسی به فرزندانمان
ارتباط خود را با نسل جدید ،حفظ و تقویت نماییم.
مدرسهی نور دانش با مجوز رسمی برگزاری
امتحانات پایان سال تحصیلی ایران و برخورداری از
سی سال سابقهی مدیریتی و آموزشی در مدارس
دولتی و غیر انتفاعی داخل کشور و چندین سال
فعالیت آموزشی در استان بریتیش کلمبیا و
بهرهمندی از کادری مجرب و کارآزموده ،دارای
کالسهای خصوصی و گروهی آموزش زبان فارسی
کلیهی
برای خردساالن و بزرگساالن ،آموزش ّ
دروس ابتدایی و راهنمایی و نیز آموزش تک درس
دبیرستان میباشد.

ما به میزبانی وخدمت رسانی به بیش از یکصد نفر از
دانشآموزانی که داوطلب شرکت در امتحانات پایان
تحصیلی ایران در سال جاری در حوزهی ونکوور
میباشند ،مفتخریم.

تلفن۶۰۴ - ۷۲۶ - ۹۴۳۰ :

اطالعیه

در امتداد راه

اطالعیه

خانم عزت پاکدوست

کارگاه آموزشی برای یادگیری طراحی و نقاشی
برای مبتدیان را خواهیم داشت .شرکت درین
برنامه حتی برای کسانی که هیچ گونه تجربه و
تمرینی نداشتهاند ،خالی از لطف نخواهد بود (امکان
مشاهده کار کالس برای یک جلسه هم رایگانست)
با سپاس از همکاری داوطلبانه خانم پاکدوست . .
روزهای دوشنبه ،از ساعت  6:30تا  8:۳۰شب
West Queen Rd. 355
North Vancouver, BC. V7N 2K6
برای شرکت درین دوره لطفا نامنویسی کنید .مدرس
آن خانم عزت پاکدوست میباشند که تحصیالت و
تجربه تدریس نقاشی دارند و چند اثر هنری ایشان هم
اکنون در موزه هنرهای معاصر در تهران موجود است.
تلفن اطالعات۶۰۴ - ۹۸۰ - ۴۶۷۸ :
خیریه پردیس

اطالعیه

یادها  /مادری مبارز از تبار
سربداران از میان ما رفت .

«مه رانگیز جهانشاهی» از فعالین
و پیشق راوالن جنبش دادخواهی و
مبارزی خستگ یناپذیر در افشای
جنایات رژیم منفور و جنایتکار
جمهوری اسالمی که همواره در
خط مقدم مقاومت و مبارزات
مادران خاوران در عرصه تبعید
نامی آشنا و دوست داشتنی ب رای
نیروهای انقالبی و س رنگونی طلب
بود را از دست دادیم.
در تدارک مراسم بزرگداشتی
برای فقدان این عزیز
م یباشیم که متعاقبا به اطالع
عموم خواهد رسید.
فعالین «ایران تریبونال»
 -ونکوور کانادا

ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ و ﻓﯿﻠﺮهﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺻﺪری
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• ﻣﺪرک ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ از UBC

• ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﯿﻨﻮس از UBC

• ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮش ،ﺣﻠﻖ ،ﺑﯿﻨﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺮ و ﮔﺮدن )ﺑﺎ  ١۴ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪی ﮐﺎر در اﯾﺮان(

!Femili� Changed my life and it could change yours
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪآذﯾﻦ Continuum Medical Care | Tel: 604 - 913 - 8183
201 - 520 17th St. Weﬆ Vancouver, BC. V7V 3S8 | www.virtuderm.com

In touch with Iranian diversity

ﭘﺎرکروﯾﺎل

داروﺧﺎﻧﻪ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﭘﺎرکروﯾﺎل
اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای و واﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از:
 ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ آ-ب ﻣﻨﻨﮕﻮﮐﻮﮐﯽ )ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖوﯾﺰای ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی(
 اﺳﻬﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ )وﺑﺎ( -ﺣﺼﺒﻪ )ﺗﯿﻔﻮﻴﻳﺪ(

 -اﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ ژاﭘﻨﯽ

ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از

 -ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎری

واﮐﺴﯿﻨﻪ ﺷﺪن ﻋﻠﯿﻪ

 -آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا . . .

ﺑﺎ ﻣﺎ اﯾﻤﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ!

آﻧﻔﻠﻮﻧﺰا ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺎ در داروﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرﻣﺎﺳﯿﻮ )ﭘﺎرک روﯾﺎل( آﻣﺎده راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﭘﺎرک روﯾﺎل وﯾﻠﯿﺞ  -روﺑﺮوی ،Michaels
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر :دوﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ از  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۷ﻋﺼﺮ | ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ از  ۱۰ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۵ﻋﺼﺮ

Tel: 604 - 925 - 3304 | Fax: 604 - 925 - 3312
Address: Park Royal Village South (Across Michaels) :
J3 925 Main St. Weﬆ Vancouver, BC. V7T 2Z3
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کانادا یکی از موفق ترین کشور جهان در جذب میلیونرها
گزیده خبرهای کانادا
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استرالیا با جذب یازده هزار میلیونر ،مقام اول
ایاالت متحده آمریکا با جذب ده هزار میلیونر ،رتبه دوم
کانادا با جذب هشت هزار میلیونر ،در رتبه سوم قرار دارند
امارات متحده با جذب پنج هزار میلیونر ،رتبه چهارم
ه پنجم قرار گرفتند.
نیوزیلند با جذب چهار هزار میلیونردر رتب 

از آن ایاالت متحده آمریکا با جذب ده هزار میلیونر ،رتبه دوم را از
آن خود کرد و کانادا با جذب هشت هزار میلیونر در رتبه سوم قرار
گرفت .بر همین اساس کشورهای امارات با جذب پنج هزار میلیونر
و نیوزیلند با جذب چهار هزار میلیونردر رتبههای بعدی قرار گرفتند.
در این میان کشور ترکیه با افزایش شصد درصدی فرار میلیونرهای

کانادا در مقام
سوم موفق ترین
کشور جهان در
جذب میلیونرها
در سال گذشته
موفقترین کشورها در
جذب میلیونر :شاید وقتی
لغت مهاجر یا مهاجران را
میشنویم ،نخست به این
فکر میکنیم که احتماال
افرادی هستند که به
دلیل مشکالت اقتصادی یا
اجتماعی یا بعضا ً سیاسی،
کشور خود را ترک کرده
و برای آیندهای روشن تر
اقدام به مهاجرت می کنند ،اما برخی مهاجران نیز هستند که عالوه
بر امنیت ،به دنبال انتقال ثروت خود به مکانهای امنتری هستند
و در این میان نیز برخی کشورها در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر برای
جذب این سرمایهها قرار دارند!
به گزارش رسانه هدهد به نقل از بخش آمار بانک جهانی ،کشور
استرالیا در مقام نخست جذب میلیونر در طی یکسال قرار دارد .این
کشور با جذب یازده هزار میلیونر مقام اول را از آن خود کرد و پس

خود ،باالترین جهش را داشته است ،این کشور که بصورت میانگین
در سالیان قبل ساالنه هزار میلیونر را از دست میداد در یکسال
گذشته بیش از شش هزار میلیونر را از دست داده است.
اما رتبه نخست بیشترین فرار میلیونرها متعلق به کشور فرانسه
است که بیش از هرکشور دیگری میلیونرهای خود را فراری داده
است ،این کشور ظرف یکسال دوازده هزار میلیونرخود را از دست

داده است که برخی عقیده دارند سیستم مالیاتی غیردوستانه این
کشور با ثروتمندان خود ،یکی از عوامل مهم میباشد.
کشور چین که با از دست دادن نه هزار میلیونر در رتبه دوم بیشترین
فرار میلیونرها در طی یکسال قراردارد و پس از آن برزیل با از دست
دادن هشت هزار میلیونر و هند با از دست دادن شش هزار میلیونر
در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

بیش از هشت هزار میلیونر در یکسال گذشته
کانادا را برای ادامه زندگی انتخاب کردهاند!
چرا؟
شهرهای بزرگ کانادا چگونه با فروش خانه به ثروتمندان ،جذب
منابع مالی می کنند؟
بر اساس گزارشی که اخیرا توسط بانک سویسی  UBS BANKمنتشر
شده است ،کشور کانادا در حالی توانسته است به دو بازار بزرگ
مصرفی جهان یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا دسترسی کامل داشته
باشد که از سیاست تجاری واحد این کشور بهره میبرد.
محققان  UBS Bankمی گویند ،قیمتها در شهرهای بزرگ کانادا در
طی  ۱۳سال گذشته دوبرابر شدهاند .در حالی که اجاره بها نسبت به
همین دوره زمانی  ۵درصد گرانتر شده است .افزایش قیمت خانه
به مراتب بیش از حد مجاز است.
این بانک سوئیسی همچنین در بررسیهای خود تاکید کرده که
مقایسه قیمت خانهها و درآمد و همچنین قیمت اجاره بها ،سبب
شده تا ریسک ساخت و ساز باال رفته و حباب قیمتی بزرگتر شود.
محققان علت افزایش قیمت امالک در شهرهای بزرگ را ناشی از سه
عامل عنوان می کنند:
یک  -نرخ بهره پایین که به راحتی می توان خانه خرید .
دو -افزایش شمار خانوادههای ثروتمند که میخواهند خانه درجه
یک داشته باشند.
سه  -ساخت و ساز که با میزان تقاضا هماهنگ نبوده است.
این سه عامل در قیمت امالک شهرهای بزرگ تاثیر گذاشته است؛
یعنی نرخ بهرهای که بانک مرکزی کانادا اعالم میکند باالتر از بحران
مالی است که در نیمه دوم امسال به خوبی شاهد آن بودیم که بانک
مرکزی کانادا در تالش برای باالبردن نرخ بهره است.
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ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ دﺳﺖﺳﺎز ﺳﺒﻮسدار ،ﺗﻮﻟﯿﺪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎص ،هﻢ اﮐﻨﻮن
در دﺳﺘﺮس هﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ

ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﻣﺎن ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
اﻧﻮاع ﻧﺎنهﺎى ﺗﺎﻓﺘﻮن ،ﺑﺮﺑﺮى ،ﺳﻨﮕﻚ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽهﺎى ﻣﺨﺼﻮص و ﮐﺮاﮐﺮ رژﯾﻤﯽ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ.
ﺳﻔﺎرش ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﯾﺎم ﻋﯿﺪ و ﺑﺴﺘﻪهﺎى ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺮاى ﻣﻨﺎﺳﺒﺖهﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

Tel: 604 – 990 – 9000 | www.samanbakery.com
1185 West 16th St. North Vancouver, BC. V7P 1R4
)(Behind Cactus Club Cafe



گزیده خ برهای کانادا

آمارهای وحشتناک مرگ و میرهای امسال کانادا از شبح خوفناک آنفوالنزا
که باالی سرمان است! چه باید کرد؟
شبح خوفناک آنفوالنزا باالی سرمان
است – بیشتر از همیشه مراقب خودتان
باشید!  130مورد مرگ در کانادا گزارش
شده که این آمار بیشترین تعداد مرگ و
میر در تاریخ کانادا از  2009تا کنون بوده
است!
تقریبا نیمی از  35،000مورد گزارش شده
از بین سالمندان بوده است ،اما تعداد
کودکان بستری شده در حال افزایش
است! نسخه امسال واکسن آنفوالنزا ،که
ماه ها پیش تهیه شده است ،کمتر از حد
معمول موثر واقع شده است.
ارقام مرگ و میر ناشی از آنفلوآنزا
همچنان رو به افزایش است ،شمار
کودکانی که نیازمند مراقبت های پزشکی
اورژانسی هستند روز بروز بیشتر می
شود .عفونت های گسترده در سرتاسر
بریتیش کلمبیا ،انتاریو ،کبک و جزیره
پرنس ادوارد ،درحال گسترش است.
بر اساس آخرین ارقام مراقبت بهداشتی
ملی ،خطر ابتال به آنفوالنزا  Bدر حال
افزایش است که به طور کلی کودکان را

تحت تأثیر قرار می دهد.
مرگ دو کودک در گلف ،و سه کودک دیگر
در جاهای دیگربه خاطر ابتال به این نوع
آنفوالنزا بوده است.
بنا بر گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل
از مجله مونترال – زمستان امسال بیش از
 3000نفر در این فصل به علت آنفلوانزا
در بیمارستانهای کانادا بستری شده اند که
 500نفر از این تعداد کودک بودند285 ،
نفر نیاز به مراقبت های ویژه داشتند و
 130نفر جان خود را از دست دادند.
تشخیص های آزمایشگاهی نشان میدهد
که آنفلوانزای  Bبه اندازه مشابه با
آنفلوآنزا  Aباعث گسترش این بیماری
بودند ،که هر دو در محیط های بسته مثل
خانه های سالمندان یا مدارس به سرعت
شیوع پیدا می کنند.
یکی از بدترین مناطق ،اتاوا بود که  15نفر
از آنفلوآنزا جان خود را از دست دادند ،در
حالیکه به نظر می رسد آمار واقعی آنها
بسیار باالتر از این تعداد باشد.
شهر گلف در انتاریو به شدت مورد حمله
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کانادا همچنین شاهد افزایش مهاجران ثروتمند است .براساس این
گزارش حدود  ۸هزار میلیونر در سال گذشته به این کشور نقل
مکان کردهاند .در این میان ثروتمندان چینی به ونکوور و اروپاییهای
ثروتمند به تورنتو و مونترال مهاجرت کردهاند.
بانک سوییسی  UBSهمچنین در گزارش خود تاکید کرده که دو
حباب میتواند اقتصاد کانادا را منفجر کند؛ تقویت دالر کانادا و
افزایش بیشتر نرخ بهره.

ممکن است که یک دالر کانادار برای خریداران خارجی گران باشد،
اما نرخ بهره پایین در این کشور سبب شده تا وامهای مسکن مقرون
به صرفه باشد.
این بانک سویسی البته هشدار داده که پیشبینیهای قیمتی
میتواند قیمت امالک را در شهرهای بزرگ افزایش دهد.
به گفته محققان این بانک شهرهای استکلهم ،مونیخ ،سیدنی،
لندن ،هنگ هنگ و آمستردام هم در معرض خطر حباب قیمت قرار

دارند و آنها شهرهای بزرگ کانادا را به عنوان مثالی برای چالشهای
خطر حباب در گزارشات مالی خود عنوان میکنند.
گفتنی است که در سال آینده چنانچه نرخ بهره افزایش یابد و
آمار اشتغال و تولید ناخالص داخلی با سیاستهای بهتر در زمینه
وامهای مسکن شکل بگیرد ،میتوان گفت که سال آینده سالی است
که کانادا میخواهد به این وضعیت خاتمه دهد.
[تنظیم شده از وبسایت هدهد]

In touch with Iranian diversity

HOMER DENTAL CENTRE
»ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﻰ را ﻣﻰدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ«
ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن

اﻃﻠﺲ

• ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ

Atlas Tour & Travel
Tel: 604 - 982 - 1116
Fax: 604 - 982 - 1470

• ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای اروﭘﺎ ،ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﺳﯿﺎ و اﺳﺘﺮﻟﯿﺎ
• ارﺳﺎل ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنهﺎ
• ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖهﺎی هﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ
• ﺗﻮرهﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﭘﺮوازهﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ

216 - 1500 Marine Dr.,
2nd Floor North Vancouver,
BC V7P 1T7

Vol. 25 / No. 1488 - Friday, Feb 23, 2018

آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ

15



گزیده خبرهای کانادا

سال  / 25شماره  - 1488جمعه  4دنفسا 1396

16

In touch with Iranian diversity

این ویروس قرار گرفت ،همانطور که خبرش در
همین هفته اعالم شد دو کودک از مدرسه دولتی
وست مینستر وودز جان خود را از دست دادند.
الیا و پوالرد 12 ،ساله ،دانش آموز کالس  7بود و
بوقیارا داهی  7ساله در کالس دوم بود.
این خبر باعث شد که مقامات بهداشت محلی
عرض دو روز یک کلینیک واکسیناسیون را در آن
منطقه باز کنند در حالیکه چیزی به آخر فصل
زمستان نمانده است .البته نسخه امسال واکسن
آنفوالنزا ،که ماه ها پیش تهیه شده است ،تاثیرش
کمتر از حد معمول گزارش شده است به خصوص
در برابر عفونت  H3N2آنفلوآنزا نوع .A
در سراسر کشور تقریبا همه موارد آنفوالنزای A
از نوع  H3N2گزارش شده است که اکثر ریشه
شیوع آن را انسان ،خوک و پرنده ها تشکیل می
دهند.
تنها حدود یک در  20مورد آنفلوآنزای کانادایی از
نوع  H1N1بوده است که از نوع بدترین شیوع
آنفلوآنزای خوکی در تاریخ کاناداست که شبیه
آنفوالنزای خوکی مرگبار  2009و آنفلوآنزای
اسپانیایی  1918است.

به اندازه کافی بخوابید و استراحت داشته
باشید.
نسبت به سرماخوردگی سالمندان و کودکان
بیشتر حساس باشید و اقدامات الزم را به
موقع داشته باشید!

برای دور کردن این شبح آنفوالنزا چه کنیم ؟
بهترین راه برای جلوگیری از ابتال به آنفوالنزا دریافت واکسن
آنفلوانزا است که به عنوان فلو شات شناخته شده است .افراد باالی
 6ماه بهتر است این واکسن را دریافت کند چرا که واکسن آنفلوآنزا
ایمن و موثر است .هر چند میزان تاثیر آن به بدن هر کسی و شدت
بیماری بستگی دارد .اکثر مردم واکنش خاصی به واکسن آنفلوآنزا
ندارند .واکنش شدید بسیار نادر دیده شده است.
واکسن آنفوالنزا یک اقدام ساده پیشگیرانه است که می تواند جان
شما را نجات دهد و اگر شما در معرض ویروس هستید به ایمنی
بدن شما کمک می کند .اگر بیمار شدید از شدت آن می کاهد.از
افراد دیگر در برابر ویروس محافظت می کند زیرا شما به احتمال
زیاد ویروس را به دیگران گسترش می دهید .البته در اینجا الزم به
توضیح است که افرادیکه دارای سوابق بیماری های خاصی مانند
سندرم گیلن باره بودند باید از زدن هرنوع واکسن آنفوالنزا به شدت

پرهیز کنند و در صورت نیاز حتما زیر نظر یک پزشک متخصص این
عمل را صورت دهند.
عالوه بر واکسن آنفوالنزا ،شما همچنین می توانید از خود و کسانی
که در اطراف شما هستند با انجام کارهای زیر در برابر ویروس
آنفوالنزا محافظت کنید:
دست ها را بطور مرتب شستشو دهید.
برای سرفه و عطسه از بازوی خود استفاده کنید.
از مالیدن بینی ،دهان یا چشم خود با دست اجتناب کنید.
اشیاء و سطوح که بسیاری از افراد با آن تماس می گیرند ،مانند
دستگیره ها ،تلفن ها ،دستگاه کنترل تلویزیون را مرتب تمیز و ضد
عفونی کنید.
تا جایی که می توانید غذاهای سالم بخورید و انجام فعالیتهای بدنی
برای تقویت سیستم ایمنی بدن تان را به هیچ وجه فراموش نکنید.

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﺪ

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﯿﺘﺎر
ﺗﻮﺳﻂ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازی

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ
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• ﭼﺎپ ﻣﻤﺘﺎﺯ  ۲ -ﺭﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻧﮕﯽ  -ﻣﻘﻮﺍی ﺿﺨﯿﻢ ۳۰۰ﮔﺮﻣﯽ

ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎپ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺎﺭﺕ ﻭﯾﺰﯾﺖ  :ﻻﻣﯿﻨﺖ ،ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺿﺨﯿﻢ ،ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ،ﻣﮕﻨﺖ ﻭ ...

ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﯿﺰﻧﺲ ﮐﺎﺭﺕﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﻫﯿﺪ

کمی درباره آنفوالنزای نوع آ  aیا آنفوالنزای
خوکی:
آنفوالنزا خوکی بیماری تنفسی خوکها است
که از ویروس آنفوالنزا نوع « »Aنشأت
میگیرد .ویروس آنفوالنزای خوکی ()SIV
به بیماری آنفوالنزایی اشاره دارد که توسط
اورتومیکسوویروسهایی ایجاد میشود که در
میان خوکها بومگیرهستند.
آنفوالنزای خوکی یک بیماری ویروسی است
که معموال خوک را مبتال میکند اما هرساله
مواردی از ابتالی انسان به این بیماری ،به ویژه
از راه تماس با این جانور ،گزارش میشود.
این بیماری در انسان از طریق تماس با فرد
مبتال نیز سرایت میکند و نشانههای معمول
آن تب ،سرگیجه ،خشکی مفصلها ،حالت
تهوع و در موارد پیشرفته ،بیهوشی و مرگ است.
موارد انسانی آنفوالنزای خوکی ابتدا بیشتر در افرادی رخ میداد که
در فاصله ٔ نه چندان دوری در نزدیکی خوکها بهسر میبرند اما االن
ویروس از انسانی به انسان دیگر منتقل میشود.
ویروس آنفوالنزای نوع  Bچیست؟
بر خالف ویروس آنفوالنزا ی نوع  ،Aنوع  Bتنها در انسان ها یافت
می شود .ویروس آنفوالنزای نوع  Bمی تواند واکنش شدید تری
نسبت به ویروس آنفوالنزای نوع  Aایجاد کند اما به ندرت آنفوالنزای
نوع  Bمی تواند به شدت آسیب رسان باشد .آنفوالنزای نوع  Bبه
زیر گروه هایی تقسیم نمی شود و هیچ همه گیری ایجاد نمی کند.
آنفوالنزای نوع  Cچه تفاوتی با بقیه دارد؟
خفیف تر از نوع  Aیا  Bاست .افراد عموما از آنفوالنزا ی نوع  Cخیلی
ناخوش نمی شوند .آنفوالنزای نوع  Cباعث اپیدمی نمی شود.
مریم چارکی-هدهد
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در گفت و گو با نیلوفر بیضایی عنوان شد؛

هادی ابراهیمی رودبارکی

نیلوفر بیضایی؛ نویسنده (نمایشنامه نویس)
و کارگردان تئاتر است.
او فازغالتحصیل رشتههای ادبیات آلمانی ،تئاتر-
سینما و تلویزیون و تعلیم و تربیت از دانشگاه
فرانکفورت آلمان است و از سال  ۱۹۸۵در آلمان
زندگی میکند و به قول خودش در تبعید بهسر
میبرد .نیلوفر بیضایی در سال  ۱۹۹۴گروه تئاتر
دریچه را پایهگذاری کرد و به نمایشنامهنویسی و
کارگردانی تئاتر پرداخت .با نمایشهای (بوف کور)
تورنتو –  ۲۰۰۸و (یک پرونده ،دو قتل) ونکوور –
 ۲۰۱۰و (چهره به چهره در آستانه فصلی سرد) ۲۰۱۱
در لس آنجلس ،تورنتو و اوتاوا کارهایش برای
اجرا به خارج از اروپا راه یافت.
در آثار نمایشی او موضوعاتی همچون «زن و
زنانگی محصور شده»« ،فردیت گمشده در جامعه ٔ
توده وار»« ،هویت جوئی و بیگانگی» وتبعید با
نگاه نقد اجتماعی است.
نیلوفر بیضایی عضو اولین دوره ٔ هیئت دبیران
خانه آزادی بیان است و آثار نمایشی به زبانهای
فارسی و آلمانی در کارنامه ٔ خود دارد .او
نمایش «در حضور باد» اثر بهرام بیضایی را که
در دهه چهل نوشته شدهاست ،در سال ۲۰۱۵
کارگردانی کرد .این نمایش با استقبال فراوانی

مواجه شد و از سوی منتقدین به هم به لحاظ
بازیهای خوب بازیگران و هم به دلیل پرداخت
نمایشی و کارگردانی قوی نیلوفر بیضایی مورد
تحسین قرار گرفت.
جدیدترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی در این
مکان و در این زمان نام دارد که در اکتبر ۲۰۱۷
با سه اجرای موفق و با حضور نویسندهی متن
خانم مهشید امیرشاهی در دو اجرای اول در
فرانکفورت به صحنه رفت و اجراهای آن تا اواسط
سال  ۲۰۱۸ادامه دارد.
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کارگردانی تئاتر:
 :۲۰۱۸-۲۰۱۷در این مکان و در این زمان (بر
اساس داستانهای مهشید امیرشاهی ،به زبان
فارسی با باالنویس آلمانی)
 :۲۰۱۶-۲۰۱۵در حضور باد (متن :بهرام بیضایی ،به
زبان فارسی با باالنویس آلمانی)
 :۲۰۱۲-۲۰۱۱چهره به چهره در آستانه فصلی
سرد (متن :نیلوفر بیضایی ،به زبان فارسی با
باالنویس آلمانی)
 :۲۰۱۱خاطرات شاهدان یا چگونه انقالب
نوههایش را نیز میبلعد روخوانی نمایشی درباره ٔ
حرکتهای اعتراضی سال  ۱۳۸۸در ایران از زبان
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شاهدان عینی (بزبان آلمانی)
 :-۲۰۱۰-۲۰۰۹یک پرونده ،دو قتل (متن :نیلوفر
بیضایی ،به زبان فارسی با با النویسهای آلمانی
و سوئدی)
 :۲۰۰۹سرزمین هیچکس (متن :نیلوفر بیضایی،
اجرای جدید بزبان آلمانی)
 :۲۰۰۸-۲۰۰۷آوای سکوت (تنظیم متن :نیلوفر
بیضایی ،به زبان آلمانی)
 :۲۰۰۷-۲۰۰۶بیگانه چون تو و من (بر اساس متنی
از ماریا پی نییال و فرهنگ کسرایی ،تنظیم :نیلوفر
بیضایی ،به زبان آلمانی)
 : ۲۰۰۵بوف کور (دو زبانه با همکاری تام پایفر)
 :۲۰۰۵-۲۰۰۴بوف کور (متن :صادق هدایت ،به
زبان فارسی)
 :۲۰۰۲-۲۰۰۱سه نظر درباره ٔ یک مرگ (بر اساس
متنی از مینا اسدی ،به زبان فارسی)
 :۲۰۰۱-۲۰۰۰رویاهای آبی زنان خاکستری (متن:
نیلوفر بیضایی ،به زبان فارسی)
چاقو در پشت (متن :کاوه
:۲۰۰۰-۱۹۹۹
اسماعیلی ،به زبان فارسی)
 : ۱۹۹۸بی نام (کاری کوتاه و بدون کالم درباره ٔ
کشتهشدگان گمنام دهه ٔ شصت)
 :۱۹۹۹-۱۹۹۸سرزمین هیچکس (متن :نیلوفر
بیضایی ،به زبان فارسی)
 :۱۹۹۸-۱۹۹۷بازی آخر (متن :نیلوفر بیضایی ،به
زبان فارسی)
 :۱۹۹۷-۱۹۹۶مرجان مانی و چند مشکل
کوچک (متن :نیلوفر بیضایی ،به زبان فارسی)

نمایشنامهها:
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 :۲۰۱۱چهره به چهره در آستانه فصلی سرد
 :۲۰۰۹یک پرونده ،دو قتل
 :۲۰۰۶آوای سکوت
 :۲۰۰۵دختران خورشید
 :۲۰۰۰رویاهای آبی زنان خاکستری
 :۱۹۹۸سرزمین هیچکس

 :۱۹۹۷بازی آخر
 :۱۹۹۶مرجان مانی و چند مشکل کوچک
 :۱۹۹۴بانو در شهر آینه (در همان سال به
کارگردانی محسن حسینی در شهر فرانکفورت
اجرا شد)

پرداخت نمایشی متون ادبی
 :۲۰۰۱سه نظر درباره ٔ یک مرگ
 :۲۰۰۴بوف کور
 :۲۰۱۷در این مکان و در این زمان

به انگیزه حضور نیلوفر بیضایی در ونکوور و
برگزاری گرامیداشت از این نویسنده و کارگردان،
گفتوگویی را تنظیم کردهایم که در پی میخوانید.
اجرای چند اثر نمایشی نیلوفر بیضایی به صورت
اپیزودهای مختلف بهکارگردانی؛ حسام انوری،
کارگردان خوش فکر و جوان ساکن ونکوور و
حضور هنرمند صاحبنام رقص و تئاتر فیزیکال؛
شاهرخ مشکینقلم ،فضای فرهنگی و هنری
ونکوور در روزهای دوم و سوم مارچ دلپذیر و
لذتبخش خواهد بود .این برنامه که از سوی
جامعه فرهنگی زنان ایرانی به مناسبت روز زن
تدارک دیده شدهاست ،در سالن سنتینیال نورت
ونکوور برگزار میگردد.
اولین نمایشنامهای که نیلوفر بیضایی نوشت به
نام «بانو در شهر آینه» بود و او در توضیح تشابه
نامی این نمایشنامه با اثری نزدیک به این نام
«بانو در آینه» از ویرجینیا وولف میگوید« :در
موقع نوشتن این نمایش در فکر تشابه اسمی
نمایش نامهام با نوشته ویرجینیا وولف نبودم،
بلکه براساس آن موضوعی که در متن مطرح بود،
یک کار سیزده اپیزودیای که در حقیقت براساس
داستانهای مختلف و با زبان خیلی شاعرانه به
سرنوشت زنان پرداخته میشود ،بر حکم متن آن

ﮐﻼسهﺎی آﻣﻮزش ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺣﺴﯿﻦ زﻟﯿﺨﺎﭘﻮر
ﺑﺎ  ٣٢ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻣﻮزش در
ﭘﯿﺎﻧﻮ ،آﮐﻮردﺋﻮن ،ﺳﻠﻔﮋ
و آهﻨﮓﺳﺎزی
ﺗﻠﻔﻦ۶٠۴ - ۶١٨ - ٩٧٠٩ :

تیتر را انتخاب کردم .اما حسام انوری عزیز که
آمده از چندین نمایشنامه من یک نمایشنامه
درست کرده ،این تیتر «بانو در آینه» را برگزیده
که احتماال کنایه میزند به نمایشنامه «بانو در
شهر آینه»ی من .شاید خواست که دقیقا هم
همان نام نمایشنامه من نباشد ،که البته این
حدس من است.
نیلوفر بیضایی عالوه بر فعالیت حرفهای در تئاتر
و سینما و نمایشنامه نویسی ،در حوزه مسایل
سیاسی و اجتماعی و زنان نیز فعال است و آثار
قلمی دارد .او از مدافعین حقوق زنان و حقوق
بشر در ایران است و از حقوق همجنسگرایان و
اقلیتهای دینی ،بخصوص بهاییان حمایت میکند.
او درباره فعالیتهای اخیر دختران خیابان انقالب
و برداشتن روسری از سر و ایستادن برسکوهای
شهر صرفنظر از عقب نشستن و تعدیل
سیاستهای حکومت درباره حجاب زنان ،معتقد
است که« :ایده این کار برای من خیلی جالب و
جذاب بود که از این طریق به نظر من تأثیری که
این حرکت به جا میگذارد ،جدا از این که وادار به
عقبنشینی شود یا نه ،حجاب با هستیاش پیوند
دارد و در این مورد همانطور که اینقدر تا االن
مقاومت کرده ،در مقابل مقاومتهای زنان ،به
راحتی از این مسئله نخواهد گذشت و آن چیزی
که اهمیت بیشتری دارد مسئله عقبینشینی یا
عدم عقبنشینی نیست بلکه در این است که این
حرکت تک تک زنان  -که به
تابوی بزرگ توسط این
ِ
هرحال به یک شکلی به حرکت جمعی بدل شده
 شکسته شد .چون یک انعکاس جمعی است.به همین دلیل است که من فکر میکنم اهمیت
آن را باید درخود حرکت بیشتر جست تا این که
عکسالعمل احتمالی حکومت چه باشد.
من همان طور که بارها گفتم و نوشتم؛ مسئله
حجاب ،مسئله کنترل بدن زن ،یکی از مسایل
بسیار مهم ،اولیه و اساسی در نوع نگاه جمهوری

اسالمی اصوال به انسان است و از این طریق،
مسئله کنترل در حقیقت ،آن قدرتی را که تعریف
میکند ،اعمال میکند .به همین دلیل است که
مسایل زنان به نوعی پاشنه ٔ آشیل آن هم هست
و دقیقا در همین جاست که االن دارد این حرکت
انجام میشود .این به هرحال به آن اعمال
قدرت که از عامل سرکوب هم ،سالهای سال
استفاده کرده ،لطمه میزند .به این معنی که
علیرغم همهی سختگیریها و سرکوبها ،زنان
شجاعانه به خیابان میآیند و این اعتراضات را
به این شکل نشان میدهند .من فکر میکنم که
توجه من بیشتر به این بخش است .میتوانیم
به این امیدوار باشیم یا امیدوار بود که واقعا یک
عقبنشینیای صورت بگیرد ولی برای من مهمتر
این است که تأثیرش روی افکار عمومی جامعه
و مسئله تابو شدن اصال ً تار موی زنان است که
شکسته میشود .یعنی مشخص است طی این
سالیان که تعداد کسانی که با اجباری بودن حجاب
مخالفت میکنند در طول سالیان ،بیشتر و بیشتر
شده و اصال با اوایل انقالب ،آن اسالمی شدن و
آن شور و هیجانهای جمعی قابل مقایسه نیست
و از این نظر برای من خیلی قابل احترام است».
آنچه در تبعید همهی ما تجربه میکنیم درواقع
بر هویتی اسرار میورزیم که نهمیخواهد و نه
میتواند سرزمیناش را فراموش کند اما نمیتواند
هم بیتاثیر از جامعه جدید باشد هرچند که در
شرایط دیاسپورایی ایرانی زندگی کند .هر یک از ما
در گوشه و بخشی از زمین پهناور بهدنیا آمدهایم
و آن زادگاه را سرزمین نیاکان خود میدانیم .اما
انسان ناگزیر به مهاجرت
تعریف تبعید و اینکه
ِ
از سرزمین مادری ،خود را در سرزمین جدید
یک تبعیدی بنامد و در دیاسپورای ایرانی زندگی
کند ،نگاهها و نظرات متفاوتی وجود دارد .تبعید
حتی در درون یک کشور هم میتواند با انگیزه
و دالیل مختلفی اتفاق بیفتد .آنچه که برای
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این زاویه من خودم را یک تبعیدی میدانم و از این
مرحله میتوانم تنها زمانی گذر کنم که جمهوری
اسالمی دیگر نباشد.
تبعید به اعتقاد من صددرصد بار منفی دارد،
این ترک وطن ،اجباری صورت گرفته و اختیاری
نبودهاست .ولی من فکر میکنم که تبعید
میتواند هم دریچهها و درهایی را باز کند و هم
در عین حال این امکان را هم دارد که درهایی را
ببندد .مسئله این که خود فرد تبعیدی از زمانی
که وارد سرزمینی میشود که سرزمین میزبان
هست ،چگونه با این پدیده با خودش و با هویت
خودش و با جستجوهایش با خودش برخورد
بکند و چه انتظاری از زندگی داشته باشد .من
فکر میکنم تبعید بتواند از یک جهت هم خیلی
مثبت باشد به این دلیل که از شرایط بودن در
سرزمینهایی که به هرحال آزادی بیان وجود
دارد ،بتواند استفاده کند برای تداوم دادن به آن
حرکت و اعتراضی که در داخل کشورش صورت
میگیرد .یعنی خودش را مکمل همان بخش از
جامعه معترض دیدن که در داخل ایران هست.
از این لحاظ این را من دارای بار منفی نمیبینم.
این تعریف را هم نمیخواهم به خودم اتالق کنم

ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻓﺮاد آﺳﯿﺐ
دﯾﺪه ﻣﻐﺰی وﺳﺖ وﻧﮑﻮور

زﻣﺎن :روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ اول ﻣﺎﻩ ﻣﺎرچ ،ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺷﺐ
ﻣﮑﺎن :اﺗﺎق ﻣﺎوﻧﺘﻦ ،وﺳﺖ وﻧﮑﻮور )رکﺳﻨﺘﺮ(
ﺷﻤﺎرﻩ  ٢١٢١ﻣﺎرﯾﻦ دراﯾﻮ ،وﺳﺖوﻧﮑﻮور

ﻣﻮﺿﻮع:
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮى از ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻐﺰى و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاهﻢ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮاى اﺷﺨﺎﺻﯽ
ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻮاﻧﺢ ﻣﻐﺰى داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺟﻠﺴﺎت:

ﻣﺎ از اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ:

 ٦٠٤ - ٤٩٩ - ٨٩٧٢ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ  westvan@vbia.caﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
Capilano Mall
Suite 201 - 935 Marine Dr.
North Vancouver, BC V7P 1S3
(604) 499 - 8972
westvan@vbia.ca

نیلوفر بیضایی در یک خانواده هنری رشد کرده
و فرزند بهرام بیضایی کارگردان مطرح تئاتر و
سینمای ایران است .اما نیلوفر بیضایی چقدر
متأثر از بهرام بیضایی است؟ میگوید«:به هرحال
بهرام بیضایی که انسان بزرگی در عرصه تئاتر و
سینمای ایران است  -که البته کار من در عرصه
تئاتر است  -و از سویی هم پدر من است و از هر
دو سو آدم از پدر و مادرش تأثیر میگیرد و به
هرحال کسانی که در حرفهشان حرفی برای گفتن
دارند از آن تأثیر میگیرند .ما در طول زندگیمان
از خیلیها تأثیر میگیریم ولی بزرگترین تأثیری
که من فکر میکنم از بهرام بیضایی گرفتم و از او
آموختم؛ استقالل در کار خودم است و پیدا کردن
راه خودم است .از همان آغاز که در عرصه نمایش
پا گذاشتم و خواستم کار بکنم ،در حقیقت در مورد
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ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗ�

Accountec Business Services
Salman Bazogh CPA, CMA

• ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری
• ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺷﺨﺎص و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ
• ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد
• ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺸﺎورﻩ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ

•Accounting
•Tax
•Payroll
•Consulting

ﻟﻄﻔ ﹰﺎ ﺑﺮای ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻤﺎس ﺑ�ﯿﺮﯾﺪ
ﺷﻌﺒﻪ ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم:

ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور:

Unit 18
1161 The High Street
Coquitlam, BC V3B 7W3

Unit 317
2030 Marine Dr.
North Vancouver, BC. V7P 1V7

Tel:604-245-2200

Tel: 604-944-9292

fax: 778 - 373 - 1902
contact@accountech.ca
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دﮐﺘﺮ هﺎ دﯾﺰا دﻩ ،ﭘﯽ اچ دى ،و داﯾﺮﮐﺘﻮر در ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻐﺰى وﻧﮑﻮور ،ﻣﺤﻘﻖ
ﭘﮋوهﺶهﺎى ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن ﺑﯽ ﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺰ دﮐﺘﺮاى اﯾﺸﺎن در
ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﻮردﮔﯽ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرى اﻟﺰاﯾﻤﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دﮐﺘﺮا در داﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﻮ ﺑﯽ ﺳﯽ ،دﮐﺘﺮ هﺎدﯾﺰادﻩ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوهﺶهﺎى ﻣﻐﺰى در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﻮﺑﯽﺳﯽ ﺷﺪ.

که همه کسانی که ایران را ترک کردند ،یا دوست
ندارند شامل این تعریف شوند و فکر میکنند که
مهاجرت واژه درستتر برای آن است .علت تأکید
من در بارهی خودم حداقل درباره تبعیدی بودنم
این است که انتخاب خودم نبوده و ترک وطنام
یک اجبار سیاسی بوده و من روی این تأکید دارم.
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«باشو غریبه کوچک» اتفاق افتاد هم یک
تبعید ناخواستهی برخاسته از جنگ بود و
بیآنکه حتی خود بداند از کجا به کجا پرت
شدهاست .نه میخواهد و نه توان تغییر
رنگ پوستاش را دارد و نه میتواند زبان
و فرهنگ منطقهی سفرکردهاش را بفهمد.
اما در روند زندگی دیگر میزبان نیست و
همراه صاحبخانه چوب بهدست به جنگ
خوکهای وحشی میرود .اما دیاسپورای
ایرانی در خارج از زادگاه خود بهرغم سالها
زندگی در خارج از زادگاه ،وقتی از وطن
صحبت میکند از کجا صحبت میکند.
ایران یا آلمان؟ ایران یا کانادا؟ ایران یا هر
کجا؟ میزبان است یا مهمان؟ هنرش در
خدمت جامعه جهانی است یا دیاسپورای
ایرانی؟ نویسنده فارسیزبان آلمانی ،کانادایی یا
نویسنده تبعیدی؟ عضو کانون نویسندگان ایران
(در تبعید) یا عضو کانون نویسندگان آلمان یا
کانادا؟ این گذار پایانپذیر است یا بیانتهاست؟
این وصله پرانتز چقدر با او میماند؟ مرحلهای
است یا پایدار؟
نیلوفر بیضایی تبعید را مرحلهای نمیبیند تا
بخواهد بگوید از آن گذر کردهاست .او درباره
تبعید چنین نظر میدهد« :تبعید براساس
مقولهای که من قبول دارم و تعریفی که به
هرحال پذیرفته شدهاست  -حداقل از دوره تسلط
یا سلطهی فاشیستهای هیتلری  -این است که
کسانی که در اثر فشارهای سیاسی و در حقیقت
برای حفظ جان ،ناچار به ترک سرزمین شدند را
تبعیدی مینامند .این تعاریف دیگر هم دارد؛ مثال
این که یک حکم حکومتی باشد که فردی از شهری
به شهر دیگر برود و مجبور باشد شهرش را ترک
کند و یا به یک شهر بدآب و هوا تبعید شود که
این هم یک تعریف دیگری از تبعید است .تعریف
عمومیتری که پذیرفته شده هم هست ،اجبار به
ترک وطن به دالیل سیاسی – اجتماعی است .از

من صدق میکرد که سعی کردم آن چیزی که
آن راهی را که میروم ،راهی باشد که واقعا
پاسخ پرسشهای خودم را چه در فرم و چه در
محتوا در کار تئاتر به من بدهد و بتواند من
را راضی کند .آن جهت ،جهتی است که خیلی
میتواند در کارم  -اگر دیده شود  -مشخص
است که یک راه شخصی است .هرچند که
برایشان همیشه احترام قایل هستم و چه
ایشان و چه کسان دیگری که در عرصه تئاتر
هستند ،بسیار زحمت کشیدند و میکشند».
نیلوفر بیضایی در بخشی از نامهای به پدرش
بهرام بیضایی مینویسد« :این چند خط
را برای تو ،پدر عزیزم ،بهرام بیضایی و به
پاس تالشهای خستگی ناپذیرت در عرصهی
فرهنگ و هنر کشورم ایران مینویسم .می
دانم که بسیار خستهای و بسیار رنجدیده و می
دانم که زخمهای بسیار بر روح و روان داری از
سوی آنها که گمان میکنند آمدهاند تا برای ابد
بمانند ،اما نمیدانند که ضدیت با جریان رونده
و شوندهی فرهنگ ایران ،امری است گذرا و
آنچه میماند ،فکر است و اندیشه و نیروی
خالقهی انسانی که خود خالق است .نیز بسیاری
در لباس دوست و دوستدار که پنهانی و از سر
تنگنظری زخم میزنند ،گاه از سر بخل و گاه از
سر خودشیرینی برای این و یا آن دستگاه قدرت.
حاصل این زخمها در یکی کین دیرینه میشود
و عامل ایستایی و در چون تویی ،سر چشمهی
خالقیت و سازندگی .هر چه آنها کردند تو نکردی
و آنچه کردی جستجوی ریشهها و چراییها بود و
مرکز آثارت انسان با تمام پیچیدگیهایش و اینها
همه من را نه بهعنوان فرزندت ،بلکه بهعنوان
یکی از فرزندان ایران مادر ،وامدار این سختسری
و سرکشی تو میکند که فرزند زمانهی خویش
هستی و متعلق به تمام ایران».
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هنر  -گزارش
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گذری بر تمرین نمایش "بانو در آینه”
نوشته :کیان ثابتی
عکسها :هدیه فخاریان
جامعه فارسی زبان ونکوور در انتظار
دیدن تئاتر "بانو در آینه"* در روزهای
دوم و سوم مارچ  2018در سالن
سنتنیال هستند .سه رأس این
نمایش را :نیلوفر بیضایی ،حسام
انوری اردکانی و شاهرخ مشکین
قلم میسازند .همراه با این سه تن ،می توان از هنرمندان موسیقی
ونکوور :سینا اتحاد و تایماز صبا همچنین بیش از پانزده تن از
بازیگران و همکاران نمایش نام برد که همه در پدید آوردن این تئاتر
سهم بسزایی دارند.
نام نمایشنامه از نخستین نمایشنام ه به قلم نیلوفر بیضایی به نام
"بانو در شهر آینه" ( 1994میالدی) گرفته شده است .این نمایشنامه،
تنها اثر نمایشی نیلوفر بیضایی است که توسط خودش کارگردانی
نشده...در همین اولین اثر ،عالقه و توجه او را به تئاتر پست مدرن
میتوان مشاهده کرد .او همواره از تأثیر هنرمندان تئاتر مدرن از
رابرت ویلسون ،آریان منوشکین ،پینا بائوش تا رضا عبده در کارهایش
می گوید .به زعم نگارنده ،نیلوفر بیضایی چهرهای منحصر بفردی
در تئاتر ایرانیان خارج از کشور است .او تحصیالت خودش را در
ادبیات آلمان ،تئاتر و سینما و تلویزیون و تعلیم و تربیت در آلمان
به اتمام رسانده و دارای مدرک کارشناسی ارشد است .با اینکه تحت
تاثیر آوانگاردها و پست مدرنیستهای تئاتر دنیاست ولی از طرف
دیگر ،عاشق زبان و ادبیات فارسی و صحنه آوردن نمایشهایی به
زبان فارسی ولی با فرمی مدرن و جدید است .کاری که شاید در
جامعه غربی به راحتی قابل پذیرش و دارای مخاطبان خاص خودش

است ولی در جامعه ایرانی که هنوز پلههای مقدماتی تئاتر
مدرن دنیا را طی میکند به خصوص در جامعه ایرانیان
خارج از کشور ،کاری بسیار سخت است .همین مشخصه،
نیلوفر بیضایی را به چهره ای شاخص و ممتاز در بین
هنرمندان تئاتر خارج از کشور تبدیل کرده است – از کلمه
تئاتر خارج از ایران به طور عام استفاده کردهام و از عنوان
تئاتر در تبعید استفاده نکردهام زیرا بسیاری از تئاتریهای
خارج از کشور ،آثار خویش را در ایران هم به اجراء در
میآورند و چه اندازه مفید بود برای تئاتر رو به رشد ایران
اگر هنرمندان و دانشجویان تئاتر ایران ،امکان تماشای
کارهای نیلوفر بیضایی را هم داشتند -بیضایی این روزها
در حال اجرای تئاتر "در این مکان و در این زمان" در اروپاست نمایشی
که بر اساس داستان های مهشید امیرشاهی ،داستان نویس ایرانی
ساکن اروپا نوشته و در یکی از آخرین اجراهایش برنده جایزه بهترین
نمایش فستیوال هایدلبرگ شده است.
نمایش "بانو در آینه" به کارگردانی حسام انوری که این روزها در
ونکوور در حال تمرین است کاری اپیزودیک –  13اپیزود -و بر پایه
نمایشنامه “بانو در شهر آینه” نیلوفر بیضایی است .هر چند بیشتر
اپیزودها از نمایشنامه بانو در شهر آینه است ولی برشهایی از چند
نمایشنامه دیگر نیلوفر بیضایی را هم در این کار خواهیم دید .انوری،
قلم
کارگردان نمایش سعی کرده در اجرای نمایش ،امانتدار کامل
ِ
نیلوفر بیضایی باشد و تغییری در دیالوگها یا شخصیتها ندهد و
به همین دلیل این نمایش ،تحت عنوان نمایشنامهای به قلم نیلوفر
بیضایی به صحنه میرود.
شاهرخ مشکین قلم ،بازیگر و رقصنده معروف ایرانی که برای فارسی
زبانان ونکوور چهرهای آشناست .او حدود سه سال پیش ،نمایش
"عارف نامه" را در ونکوور به صحنه آورد و چندی بعد در نمایش
"آرش" نوشته بهرام بیضایی که در ونکوور به صحنه رفت به اجرای
نقش پرداخت .مشکینقلم آشنایی کامل با تئاتر فیزیکال و مدرن دنیا
دارد و تنها فرد ایرانیای است که با یکی از معروفترین گروههای تئاتر
آوانگارد دنیا به نام "سولی" ( )Soleilبه سرپرستی آرین منوشکین
همکاری و بازیگری داشته...مشکین قلم همچنین در کمپانی کمدی
فرانسز که از قدیمی ترین و معتبرترین کمپانیهای تئاتر دنیاست،
عضویت دارد .او بر اساس آثار ادبیات فارسی ایران مانند زهره و
منوچهر ،هفت پیکر و خسرو شیرین رقصهایی را طراحی و اجراء
کرده است .مشکینقلم به دلیل تخصصاش در تئاتر فیزیکال در
نمایشنامههای مختلفی بر اساس این فرم ،نقشآفرینی کرده است
که تئاتر "آنتیگون" که چندی قبل در آف برادوی به صحنه رفت از
جمله این آثار است .تجربه و حضور شاهرخ مشکینقلم در نمایش
بانو در آینه به عنوان کرئوگراف (طراح رقص) ،بسیار مغتنم است و به
زیبایی کار خواهد افزود به خصوص که این نمایش بر اساس حرکات
ِ
بدنی بازیگران و به فرم تئاتر فیزیکال بنا شده است.
حسام انوری ،کارگردان نمایش با "بانو در آینه" چهارمین تئاتری

است که در ونکوور به صحنه خواهد آورد .او بجز تجربه کارگردانی،
تجربه نویسندگی در زمینه نمایشنامه و داستان کوتاه هم دارد.
سه نمایش قبلی انوری ،همگی دست نوشتههای خودش بودهاند
ولی این نمایش ،اولین اثری است که نویسنده دیگری آن را نوشته
و او کارگردانی کرده...انوری کارگردانی تجربهگراست .او دوست
دارد تا در هر کارش ،شکل جدید یا ژانر نویی از تئاتر را آزمایش
کند .در “شام خانوادگی” اولین نمایش حسام انوری به عنوان
کارگردان و نویسنده با یک تراژدی تلخ مواجه هستیم“ .یکی بود،
یکی دیگه هم بود” یک کمدی گروتسک و “دو تشت آب گرم و
دو صد غزل ناگفته” یک درام تاریخی -موزیکال (سنتی ایرانی)،
دو اثر دیگر او هستند که انوری در مقام کارگردان و نویسنده،
آنها را به صحنه برده است .اما این بار به گفته خودش ،دوست
داشته تا خود را به عنوان یک هنرمند-کارگردان با نمایشنامهای به
قلم نویسنده دیگری بیازماید تا در مسیر رشد هنریاش ،تجربهای
نو کسب کند .حسام انوری میگوید« :کارگردانی این کار برایش
هم خیلی هیجان انگیز و هم سخت بوده...چون برای اولین بار
خودم نویسندهی کارم نبودم ،می توانستم مرز بین کارگردانی و
نویسندگی را در این کار جدید درک و حس کنم و این برایم خیلی
لذت بخش است ...زمان زیادی را صرف مطالعه متن و پیدا کردن
آنچه نویسنده میخواهد از البالی سطور و متون بگوید ،کردم در
مرحله بعد ،چگونگی به صحنه آوردن (تجسم عینی بخشیدن) این
خواستهها از دیدگاه خودم به عنوان کارگردان بود...با توجه به
اینکه نویسنده متن نبودم و نمایشنامههای خانم بیضایی ،چالش
برانگیز و مفهومی هستند بارها پس از خواندن قسمتی از متن ،در
مورد آن مطلب شروع به تحقیقکردم این کار برایم بسیار هیجان
انگیز بود چون موجب میشد به کشف نویی برسم»...
حسام انوری در اولین برخوردهایش با متنهای نمایشی نیلوفر
بیضایی به این نتیجه میرسد که برای اجرای این آثار ،باید فرم
متفاوت و جدیدی را که تاکنون در جامعه فارسی زبانان آزموده
نشده ،برگزیند .او بر این باور است که اجرای متن "بانو در آینه"
احتیاج به تئاتری متکی بر بدن بازیگران و فرم تئاتر فیزیکال دارد.
تئاتری که پُرگو نیست و بازیگران از بدن برای بیان احساساتشان
استفاده میکنند .بازیگران قرار نیست به مانند رقصندگانی هنرمند،
بر صحنه برقصند ولی باید آنچنان بر ارکان بدنش مسلط شوند که
حرکت بدنهایشان جای خالی دیالوگها را در بخشهای مختلف
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نمایش پُرکند .فرم در این شکل تئاتر و حرکات
دسته جمعی بسیار مهم است .کارگردان نمایش
میداند که تولید این شکل تئاتر با هنرمندان
غیرحرفهای و آماتور که هر کدام دارای شغلهای
متفاوتی -غیر از تئاتر -در طی روز هستند بسیار
سخت است ولی برداشتن اولین قدم بهتر از
ترس و هرگز برنداشتن آن است .حسام انوری
به تالش برای رسیدن به تئاتری درخور و شایسته
جامعه ایرانی معتقد است .او برای رسیدن به
تئاتر مطلوب و باال بردن تواناییهای بازیگرانش،
دو ماه قبل از آغاز تمرین با متن ،با استفاده از
منابع انگلیسی شروع به تمرین با بازیگرانش بر
طبق آموزههای تئاتری دو هنرمند معروف تئاتر
جهان یعنی یرژی گروتفسکی و میخائیل چخوف
کرد و آن طور بازیگرانش به نگارنده گفتند تأثیر
مثبتی بر عملکردشان در تمرینهای نمایش
داشته است.
رامین خویی و الناز رضایی ،دو تن از هفده بازیگر
نمایش "بانو در آینه" هستند .رامین خویی که از
هنرجویان بازیگری کالسهای مهتاب نصیرپور در
ونکوور است ،سابقه بازی در دو نمایش دیگر از
حسام انوری را در کارنامهاش دارد .او میگوید:
«هر کدام از نمایشها تجربه جدیدی برایش
بوده و با همدیگر متفاوتند .این نمایش ،نمایش
پُرپرسناژ و اپیزودیک است .شاید با وجود این
دو خصیصه ،اینگونه برداشت شود که بازیگران
مخصوصا بازیگر غیرحرفهای با کاری سخت
مواجهاند ولی برای من چنین نبود چون بچهها
خیلی حرفهای با کار برخورد کردهاند که بخشی
از این به کارگردانی و مدیریت حسام انوری بر
میگردد .حسام با آنکه با بعضی بچهها از جمله
خود ِ من ،دوست است ولی در هنگام کار ،با کسی
تعارف ندارد و با همه یکسان برخورد میکند و
برای تک تک بچهها وقت میگذارد تا نقششان
را بهبود و رشد بدهند .او طوری برخورد کرده که
همگی به نمایش ،احساس مسئولیت دارند .همه
سر وقت به تمرین میآیند هر کس کار خودش
را میکند ،به بازیهای همدیگر دخالت نمیکنند.
محیط طوریاست که هر بازیگر سعی میکند
در کنار تمرکز بر نقشش به سایر نقشها هم
برای اجرای بهتر کمک کند ».خویی در ادامه می
گوید« :تفاوت این نمایش با نمایشهای دیگری
که تاکنون بازی کردهام اپیزودیک بودن آنست.
هر بازیگر در چند اپیزود شرکت دارد و نقشهای
مختلفی را اجرا میکند هر چند این نقشها
ممکنه کوتاه و یا حتی دیالوگ هم نداشته
باشند .حضور بازیگران در اپیزودهای مختلف
موجب شده که همه بازیگران هم سطح باشند
و کاراکتری برجسته (نقش اول) نداشته باشیم.
این اتفاق خوبیه چون ایجاد همکاری صمیمانه و
بهتری بین بچهها شده و همه در خدمت هدف
نمایشاند .ما مدتی قبل از شروع تمرینات اصلی،
یک دوره تمرینات خالقانه و شخصیت سازی با
حسام انجام دادیم که برای شخصیت سازیهای
نمایش بسیار موثر بود .تفاوت دیگر که برای
من تازگی داشت کم بودن دیالوگها و بجای آن
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استفاده از بدن بازیگر برای بیان مفاهیم نمایش
است .به دلیل همین خاصیت ،شاید بشه نمایش
“بانو در آینه” را تئاتر فرمالیستی یا پرفورمنس
تئاتر یا فیزیکال نام داد ».رامین خویی در خاتمه
این نکته را یادآوری کرد که در نمایشهای حسام
انوری ،همه عوامل از بهترینهای ونکوورند حتی
در بخش هایی مثل نور یا گریم...حسام انوری
در هر اجرایی سعی میکند بدون هرگونه پیش
داوری یا برداشت غلطی ،بهترینها را در ونکوور،
پیدا و گرد هم بیاورد .نمایشهای او پکیج کاملی
است از هنرمندان ونکوور که در زمینههای
مختلف هنری کار و میتوانند در به صحنه آوردن
یک نمایش کمک کنند.
الناز رضایی ،یکی دیگر از بازیگران نمایش “بانو در
آینه” است .او به گفته خودش با آنکه دانشکده

هنر و معماری رفته و با دانشجویان تئاتر آشنایی
داشته ولی هیچگاه به بازیگری به عنوان هنری که
بخواهد آن را دنبال کند ،نگاه نکرده بوده ،تا دو
سال پیش که با تشویق مهتاب نصیرپور ،کالس
بازیگری را در ونکوور گذرانده و پس از آن ،عاشق
هنر بازیگری تئاتر شد .او در این مدت ،نمایشهای
زیادی را در ونکوور بازی کرده اما بانو در آینه،
اولین تجربه همکاریاش با حسام انوری است .او
در مورد این همکاری میگوید« :کارگردانی حسام
انوری تفاوت محسوسی با کارگردانهای دیگر
دارد .او درعین اینکه کارگردانی میکند و میداند
از بازیگرش چی میخواهد ،با این حال به بازیگر
فضا میدهد .یعنی این امکان را میدهد تا بازیگر،
خودش به نقطهای که او میخواهد برسد .او به
بازیگر ایده میدهد تا خودش از آن طریق نقشش

را بشناسد و شخصیت را درآورد؛ مثال به من و یکی
دیگر از بازیگران برای شخصیت سازی نقشمان،
پیشنهاد دیدن فیلم کرد .کارگردانی حسام انوری
طوریست که میزانسن دقیق و با جزئیات کامل
نمیدهد ،بلکه به بازیگران اجازه کشف میدهد
تا خودشان ،جایشان را بر صحنه پیدا کنند .این
درگیری با نقش و کشف و شکوفا شدنش برای
من که یک بازیگر غیرحرفهای هستم خیلی لذت
بخش است».
ــــــــــــــــــــــ
پینوشت:
*جامعه فرهنگی زنان ایرانی به مناسبت روز جهانی
زن ،مراسم بزرگداشت یک عمر فعالیت هنری
نیلوفر بیضایی را با اجرای نمایش “بانو در آینه”
برگزار میکند.
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ش عر

هس شعر از میالد کامیابیان:
میالدکامیابیان

زادهی

1363

است در بابل .از دهسالگی
روزنامهی

افتخاری
ِ
خبرنگار ِ
نوجوانان
کودکان و
ِ

ایران،

آفتابگردان ،بوده و نخستین

گاهگاه گریه نکردهاند؟»
***
کتاب را میبندد
پلکهاش کبود ،به هم میزند
یکِشد
سایهای یائسه زیر ِ چشم ،میبیند ،م 
ماه ِ روغنی ماسیده بر رکابیش چرک ،میپوشد

بلند میشود میرود آشپزخانه غذاش را گرم کند.
پس دلستر ِ نیمخورده را پرت میکند در سطل،
شیر ِ ترشیده را تُف میکند در سینک،
ْ
دستهایش را نوچ میمالد به کنارههای کفل دامن،

هم در آن دم
که شانههاش میلرزند

نوشتههایش را آنجا انتشار
همکاری او با مطبوعات
داده.
ِ
تا به امروز ادامه یافته و

زار از شهامتی انسانی
هم آنسان

نوشتههایش در شرق ،اعتماد،

سوگ دختران.
در
ِ

تجربه ،مهرنامه ،تصویرنامه و
بهمن 1392
 ...چاپ شده .در
ِ
داستان کوتاه ِ خالقانه را
جایزهی
ِ
داستان
از دومین دورهی جایزهی
ِ
«فهرست» برده .مرداد ِ  1395به
عنوان شاعر ِ برگزیدهی دومین
ِ
دورهی جایزهی شعر ِ «تجربهگرا

(آوانگارد)»

انتخاب

شده.

کتاب شعرش ،به دام
نخستین
ِ
سال سیلک» به دست آورده،
«کتاب
ی
ه
جایز
در
را
دوم
ی
ه
رتب
سال
همان
پاییز
پرده،
دو
در
نور
انداختن
ِ
ِ
ِ
ِ

نهایی دومین دورهی جایزهی شعر ِ «شاملو» راه یافته .او از
برگزیدگان
میان
و به
ِ
ِ
ِ
ِ
تابستان  1392تا بهار ِ
نور
سپاری
ب
آ
شعرش،
کتاب
دومین
بود.
ققنوس
انتشاراتی
ه
گرو
ی
ه
تحریری
ت
هیئ
عضو
و
ویراستار
1396
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

داستانی مدرسهی خوانش
سال  1396از دورهی دانشهای
ِ
ِ
مغروق ،زمستان  1395به بازار آمد .در پاییز ِ
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فارغالتحصیل شد.

که ّ
جلدان

چرخگوشت
ِ
ثبتاحوال را که بنویسد؟
پشت
الت
ِ
میزی کارمندِ
ِ
تخی ّ ِ
ِ
احالمِ سرباز ِ وظیفه را که گلوله شده زیر ِ پتو؟

دیدبان استخوانی را
رعب خلیده در سینهی
ِ
ِ

که وهم در مردمکانش هر شب تخمی ظلمانی میگذارد؟
مکث عابری را که ،یک لحظه ،دست بیرون میآورد از جیب،
که بنویسد
ِ

گوشتی پیادهرو سنگ میشود
ِ
ِ
میان جویبار ِ

امواج انسانی ایستادنش را صیقل دهند؟
و میگذارد
ِ

کیست که بایستد و ایستادن را بنویسد
و خون را

آنسان که بگریند ّ
جلدان
زمان که ردای شاهانه بر دوش میگذشت
جناب پدر ،فکور و خامُشوار،
عالی
ْ
و با شهادتی قاطع ―هفتبار―

هوای دهکده را خشدار میکرد ناقوس،
زلف زر ْ سپیدهی نازبالش را زنانه کرده بود خوابآلود،
و
ِ

گوش طفل بود:
زمزمهای ظریف در
ِ
«ولی مگر گاه گریه نکردهاند ّ
جلدان؟»

سوپ پر از شیر ْ شرم به گونه ،خون به استخوان میرسانْد
پس
ِ
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ریختن سرکشانهاش بر زمین
و
ِ

دست قاطعِ کارد قضاوت خواهد کرد؛
ِ

خون

شاعران قرون و اعصار
تالش
ِ
ِ
که با تمامِ

نقش بستنش بر خاک

از قواعدِ هیچ الفبایی پیروی نمیکند.
پیش پای سرباز است:
معمّایی از گوشت
ِ

تودهای که به هیچ زبانی معنایی ندارد،

هرچند زمانی کسانی به هزار لهجه «مادر» خطابش کرده باشند.
ثبتاحوال است:
الشهای از کلمات
ِ
پیش روی کارمندِ
ِ
شعری که به هیچ زبانی معنایی ندارد،

میترکاند سینه را خارخار ِ نیشتر ِ الهه ،الههی موذی،
َ
ساق پاش عربی
خنج میکشید خلخال بر
ِ

بشارت صور را خفه کردهست
حال که صفیر ِ گلوله
ِ

شب حزین بود
زائر ِ چهارده
ِ

بر شانه عاطل نشستهاند.

وقت که زیر ِ پنجرهاش مهتاب
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گردش صبورانهاش در ورید
میان
که
ِ
ِ

ماندولین زردش در آغوش گرفته میخواند:
با
ِ
«ولی مگر گاه گریه نکردهاند بر دوشیزگان ّ
جلدان؟
گاهگاه گریه نکردهاند ّ
جلدان؟»
تابستان

وقت اداری،
پایان
و
ِ
ِ
ِ
ملکان کاتب ،به انتظار ِ

حجاب پوستی
کشف
وقت
استخوان ساعد را به
لرزهی
ِ
ِ
ِ
ِ
که بنویسد؟

وقت قلم شدن―
―به
ِ

اشارهی پلک را به خاک

ترکش هزار انار ْ شکوفنده بر درخت ،بر گونه ،گیوتین ،بر تن
با
ِ

مردمک ظلمانی ملکوت را خطاب میکند،
وقتی
ِ

بهخیشبسته ،در شهر چرخاندهشده ،پدر
چانهاش از لرزش اندوه ْ مع ّ
طر ،مات ،مادر
ِ
هزار شاخه موجسان روینده سرخ از سر ،دختر

صفحات استعالم مینشاند،
پای
ِ

ن خون میگذشت از جمجمه ،حدقه ،از سر
تابستا ْ

بر خاک مالیده ماالنده کشانده فاش

ْ
خاک خونافتنده
بر خاکخیزنده خیس ،به

هزار بار ضجهزننده ،هزارهزار بار خشکخواننده ،با گیوتین در گلو ،دختر:
«ولی گاه گریه نکردهاند مگر؟
گریه نکردهاند بر دوشیزگانی که سرهای بورشان
سرهای بورشان به یک اشاره گریه نکردهاند مگر؟
گاه گریه نکردهاند بر دوشیزگان ّ
جلدان؟

داغ امضایش را
آبی کارمند
وقتی خودکار ِ ِ
ِ

وقتی مادر ِ سرباز انگشتهای کشیدهاش را
خواب پسر میفرستد
لحاف ارتشی به
ِ
ِ
زیر ِ

تا ماشه را بچکاند؟

همهی اینها را که بنویسد
گوشت روبازش میگرداند
چرخ
وقتی مادرشهر ما را در
ِ
ِ

مفصلها ،پوستها و خیاالتمان را در هم میبرد و میآمیزد
و به رودههای زیرزمینیاش میسپارد
پانزدهم هجری،
یکمی سدهی
تو
قرنبیس 
تا هیوالهای
ِ
ِ
ِ



زودازود ،از دریچههای فاضالب
سر بیرون کنند.

چند ایده دربارهی منشأ خوابها
خواب از ناف ناشی میشود ―این قطعیست.
مال عمو پُرپشم
مثل
ناشی
ناف
ِ
ِ
ِ
ِ
پنهان زیر ِ رشتهرشتههای فاجر ِ مو

فرشــاد حجتی شــاعر ســاکن دورود لرســتان اســت .او مدت
 ۱۵ســال اســت که شــعر میگوید و مولف سه مجموعه شعر
زیر است:
عروسکهایی به رنگ صورتی -نشر افراز
آوازسیرن ها -نشر نگیما
ختم گل های ختمی  -نشر داستان

1

زیر ِ کرسی

از هرم سوزان تیر

پتو.

به شهریور زلف هات

نافش اتمیست عمو با قارچهای موش افشان

عصیان

و نیز هموست که گهگاه به ما گفت می را:
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حج
ت
دو شعر از رفشاد ی:

ش عر

زخمی به باغ سوخته

«حرامزادهها!

عور

وقت خواب هی زر نزنید
ِ
تُو و زهرا ،خاصه ،زر نزنید

ترکه های آلبالوست
سایه سار تابستانم آرزوست..

زر ―خر ...پف ―...نزنید

پینه دوز رگهای تاک است

خر ...نزنید».

به وقت نان و شراب
کفشدوزک

ْ
و ُ
ناف-عمو-گیر میشد میامد باال
چرک
رخواب
خ
ِ
ِ
ُ
خت زمستان
خاصه شبهای ل ِ

شته می برد به باد
از گرده ی طهران

میدیدیمْشان من و زهرا را

سفره اش پرچین

تپلی قدکوتا
خوابهای
ّ

باغ و گلستانم آرزوست..

لخت زمستان―
―خاص شبهای
ّ
ِ

پیراهن هاوایی
قِروقَنبیلکنان میآیَدَند با دامنهای چینپُفی،
ِ
باف ناف بیرون
از نیلوفر ِ پشم ِ

تحریک گرتهای بیمأوا.
به
ِ
بغل شب مانده بود جا ،انداخت پس ننهسرما
تو
که
شب
یک
را
ها
ن
ای
ِ

یرَوَفتند بر کرسی
سپس دِفیله م 

عاشق کشی به فصل تب یونجه ست
شبنم که از طراوت

هیهات

برگهای گردوبن می پرد

بر نقطه های کور

می پرد که شته باران کند

رفت تا خون گیالس ها

این را عمو
همو که نافی پر از پشم د ُشت

بر مزار گردوبن

در خواب می

تا مردن به وقت شهریور

گفت.

شراب کهنه ام

ط از پشت
ط پشتی شده بود حیا ِ
خاصه همان وقت که حیا ِ
―مسلّم است―
ت بانو ،دخترعمو،
به هم ّ ِ
ْ
سبیل میشده بود کِشارسانیده به چهارراه ِ حال-و-حول
ن
اب
بیل
س
ی

ب
رهگذر
و
ِ
َ
ِ
حول-و-حال

خواب ّ
فک جونده بود ،خواهر
ْ

حیوان نامأنوس
ِ
خواب اندوه ِ دَمی بود «برسد شاهپسر ،بوم کند»
ْ
و خواب همواره از ناف ناشی نمیشد حت ّی اگر
مثل عمو پُرپشم
ِ
و گاه شکل پسرانی هم نوخط

تمیزکرده کنار ِ کرسیرختْشان میگذاشتی.
این تُو بودی :این مسلًم بود.
َ
ج زمستان
صبحهای بیفر َ ِ

که یخ میبست باز نههرجابدترمان

خوابها قلمدوش نشسته وقیح
چشم به ما دوخته بودند ،بر گردن ،دور ِ کرسی
و ما ،جای صبحانه،

زل خجل از الی پنجره میزدیم
کهکشان تیره.
به پوزخندِ
ِ
_______________________
 1سطریست از بیژن الهی.

نعره ی مستانم آرزوست..
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به گریز از تفنن
به استقرا در این چاردیواری
دریافته ام که محکومم
به شنیدن نت هایی ناکوک از بلبلی چوبی

بر خال پریشان

در ساعت صفر

ساعد دستانش

در ساعت هیچ

مچاله تهمینه

به کژتابی گل های شمعدانی که دیابت گرفته اند

بر بند بند تنش

و کاکتوسی منزوی که هر روز در فکر

وطنش

چرای یک آهوست..

موریانه ها عاشق

محکومم به ریاضیاتی گسسته

از سیر تا پیاز

که تکیده تر می کند یک الغر را..

مارها به زیر مسجد فخرالدوله

به برکه ای کم عمق که گند زده است به خودش

حرفهای بودار می زنند..

در لکنت استعالی ماهتاب
در لکنت ابوعطای قورباغه ها
مسمومم به عرق چهل گیاه

هیس!
رستم دستانم
تخت سلیمانم آرزوست..

در سندروم چهل سالگی که ریشه
نداشتند در خاکی تلخ..
چنگم به رویا پوچ و

سلسله از موی جعد رباب آغاز شد
به تسلسل باطل دور تهران

سنگم به ثریا کج
دیوار ترس دارد..

ماه مانده بود
برای برج عاج نشین ها
تنگی نفس از پنجره می آمد
از زخمه ی رباب
بر تارهای حنجره
دست به دامن شمس م
پیاده از خراسان تا ری..
آه

به گریز از مرکز
به گریز از بلوط
به گریز از دل کور
در آبی تر از گناه
محکومم به مرگ مادر
که دو نیمه شدن رویا بود
نیمی ش دیگر آرمانی سوخته

من تمام شده ام

در ساعت صفر

هیس!

هیاهویی برای هیچ

"من هم رباب عشقم و عشقم ربابی ست"
وان لطف های زخمه ی رحمانم آرزوست"

به ساعت هیچ
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پیش پتو
مفتعل هرشبانهی
تازهفکل،
ِ
ِ
―این مسلّم است من بودم.
این ―قطعی― تُو بودی ―بود― دستهای بلند داشتی
خوابهات را یکسره تازهتازه درمیاوردی

انسانم آرزوست..

چشمهات با بهار و بابونه رفت

«اینها را باید کشت!»

گلعِذارطور ،غِلمانصفت


"پنهان ز دیده ها و...همه دیده ها از اوست"

شکوفه های گیالس را..

ط دو-جنسی
خوابهای مخب ّ ِ

ْ
ناف مسلّمْ قطعی بود.
مثل
و نیز این
ِ

از دیده به غربال نور
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کتاب بندباز آماتور -نوشته ساسان قهرمان،

چاپ نخست ،ناشر:افرا ،سال 410 - 2016/1395صفحه چاپ کاغذی

تازهترین رمان ساسان قهرمان« ،بندباز آماتور» ،همراه با
چاپ پنجم «گسل» و چاپ دوم «کافه رنسانس» و مجموعهی شعر
«هفده روایت مرگ» در تابستان  ۲۰۱۶منتشر شد.
چاپ اول نخستین رمان ساسان قهرمان« ،گسل» ،در بهار
 ۱۹۹۵منتشر شد و بالفاصله با استقبال خوانندگان و منتقدان
روبهرو شد وجای ویژهای را در ادبیات داستانی ایرانی در مهاجرت
به خود اختصاص داد .در کنار آثار برجستهای که در دو دههی اخیر
در خارج از کشور منتشر شده است« ،گسل» در جایگاه نخستین
داستانی بلندِ فارسی در آن دوران نشست که به مهاجرت /تبعید
ِ
اثر ِ
تبعیدیان آن نسل ،از منظر ِ وجود ،هویت ،تجربهها
مهاجران/
و
ِ
ودیدگاههای خود ِ آنان مینگریست؛ نه از زاویهی پیشداوریها و
داوریهای دور و ناآشنا .اغلب منتقدان آن را در زمرهی بهترین
آثار داستانی فارسی در این دوران ارزیابی کردند و این داوری،
سپس با انتشار «کافه رنسانس» بار دیگر مورد تایید قرار گرفت.
بهگفتهی نویسندگان و منتقدان متعدد از جمله نسیم خاکسار،
اسد سیف و رضا براهنی« ،ساسان قهرمان در آثار خود به چهرهی
آدمهای این نسل میپردازد و همراه با توجه ویژه به به جنسیت
اجتماعی و فرهنگی «زن» و تحول او ،زن و مرد مهاجر را موضوع
اصلی رمانهای خود قرار میدهد و میکوشد تا مسایل عمدهی
انسان مهاجر این دوران (مهاجرت ،تداخل زبانی ،خانواده ،گسست،
گذشته و آینده ،و  )..را قصوی کند».
ساسان قهرمان در پیشگفتاری بر چاپ پنجم «گسل» دربارهی
«بندباز آماتور» نوشته است:

•بیان نویسندهی گسل پاکیزه و شسته رفته است و آثارش
نویدبخش (داریوش آشوری)
•گسل یکی از امروزیترین و اینجاییترین آثار ادبی دوران
اخیر و گامی بهجبو در ادبیات مهاجرت است( .حسام
صارمی)

در قسمت "معرفی کتاب/معرفی نویسنده" در مجلهء شهرگان،
میکوشیم آثاری از نویسندگان ایرانی و غیر ایرانی را معرفی کنیم .از
آن جهت که قصد این بخش نقد این آثار نیست ،در کنار بخشهایی
از این آثار ،نقد و نظرات دیگر خوانندگان این آثار را در اختیار شما
قرار می دهیم .همچنین در این بخش فرصتی برای خوانندگان و
دوستداران این آثار یا نویسندگان فراهم آوردهایم تا بخشی از
کتاب معرفی شده را با صدای خود مولف بشنوند.
 ساره سکوت---------------------------ساسان قهرمان ،تحصیلکردهی هنرهای نمایشی (گرایش بازیگری
و کارگردانی) دانشکدهی هنرهای زیبا -دانشگاه تهران ،و ادبیات
انگلیسی و جامعهشناسی – دانشگاه یورک ،از  ۱۹۸۴ساکن تورنتو
است.
در طول دوران اقامتش در کانادا ،قهرمان بنیانگذار و مدیر «نشر
افرا» ،مدیر و سردبیر نشریهی فرهنگی – اجتماعی «سپیدار»،
آموزگار ادبیات داستانی در فرهنگخانهی ایرانی و کافه رنسانس
آکادمی ،از گردانندگان باشگاه ادبی واژه ،سردبیر نشریهی دوزبانهی
اینترنتی «گذار» ،سخنگوی انجمن نویسندگان ایرانی در کانادا،
و نمایندهی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید در
آمریکای شمالی بوده است .به قلم قهرمان تا کنون چهار رمان ،سه
مجموعه شعر ،یک مجموعه مقاله ،و یک کتاب درسی برای آموزش
زبان و ادبیات فارسی به دانشآموزان دبیرستانی (طرح ،تالیف و
ویرایش) همراه با چندین داستان کوتاه و مقاالت متعدد در نشریات
و وبگاههای فارسی منتشر شده است.
گذشته از تجربههای بازیگری و کارگردانی در ایران ،در سالهای
اقامتش در کانادا نیز چندین نمایش ،از جمله «مجلس سهراب
کشی» (بر اساس شاهنامه)« ،میراث» (بهرام بیضایی)« ،زنی با
سگ ملوسش» (بر اساس نمایش «بازی یالتا»  /برایان فرایل /و
داستانی به همین نام از چخوف) و «خرده جنایتهای زن و شوهری
(اریک امانوئل شمیت) را روی صحنه برده است و در چند نمایش
دیگر ،از جمله «جانشین» و «ماجرای ناموسپرستان (غالمحسین
ساعدی)« ،آهای کی اونجاست؟» (ویلیام سارویان)« ،آسید کاظم»
(محمود استاد محمد)« ،یک دقیقه سکوت» و «برهان» (محمد
یعقوبی) ،و دو فیلم بلند («میترا» و «بوف کور»  /مزدک تائبی) و
دو فیلم کوتاه ایفای نقش کرده است.
در سالهای اخیر او به آموختن و تجربهی عکاسی (بهویژه ژانر
«عکاسی خیابان  »Street Photography /روی آوردهاست و
آثارش در چند نمایشگاه ،از جمله جشنوارهی بینالمللی عکس
استانبول در بخش «شهرهای جهان» (استانبول )۲۰۱۴ -و فستیوال
بینالمللی عکس کانتکت (تورنتو –  )۲۰۱۵و گالری آرتا در تورنتو
بهنمایش در آمده و در کتاب سال ۲۰۱۵
 World Street Photographyمنتشر شده است.
--------

مهاجرت میبینم و خوشحالم که چنین آثاری به فارسی
منتشر شده است( .پرویز همایونپور)

قول و نظرهایی دربارهی «کافه رنسانس»:
•کافه رنسانس یکی از بهترین رمانهاییست که در این
چند سال خواندهام .این رمان و گسل کافی ست تا جای
ویژهای در ادبیات تبعید برای نویسندهاش محفوظ دارد.
(اسد سیف)
•باید به نویسندهی کافه رنسانس تبریک گفت .زبان رمان
شاعرانه ،روان و جذاب است و سراسر کتاب سرشار از
تفکرات ظریف دربارهی زندگی ایرانیان مهاجر .از این که
چنین رمانی به فارسی نوشته شده خوشحالم( .پرویز
همایونپور)
«با وجود تمام پیوندها ،تفاوتهایی جدی در فرم و
تکنیکهای روایت بین «کافه رنسانس» و «به بچهها نگفتیم» با
«گسل» وجود دارد ،اما «بندباز آماتور» از این زاویه به فرم و بیان
و صدای «گسل» بازگشته است .فکر میکنم نادانسته و ناخوادآگاه،
رمان هنوز
پیوندی هم میان نامِ آنها هست؛ و چه بسا با پنجمی،
ِ
ناتمامم« :تدفین»؛ قصههایی ،قدم به قدم ،از نسلی در «این گسل
که خود ماییم».
روایت «بندباز آماتور» در دههی نخست سال  ۲۰۰۰در
تورنتو رخ میدهد و در کنار شخصیتهای اصلی آن ،مریم رازی
(استاد علوم سیاسی دانشگاه یورک) ،شمیم باران (نمایشنامهنویس
و کارگردان تئاتر) و شیرین (دانشجو) ،از
سه نسل ،همراه با شخصیتهای دیگری از
ملیتهای مختلف ،چهرهای آشنا از دغدغهها،
افت و خیزها ،گسستها و پیوندهایی گزیر و
ناگزیر از فردیت و جمعیت «ما» در جامعهای
بحرانزده و چند سویه بهدست میدهد.
----------

•ساسان قهرمان هم در گسل و هم در کافه رنسانس به
چهرهی آدمهای این نسل پرداخته است .نگاه کاوشگرانه
و تیزی دارد و به جهان و آینده با همهی پریشانی ،مسلط،
روشن و امیدوار نگاه میکند( .نسیم خاکسار)
•کافه رنسانس را با لذتی بینهایت خواندم .وقتی
نویسندهای به مسایل و مشکالت عمیق اجتماعی و
فرهنگی به این صورت جدی و عمیق میپردازد ،تحسین
برانگیز است( .مریم غفوری)
•زن و مرد مهاجر موضوع اصلی رمانهای ساسان قهرمان
است .او در رمانهایش عملن با این مسایل (مهاجرت،
تداخل زبانی ،خانواده ،و  )..طرف شده تا آنها را قصوی

قول و نظرهایی دربارهی «گسل»:
•گسل را میتوان یکی از بهترین
رمانهای دوران اخیر ارزیابی کرد
(رضا عالمهزاده)
•نویسندهی گسل رمانی با ساختار
مدرن و تار و پودی زیبا آفریده
است (مجید روشنگر)
•گسل بهترین کتابیست که در
سالهای اخیر خواندهام (جواد
مجابی)
دیگر
•برخالف بسیاری از
نویسندههای مرد ایرانی ،نویسندهی
گسل جنبههای متنوع هویت زنانه
را در نظر میگیرد و به جنسیت
اجتماعی و فرهنگی زن و تحول او
توجه میکند( .بکری تمیزی)
•گسل یکی از نمونههای خوب و موفق ادبیات مهاجرت
است( .رضا فرخفال)

کند .تمهیدات فنی در کافه رنسانس قویتر است و من
آن را بر رمان اولش ترجیح میدهم( .رضا براهنی)

•گسل از معدود آثار موفق و هوشمندانهی ادبیات
مهاجرت ایرانی است (نازی عظیما)

•کافه رنسانس گام بلندی پس از گسل است که خود ،گام
بلندی در ادبیات داستانی مهاجرت بود( .حسام صارمی)

•دربارهی گسل میتوان تعبیری را بهکار گرفت که منتقدی
فرانسوی دربارهی کیارستمی گفتهاست :در آن ابژکتیویته
یعنی بنیان هنر مدرن حضور دارد( .نادر بکتاش)

آنچه در این قسمت می شنوید ،دو بخش از رمان بندباز آماتور
است.

•ساسان قهرمان هم در گسل و هم در کافه رنسانس به
چهرهی آدمهای این نسل پرداخته است .نگاه کاوشگرانه
و تیزی دارد و به جهان و آینده با همهی پریشانی ،مسلط،
روشن و امیدوار نگاه میکند( .نسیم خاکسار)
•همین دو رمان گسل و کافه رنسانس کافی ست تا جای
ویژهای در ادبیات تبعید برای نویسندهاش محفوظ دارد.
(اسد سیف)
•رمانهای گسل و کافه رنسانس را نشانهی تحول ادبیات

در وبسایت شهرگان زیر ادامه این مطلب می توانید برخی از
عکسهای ساسان قهرمان را ببینید:
ساسان قهرمان را در این آدرسها دنبال کنید:
www.digaranegi.com
1-647-522-9414
sasang@digaranegi.com
https://www.flickr.com/photos/gsasan/
http://www.facebook.com/CRAcademy



زنان

استمرار اعتراضات دختران خیابان انقالب ،ارادهی حق پوشش زنان درایران
آزاده دواچی

حق پوشش زنان هم مربوط میشد؛ اما همچنان طرح حجاب در
هالهای از ابهام در حوزهی فعالیتهای زن مانده بود .ایراد دیگری که
در این دیدگاه وجود داشت ،برداشت سطحی از مسألهی پوشش در
میان زنان بود .چرا که پوشش تنها به موی سر و پوشاندن آن محدود
میشد و ارتباطی با نگاه ایدئولوژیکی و کنترل بدن زنان نداشت .با
این حال مسألهی حجاب اجباری در فعالیتهای جنبش زنان کمتر
به عنوان یک مسالهی قابل چالش در متن مبارزات مدنی زنان در
ایران مطرح شده است و یا حداقل نسبت به سایر خواستهای زنان
از اهمیت کمتری برخوردار بوده است .در سالهای اخیر به دلیل
شدت گرفتن فضای امنیتی و بگیر و ببندهای علیه زنان ،جنبشهای
اجتماعی به خصوص جنبش زنان دستخوش تغییرات زیادی شده
است .
این تغییرات از چند جنبه قابل بررسی هستند؛ اول تعداد زنانی که به
مسائل زنان حساستر شدهاند؛ الاقل در فضای مجازی بیشتر شده
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پدیدهی دختران انقالب که اولین بار با اعتراض ویدا موحد ،زن
معترض به حجاب اجباری در خیابان انقالب شروع شد ،از داغترین
مباحث هفتههای گذشته بوده است .عکسهای منتشر شده از
دخترانی که روسری خود را بر سر چوبی در خیابان افراشتهاند و
به این وسیله اعتراض خود را به حجاب اجباری بیان کردهاند ،به
شدت در فضای مجازی و رسانههای مختلف منتشر شد و بازتاب
فراوانی داشته است  .نکتهی جالب مطرح شده در این اعتراضات
سرعت انتشار
استفاده از نماد مشترکی در میان زنان است که به
ِ
این اعترضات و یکدستی آن کمک شایانی کرد .به نظر میرسد
مسألهی حجاب اجباری که سالها دغدغهی بسیاری از فعالین حقوق
زنان بوده است ،اکنون به صورت واضحتری و به عنوان یک خواست
مدنی به حق از سوی زنان عادی جامعه مطرح میشود .برای بررسی
اهمیت این مسأله و واکاوی چند وچون پیدایش آن نیاز به بررسی
فعالیتهای زنان در سالهای گذشته و کمپینهای متفاوتی است که
یکی از اهدافش بیان حق پوشش زنان به صورت عام است .با این
حال و با دستگیری این دختران ،این سوال مطرح میشود که آیا این
اعتراضات متوقف خواهد شد و یا بازهم ادامه پیدا خواهد کرد .نقش
فعاالن زنان در استمرار این نوع مطالبات با استفاده از فعالیتهای
مدنی صلح آمیز چه میتواند باشد؟
حرکتهای اعتراضی زنان به مسالهی حق پوشش اوایل انقالب با
تظاهرات  ۸مارس شروع شد ،دو هفته پس از پیروزی انقالب  ۵۷دفتر
سید روحالله خمینی تصمیم به لغو قانون حمایت خانواده و اجباری
شدن حجاب اسالمی گرفت .همچنین یک روز پیش از برگزاری مراسم
بزرگداشت روز جهانی زنان ،سید روحالله خمینی در سخنرانی مدرسه ٔ
رفاه اعالم کرد زنان کارمند ادارههای دولتی باید حجاب اسالمی را
برای حفظ آبرویشان رعایت کنند .روز بعد زنان کارمند بدون حجاب
اجازه ٔ ورود به محل کارشان را نیافتند .تعداد زیادی از زنان کارمند
از رفتن به سر کار سر باز زدند و زنانی که کارمند وزارت امور خارجه
بودند ،بیرون وزارتخانه دست به تظاهرات زدند .حدود  ۵۰۰۰تا ۸۰۰۰
زن در دانشگاه تهران تجمع کرده و شعار دادند .همچنین تعداد
زیادی از دانش آموزان مدرسههای دخترانه به تظاهرات زنان در
تهران پیوستند .به نوشته ٔ روزنامه کیهان چاپ  ۱۷اسفند« ،گروهها و
دستهجات مختلف زنان از صبح امروز در خیابانهای شمالی و مرکزی
تهران به مناسبت روز جهانی زن و به خاطر ابراز نظریات خود درباره ٔ
حجاب زنان دست به راهپیمایی زدند .در راهپیماییهای امروز زنان،
تعداد زیادی از دانش آموزان مدارس دخترانه نیز شرکت داشتند.
آنها ضمنا ً علیه کسانی که به زنان بیحجاب در روزهای اخیر حمله
کردهاند ،شعار میدادند» .در اینجا بود که اولین مواجههی زنان با
حکومت در خصوص پوشش بدن ،به یک الگوی
ایدئولوژیکی مبدل گشت .تحمیل ایدئولوژی
دهآل اسالمی برای زنان ،بعد
تن و الگوی زن ای 
از انقالب ایران ،زنان را از حق انتخاب پوشش
محروم کرد .این مساله به شدت بیشتری در
سالهای اولیهی انقالب اسالمی دنبال میشد ،اما
رفته رفته با رشد نسل جوان زنان ،قرار گرفتن
زنان در فضاهای آموزشی ،توسعهی ارتباطات
و حضور بیشتر زنان در جامعه توانست میزان
آگاهی عمومی زنان را در ایران باال ببرد .از
سوی دیگر فعالیتهای فعاالن حقوق زنان ،به
خصوص در سالهای بعد از انقالب هم توانست
نقش مهمی در آگاهیسازی نسلهای بعد از
انقالب در میان زنان ایجاد کند و زنان را نسبت
به مسألشان حساستر کند.
در عین حال همیشه این تناقض بوده است که
برخی از فعاالن حقوق زنان همچنان مسألهی
حجاب اجباری را اولویت اصلی جنبش زنان
نمیدانستند .این مساله چند دلیل داشت ،اول
به دلیل ریسک پذیری باالی حرکتهای جنبش
زنان در داخل بود که تمرکز صرف بر مسالهی
حجاب این ریسک را برای فعالیتهای زنان باال
میبرد .از سوی دیگر بسیاری این ریسک پذیری
را فاقد ارزش میدانستند؛ چرا که میتوانستند
فعالیتهای عملی بهتری در حوزههای مختلف
انجام دهند که به صورت غیرمستقیم به مساله

سال  / 25شماره  - 1488جمعه  4دنفسا 1396

آیا اعتراضات دختران خیابان انقالب ادامه مییابد؟

است .دومین دلیل این است که زنان عادی بیشتر از گذشته تمایل به
تغییر و یا مشارکت در تغییر در وضعیت خود را دارند.
در خصوص حرکت اخیر دختران انقالب اما نقطهی قابل تأمل همین
حضور زنان عادی است ک ه حرکتی مدنی واعتراضی صلحآمیز را شکل
دادهاند .این مساله به چند دلیل اتفاق افتاده است :اوال ً به دلیل آن
چیزی که در باال مطرح شد بسترسازی برای طرح مسالهی حجاب و
بیان آن از متن فضای مجازی به فضای عمومی و در واقع عملی کردن
آن در خارج از فضای مجازی بود که در سالهای اخیر تحت تاثیر دو
کمپین یعنی کمپین آزادیهای یواشکی وکمپین چهارشنبههای سفید
بود .هر دو کمپین همواره با حملههای شدید منتقدان از همان
اول موجه شدند .منتقدانی که این کمپینها را فاقد قدرت اجرایی
میدانستند.
منقتدان این کمپین دو دسته بودند اول کسانی که این حرکت را
انقالبی نمیدانستند؛ مخصوصا به دلیل اسم یواشکی که بر روی
کمپین بود و رسما آن رابه سخره میگرفتند .دوم کسانی که همیشه
براین باور بودند که اولویت اصلی مسائل زنان همچنان حجاب
اجباری نیست .آن چیزی که میان هر دودسته مشابه است این است
که ضرورت ایجاد این کمپین زیر سوال میرود و در واقع آن را ساخته
و پرداختهی غرب میدانند
اما واقعیت چیز دیگری است .در پاسخ به این منقتدان باید گفت که
خود این حرکت اکنون از یک کنش عادی در خیابان به یک کنش با
انگیزهی تغییر متفاوت تبدیل شد .یعنی دگردیسی که در این حرکت
اتفاق افتاد به صورت آهسته از پیوستن زنان عادی به کمپین آغاز
شد .دوم اینکه این جنبش را به یک نافرمانی مدنی تبدیل کرد که
تنها به عکس و فضای مجازی محدود نشد و از آن فراتر رفت و
حجاب اجباری را به چالش کشید .نکتهی مهمتر مسالهی حجاب
صرفا نیست ،بلکه مسالهی حق پوشش و آزادی انتخاب است ،آن
چیزی که بسیاری از زنان در این کمپین خواهان آن بودند.
نکتهی مهمی که در خصوص حرکت اخیر زنان باید به آن توجه کرد،
مسالهی ححضور زنان با نمادهای صلح آمیز است که این اعتراضها
را به جنبشهای مدنی و صلح آمیز و خشونت پرهیز فعاالن زنان
نزدیکتر میکند.
آنچه که مسلم است پویایی این اعتراضات نیاز به حمایت حداقل
بخشی از فعاالن حقوق زنان در ایران دارد .اگر این حرکت اعتراضی
که آغاز شده و مسألهی حجاب اجباری را تا حد حضور محرض
خیابانی مطرح کرده است ،پتانسیل تبدیل شدن به حرکت اعتراضی
عمیقتری را در داخل جنبش زنان ایرانی دارد و میتواند بهعنوان
طرحی مستدل برای انعکاس محکم خواستهای زنان ،حداقل در
حوزهی قانونی پوشش و برخوردهای شدید با آن تبدیل شود.
از سوی دیگر ،همراه شدن فعاالن حقوق زنان با این حرکت در داخل
ایران میتواند ریسک پذیری معترضان را در صورتی که بیشتر از
حد باشند پایین بیاورد و فضای جامعه را بیشتر برای مطرح کردن
خواست زنان آماده کند.
مسلما اجرای این چنین استراتژی نیازمند زمان و برنامهریزی است،
اما در هر صورت میتوان به این نکتهی مهم اشاره کرد که این حرکت
برای به ثمر رسیدن نیازمند حمایت است ،حمایتی که باور به حضور
زنان عادیتر در متن مبارزات مدنی و استفاده از آنها برای محکمتر
کردن اعتراضات باشد.
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ادبیات  -گفت و گو
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ن در روزگار ما
گفت و گو با امیرحسن چهلتن ،نقش سیاسی نویسندگان و روشنفکرا 

میخواستند ما را حذف کنند
احمد غالمی

امیرحسن چهلتن را از دیرباز میشناسم .در دیدار آخرمان که به
این گفتوگو انجامید ،او را متفاوت از گذشته دیدم .نرمخو و شاید
هم دلشکسته به نظر میرسید .امیرحسن ،نویسندهای مستقل
است .با اینکه سالیان سال بعد از انقالب در ایران زندگی میکند،
بیش از هر نویسند ه دیگری شرایط و امکان کوچ را داشته است ،اما
ه و کشورش دلبسته است .او برای این ماندن
نرفته و هنوز به خان 
دشواریهای زیادی را تحمل کرده است .اگر امروز ما از دو شرایط
و فرهنگ متفاوت کنار یکدیگر نشستهایم و به حرفهای یکدیگر
همدالنه گوش فرامیدهیم ،صرفنظر از حرفه روزنامهنگاری من،
حاصل نوعی تفاهم و مدارایی است که نشئتگرفته از گذر ایام
است .چهلتن به نوشتن عشق میورزد و به گفته خودش این
عشق چنان قوی است که خانواده خود و خانواده بزرگترش را
در بیشتر اوقات نادیده گرفته است .این عشق از یک سو او را
سرشار از زندگی میکند و از سوی دیگر دلشکستهاش میسازد که
به زعم خودش نتوانسته شوهری خوب ،پدری خوب و پسر خوبی
برای خانوادهاش باشد ،اما در واقع اینگونه نیست .چهلتن بیش
از هرکس دیگری به خانوادهاش عشق ورزیده است؛ در سراسر
آثارش عشق به خانواده موج میزند .به بیانی عشقی که او از آنان
دریغ کرده به نوعی در آثارش حک و ابدی شده است.
شاید زمانی که او اولین کتابهایش« ،صیغه» و «دخیل بر پنجره
فوالد» ،را منتشر کرده بود حدس نمیزد راه چنین دشواری را پیشرو
دارد؛ راهی پراضطراب و حرمان که آن را باید با آرامش و امید تاخت بزند.
داستان صيغه و دخيل بر پنجره فوالد كه از اولين آثار اين نويسنده
است ،در نثر و ساختار از چنان استحكامي برخوردار است كه بعيد
به نظر ميرسد اگر كسي چهلتن را نميشناخت باور ميكرد اين
كارها  ،كارهاي جواني بيستويك ،دوساله است .در اين داستانها
بهخصوص در داستان دخيل بر پنجره فوالد ،چهلتن با استادي
روابط بين آدمها را به تصوير ميكشد و حتي شخصيتهاي
گذري داستانش نيز بيهويت و پادرهوا نيستند .در پرداخت اين
شخصيتها چهلتن با چيرگي بر زبان توده مردم و ضربالمثلها
و تكيهكالمهاي آنان جهان ملموسی از طبقه متوسط و فرودست
جامعه ارائه ميدهد.
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چهلتن در بحبوحه شرایط سیاسی و از کانون سیاست نوشتن را
آغاز کرد .اما نوشتن آنچنان اقناعش میکرد که هرگز روی خوش
به سیاست نشان نداد و توانست از التهابهای دوره انقالب سر به
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سالمت ببرد .شاید از همان دوران بود که مستقلبودن را برگزید
و تاوان سنگینی برایش داد .کمترین این تاوانها نادیدهگرفتهشدن
در رسانههای کثیراالنتشار بوده و اجازه سخنرانینداشتن در مراکز
دولتی و نیمهدولتی .من هم چون چهلتن بر این باورم که جریانی
میخواست آنان را از جامعه فرهنگی حذف کند و مقاومت در برابر
این «حذف» صرفا به مدد خصیصه عشق به نوشتن امکانپذیر بود.
خصیصهای که در او عمق زیادی دارد .اینک به اعتبار این پافشاری
امیرحسن چهلتن یکی از بهترین نویسندگان و مستقلترین
روشنفکران ایرانی است که به کسی جز خودش دینی ندارد .او
در کنار بسیاری دیگر از روشنفکران که در این خاک ماندهاند
سهم زیادی در زندهنگاهداشتن ادبیات داستانی دارد .آنچه در او
بیش از هرچیز میتواند برای ما سرمشق باشد پاکیزه انسانبودن،
مستقلبودن و باور به نوشتن است ،و این در روزگار مملو از توهم
ی نیست.
و خودشیفتگیهای بنجل چیز کم 
سال  ٥٧فضای کشور کامال سیاسی شده بود .در آن روزها ادبیات
در چه حالوهوایی بود و شما در این شرایط چه میکردید؟ ادبیات
و انقالب بهخصوص نقش روشنفکران و نویسندگان در انقالب یکی
از دغدغههای من است .از آن روزها بگویید.
زمستان سال  ۵۶شمس آلاحمد ناشر دومین کتابم« ،دخیل بر
پنجره فوالد» به من پیشنهاد کرد تا فرم درخواست عضویت در
کانون نویسندگان ایران را پر کنم .من آن موقع بیستویک سال
داشتم ،دانشجو بودم و فضای سیاسیای را که کمکم بهسوی التهابی
همهجانبه میرفت ،تجربه میکردم؛ گرچه آنموقع هیچکس گمان
نمیکرد با چنان سرعتی به بهمن  ۵۷برسیم .کمی بعد مرا دعوت
کردند تا در مجمع عمومی کانون شرکت کنم .روز موعود وقتی با دو،
سه نفر دیگر از اعضا به سمت محل جلسه میرفتیم ،کمی مانده به
در ورودی ،غالمحسین ساعدی پنجره را باز کرد و به ما حالی کرد که
از محل دور شویم .بعدها دانستیم پلیس سیاسی شاه از برگزاری
جلسه ممانعت کرده و به برگزارکنندگان اخطار دستگیریشان را داده
است.
چند هفته پس از آن ،فریدون تنکابنی که منشی کانون بود دعوتم
کرد تا در جلسه کوچکتری با حضور تعداد کمی از اعضا شرکت
کنم ،تا حال که امکان تشکیل جلسه عمومی نیست بهکلی از یکدیگر
بیخبر نمانیم؛ این اولین دیدار من با چند نفری از اعضای ارشد
کانون بود .در اوایل سال  ۵۷جلسه مجمع عمومی کانون عاقبت
توانست در خانه گلشیری برگزار شود و آنجا من با جمع کثیری از
مهمترین نویسندگان مملکت آشنا شدم .در همان جلسه گلشیری
خبر داد که جلساتی برای نقد کتاب از هفته آینده برگزار میشود

و از اعضا بهخصوص داستاننویسان و شاعران دعوت کرد که در
آن جلسات شرکت کنند .بعد از آن من دیگر عضو ثابت همه این
جلسات بودم .چیزهایی که نمیدانستم الی ماشاهللا نهایت نداشت
و این فرصت بینظیری بود که مرا با یک فضای فرهنگی در جدیترین
شکل خود آشنا میکرد .تا آنجاکه حافظهام یاری میکند کتابهایی از
سیمین دانشور ،جمال میرصادقی ،ناصر ایرانی و محمود دولتآبادی
با حضور نویسنده ،مورد گفتگو قرار گرفتند ،همینطور کتابهای
شعر عظیم خلیلی و طاهره صفارزاده در خانه سپانلو .من هنوز گیج
بودم و به موقعیت استثنایی حضور در جمع مهمترین نویسندگان
نویسندگان
حرفهای کشور انگار آگاه نبودم .بعد کمکم سروکله
ِ
زندانی آزادشده پیدا شد؛ یلفانی ،حسام ،درویشیان ،نسیم خاکسار و
دیگران و ما به آستانه بهمن رسیدیم .در سطح خیابان غوغا بود ،من
از هیجان میلرزیدم و موج خوشبینی به آینده در شهر همه را در بر
گرفته بود .در همان حال نمایش خشونت رواج مییافت و میرفت تا
به امری عادی و روزمره تبدیل شود .در حاشیه پیادهروهای روبهروی
دانشگاه عکسهای بدنهای متالشیشده جانباختگان انقالب را
میفروختند و در یکی از راهپیماییهای بزرگ آن روزها مردی را دیدم
که این تصاویر را به پالتوی بلندش نصب کرده بود ،بر باالی سکویی
ایستاده بود و خود را و آن عکسها را به نمایش گذاشته بود ،این
امور همه جزئی به نظر میرسید و کسی به آنها توجه نداشت و لذا
نطفه اتفاقات شوم بعد یکی یکی بسته میشد .و بعد انقالب فرهنگی
رخ داد ،در این میان جلسات کانون بهطور هفتگی ادامه داشت و من
در همه آنها حاضر بودم ،طیف بحثهایی که در میگرفت گسترده
بود ،از ادبیات گرفته تا مقوله آزادی و دموکراسی.
یکی از امتیازات زندگی در ایران که مرا پایبند و شیفته خود کرده ،این
است که بیشترین امکان را برای مشاهده فراهم میآورد ،به شرط
آنکه به پدیدههایش درست و از نزدیک نگاه کنی .پس من اینها
همه را با اضطراب شاهد بودم ،اینها همه در ذهنم تهنشین میشد تا
بنمایه رمانهایی را فراهم بیاورد که در بیست ساله اخیر نوشتهام و
معلوم است که فعال هیچکدام را نمیشود منتشر کرد.
آیا با ایده خاصی وارد کانون نویسندگان شدید ،یا به واسطه ادبیات
و عشق به نوشتن؟
ایده خاصی در کار نبود ،دلم میخواست یکی از آنها باشم ،یکی از
آنهایی که مینویسند و بر آزادی بیان پافشاری میکنند .ادبیات
همیشه و همه جا برایم در اولویت بوده است و نوشتن همه
جاهطلبیهای جوانانهام را ارضا میکرد .من کموبیش از همان آغاز
بهطور غریزی دریافته بودم که ادبیات بر فراز همه ایدئولوژیها و
بهخصوص باالتر از سیاست میایستد من در سال  ۵۷یک جوان
بیستودو ساله بودم که دو کتاب چاپ کرده بودم و توانسته بودم
تحسین عدهای را برانگیزم.
کدام کتابهایتان؟



ادبیات  -گفت و گو

مجموعهداستانهای «صیغه» و «دخیل بر پنجره فوالد».
در اوج انقالب.

در این بحبوحه که حتی آبخوردن هم سیاسی تعبیر میشد ،شما
جهان را چگونه میدیدید؟
واقعا یادم نیست ،اما هرگز آدم ناامیدی نبودهام .اگرچه سالهاست
فکر میکنم هیچ چیز دشوارتر از این نیست که وطن و خانه پدریات
چنین باشد ،ما در محدودیت زندگی ایرانی گرفتاریم .در مورد آن
سالها این را هم خوب میدانم که از آرمان جوانانه تغییر فوری جهان
بسیار دور بودم .این برایم حیرتانگیز است که هرگز در من کششی
سیاسی خوشنام و جوانپسندانه
برای پیوستن به یکی از دو جریان
ِ
آن روزها وجود نداشت.
شاید همهچیز را در ادبیات جستوجو میکردید.

فقط میتوانم بگویم ایمان بسیار قوی میخواهد که آدم به نوشتن
ادامه بدهد.

ادبیات مرا کامال راضی میکرد .بهنظرم نویسندهبودن خودش عنوان
وسوسهانگیز و مهمی بود.

عشق ،فقط عشق محرک من است ،عشق به نوشتن.
از طرف خانواده متهم هستم به اینکه دریچه ذهنم به
روی سایر امور بهکلی بسته است و جز به نوشتن به چیز
دیگری فکر نمیکنم .من با نوشتن میتوانم فراموش کنم
اما در اوقات دیگر زندگی مثل یک تهدید آرامشم را سلب
میکند .سالهاست از دیدن آدمهایی که قهقهه میزنند
تعجب میکنم.

احساس رضایتی را که بعد از نوشتن تجربه میکنم ،هنوز که هنوز
است با هیچ چیز دیگری در دنیا عوض نمیکنم چون با هیچ چیز
دیگری قابل مقایسه نیست .من با نوشتن است که احساس میکنم
تماموکمال زندگی میکنم .نوشتن توانایی فوقالعادهای است و من از
آغاز به آن آگاه بودم .چهرههای کاریزماتیک برای من همگی در پهنه
ادبیات فقط حضور داشتند ،چهرههایی مثل شاملو ،اخوان ،دانشور،
گلشیری و دیگران.

درواقع این ایزولهشدن از شخص به جریانهای فرهنگی
و سیاسی هم تسری داده میشود .جریان و طیفهایی
که نماینده جامعه مدنی هستند .با حذف آنان یعنی
دیگر حد فاصل و عایقی با دولت نداریم .در نبودن
این طیفها مردم در لحظه با دولت و نهادهای رسمی
بیواسطه رودررو میشوند.

چرا نویسندهبودن میتوانست این خأل را برای شما پر کند؟ فکر
میکنید نویسندهبودن یا عمل نوشتن واجد چه ویژگیهایی است
که میتواند شما را چنان جذب کند که این همه مسائل جذاب و آن
همه آدمهای کاریزماتیک سیاسی شما را جذب نکرد؟

در سیاست آنچه عامل جذابیت است و سیاست را جذاب میکند
شعف و شوری است که ایجاد میکند و مهمتر از همه اینکه آن
شعف و شور منتهی به تغییر شود .ما چگونه آن را در ادبیات
میتوانیم پیدا کنیم؟
اینکه میگویید کمی شبیه شعفی است که از بُردن در یک بازی
ورزشی نصیب برندگان میشود .از علم که بگذریم ،تغییرات عمده
را ادبیات و هنر در جامعه بشری موجب شدهاند .اگر ولتر نبود ،اگر
شکل
شکسپیر ،ویکتور هوگو و تولستوی نبودند بعید میدانم جهان
ِ
فعلیاش را میداشت.

لذت هم مراتبی دارد و قاعدتا مرتبهای که در ذهن شماست ،شاید
به نوعی جدیتر و عمیقتر از لذتی باشد که از خواندن یک کتاب
عامهپسند بهدست میآید...
بله البته .اما در ضمن نباید لذتی را که خوانندگان رمان عامهپسند
از آن نصیب میبرند بیاهمیت تلقی کرد .اکثر جمعیت دنیا را همین
مردم عوام تشکیل میدهند.
دوست دارید خوانندگان احتمالیتان چه واکنشی نسبت به
آثار شما داشته باشند ،اصال توجهی به این موضوع دارید؟
شرایط اجتماعی مرا عادت داده است که آدم کمتوقعی باشم .این
جامعه حرفهام را به من یادآوری نمیکند .جز در اوقاتی که مشغول
نوشتن هستم اغلب فراموش میکنم که نویسندهام و الجرم نمیتوانم
به واکنش خوانندگان احتمالی آثارم فکر کنم .ببینید نوشتن برای من
یک تفنن نیست ،من تقریبا همه چیزم را به پای آن گذاشتهام .من

بله البته .شما ببینید نهادهایی که از ردیف  ۱۷بودجه استفاده
میکردند و چنانکه روزنامهها نوشتند بیش از هشتهزار میلیارد
تومان بودجه داشتند ،همه کار فرهنگی میکنند ،کتابهایی
منتشر میکنند و نویسندههایی هم پرورش دادهاند که ما بعضی
از آنها را به نام میشناسیم .اینها همه مصداق مشابهسازی است.
خب اشکالی ندارد اما چرا جلوی انتشار کارهای مرا میگیرید؟ من
منتشر نکنم تا نویسندههای مشابهسازیشده جلوه کنند؟ برای
چه نویسندگان مستقل را منزوی میکنند؟ رقابت با آنها چه معنی
میدهد؟ یک نویسنده جوان در مصاحبهای گفته است کتاب او
پرفروش بوده ،چون یک آرتیست تلویزیون در حساب توئیترش از
کتاب او تعریف کرده! همه آنهایی که معنای سقوط را می دانند
متوجهاند که من از چه حرف میزنم .معرفی کتابهای خوب
وظیفه منتقدین ادبی است نه آرتیستهای تلویزیون .وقتی جامعه
وارونه شود و ته ِ هرم باال بیاید ،نخبگان در این پایین له میشوند.
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اتفاقا سرمقالهتان را دو ،سه روز پیش در شرق خواندم
که از غفلت رئیسجمهور در فعالکردن جامعه مدنی گفته
بودید و اینکه اصالحطلبان ناچارند جای خالی جامعه مدنی
را پر کنند.
البته تلقی من این است که باید جریانهای روشنفکری
در جامعه احیا شود و اصالحطلبان نمیتوانند نماینده
تاموتمام جامعه مدنی باشند.
این موضوع واضحیست ،اصالحطلبان یک نقش سیاسی دارند،
چطور میتوانند جای خالی نویسندگان و روشنفکران را پر کنند وقتی
که حتی وظیفه خود را بهدرستی انجام نمیدهند .دستکاری یک
جامعه در قرن بیستویکم غیرعاقالنهترین کار ممکن است .جامعه
مدنی را به وجود نمیآورند ،جامعه مدنی خودبهخود به وجود میآید
به شرط آنکه از دستکاری در نظم طبیعی جامعه پرهیز شود.
آیا این دستکاری را در عرصه فرهنگ هم میبینید؟
به شدت و بیش از هر عرصه دیگری.
از صحبتهای شما اینطور استنباط میکنم که یکجور مانعتراشی
میکنند ،درواقع یک جور دستکاری.
البته ،مانعتراشی هم بهنحوی دستکاری است .یعنی اینکه جلوی بروز
طبیعی پدیدهها را بگیریم ،نویسنده جعل کنیم و نمونههای واقعی را
از جامعه دور نگه داریم.
درواقع نوعی کنارگذاشتن یا طرد.
بله ،حذف.
یکجور حذف است و میخواهم به آن نقطهای برسم که زیرپوستیتر
است؛ ما هر قدر که فاصله میگیریم حذفها کمتر میشود اما
مشابهسازیها قویتر میشود و میبینیم که مشابهسازیها بهشکلی
همان دستکاری را معنی میدهد .دستکاری در یک روندی وجود دارد
و حذف نمیشود .این فرایند حذف نمیشود اما دستکاری میشود.

آیا نظر کلیای در مورد وضعیت حاضر ادبیات دارید؟
ببینید! من معتقدم بهطور کلی جامعه ما بهلحاظ شعور ارتقاء یافته
است و بحثهای اجتماعی فعلی هم حتما به همین خاطر است.
منتهی بازتاب آن را به دالیل مختلفی که راجع به بعضی از آنها صحبت
ونال
کردیم نمیتوانیم این را در ادبیات معاصر ببینیم .رواج نک
ِ
زنهای آشپزخانه در رمان فارسی واقعا کالفهکننده است ،ظاهرا این
تنها اعتراضیست که نویسنده ایرانی مجاز به ابراز آن است .اما چه
میشود کرد ،درک زیباییشناسی این مردم در محاصره برنامههای
تلویزیونی خودمان و سریالهای ترکی باالتر از این نمیرود .واقعیت
این است که مردم پس از چندی به مزخرفات اعتیاد پیدا میکنند.
برای عبور از این وضعیت باید ادبیات ما فارغ از سانسور و به دور
از دستکاری فضای فرهنگی جامعه ده بیست سالی نفس تازه کند،
تا ما انعکاس نتایج این ارتقاء شعور را در ادبیات هم ببینیم .ادبیات
حاصل زیست فرهنگی یک جامعه است .از آن گذشته نهادهای
مستقل فرهنگی این جامعه باید به وجود بیایند ،بودجه کافی داشته
باشند تا بتوانند به معرفی این ادبیات به جهان کمک کنند .دیگران
هم همین کار را میکنند .مثال کشورهای کوچک اروپایی مثل سوئد،
نروژ یا دانمارک موسساتی دارند که کارشان معرفی ادبیات ملی به
دیگر زبانهاست .حتی ترکها و عربها هم در همسایگی ما همین
کار را میکنند .چطور وقتی میخواهیم اتومبیل بسازیم به دست
فرنگیها نگاه میکنیم؟ چرا نباید برای سروساماندادن به شیوههای
زیست فرهنگی خود از تجربیات آنها استفاده کنیم .البته یک کارهایی
میکنند اما همهاش به هدردادن ثروت ملیست.
[شرق]
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این ادبیات در نظر شما باید واجد چه ویژگیهایی باشد که
بتواند تغییر دهد .آیا هر ادبیاتی میتواند این کار را بکند؟
ادبیات به آرمانهای بشر شکل میدهد و در عرصه تخیل آن را به
نمایش میگذارد ،این خود یک موتور قویست برای اینکه دیگران
را به تکاپو وادارد .فکر میکنید فردوسی و شاهنامهاش در بستر
تغییرات اجتماعی در ایران بیتاثیر بودهاند؟ اما ببینید انگیزه من در
نوشتن تغییر جهان نیست ،من از نوشتن لذت میبرم ،از تصور لذت
احتمالی مخاطب لذت میبرم.

مشابهسازیها هم شکلی دستکاری است.
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بله ،دومین کتابم بهار  ۵۷منتشر شد ،وقتی که دیگر بوی تغییرات
به همه مشامها رسیده بود .من از آغاز به طرح مسائل اجتماعی
در داستان اهمیت میدادم .آرمان اجتماعی مشخصی نداشتم اما
بیعدالتی و فقر فرودستان آزارم میداد و قدرت مضطربم میکرد .به
سیاست ب ه معنای خاص کلمه اهمیتی نمیدادم و گاه خیال میکردم
فعالیت سیاسی همساالن خودم بازیهای بچگانهای بیش نیست که
باعث به تعویقافتادن بلوغ میشود.

شصتویک سال دارم و چهل وچهار سال است که به قصد انتشار
مینویسم .من بیستمین اثر داستانیام را همین چند هفته پیش به
دست ناشر آلمانیام رساندم .با اینهمه احساس میکنم مثل یک
مجرم در ساعات درازی از روز مرتکب اعمال مخفیانهای هستم و در
اوقات دیگر همچون یک شهروند عادی با قیافهای حقبهجانب ،در
انظار حاضر میشوم .این وضعیت خوشایندی نیست .امکان انتشار
همه آثارم فراهم نیست ،فرنگیهایی که به تهران میآیند و داوطلب
دیدار من هستند مجوز این دیدار را از وزارت ارشاد کسب نمیکنند،
در سالنهای عمومی امکان داستانخوانی ندارم ،دیگر چه بگویم؟
نویسندگان مستقل به سود جامعه نیست و به ضرر زبان
منزویکردن
ِ
فارسی تمام میشود .رماننویسان و بهطور کلی هنرمندان همیشه
الزم نیست شهروندی معقول و شایسته باشند .نیرویی غریزی در
آنهاست که ایشان را وامیدارد در جهت مخالف جریان عمومی
شنا کنند .حتی گفتهاند غریزه هنری رو بهسوی تخریب و مرگ
دارد .در یک جامعه سالم این غریزه به رسمیت شناخته میشود.
ما محاطیم به یک فضای سرد .هیچکس گمان نمیکرد این فضا این
همه دوام بیاورد ،اتفاقی غیرتاریخی را از سر میگذرانیم .از اول
انقالب تاکنون نتوانستیم به کسی حالی کنیم که نویسنده و شاعر
رقیب حکمران نیست ،هیچ حکمرانی هم در طول تاریخ دراز ما چنین
تلقییی نداشته است.

حذفها اصال کمتر نشده است .بیضایی برای چه رفته است؟ امیر
نادری چرا برنمیگردد؟ تقوایی برای چه خانه نشسته است؟ چرا رمان
تازهای از دولتآبادی نمیبینیم؟ به حساب ما آخرین رمان او حدودا
بیست سال پیش نوشته شده ،بعد از آن او چه کرده است؟ از انتشار
آخرین رمان من چهارده سال میگذرد ،دستاورد این زمان طوالنی به
زبان فارسی چرا در دسترس نیست؟
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دانش و فنآوری

به تازگی وب سایتی ساخته شده که با توجه به آنچه کاربر در حساب
فیس بوک خود منتشر کرده ،نشان می دهد افراد غریبه به چه میزان
از اطالعات شخصی او دسترسی دارند.
قانون -به تازگی وب سایتی ساخته شده که با توجه به آنچه کاربر در
حساب فیس بوک خود منتشر کرده ،نشان می دهد افراد غریبه به
چه میزان از اطالعات شخصی او دسترسی دارند.
به گزارش قانون به نقل از گاردین ،اگر فردی به طور مرتب حساب
کاربری فیس بوک خود را چک و پست منتشر کند ،احتماال اطالعات
زیادی از خود را فاش می کند.

در همین راستا ابزاری جدید ساخته شده که نشان می دهد افراد
غریبه تا چه اندازه به اطالعات شخصی کاربر در این شبکه اجتماعی
دسترسی دارند.
این ابزار که در حقیقت یک وب سایت است ،چنین اطالعاتی را فقط
با توجه به آنچه که کاربر در حساب خود منتشر کرده ،به دست
میآورد .این وب سایت ساده به نام  Superemo.TVنشان می دهد
غریبه ها تا چه حد از زندگی شما اطالع دارند.
به عنوان مثال هر زمان که کاربری اطالعاتی را در فضای آنالین منتشر
می کند ،شرکت ها یا هکرهای احتمالی متوجه می شوند او کجا رفته
و منزل او چه زمان خالی است .همچنین اطالعاتی که از حساب
کاربری فیس بوک فرد گرفته می شود بسیاری اوقات برای دزدیدن
هویت وی استفاده میشود.
یان کاکس یکی از مدیران  Superemo.TVدر این باره می گوید :اگر
در یک وب سایت خاص شما دکمه ورود به فیس بوک را فشار دهید،
به این شبکه اجتماعی اجازه می دهید اطالعات حساس را در اختیار
وب سایت قرار دهد.
بنابراین باید نسبت به آنچه در شبکه های اجتماعی به اشتراک می
گذارید حساس تر برخورد کنید.

رونمایی از موبایلی شبیه آیفون ایکس
طبق گزارش های منتشر شده در کنگره جهانی موبایل از موبایلی با
اندروید اورئو  ۸و ۳۲گیگابایت حافظه داخلی رونمایی می شود که
شبیه آیفون ایکس است.
به گزارش قانون به نقل از آسین ایج ،شرکت ایسوس تصمیم دارد در
کنگره جهانی موبایل  ۲۰۱۸از موبایل  Zenfone۵رونمایی کند.
این در حالی است که یک هفته تا آغاز کنگره جهانی موبایل باقیمانده
و بسیاری از شرکت های تولید کننده تصمیم دارند محصوالت پرچمدار
خود را در آن رونمایی کنند .درهمین راستا کارشناسان تخمین می
زنند شرکت ایسوس نیز پرچمدار  ۲۰۱۸خود را رونمایی کند.
تصاویری از این موبایل در وب سایت های مختلف منتشر شده و با
توجه به جزییات دستگاه به نظر می رسد ایسوس «زن فون »۵را در
این رویداد رونمایی خواهد کرد.
درهمین راستا وب سایت  Giz Chinaتصاویری از دستگاه جدید
ایسوس با کد  Z۰۱RDمنتشر کرده است .این دستگاه مجهز به اسنپ
دراگون  SoC GPU ،۸۴۵آدرون ۶ ،گیگابایت  ،RAMاندروید  ۸ارئو
و  ۳۲گیگابایت حافظه داخلی خواهد بود .نمایشگر آن نیز وضوح
۲۲۴۶در  ۱۰۸۰پیکسل دارد .به دلیل همین ویژگی ها در وب سایت
چینی  An Tu Tuرده بندی دستگاه های موبایل ۲۳۸۱۲۹ ،امتیاز به
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میزان لو رفتن اطالعات در فیس بوک فاش شد

اصالح کنند تا نژاد جدیدی از ابرانسان خلق شود.
دکتر "جوسیا زینر" ( 36 )Josiah Zaynerساله ،ماه گذشته وقتی به
عنوان اولین شخصی که DNAخود را اصالح کرده شناخته شد ،به تیتر
نخست تمام رسانهها تبدیل شد.
این زیستشیمیدان تالش کرد با حذف یک پروتئین که مانع رشد
عضله در بازوی چپش میشد و از راه تزریق ژن  ،DIYبه خود قدرت
فوقالعاده بدهد.
دکتر زینر در گفتگو با گاردین ادعا میکند ما "برده ژنومهایمان
هستیم" و باور دارد بشریت با کمک گسترش مهندسی ژنتیک ،DIY
نژاد جدیدی از بشر مافوق قوی ،ایجاد خواهد کرد.
زینر ادامه داد :روزی را تصور میکنم که مردم به مکانهایی مانند
سالن تتو میروند و به جای انجام تتو ،برخی ژنها که آنها را عضالنی
میسازد یا رنگ مو و یا چشمشان را تغیر میدهد ،انتخاب میکنند.
این محقق سابق ناسا افزود DNA:ماهیت یک نژاد را تعریف میکند
و من تصور میکنم طولی نمیکشد که در آینده ،نژادهای بشر در اثر
این اصالحات ،تقریبا به نژاد جدیدی تبدیل شوند.
بهرغم هشدارهای "سازمان غذا و دارو" ( )FDAآمریکا مبنی بر اینکه
فروش محصوالت ژندرمانی بدون تصویب قانونی ،ممنوع است ،دکتر
زینر ،کیتهای مهندسی ژنتیک پایهای را به صورت آنالین میفروشد.
زینر ،بنیانگذار و مدیرعامل یک شرکت مهندسی ژنتیک به نام "اُدین"
( )The Odinاست.
این زیستشیمیدان کالیفرنیایی ،یک راهنمای رایگان برای مردمی
که میخواهند کیتهای مقدماتی او را بگیرند و روی خودشان تست
کنند ،منتشر کرده است.
زینر افزود :این کار ،خیلی علمی -تخیلی و جعلی به نظر میرسد اما ما
از دهه  ،1990در حال اصالح انسانها با استفاده از ژندرمانی بودهایم
که البته به دالیل پزشکی شامل تعداد کمی از افراد بوده است .من
میخواهم به انسانها کمک کنم خود را از نظر ژنتیکی اصالح کنند.
زینر ،حرفه علمی خود را با یک فلوشیپ برای همکاری با زیستشناسی
ترکیبی ناسا ،مهندسی باکتریها برای کمک به رشد زندگی در مریخ
آغاز کرد.
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دست آورده است.
تصویر دیگری از این موبایل نشان می دهد بخش جلویی این دستگاه
شبیه آیفون ایکس است .همچنین با توجه به لبه های باریک صفحه
موبایل احتماال نمایشگر آن  AMOLEDاست.

خلق ابرانسان با اصالح ژن!
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یکی از دانشمندان سابق ناسا مدعی است که میتواند با استفاده از
ن و خلق نژاد جدیدی از ابرانسان
تزریق DNAبه انسانها در اصالح ژ 
کمک کند و حتی این روش را روی خود تست کرده است.
یکی از دانشمندان سابق ناسا مدعی است که میتواند با استفاده از
ن و خلق نژاد جدیدی از ابرانسان
تزریق DNAبه انسانها در اصالح ژ 
کمک کند و حتی این روش را روی خود تست کرده است.
به گزارش قانون به نقل از دیلیمیل ،یک پژوهشگر سابق ناسا
میگوید که میخواهد به انسانها کمک کند خود را از نظر ژنتیکی

این محقق  36ساله سپس برنامه ناسا را رها کرد تا کار روی
فناوریهای مهندسی ژنتیک انسان را شروع کند و از آن زمان ،به یک
شخصیت برجسته در جنبش رو به رشد "هک زیستی" ))biohacker
تبدیل شده است.
در این فرایند گروههایی از دانشمندان ،مهندسان و فعاالن باتجربه
در زیستفناوری از جمله اصالح  DNAانسان برای خلق ابرانسان،
حضور دارند.
زینر ،به دنبال شاهکار خود در زمینه اصالح ژن DIYدر ماه نوامبر که
به صورت آنالین پخش میشد ،اذعان کرد که تاکنون اثرات آزمایش
خود را ندیده است.
او در مصاحبهای گفت که آزمایشهای مشابه روی حیوانات ،پس از
چهار تا شش ماه درمان نتیجه دادهاند.
در فناوری ژنتراپی زینر از " – "Crispr-Cas9ابزاری برای اصالح دقیق
 DNAاستفاده شده بود.
این فناوری ،شامل یک آنزیم برش دهنده  DNAو یک تگ کوچک
است که محل برش را برای آنزیم مشخص میکند.
دانشمندان با اصالح این تگ قادر هستند آنزیم را به مناطق خاصی از
 DNAهدایت و برشهای دقیقی ایجاد کنند که میتواند با غیرفعال
کردن ژنها آنها را سرکوب کند.
زینر در پایان گفت که انتظار دارد پس از این آزمایش DNA،در برخی
از سلولهای عضله بازویش ،تغییر کند اما اضافه کرد که آزمایشی
در تایید این موضوع ندارد و همچنین در مورد داشتن شانسی برای
تغییر اندازه بازویش ،مردد است.
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تاثیر ماست بر فشار خون
عدم درمان فشارخون باال موجب آسیب به شریان ها می شود.
شکاف و صدمه در دیواره شریان ها مانند یک شبکه موجب گیر
انداختن اجزای موجود در جریان خون از جمله کلسترول و پالک می
شود و در نهایت منجر به انسداد شریان ها می گردد.
تاثیر ماست بر فشار خونتحقیقات نشان می دهند که اضافه کردن
ماست کم چرب به رژیم غذایی روزانه ،خطر افزایش فشارخون را
کاهش می دهد.
بر اساس مطالعات انجمن قلب امریکا ،کسانی که به مدت طوالنی
ماست مصرف کرده اند ،فشار سیستولیک پایین تری دارند و خطر
افزایش فشارخون در آنها پایین تر است .فشارخون سیستولیک
مقیاس سنجش فشار خون وارده به دیواره شریان ها در زمان
انقباض قلب است .در هنگام خواندن فشارخون ،فشار سیستولیک
عدد اول (عدد بزرگ تر) و فشار دیاستولیک عدد دوم (عدد کوچک
تر) است.
عدم درمان فشارخون باال موجب آسیب به شریان ها می شود.
شکاف و صدمه در دیواره شریان ها مانند یک شبکه موجب گیر
انداختن اجزای موجود در جریان خون از جمله کلسترول و پالک می
شود و در نهایت منجر به انسداد شریان ها می گردد.
این تحقیق به مدت  15سال و بر روی بیش از  2000داوطلب انجام
شد ،که در ابتدای مطالعه به فشارخون باال مبتال نبودند .در طول
دوره تحقیق میزان مصرف ماست در داوطلبان به طور منظم مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که در  31درصد از داوطلبان
فشارخون افزایش نیافت و در بقیه داوطلبان فشار سیستولیک در
مقایسه با افرادی که ماست نمی خوردند ،کمتر افزایش داشت.
محققان این طور نتیجه گرفتند که مصرف ماست کم چرب موجب
کاهش فشارخون می شود ،در حقیقت پیروی از یک رژیم غذایی
سالم به همراه فعالیت فیزیکی منظم ،از ابتال به بیماری های مزمن از
جمله فشارخون باال پیشگیری می کند .بررسی منظم فشارخون برای
اغلب افراد به ویژه سالمندان ضروریست زیرا در بیشتر مواقع این
اختالل عالیمی به همراه ندارد.
ماست فواید بسیار زیادی برای بدن دارد از جمله این که مصرف
مداوم آن موجب کنترل وزن و کاهش شاخص توده بدن ( )BMIمی
شود .ماست یکی از بهترین منابع کلسیم است و از پوکی استخوان
پیشگیری می کند .پروتئین موجود در ماست موجب احساس سیری
به مدت طوالنی می شود و همچنین محتوای آب این ماده غذایی در
تامین مایعات بدن نقش دارد.
فشارخون باال یا پرفشاری خون ( )Hypertentionکه گاهی به آن
پرفشاری شریانی گفته میشود ،یک بیماری مزمن است که در آن
فشار خون در شریانها باال میرود .به دنبال این افزایش فشار،
قلب باید برای حفظ گردش خون در رگهای خونی شدیدتر از
حالت طبیعی فعالیت کند .فشار خون شامل دو مقیاس سیستولی

خواص زیتون برای همه آشکار است .این میو ه کوچک فوقالعاده،
توانایی ایجاد تغییرات بزرگی را در سالمتیتان دارد ،مهمترین
خاصیت آن که هم ه خواص دیگر را تحت شعاع خود قرار میدهد،
حفظ سالمت قلب است.

و دیاستولی است که وابسته به انقباض (سیستول) یا شل شدن
(دیاستول) ماهیچه قلب بین ضربانها میباشند.
در حالت استراحت ،فشار خون طبیعی سیستولی (یا حداکثر
فشارخون) بین  100تا  140میلیمتر جیوه و فشار خون طبیعی
دیاستولی (یا حداقل فشارخون) بین  60تا  90میلیمتر جیوه است.
در صورتی که فشار خون بطور مزمن برابر یا بیش از  140بر روی 90
میلیمتر جیوه باشد ،فرد از فشار خون باال رنج میبرد.
پرفشاری خون در یکی از دو گروه پرفشاری اولیه یا پرفشاری ثانویه
قرار میگیرد .حدود  90تا  95درصد از موارد از نوع پرفشاری اولیه
هستند و این بدان معناست که هیچ دلیل پزشکی مشخصی برای آن
وجود ندارد 5 .تا  10درصد دیگر از نوع پرفشاری ثانویه هستند که
شرایط تاثیر گذار بر کلیهها ،شریانها ،قلب یا دستگاه غدد درون ریز
باعث ایجاد آن میشوند.
پرفشاری خون عامل خطر عمده در سکته مغزی ،سکته قلبی،
نارسایی قلب و بیماریهای مزمن کلیه است حتی افزایش خفیف
فشار خون شریانی نیز با کاهش امید به زندگی مرتبط است .تغییر
رژیم غذایی و روش زندگی میتواند در کنترل فشارخون موثر بوده
و خطر عوارض ناشی از آن را بر سالمتی کاهش دهد .با این حال،
درمان دارویی غالبا ً برای افرادی که تغییر روش زندگی در آنها بی تاثیر
بوده و یا کافی نبوده است ،ضروری میباشد.
منبع :سالمت نیوز

Vol. 25 / No. 1488 - Friday, Feb 23, 2018

آنچه پس از نوشیدن چای در بدن رخ میدهد

30

چای یکی از محبوبترین نوشیدنیها در جهان
است که نه تنها میتواند بهواسطه ویژگیهای
خاص خود تشنگی را فرو بنشاند و آب مورد نیاز
بدن را تامین کند ،بلکه حاوی آنتیاکسیدانهای
قدرتمندی است که قدرت جادویی خود را در
اختیار بدن قرار میدهند تا با رادیکالهای آزاد
مقابله کند.چای در انواع مختلفی در دسترس
است که شاید شناخته شدهترین آنها چایهای
سبز ،سیاه و سفید باشند .رویدادهای جالب
توجهی پس از نوشیدن چای در بدن رخ میدهند
که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود.
توساز
افزایش سوخ 
آیا قصد دارید بدون اینکه در وزن خود تغییری
ایجاد کنید ،سوختوساز خود را تقویت کنید؟ تحقیقات محققان
نشان میدهد که کاتچینهای موجود در چای ،مانند  EGCGکه در
چایهای سبز و سفید بیشتر وجود دارد ،میتوانند سوخت و ساز را
تسریع کنند.
کاهش چربی شکمی
بنابر پژوهشی که در نشریه Journal of Research in Medical
 Sciencesمنتشر شد ،نوشیدن چهار فنجان چای در روز کاهش
قابل توجه وزن بدن و اندازه دور کمر را موجب میشود .همچنین،
کاتچین  EGCGبه واسطه تقویت ترموجنسیس ،توانایی بدن برای
سوزاندن چربی ،مشهور است.

خواص زیتون از مغز تا قلب

پیشگیری از آنفلوآنزا
بنابر همان گزارش که در نشریه Journal of Indian Society of
 Periodontologyمنتشر شد EGCG ،موجود در چای سبز میتواند
به صورت مستقیم مرگ باکتریها و ویر وسها ،از جمله ویروس
آنفلوانزا ،را رقم بزند.
متعادل کننده قند خون
بنابر گزارش منتشر شده در نشریه Journal of Indian Society of
 ،Periodontologyچای سبز سوخت و ساز لیپید و گلوکز را بهبود
میبخشد ،از افزایش ناگهانی و سریع قند خون پیشگیری میکند و
نرخ سوخت و ساز را نیز متعادل میسازد.

رفع التهاب
پلیفنولهای موجود در انواع زیتون میتوانند به کاهش التهاب
مزمن با ممانعت از شروع آسیبهای بافتی در اندامها کمک کنند.
زیتونها بهدلیل نقش اصلیشان در رژیمهای مدیترانهای که بر پایه
سبزیجات ،میوهها و دانههای کامل هستند و به سالمت بدن کمک
میکنند ،بهخوبی شناخته شدهاند .به همین دلیل مهم است که بر
مصرف آنها در رژیم غذاییتان چه بهعنوان میان وعده یا یک وعده
غذایی کامل تمرکز کنید.
بهبود جریان خون
ترکیبات گیاهی موجود در زیتون میتوانند تولید اکسید نیتریک را
افزایش دهند و در نتیجه عملکرد عروقی را با افزایش جریان خون
به سمت عضالت شما بهبود بخشند.این اتفاق هم برای سالمت
خون بهتر
کوتاهمدت و هم درازمدت شما سودمند است ،زیرا گردش
ِ
همه چیز را تحت شعاع قرار میدهد؛ از دویدن در ورزشگاه گرفته تا
کاهش خطر بیماریهای مزمن .عالوه بر این ،برخی از انواع زیتونها
میتوانند تا  ٪۲۵از نیاز بدن شما به آهن را فراهم کنند .این ماده
معدنی برای بدن بسیار مهم است ،زیرا به حمل و رساندن اکسیژن
به اندامها کمک میکند.
بهبود سالمت مغز
از آنجایی که زیتون به کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از التهاب
کمک میکند ،میتواند از بافتهای اندامهای حیاتی (برای مثال مغز
شما) در برابر آسیبهای مضر و غیرقابل برگشت محافظت کند .یکی
دیگر از مزایای زیتون این است که این میوه حاوی ویتامین  ،Eیعنی
آنتیاکسیدان مرتبط با ادراک بهتر است و مصرف آن موجب کاهش
خطر ابتال به بیماریهای شناختی میشود.عالوه بر اینها دیده شده
است رژیمهای غذایی که به روغن زیتون بهعنوان منبع اصلی چربی
تکیه میکنند با خطر کمتر ابتال به بیماری آلزایمر مرتبط هستند.
آنتیاکسیدانهایی که در بسیاری از سبزیجات و میوهها وجود دارند،
اگر همراه با یک منبع چربی رژیمی مانند زیتون مصرف شوند ،بهتر
جذب میشوند .اضافه کردن یک قاشق غذاخوری روغن زیتون به
ساالد و یا تفت دادن خیلی سبک و مختصر سبزیجات سبز در آن،
میتواند به دریافت بیشتر کاروتنوئیدها ،که برای سالمت چشم و
کاهش طول مدت بیماری مفید هستند ،کمک کند.با مصرف روغن
زیتون فوق بکر هنگام پخت و پز میتوانید با تغذیه سالم ،احساس
سیری خوشایندی نیز داشته باشید .چربیهای خوش طعم موجود در
زیتون موجب میشود که شما مدت زمان طوالنیتری احساس سیری
داشته باشید و در نتیجه کمتر به سمت هلههوله خوری و بهتبع
آن چاقی بروید .یک قاشق غذاخوری روغن زیتون حدود  ۱۲۰کالری
انرژی دارد ،و از آن طرف  ۱۲۰کالری معادل تقریبا  ۳۰عدد زیتون
(بسته به نوع و اندازه) است .مصرف زیتون بهصورت میوه ،فیبر
غذایی مناسبی را فراهم میکند؛ یعنی یک فنجان از آن حدود  ٪ ۱۵از
آنچه شما در طول یک روز به آن نیاز دارید را برایتان مهیا میسازد.
[برگرفته از روزنامه آرمان]

سرگرمیو ورزش

اردیبهشت
تمام توجه و تمرکز متولدین اردیبهشت
بر روی پول ،درآمد و جریان نقدینگی
خواهد بود .روابط شما با نزدیکان و
دوستان صمیمی احتماال کمی سخت
و دشوار میباشد .خوشبختانه برای
رفتن به تعطیالت و تفریح ،تماشای
رویدادهای ورزشی و بازی و سرگرمی با بچه ها
نیز فرصت های خوبی نصیبتان می شود .تابستانی
مفرح و بسیار شاد پیش رو خواهید داشت! شما
در زمینه قرض و بدهی یا اموال شراکتی نگرانی و
آشفتگی دارید ،حقیقت آنست که شما نمی توانید
به وعدههای مالی دیگران اعتماد کنید.

مرداد
متولدین مرداد هفتهای دوست
داشتنی خواهد داشت .شما بیشتر
وقت خود را با دوستانتان به خوشی
می گذرانید ،اما حواستان باشد هر
چیزی حد و اندازه ای دارد .منزل شما
منظره ای شلوغ و بهم ریخته خواهد
داشت که ناشی از تغییر دکوراسیون ،اسباب کشی
یا مهمانی و مهمانوازی است .اما جای هیچ نگرانی
نیست ،چراکه مثل همیشه شما این وضعیت را به
خوبی مدیریت و اداره خواهید کرد .آنچه برایتان
چالش برانگیز است ،نگرانی شما در رابطه با
بچهها یا نوه هایتان می باشد.

آبان
این هفته متولدین آبان همه
فکرشان متمرکز بر پول خواهد بود.
بنابر این این هفته در مورد مسائل
مربوط به قرض و بدهی ،اموال
مشترک ،ارثیه ،بیمه و مالیات نگرانی
هایی خواهید داشت .در این صورت
به طور طبیعی در مورد میزان درآمدی که دارید نیز
نگران و آشفته خواهید بود .این هفته شما مرتب
در مورد میزان پول ورودی و خروجی خود نگران
هستید .البته همیشه برای همه ما ایجاد تعادل
میان میزان درآمد و مخارج کاری چالش برانگیز
است.

بهمن
این هفته نیز متولدین بهمن از
تعطیالت و لحظه های شاد و
دلپذیر ،تفریح و بازی با کودکان
همچنان لذت می برند .این هفته
روابط رمانتیک و عاشقانه شما
امیدوار کننده خواهد بود! به این
ترتیب زندگی شما خوب و آرام رو به جلو در حرکت
است .این هفته طالع شما موجب برانگیخته شدن
حس بلند پروازی در شما می شود ،در این صورت
شما با انگیزه باال برای رسیدن به آرزوهایتان تالش
می کنید .با این وجود هیچ چیز عالی و کامل
نخواهد بود.

خرداد
خورشید همچنان بر طالع متولدین
خرداد نورافشانی می کند .بدلیل
موقعیت سیاره ها بر طالع شما،
زمان مناسبی برای خریدن لباس و
لوازم شخصی زیبا و متنوع است.
بنابر این چنین فرصت خوبی برای خرید کردن تا
یکسال دیگر نصیتان نخواهد نشد ،پس از فرصت
استفاده کنید و هر آنچه دوست دارید را تا روز
جمعه بخرید! این هفته طالعتان در ارتباط شما با
دوستان و حتی همسر و شریک زندگیتان موجب
ایجاد سواالتی در ذهنتان می گردد .شما از فردی
دلسرد و ناامید شدهاید .بر اساس احساسات
خود عمل نکنید چراکه بزودی این احساس شما
فروکش می کند.

شهریور
این هفته بخت و اقبال متولدین
شهریور حسابی بر وفق مرادشان
خواهد بود .چراکه این هفته خورشید
در بهترین وضعیت در طالع این افراد
می درخشد ،این بدان معناست که
این هفته شما می توانید به هرآنچه می خواهید
برسید .به عبارتی دیگر این هفته زمینه مناسب
برای درخواست و تقاضا از روئسا و مدیران برایتان
مهیا است .از این رو این هفته افراد پذیرای شما در
تمام زمینه ها خواهند بود .این هفته نه تنها شما
به خوبی در نظر دیگران جلوه خواهید کرد ،بلکه
ارتباطات شما با افراد صریح و قانع کننده پیش
بینی می شود.

آذر
این هفته متولدین آذر بیشتر از قبل
به خواب و استراحت نیاز دارند ،بنابر
این بهتر است که بیشتر استراحت
کنید .این هفته خوشبختانه اعتبار و
شهرت شما در نگاه دیگران پابرجا و
مستحکم است .دیگران به شما احترام می گذارند،
به گونه ای که حتی شما از رفتار آنها حیرت می
کنید .اما با این حال شما به قابلیت و توانایی
های خود شک و تردید دارید .سعی کنید ترس و
دلهره ،عدم اطمینان و سردرگمی را از خودتان دور
کنید ،چراکه همه این احساسات موقتی و زودگذر
هستند .مسلما شما این هفته از اعتماد به نفس
کافی برخوردار نیستید ،چون آنطور که برایتان
ایدهآل است نمی توانید زندگی کنید.

اسفند
این هفته همچنان توجه و تمرکز
متولدین اسفند بر خانه و خانواده
و زندگی شخصیشان می باشد.
به همین دلیل این هفته شما از
انجام تعمیرات در منزل ،باغبانی و
خالصه بودن در منزل لذت می برید .براستی چه
چیزی می تواند مهمتر از خانه و خانواده باشد؟
عالوه بر این این هفته طالعتان موجب ارتباط خوب
شما با دوستان و اطرافیانتان می شود که این امری
خوشایند و ارزشمند است .این هفته آنچه موجب
ناراحتی شما می شود ،سواالتی است که در مورد
مسیرتان در زندگی برایتان پیش میآید .به چیزهای
منفی نگاه نکنید .به سراغ چیزهای ناخوشایند و
منفی گذشته نروید.

سال  / 25شماره  - 1488جمعه  4دنفسا 1396

فروردین:
شما مشغول سفرهای کوتاه،
برنامه روزانه فشرده و شلوغ ،بحث
و گفتگو با اطرافیان و همچنین
مطالعه و خواندن و نوشتن
میباشید .از همه مهم تر این هفته
همچنان فرصت های شگفت انگیزی
برای تغییر شغل یا یافتن شغلی بهتر نیز نصیبتان
می شود .این هفته ممکن است شما در زمینههای
سیاسی ،مذهبی و تحصیل دچار شک و تردید
شوید .سعی می کنید در ارتباط با چیزی اعتقادات
خود را محک بزنید؛ امتحان و بررسی عقاید و
باورهایتان از پذیرش کورکورانه آنها بهتر است.

تیر
اخیرا متولدین تیر افرادی خوش
بین و مثبت شده اند( .فکر
کنم باید برای این رویکرد مثبت
سپاسگذار طالع خود باشید ).این
هفته شما برای انجام فعالیت های
ورزشی و سرگرمی های شاد و مفرح حسابی فعال
و پر انرژی هستید .امیدوارم این هفته بتوانید برای
سال جدید (از روز تولد تا روز تولدتان در سال
آینده) نیز هدف گذاری خوب و مطلوبی نیز داشته
باشید .این هفته شما در مسائل کسب و کار و
حتی مسائل مربوط به سالمتی دچار شک و تردید
می شوید.

مهر
این هفته نیز همچنان برای متولدین
مهر هفته ی ماجراجویی و سفر
است .این هفته شما می خواهید
برای تفریح و خوشگذرانی به هر
جایی هجرت کنید .بنابر این اگر شما
واقعا می توانید برای تفریح به سفر
بروید ،پس بهتر است این کار را انجام دهید .عالوه
بر این شما می توانید با خواندن کتاب ،تماشای
فیلم و گفتگو با دیگران نیز سرزمین ها و چیزهای
هیجان انگیز و جالب را نیز کشف کنید .به طور
کلی این هفته شما برای کسب دانش و تجربه های
جدید بسیار مشتاق و عالقه مند هستید.

دی
این هفته برای متولدین دی ماه
در اکثر موارد همه چیز قطعی،
ایمن و سرشار از اعتماد به نفس
و حمایت است .این هفته شما
بسیار سخت کار و تالش می کنید
چراکه خواهان وضعیتی مطلوب
می باشید .این هفته شما سعی و تالش خود را
بیشتر می کنید ،خوب این بسیار عالی و رویکردی
مثبت است .عالوه بر این شما قصد دارید سفر
کنید و سرزمین های ناشناخته ها را کشف نمایید،
اگر موقعیت سفر برایتان مهیا باشد این ایده ای
بسیار خوب خواهد بود.
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جدول سوداکو  -شماره 1488
حل جدول سوداکو همین شماره

ﺗﻠﻔﻦ604 - 739 - 9491 :
ﻋﮑﺎﺳﻰ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ را ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ
Romin Deravian
از ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

Wedding Ceremony
604-739-9491
www.aroosy.ca

حل جدول عموم یهمین شماره

ﻓﺎرﺳﻰ ،ﺷﻌﺮ و ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﻣﻰﮐﻨﺪ.
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حل جدول خانواده همین شماره

ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮى ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺷﯿﻮاى
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 -۱قهوهای مات با ته رنگ شیری -ناحیهای از
فضا زمان که جرم در آن فشرده شده است
 -۲بی ترس شدن -پرده گوش -فحش
 -۳نام کیانی بازیگر خانم -اپلیکیشن
هوشمند درخواست خودرو با موبایل-
پذیرش
 -۴گلی سفید و خوشبو -هنوز شاد نشده-
برادر سلم و تور -جیحون قدیم
 -۵مجانی -مشخص کردن -توب هکار
 -۶ادب و تربیت -برقرار -افزونی برنج پخته
 -۷ایوان -نوشیدنی ضد افسردگی -میزان
کارایی در ورزش کاراته
 -۸گرفتار -چند نکته -تاکنون
 -۹مفصل -شیشه یا بلور -روغن نفتی
 -۱۰برهنه و بینوا -نام پرمحبت زنانه -مریض
و ناخوش
 -۱۱الگو -معبد راهب -گدایی
 -۱۲شهر صنعتی آلمان -فیلسوف سده
نوزدهم -خطاب بی ادبانه -نوع ،جنس
 -۱۳قانون چنگی زخان مغول -از مردم
هرات -بی موقع
 -۱۴هر ساله از اواسط اردیبهشت ،این شهر
به یکی از نقاط دیدنی و توریستی ایران بدل
می شود -پارچه آستری -زره
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 -۱۵این کاغذ ضخیم برای ساختن جلد
کتاب استفاده میشود -وسیله نقلیه قدیمی

عمودی:

افقی:

 -۱مزرعه کاشت برنج -یاتاقان توپی
 -۲نادر -خودرو باری کوچک -حاجت
 -۳نام کوچک آرمسترانگ فاتح هفت دوره
مسابقات توردو فرانس -تباه ،گندیده-
فرستادن
 -۴مقابل کاتد -پیشرفت کردن -فل ز هادی-
غمگین
 -۵پرتو نور -پلیس راهنمایی و رانندگی
ایران -رودی در فرانسه
 -۶تصدیق فرنگی -واحد کوچکی در طول-
عریان
 -۷من و جنابعالی -احدیت -زبان مردم
پاکستان
 -۸بیمارستانی در تهران -اشاره به فرد
نامعلوم -درختی از گونه درختان مخروطی
همیشه سبز

 - 1میدانی در شهر پاریس -دسری پوشیده
شده با کرم شیرین

 - 1گیاهی خوشبو و طبی -فیلمی از رضا
درمیشیان با بازی باران کوثری

 2قویترین تاندون پا  -سند پرداخت -همحرفه

 - 2النه پرندگان -دایرهای شکل -تکنولوژی
پیشرفته

 - 3دفتر شعر -فیلمی با بازی آدام سندلر-
ذخیره

 - 3کالن شهر کشور کره جنوبی -عالمت
مخصوص -خوراکی از گوشت

 - 4شهری در مجارستان -واژه تمجید -بی بی
مشدن -چلیپا

 - 4خروس مازنی -مقام و مرتبه -کچل -فیلمی
از علیرضا داوودنژاد

 - 5پسوند دال بر زمان -بخششها -قسمت
کننده

 - 5پیامبری ،رسالت -جوهر کیمیاگری -بزرگ

 - 6پیاپی و پیوسته -از لوازم خطاطی -مخفف
گاه
 - 7اشاره به دور -موج الکتریکی -کیفر
 - 8کلمه افسوس -خالق معنی هنر با نام
هربرت -بیماری سگی
 - 9خوش شانس کارتونی -پادشاه پیشدادی-
امروزی

 - 9کودک بی سرپرست -دنباله سلول عصبی-
آوای گریه

 - 10نشانه اسم مصدر -بی رونق -یاقوت سرخ

 - 10نخهای سست پشمین یا پنبه -قیمتی-
افزودن انگلیسی

 -۱۱نفس آدم چاق -انعام -معلوم و مشخص

مانده

 -۱۲این اشخاص ریسک باالتری برای ابتال
به سرطان کیسه صفرا دارند -مساوی عامی-
دید و نظر -زمان مرگ

 - 12تحریک عصبی -ابزاری در مطبخ -تذکره-
گفتار غیر منطقی!

 - 11سودای ناله -ابزار هندسی -نامی پسرانه
با ریشه فارسی

 -۹آبگوشت ساده -میوه ای معطر -حرف
دهان کجی
 -۱۰انداختن -هیزم -بی یار

 -۱۳وسیل هها و ابزارها -حکاک آلمانی دوره
نوزایی -پوست گندم
 -۱۴ضرورت -بزرگ ترین پزشک ایران و
جهان در زمان قرون وسطی -پرندهای
کوچک

 - 11پرتاب گلوله -محصول گون -بوی غذای

 - 13شیدا -مدت زمان معین -شهری در
استان خوزستان که سوغات آن خرما،
کلوچههای خرمایی و لباسهای محلی است
 - 14عنصر فلزی شماره  75جدول تناوبی-
باقی ماندن -رعد
 - 15دومین شهر بزرگ ژاپن -قیچی پشم زنی
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 - 12گذرگاه -واحد تنیس -امانتداران -پرده
دریدن
 - 13لقب سام نریمان -ضد گرمی -بیماری
پوستی که عامل ویروس آبله مرغان است
 - 14همسر ابراهیم نبی(ع) -چاره و عالج-
چیزهای کمیاب و نادر
 - 15فیلمی بهکارگردانی فرزاد اژدری با حضور
علیرضا خمسه -سریالی به کارگردانی پوریا
آذربایجانی با مضمونی جنایی -پلیسی
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 - 7سخن صریح -طوالنیترین رود ایران-
ثبات و بقا
 - 8آبگیر -واحد بازی والیبال -صمغ فسیل
شده درخت

 -۱۵جشن سنتی مغرب زمین -محل
نگهداری مواد فاسد شدنی



 - 6مغز یا هسته اصلی چیزی -پنجم عرب-
یاقوت





































































































گزیده خبرهای ورزشی

کاوه رضایی به اردوی تیم ملی ایران دعوت شد

استقالل یک -الهالل صفر
گام محکم استقالل در آسیا

تیم فوتبال استقالل در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا توانست تیم
فوتبال الهالل را شکست دهد.
به گزارش فرتاک نیوز ،تیم فوتبال استقالل در هفته دوم رقابتهای
لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الهالل عربستان رفت که این دیدار با
نتیجه یک بر صفر به نفع آبیها به پایان رسید.
این دیدار به دلیل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج و کشته شدن 66
نفر از هموطنانمان با یک دقیقه سکوت آغاز شد.
تیم فوتبال الهالل با حمایت هواداران عمانی به سمت دروازه استقالل
حمالتی انجام دادند اما نتوانستند دروازه آبیها را تهدید کنند .مردان
شفر در دقیقه  6بازی موقعیت بسیار خوبی داشتند اما تداخل مامه
تیام و غفوری باعث شد این فرصت از دست برود.
آبیها دقایقی از بازی را به خوبی پشت سر گذاشتند .در دقیقه 13
پاس بسیار خوب شجاعیان به غفوری ،این بازیکن را در موقعیت
خوبی قرار داد اما واکنش خوب سنگربان الهالل این توپ به کرنر
فرستاده شد.
استقالل در دقیقه  21توانست فرصت عالی را بر روی دروازه الهالل
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مهاجم شارلوای بلژیک از سوی کارلوس کیروش به اردوی تیم ملی
فوتبال ایران دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری میزان ،با اعالم رسمی باشگاه شارلوای بلژیک،
کاوه رضایی از سوی کارلوس کیروش به اردوی پیشروی تیم ملی
فوتبال ایران دعوت شد.
اردوی پیشروی تیم ملی از تاریخ  14مارس ( 23اسفند  )96آغاز و 28

مارس ( 8فروردین  )97به پایان خواهد رسید و شاگردان کیروش در
این بین دیدارهای دوستانهای را مقابل لیبی ،تونس و الجزایر انجام
خواهند داد.
رضایی  25ساله فصل خوبی را تا کنون با شارلوا سپری کرده و در 26
بازی از رقابتهای مختلف  11گل برای این تیم بلژیکی به ثمر رسانده
است.

الهالل حریف شاگردان شفر نشد
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اﺧﺬ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﯾﺰای

ﮐﺎﻧﺎدا و ﺷﯿﻨﮕﻦ

از ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮم و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• در اﯾﻦ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺷﻤﺎ را آهﺴﺘﻪ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺎ رﯾﺎﺿﯿﺎت و اﻟﻔﺒﺎء اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪهﺎی
ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و دﺑﺴﺘﺎن آﻣﺎدﻩ ﮐﻨﯿﻢ.
• زﺑﺎن راﯾﺞ در اﯾﻦ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻓﺎرﺳﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ و ﮐﻮدﮐﺎن در
زﻣﺎن آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺷﻌﺮهﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺣﺮﻓﻪای آﻣﻮزش دادﻩ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ.
• ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک و اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیهﺎ ﻃﻮری ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻩاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺑﺎزی ﺑﻪ آﻣﻮزش آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ۶٠۴ - ٧٢۴ - ٨۴١١ :

• ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺎ و ﮐﻮدکﺗﺎن را ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ.
• اﯾﻦ ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﮔﺮوهﯽ ،ﭘﻨﺞ روز در هﻔﺘﻪ از ﺳﺎﻋﺖ  ٧ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ٦ﻋﺼﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽدهﺪ.
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ﺑﺮای ﻋﺰﯾﺰاﻧﺘﺎن در اﯾﺮان

ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺣﻤﯿﺮا
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گزیده خبرهای ورزشی
منطقی را در دستور کار قرار دادند.
الشهرانی در دقیقه  53به سمت دروازه استقالل شوت کرد اما با
عکس العمل زیبای مهدی رحمتی دفع شد .در دقیقه  68این دیدار
حبسی با خروج از دروازه و محوطه جریمه،با دست توپ را از جلوی
شجاعیان زد و از بازی اخراج شد .در دقیقه  69سانتر علی قربانی
از سمت چپ به اسماعیلی رسید ،او در محوطه جریمه به زمین
خورد اما داور این صحنه را پنالتی تشخیص نداد .آبیها تا پایان بازی
حمالتی را به سمت دروازه انجام دادند اما نتوانستند به گل دوم
دست یابند و این دیدار با نتیجه یک بر صفر به نفع شاگردان شفر
به پایان رسید.
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*شناسنامه بازی*
ترکیب استقالل :مهدی رحمتی ،وریا غفوری ،مجید حسینی،روزبه
چشمی ،خسرو حیدری ،فرشید باقری ،امید ابراهیمی ،داریوش
شجاعیان ،فرشید اسماعیلی ،سرور جپاروف و تیام
ترکیب الهالل :علی الحبسی ،یاسر الشهرانی ،اسامه حوساوی،
عبدالله الحفیظ ،علی البوالیحی ،عبدالله عطیف ،محمد کانو،
نیکالس میلسی ،ازکیل چروتی ،اشرف بن چارکی و مجاهد المانیا
ایجاد کند .شوت شجاعیان به بازیکن الهالل خورد و در بازگشت تیام
به سمت دروازه نماینده عربستان شوت کرد اما توپ با برخورد به
مدافعان الهالل راهی کرنر شد.
در دقیقه  27شوت محکم علی البولیهی ،بازیکن الهالل توسط رحمتی
مهار شد .کاپیتان استقالل به سرعت بازی را آغاز کرد اما بازیکنان
استقالل نتوانستند از موقعیت به دست آمده استفاده کنند.
دقیقه  38بازی الهالل توانست پشت محوطه جریمه خطا بگیرد
و شوت خوب بازیکن الهالل با اختالف اندکی از باالی دروازه عبور
کرد .الهالل به دنبال اداره بازی بود اما استقالل با زیرکی توانست
موقعیتهایی را به سمت دروازه حریف ایجاد کند .آبیها در دقیقه
 42موقعیت خوبی را ایجاد کردند ضربه سر تیام به سمت دروزاه

حریف زده شد که حبسی آن را در آغوش گرفت.
دروازهبان الهالل توانست در نیمه نخست موقعیتهای گل آبیها را
مهار کند تا به ستاره این نیمه تبدیل شود .دیدار نماینده عربستان و
ایران در نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید.
شاگردان شفر در نیمه دوم طوفانی آغاز کردند و هنوز زمانی از
سوت داور نگذشته بود که آبیها به گل برتری رسیدند .مامه تیام در
سمت چپ خط دفاع الهالل را به هم ریخت و ضربه او با برخورد به
پای الحفیص وارد دروازه الهالل شد .استقالل بعد از رسیدن به گل
حمالت خود را بیشتر کرد و توانست در دقیقه  54به موقعیت بسیار
خوبی برسد .ارسال عالی امید ابراهیمی با ضربه سر غفوری همراه
بود اما با واکنش خوب سنگربان الهالل راهی کرنر شد .آبیها بازی

کارت زرد :مجید حسینی ( استقالل) ،امید ابراهیمی( استقالل)،
عبدالله الحفیظ( الهالل) ،چروتی ( الهالل)
کارت قرمز :علی الحبسی( الهالل)
تعویض الهالل :عبدالله الحفیظ (محمد البورایک دقیقه ،)61
کامنو(یاسر القحطانی دقیقه  ،)62ال مانیا(محمد الواکد دقیقه )69
تعویض استقالل :مامه بابا تیام (علی قربانی دقیقه  )77داریوش
شجاعیان ( بهنام برزای دقیقه )92

سوال روز :الهالل به ایرانیها بیاحترامی کرد؟
In touch with Iranian diversity
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آیاسپورت -دیدار استقالل و الهالل عربستان به
دلیل کشته شدن تعدادی از هموطنانمان در سانحه
هوایی با یک دقیقه سکوت آغاز شد .بعد از شروع
بازی روی این موضوع مانور داده شد که بازیکنان
الهالل قانون یک دقیقه سکوت را رعایت نکردند و
از سوی آننها بی احترامی صورت گرفته که در واقع
به این شکل نیست .در تصاویر مشخص است که
کامال بازیکنان الهالل به این موضوع ادای احترام
کردند و فقط به صورت پراکنده این کار را انجام
دادند.
جمع نشدن سعودی ها فقط مربوط به این بازی
نیست .آنها قبال در دیدار ملی هم در مقدماتی
جام جهانی به صورت پراکنده ادای احترام کردند و
چیزی که مشخص است آنها در تمام بازیها به
این شکل ادای احترام خود را انجام میدهند و نه
فقط برای دیدار با نمایندگان ایران .کامال مشخص
است این اتفاق به هیچ عنوان دلیل سیاسی ندارد.
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Command electric
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧ� ﮐﻮﻣﺎﻧﺪ
ﻣﺴ�ﻮﻧ�  -ﺗﺠﺎری

)ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﻗﮑﺎری در ﮐﺎﻧﺎدا(

ﺗﻌﻤﯿﺮات  -اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮق ورودی  -ﺑﺮقﮐﺸ�
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ
- New house wiring
- Renova�ons
- Upgrade service

Command_electric@yahoo.com

Phone: 604-218-1033

ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎﻓﺘﯽ ﻣﯿﻨﺎ
 ﺳﺮﯾﻊ ،ﺗﻤﯿﺰ ،ارزان و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن
 واﺣﺪهﺎی اداری و ﺗﺠﺎری

 ﻣﻨﺎزل و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﻧﻮﺳﺎز و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﺗﻠﻔﻦ٧٧٨ - ٩۵٢ - ١١۴٧ :

آگهـیهـای اجاره ،فروش و نیازمندیهـا
ا جا ر ه

ا جا ر ه

نیازمندیم

نیا ز مند یم

آپارتمان  ۲خوابه (مبله)
در نورتونکوور

آپارتمان ٢خوابه در نورت ونكور
با چشم انداز كوه و الينزگيت
با استخر ،سونا ،سالن ورزش
و پاركينگ ،از اول مارچ آماده
اجاره م یباشد.

به کارگر ساده و لوله
کش نیازمندیم.
عالقمندان میتوانند با
شماره زیر تماس بگیریند.

Franklin Truck 2012

هماکنون آماده اجاره است
اجاره  ۲۵۰۰دالر شامل (برق و
اینترنت) ساختمان دارای استخر،
سونا ،جاکوزی و سالن ورزش.

اجاره ٢٠٠٠:دالر (شامل برق ،گرما)

تلفن۶۰۴ - ۳۶۸ - ۹۱۰۲ :
تلفن۷۷۸ - ۸۲۹ - ۲۹۲۷ :

Tel604 754 4117
Tel 604 984 9829

خﺪمات ساختمان

وبسایت

1

941

راﻓﯿﮏ

961

k
Raﬁ
ﻧﻘ
ﺎﺷﻰ و
ﺗ
ﻌ
ﻤ
ﯿ
ﺮات ﺳ
داﺧﻠ

ﯽ-ﺧ

ﺎرﺟﯽ

-

ﺎﺧ

شهـروند بی .سی

604

ﺘﻤﺎن

تلفن:

۶۰۴ - ۷۶۷ - ۲۲۴۲

Cra�sman Garage
Door Services
خدمات درب ﮔاراژ

• نﺼﺐ درب گاراژ ﺟدید
• تﻌویﺾ ﻓنرهای ﺷﮑﺴته

www.

تنﻈیم و سرویﺲ درب گاراژ

shahrgon.com

ﻓﻘﻂ  ٧٥دالر

)ﻓﯿﺮوز( Tel: 604-298-6867

Queens Road Daycare

for Sale
با درآمد خالص ماهانه
 ۱۰۰۰۰دالر تا بیشتر

تلفن۶۰۴ - ۳۴۰ - ۴۰۷۳:

Sea Shell Altration
849 West 15th
(Fell Ave.) North
Vancouver, BC
Tel: 604 - 773 - 9454
Tel: 604 - 770 - 4020
توجه :کوتاه کردن شلوار  ۵دالر

یک نفر مکانیک وارد به
تعمیر ماشینهای سواری،
در دیلرشیپ به صورت
تمام وقت با حقوق (۵۰۰۰
دالر) در ماه نیازمندیم.
تلفن۶۰۴ - ۷۲۰ - ۳۱۳۱ :

نﻘاشﯽ ،درایﻮال ،ﮐاشﯿﮑاری ،ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ،نﺠاری،
ﺗﻌﻤﯿر دک و باﻟﮑنﯽ ،ﻓنﺲﮐﺸﯽ،
انﻮاع ﮐﻔﭙﻮش (ﭼﻮب ،ﻟﻤﯿنﯿت و مﻮﮐت) و ﻏﯿره . . .

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
تلفن( ۷۷۸ - ۹۲۹ - ۲۴۸۹ :ﺣمید)
ﻧﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺴﻰ ﺷﺎﻫﺮا ِه دلﻫﺎرا

Monir Taha

ﺑﺎ ﻣﺪرک
و  ٢٠ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳ

در ﯾﺎدﺑﻮ ِد ﻋﺰﯾ ِﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﮥ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ.

)(E.C.E Infant Toddler Special Needs

تلفن۶۰۴- ۷۳۹ - ۹۴۹۱ :

تلفن۷۷۸ – ۲۳۵ – ۰۹۲۵ :

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

آموزشﮕاه رانندﮔی

• ﻧﻘﺎﺷﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ،ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری،ﮐﻔﭙﻮش ﭼﻮﺑﯽ
• ﻻﻣﯿﻨﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ﻟﻄ
ب فا برای

کوکیﺘﻼم  -برنابی

ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

رآورد
تما مﺠانی
سب
ﮕیرید.

)ﺑﺎﺑﮏ(

www.naturecleaning.ca

Cell: 604 - 779 - 4825

ﻗادری

مدرس تاﺋید شده در استان بریتیﺶ کلمﺒیا

اتومﺒیﻞ برای امتﺤان

Paciﬁc 4 Renovation
778-862-2528

برای اﻃﻼﻋات بیشتر با ﻓرهاد تﻤاس ﺣاﺻﻞ ﻓرمایید
Tel: 604-984-6010 North Vancouver
Tel: 604-255-3735 Vancouver
Tel: 604-468-7675 Port Coquitlam

SUN-RISE

تﻌمیرات و نوسازی ساخﺘمان

Payment
Options:
Cheque, Cash
Master Card
& Visa

Insured W.C.B
ﻋﻀﻮ BBB

In touch with Iranian diversity

P-4-C
Paciﬁc 4 Conﬆruction

230 - 1185 Paciﬁc St. Coquitlam, BC. V3B7Z2

Email: paciﬁc4construc�on@hotmail.com

مﺴﮑونﯽ کردن زیرزمیﻦ و تﻌﻤیرات و تﻐییرات داخﻠﯽ
نوسازی آﺷﭙﺰخانه و ﺣﻤام
با تﻀمین
تﻌﻤیر و نﺼﺐ دک و نرده ،دک کاورینﮓ ،ﺣﺼار ﺣیاط
کیفیت
تﻌویﺾ و نﺼﺐ درب و ﭘنﺠره
نﺼﺐ هاردوود ،لﻤینﺖ ،بیﺲبرد و مولدینﮓ
نﻘاﺷﯽ ساختﻤان ،برق و لولهکشﯽ
Reza Moradian
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Carpet and Furniture Cleaning
سرویﺲهای ما ﻋﺒارتند از:
 شﺴتشوی موکت ،فرش و مﺒلمان شﺴتشوی داخل انواع ماشین و کشتی منازل ،آپارتمانها و ساختمانهای تﺠاریTile & Grout Cleaning

تلفن۷۷۸ - ۸۸۱ - ۴۵۴۲ :

تﻌمیرات و نوسازی ساخﺘمان

ِ
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﺒﺴﺖ
ﭼﺸﻢ ﻇﺎﻫﺮ اﮔﺮ
ﺑﻪ
ِ

ﯾﺎﺳﻤﻦ دوﻟﺖﻧﯿﺎ )ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺸﺎور ﮐﻮدک(

ﺗﻠﻔﻦ۶۰۴ - ۴۴۰ - ۵۰۰۹ :

به یک همخانه در آپارتمان
 ۲اتاق خوابه در وودک رافت با
امکانات اینت رنت ،نیازمندیم.
ساختمان دارای استخر
سرپوشیده ،سنا ،جاکوزی و
سالن ورزش م یباشد.

سال  / 25شماره  - 1488جمعه  4دنفسا 1396

نیازمندیم

همخانه

35

35

شماره تلفنهای مشاغل و مؤسسات ایرانی
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آرایش  -پوست و زیبایی
ونکو (پوست و اپیالسیون) نورتونکوور

۶۰۴ ۳۶4-۸۴۱۶

هـایده (نورت ونکوور)

۶۰۴ ۸۳۸-۶۶۰۷

آژانس مسافرتی
۶۰۴ ۹۸۲-۱۱۱۶

النا (مورینکی تراول)

۶۰۴ ۷۷۰-۱۴۳۳

رویال (نورتونکوور)

604 ۷۷۰-۱۷۵۰

کاپیتان کوک (آزاده موسویان)

۶۰۴ ۷۸۰-۴۰۰۵

کتایون چایچیان

۶۰۴ ۹۸۴-۳۱۸۱

مورین کی تراول

604 986-4404

نسترن نامدار

۶۰۴ 984-3181

آموزش رقص
باله ملی پارس

۷۷۸ ۷۰۹-۳۴۳۲

شیال محبی (ریاضی)

ترجمه
آرش اندرودی
ایزد نگهدار

۶۰۴ ۹۹۰-۳۰۰۰

(کوکیتالم)

دارالترجمه رسمی ترایسیتی
دالور قدرشناس Ph.D

۶۰۴ ۸۱۷-۴۶۸۹

سهیل حاتمی (مترجم رسمی) کوکیتالم ۶۰۴ ۳۳۸-۷۳۶۴
۶۰۴ ۷۷۱-۱۴۴۷

علی نگهبان

۶۰۴ ۹۲۲-۴۶۰۰

(مترجم رسمی)

۶۰۴ ۹۸۳-۲۸۶۷

گلناز (مترجم رسمی)

تعلیم رانندگی
Buckleup

604 441-3677

(فرهاد)

(دف)

۷۷۸ ۲۳۸-۷۹۲۵

سان رایز (حسین قادری)

۶۰۴ ۷۷۹-۴۸۲۵

(تار  -سهتار)

۷۷۸ ۸۵۵-۴۴۰۷

مینو

۶۰۴ ۹۲۸-۲۲۲۴

Metrotwon D.S

604 720-6364

۶۰۴ ۵۱۸-۸۳۸۷

(تار  -سهتار)

دانیال حمیدی (سنتور و تئوری)

۲۳۶ ۸۸۱-۱۲۹۱

محمد خرازی (گیتار)

604 551-3963

محمد عباسی (ویولن ،سنتور ،آواز)

۶۰۴ ۹۸۰-۶۰۴۹

علی نوربخش (ویلون)

604 ۷۱۹-2347

ارز
دانیال (کوکیتالم)

۷۷۸ ۲۸۵-۸۸۴۰

دنیا (وستونکوور)

۶۰۴ ۹۱۳-۲۳۲۴

حافظ (نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۸۴-۴۴۴۵

رویال (نورتونکوور)

604 98۰-۹۹۷۷

شیراز(ونکوور)

604 ۷۱۸-۹۰۹۰

In touch with Iranian diversity

ازدواج و طالق
ابراهـیم تحصیلی (ازدواج)

طالق کانادائی

تعمیرات لوازم خانگی
امین
انوش

()Speedy

آریا
پرواز

604 723-4307

تولید فراوردههـای غذائی

امور مهـاجرت
علی باطنی (باكاد كنسولتینگ گروپ)

مهران حلوی (ایرانتو)

604 986-5554
۶۰۴ ۵۰۵-۱۰۰۰

بازرسی فنی ساختمان

(مسکونی  -تجاری)

دکتر امیر بهکیش

۶۰۴ ۲۱۸-۱۰۳۳

( Commendکامند)

۷۷۸ ۹۸۷-۰۸۵۹

( VanCanمجید)

بیمه
پروانه پورریاحی

۶۰۴ ۳۳۹-۷۲۲۰

جهـانگیر فامیلی

604 836-5663

رضا مصبریان

۶۰۴ ۹۸۸-۸۳۹۹

خانقاه نعمت الهـی ونكوور

604 913-1144

سازمان ایرانیان غرب کانادا

604 726-1650

فدراسیون سراسری پناهـندگان

604 727-8986

مركز اطالعاتی كردهـا-ونكوور

604 438-4020

مركز خانواده نورت شور

604 988-5281

موزائیك (صدیقه)

604 254-9626

نورت شور مولتی كالچرال

604 988-2931

واحد بهـداشت نورت شور

604 983-6700

ساندویچی
كلبه

جمال

۶۰۴ ۹۱۰-۶۰۸۰

ساتراپ (مجید)

604 723-0171

ویوا سرو یس

604 ۵۵۱-۴۴۴۴

طراحی گرافیک و تبلیغات   
604 671-9880

عكاسی و فیلمبرداری

آلبرت

پیتر هـانت
۶۰۴ ۶۰۳-۹۰۹۹

A_Homart

۶۰۴ ۳۱۸-۱۳۹۰

سی ترید (فقط بینالملل)

۶۰۴ 714-3208
۶۰۴ ۲۵۹-۲۵۴۵

گلوبال
مترو ونکوور

حمید زرگرزاده

فارماسیو (دکتر حقی) وستونکوور

604 9۲۵-۳۳۰۴

604 9۲۵-۶۸۰۰

فرنس ـ گاز ـ شومینه
عمران

۶۰۴ ۵6۲-۲۵۳۰

مرکز تعمیر انواع بویلر و فرنس

۶۰۴ ۹۹۶-۲۷۲۷

فروشگاه مواد غذائی

778 686-1432

داروخانه

۷۷۸ ۶۸۹-۸۱۱۱

آریا (ونکوور)

۶۰۴ 569-1744

اوربان گیت (کوکیتالم)

۶۰۴ ۴۷۲-۸۸۸۸

مدیس (دکتر شهـریاری) پورتکوکیتالم

604 988-1212

افرا (نورتونکوور)

نورتوست (دکتر شارعی) نورتونکوور

604 982-0981

بازارچه یاس (نورتونکوور)

دندانپزشكان
حجت پارسا (نورتونکوور)

604 980-0700

الدن کرامتی (نورتونکوور)

604 ۹۸۰-۷۴۷۴

مژ گان معتمدیان (ونکوور)

۶۰۴ ۴۰۸-۲۴۰۸

دی جی

مهـوش صالحی

۷۷۸ ۸۳۸-۹۱۵۱

604 ۹۸۷-۹۸۵۵

رادیوهـا

604 737-0236

پارس (نورتونکوور)

۶۰۴ 988-3515

پارسیان (کوکیتالم)

604 931-6121

(نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۸۵-۲۲۸۸

پرشیا

پرشیا (برنابی)

پرشیا

(کمرشیال) ونکوور

چهار باغ (نورتونکوور)

604 ۹۱۰-۶۲۴۷

دایانا

شبانه
فارسی ونکوور

778 709-9191

(برنابی)

رز مارکت
میترا

۶۰۴ ۷۰۸-۱۴۷۰

604 987-7454
۶۰۴ ۹۹۰-۹۰۰۶

(کوکیتالم)

(وستونکوور)

نانسی

(نورتونکوور)

۷۷۸ ۲۷۹-۵۵۱۴
۶۰۴ ۵۵۹-۳۸۰۰
۶۰۴ ۹۸۵-۲۹۴۹
۶۰۴ 676-07۱6
۶۰۴ ۴۷۲-۰۰۴۹
604 9۱۳-۰۶۶۰
604 987-5544

ونک (نورتونکوور)

604 ۷۷۰-۲۱۲۱

(ونکوور)

604 877-0139

یک و یک

شاهـین گلستانی

۷۷۸ ۲۳۱-۹۸۷۹

مهـوش صالحی

۷۷۶ ۸۳۸-۹۱۵۱

مشاور سرمایهگذاری و بازنشستگی

موكتشویی و واكس كفپوش
604 983-2020

604 984-6010

فرهـاد

مهـدکودک و پیش دبستانی

قنادی
تیشین

۶۰۴ ۹۴۴-۶۶۶۴

حمیرا (کوکیتالم)

۷۸۸ ۸۸۲-۶۸۹۴

رز

۶۰۴ ۹۸۰-۲۶۴۹

کوئینز ر ُد (یاسمن) نورتونکوور

778 822-7537

۶۰۴ ۹۷۳-۰۱۱۹

رکس
گلستان

604 990-7767

الله

604 986-6364

مینو

604 552-3336

نشریات
پیوند ونكوور

604 921-4726

دانستنیهـا

778340-8887

کامپیوتر

دانشمند

604 913-۰399

شهـروند بی .سی

778 300-4414

داریوش (خدمات نرمافزار اپل و ویندوز) 778 ۹۱۸-۲۸۱۵

فرهـنگ بی .سی

778 279-4848

فرهـنگ ما

کتابفروشی
www.PanBeh.com

پانبه
نیما

گلفروشی

۶۰۴ ۹۰۴-۰۸۲۱

امیر

604 7۶7-۲۲۴۲

حمید

604 307-1221

ویما (گاز و لولهکشی)

604 779-2305

مدارس زبان فارسی
ایرانیان

604 ۲۶۱-۶۵۶۴

خانقاه اویسی شاه مقصودی
دهـخدا (نورت ونكوور)

خیام

(كوكیتالم  -برنابی  -ونکوور)

نور دانش (کوکیتالم)

بابک

۶۰۴ ۴۴۰-۵۰۰۹

رافیک

۶۰۴ ۹۶۱-۹۴۱۱

رضا مرادیان
فیروز

لوله كشی

604 985-6863

۶۰۴ 922-۴۲۰0

نوسازی و تعمیرات ساختمان

604-671-9880

778 386-2400

604 990-0062

بهـروز زمانی  -طراح گرافیک

حمل و نقل

میت شاب اند دلی

(النزدل)

طال

604 990-7272

شادو ویدیو

دکتر نازیال سلطانی (خانوادگی)

برنابی مولتیكالچرالسوسایتی

604 431-4131

استار (نورتونکوور)

رویا دلورانی

دکتر مسعود شاهرخی (خانوادگی)

امیگریشن (مركزی)

604 666-2171

۶۰۴ ۹۸۳-۰۰۱۵

مهـران تقوائی

۶۰۴ ۹۲۲-۷۳۷۲

امیگرانت سرویس

پرینت دیپو

۷۷۸ ۳۸۸-۷۵۰۰

۶۰۴ ۵۵۲-۹۱۴۰

(خانم نوری)

604 684-7498

آالیانس پرینت

دیوید دی جی

Muneris Financial Services

604 468-6104

604 941-4455

۷۷۳۲-۳۲۱ ۷۷۸

پزشکان

اتحادیه ایرانیان
ان.آی.تی

604 723-6284

604 519-7977

کتایون شیرزاد

604 240-4403

قصابی

سازمانهـا و انجمنهـای اجتماعی

604 552-7999

۶۰۴ ۵۰۰-۰۳۰۳

برق (مسکونی  -تجاری)

لذیذ (وستونکوور)

۶۰۴۹۱۲-۰۱۵۴

آذین ویدئو

دیپو (نورت ونكوور)

604 696-1121

۶۰۴ 428-۷۳۷۳

604 696-2946

604 862-0522

(پرکردن فرم طالق)

کازبا اکسپرس (دانتاون ونکوور)

۶۰۴ 72۰-۷۳20

604 420-2220

چاپخانه

بنیاد رودكی

كانون فرهـنگی ایران وكانادا

سردخانه و دیگهـای حرارتی
604 ۳۹۶-۱۹۱۹

دهـکده (رویال گورمه)

۶۰۴ ۹71-5113

604 739-9491

کازبا (نورتونکوور)

تلویزیون

کاپی

604 983-2867

778 833-2307

۶۰۴ ۵۶۶-۴۲۲۲

۶۰۴ ۹۸۰-۷۳۷۳

کازبا (دانتاون ونکوور)

مشاور خانواده و کاریابی

انجمن خوشنویسان ایران (ونکوور) 778 889-4820

بنیاد کانادا و ایران

۶۰۴ ۷۷۳-۰۰۹۶

۶۰۴ ۹۸۸-۱۰۷۰

سالمت (نورتونکوور)
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۶۰۴ ۳۶۵-۶۹۵۲

۶۰۴ ۴۹۲-۰۶۶۶

حسین زلیخاپور (پیانو،آکورئون،سلفژ ) ۶۰۴ ۶۱۸-۹۷۰۹
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۶۰۴ ۳۳۹-۹۷۹۹

(مترجم رسمی)

زیتون
خلیج فارس

تدریس خصوصی

۶۰۴ ۲۲۴-۰۰۱۱

آموزش موسیقی

بابک بقائی

(سیامک)

فریبرز خشا

گروه رقص آتش

البرز رحمانی

۷۷۸ ۵۵۸-۷۰۸۰

۶۰۴ ۷۱۰-۰۲۴۱

(پرگل خدادوست)

ارژنگ عطاالهی

Simcity

فرهـنگی ـ هـنری

رستوران

حسن امتیازی (فیزیک،ریاضی،کلکولس) ۶۰۴ ۷۱۰-۹۶۰۲

اطلس

دی تراول

تابلوسازی

(استان بیسی)

778 ۸۶۲-۲۵۲۸

(سرویس درب گاراژ)

۶۰۴ ۲۵۸-۸۶۵۶

منصور

وام
رامین امینیان

۶۰۴ 787-8462

حسین پژمان

۶۰۴ ۹۲۵-۷۵۶۵

سپیده گیریوز ()BMO

سودابه موسوی

۶۰۴ ۷۲۲-۶۵۶۵

ورزش
باشگاه شاهـین (فوتبال)

604 ۴۴۲-۹۴۳۱

مشاور امالک

۶۰۴ 916-0056

()RBC

604 913-0601
604 258-7440

۷۷۸ ۷۷۳-۸۰۱۲

604 936-6464

وكیل مهـاجرت و مدافع
بهار مشرقی

()Rutledge Law

604 ۹۸۸-۴۱۵۵

ایرج بابائی

604 ۶۲۶-۱۰۳۳

حسین فرامرزی

604 ۹۱۵-۹۴۴۶

پروا افالطون

604 ۷۵۴-۴۱۱۷

Hanson & Co

۶۰۴ 984-7555

جواد ایروانی

604 72۶-۴۲۵۸

Kinman & Associates

604 ۷۲۷-۴۵۵۵

رضا خدابخش

۶۰۴ ۹۱۶-۷۲۱۲

Lakes, Whyte LLP

۶۰۴ 984-3646

ماتیو فهی

604 ۵۶۱-4۶۴۴

مژده شهریاری

604 ۲۴۸-4۷۸۱

شهـین شهـمیرزادی

604 ۷۸۰-۴۰۵۰

فریده کیهـانی

604 723-9655

علی رحمانی

604 649-9917

نغمه هدایتبیگ

604 ۶۲۹-۶۷۵۷

علی معنوی

604 ۳۱۲-۲۳۸۳

North Shore Law-ICBC

۶۰۴ 982-4051

محمد صوفی

۶۰۴ ۷۸۳-۸۰۰۷

محمد محبوبی

۷۷۸ ۸۹۵-۲۵۱۱

مهـرزاد صالح

604 626-8461

مهـناز ماشینچی

604 ۶۱۷-۷۷۵۸

مینو اشتری

604 618-۴۰۰۴

نادر انتطامی

604 341-2903

ی
هـوتن خر ّم 

604 ۷۲۰-۰۱۴۱

مشاور امور مالی و حسابداری
آرزو ناظری

604 990-1718

مجله هـفتگی
شهـروند بیسی
Ads: 778.300.4414
ads@shahrgon.com
info@shahrgon.com
editor@shahrgon.com

آقاخانی

604 737-0236

ابراهیمی

۶۰۴ 783-6097

 www:

سلمان باذوق

۶۰۴ 944-۹292

كوئیك تاكس (بیژن جمشیدی)

604 990-8292

shahrgon.com
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کالس های  ۸تا ۱۲دبیرستان
شروع کالس ها :سپتامبر ،ژانویه ومی

کالسهای تابستانی :جوالی تا آگوست

بهترین انتخاب برای ورود به بهترین دانشگاهها
سیستم  ۳ترمی :در هر ترم  ۴درس که جمعا برابر  ۱۲درس در سال میباشد آموزش
داده میشود که درمقایسه با دبیرستانهای معمولی که در سال  ۸درس آموزش داده میشود
برتری داشته و دوره دبیرستان سریع تربه پایان میرسد.
مشاورین تائید شده :این مشاورین به دانش آموزان پیرامون اهداف درسی شان و نیز
فارغ التحصیلی از دبیرستان ،ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی کمک مینمایند.
سرویسهای آموزشی رایگان  :کالس های تقویتی و کالس های آمادگی جهت امتحانات
استانی ،کمک و راهنمایی برای پر کردن فرم های ورودی دانشگاه ها به منظور کسب
موفقیت بیشتر.

In touch with Iranian diversity

شروع کالس ها :درماههای ژانویه ،می وسپتامبربوده وظرفیت هر کالس حداکثر
۱۵دانش آموز است.

عالوه برکالسهای  ۸تا ۱۲دبیرستان ،برنامه های تحصیلی ذیل نیزارائه میگردد:
ـ دوره های  ۶هفتگی تابستانی (از جوالی تا آگوست)
ـ دوره های آماده سازی برای تحصیالت آکادمیک (گرامر ،خواندن ،نوشتن و درک مطلب)
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میزان فارغ التحصیلی دانش آموزان  ۱۰۰درصد و ۷۰درصد ورود به بهترین
دانشگاه ها :
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University of Toronto
University of Alberta
University of Waterloo
Queen’s University
McGill University

University of British Columbia
Simon Fraser University
University of Victoria
University of Ottawa
McMaster University

Pattison High School
981 Nelson Street, Vancouver, BC

azar@pattisonhighschool.ca

Phone: (604) 608-8788

www.pattisonhighschool.ca

مشاور فارسی زبان ما به شما کمک خواهد کرد

Tel:604 941 2020

Address: 110 - 2020 Oxford connector
(Beside kins farm Market) Port Coquitlam BC
• ﺑــﻮف ﭘﯿﺘــﺰا از ﻫــﻢ اﻛﻨــﻮن ﭘــﺲ از اﻧــﻮاع ﭘﯿﺘــﺰا ﺑﺎﻃﻌــﻢ ﺑﯽﻧﻈﯿــﺮ ﺑــﺎ اﻧــﻮاع ﻛﺒﺎبﻫــﺎ ی اﯾﺮاﻧــﯽ و ﻓﯿﻠــﻪ ﻛﺒــﺎب
ﻣﺎﻫــﯽ ﺑــﺎ ﻃﻌﻤــﯽ ﻛﺎﻣــﻼ ﻣﺘﻔــﺎوت در ﺧﺪﻣــﺖ ﺷــﻤﺎ ﻋﺰﯾــﺰان ﻣﯽﺑﺎﺷــﺪ.
• ﯾﻚ ﺑﺎر ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺎ را ﻧﻮش ﺟﺎن ﻛﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻟﺬت ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮد
• ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﻬﻤﺎﻧﯽﻫﺎ )ﺗﺤﻮﯾﻞ درب ﻣﻨﺰل ﺷﻤﺎ( ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ دﻟﯿﻮری

سال  / 25شماره  - 1488جمعه  4دنفسا 1396

Boof pizza & Donair
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ﻣﻬﻤﺎﻧﯿﻬﺎ
ی
ﺧ
ﻮ
د
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑ را آﺳﻮده
ﺴﭙﺎرﯾﺪ

ﺑﻮف ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺬای ﻣﺨﺼﻮص روز ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ وﯾﮋه در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ

In touch with Iranian diversity

Vol. 25 / No. 1488 - Friday, Feb 23, 2018

ver
We Deli
&a
e
r
A
y
t
i
all Tric
ows
d
a
e
M
�Pi

39

از وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش آﻧﻼﯾﻦ دﯾﺪن ﻓﺮﻣﺎﻴﻳﺪwww.boofpizzaanddonair.com .

shahrvand
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Phone: 778-300-4414
E: ads@shahrgon.com|E: info@shahrgon.com
Website: www.shahrgon.com

BC

Mailing Address: B3-1410 Parkway Blvd., Dept. 4, Coquitlam, British Columbia V3E 3J7, CANADA

ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ

ﻣﺸﺎور ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺮﮔﻞ ﺧﺪادوﺳﺖ daytravelbc@yahoo.ca
٭ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﯿﺸﯿﺎل ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ

Jahan Famili, B.S.c. M.S.c. CAIB Vice President
ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ:

٭ ﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﮑﺰﯾﮏ و ﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺮوز ﺷﺎﻣﻞ :ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻧﻬﺎر ،ﺷﺎم
+ TAX

Air & Hotel $599.00

#203-1433 Lonsdale Ave., North Vancouver, BC.

CPBC # 63718

604-345-6617

•

Sussex Insurance
Agency Inc.

604-770-1433

ﻣﺸﺎور ارﺷﺪ ﺑﯿﻤﻪ

ﻣ
ﺠﻤ
ﺩﺍﺳﺘ ﻮﻋﻪ
ﺎﻧ
ﮐﯿﺘ ﻬﺎی
ﯽ

• اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ) ICBCو ﺧﺼﻮﺻﯽ(
• ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﯽ ،ﺗﺠﺎری
• درﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺴﺎﻓﺮت

Fax: 604 - 986 - 5293

Tel: 604 - 988 - 6344

136 Weﬆ 3rd St. North Vancouver, BC. V7M 1E8

Cell: 604 - 836 - 5663

jahan@sussexinsurance.com

ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍی ﭼﺎپ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟

ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺟﻠﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻨﺪی،
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎﺭﮐﺪ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ
ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ،ﭼﺎپ ﻭ ﺻﺤﺎﻓﯽ ﮐﺘﺎﺏ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍی ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍی
 ۱۰۰ﻋﺪﺩ ﮐﺘﺎﺏ
ﺑﺮﺍی ﺩﯾﺪﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭼﺎپ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

۶۰۴-۶۷۱-۹۸۸۰

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎﺑﻔﺮﻭﺷﯽ ﭘﺎﻥﺑﻪ:
ﻧﻮﺭﺕ ﻭﻧﮑﻮﻭﺭ ،ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﭘﻤﺒﺮﺗﻮﻥ،
ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ  - ۱۱۸۱ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ

ﮐﺘـﺎﺑﻔـﺮﻭﺷـــﯽ

ﮐﺘﺎﺏ ،ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻓﯿﻠﻢ

www.PanBeh.com

Email: info@PanBeh.com
th
1181 West 16 Street, North Vancouver Tel: 604-671-9880

آﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪهاﯾﺪ؟
ﻣﺎ ﮔﺮوهﯽ از وﮐﻼی ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﺳﯿﺐ و ﺟﺮاﺣﺖ هﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎﻧﺎن در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽدهﯿﻢ.
اﮔﺮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺎ را ﻣﯽﭘﺮدازﯾﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﺷﻤﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺒﻮدی ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎورﻩ اوﻟﯿﻪ راﯾﮕﺎن هﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻣﺸﺎور ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﺎ »ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﺼﺒﺎح« ﺑﺎ ﺷﻤﺎرﻩ ﺗﻠﻔﻦ:
 ٦٠٤ - ٨٠٥ - ٥٩٤٣ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و هﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﯿﻢ اﻃﻼع
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

2017-10-12 5:26 PM

HL_Shahrvand_v2.indd 1

