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بازشدن پروندهی
زهرا کاظمی با اظهارات
علی یونسی درباره نقش
سعید مرتضوی

ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی

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

هفتهنامه

Financial Ser vices

«زهــرا كاظمــی جاســوس نبــود و اگــر بــه موقــع بــه
بیمارستان منتقل میشد ،زنده میماند»

این جمله وزیر ســابق اطالعات اســت 14 .سال بعد از مرگ
122 West 15th Street, North Vancouver, BC, V7M 1R5
زهــرا كاظمــی اكنــون مشــخص شــده اســت كه بازداشــت و
Tel: 604-980-9977
Website: www.salamat.ca
بازجویــی كــه منجــر بــه مــرگ ویشــد،وجه قانونی نداشــته
اســت.این افشــاگری خــود ادلــه ای جدید برای آغــاز دوباره
رســیدگی بــه پرونــده مــرگ زهرا كاظمی اســت .بــا توجه به
ســخنان علی یونســی ،اكنون زمان آن رســیده اســت كه از
كلمــه مــرگ مشــكوك زهــرا كاظمــی عبــور كنیــم وخواســتار
بررســی نحــوه قتــل او در دادگاه صالــح و محاكمــه متهمــان
پرونــده باشــیم زیــرا ســخنان وزیــر ســابق اطالعــات دارای
چنــد نكتــه اساســی اســت كــه اتهامــات جدیــدی را متوجــه
ســعیدمرتضوی میكند.زهرا کاظمی متولد  1326در شــیراز
اســت .در دو ســالگی پــدرش را از دســت داد .از ســال 47
تــا ســال  50در مدرســه عالــی ســینما و تلویزیــون در تهران
تحصیل کرد .وی در سال  52برای تحصیل در رشته ادبیات
و سینما به دانشگاه پاریس رفت .در سال  63دکتری خود را
در رشته هنر و ادبیات از دانشگاه پاریس دریافت میکند.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮ
در سال  71همراه پسرش ،استفان هاشمی ،به کبک کانادا
مهاجرت کرد .وی با نشریاتی مانند رکتو ورسو گازت دو فم
Phone: 604.984.4445
و گلوب اندمیل چاپ کانادا و نیز موسسه عکس انگلیسی
Fax:604.984.4448
info@hafezfx.com
www.hafezfx.com
کمراپــرس همــکاری داشتهاســت .زهــرا کاظمــی در تاریخ ۲
1446 Lonsdale Ave, North Vancouver, BC
تیر  ۱۳۸۲با یک عدد دوربین عکاســی در حال عکســبرداری
از تجمع خانوادههای زندانیان ناآرامیهای خرداد در مقابل
زنــدان اویــن و منطقــه با عالمت عکســبرداری ممنــوع بوده
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮاﻧﺘﻮ
کــه بــه داخــل نگهبانی زنــدان هدایت و با حضــور دو نفر از
زﯾﺮﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ
قضات از وی توضیح خواسته میشود .مطابق این گزارش،
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎوران ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
نامبــردگان از خانــم زهــرا کاظمــی میخواهنــد معرفــی نامه
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺮان ﺣﻠﻮی
وزارت ارشــاد ،دوربیــن و فیلمهــای خــود را بــرای بازبینــی
آﻣﺎدﻩ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻤﺎ هﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ.
تحویــل دهــد و زنــدان را تــرک کند و روز بعد بــرای دریافت
لوازم خویش مراجعه کند .اما وی از این امر ســرباز میزند
Tel: 604.505.1000
mehran@iranto.ca www.iranto.ca
و اظهــار مــیدارد که میخواهد با مســئولیت خــود ،در کنار
لوازم خویش در زندان باقی بماند.
میکنــد و آن را در برابــر نور ،ســیاهكــرده و فیلم دیگر خود
را نیز به همین نحو سیاه میکند.اما به گفته محمد سیف
وﮐﯿﻞ رﺳﻤﯽ ﺑﺮﯾﺘﯿﺶﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ
زاده ،وكیــل اولیــای دم خانــواده كاظمــی ایــنكار نیــز باعث
 ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻧﻮﺳﺎزی اﻣﻼک اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎریرهایی اونمی شود و مورد ضرب و شتم قرار میگیرد.
 ﻃﻼقمحمــد ســیف زاده ،وكیــل اولیــای دم خانــواده زهرا كاظمی
 وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪپیش از این گفته است :در آن زمان استدالل ما این بود که
604-674-7755
دو ضربه به سر زهرا کاظمی وارد شده است؛ یکی در زمانی
info@bijan.law
کــه وارد زنــدان میشــود و توســط فردی به نام(فــردی که از
آن نامی برده نشده است) مورد ضرب و شتم قرار میگیرد
���� ��� ����
ﺷﻬﯿﻦ ﺷﻬﻤﯿﺮزادى
و دیگــری در زمانــی کــه مرتضوی به ســلول او وارد میشــود
)ﻣﺸﺎور اﻣﻼک(
کــه اگر مشــخص میشــد فــوت در چه زمانی صــورت گرفته
اســت ،به طور حتم قاتل او مشــخص میشــد .بعد به یک
هﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎورﻩ در اﻣﻮراﻣﻼک
نفر گفته میشــود ،بنویســید که زهرا کاظمی به علت افت
قند خون دچار سکته شده و فوت کرده است که این ماجرا
shahinshahmirzadi@gmail.com
به روزنامههانیز کشیده شد[ . . .روزنامه قانون]

ﺻﺮاﻓﯽ ﺣﺎﻓﻆ

ﺑﯿﮋن اﺣﻤﺪﯾﺎن

T: 604.780.4050

1575 Marine Drive,West Vancouver

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

���ﺪس���ﺪﻃﺎ�ﺧﺎ�ﯽ

لطفا ً خبرتکمیلی را در وبسایت شهرگان بخوانید.

ﻣﺸﺎور اﻣﻼک )ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ـ ﺗﺠﺎری(
Mohammad Taherkhani

Cell: 778-960-1555
mohammad@taherkhani.ca
www.taherkani.ca

خاطرات پرویز صیاد
و صمدش

جمعه  ۶آوریل  -کیمیک سنتر |

اطالعات بیشتر صفحه ۳۷

ﺻﺮاﻓﯽ داﻧﯿﺎل

سال  / 25شماره  - 1489جمعه  11دنفسا 1396

2

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
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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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E: javadiravani@shaw.ca
w: javadiravani.ca

ﺟﻮاد اﯾﺮواﻧﯽ

١٩٣٧ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ آژاﻧﺲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ در وﻧﮑﻮور از ﺳﺎل

604 - 726 - 4258
.زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ دارد
ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ

Life is Complicated but, Real Estate shouldn't be.

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺮوز و ﺗﻮرﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ

HAWAII CUBA MEXICO

604 - 980 - 8004 •nastaran@hagenstravel.com

For any Real Estate Transaction

SUITE 221-1433 LONSDALE AVE, NORTH VANCOUVER

or Appraisal Call Today!

BC. REG. No. 2629-4

Azi Hosseini

Naz Mashinchi

Property Manager

Personal Real Estate Corpora�on

778.881.4414
Bus 604.688.8669

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺴﺘﺮن ﻧﺎﻣﺪار

604.617.7758

azi@azihomes.com
azihomes.com

naz@mashinchi.ca
nazmashinchi.com

Bus 604.939.6666

In touch with Iranian diversity
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1408 Marine Drive
West Vancouver, BC
Vancity ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﮏ
Tel: 1-(604) 913-2324
Fax: 1-(604) 913-2320
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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

Call now 604.986.4404

maureenk.travel@telus.net
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ:
•
•
•
•
•
•
•

LAST MINUTE DEALS
Vancouver - Tehran KLM $1155
Vancouver - Tehran Lufthansa $1198
March Break Specials are in for Mexico, Hawaii, Vegas, Disneyland and more.
#5 - 1480 Marine Drive
North Vancouver B.C. V7P 1T6, Canada

•

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.

آدرس دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ هﺎﻧﺴﻮن :ﺳﻮﺋﯿﺖ  ٣٠٠ﺷﻤﺎرﻩ  ١٤٠١ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻧﺰدﯾﻞ ،ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور.

Fax: 604-985-7515

Tel: 604-984-7555

Toll Free: 1-855-942-6766
#300 – 1401 Lonsdale Ave., N Van, BC V7M 2H9 | www.hansonco.ca

با سالها تﺠربه آماده اراﺋه ﮐﻠیه ﺧﺪمات دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷکی
ساعات ﮐار :ﺳﻪشﻨﺒﻪ ﺗا ﺟمﻌﻪ  ٩/٣٠ﺻﺒﺢ ﺗا  ٦بﻌدازﻇﻬر
شﻨﺒﻪ ٩/٣٠ :ﺻﺒﺢ ﺗا  ٥بﻌدازﻇﻬر
980 - 7474
دوشﻨﺒﻪها با ﺗﻌییﻦ وﻗﺖ ﻗﺒلی

www.su�on.com

The key to success: Starting Early
ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ
”“One-on one OR Online
TUTORING Physics, Math, Calculus,
”“College, University, High School
Regular, IB, AP, Online, SAT, ACT, GRE, MCAT, GMAT

آمار ﭘﺬیرﻓﺘه ﺷﺪﮔان ما در بﻬﺘریﻦ داﻧﺸﮕاهﻬا ﮔواه آموزش مﺆﺛر و مﻔیﺪ ماسﺖ

دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﻋﻀﻮ هﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺪرﯾﺲ در ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ
Tel:604-710-9602

Email: info@e-tutorpro.com | Website: e-tutorpro.com

در شماره

jaribab@telus.net

زمیﻦ ،ﺧاﻧه ،تاون هاوس،

Tel: 604 -

Suite # 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver, BC
Tel: 604 - 980 - 7474
با ﭘارﮐیﻨﮓ اﺧﺘﺼاﺻی
Fax: 604 - 980 - 7489

1489

604-626-1033

Su�on Group
Westcoast
Realty

آﭘارتمان ،ﭘیﺶ ﺧریﺪ
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دﮐﺘر ﻻدن ﮐرامﺘی

دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ

ایرج بابایی

مﺸاور امﻼ ک
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و ﭘروژه های سرمایه ﮔﺬاری

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﺒـﺮز
ﮔﻠﻨاز عﻠییارزاده ،مترﺟﻢ رﺳمی دادﮔاههای بریتیﺶ کلمﺒیا و کانادا

ﻋﻀو رﺳمی انﺠمﻦ مترﺟمیﻦ  STIBCوابﺴتﻪ بﻪ شورای مترﺟمیﻦ کانادا CITTIC

• اسﻨاد ﺣﻘوﻗی
• ﭘاسﭙورت
• ترﺟمه مﺪارک تحﺼیﻠی

• سﻨﺪ ازدواج و ﻃﻼق
• ﺷﻨاسﻨامه
• ﮔواهیﻨامه راﻧﻨﺪﮔی

ﺗﻠﻔﻦ ۲8۶۷ :ـ  98۳ـ  ۶۰4ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ۵9۶8 :ـ  8۳9ـ ۶۰4
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حبیبینیا ،آزاده دواچی ،سیدمصطفی رضیئی ،حسین فرامرزی،
احسان عابدی ،داود مرزآرا ،مهین میالنی
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س یاست  -ب ی نالملل

عشق آمریکایی به «اسلحه» و «قانون اساسی» کهنه
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اردشیر زارعی قنواتی

آمریکا همچنان در گروگان «قانون اساسی» و
منافع ابرشرکتها برای تصحیح سنتهای غلط و
فاجعهباری قرار دارد که ساالنه قربانیان آن حتی
از جنگهای این کشور در خارج از کشور هم
بیشتر است .به عقیده محافظهکاران این کشور
چون این قانون اساسی مقدس است؛ پس اصل
«آزادی حمل» و «حق مالکیت» اسلحه که در
متمم دوم قانون اساسی بر آن تأکید شده ،حق
«مالکیت سالح» نیز همانگونه مقدس است.
بههمیندلیل آمریکا بهعنوان کشوری که شیفته
اسلحه است و تا قبل از فاجعه دبیرستان «مارجری
استونمن داگالس» شهر پارکلند در ایالت فلوریدا،
در نظرسنجیها تنها  ٥٢درصد از مردم خواهان
محدودیت در قوانین مربوط به حمل و مالکیت
سالح بودهاند ،همیشه تحت فرهنگ غالب و
رسانههای تحت نفوذ البی اسلحه (انآرای)
قرار داشتهاند .طبق معمول نیز بعد از بروز هر
فاجعهای بهویژه زمانی که گریبان کودکان را میگیرد ،ازجمله کشتار
مدرسه «سندی هوک» در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما افکار
عمومی تحت تأثیر شرایط عینی شاخصهای نظرسنجیها تغییر
میکند ،چنانکه بعد از کشتار چهارشنبه دو هفته پیش فلوریدا
هم نظرسنجیهای جدید نشان میدهد که هماکنون حدود ٧٠
درصد از مردم با اعمال محدودیت درباره مالکیت و حمل سالح
موافق هستند .موضوع سالح در آمریکا ریشه در فرهنگ و تمدن
٥٠٠ساله این کشور دارد که اسلحه رکن اصلی برای شکلبخشی
به دولت -ملت آمریکایی شده است و بهویژه ایالتهای میانی و
محافظهکار با بافت کشاورزی به دالیل متفاوت به سالح وابسته
بوده و البی «انجمن ملی تفنگ آمریکا» نیز یکی از تأمینکنندگان
اصلی کمپینهای انتخاباتی ریاستجمهوری و نمایندگان کنگره در
جناح جمهوریخواهان است.
فاجعه قتل عام دبیرستانی در فلوریدا در روز چهارشنبه ١٤ ،فوریه
که  ١٧دانشآموز کشته شده ،به وسیله یک جوان ١٩ساله و اخراجی
از همین دبیرستان انجام شد و دوباره افکار عمومی این کشور را
مانند زمان وقوع فاجعه دبستان سندیهوک به لرزه درآورد .هرچند
زیر فشار همین افکار عمومی دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری راست
افراطی و نزدیک به البی حامیان اسلحه ،مجبور شد پیشنهاد سن ِ
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ناچیز پیشنهادی ترامپ دراینباره خواهد بود؛
اما نکته جالبتر آنجاست که به موازات تعمیق
و تشدید اعتراضات به متمم دوم قانون اساسی
درباره آزادی حمل و مالکیت اسلحه جدا از
مخالفت (انآرای) رئیسجمهوری آمریکا پیشنهاد
دیگری را هم چاشنی این خالقیت خود میکند
که نشان میدهد «وداع با اسلحه» در آمریکا
تنها یک خیال واهی است.

داشتن اسلحه را از  ١٨سال به  ٢١سال و همچنین بررسی سوابق
روانی دارندگان اسلحه را مطرح کند؛ اما بالفاصله این پیشنهاد از
طرف (انآرای) رد شد و به نظر میرسد بعد از فروکشکردن این موج
دوباره در بر همان پاشنه سابق بچرخد .آنچه ابعاد ماجرا را بیشتر
و خطرناکتر میکند ،تهیه قانونی یک وسیله مکمل به نام «بامپ
استاک» است که میتواند سالح نیمهاتوماتیک را به یک سالح
اتوماتیک با قدرت باال تبدیل کند؛ چنانکه در فاجعه السوگاس به
وسیله «استیفن پداگ» که به قتل  ٥٨نفر منجر شد و در مورد
اخیر هر دو ضارب برای کشتار بیشتر از این وسیله هم استفاده
کردهاند .آنچه امروز برای جامعه آمریکا مهم است ،چگونگی برخورد
دولتمردان و نمایندگان کنگره درباره این وضعیت و حتی اصالحات

ترامپ در چند دیدار و سخنرانی میگوید:
«ضمن اتخاذ تدابیر دیگر ،به معلمان داوطلب
آموزش بهکاربردن سالح داده شود و آنان را
مسلح کنند تا خود به مقابله با تیراندازان
احتمالی به مدرسهها بپردازند» .این در حالی
است که اکثریت معلمان آمریکا و ازجمله «ریک
اسکات» ،فرماندار فلوریدا ،بهشدت با این
پیشنهاد مخالفت کرده و گفتهاند «مسلحسازی
کادر آموزشی» راهحل نیست و وظیفه حفاظت از
دانشآموزان و شهروندان برعهده پلیس است.
هماکنون مأمور حفاظت از دبیرستان «اسکات
پترسون» از کهنهسربازان آمریکایی ،به دلیل کوتاهی در انجام
وظیفه بهشدت تحت فشار قرار دارد و حتی ترامپ نیز با تمرکز بر
نقش او ضمن بزدلخواندنش گفته است« :اگر او (یعنی ترامپ)
در این دبیرستان بود ،حتی اگر سالح نداشت ،به طرف محل وقوع
حادثه میدوید» .این تصویر نشان میدهد وقتی فاجعه به تراژدی
و تراژدی به کمدی تبدیل میشود ،آن هم از طرف رئیسجمهوری و
فرمانده کل قوای آمریکا ،هرگز نباید انتظار تغییرات درخورتوجهی
در وضعیت کنونی را داشت .تنها نقطه قوت مخالفان آزادی مالکیت
و حمل سالح ،تالش گسترده دانشآموزانی است که دیگر مدارس
و مراکز آموزشی را نهتنها امن نمیدانند؛ بلکه به دلیل اینکه خود را
در منطقه جنگی میبینند ،گویا اینبار مصممتر از پیش علیه البی
اسلحه به میدان آمدهاند .این جنبش اعتراضی قرار است در ٢٤
مارس یک تظاهرات سراسری را در آمریکا سازماندهی و برگزار کند
که با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات کنگره میتواند
اهرم فشار قدرتمندی علیه نمایندگان حامی البی اسلحه در کنگره
به حساب آید .این موضوع اساسی را هم نباید نادیده گرفت که
آمریکا بهعنوان کشوری که همیشه در عرصه بینالمللی در حال
جنگ است ،نیاز به تقدس فرهنگ اسلحه دارد که بدونتردید
تبعات منفی آن جامعه شهروندی این کشور را هم تحت تأثیر خود
قرار میدهد.

ﻣﺸﺎور ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺎری دارﯾﺪ .ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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www.alirahmani.com

ﺑﺮای آ ﮔﺎﻫﯽ و ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮرتوﻧﮑﻮور ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
NE W

NE W

$59,000

1937 West Broadway, Vancouver

2 bedroom 2 bathroom
in Port Coquitlam
for more informa�on
please call Ali

ﺳﺎﻟﻦ آراﯾﺶ و  SPAدر وﻧﮑﻮور

 Sﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ
ﺗﻤﺎم
)وﺳﺖﺑﺮادوی(
 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 . . .
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محمود سریعالقلم با اشاره به اینکه به چارچوبی کالن برای تولید
ثروت نیازمندیم ،گفت :هر کشوری محتاج یک چارچوب کالن است
که مورد اجماع تمام جریانهای سیاسی ،گروههای مرجع ،بخش
خصوصی و آحاد مردم باشد.
محمود سریعالقلم در گفتو گو با محسن فرامرزی ،با بیان اینکه
سیستمسازی ،آزادی فعالیت اقتصادی ،حقوق شهروندی و تولید
ثروت مراحل اولیه آناتومی توسعه یافتگی هستند ،اظهار کرد:
دموکراسی طبقه پنجم عمارت توسعه یافتگی و به نوعی نتیجه
تولید ثروت و صنعتی شدن است.
وی در ادامه افزود :دموکراسی در قرن بیستم ظهور کرد در حالی
که پیشزمینههای آن از قرن هفدهم آغاز شده بود .آزادی فکر و
فعالیت اقتصادی مقدم است بر آزادی سیاسی .در انگلستان هنوز
یک قرن نشده که دموکراسی به معنای دقیق مفهوم برقرار شده
در حالی که فرآیند آزادی فکر ،آزادی رسانه ،آزادی دانشگاه ،جامعه
مدنی و فعالیت بخش خصوصی از چهار قرن پیش آغاز شده است.
در قرن نوزدهم ،اقشار وسیعی از مردم آلمان ،فرانسه و انگلستان،
کتابخوان بودند ،آگاهی اجتماعی و ملی داشتند .در اواسط قرن
نوزدهم انگستان ،حدود شش هزار رمان فقط چاپ شده بود.این
آناتومی توسعه ،تجربه بشری است.
متن کامل گفتوگوی محسن فرامرزی خبرنگار سیاسی ایسنا با
محمود سریعالقلم استاد علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه
بهشتی را در زیر میخوانید:
شما اشاره کردهاید که ژاپن برای توسعهیافتگی ،سیستم درست
کرد و ما اول سراغ دموکراسی رفته و به همین دلیل در فراز و
نشیبهای بحرانهای نظری توسعهیافتگی قرار گرفتیم .در حال
حاضر راه دستیابی به یک سیستم برای توسعه یافتگی چیست؟
توسعهیافتگی یک آناتومی دارد .الزم است بین ارکان شهروند،
جامعه و حکومت به درک صحیحی رسید .این درک صحیح تابع
تجربه بشری است .در انگلستان هنوز یک قرن نشده که دموکراسی
به معنای دقیق مفهوم برقرار شده در حالی که فرآیند آزادی فکر،
آزادی رسانه ،آزادی دانشگاه ،جامعه مدنی و فعالیت بخش خصوصی
از چهار قرن پیش آغاز شده است .کار خصوصی اقتصادی و بنگاه
داری زمینهساز تشکیل سازمان ،سیستم ،کار جمعی و کار عقالنی
می شود .این تجربه بشری است .ژاپنیها اواسط قرن نوزدهم

ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﮐﺎردی

با مطالعه ای که کردند ،متوجه شدند
باید سیستمهای مدیریت در آموزش،
بانکداری ،کشاورزی ،نیروی دریایی ،اداره
پست و غیره را از دیگران بیاموزند .از ۲۳
کشور حدود دو هزار نفر مشاور گرفتند و
سیستم ساختند .در جریان سیستمسازی،
فرهنگ بومی خود را نیز به کار گرفتند.
مبنای تحول در ژاپن ،ایجاد سیستمی
ارکان توسعه در صنعت ،بانکداری ،تولید
و تجارت و ایجاد مزیت نسبی بود .بعد
به تدریج نظام سیاسی_ عقالنی مبنی بر
تحزب و رقابت حزبی و آزادیهای سیاسی
شکل گرفت .سیستمسازی ،آزادی فعالیت
اقتصادی ،حقوق شهروندی و تولید ثروت
مراحل اولیه آناتومی توسعه یافتگی
هستند که ژاپنیها دقیق متوجه شدند و
عمل کردند .دموکراسی طبقه پنجم این
عمارت توسعه یافتگی و به نوعی نتیجه
تولید ثروت و صنعتی شدن است .ما چون
استبداد داخلی و دخالت گسترده خارجی در دوره قاجار داشتیم
تصور کردیم اول باید برویم نظام سیاسی را دموکراتیک کنیم تا
آزادی سیاسی و مدنی به دست آوریم.
از این رو ،شرایط نامساعد داخلی زمان قاجار و عدم درک صحیح از
آناتومی توسعه باعث شد که اول ما سراغ ساختن طبقه پنجم برویم
و بنیانهای اقتصادی را بنا نکنیم .دموکراسی در قرن بیستم ظهور
کرد در حالی که پیشزمینههای آن از قرن هفدهم آغاز شده بود.
آزادی فکر مقدم است بر آزادی سیاسی .آزادی فعالیت اقتصادی
مقدم است بر آزادی سیاسی .در قرن نوزدهم ،اقشار وسیعی از
مردم آلمان ،فرانسه و انگلستان ،کتابخوان بودند ،آگاهی اجتماعی
و ملی داشتند .در اواسط قرن نوزدهم انگستان ،حدود شش هزار
رمان فقط چاپ شده بود .ایجاد جامعه مدنی ،فرصت دادن به مردم
برای تشکل و فعالیت اقتصادی  ،زمینههای کار سیاسی حزبی و
تشکیالتی و انتقال صلحآمیز قدرت را فراهم می آورند .این آناتومی
توسعه ،تجربه بشری است.
بعدها در قرن بیستم ،کره جنوبی ،چین و برزیل هم از همین مسیر
به درصدی از توسعهیافتگی رسیدند .سوال اساسی این است که

محمود سریعالقلم

ما تا چه میزان ،این آناتومی را خوب مطالعه کرده و اجرا میکنیم؟
این درک از توسعهیافتگی در میان فعالین سیاسی و سیاسیون ما
در اقلیت محض بوده است .طیف مخالفین از چپ ،ملی ،مذهبی
و تنوعات موجود در آنها در دوره قاجار و پهلوی عموما در پی تغییر
نظام قدرت بودهاند .مبارزه با امپریالیسم و استبداد هم ،مبنای
فعالیت و مبارزه آنها بوده است .ایجاد یک جامعه صنعتی ،مشخص
کردن مزیت نسبی ،فراهم آوردن شرایط جامعه مدنی ،آزادی
فعالیت اقتصادی در اولویت آنها نبوده است .تولید ثروت ،هم
جامعه را تغییر میدهد و هم حکومت را .امروز جامعه چین قابل
مقایسه با زمان مائو نیست .مردم چین در اثر تولید ثروت و ذخائر
ارزی  ۱/۳تریلیون دالری ،امکان تحول فرهنگی و فکری مدنی پیدا
کردهاند .شاید از این مهمتر ،حکومت چین برای تداوم تولید ثروت
مجبور است با تشکلهای اقتصادی و جامعه مدنی مشورت کند و
از مشارکت آنها بهرهبرداری کند .در ایران پس از انقالب هم ،فراز
و نشیبهای عملکردی حاکی از روشن نبودن مبانی نظری و
شناختی است .خیلی باید زحمت بکشیم تا آناتومی توسعه
را بهتر مطالعه کنیم و به درک و اجماع عمومی برسیم .وضع
موجود ما دالیل روشن نظری و تئوریک دارد.

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:
ﺑﯿمﻪﻋمر

…ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی

…ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ )(Bank Draft

…ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎدا
…RBC EXPRESS

ﺑﯿمﻪواممﺴﮑﻦ

ﺑﯿمﻪمﺴﺎﻓرﺗﯽوروادیﺪویﮋﻩﺑرایوالﺪیﻦ

ﺑﯿمﻪدرمﺎﻧﯽودﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽﺷﺨﺼﯽوﮔروهﯽ

ﺑﯿمﻪازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽوﺑﯿمﺎریهﺎیسﺨﺖدرمﺎن
ﭘﺲاﻧﺪازﺗحﺼﯿلﯽﺑرایﺧودوﻓرزﻧﺪاﻧﺘﺎن
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In touch with Iranian diversity

ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﯿﻠﯽ

ﻣﺸﺎور اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ
و ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ

سال  / 25شماره  - 1489جمعه  11دنفسا 1396

به چارچوبی برای تولید ثروت نیازمندیم
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سیاست
بین مدرن شدن و دموکراتیک شدن چه فرقی وجود دارد؟
تعریف شما از مدرن شدن چیست؟ چرا شما معتقدید ما
باید اول مدرن شویم سپس سراغ دموکراسی برویم؟

مدرنیته معنای وسیع تاریخی دارد .ولی چند بنیان آن
کلیدی است .پذیرفتن علم و شناخت از طبیعت برای زندگی
مطلوب ،پذیرفتن ،جدی بودن و کیفیت زندگی دنیایی ،پذیرفتن
کثرت گرایی فکری و پلورالیسم اجتماعی ،پذیرفتن آزادیهای فردی و
حق متفاوت بودن .این مبانی فرصت تعامل معقول میان شهروندان
از یک طرف و شهروندان و حکومت از طرفی دیگر را فراهم میکند.
دموکراسی پنج مبنا دارد :نظام حزبی ،گردش قدرت ،رسانههای
آزاد ،بوروکراسی کارآمد و تولید ثروت توسط بخش خصوصی .اول
باید به این اعتقاد داشته باشیم که جریانهای سیاسی در یک
کشور حق تشکل دارند ،حق دارند که مسئوالن خود را با انتخابات
تغییر دهند .این حق را دارند چون کارآمدی میخواهند .این یعنی
مدرنیته .این حقوق باید اول تشخیص داده شوند تا اینکه شرایط و
پیشزمینههای فکری و نظری دموکراسی به وجود آید .اخیرا من از
راننده یک اتومبیل بسیار گران قیمت که در ردیف سوم (نه دوبل)
ایستاده بود ،با آرامش و نهایت ادب و احترام گفتم که اگر جنابعالی
ده متر جلوتر پارک کنید و بایستید ،این همه ماشین پشت سر شما
معطل نمیشوند .ترافیک سنگینی پشت این ماشین درست شده
بود .ایشان گفت که من هر جا دوست داشته باشم ،میایستم .این
پاسخ فوقالعاده بود .یک فوق لیسانس در ایران شناسی برای من.
من حدس میزنم اتوموبیل ایشان باالی یک میلیارد تومان ارزش
داشت ولی راننده با بدیهیترین حقوق مدنی آشنایی نداشت.
بسیاری فکر میکنند مدرنیته یعنی خریدن کاالهای لوکس.
در یک جامعه مدرن ،مردم و مسئوالن چه ویژگیهایی دارند؟
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به تفاوت اندیشه اعتقاد دارند .نیازی به دروغ گفتن ندارند .به
سیستم ،ساختار ،رویه ،قانون ،آیین نامه اعتقاد دارند .حقوق
شهروندی را رعایت میکنند .وارد حریم خصوصی افراد نمیشوند.
مردم حق تشکل و سوال کردن دارند .جامعه تشکل و سازماندهی
دارد .انتخابات روش صلحآمیز تغییر سیاستها و جهتگیریهاست.
(مانند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا از طریق آراء عمومی) و
پارلمان بنیان تصمیم سازیها و تصمیم گیریهاست.
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شما برخی ویژگیهای فرهنگی ایرانیان را ضدتوسعه میدانید .با
توجه به اینکه این ویژگیها در طول سدههای گذشته ایجاد شده
است ،چگونه میتوان آنها را در کوتاهمدت اصالح کرد؟ آیا فقط
ویژگیهای فرهنگی ما ضدتوسعه است؟ یا ما مشکل ساختاری
هم داریم؟
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ویژگیهایی که از آنها یاد شد ،مانند خود محوری ،خود بزرگبینی،
عدم همکاری با دیگران ،حذف دیگران ،کوتاه بودن افق کار ،منصف
نبودن و غیره عموما معلول هستند .طبعا نه علل هستند و نه حالت
ژنتیک دارند .آنقدر در تاریخ رفتاری حضور و دوام داشتهاند که
بعضی،از آنها به عنوان ویژگیهای ژنتیک نام می برند .این ویژگیها
قابل اصالح هستند مشروط به اینکه ساختارهایی به وجود آیند که
افراد نیازی به این گونه رفتارها نداشته باشند .ساختار در دو واژه
قابل خالصه است :رقابت و شایستهساالری .در جامعهای که این دو
عنصر ساختاری وجود داشته باشد افراد میآموزند که باید زحمت
بکشند و رشد کنند و نیازی به حذف و تخریب و تملق ندارند زیرا
آنها کاربرد ندارند .در کشورهای در حال توسعه ،بعضا اشخاصی در
جایگاه مهمی قرار میگیرند که شایستگی آن را ندارند و عموما با
روش ارادت ،تملق و اطاعت است .یا افرادی ثروتمند میشوند از
طریق رانت .دیگران هم میآموزند و به کلیت جامعه تسری پیدا می
کند .اگر رشد تابع رقابت ،زحمت ،مراتب و شایسته ساالری باشد،
این خصلتها خود به خود به حاشیه میروند.
شما اشاره کردهاید که ما به یک استراتژی ملی برای توسعه
اقتصادی و تولید ثروت نیازمندیم .راهکار شما برای تولید ثروت
ملی چیست؟
هر کشوری محتاج یک چارچوب کالن است که مورد اجماع تمام
جریانهای سیاسی ،گروههای مرجع ،بخش خصوصی و آحاد مردم
باشد .این جهتگیری کلیدی است .اگر این استراتژی میان مدت و
دراز مدت وجود نداشته باشد ،نمیتوان رشد کرد .نوسانات فراوان،
فراز و نشیبهای بسیار در سیاستگذاری برای رشد مضر هستند.
در سطح جهانی ،اصول کلی این استراتژی در حدی روشن است که
قابلیت گوگل شدن را دارند :ورود در اقتصاد بینالملل(مانند اقتصاد
چین) ،تعیین مزیت نسبی(مانند صنعت خودرو کره جنوبی) ،نظام
بانکداری کارآمد و شفاف(مانند سنگاپور) ،آزادی فعالیت اقتصادی
(مانند مالزی) ،تخصصی شدن تولید (مانند برزیل) ،تسهیل فعالیت

اقتصادی (مانند ترکیه) و سیاست خارجی در خدمت توسعه ملی
(مانند هند).
شما معتقدید که در هیچ جای دنیا کشوری سراغ نداریم که بدون
تولید ثروت ،بدون ممتاز کردن بخش خصوصی ،بدون دور کردن
دولت از مسائل اشتغال و توسعه اقتصادی سراغ آزادی سیاسی
رفته باشد .چرا بخش خصوصی برای نقشآفرینی در اقتصاد ایران
مردد است؟ وقتی بخش خصوصی سهم زیادی در اقتصاد ندارد،
دولت چگونه باید به مطالبه ایجاد اشتغال جامعه پاسخ بدهد؟
به خاطر درآمد نفت و دولت رانتیر در ایران ،بخش خصوصی آنچنان
که باید و شاید رشد نکرده است .البته در نروژ هم درآمد نفت بوده
ولی دولت رانتیر شکل نگرفته است بنابراین ،جایگاه بخش خصوصی
تابع جهتگیریها در تصمیم سازیها و سیاست گذاریهای حکومت
( )Stateو دولت ( )Governmentاست .با توجه به جمعیت قابل
توجه ایران اتفاقا بخش خصوصی فرصتهای فراوانی برای عرضه
کاال و خدمات و اشتغالزایی دارد .دهه  ۱۳۴۰دوره طالیی بخش
خصوصی ایران است چون هم قوانین و سیاستها به نفع آنها
بود و هم سیستم بانکداری و روابط خارجی .اگر بخش خصوصی
در صنایع خدماتی به فرصت عرضه در بازارهای منطقهای و جهانی
داشته باشد موفقتر عمل خواهد کرد ،مانند صنعت الکترونیک
ژاپن ،پوشاک ترکیه ،کشتی سازی کره جنوبی ،کفش برزیل ،معدن
آفریقای جنوبی .به نظرم بخش خصوصی در ایران خیلی جدی گرفته
نمیشود چون قدرت اقتصادی از قدرت سیاسی تفکیک نشده است.
شما ریشه ناآرامیهای اخیر در برخی شهرهای کشور را مسایل
اقتصادی میدانید یا سیاسی؟ تحلیل شما از این ناآرامیها
چیست؟ درباره حوادث اخیر در ایران ،مقامات ارشد کشورمان
رد پای عربستان ،انگلیس و آمریکا را پررنگ دیدند .تا چه اندازه
جامعه ایرانی قابلیت متاثر شدن از فضا و طراحی کشورهای
بیرونی را دارد؟ اگر دارد چرا اینگونه است؟
من از یکی از دانشجویان خود شنیدم که در تحقیقی،نسبتا روشن
است تقارنی میان سطوح فقر و ناآرامیها وجود دارد به خصوص
اینکه در بیش از  ۷۰شهر کوچک و متوسط اتفاق افتاد و صرفا
در شهرهای بزرگ نبود .کار علمی این رابطه را نشان می دهد و
شاید بتوان گفت اصل اعتراض به مسائل اقتصادی ،مالی و بانکی
برمی گردد .ممکن است در این شرایط ،عدهای هم مسائل سیاسی
را مطرح کنند ولی به نظر میرسد که ثقل ناآرامی ها اقتصادی
است .کشورهای خارجی شاید بتوانند از چنین تحوالتی در رسانهها
و فضاهای مجازی استفاده کنند و اهداف خود را دنبال کنند .اصل
اعتراض به نظر میرسد ریشههای داخلی دارد.
پس از روی کار آمدن دولت روحانی و مخصوصا برجام ،امیدهای
زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی بوجود آمد .البته دولت هم
توانسته است در زمینه اقتصادی دستاوردهایی داشته باشد اما
این دستاوردها با انتظارات جامعه فاصله دارد .چه مشکلی وجود
دارد که دستاوردهای دولت با انتظارات جامعه تطابق ندارد؟ آیا
انتظارات مدیریت نشده و افزایش غیرمنطقی داشته است یا برای
برآورده شدن مطالبات مردم ،مشکالت ساختاری در دولت و سایر
نهادها برای تحقق این مطالبات وجود دارد؟
ایجاد این انتظارات واقعی نبود .با واقعیات ساخت قدرت ،روش
مدیریت اقتصادی کشور ،سیستم بانکداری و به خصوص سیاست
خارجی ،سازگاری نداشت و ندارد .رشد و توسعه اقتصادی اصولی
دارد جهان شمول .اگر اجرا شد ،رشد تحقق پیدا میکند .توسعه
ایران محتاج سرمایهگذاری خارجی است .سیاست خارجی کشور
در یک ریل حرکت میکند .سیاستهای توسعه اقتصادی در ریل
دیگر .اگر این یک ریلی نشود ،طبعا جواب نمیگیریم .خیلی روشن
است Textbook .اقتصادی در ترم اول سال اول دانشگاه است .این
پارادوکس از سال  ۱۳۷۰بوده و موضوعی ساختاری است.
نمیتوان دولتی توسعهگرا داشت در حالی که نقشی در تنظیم
سیاست خارجی نداشته باشد .البته این یک مسئله حقوقی و قانون
اساسی هم هست .دولت در نظام حقوقی جمهوری اسالمی عمدتا
حسابرسی و حسابداری میکند .جهتگیریهای کشور نزد دولت
نیست .دولت اپراتور است .هیجانهای انتخاباتی با واقعیات حقوقی
کشور فرق میکند .دولتها دیر یا زود متوجه محدودیتهای خود
میشوند .البته یک اشتباه بزرگی که در رابطه با برجام صورت
گرفت ،ایجاد انتظارات کهکشانی نسبت به نتایج برجام بود .موضوع
هستهای در ردهبندی مشکالت ایران با غرب در رده حدودا چهارم و
پنجم است .در ذهن غربیها ،موضوعات مهمتری وجود دارد .اوباما
معتقد بود که حل این موضوع هستهای قابل دسترس است .آنها
این موضوع را از دیگر مسائل تفکیک کردند .یک تاکتیک مذاکراتی

بود که اوبامای حقوقدان طراح آن بود که فرآیند برخورد با موضوع
هستهای از  ۱۳۹۱را شکل داد .تیم آمریکا  ۱۵۵نفر بودند .تاریخ،
حقوق و روانشناسی میدانستند .اصال یک کشور میانپایه اگر
بخواهد فقط در یک موضوع با یک قدرت بزرگ مذاکره کند خیلی
نمیتواند امتیاز بگیرد .معموال در مذاکراتی که  packageوجود دارد
و طیفی از موضوعات با هم حل می شوند ،میتوان خوب امتیاز
گرفت مانند مذاکرات چین و آمریکا در دهه  ۱۹۷۰٫قرار نبود برجام
مسائل ایران و غرب را حل کند یا گشایشهای اقتصادی فراوان به
همراه آورد .این بیشتر  Propagandaبود .البته اگر در رسانهها
بحث و گفتوگو میشد و هیجان کمتر میشد ،انتظارات واقعی
بهتر شکل می گرفت.
ارزیابی شما از سیاست خارجی دولت روحانی در دوره اول و دوره
دوم دولت تاکنون چیست؟ دو سال از اجرای توافق به عنوان
مهمترین پرونده دولت در سیاست خارجی میگذرد ،فرصتها و
چالشهای این توافق چیست و جدیترین انتقاد شما به برجام
چیست؟ ممکن است برجام پاشنه آشیل دولت روحانی و مورد
سوء استفاده مخالفان و رقیبانش قرار گیرد؟
قبال اشاراتی داشتم .معماری سیاست خارجی نزد نهاد دولت نیست
که ما از آن انتظاراتی داشته باشیم .حدود  ۱۶۰هیئت اقتصادی از
ایران بازدید کردند و متوجه فرصتهای بسیار خوب سرمایهگذاری
شدند .ولی به لحاظ حقوقی نگران موضع آمریکا و برخورد وزارت
خزانهداری آمریکا هستند .عموم بنگاههای اقتصادی میان مبالغ
اندک سرمایهگذاری در ایران و ارقام بسیار باال در آمریکا ،طبیعی
است که دومی را انتخاب می کنند .دولتی های اروپایی سخنان
مثبت فراوان میگویند ولی بنگاهها به پیامدهای سرمایهگذاری
در ایران فکر میکنند .عدم شفافیت کار اقتصادی و نظام بانکی
هم علت دومی است که سرمایه گذاران خارجی را به سوی احتیاط
هدایت میکند .حدود  ۹۰درصد مشکل ایران با غرب و آمریکا در
دایره مربوط به جامعه یهودی آمریکا و اسرائیل مربوط میشود این
جامعه به حدی قدرتمند است که میتواند با حضور و نفوذ در
حاکمیت و جامعه آمریکا سیاست واشنگتن نسبت به ایران را شکل
دهد .درست یا غلط بودن این مسائل بحث دیگری است اما یک
واقعیت در سیاست و اقتصاد جهانی است دولت در اینباره میتواند
نظر دهد اما تصمیمساز در سیاست خارجی نیست .بنابراین برنامه
هستهای تحدید شده ولی مسائل به مراتب مهمتر در روابط ایران و
غرب و آمریکا باقی مانده است.
رفتار ترامپ در برخورد با برجام و در مجموع نسبت به ایران را
چطور ارزیابی میکنید؟ سیاست عدم اعالم پایبندی از یک سو و
ازطرفی امضای تمدید تعلیق تحریمها تاکنون چه معنایی دارد؟
رهیافت رفتارشناسی به من میآموزد که برخورد آمریکا با ایران
براساس یک واژه و مفهوم استوار است .Limbo :اگر از سخنرانیها
و ادبیاتی که در آمریکا نسبت به ایران طی دو دهه اخیر تولید
شده ،تحلیل محتوا کنیم ،این مفهوم قابل استخراج است .اوال
آنها فوقالعاده با حوصله و فرآیندی هستند .عموما ما واکنشی
هستیم Limbo .یعنی در هوا نگه داشتن .سیاست آمریکا ابعاد
روانشناسانه بسیاری دارد .ایران را نمیتوان نادیده گرفت ولی آنها
با رویکردهای ایران مشکل دارند .هم مذاکره میکنند هم فشار
میآورند و برای این کار ،اهرمهای فراوانی دارند.
نیمطبقه وزارت خزانهداری را با زبدهترین کارشناسان  ITو بانکی
برای پیگیری تحریمهای خود به کار گرفتهاند .کال جمهوری اسالمی
در آمریکا دوستی ندارد ،نه در چپ و نه در راست .هر دو جریان
در آمریکا ،تعریف مشترکی از جمهوری اسالمی ایران دارند فقط
رهیافتهای آنها با هم فرق می کنند .زمان اوباما ،چپ بود .اهل
تعامل و فشار .االن راست است .اهل تعامل کمتر و فشار بیشتر.
سیاست آمریکا یک حداقل دارد و یک حداکثر.
حداکثر  Regime Changeولی به هیچ وجه راحت نیست .حداقل
یعنی مجموعهای از تحریمها ،فشارها ،ایجاد فقر ،جلوگیری از
سرمایهگذاری خارجی در یک روند فرسایشی و بدون عجله .هدف،
تغییر سیاستهای منطقهای است .آمریکا با طیفی از کشورها در
دنیا تعامل دارد و بلکه روابط استراتژیک .معتقد نیستم با بنیان
نظام و هویت سیاسی و قانون اساسی ایران مشکل دارند .خیلی
به این مسائل اهمیت نمیدهند .اصل ،سیاستها و رویکردهای
جمهوری اسالمی هست که البته میتوان نتیجه گرفت که ریشه
در بنیانهای نظام سیاسی و انقالب دارند .این سیاست آمریکا
همینطور ادامه دارد و تابع ترامپ یا روسای جمهور دیگر نیست.
اجماع استراتژیک آنهاست .شدت و ضعف دارد.
«ادامه در صفحهی »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

#1900-1177 WEST HASTINGS STREET VANCOUVER BC V6E 2K3
WEBSITE: www.westpointlawgroup.com

PHONE: 604 - 718 - 6886
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ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺟﻬﺖ  MRIرا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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سیاست  -گفت و گو

به چارچوبی برای تولید . . .
«ادامهی صفحه »۸
تغییر و تحوالت جدید در وزارت خارجه و ایجاد معاونت اقتصادی
در این وزارتخانه که از سوی ظریف در حال انجام است ،به نفع
ساختار و ماهیت وزارت خارجه است و آن را پویاتر و چابکتر
خواهد کرد یا نه؟
من مفروضی دارم که مبنای پاسخ خود قرار میدهم .نهاد دولت (و
وزارت خارجه) جهتگیریهای کالن سیاست خارجی را اجرا میکنند.
به لحاظ حقوقی نمیتوانند از آنها فاصله بگیرند .هر نوع ساختاری
در وزارت خارجه ،تاثیری بر این تقسیم و حدود وظایف اجرایی
در نظام سیاسی کشور ندارد .به عنوان مثال ،رهیافتی نسبت به
روسیه به وزارت خارجه ابالغ میشود یا موضوعی در نهادهای نظام
سیاسی طراحی و تصمیمسازی میشود .حاال خیلی مهم نیست این
سیاست در  boxاداری  xانجام شود یا در  boxاداری .y
رویکرد اعتدال تا چه اندازه در منطقه و خاورمیانه کارساز است؟
این در حالی است که بعضا اعتدال از سوی منتقدان دولت،
عقبنشینی و سازش تعبیر شده است .نگاه به اعتدال در
روابط خارجی یکی از تاثیرات فکری شما است اما اساسا برای
کشوری مثل ایران با توجه به حوزه جغرافیاییاش و سیاستها و
ایدئولوژی ضد سلطهاش میتواند این نگاه مورد استفاده باشد؟
امکان استفاده از این رویکرد را اساسا ایران پیدا خواهد کرد؟

In touch with Iranian diversity

ما برای اینکه اجازه ندهیم سلطه خارجی بر نظام تصمیمسازی و
سازمان اداری کشور جاری شود باید در داخل کارآمدی ایجاد کنیم.
وقتی ما ضعیف ،فقیر ،سازمان نیافته و متفرق و بیتوجه به مسائل
کشور باشیم ،زمینههای سلطه خارجی فراهم میشود .آیا آمریکا
میتواند حتی بر کشوری مانند نروژ سلطه پیدا کند؟ نمیتواند چون
سیستم حکومتی ،نظام قانونی ،ثروت ملی ،مردم راضی ،حقوق
شهروندی ،آیندهای مطمئن و ثبات اقتصادی و سیاسی وجود دارد.
زمینههای مستعد داخلی است که مانند دوره قاجار که سلطه
خارجی ایجاد میکند در حدی که در سال  ۱۲۹۶یعنی یک قرن پیش

دولت انگلستان ماهانه دویست هزار تومان به احمدشاه میداد تا
حقوق کارمندان و کارکنان دولت را بدهد .دولتی که توان پرداخت
کارکنان را ندارد پس وابسته شده و سلطه خارجی راحت سرازیر
میشود .تقابل با نظام بینالملل روشی علمی و تجربه شده برای
مقابله با سلطه خارجی نیست .توانمندیهای داخلی باعث تقابل با
سلطه خارجی میشود .اعتدال میتواند این معنا را داشته باشد که
ما می خواهیم با کشورها دادوستد کنیم .رفت و آمد داشته باشیم.
اثر بگذاریم ،اثر بپذیریم .یعنی تعامل فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
و اصوال یادگیری .هر وقت ما نرخ مهاجرت را صفر کردیم مانند
مالزی ،بعد می توانیم مطمئن باشیم که خارج ،هیچ نوع فرصتی
برای سلطه در این کشور را پیدا نمیکند .به نظر میرسد کشور ما
دکترین امنیت ملی قابل توجهی دارد ولی سیاست خارجی که عمدتا
به مسایل اقتصادی و تعامل اقتصادی با بنگاهها و کشورها مربوط
میشود ،دکترین ندارد یا خیلی ضعیف است.
کشورهای اطراف ایران تقریبا همگی ایران را از عدد  ۱تا  ۳دشمن
یا رقیب خطرناک خود می دانند .در این فضا چه سیاست خارجی
و داخلی را توصیه میکنید؟ تهدیدات و فرصتهای منطقهای
ایران چیست یا کدامند؟
ابتدا باید بپذیریم چرا اینطور است؟ چرا آنها ما را دشمن میدانند؟
سیاستهای فعلی را به راحتی نمیتوان تغییر داد .تاریخی پشت
این سیاستها است و اندیشههایی آنها را هدایت میکنند .به نظر
میرسد مهمترین تهدید ملی برای ایران عدم دسترسی به منابع
مالی ،سرمایهای ،فناوری ،سرمایهگذاری خارجی و در نتیجه فقیر
شدن تدریجی و بیثباتی اقتصادی است.

امروز با عربستانی مواجه هستیم که سیاست و دشمنیاش با
ایران از سال  ۹۲به بعد علنیتر شده است و به گونهای در حال
انتقامگیری هستند .نقل قولهای غیررسمی و رسمی وجود دارد
که عربستان از بمباران ایران ،حمله هستهای به آن ،تحریم و
فشار اقتصادی ،کاهش تولید نفت و کاهش قیمت نفت به ضرر
ایران ،حمایت میکند یا سفارتش را تعطیل میکند و این اواخر
شنیده شد که به روسیه اعالم کردند تا تکلیف ایران روشن نشود

$1,878,000.00
ld
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w
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• • • • • • Business Listings For Sale

$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
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$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.

در پرونده سوریه فکر میکنید برنده و بازنده اصلی میدان
چه کشورها یا طرفهایی هستند؟ در این میان بسیاری نگران
جاگذاشتن ایران از مرحله بازسازی و سهمخواهی در سوریه
هستند؟آیا از سوریه میتوان به عنوان فرصتی برای تولید ثروت
ملی بهره برد؟
معضل سوریه همچنان ادامه خواهد داشت .طیف بازیگران داخلی،
منطقهای و بینالمللی در حدی گسترده است که با تضاد منافعی
که دارند بعید است توافقی در آینده نزدیک صورت پذیرد .متاسفانه
میدانی است که هر بازیگری طناب قدرت را به سوی خود می کشد.
تقریبا به هر موضوعی که در منطقه خاورمیانه توجه می کنیم بیشتر
حالت مدیریت اختالف را دارد تا حل اختالف چون منافع بازیگران
همپوشانی بسیار اندکی دارند .اینکه ایران بتواند در فرآیند بازسازی
سوریه نقش ایفا کند و از آن استفاده دو جانبه اقتصادی ببرد
احتماال در آینده دوری است .از افراد مختلف منطقهای و بیرون
از منطقه شنیدهام که بازگشت سوریه به شرایط سال  ،۲۰۱۱حدود
چهارصد میلیارد دالر هزینه دارد .تامین چنین منابع مالی بسیار
مشکل خواهد بود .ما باید راهبردی را طراحی کنیم که سطح ثروت
ملی تولید شده چندین برابر هزینههای امنیت ملی و هویت یابی
باشد.چین در سال  ۱۰میلیارد دالر برای تبلیغ هویت خود در سطح
جهانی تبلیغ می کند و نزدیک به  ۲۰۰میلیارد دالر برای امنیت ملی
و هزینههای نظامی ،ولی چین  ۱۲٫۴تریلیون دالر تولید ناخالص
داخلی دارد و  ۳٫۱تریلیون دالر ذخائر ارزی.
[ایسنا]

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

آﻣﻮزش زﯾﻮراﻻت ) ﻣﺲ  -ﺑﺮﻧﺞ -ﻧﻘﺮه(

��زا� ��ﯿ��

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

عربستان با تیم جدید حکمرانی که در آن شکل گرفته در مسیری
بسیار متفاوت از ایران حرکت میکند .خود را خارج از نفت به
اقتصاد آمریکا میخواهد قفل کند و با اسرائیل روابط استراتژیک
برقرار کرده است .اگر ایران و عربستان بتوانند در موضوع یمن به
اشتراکاتی برسند شاید در مسائل دیگر پی آمدهای مثبتی داشته
باشد ( .)Spillover effectsاین می تواند از شدت تقابل بکاهد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻮﻓﯽ

• • • • • • Residential Listings For Sale
7bed/5bath Single House in
Burnaby, South (Highgate),
13 years young, 2607 sqft,
with 3 kitchens

قیمت نفت باال نمیرود .در مقابل این رویکرد عربستان ایران چه
باید کند؟

604 - 368 - 8120
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻟﯿﺴﺘﯿﻨﮓﻫﺎ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ
وبﺳﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

Instagram: farzan6066
Facebook : Farzaneh Fazilat

New Coast Realty



گزیده خبرهای کانادا

روابط ایران و کانادا چرا برقرار نمیشود؟
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و شهروندی کانادا بود و در حال حاضر عضو کمیته حقوقی مجلس
قانونگذاری کاناداست.
با علی احساسی در باره موضوع برقراری مجدد روابط دیپلماتیک
میان کانادا و ایران گفتگو کردهایم.

پرشین میرور :شش سال است که دو کشور ایران و کانادا روابط
دیپلماتیک خود را بطور کامل قطع کردهاند .سفارتخانهها بسته
است و هیچ نوع خدمات کنسولی ،به ایرانیان مهاجر به کانادا ارائه
نمیشود.
جاستین ترودو ،نخست وزیر لیبرال کانادا ،پیش از انتخابات سال
 ،۲۰۱۵بارها وعده داده بود که پس از پیروزی در انتخابات روابط
دیپلماتیک با ایران را برقرار خواهد کرد.
براساس گزارشهای رسمی و غیر رسمی دیدارها و گفتگوهایی ،در
ردههای مختلف سیاسی ،میان ایران و کانادا انجام شده اما تاکنون
هیچ نتیجه ملموسی نداشته است.
علی احساسی ،نماینده پارلمان کانادا ،حقوقدان است و بیش از ۲۰
سال است که در حزب لیبرال کانادا فعالیت میکند .پیش از انتخاب
شدن به نمایندگی پارلمان چند سال در وزارت خارجه کانادا کار کرده
است .در آغاز دوره چهارساله نمایندگی عضو کمیته امور مهاجرت

تاریخچه روابط سیاسی ایران و کانادا
تاریخ رسمی آغاز روابط دیپلماتیک میان ایران و کانادا سال ۱۹۵۵
است .پیش از این تاریخ ،روابط کنسولی و تجاری کانادا با ایران ،از
طریق سفارت بریتانیا انجام میشد.
نخستین گروه دیپلماتیک ایرانی در سال  ۱۹۵۶در اتاوا ،پایتخت
کانادا ،مستقر شدند .کانادا در سال  ۱۹۵۹یک گروه دیپلماتیک به
ایران فرستاد و نخستین سفارت کانادا در ایران در سال  ۱۹۶۱تأسیس
شد.
تا زمان انقالب  ،۱۳۵۷دو کشور ایران و کانادا روابط عادی سیاسی
و تجاری داشتند .اما از زمان بحران گروگانگیری ،در سفارت آمریکا
در تهران ،و نقش کلیدی سفارت کانادا برای فراری دادن تعدادی از
دیپلماتهای آمریکایی ،روابط دو کشور دچار افت و خیزهای فراوانی
شده است.
کشته شدن زنده یاد زهرا کاظمی ،خبرنگار عکاس ایرانی– کانادایی،
در سال  ۲۰۰۳در زندان اوین ،دستگیری و زندانی کردن تعدادی از
شهروندان ایرانی– کانادایی در ایران و مخالفت دولت محافظهکار
کانادا با سیاستهای منطقهای ایران ،سرانجام به قطع کامل روابط
دیپلماتیک میان ایران و کانادا منجر شد.
موضوع برقراری مجدد روابط سیاسی میان دو کشور از سال ۲۰۱۲
تاکنون مورد بحث افراد و نهادهای فعال در باهمستان ایرانی–
کانادایی است.
گروهی به شدت هوادار بی قید و شرط برقراری روابط سیاسی
در باالترین سطح(گشایش سفارتخانه) در دوکشور هستند و به
شکلهای مختلف از دولت لیبرال کانادا درخواست میکنند تا هرچه
زودتر روابط کامل سیاسی با ایران را برقرار کند.
گروه دیگری از افراد و نهادها ،به شدت مخالف هرگونه برقراری

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

ارتباط دیپلماتیک میان ایران و کانادا هستند و نظرات و استداللهای
خود را به شکالهای مختلف به دولت کانادا ابراز میکنند.
بهرغم همه تالشها و موافقتها و مخالفتهایی که در این زمینه
انجام شده ،وضعیت کنونی و مشکالت و موانع اصلی برقراری مجدد
روابط دیپلماتیک میان دو کشور ایران و کانادا چیست؟
چرا پس از گذشت دو سال و نیم از به قدرت رسیدن دولت لیبرال در
کانادا پیشرفتی در این زمینه بدست نیامده است؟
آیا تا زمان انتخابات بعدی کانادا ،در سال  ،۲۰۱۹روابط سیاسی میان
دوکشور برقرار خواهد شد؟

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

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

• 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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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

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

چهارشنبه سوری Fir Festival
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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

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 یادگیری ،درک متقابل و دوستی
در میان ساکنان City of North Vancouver
خواهند شد.
این برنامه تا سقف  500دالر به اشخاص واجد
شرایط که متمایل به برقراری ارتباط میان فرهنگی
در جامعه خود میباشند ،توزیع خواهد 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.

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
فارسی ،فرهنگ و آیین و نشان پارسی
است
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 برای
خردساالن و بزرگساالن ،آموزش کلیّهی 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

سازمان ساکسس در ونکوور
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

اطالعیه

آموزش مقدماتى زبان انگلیسی

مراسم روز جهانی زن در ونکوور کانادا

در گرامیداشت  8مارس و به پاس مبارزات و
مقاومت پیگیرانه زنان در ایران و سرتاسر جهان که
خیابان ها را از آن خود ساخته اند ،از شما برای
شرکت در مراسم و جشن روز جهانی زن دعوت
می نماییم.
روز شنبه  10مارس 2018
از ساعت  6الی  12شب
Slovenian Society,
5762 Sprott Street, Burnaby
این مراسم شامل پیام های همبستگی ،نگاهی گذرا
به مبارزات زنان در سرتاسر جهان ،نمایش فیلم
گوشه های از مبارزات زنان و موزیک شاد با "دیوید
دی جی" می باشد.
ورودی  10 :دالر که در محل مراسم به فروش
میرسد.همچنين غذا و مشروب نيز در محل
مراسم به فروش میرسد.
برای اطالعات بیشتر با
تلفن  604-345-4765تماس بگیرید
کمیته روز جهانی زن  - 2018ونکوور

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  ۳۰:۷غروب
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

رادیو صدای بهائی ونکوور
برنامهای به زبان فارسی

برای معرفی آئین بهائی

اطالعیه

و نشر محبت و الفت.

اطالعیه صندوق همبستگی با کارگران
ایران  -ونکوور

این تشکل که در ژوئن  2015در ونکوور کانادا ایجاد
شده است ،نهادی غیر انتفاعی میباشد که به صورت
دموکراتیک توسط اعضای آن اداره می شود و به
هیج حزب ،سازمان ،نهاد و دولتی وابسته نیست.
هدف این تشکل ،جمع آوری و ارسال کمک مالی
به تشکلهای کارگری مستقل و فعالین کارگری
زندانی و یا خانواده های آنها میباشد که به دلیل
دفاع از خواستهای کارگران و مبارزه آنها مورد آزار
و سرکوب رژیم اسالمی ایران قرار میگیرند.
حق عضویت ماهانه در این صندوق ده دالر میباشد.
دوستانی که مایل به حمایت از جنبش کارگری
ایران و فعالین آن هستند میتوانند چه برای عضویت
و چه برای اعطای کمکهای مالی موردی ،با شماره
تلفن زیر با ما تماس بگیرند.
هیات هماهنگی صندوق همبستگی با
کارگران ایران  -ونکوور
شماره تماس7788366322 :

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

رادی و یک جهان

رادیویی در راستای اتحاد عالم و تمدن نوین
جهانی از شبکه جهانی اینترنت
اطالعات الزم جهت شنیدن برنامهها:
آرشیو در سایتwww.yekjahan.com :
کانال  ۱۱۳در بخش
رادیوهای Glwiz Box

facebook.com/radioyekjahan
Email: info@yekjahan.com

ساعت پخش:یکشنبهها  ۶تا  ۷بعدازظهر
روی موج  AMردیف ۱۲۰۰

پخش همزمان درcom. www.rj1200:
تلفن ارتباط و پیام (تمام اوقات):
778- ۸۰۹ -۱۲۰۰

اطالعیه

آموزش نقاشی و طراحی با
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  ۳۰:8شب
 .355West Queen Rd

2K6 North Vancouver, BC. V7N

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

در امتداد راه

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

ﻣﺸﺎور اﻣﻼک )ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ـ ﺗﺠﺎری(
Mohammad Taherkhani

Cell: 778-960-1555
mohammad@taherkhani.ca
www.taherkani.ca

Barristers and Solicitors

Tel: 604-526-1805 | Fax: 604-526-8056
www.kinmanlaw.ca

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ »«K & A

ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﯿﻦﺧﺎﻧﯽ

)ﻣﺸﺎور و ﻣﺘﺮﺟﻢ(

ﻣﺸﺎوره اوﻟﯿﻪ راﯾﮕﺎن

)Farshad H. Khani (Manager

ﭼﺮا ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﯽ؟!
• داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راﻩ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

• داﻧﺶ دورﻩهﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از BCIT

• داﻧﺶ ﻗﺮاردادهﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ CCDC
• ﺻﺪاﻗﺖ در ﮐﺎر هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ

My Knowledge Protect Your Investment
ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺳﺎﺧﺖ
و ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
٧٧٨ - ٩۶٠ - ١۵۵۵

Of�ice: 2397 Marine Dr. West Vancouver, BC, V7V 1K9

Cell: 604-727-4555

E-mail:farshadx@hotmail.com
E-Mail:farshad@kinmanlaw.ca

ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ٩ :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ٩ﺷﺐ

Trial Lawyers:

• Ian H. Kinman
• David Milburn
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��ﻨﺪس ��ﻤﺪ ﻃﺎ�ﺧﺎ�ﯽ

Kinman & Associates

• Andrew W. Beesley
• Savina Sohi

 ﺗﺼﺎدﻓﺎت ) :(ICBCﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﺼﺎدف و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ  ICBCﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ -اﻣﻮر ﺟﻨﺎﺋﯽ :ﻗﺘﻞ ،دزدی ،راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﯽ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،درﮔﯿﺮی و زدوﺧﻮرد

 اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت -اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده

 -اﻣﻮر ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ

 -اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺧﺴﺎرت

 -اﺧﺮاج از ﮐﺎر ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ

KINMAN & ASSOCIATES BARRISTERS & SOLICITORS

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ  K & Aﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ  ٢۴ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداری
از وﮐﻼی ﺧﺒﺮه ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ را در ازای ﺧﺴﺎرات ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻟﻄﻔ ﹰﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺷﺎد ﺣﺴﯿﻦﺧﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

In touch with Iranian diversity

درﻣﺎن ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎری ادرار در
ﺧﺎﻧﻢهﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر FemiLift
ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ

و ﻓﯿﻠﺮهﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
• 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(

Continuum Medical Care | www.virtuderm.com

ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪآذﯾﻦ 201 - 520 17th St. W Van, BC. V7V 3S8 | Tel: 604 - 913 - 8183
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پایان المپیک زمستانی ۲۰۱۸
گزیده خبرهای کانادا
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In touch with Iranian diversity

کانادا با کسب  ۲۹مدال در رده سوم

در پایان المپیک زمستانی  ۲۰۱۸پیونگ چانگ کره جنوبی تیم ملی
نروژ موفق شد با کسب  ۱۴مدال طال ۱۴ ،مدال نقره و  ۱۱مدال برنز

در رقابتی سخت با آلمان به عنوان قهرمانی دست یابد.
رقابت های المپیک زمستانی  ۲۰۱۸پیونگ چانگ که از نهم فوریه به
میزبانی کشور کره جنوبی آغاز شده بود روز (یک شنبه) پس از هفده
روز به پایان رسید و در نهایت کاروان تیم ملی نروژ در رقابتی نزدیک

با آلمان موفق شد با کسب  ۱۴مدال طال ۱۴ ،مدال نقره و  ۱۱مدال
برنز به عنوان قهرمانی دست یابد.

تیم آلمان که نزدیکترین تعقیب کننده نروژی ها در المپیک زمستانی
 ۲۰۱۸بود در پایان با ۱۴مدال طال ۱۰ ،مدال نقره و هفت مدال برنز
در رده دوم ایستاد.
پس از تیم های نروژ و آلمان ،تیم کانادا با  ۱۱مدال طال در رده سوم
قرار گرفت و تیم آمریکا با  ۹مدال طال نتوانست جایی در بین سه تیم
برتر داشته باشد و به عنوان چهارمی بسنده کرد.
تیم های هلند با  ۸مدال طال و سوئد با شش مدال طال در رده های
پنجم و ششم ایستادند.
در بین تیم های آسیایی نیز تیم کره جنوبی با کسب پنج مدال طال،
هشت مدال نقره و چهار مدال برنز و ایستادن در رتبه هفتم بهترین
عملکرد را داشت و ژاپن با کسب چهار مدال طال جایگاه یازدهم را به
خود اختصاص داد.
از نکات جالب در رده بندی مدالی المپی 
ک زمستانی  ۲۰۱۸نبودن تیم
مستقل روسیه در بین تیم های برتر است و این تیم در نهایت با دو
مدال طال ،شش مدال نقره و  ۹مدال برنز در رده نازل سیزدهم قرار
گرفت.
دراین مراسم ،توماس باخ ،رئیس آلمانی کمیته بینالمللی المپیک
درسخنانی از کره جنوبی به دلیل برگزاری بسیار خوب این دوره
قدردانی کرد و گفت « :بازیهای المپیک در پیونگ چانگ یک افق
جدید دراین پیکارها ایجاد کرد و برگزاری آن در سطح عالی قرارداشت
و بینقص بود».
رده بندی مدالی المپیک زمستانی  ۲۰۱۸پیونگ چانگ به ترتیب
زیر است:
نروژ با  ۱۴مدال طال ۱۴ ،مدال نقره ۱۱ ،مدال برنز و
کسب  ۳۹مدال
آلمان با  ۱۴مدال طال ۱۰ ،مدال نقره ۷ ،مدال برنز و
کسب  ۳۱مدال
کانادا با  ۱۱مدال طال ۸ ،مدال نقره ۱۰ ،مدال برنز و
کسب  ۲۹مدال
آمریکا با  ۹مدال طال ۸ ،مدال نقره ۶ ،مدال برنز و
کسب  ۲۳مدال
هلند با  ۸مدال طال ۶ ،مدال نقره ۶ ،مدال برنز و کسب
 ۲۰مدال
سوئد با  ۷مدال طال ۶ ،مدال نقره ،یک مدال برنز و
کسب  ۱۴مدال
کره جنوبی با  ۵مدال طال ۸ ،مدال نقره ۴ ،مدال برنز

ﻣﮋدﻩ
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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
و کسب  ۱۷مدال
سوئیس با  ۵مدال طال ۶ ،مدال نقره ۴ ،مدال برنز و
کسب  ۱۵مدال
فرانسه با  ۵مدال طال ۴ ،مدال نقره ۶ ،مدال برنز و
کسب  ۱۵مدال
اتریش با  ۵مدال طال ۳ ،مدال نقره ۶ ،مدال برنز و
کسب  ۱۴مدال

بقایای جسد ششم در گلدان های بزرگ پیدا شد!
بروس مک آرتور ،مظنون به
قتلهای سریالی در تورنتو روز
جمعه ( 23فوریه) در ششمین
پرونده قتل تفهیم اتهام شد.
نا به اعالم پلیس تورنتو برای
بروس مک آرتور به اتهام قتل
یک مرد  ۴۰ساله که در سال
 ۲۰۱۰میالدی در یکی از محالتی
که به سکونت همجنسگرایان
مشهور است ،مفقود شد،
کیفرخواست صادر شده است.
این مظنون به قتل های سریالی
در ماه ژانویه بازداشت شده بود.
انتقادهای زیادی از عملکرد
پلیس تورنتو در رسیدگی به
پرونده ناپدیدشدگان در محله
همجنسگرایان این شهر شده
است .منتقدان از پلیس به دلیل
اینکه بازداشت فرد مظنون سالها
طول کشید ،انتقاد کرده اند.
بقایای جسد یکی از مقتوالن این
پرونده در گلدان های بزرگی که بروس مک آرتور در خانه اش در
شمال تورنتو نگهداری می کرد ،کشف شد .بقایای پنج جسد دیگر نیز
پیش از این در منزل مظنون کشف شده بود.
روس مک آرتور ۶۶ ،ساله ،در حالی برای ششمین بار برای قتل مورد
تفهیم اتهام قرار گرفت که پیش از این برای او به اتهام قتل پنج مرد
کیفرخواست صادر شده است.
قربانیان این پرونده قتل های سریالی اندرو کینزمن ۴۹ ،ساله ،سلیم
اسن ۴۴ ،ساله ،سروش محمودی ۵۰ ،ساله ،مجید کیهان ۵۸ ،ساله،

هرچند این مسابقات حاشیه های جدی نیز برای کانادا به ارمغان
آورد ،یک اسکی باز کانادایی به همراه همسرش و مدیر برنامههایش
در حاشیه بازیهای المپیک زمستانی  ۲۰۱۸پیونگ چانگ کره جنوبی
به جرم دزدیدن ماشین جریمه شدند.
گزارشها از کره جنوبی حاکی از آن بود که دیوید دانکن ،اسکیباز
کانادایی با همسرش و مدیر برنامههایش سوار یک ماشین که قفل
نبوده است شدهاند.
این سه نفر باید به دلیل جرمی که مرتکب شدهاند جریمه پرداخت
کنند تا بتوانند از کره جنوبی خارج شوند.
مدیر برنامههای این ورزشکار متهم به رانندگی در حالت مستی نیز
شده است .پلیس اعالم کرده است با وجودی که این جرم جدی و
سنگین است این سه نفر میتوانند تنها با پرداخت جریمه از کره
خارج شوند.
رییس اجرایی کمیت ه المپیک کانادا در این باره ،اظهار کرد :ما تایید
میکنیم که اتفاقی رخ داده است .با این حال تاکنون نتیج ه تحقیقات
به ما گزارش نشده است و نمیتوانیم اظهار نظر بیشتری کنیم.
اما فقط این المپیک با حاشیه برای کانادا به اتمام نرسید و اتفاقی که
تساویرچو و اسکات مایر به وجود آوردند سالها بازنشر داده خواهد
شد تا جهانیان بدانند زوج مشهور پاتیناژ کار کانادایی بی جهت به
مدال طال دست نیافتند!
این زوج کانادایی که پیش از این قصد شرکت در مسابقات المپیک
را نداشتند ،به امید پیروزی بر رقیب دیرین خود ،تیم فرانسه ،در
مسابقات شرکت کردند .آنها غیر از برتری از تیم فرانسه و کسب
مدال طال ،رکورد جهانی را نیز شکستند.
تیم فرانسه که در دورهی قبل قهرمان المپیک بود ،در این دوره دوم
شد و اینبار با مدال نقره به خانه بازگشت.
این زوج کانادایی از کودکی با یکدیگر به تمرین پاتیناژ می پرداختند.
[سایت هدهد]
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اتهام ششمین پرونده قتل به قاتل
زنجیره ای تورنتو تفهیم شد!

دد لیسوویک ،حدودا  ۴۵ساله و اسکاندا ناواراتنام ۴۰ ،ساله معرفی
شده اند .خانواده سروش محمودی – که برخی منابع میگویند ایرانی
است -در سال  ۲۰۱۵مفقود شدن او را به پلیس گزارش کرده بودند.
مجید کیهان نیز یک پناهنده اهل افغانستان بود که پسرش در سال
 ۲۰۱۲ناپدید شدن او را به پلیس اطالع داده بود.
پلیس کانادا تاکید کرده است به جستجوی شواهدی از قتل های

15

احتمالی دیگر در این پرونده ادامه خواهد داد .بنا به اعالم پلیس
تورنتو پس از گرم شدن هوا از سگهای جستجوگر پلیس برای یافتن
شواهد جدید در حیاط منزل بروس مک آرتور استفاده خواهد شد.
پلیس بر این باور است که بروس مک آرتور یا در محله همجنسگرایان
تورنتو به سراغ قربانیان میرفته و یا با استفاده از اپلیکیشنهای ویژه
مالقات همجنسگرایان با آنها قرار میگذشته است.
وکیل بروس مک آرتور تاکنون از اظهار نظر در مورد اتهامات وارده به
موکلش خودداری کرده است.
In touch with Iranian diversity
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با چه میزان درآمد میتوانید در کانادا شادی ،عشق و احساس رضایت را بدست آورید!؟
گزیده خبرهای کانادا
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میزان رضایت از زندگی – مطالعات اقتصادی توسط بیتلیز بار دیگر
ثابت کرد که پول نمی تواند برایتان عشق بخرد ولی میتواند شادی
بیاورد! این موضوع بسیار قدیمی و به نظر بدیهی باردیگر مورد
مطالعه قرار گرفت! از آنجا که محیط پیچیده پیرامون انسان کنونی
او را رفته رفته پیچیده تر هم می کند! دانشمندان و محققان هراز
گاهی مجبور به بازخوانی مفاهیمی بدیهی مانند عشق و شادی هم
می شوند .بنا بر گفته یک مطالعه جدید از دانشگاه پوردو ،به نظر می
رسد که شما واقعا می توانید با پول شادی را بخرید – حداقل تا یک
میزانی ،محققان در یک نمونه عظیم و جهانی که شامل  164کشور
و از جمله  1.7میلیون نفر است ،به نقطه عطف احساس خوشبختی
در آمد دست یافتند!
بنا بر گزارش رسانه هدهد کانادا به نقل از سی بی سی – آندره
دانشجوی دکترای علوم روانشناختی ،یافتههای تیم خود را تایید
میکند که نقطه درآمد ایدهآل  95،000دالر برای احساس رضایت از
زندگی و  60،000تا  75،000دالر برای احساس رفاه عاطفی ارزیابی
شده است .این برآوردها براساس دالر آمریکا به ازای هر فرد به دست
آمده است و به طور میانگین قدرت خرید نسبی را بر اساس ارتباط آن
با دو فاکتور احساس رفاه عاطفی (که در این مطالعه به عنوان طیف
وسیعی از حالت های مثبت احساسی مانند شادی تعریف شده) و
رضایت کلی از زندگی (که در این مطالعه دستیابی به اهداف تعیین
شده و احساس موفقیت خود نسبت به دیگران بیان شده) .این مبلغ
را اگر به دالر کانادا تبدیل کنیم به ترتیب  120،307دالر برای احساس
رضایت از زندگی و  75،000تا  96،000دالر برای رفاه عاطفی بدست
می آید .اگربه همین میزان یا بیشتر درآمد کسب می کنید ،می توانید

با خیال راحت از خواندن باقی این مطلب منصرف شوید! اما با توجه
به اینکه متوسط حقوق ساالنه در کانادا  51،000دالر (یا  986دالر
در هفته) است ،احتماالبه عنوان یک کانادایی باید دست به دامن
کشفیات مطالعات دیگری باشیم که مثال غنیسازی زندگی را تبلیغ
می کنند ،مثل دستیابی به هدف و …
بعنوان مثال محققان کشف کردند که نقطه برانگیختی فراتر از این
اعداد عمل می کند :هنگامی که شخص به سطح درآمد مورد نظر
دست یافت ،احساس رضایتمندی و رفاه دوباره افت می کند .پس
از برآورده شدن نیازهای اساسی و دستیابی به امکانات مدرن ،چرخه
خواستن دوباره شروع به حرکت می کند .آنها دریافتند که به محض
اینکه درآمد ایده آل حاصل شد مردم شروع به خواستن مفاهیم
جدید تری می کنند مثال به دنبال رسیدن به کالس اجتماعی باالتری
هستند چرا که در این مرحله آنها خودشان را با دیگران مقایسه می
کنند.
یک مطالعه از سال  2008نشان داد که سطح درآمد یک نفر به
تنهایی معیار برای احساس موفقیت نسبی نیست .کریستوفر بویس،
روانشناس دانشگاه اقتصاد استرلینگ ،در این رابطه به سی بی سی
گفت :وقتی شما به جدول توزیع درآمد نگاه کنید ،افرادی که در
باال هستند ،تمایل دارند تا حدودی خوشحال باشند اما مدت زمان
احساس این رضایت مندی بیشتر از شش ماه دوام نمی آورد.
موضوع دیگری هم وجود دارد ،همیشه یک شخص در دایره آشنایان
ما قراردارد که قادر است احساس رضایتمندی را برای خود بیافزاید! از
آنها که سر میز غذا یک زیتون سسی را بکند سر چوب خالل دندان
و در تصور خودش سوار برموج اقیانوسها بر روی عرشه بزرگترین

کشتی جهان باشد !
حاال برگردیم به قسمت اول این مقاله! به کسانی که به سطح ایده
آلی از درآمد رسیدند ولی هنوز به خواندن مطلب ادامه می دهند!
طبق این تحقیق ،آرامش ذهنی مطلق امکان پذیر نیست ،احتماال
دانستن اینکه شما در حال حاضر بهترین خانه را در منطقه خود
دارید شما را راضی و خشنود نمی کند! این تحقیق ادعا می کند که
حتی اگر خانه ای بزرگتر در محله داشته باشید ،ممکن است ناراضی
باشید تا خانه خود را بزرگتر کنید و احساس موفقیت و رضایت شما
را بیشتر کند .به این احساس خوشبختی انیشتین وار می گوییم که
به ما یادآوری می کند هدف ها متحرک است و در صورتی که رضایت
واقعی هدف شما باشد ،ممکن است همیشه در جستجوی آن رضایت
متحرک باشید.
این تحقیق همچنین معتقد است که احساس رضایت در نقاط
مختلف جهان قیمت متفاوتی دارد ،در مناطق ثروتمند این قیمت
به مراتب بیشتر است! برای مثال ،رضایتمندی در آمریکای التین و
کارائیب  35000دالر در حالی که برای استرالیا 125000دالر برآورد
شده است! که به دلیل تعریف متفاوت از استانداردهای زندگی در
نقاط مختلف جهان است!
اما اگر هنوز مطمئن نیستید که شما مسیر خود را چطور در رسیدن
به این احساس خوشبختی طی کنید ،ممکن است چیزهایی به
ذهنتان برسد مثال اینکه یک روز یقه رییس تان را بگیرید بزنید به
دیوار و بگویید حاضر نیستید حتی یک روز دیگر با این میزان حقوق
کار کنید! ولی چقدر باید اضافه کنند تا تازه برسد نصف این مبلغ!؟
پس شاید صدها ایده کارآفرینی در ذهن خودتان بپرورانید! چرا که
نه! یک تیر و دو نشان! تا آخر عمر دنبال ایده آلهایتان بدویید!
احساس خوشبختی انیشتین وار!! یا منطقه جغرافیایی زندگی خود را
تغییر دهید مثال به روستایی در پشت کوههای نپال سفر کنید و آنجا
ماندگار شوید! سفری که احتماال کاناداییها باید عازم شوند! یعنی
واقعا متوسط درآمد ساالنه کانادایی از نصف درآمد ایده آل هم کمتر
است؟ یا از امروز شروع کنیم هر شب سر میز غذا زیتونی بر سر
خالل دندان کنیم و ببینیم میشود خودمان را واقعا سوار بر عرشه
کشتی کوچکی ببینیم! یا همانطور که یک ریز تایپ میکنید که کارتان
را به موقع تحویل دهید خودتان را در حال سفر ،تکیه بر صندلی
چرمی بیزینس کالس ایرالینی ببینید که با فشار یکی از دگمه های
همین کیبورد ماساژور مخصوصتان را بفرستد! یا جزو آنهایی باشید
که یک شبه دوست دارند پولدار شوند! مثال تا آخرین پنج سنت
جیبمان را تیکت های التاری بخریم! هیجانش هم بیشتر است ولی
واقعا التاری  5سنتی هم وجود دارد! نکند شما هم این روزها مصرف
قهوه تان چندین برابر شده است!
یا آدم خیلی رمانتیک اما واقعبینی باشید و آخر همین هفته شریک
زندگیتان را به یک سالن اسپا دعوت کنید! احتماال از یافتههای این
محققان هم باالتر رفتید و عشق را هم خریدید.
تهیه و تنظیم :مریم چارکی
منبع :سی بی سی
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برای نخستین بار در انتاریو،
پول
قیمت
به
آپارتمانی
مجازی( )Bitcoinبه فروش گذاشته
شده است.
مالک این آپارتمان تأکید کرده است
به هیچوجه مایل نیست آپارتمانش
با پول رسمی معامله شود و اگر
خریداری پیدا نکند ،آنرا از مارکت
خارج میکند.
مالک کاندومینیوم واقعی که با
بهای پول مجازی به فروش گذاشته
شده Derryn Shrosbree ،نام دارد
و امیدوار است پول مجازی بزودی
جایگزین پول واقعی شود.
پول مجازی  Bitcoinاخیرا ً دچار
نوسانات زیادی شده و در بازهارهای
بورس سقوط کرده است.
بهای کاندومینیوم آقای Shrosbree
که روز یکشنبه وارد بازار فروش
امالک انتاریو کرده ،هر روز باید با
توجه به نوسانهای نرخ بیتکوین

بازنگری شود.
آقای  Shrosbreeبهای آپارتمان خود را
 ۳۷بیتکوین تعیین کرده که معادل ۴۵۰
هزار دالر است.
با توجه به نوسانهای شدید بهای
بیتکوین در بازار بورس هنوز بسیاری با
احتیاط و نگرانی با پول دیجیتال برخورد
میکنند.
 Bitcoinچیست؟
بیتکوین یک ارز یا پول مجازی است که
از چند سال پیش وارد بورسهای جهانی
شده و با اینکه در بازارهای بورس خرید
و فروش میشود ،اما هنوز از سوی هیچ
دولت و یا بانکهای مرکزی کشورها به
رسمیت شناخته نشده است.
در چند سال گذشته ارزش بیتکوین
از چند صدم دالر به چند هزار دالر
افزایش یافته بود ،اما اخیرا ً به شدت
سقوط کرده است.



س یاست

اعتراف دیرهنگام سرلشكر سیدحسنفیروزآبادی

آفند سرلشكر
اما در میان موجی از واكنشها به اقدامات و اظهارات احمدینژاد،
روز گذشته فیلمی از سرلشكرفیروزآبادی ،رییس پیشین ستاد كل
نیروهای مسلح منتشر و سبب ایجاد موج جدیدی شد .فیروزآبادی
در اظهاراتی كه توسط خبرگزاری فارس منتشر شده بود میگوید ما
نمیدانستیم احمدینژاد اینگونه است زیرا او شعارهای متفاوتی
میداد .وی در بخشی از سخنانش كه سبب جلب نظر افكار عمومی
شد ،تاکید کرده است« :مهندس موسوی میگفت از باطن احمدی
نژاد خبر دارم اما ما خبر نداشتیم» .وی افزود« :نمیتوانستیم به
احمدینژاد شک کنیم .منتها به مشایی بسیار زود شک کردیم».
حسن فیروزآبادی در مورد اعتراضات پس از اعالم پیروزی ۶۳درصدی
محمود احمدی نژاد گفت« :من البته هیچ وقت دسترسی به اطالعاتی
پیدا نکردم که شخص موسوی ،کروبی یا خاتمی از جریان سازماندهی
فتنه سبز مطلع بودند .جریان سازماندهی فتنه سبز چیزی غیر از
اخالق و اعتقادات این آقایان بود» .به گفته این مقام ارشد نظامی
وی که در سال  ۱۳۸۸رییس ستاد کل نیروهای مسلح بود ،در جلسه
شورای عالی امنیت ملی به محمود احمدی نژاد برای استفاده از
عبارت «خس و خاشاک» در اجتماع میدان ولیعصر پس از اعالم
پیروزیاش اعتراض کرده است و گفته چرا به مردم توهین و آنها را
تحریك میكنید .او می گوید « :بعد از اعالم نتایج ،آقای احمدینژاد
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این روزها همه جریانها و افرادی كه زمانی حامی سرسخت احمدی
نژاد بودند ناگهان به دشمن درجه یك او تبدیل شدهاند و هر روز
با اعالمبرائتهای جدیدی از جریانهای مختلف سیاسی روبهرو
میشویم كه تالش می كنند با مواضع مستحكم تركشهای اقدامات و
اظهارات احمدینژاد را از خود دور كنند .اما برخی افرادی كه به او در
این سالها انتقادهای فراوانی داشتند و همیشه به رویهاش اعتراض
کردند با یادآوری بیتوجهی حامیان احمدینژاد به هشدارهای آنها
سعی میكنند تا به جریانهای مذكور اعالم كنند كه باید از گذشته
و اقداماتی كه داشتند عذرخواهی كنند ولی حیف كه این اعالم
برائتها تنها به زیر سوال بردن احمدینژاد منتهی می شود و خبری
از معذرت خواهی در پیشگاه ملت نیست.
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اجتماع میدان ولیعصر را تشکیل داد و مردم را جمع کرد و خودش
نیز میان آنها رفت و شال سبز به گردن انداخت و حرفهای بدی زد
و جمل ه خس و خاشاک را گفت» .رییس پیشین ستاد کل نیروهای
مسلح ایران درباره رویکرد کنونی محمود احمدی نژاد ،رییس جمهور
پیشین ایران می گوید« :آقای احمدینژاد االن سیاستی را اتخاذ کرده
و در ظاهر از مشایی فاصله گرفته است .اما این را مطمئن باشید که
احمدینژاد و مشایی یک شخصیت در دو مقام هستند .این افراد
جریان انحرافی را رو نمیكنند و به كار خود ادامه میدهند و باید
اشاره كنم احمدینژاد والیتمدار نیست».
احمدینژاد تمام نشده است
فیروزآبادی با این حال تاکید میکند راه حل وضعیت کنونی «منع»
محمود احمدی نژاد از فعالیتهای سیاسی نیست ،هر چند به گفته
رییس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح ایران باید از حضور مجدد
او و هوادارانش در عرصه مدیریت کالن جلوگیری کرد .فیروزآبادی
میگوید هاشمی كه عاقلتر ،فهیم تر و سیاسیتر بود نیز برای
ریاستجمهوری تا روزهای آخر تالش میكرد و احمدینژاد نیز كه
سالها رییسجمهور بوده دوباره به دنبال این جایگاه است.
آقایان عذرخواهی كنید
شاید افشاگریهای مقامات و شخصیتهای جمهوری اسالمی
دیرهنگام باشد و برای هدر رفتن عمر افرادی كه به خاطر بیان
اعتراضات به دولتهای نهم و دهم و نمایان كردن ذات احمدینژاد
و یارانش با مشكل روبهرو شدند ،تاوانی به حساب نیاید اما این
اعترافات دستكم میتواند سبب شود تا افرادی كه از این جریان در
آن بازه یا حتی بعد از دوران ریاستجمهوری اش نیز دفاعهای نابجا
كردند به این اشتباه اذعان كنند تا مردم بدانند كه اگر مسئولی در
این جامعه راه را نادرست انتخاب كرد جرات عذرخواهی دارد.
در انتظار قضاوت و مجازات
از طرف دیگر همه جریانها و افرادی كه در گذشتهای نهچندان دور از
این فرد حمایت میكردند و امروز به اشتباهات و اقدامات نامناسب
وی اعتراف دارند باید پروندهای علیه وی تشكیل داده و احمدینژاد

را به دادگاه بكشانند تا قصور این فرد در زمینههای مختلف و هشت
سال ریاست جمهوری او مشخص شود .از همه مهمتر پروندههای
سربه مهری درباره ماجرای سال  88و حواشی آن وجود دارد كه
باید در این نوع دادگاهها به صورت علنی بررسی شود و اگر كسی
تقصیركار است به مجازات عملش برسد و آن افرادی كه در این
اقدامات با مقصران همكاری كردند عقوبت كار خود را ببینند.
[قانون]
In touch with Iranian diversity

Vol. 25 / No. 1489 - Friday, Mar 2, 2018

17


سال  / 25شماره  - 1489جمعه  11دنفسا 1396

18

صدای زحمتکشان

گفتوگو با دو فعال کارگری درباره وضعیت کارگران

از فلکه کیانپارس اهواز تا ساختمان استانداری خوزستان راهپیمایی
کردند .حداقل در سه ماه گذشته هر روز خبرهایی از اعتراضات
کارگران از شهرهای مختلف ایران در صفحه خبرگزاری ها اطالع
رسانی میشود و بعضی از آنها هم در کانال های اجتماعی اندکی
بازتاب پیدا می کند.

این كه اسمش زندگی نیست

اما حقیقت این است که نفس این اعتراضات برای مردم و مسئوالن
عادی شده است؛ چون هیچ حرکت موثری برای از بین بردن
وضعیت موجود دیده نمی شود .مدتهاست که کارگران از نداشتن
سندیکا صحبت میکنند؛ از اینکه صدایشان به گوش هیچ کسی
نمیرسد اما باز هم گوش ها ناشنوا میماند .کارگران شرکت هپکو
در اعتراضات خود چنان جانشان به لب رسید که از شعار «مرگ بر
کارگر ،درود بر ستمگر» استفاده کردند.

«یا حجتابن الحسن  /ریشه ظلم رو بکن»
« مرگ بر کارگر /درود بر ستمگر»
«یه اختالس کم بشه  /مشکل ما کم میشه»
In touch with Iranian diversity

«یا حجتابن الحسن  /ریشه ظلم رو بکن» « ،مرگ بر کارگر/
درود بر ستمگر»« ،یه اختالس کم بشه  /مشکل ما کم میشه»؛
اینها شعارهایی است که دیروز کارگران فوالد اهواز در اعتراض به
عقب افتادن سه ماه از حقوقشان و نپرداختن عیدی قبل از عید در
اعتراض به کارفرمایشان سر دادند .آنها در انتقاد به بیتوجهی
مدیران کارخانه به پرداخت مطالبات معوقه خود به نشانه اعتراض

نه لﺐ گشایدم از گل نه دل کشد به نﺒید
ﭼه بی نشاط بﻬاری که بی رخ ﺗو رسید.
نشان داغ دل ماست ﻻله ای که ﺷکفت
به سوگواری زلﻒ ﺗو این بﻨفشه دمید

ﯾﮏ ﺳﺎل از درﮔﺬﺷﺖ ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن ﺑﺎﻧﻮ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻠﻮرﭼﯿﺎن )ﻋﺸﻘﭙﻮر(
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ﮔﺬﺷﺖ .ﻏﻢ از دﺳﺖ دادن آن ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ .ﺳﻮز هﺠﺮاﻧﺶ ﺗﺎ اﺑﺪ
در دل و ﺟﺎن ﻣﺎ ﺗﺎزﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد.

هﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﻪ وﺻﯿﺖ آن ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ
ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی :ﺑﻠﻮرﭼﯿﺎن ،ﻋﺸﻘﭙﻮر

روز ﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﺎرچ ٢٠١٨

ﺑﺮ ﻣﺰارش ﮔﺮد ﺧﻮاهﯿﻢ آﻣﺪ و ﯾﺎدش را
ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽدارﯾﻢ.

این اوج استیصال و زجری است که زبان گویایی برای آن پیدا نکردند
و این گونه فریاد زدند .حاال دیگر دست روز هر نقطه ای از ایران
بگذاری که کارخانهای دارد ،صدای فریاد اعتراض کارگرانش بلند
است .کارگرانی که در آستانه شب عید دل هایشان برای لحظه
ای می تپد که سال تحویل شود و هنوز حقوقی نگرفته باشند و
سرافکنده سر سفره هفت سین مقابل اعضای خانواده شان نشسته
باشند .تابناک گزارش داده كه صبح روز شنبه پس از تجمع های بی
نتیجه کارگران فوالد اهواز ،این کارگران دوباره اعتراض کردند .آنها
علت این اعتراض را به عدم رسیدگی به پرداخت حقوق و مزایای
صنفی خود عنوان میکنند .البته هیچ یک از کارگران به پاسخ
منطقی و مسئوالنهای از سوی مدیران این استان رو به رو نشدند.
تعداد این کارگران نزدیک به  500نفر بود که جمعی نزدیک به چهار
هزارنفری در این تجمع حضور پیدا کرده بودند .آنها در مقابل
ساختمان استانداری حاضر شدند و برای چندمین بار شعارهایی
با محوریت پیگیری مطالبات برحق خود سر دادند؛ کارگرانی که
در کارخانه شرکت ملی فوالد اهواز ،مشغول به فعالیت هستند
و ماههاست حقوق شان پرداخت نشده است .آنها خواستار
پایاندادن به مشقتهای پیش آمده برای خود شدند و تالش کردند
امام جمعه اهواز را واسطه ای برای حل مشکالت خود قرار دهند.

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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شب عید دست خالی هستیم

کارگران امکان مذاکره با همدیگر را ندارند

در حالی که همچنان یکی از دغدغه های بزرگ کارگران معیشت
آنهاست ،فرشاد اسماعیلی ،فعال کارگری دیگری نیز در گفت و گو
با «قانون» با اشاره به اینکه وضعیت فرودستي کارگران عالوه بر
اینکه بحث یک بحث معیشتی بوده سیاسی نیز هست ،گفت«:این
وضعیت اعتصاب های کارگری فقط در این سطح نمیماند و در سطح
سیاسی قابل تحلیل است .حقوق معوقه ،نپرداختن حق بیمه ها و
قراردادهای موقت و اخراج و تعدیل بحثهای صرفا صنفی نيستند.
بخش بسیار عمده ای از این اعتراض ها بستگی به تصمیماتی دارد
که در نهادهای تصمیم گیر در سطح سیاسی گرفته می شود».
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کارگران مجتمع فوالد در روزهای جمعه و شنبه گذشته تالش کردند
با واسطه قرار دادن امام جمعه اهواز و نیز استاندار خوزستان،
مشکل حقوق و مزایای خود را حل کنند ،اما گویا بر اساس حقایقی
که وجود دارد ،مشکل مجتمع آنها ریشه ای تر از آن است که با
یک سفارش یا دستور حل شود .امسال خط فقر در ایران برای یک
خانواده چهار نفره سه میلیون و پانصد هزارتومان عنوان شده است
و این در حالی است که حقوق کارگران شاید به  800هزارتومان به
طور ماهانه هم نرسد .حقوقی که ماه های متوالی پرداخت نمی شود
و قرض هایی که هر روز باالتر می رود .در این میان تعداد زیادی
از کارگران به دلیل اعتراض به وضعیت کارخانه یا شرکت هایی که
درآن کار می کنند ،تعدیل می شوند و در آستانه شب عید بیکار
می مانند .هنوز فراموش نکردهایم حال وخیم آن کارگر شهرداری را
که در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقش خود را مقابل شهرداری
به آتش کشید اما باز هم چاره ای برای همکارانش اندیشیده نشد
که هیچ ،خانواده اش هم به حال خود رها شدند .علی خدایی،
فعال کارگری درباره وضعیت امروزه کارگران و اعتراضهایشان
به «قانون» می گوید «:به هر حال پایان سال جاری نزدیک است
و کارگران نیز که سرپرست هزاران خانواده هستند ،همانند دیگر
مردم کشور باید در فکر تدارک مایحتاج آخر سال خود و خانواده
هایشان باشند؛ وضعیتی که آنها را به ستوه آورده است و چاره ای
ندارند جز اینکه صدای حق خواهی خود را به گوش مسئوالن کشور

برسانند» .او در ادامه با بیان اینکه در چند وقت اخیر اعتراضات
زیاد است ،نشاندهنده عمیق شدن بحران است ،افزود«:طاقت
کارگرها برای تحمل شرایط کم شده است .با توجه به اینکه پرداخت
دستمزد کارگرها در شرایط ایده آل حداکثر نزدیک به  37درصد از
معیشت کارگرها را تامین می کند ،هیچ کارگری دیگر نمی تواند
برای خودش پس اندازی داشته باشد که هیچ ،از سوی دیگر با
تاخیر پرداخت دستمزد نمی توانند زندگی شان را ادامه دهند و با
توجه به شرایط سخت زندگی شان اعتراض می کنند» .این فعال
کارگری با بیان اینکه این اعتراض ها به خاطر این است که معیشت
کارگران در بدترین حالت ممکن قرار دارد و در هیچ دوره سیاسی
بهتر نشده است ،افزود«:در تمام دوره های سیاسی مختلف انواع
و اقسام ضربه ها به کارگرها وارد شد .دو جناح سیاسی درباره
معضالت ما گویا هیچ اختالفی با همدیگر ندارند و اختالفات شان
درباره مسائل دیگر است .هر دو جناح ضربههایی را به ما زده اند
و به امنیت شغلی مان ضربه زده اند .معیشت ما با سیاستهای
غلط اقتصادی در دولت احمدی نژاد از بین رفت و حاال هم در دولت
روحانی آیندهمان در حال از بین رفتن است؛ آن هم با هجمههایی
که منابع سازمان تامین اجتماعی برما آورده اند .به نحوی توان
تاب آوری جامعه کارگری از بین رفته است و مسئوالن هم توجهی
به اعتراضات ندارد .در بعضی از موارد به جای اینکه مشکل را حل
کنند با آنها برخوردهای فیزیکی می شود و این ادامه دار است.
متاسفانه رسانه ای نمی شود و اجازه نمیدهند صدای این اعتراضات
به گوش مردم برسد».

اسماعیلی با بیان اینکه اگر قبال این اعتراضات زمینه بروز پیدا نمی
کرد ،به دليل این بود که با مانع سیاسی روبه رو می شد که االن
خود کارگران این مانع را برداشتهاند» .او مشکل اصلی کارگران را
نداشتن یک تشکل یا سندیکا می داند و می افزاید «:نداشتن یک
تشکل مستقل کارگری ،یکی از مشکالت ساختاری کارگران است.
طبق قوانین بین المللی کار همه کارگران این حق را دارند که
سندیکا داشته باشند و مذاکره های جمعی خود را توسط آن سازمان
یا سندیکا انجام دهند».
وی افزود « :درست است که ما به دو مقاوله نامه  87و  98در
سازمان بین المللی کار در موضوع حق سازمانیابی و حق مذاکره
جمعی نپیوسته ایم اما با توجه به اینکه ما بیانیه اصول بنیادین
حقوق کار را داریم که در آن بیانیه اشاره شده که همه اعضای
سازمان بین المللی کار باید به این دو مقاوله نامه مقید باشند و
مفاد آن را اجرا کنند ،به عنوان عضوی از سازمان بین المللی کار،
الزام بین المللی قانونی برای تشکیل سنديکا داریم».
این فعال کارگری در ادامه با بیان اینکه در این دو مقاوله نامه
کارگران باید سندیکا داشته باشند و در کنار آن اینکه بتوانند با
همدیگر مذاکره کنند ،افزود« :کارگران باید همدیگر را ببینند و از
وضعیت هم اطالع داشته باشند و برنامه عملیاتی اعالم کنند و برای
چارهاندیشیهایشان حتی اعتصاب نکنند» .او با بیان اینکه ازآنجا
که کارخانههای بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار شدهاند و
کارگاه هاي کوچک و کوچکتر شدهاند ،افزود«:خصوصی سازی شدن
موجب شده که امکان جمع شدن نیروها برای مطالعه حقوقشان
از بین برود .حق سازمان یابی از آنها سلب شده است .به این
ترتیب کارگرها از وضعیت هم مطلع نیستند و نمی توانند تصمیم
جمعی بگیرند .چون تشکلهای موجود کارگری نیز پشتوانه سرمایه
ای کارگری ندارند و مستقل نیز نیستند؛براي مثال در شهرداری کل
کشور کارگرهای شهرداری حقوق های معوقه بسیار زیادی دارند اما
چون امکانی برای ارتباط با همدیگر ندارند ،نمیتوانند به تجمیع نیرو
برسند و مطالباتشان انباشته می شود .اما کارفرمایان آنها یعنی خود
شهرداری یک مجموعه بزرگ واحدند  .این یعنی تضاد کار و سرمایه.
برای کاهش این تضاد باید تالش کرد .واقعی ترین تالش تشکیل
سندیکای مستقل است».
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Ehsan Vejdani
604-988-9571
اﺣﺴﺎن وﺟﺪاﻧﯽ

۶٠۴ - ٩٨٨ - ٩۵٧١

ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ اﻣﻼک  RA Realty Allianceﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﺣﺴﺎن ﺑﺎ ﮐﺎدر ورزﯾﺪﻩ و  ٢٦ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
وﻧﮑﻮور ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزهﺎی ﺷﻤﺎ در اﻣﻮر اﻣﻼک آﻣﺎدﻩ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﮑﺎران ﻋﺰﯾﺰ  Realtorﺑﺮای آ ﮔﺎﻫﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎ ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ
اﺣﺴﺎن وﺟﺪاﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.
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بیشتر از پانصد قلم زیر ۳دالر نانسی مارکت

۴۵سنت
بیسکوییت مادر ۷۰گرمی
۷۵سنت
انواع سوپ هاتی کارا
۷۵سنت
ویفر شیرین عسل
۷۵سنت
ورمیشل دوبی
۸۹سنت
انواع تک ماکارون
ِ
مربا هویج و به1&1
۸۹سنت
ورمیشل تک
۹۹سنت
تن ماهی میترا
نمک گلچین ساده و یددار ۹۹سنت
۹۹سنت
صابون زیتون یونانی
۹۹سنت
پودر لباسشویی کوچک
سبزی خشک قورمه عصمتی ۹۹سنت
۹۹سنت
آویشن عصمتی
سنت
انواع شکالت شیرین عسل ۹۹سنت الزانیا
نمک دریایی کاالس  ۴۰۰گرمی ۹۹سنت
۹۹سنت
بیسکوییت سبوسدار
انواع پاستیل شیرین عسل ۹۹سنت
۹۹سنت
ترد نمکی مینو
۹۹سنت
انواع لواشک جنگلی
۹۹سنت
انواع رانی
سنت
انواع ماکارونی زر فقط
۹۹سنت
گلپر گیشا
۹۹سنت
پودر وانیل گیشا
۹۹سنت
پولکی پایتخت
پشمک زعفرانی حاج … ۹۹سنت
۹۹سنت
انواع حبوبات اماده
۱.۹۹
تن ماهی جنوب
۱.۹۹
ساردین بنتا
۱.۹۹
شکر ۲پوندی شیر
۱.۹۹
رشته آش انسی
۱.۹۹
رشته آش برش اصفهان
۱.۹۹
ارد حلوا نانسی
۱.۹۹
زیتون سیاه ایتالیسیما
۱.۹۹
زیتون سبز ملکه
انواع ترشی طراوت
۱.۹۹
زرد چوبه شیر
لیته ٫بندری٫مخلوط
۱.۹۹
شامپو نرم کننده صحت
رب گوجه طراوت
۱.۹۹
تمر هندی سون ایران
۱.۹۹
فلفل سیاه گیشا

۲.۹۹

۹۹
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خیارشور زرین
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۱.۹۹

۱.۹۹

۱.۴۹
خرما تونسی جاسمین
۱.۹۹
خرما تونسی البدر
۱.۴۹
انواع حبوبات پوندی
پودر کاکائو  wawerهلندی اصل
۱.۹۹
قند کله شکسته آستانه ۷۰۰گرمی ۱.۹۹
۱.۹۹
انواع ادویه جات شان
۱.۹۹
قندانه با طعم دارچین
۱.۹۹
نوشابه  ۱لیتری اسکای ایران
۱.۹۹
سبزیجات خشک گیشا ایران
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۱.۹۹
پودر سوخاری انسی
۱.۹۹
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۲.۹۹
قند کله شکسته ارومیه
۲.۹۹
شکر قهوه ای ۲پوندی شیر
۲.۹۹
رشته آش صدف
۲.۹۹
خالل سیب زمینی چیتوز
۲.۴۹
رطب مضافتی بم جاسمین
۲.۹۹
رب املاس ترکیه
۲.۴۹
رب شیرین عسل
رب درجه یک گیالن ۲تا۵دالر یا ۲.۹۹
۲.۹۹
خیارشور سنتی پامیر
۱.۹۹
خیارشور زرین
۲.۹۹
ترشی فلفل اصالت
۱.۹۹
ترشی لیته طراوت
۱.۹۹
ترشی مخلوط طراوت
۱.۹۹
ترشی بندری طراوت
۱.۴۹
انواع ژله فرمند
۱.۹۹
انواع ژله برکاد
۲.۹۹
شامپو بدن صحت
۲.۹۹
پودر سیر پالیز
۲.۹۹
پودر زنجبیل پالیز
۲.۹۹
انواع پولکی مه لقا
اب انار لیونا ایران
۲.۹۹
رب گوجه آتا ) درنیکا صادراتی( ۲.۹۹
۲.۹۹
مربا البالو اصالت

حاج احمد

حاج حسین

خورشید

نورانی

LAL QILLA

GURUJI

نازو

۲۲.۹۹

۳۸.۹۹

۱۰.۹۹

۱۲.۹۹

۱۴.۹۹

۹.۹۹

۸.۹۹

برنج رایان

۱۲.۹۹

طارم استخوانی

معطر ایرانی

دمسیاه ممتاز

سیله دانه بلند

رویال باسماتی

در  ۳نوع

باسماتی دانه بلند

زعفران رایگان

شیر

LAL

INDIA GATE

INDIA GATE

شیر
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شیر
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باسماتی

خالص کهنه
 ۳ساله

سیله سفید

پرتقال شیرین کالیفرنیا
پوندی  ۵۹سنت

سیله طالیی
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دهرادونی

رب شیرین عسل
 ۲.۵دالر

Limited to 10 LB Per Customer

رب انار یک و یک
۴.۹۹

پیازچه٫نعنا و اسفناج  ۹۹سنت

604 987 5544
1589 Garden Ave, North Vancouver
Limited Time Offers , Prices may change without notice
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ش عر

چند شعر از عمید صادقیژناد:

درگذشت شاعر
عمید صادقینسب،
تولد :تهران  10اردیبهشت 1354

1

مرگ :تهران  6اسفند 1396

(پایان)

3

قرار است اتفاقی بیفتد
مثلن معشوقه ی شاعر

عشق نفس نمی کشید

از بلندی بمیرد

موج های خزر

کامیون

تا ولنجک

از روی مخاطب خجالت بکشد

می رسیدند

تی ان تی بار بزند

فرشته ها

توی ِ سیگار و ُ
بکشد کنار و ُ

با گیتار

معرفی :شاعر ،آهنگساز ،خواننده ،روزنامهنگار ،خوشنویس

و

نویسنده ایرانی .از سال  ۱۳۶۹تحصیل موسیقی را در تهران شروع
کرد .از سال  ۱۳۷۲شعرهای او در نشریات ایران منتشر شد و از سال
 ۱۳۷۵داستانهایش .صادقینسب به عنوان منتقد و روزنامهنگار
با روزنامههای زیادی همکاری داشته که از آن جمله میتوان به
روزنامههایی چون ایران ،صبح امروز ،پیام آزادی ،صدای عدالت،
ستاره صبح و ...اشاره کرد .او همچنین یک دوره دبیر تحریه نشریه
ادبی -هنری کِلک بوده ( .)1385از دیگر فعالیتهای صادقینسب
میتوان به همکاری او با رادیو و تلویزیون در زمینههای ادبی و هنری
طی سالهای  1376تا  1383اشاره کرد .از جمله جوایز و افتخارات او
میتوان به :جایزه شعر عصر پنحشنبه برای شعرهای کتاب ِ کاکتوس

روبانزده در سال  1379و به انتخاب منوچهر آتشی؛ نامزدی دریافت
جایزه شعر امروز ایران برای کتاب ِ کاکتوس روبانزده در سال  1379و

نامزدی دریافت جایزه شعر امروز ایران برای کتاب ِ چنگیز زنده است
هنوز در سال  1381اشاره کرد .از فعالیتهای مهم صادقی نسب در
زمینۀ موسیقی ،جز تدریس ،آهنگسازی و تنظیم میتوان به انتشار
آلبوم "شنیدن سکوت" در سال  1390با آهنگسازی و خوانندگی روی
اشعار خودش اشاره کرد.

آثار:

خودم را از چشم تو میبینم (مجموعه شعر -نشر حمیدا)1377 ،؛

جرعه جرعه سیانور بنوشد

با دو لولی در دهان

و کوب کوب ِ طبل و ُ
صدای فرشته ها

معشوقه بخوابد روی ِ ریل

شبیه ُ
شرشر ِ آب

که شهر نیست
نام ِ شاعر است
و با سیم ِ گیتار دار
بزند خودش را به در و ُ دیوار

شب ِسیاهپوست (مجموعه شعر ـ انتشارات هشت .)1396 ،
او در سالهای پایانی عمرش با بیماری نارسایی کلیه درگیر بود.
عمید صادقینسب در صبح  6اسفند  ،1396بر اثر نارسایی کلیه و در
سن چهل و دو سالگی درگذشت.

مرگ نفس می کشید
و دهان بازمانده ها بازمانده بود

4

از کبوتر چاهی
می ترسد

حالم خراب و ُ همین

از کابوس های ِ رویایی

بس نیست برای بریدن ِ رگ

پناه می برد به این شعر

رگبرگهای من از

دل می زند به دریا

رگبار ِ زیاد درد گرفتهاند

دل می دهد به کوسه های ِ دریده

پاییز در من

به مرده های رنگ پریده

تا بهار ِ بعد رسیده

و معشوقه هم چنان

کسی کِی به دادم میرسد؟

روی ِ ریل کشیده می شود

تو کجایی؟

شاعر حواسش نیست

با مردهام نمیشود عشقبازی کرد

مخاطبی که این شعر را بخواند

سرد میشود تنم

امشب می میرد.

کفنم از جنس ِجین باشد بهتر
وصیتنامهام در کتابخانههای عمومی
خاک میخورد

2

پردهی گوش من از پنجره آویزان است (مجموعه شعر -نشر داستان،
)1394؛

آفریقا جنوب ِ تهران

به فراخور ِ حال

کاکتوس روبانزده (مجموعه شعر -نشر حمیدا)1379 ،؛

قانون آرامش (مجموعه شعر -نشر شهاب ثاقب)1386 ،؛

وقتی

مخاطبی که بابا چاهی بخواند

چنگیز زنده است هنوز (مجموعه شعر -نشر نیمنگاه)1381 ،؛
پیامبری نشسته بر کندهی بلوط (مجموعه شعر -نشر آتنا)1383 ،؛

پاپ راک رپ راک
رپ رپ راک راک

سراغ ِ شمس برود تا لنگرودی
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خیلی زود نوبت من می شود.

در این شعر

رُتیل بزند به سرش

22

مصرف عمر من باال رفته است

دهان ِ بازمانده ها بازمانده بود

سقف را مغزی کند
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و به سراغ مشترکین می رفت

خون میچکد زمین از لولهی ِرگهایم
زمین قرمز میشود از من

خیلی از این مردم
چون علف

به کسی نگو

پای گیالس آِفرینش روییده اند

دارم از جهنم فرار میکنم

و خداوند
از خلق این خالیق متاسف است
دیروز عزراییل را دیدم
با همان کیف پستچی مآبش
پر از قبض رِوح



نقد

خصیصههای تولید شعر شاملو
مقدمه:
شاید شاملو خوشش نیاید که او را
با فردوسی در زبان فارسی همتراز
دانست .ولی  60سال کار ادبی او
 2برابر تعداد سالهای صاحب سطر
"بسی رنج بردم در این سال سی/
عجم زنده کردم بدین پارسی"می
باشد .اگر فردوسی واژه های خراسانی
را هزار سال پیش در شعر جا
انداخت؛ شاملو واژه های زبان محاوره
ای تهرانی را در کتاب کوچه ،موازی
کار سترگ لغتنامه دهخدا ،گردآوری
کرد؛ در آثار ادبی خود بکار برد .کتاب
کوچه بصورت نرم الکترونیک در ویکی اینترنت بمرور خواهد آمد.
نقد شعر و آثار شاملو ابعاد گوناگونی را دربر دارد .در این جستار
 3خصیصهی شاملو در باره شعر  -که از او حضورا شنیدهام -واشکافی
میشوند:
•کوتاهی طولی شعر -متناسب با گنجایش حافظه کوتاه مدت خواننده
•دستنویس اولین شعر -تقلیل کنترل مشعر در مغز راست بر نویسش
در مغز چپ
•زمزمه خوانش شعر -کاربرد تلفظ دهانی لحن و شنیدن آهنگ
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مسئله .کوتاهی طولی شعر بمعنی فرم با محدویت تعداد سطرها در 2-1
مفصل می باشد .محتوای آن ،فکر کتره ای متجانس با عواطف لحظه ای
شاعر است .مثال 4پاره3 ،لختی هایکو2 ،بیتی رباعی ،قطعه ،طرح و شبانه
شکلهای کوتاه شعر یند که از قرون وسطا تا عصر مدرن بکار میروند .غزل و
تصنیف ترانه مدرن هم با کوتاهی شعر ،تاثیر آنرا تشدید می کنند .کوتاهی
شعر با امکان مانایی در حافظه کوتاه مدت خواننده در زمان و گنجایش
متناسب است.
فاصله فکر تا بیان کالمی در نویسش ویراست /ورژن نهایی شعر هرچه
کوتاه تر از نظر زمانی باشد؛ غلظت و خلوص عاطفی شعر بیشتر است.
البته این کوتاهی زمان نیاز به تجربه ممتد و استعداد شاعری فراوان دارد.
نیز دستکاری شعر بنا به هنجارهای سنن عروض بومی ،اصول زیبایشناسی
حهانی ،ابداعات آرایه های ادبی فردی به زمان و داوری مشعر نیاز دارد .این
طول زمانی بین فکر تا بیان ،با تکرار 2باره نویسی و ویرایش به لغزش دور
شونده پیدرپی از مبدا فکری می انجامد؛ باعث دوری شکل نهایی شعر از
فکر آغازین می شود.
زمزمه شعر رابطه بین تولید دهانی /صوتی شعر و دریافت گوشی است که
حافظه های حس بصر ،سمع ،عاطفه را فعال می کند .زمزمه شعر بهنگام
خوانش ،صدا را از گوش به حافظه سمعی و حافظه زبانی میرساند .در
حالیکه خوانش بیصدای شعر با چشم ،تصویر واژه ها را به حافظه بصری
برده؛ حافظه زبانی را فعال می کند .پس افزون بر مفاهیم زبانی ،حسگرهای
سر صوت و تصویر راهم با بار عاطفی به مشعر ترابری می کنند .از اینرو می
تواند مدارهای بسته /فیدبک در سر را برای درک همه جانبه شعر در مثلث
ورنیکه در مغز چپ فعال کند .اکنون  3خصیصه کوتاهی ،عدم دستکاری ،و
زمزمه در شعر شاملو واشکافی می شوند.
کوتاهی طولی .برای شاملو طول بهینه یک شعر بین رباعی و غزل است-
یعنی از  4تا  14سطر .چرا؟ اکثر شعرهای ماندگار شاملو در  2-1صفحه
بیشتر نیستند .کوتاهی شعر را موثرتر در برانگیختن عاطفه و درک مفهایم
در خواننده می کند؛ بسادگی در حافظه دراز مدت خواننده می ماند .رباعی
و غزل نمونه های کوتاهی طولی شعر کالسیک اند .آنها در ادبیات فارسی و
برای توده های مردم بسیار اثرگذار بوده تا جاییکه بیتهایی برای کاربرد تجربه
گذشتگان بصورت جمالت قصار در زندگی روزمره بکار میروند.
بهررو ،از شعر های بلندتر هم مانند قصیده و روایت فقط بیت یا نیم بیتی
در حافظه عمومی بیشتر نمی ماند .این امر بخاطر محدودیت مقدار حافظه
کوتاه مدت برای نیم دوجین مقوله تا چند دقیقه و نیز بهتر بخاطرآوردن
آتی می باشد .برای نمونه :میازار موری ..و توانا بود ..فردوسی .انگیزه شعر
در گذشته الهام نامیده می شد .عصبهای حافظه مغزی موجود زنده برای
بقای محتوا بطور کتره ای فعال می شوند -درست مانند کاربرد عضالت
برای سالمت آنها .در شبانه روز  12هزار فکر کتره ای در مغز فعال شده
که بخش بصری آن بصورت خواب دیده می شوند .بخاطر امری محیطی
یا ذهنی ،گیردادن مشعر به برخی از فکرهای کتره ای منبع درونی شعر در
حافظه کاری است.
پس کوتاهی شعر متناظر با فکر کتره ای حول وحوش توجه ،تمرکز ،مراقبه
شاعرانه بوده که طوالنی کردن شعر از ترکیب چند فکر کتره ای ،نیازهای
زبانی ،سنن شعری محصول شعری را از تازگی فکر ادبی آن دور می کند.
این فاصله اندازی مشعرانه فکر را در بیان بیات می کند؛ واسطه بین فکر و
بیان را ضخیمتر می کند .البته این یک نوع شعر است که شاملو آن را طرح
یا شبانه می نامد.
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دکتر بیژن باران

شعر روایی و تصویری هم
وجود دارد که می تواند بسیار
بلند باشد از فردوسی گرفته تا
اخوان ،فروغ ،سهراب و نیما.
در شعر روایی خرد و مشعر
ساختار روایتی ،شخصیتها و
پالت را بر شعر سوار می کنند.
در شعر تصویری راوی با شیوه
پیوست مقوله ها ،فضا ،زمان به
بیان محیط و اشیاء و با شیوه
گسست به جهش از یک مقوله،
محیط ،زمان با فالش بک به
دیگری می پردازد.
گاهی یک فکر برای طول یک
غزل کوتاه است .باید باشیوه
هایی عقالنی مانند مقدمه ،پند
منتجه ،تسبیح چند فکر مربوطه -آنرا به تعداد بیتهای متعارف افزایش داد.
حافظ در برخی از غزلهایش چند فکر کتره ای فررار را بصورت تسبیح 3-2
رباعی با تمهای مستقل ولی با وحدت هنری سر هم بندی می کند .بحث
وحدت هنری یا هارمونی در حوصله نقد حاضر نیست .بررسی این سبک در
برخی از غزلهای حافظ فرصتی دیگر می طلبد.
این نوآوری چنددیدگاهی ،چندتمی ،چندتوصیفی ،چندراوی ،چندصدایی
حافظ را برخی از معاصرانش خرده گرفتند .حتی امر بر خود شاملو هم
مشتبه شد تا به "تصحیح" این نوع غزلها بپردازد .او چند غزل با قافیه
مشترک را گزیده؛ با محرم کردن موتیفهای سطور ،جابجایی بیتها ،تاکید بر
یک موضوع ،ابیات این غزلها را بُر زده؛ چند غزل با وحدت موضوعی سرهم
کرد تا آنها یکدست شوند.
نوآوری حافظ تجربه گرایی آنتونیونی 2007-1912م  ،کارگردان شهیر ایتالیا
را بیاد می آورد .این کارگردان معتقد بود گاهی با چند دوربین از زاویه های
گوناگون باید موضوع /سوژه را با نور روی فیلم سلولوید قرار داد .نام این
فیلم با صحنه انفجار یک خانه از چند زاویه دید چند دوربین همزمان ،شاید
رویداد یا نقطه زابریسکی  1970باشد.
عدم دستکاری .لغزش در تغییرات تدریجی بیان کالمی بنا به هنجارهای
ادبی بومی در دسترس مشعر مغز راست شاعر ،باعث دوری نسخه پایانی
شعر از فکر آغازین می شود .در روند ویرایش چندباره ،شعر عاطفی فردی
به شعر فرهنگ جمعی سوق داده می شود .لذا در ورژن نهایی شعر چاپی،
کیفیت عاطفی و صمیمیت فکر اولیه شعر تقلیل می یابد .طوالنی تر کردن
فاصله فکر الهامی تا نویسش نهایی در طیف ثنوی عاطفه-زبانبازی ،شعر را
به مصنوعیت می کشاند.
اخوان در بازه زمانی بین لحظه الهام تا تولید چاپی ،شعر خود را دستکاری،
ماساژی ،دوباره نویسی و ویرایش فراوان میکرد .برخالف او ،شاملو معتقد
بود که فاصله بین آمدن فکر زبانی از حافظه زبانی به حافظه کاری تحت
کنترل مشعر برای نویسش یا تحریر کالمی آن با دست باید کوتاه باشد تا
عاطفه و خلوص دستمالی و رقیق نشوند .برای شاملو ورژن نخست شعر
که روی کاغذ می آمد شکل نهایی شعر بود .پس از نویسش ورژن نخستین،
شاملو شعر را رفع و رجوع ،رفوگری ،وصله دوزی ،ویرایش نمی کرد؛ از
4پاره گذاری و چپاندن هجای ضروری برای انطباق وزنی و جابجایی سطرها
یا کلمات برای قافیه حذر می کرد.
روشن است که برای نگارش این گونه شعر ،نثر بسیار طبیعیتر از نظم
است .زیرا در نظم ،الیه آرایه های اوزان عروضی و قافیه در مغز راست بر
روال بیرونریزی شعر از حافظه زبانی و عاطفی نظارت می کند .این سوار
کردن الیه عروضی بر شعر عنصر عاطفه را در آن تقلیل می دهد .تا جاییکه
شاعر با سنن بدیع و بالغت پیشین ،مانند قالب ریخته گری ،فکرش را در
سامانه ثابت وزن و قافیه معین ،به شعری محدود و معیاری تبدیل میکند.
البته طیف انواع عاطفه در دهها وزن ثابت مدون ازپیش تعبیه شده اند.
مثال یک وزن شوخ و شاد ،وزن دیگر غمین و آرام ،وزن سوم حماسی و
مطنطن است .در عصر عتیق دانش اوزان عروضی ،بخشی از آموزش ادبی
یا ضبط استعدادی ،در مغز شاعر بود .در عصر مدرن که شفافیت عمده
است ،این بحور مخل شفافیت فکر شده؛ لذا شعر منثور طرفدار بیشتر از
منظوم دارد.
نیز بنا به نظریه مخابرات شانون ،تکرار واج در قافیه عنصر خبری شعر را
تقلیل می دهد؛ پیش بینی پذیری را افزایش می دهد .نظریه شانون در
 1948منبع ،انتقال ،سیگنال ،کانال ،نویز ،بایس /غرض ،گیرنده ،مقصد
اطالعات ،احتمال خبط ،کودینگ ،دیکودینگ ،نرخ اطالعات ،گنجایش کانال
را با هم ربط می دهد .روشن است که شعر هم از زاویه نظریه مخابرات
شانون پیامی در کانال زبان از شاعر فرستنده به خواننده گیرنده برای ترابری
اطالعات از مبداء به مقصد است.
روند نویسش شعر از فکر به تحریر برای شاملو بسیار کوتاه است .البته
او در وضع مداقه شبانه روز فکری را در ذهن خودآگاه ،نیمه خودآگاه،
ناخودآگاه پرورش می دهد .تا لحظه نگارش و تحریر شعر چون آتشفشان
فوران کرده؛ او نیازی به دستکاری این ورژن آغازین شعر نمی بیند .تصویر
این روال در فیلم آمادئوس  1984را می توان درباره موتسارت جوان
اطریشی دید که نت نویسی آثارش طرفه العین ،فی البداهه ،سریع بدون

هیچ دستکاری و ویرایش می باشد .این سرعت
خالقیت برای آهنگساز سنتی ایتالیایی ،سالیه ری
در نیمه 2م سده 18م ،اعجاب آور بود.
لذا در این نوع خالقیت فورانی ،خامی هنر مد
نظر نبوده؛ بلکه روی بالوسطگی فکر-بیان تاکید
می شود .این بیان میتواند کالمی مانند شعر
بوده؛ می تواند حسی مانند نقاشی در وان گوگ
و موسیقی در شوپن باشد .شاعر با احساس،
صمیمیت ،عاطفه – فکر خود را بکالم می کشد.
او بطور ضمنی و تلویحی شکار کالمی فکر ،با
بیواسطگی مشعر ،صداقت را از چنبر ثابت
و محاط حصر سنن ادبی ،آزاد می کند .پس
استقالل فکر از غالب محدودیت سنن بیان ادبی
با اصل عدم دستکاری حفظ می شود.
چون کالم بسرعت ،بنا به دستور زبان و عواطف
لحظه ای شاعر ،فکر را در شعر ترابری میکند؛
این نوع شعر از درجه صداقت باال برخوردار
است .خواننده هم به صمیمیت شاعر لبیک
گفته این نوع شعر را ملکه ذهن خود می کند؛
در موقعیتهای مناسب زندگی آنرا نقل می کند.
این صمیمیت فکر در بیان شعری یکی از رازهای مانایی شاملو در شعر
فارسی است.
روال مراقبه شعری نیاز به مداقه دارد .در وضع مراقبه مشعر فکرهای کترهای
ناشی از بقا در حافظه را با مسایل شخصی ،اجتماعی ،تاریخی ،مضارعی
محیط محک میزند .بنا به هنجارهای مورد عالقه شاعر ،مشعر فکرهایی را
می گزیند؛ در حافظه کاری ضبط می کند تا روند نویسش شعر اجرا شود.
این هنجارها می توانند فردی ،عشقی ،مداحی ،اعتقادی ،انسانی ،حماسی،
تفریحی ،فلسفی ،مطایبه ای ،زبانبازی باشند.
با این هنجارها نوع شعر و شاعر در جامعه تعیین می شوند .پس از زاویه
هنجارهاست که شعر خیام ،حافظ ،زاکانی ،فردوسی ،موالنا را از هم می
توان تمیز داد .این مراقبه شعری یکی از علل مانایی شاعران طراز اول
فارسی -مانند خیام ،حافظ ،فردوسی ،موالنا و در عصر مدرن فروغ ،نیما،
اخوان ،شاملو -است.
نتیجه این سبک کار ،یعنی عدم دستکاری ورژن اول شعر ،نوعی محرمیت
کالمی هم دربر دارد .پس محرمیت کالمی بمعنی گزینش واژه ها در یک
دم و تسلسل فکرها در مفصلهای شعری ،تاثیر و ضربه  impactشعر را بر
خواننده بیشینه می کند .این محرمیت در موسیقی و عکاسی امروزی با
امپلیفایر در کنسرتها و اگراندیسمان در فیلم قابل قیاس است که تم اصلی
را اثر بخشتر می کند .اینگونه اشعار توفندگی و یورش فکری باخود داشته؛
خواننده را خلع ید می کنند .تاثیر عمیق بر ذهن او می گذارند .البته در
سرود و روایت شعری شفاهی تکرار قافیه کمک به حضور ذهن و هماهنگی
می کند.
زمزمه .شاملو روی  2حس بصری و سمعی در خوانش شعر تاکید می کرد.
منظور او این بود که خواننده باید ظاهر بصری شعر را روی صفحه ببیند؛
نیز آنرا زمزمه کند نه بیصدا نگاه کند .لذا دکلماسیون شعر در جمع براساس
این خیصه های اجتماعی تاثیر شعر را افزونتر از خوانش در خلوت می
کند .ابعاد شکوه شعر در خط بصری ،زمزمه صوتی ،حافظه کالمی به مغز
خواننده موثرتر می شود.
لذا او به چینش واژه ها ،سطرها ،عالمتها اهمیت میداد .این توجه به ظاهر
شعر روی صفحه کاغذ در شعر بصری کنکرت سده 20م و شعر دیجیتال
سده 21م تبلور یافت .در غرب از نوع برخی آثار آپولینر و فوتوریستها و
در ایران تجربه شعرهای بصری مهرداد فالح و دیجیتال علی ابدالی را می
توان نام برد .در ایران سنت قدیمی خطاطی و کاشیکاری آرامگاهها میراثی
هزاره ای برای این نوع شعر دربردارد .جدیدا شعرهای نرم الکترونیک به
این تجربه بصری و صوتی کمک می کنند .شعر دیجیتال میتواند تلفیق
تصویر ،صوت ،متن پویا باشد .در متن هم انواع قلم /فانت به رنگها ،اندازه
ها ،ضخامت ،زیرخط ،اریب را می توان گزیدکه در فضای مجازی اینترنت
ابدی ،حی حاضر اند.
شاملو می گفت من باید شعر را ببینم؛ آنرا پیش خود زمزمه کنم .این نوع
مدرن باسوادی و وفور کتب کاغذی ،شعر را از عهد
قرائت شعر در عصر
ِ
عتیق با ازبرخوانی ،شیوه شفاهی گوشی /سمعی ،متمایز می کند .در شعر
شفاهی روال دهنی-گوشی یک سامانه امواج تسلسلی یا سریال کلمات
بترتیب از دهان به گوش با فشار هوا است.
در شعر بصری کتبی ،شعر روی ماتریکس -2بعدی کاغذ یا صفحه تصویر
رایانه ای آزادی پراشی کلمات و سطور را دارد .البته خط فارسی از راست به
چپ و صفحه بندی از باال به پایین در ماتریکس -2بعدی صفحه ظاهر می
شود که می توان در شعر بصری این سنت ثابت خطی مستقیم را با پراش
کلمات روی صفحه بچالش کشید.
از زاویه بصری روی صفحه ،شعر از ظاهر موازی یا پارالل برخوردار است.
یعنی روی صفحه چینش واژه های افقی ،عمودی ،اریب آزادی عمل را برای
ترابری عناصر تنفس ،عاطفه ،وضع روحی شاعر برای چشم خواننده قابل
اسکن می کند .چشم خواننده در رویت صفحه شعر با الگوی کتره ای
فوکوس کالغپری از یک نقطه به نقطه دیگر می جهد .این الگوی جهشی
چشم مانند مدارات سرانگشت منحصر بفرد است .در گذار از جهان عتیق
به مدرن عالمتهای امالیی مانند پرسش ،تعجب ،ندا ،پایان با مکث ،وقفه با
ویرگول ،تیره ،کمانه /پرانتز ،گوشه/اکالد ،ابرو و غیره بکار رفتند.
در سده 21م با جهانی شدن اینترنت شکلکها هم برای تعجب ،شادی ،غم،
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خشم به گپ /چت افزوده شدند تا عواطف لحظه ای نویسنده را برای طرف
مقابل بروز دهند .این تکنیک به تحریر با صفحه کلید رایانه هم سرریز کرده
تا شوخی یا چشمک را با (؛ و لبخند را با ( :و ترشرویی را با ) :نشان داد.
گیرایی شعر شاملو علل فراوانی دارد از جمله  3خصیصه کوتاهی ،تازگی
و نجوایی .شعر شاملو از هر  3الیه مغز مرکزی غرایز ،میانی عواطف،
بیرونی زبان و خرد شاعر برای انتقال موضوع به هر  3الیه مغز خواننده
کمک می گیرد .عمده ترین شاکله شعر شاملو مانند همه شاعران تراز اول
جهان صداقت و صحت رابطه بین عنصر ذهن شاعر و عنصر عین در بیرون
از ذهن شاعر است .این عنصر عین می تواند جامعه ،خواننده ،تاریخ،
زیبایشناسی هنری ،انسانیت ،آمال مردم ،عشق به همنوع یا معشوق
جنسی باشد.
پس سوای قدرت تخیل و گستره زبانی ،صداقت و تطابق ذهن و عین
عناصر دیگر سترگی شاعران بزرگ در جهان اند .این عناصر را در زرتشت،
هومر ،خیام ،فردوسی ،حافظ ،موالنا ،گوته ،پوشکین ،نرودا ،نیما ،فروغ
و شاملو می توان دید .گیرایی شعر شاملو بخاطر بیانی سهل و ممتنع با
ایجاز کالمی آهنگین و طبیعی ،مشتق از زبان محاوره امروزی ،فشردگی
مفهومی ،ارتباط با محیط و آمال انسانی می باشد .در این جا  2نمونه در
رابطه با  3خصیصه کوتاهی ،بیدستکاری ،زمزمه وار برشمرده در فوق می
آیند .واشکافی این نمونه ها نیاز به فرصتی دیگر دارد.
طرح
شب
با گلوی خونین
خوانده ست دیر گاه،
دریا
نشسته سرد.
یک شاخه
در سیاهی جنگل
به سوی نور
فریاد می کشد.
شبانه
شب اعترافی طوالنیست شب اعترافی طوالنیست
فریادی برای رهاییست شب فریادی برای رهاییست.
و فریادی برای بند.
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شب
اعترافی طوالنیست.
*
شب زندان است
نخستین
اگر
ِ
یا شامِ واپسین
آفتاب دیگر را
تا
ــ
ِ
در چهارراهها فرا یاد آری
یا خود به حلقهی دارش از خاطر
ببریــ،
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زندگی :شاملو  75سال زیست 21 :آذر  2 – 1304مرداد  . 1379او
شاعر ،نویسنده ،مترجم ،فرهنگ نویس؛ پایه گذار پیروزمند شعر سپید
منثور در تقابل با شعرنو منظوم نیمایی بود .شاملو شاعر شبانههاست؛
شبانههای تغزلی او تکاپوی نیم قرنی فالتاند .شعر او به ضمیر فرهنگی
فارسی زبانان تصعید کرد .سطرهای شعری او روی کارتهای تبریک،
در شعارهای اجتماعات ،در محاورههای روشنفکرانه نقلوقول میشوند.
نوارهای صوتی ،مجموعههای شعری ،فعالیتهای انتشاراتی ،ادبی،
سینمایی /هنری ،سفرها ،سخنرانیها -زندگی او را ماالمال از مردم زمان
خود میکنند.
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شعر قابل ترجمه نیست لطفن دست نگه دارید
هژبر میرتیموری

اصولن در زبان هرحرف مانند نت موسیقی صدایی(کوتاه،
بلند ،کشیده)است .وقتی باحروف دیگر همنشین میشود
کلمه (واژه) یعنی«کدی» میشود که قابلیت حمل معنا
یا بخشی از آنرا درخود مییابد و هرگاه چند«کلمه» باهم
همنشین شوند«جملهای» بوجود می آید که در عین یافتن
ظرفیت بالقوه برای تولید معنا ،به یک «موسیقی» خاص
تبدیل میشود .به بیان دیگر حروف ،عالئم و نشانهها نیز
عالرغم اینکه هر کدام به تنهایی صدایی خاص هستند اما
در پروسهی ترکیب و همنشینی است که در نظامی آوایی و
موسیقایی که خاص آن چیدمان(نوشتار) است ،شخصیت و
هویت میگیرند.
واژه به تنهایی معنایی ندارد ،بلکه در ترکیب و همنشینی با
دیگر واژگان و قرارگرفتن در چیدمان و چگونه نشینی است
که وظیفهی حمل معنایی مییابند .هر چیدمان (نوشتار) چه
کوتاه یا بلند ،موسیقی خاص خود را دارد و واژهگان در هر
کجای جمله یا در کنار هر واژه دیگر که قرار بگیرند ،موسیقی
متفاوتی را تولید میکند .در نوشتار ادبی این ریتم موسیقایی
است که جوهرمعنایی و بازیافت نحوی و درجهی خالقیت بکار
رفته در چینش ،آنرا مشخص و قابل دریافت میکند .مثال
با چند واژهی مساوی دو جمله متفاوت میسازیم« :احمد با
اسب و تفنگی خالی به کوه آمد» و « اسب احمد با تفنگ
خالی به کوه آمد»
موسیقی در دو جمله باال باهم متفاوتند .چرا که ترکیب و
چیدمان واژگانی آنان باهم متفاوت است و زمانی چیدمان
تغییر کند ،موسیقی کالمی نیز تغییر میکند و زمانی که
موسیقی کالمی تغییر کند ،معنا و زیبائی معنایی نیز تغییر
میکند.
یکی از شاخصهای مهم در تعریف شعر که بدون شک
همگان در آن توافق نظر دارند و آنرا از دیگرگونههای زبانی
(ژانرها) متمایز میکند ،موسیقی کالمی است .بطور مثال
«مرنجان دلم را که این مرغ وحشی /ز بامی که برخاست
مشکل نشیند» ،اگر این بیت را به زبان دیگر مثلن انگلیسی،
روسی یا فرانسه یا هرزبان دیگر ترجمه کنیم ما هرگز قادر
نخواهیم بود موسیقی آنرا عینن منتقل کنیم .تنها کاری که
میتوان کرد ،فقط منظور و یا موضوع بیت را ترجمه یا (انتقال
داد) .در آن صورت بدون هیچ گریزی به هرمنوتیک سنتی
تن داده و صرفن به قصد و پیام مؤلف توجه شده است .که
اگر صرفن منظور قصد و پیام مؤلف بوده است که میشد در
قالب نثر نیز همان پیام نوشته و انتقال داده شود و شاعر
این همه بخودش زحمت ندهد .اما تکلیف خالقیت و زیبایی
زبانی چه میشد؟ و خواننده انگلیسی یا روسی یا فرانسوی
هنر و خالقیت زبانی و شاعری سرایندهی این بیت را در کجا
میتوانست بیابد؟ درحالی که اگر در کل این غزل زیبائی
و خالقیت زبانی و خلق چیدمانهای زبانی و ساختار ادبی
(بوطیقاییاش) نبود که همه غزل صرفن تکرار یک ریتم کسل
کننده « :د دم دم /د دم دم  /د دم دم  /د دم دم» بود.
پس هدف از سرودن دراین غزل عالوه بر موضوع ،ویژگیها
و کارکردهای زبانی ،زیبائی وخالقیتهای زبانی که خاص
شاعر نیز منظور بوده که آنرا از دیگر شعرها و شاعران متمایز
میکند
به باور من این خطا (ترجمه شعر) نه فقط درمورد سرودههای
موزون و کالسیک که در همهی انواع مدرن آن نیز بیاعتبار و
خطا است ،شعر قابل ترجمه نیست .آثار و نوشتارهای فنی،

علمی ،فلسفی ،دینی ،سیاسی را میشود ترجمه کرد .چرا
که هدف از نوشتن آنان انتقال (موضوع) معنای مشخص و
واحدی و دقیق آن است .اما شعر برای انتقال معنای مشخص
و نیت آفریننده آن نیست ،شعر نمیگوید بلکه به گفت
وامیدارد .این ترکیب شعر است که مخاطب را به جستجو و
ساختن معنا و تکمیل آن وامیدارد .در نت نویسی موسیقی
مثلن سوناتی که برای ویلون نوشته شده نمیشود با تنبک
اجرایش کرد .هر شعر نیز با موسیقی خاصاش است که
عالوه بر ایجاد لذت و حس کنجکاوی به اندیشیدن وامیدارد.
اگر ترکیب و چیدمان آن تغییر کند .آنرا از شعر بودن خارج و
به نثری ساده تبدیل میکند.
در گذشته به دلیل عدم سواد عمومی نه تنها شعرا که فالسفه
مانند خیام و مولوی ،حافظ و سعدی باالجبار از شیوه موزون
سخن برای انتقال معانی استفاده کردهاند چراکه مخاطب تنها
میتوانسته از راه شنیداری به افکار و سخنان مؤلف پی ببرد.
هدف از نوشتن برای گفتن بوده است.
در دوران معاصر نیز ما شاهد ترجمهی اشعار شاعران معاصر
به زبانهای اروپائی یا بالعکس بوده و هستیم .اما من وقتی
با کتاب ترجمه شده حافظ یا شاعران معاصر مواجه شدهام.
جز موضوع صرف ،شاهد هیچگونه خالقیت زبانی و بازیهای
خاص شاعرش که در نسخه اصلی هست نبودهام .و ساختار
ادبی آن (بوطیقای آن) که خاص شاعر است ،تغییر کرده و
مثله شده است .یعنی فقط چه گفتن شاعر ترجمه شده
است و چگونه گفتن هیچ جایی در ترجمه نداشته است.
این یعنی همان بینش هرمنوتیک سنتی و کهنه ،که قصدش
ترجمه و انتقال سخن و نیت مؤلف است .برای خوانش شعر
شاعران هر کشوری الزم است ابتدا آن زبان را آموخت سپس
به خوانش آثار او به زبان خودش نشست .ترجمه شعر
با ترجمه رمان و داستان متفاوت است .شعر قابل ترجمه
نیست .ترجمه یعنی انتقال سخن یکی به دیگری .اما همانطور
که یک تابلو نقاشی یا نت موسیقی یا یک سنفونی را نمیشود
به کمک ترجمه به کسی انتقال داد ،شعر نیز قابل ترجمه
نیست و فقط باید خود نقاشی را دید یا ملودی و سنفونی را
شنید .پس به باور من هراقدامی در زمینهی ترجمهی شعر
نه تنها به خودِ  آن شعر و اعتبار شاعرش که به ادبیات نیز
صدمه می زند.



هنر

اشاره:
رضا عبده ،نویسنده و کارگردان تئاتر ایرانی ،عمر کوتاهی داشت ،اما
در همان عمر کوتاه به نابغه هنر تئاتر شهرت گرفت .او که در اسفند
ماه سال  ۲۳( ۱۳۴۱فوریه  )۱۹۶۳در تهران به دنیا آمد ،در نوجوانی به
همراه خانواده خود به آمریکا مهاجرت کرد .عبده  ۳۲سال بیشتر عمر
نکرد و در تاریخ  ۱۲می  ۱۹۹۵درگذشت ولی در طی عمر کوتاه خود،
نگاهش را در عرصه تئاتر پیشروی آمریکا به ثبت رساند.
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نیلوفر بیضایی نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر ساکن آلمان،
نگاهی دارد به زندگی و آثار این نابغه تئاتر دنیا؛ رضا عبده.
یادداشتهای نیلوفر بیضایی درباره این نابغه تئاتر دنیا در دو بخش
مستقل «تصاوير كودكی همراه با خشونت» و «ویژگیهای تئاتر رضا
عبدو» تنظیم شدهبود که در این ازنورسانی ،برای پیگرفتن آسانتر
یادداشتها به یک بخش و به دو سوبتیتر تبدیل شدهاند.
 -شهرگان

تئاتر رضا عبدو
نيلوفر بيضايی

In touch with Iranian diversity
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رز ماری بوز ،خبرنگار نشريهی "كسموپوليتن" در ديداری كه از
تمرين نمايشی از رضا عبدو در سال  ٩٣داشته ،می نويسد ...« :در
گوشهای يك مرد با زنی میجنگد .او را با طناب میبندد و بر روی
زمين میكشد .در گوشهی ديگر مردی با يك نيزه قربانیاش را نشانه
میگيرد و ازدستگاه صدا آوازی وحشت زا پخش میشود كه ديوارها
را به لرزه در میآورد .مجموعهای از فريادها ،آواز اپرايی با بلندترين
صدای ممكن ،موسيقی رپ و موسيقی بايرنی فضا را پر كرده است.
گروه تئاتر نيويوركی «دار آ لوز « ( ) Dar A Luzدر حال تمرين نمايش
جديدی است .در مركز اين شلوغی ،رضا عبدو ،كارگردان نمايش با
خونسردی تمام و در كمال رضايت خاطر می گويد« :عجب اوضاع
در همی!» .حقيقتا اگر حركات عجيب بازيگران نبود ،امكان نداشت
كسی به اين باور برسد كه اين جوان بسيار شكننده و ظريف كه در
حال خوردن غذای چينی است ،براستی همان ژنی قرن بيستم تئاتر
آمريكاست ،همان كسی كه تماشاگرانش را با تصاويری از آدمخواری،
خشونت ،سكس و  ...شوكه میكند»...
براستی رضا عبدو كه بود؟ ويژگی و اهميت تئاتر او در چيست؟ چرا
هم موافقين و هم مخالفين تئاتر او در اين باور همعقيدهاند كه
او براستی يك نابغهی تئاتر بو د؟ ...برای كمك به يافتن پاسخ اين
سواالت و يا الاقل بخشی از آنها ،اين نوشته به دو بخش اصلی تقسيم
شدهاست .در بخش اول نگاهی به كودكی رضا عبدو میاندازيم كه
در شكل گيری تئاترش نقش بسيار مهمی را برعهده داشته است و در
بخش دوم به كار عبدو و ويژگیهای آن.
رضا عبدو در سال  ۱۹۶۴در تهران متولد شد .مادر وی ايتاليايیاالصل
و پدرش ايرانی بود .پدر عبدو كه در سالهای دور قهرمان بوكس
ايران بود ،بسيار ثروتمند بود و روابط نزديكی با خاندان پهلوی
داشت .تقريبا در تمامی نوشتههايی كه در مورد رضا عبدو وجود
دارد ،به نقش پدر در زندگی رضا عبدو اشاره شده است و همچنين

خود وی در تمامی مصاحبههايی كه با او شده ،در اين مورد صحبت
كرده است .پدر رضا عبدو يك ديكتاتور و پدرساالر به تمام معنی
بوده .او هر گاه اراده میكرده و به هر بهانهای ،همسر و فرزندانش
را به باد كتك میگرفته است .خشونت بیحد و حصر پدر ،معضلی
است كه رضا عبدو را تا پايان عمر كوتاه سی و دو سالهاش رها نكرد،
تا جايی كه عبدو كابوسهايش را از خشونتی كه به انسان بی دفاع
اعمال میشود ،موضوع كار نمايشی خود قرار داد .موضوع دو نمايش
عبدو ،قتل پدر است.
عبدو اما همواره از مادرش به نيكی ياد میكند .مادر بسيار مهربان
بوده است ،آنچنان كه عبدو از او به عنوان «روح شاعرانه» ياد
میكند .عبدو و مادرش برای فرار از واقعيت خشن حاكم بر خانهی
پدری كه همواره با ناسزاگويی و خشونت همراه بوده ،به دنيای خيالی
قصهها فرار میكردهاند .آنها داستانهای خيالی میساختهاند و آن را
بازی میكردهاند .عبدو اين دنيای خيالی اولين تجربهی برخورد خود
با نيروی جادويی تئاتر میداند.
عبدو هفت سال بيشتر نداشت كه همراه با خانوادهاش ايران را ترك
كرد و به انگليس رفت .عبدو در هفت سالگی برای اولين بار نمايشی
از پتر بروك در لندن (رويای نيمه شب تابستان از شكسپير) ديد و
به گفتهی خودش« :همانموقع برايم كامال روشن شد كه من يك
هنرمند خواهم شد ،چرا كه مصمم شدم تا روزی چنين تصاويری
بسازم».
عبدو همچنين در  ٩سالگی در سفری به ايران در جشن هنر شيراز
با رابرت ويلسون آشنا شد و نقش بسيار كوچكی نيز در نمايشنامهی
 ۱۶۸ساعتهی ويلسون بازی كرد .
عبدو در سن  ١٣سالگی ،در حاليكه ديگر طاقت تحمل خشونتهای پدر
را نداشت ،از خانه ی پدر فرار كرد و با يك زن نويسنده كه ده سال
از او بزرگتر بود ،زندگی كرد .عبدو در مورد اين زن میگويد« :او مرا
تشويق كرد كه به قدرت فانتزیها و روياهايم همچون گنجی گرانبها
باور داشته باشم .»...
يكسال بعد ،يعنی در سن  ١٤سالگی ،رضا عبدو در «تئاتر ملی
نوجوانان لندن» ،نمايش «پی ير گينت» از ايبسون را كارگردانی كرد
و همچنين چهار سال بعنوان بازيگر در تئاترهای خيابانی شركت كرد.
وی در سفر كوتاهی كه به هندوستان رفت ،با رقص «كاتاكالی» كه از
مهمترين و نمايشیترين شاخههای رقص در تئاتر هند بشمار میرود،
آشنا شد و تحت تاتْير اين رقص ،يك نمايش خيابانی در لندن اجرا
كرد .عبدو در  ١٨سالگی نمايشنامهی «شاه لير» نوشتهی شكسپير
را كه بسياری از كارگردانان با تجربه ،حتی در سنين پيری نيز جرات

بروی صحنه آوردن آن را ندارند ،كارگردانی كرد.
نمايشنامهی بعدی عبدو« ،مده آ»ی اوريپيد بود كه عبدو بر اساس
آن يك نمايشنامه با زبان و فرم اجرايی خاص خود نوشت و بروی
صحنه برد .نام اين روايت «مده آ ،يك ركويم برای پسر بچهای با
اسباب بازی سفيد» Medea : a Requim for a boy with a white
 toyاست .اين نمايش كه عبدو عالوه بر نويسندگی و كارگردانی،
طراحی صحنه و حركت آن را نيز بر عهده داشت ،در يك سالن ورزشی
كه عبدو آن را «تئاتر تجربی لوس آنجلس» میناميد ،اجرا شد .در
اين نمايش بازيگران همچون مهرههای شطرنج حركت میكنند ،در
حاليكه مده آ و جيسون مشغول ورق بازی هستند و متنهايی از
شكسپير و گرترود اشتاين خواند میشود.
يكی از موضوعات نمايشهای عبدو ،همجنسگرايی است كه باز با
زندگی شخصی او پيوندی عميق دارد .عبدو در مصاحبهای میگويد:
«پس از زندگی مشترك با آن نويسندهی زن ،زندگی عاطفی من اكثرا ً
در ارتباط با مردان و با تمايالت همجنسگرايانه بوده است .شايد
من در عشق ورزيدن به مردان بدنبال آن محبتی هستم كه پدرم در
سنين كودكی از من دريغ كرد».
رضا عبدو عالوه بر كارگردانی تئاتر ،تعداد زيادی فيلم تجربی نيز
ساخته است.
عبدو در سن  ٢٨سالگی به بيماری ايدز مبتال شد و بخصوص از آن
پس موضوع مرگ ،يكی از موضوعات اصلی كار او شد .آخرين و پر سر
و صداترين نمايشهای او كه در بسياری از كشورهای اروپا نيز بروی
صحنه رفتهاند و همزمان در آمريكا در  ٥تا  ٦صحنه اجرا میشدهاند
بدين قرارند:
 «قانون باقيمانده» ( ،)١٩٩٣ ،The law of Remainsكه درباره»یجفری دامر ،قاتل آدمخواری است كه مردان جوان را میكشته و
آلت تناسلی آنها را میخورده است و از مثال يك فرد آدمخوار به يك
فرهنگآدمخوار و به ظاهر متمدن ،مثل جامعهی آمريكا گسترش
میيابد.
 «نقل قولهايی از يك شهر ويران» (Quotations from a ruined ،)١٩٩٤ ، cityكه حكايت از ويرانههای ناشی از جنگ بوسنی و
حملهی آمريكا به خليج فارس دارد .در اينجا میبينيم كه پيشرفت
تمدن تنها يك دروغ بزرگ است و معنای حقيقی آن پيشرفت و تكامل
تكنولوژی جنگی است ،به بهای نابودی انسانهای بیدفاع.
 «تنگ ،راست ،سفيد» (،)١٩٩٤،Tight, Right, Whiteكه دربارهی نژادپرستی و عواقب اجتماعی آن و همچنين
مكانيسمهای قدرت و استعمار در قرن بيستم است .
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هنر

نام گروه تئاتر عبدو ،همانگونه كه در آغاز
اين مطلب اشاره شد« ،دار آ لوز» (Dar A
 ) Luzبود كه معنی آن حركت از تاريكی
به سوی روشنايی است كه زنان اكوادور
اين واژه را برای زايیدن استفاده میكنند.
با وجود اينكه تئاتر عبدو سرشار از خشونت است
و تجاوز ،پورنوگرافی ،جنگ و همهی زشتیهای
موجود در جهان امروز را از طريق به صحنه بردن
آنها به طور جدی نقد میكند ،اما همانطور كه خود
نيز بارها گفته است ،در اوج نا اميدی كه به تصوير
میكشد ،نقطهای از اميد وجود دارد .اما نه يك
اميد واهی.
از عبدو با وجود عمر كوتاهش حدود  ٢١نمايشنامه
و  ٢٠فيلم باقی ماندهاست .او جنون كار داشت و
بخصوص در سالهای آخر عمرش كه میدانست
به ايدز مبتالست بيش از پيش كار میكرد ،چرا كه
میدانست زمان زيادی ندارد .آخرين نمايش او در
حالی اجرا شد كه عبدو در اثر بيماری قادر به راه
رفتن نبود ،موهای سرش ريخته بود و بدون كمك
تهيه كنندهاش كه عبدو به وی تكيه میكرد ،قادر
به رفتن بروی صحنه نبود .رضا عبدو ،اين نابغهی
تئاتر در سال  ،١٩٩۵در سن  ٣١سالگی چشم از
جهان فرو بست.
در قسمت بعدی اين نوشته به شرح و تحليل آثار
رضا عبدو می پردازيم و اهميت و ويژگيهای آن را
برای تئاتر معاصر جهان بر میشمریم.

۲
ویژگیهای تئاتر رضا عبدو

«اول» بسی بيش از ارزش جان ميليونها انسان
در جهان «سوم» است...
پس تئاتر خشونت كه به بازسازی خشونت واقعا ً
موجود و نشان دادن ابتذال نهفته در پس آن
میپردازد ،در تئاتر امروز اروپا و آمريكا ،نمونهی
بارز قرن بيستمی تئاتر سياسی است.
يكی از مهمترين پيشگامان تئاتر خشونت ،در
آغاز قرن بيستم ،آنتون آرتو بود .آرتو عالوه
براينكه بازيگر ،نويسنده و كارگردان تئاتر بود،
يكی از مهمترين تئوريسينهای تئاتر معاصر نيز
محسوب میشود .وی در تعريف تئاتر خشونت
مینويسد« :تئاتر خشونت به بيان نمادين يك
خالء در تحقق زندگی انسانی نمیپردازد ،بلكه
بر يك ضرورت اجتناب ناپذير تاكيد میورزد».
آرتو تئاتر خشونت را با روشهای روانكاوی مدرن
مقايسه میكند ،كه برای كمك به درمان بيمار ،او
را به موقعيتی بازمیگرداند ،كه موجب بيماریاش
شده است .وی شكسپير و پيروان سبك وی را
نقد میكند و معتقد است كه پافشاری آنها بر
تئوری «هنر برای هنر» ،به جدايی زندگی و هنر
از يكديگر میانجامد .اين نوع نگاه راحتطلبانه از
ديد آرتو تاثير تئاتر بر زندگی را ناديده میگيرد.
آرتو بر اين واقعيت تاكيد میورزد ،در جامعهای
كه روزبهروز بيمارتر و ديوانهتر میشود  ،تئاتر
میبايست موضعگيری كند  .آرتو در فرم بدين باور
رسيده بود كه تئاتر ديگر نمیبايست بهتنهايی و
همچنان بر سنت روح و زبان متكی باشد ،بلكه به
زبان جديدی (زبان بدن) برای بيان نيازهای انسان
معاصر نيازمند است .او بدنبال زبانی بود كه تنها

سياهپوشی زانو می زند و دعا میخواند .و در
پس اينهمه ،جوانی بهظاهر خجالتی ،جفری دامر
(آدمخوار آمريكايی كه صدها نفر را می كشته و
جسدشان را قطعه قطعه می كرده و در يخچالش
نگهداری میكرده است .وی در سال  ٩١دستگير
شد) ،آواز میخواند .در همين حال اندی ورل و
تيم فيلمبرداریاش را میبينيم ،كه قرار است
فيلمی دربارهی زندگی دامر بسازد .مرزهای ميان
هنر و زندگی از ميان میرود و همچنين نزديك
شدن هنر به بیسليقگی محض .چرا كه دامر قرار
است نقش خود را بازی كند .با سرعتی مرگآور
مونولوگها و ديالوگهايی را میشنويم كه بخشی
از آنها از اعترافات دامر برگرفته شده كه میگويد،
قربانیهايش ترجيحا همجنسگراها و سياهان
بودهاند .دوست دختر دوران مدرسهاش میگويد
كه او هميشه در مورد سكس حرف میزده ولی
هرگز آن را انجام نداده است .در همين حال،
بازيگر نقش دامر يك قربانی را باچاقو میكشد.
حال خودش دگرگون میشود و گريان به تصوير
قاضی زن كه بر صفحهی تلويزيون ديده میشود،
میگويد« :مامان ،من خودم را كثيف كردهام .مرا
بشوی!» و قاضی میگويد« :من مادرت نيستم .من
يك جادوگرم!» صحنهها در هم ادغام میشوند
 ١۴ .بازيگر مرتب در حركتند ،رو به تماشاگر به
رقص آفريقايی میپردازند .در دوصحنهی اول،
در حال حركت شالق میخورند .جملهای مرتب
تكرار میشود« :خبرها رو شنيدهای؟ مردهها راه
میروند» .و واقعا مردهها آنچنان سريع در حركتند
كه تماشاگر ديگر نمی تواند آنها را همراهی كند.

را برده خواست و هر كه را كه از نورمها خارج
بود ،به حاشيه راند ،به نقد میكشد .آيا دامر
نتيجهی اين تنفر حاكم بر افكار عمومی نيست؟
آيا نفرت او از همجنسگرايان و سياهپوستان ،در
حاليكه خودش حتی تا لحظهی مرگ همجنسگرا
بودن خود را نفی میكرد ،نمونهی انسان بيمار در
نتيجهی سركوب اميال انسانی خود نيست؟ انسانی
كه توانايی دوست داشتن ندارد و تنها نفرت را با
خود حمل میكند .و بعد ،از يكسو دامر را میبينی
كه هنگام دستگيری ،به تمام جنايات خود اعتراف
میكند و بهسزای اعمالش میرسد ،اما از سوی
ديگر سربازان آمريكايی را كه از جنگ خليج فارس،
پيروزمندانه باز میگردند و بعنوان قهرمانان ملی از
آنان بخاطر بمب انداختن بر سر انسانهای بیگناه
تقدير میشود .آيا اين پارادوكس نيست؟ آيا
آدمخواری قاتلی چون دامر با آدمخواری فرهنگی
آمريكا قابل مقايسه نيست؟
با اينهمه تئاتر عبدو ،خشونت را نمايش میدهد،
اما آن را بههيچوجه تايید نمیكند.
آنچه برخی را از ديدن چنين نمايشی به اين اشتباه
میاندازد ،خشونت بازسازی شده بر صحنه نيست،
بلكه وحشت ماست از آن بخش خشونتطلب
درونمان كه خود را نمايان میكند.
بازيگران در هيچ لحظهای از بازی ،اين شبهه را
ايجاد نمیكنند كه آنچه بر صحنه انجام میشود،
واقعی است ،بلكه كل ساختمان اجرا مرتب بر اين
تاكيد دارد آنچه میبينيم ،نمايش است .تماشاگر
نيز میداند كه بهديدن يك نمايش آمده است.
خون صحنه ،تا پايان نيز مصنوعی باقی میماند.
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در ادامهی این یادداشت ،از طريق تحليل دو اثر
آخر عبدو به داليل اهميت و ويژگیهای آفرينش
هنری عبدو در تئاتر میپردازيم.
تئاتر عبدو« ،تئاتر خشونت» است .خشونت يكی
از اصلیترين موضوعات تئاتر آوانگارد محسوب
میشود .با اينهمه موضوع خشونت ،جنگ و
نيستی قدمتی بسيار طوالتی دارد و از آثار دوران
آنتيك گرفته تا متون شكسپير نيز موضوعی
بوده كه همواره بدان پرداخته شده است.
اينكه تئاتر آوانگارد و بسياری ازكارگردانهای
معتبر تئاتر ،بطور سيستماتيك اين موضوع را
در صدر آثار خود قراردادهاند ،نتيجهی ملموس
شدن پارادوكسهای وحشتانگيز حاكم برعصر
حاضر ،يعنی عصر اكتشافات و اوج نبوغ علمی
انسان است .جهان امروز مدرنترين دوران تاريخ
بشريت به لحاظ پيشرفت علمی و تكنيكی است.
در عين حال در همين دوران است كه بمبهای
هيروشيما بر سر ميليونها انسان فروافتاد،
ميليونها يهودی به اتاقهای گاز فرستاده شدند،
ويتنامیها قتلعام شدند ،تجاوزهای سيستماتيك
به زنان در جنگها بهعنوان ابزار جنگ روانی مورد
استفاده قرار گرفتند و میگيرند  ...عالوه بر اينها
پول و بازار اقتصادی تعيینكنندهی ميزان ارزش
جان انسانهاست و ارزش جان حيوانات در جهان

بر پايهی «زبان در حرف» پی ريزی نشده باشد،
بلكه از ابزار هنری ديگر نظير فيلم ،راديو ،نقاشی،
موسيقی و حركت نيز بهره جويی كند .عالوه بر
آرتو كه نمايندهی غربی تئاتر آوانگارد است ،در
ژاپن نيز به رقص آوانگارد «بوتو» برمیخوريم كه
پس از فاجعهی بمبهای هيروشيما بوجود آمد.
معنای رقص بوتو ،رقص خشونت يا رقص تاريكی
ست .در اينجا بدن بهعنوان ابزاری برای به تصوير
كشيدن خشونت بكار میرود .كار طاقت فرسای
بدنی ،حركت تا جايی كه بدن توان دارد ،شايد
نوعی خودآزاری هنرمندانه بنظر برسد .سرعت در
حركت و تا جايی كه گاه بنظر میرسد ،اجرا كننده
بيهوش بر زمين خواهد افتاد ،مشخصهی اين شكل
از بيان خشونت بر صحنهی نمايش است .پس از
اين مقدمه ،به آثار عبدو و ويژگی آن می پردازيم.
«قانون باقيمانده» ( :)١٩٩٣در روايتهای قديمی
انگليسیها داستانی هست دربارهی زنی كه با
نيروی اراده میتوانسته شير شيرين را ترش كند،
و اينكه اين زن را بعنوان جادوگر بدار آويختهاند.
در آغاز نمايش «قانون باقيمانده» بدن بر دار
آويختهی او را میبينيم و هرچه نگاهمان دقيقتر
میشود ،اجساد ديگری را نيز كشف میكنيم.
صدای زنگ كليسا ،مكان به گورستانی میماند.
تعدادی شمع بر روی صحنهی نيمه تاريك.

به هر سو مینگريم ،گوشت و خون و پوست كنده
شده میبينيم .ساختمان «قانون باقيمانده» بر
اساس پرنسيب تكرار پايه ريزی شده است .اين
تكرار به ما اين امكان را میدهد كه در طول نمايش
جای خالی آنچه را كه نشنيدهايم يا آن بخشهايی
از واقعه را كه در نيافتهايم ،پر كنيم  .جوهر اصلی
اين نمايش از كتابهای مصری مرگ برگرفته شده
است .هفت ايستگاه ،مسير صعود روح به آسمان
را مشخص میكند .اجرا در چهار مكان مختلف
انجام میگيرد .تماشاگر بر روی زمين مینشيند
و بايد ايستگاه به ايستگاه همراه بازيگران نقل
مكان كند .صدايی از ميكروفون فرمان از تماشاگر
میخواهد كه بلند شود ،به جلو برود ،بچرخد...
در آپارتمان دامر غذايی خونين بر سر ميز است و
سرانجام در ايستگاه آخر به آسمان رسيدهايم كه
با فضای سفيد و كسانی در لباسهای سفيد ما را
بياد بيمارستان میاندازد .در همين حال در جايی
ديگر ،هنوز اجسادی اره می شوند .در ايستگاه
آسمان ،ريگان را میبينيم و دامر را كه كارتهای
يادگاری امضاء میكند .اندی ورل با ما عكس
يادگاری میگيرد .عبدو در اين نمايش ،فرهنگ
آمريكايی را كه با پندهای اخالقی ،نه تنها شهرها
را به ويرانی كشيد ،بلكه به نفی فرديت پرداخت،
همجنسگرايی را غير اخالقی شمرد ،سياهپوستان

آنچه در كار عبدو اهميت دارد اينست كه دروغ
صحنهای  بسيار واقعیتر از صحنههای واقعی درد
و مرگ انسانها جلوه میكند كه توسط راديو و
تلويزيون طوری نمايش داده میشوند كه خوب
فروخته شوند و قابل مصرف باشند.
«نقل قولهايی از يك شهر ويران»( :)١٩٩٤در
آغاز نمايش ،صورتهای دو مرد (يكی پر و گرد و
ديگری نحيف و الغر) را می بينيم كه بهرنگ سفيد
گريم شدهاند .سرها از روزنههايی بيرون آمدهاند
و صورتها بیحس بنظر میرسند .كمی جلوتر
نردههايی مانند ميلههای زندان ديده میشود .در
سوی ديگر برجی از جعبههای پودر لباسشويی .در
جلوی صحنه دو تلويزيون قرار دارند كه صورتها
را در نمای درشت برجستهتر میسازد .صداها از
دستگاههای صوتی پخش میشوند و تصويرها متن
را  بطور همزمان لب می زنند .سرهايی بدون بدن.
اين فاصله گذاری اوليه در طول نمايش ما را با
فيگورهايی مواجه میكند كه براستی نمیدانيم آيا
بدنهايشان بدانها تعلق دارد يا نه.
يكی از شهری ويران و مسموم میگويد كه میخواهد
بدان بازگردد ،چرا كه از كثافت خيابانها حالش
بهم میخورد و از خود می پرسد صاحب اين شهر
كيست؟ اما پاسخ برايش چندان مهم نيست ،چرا
كه جای ديگری برای ماندن ندارد  .ديگری دربارهی
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«تمدن» مرده است .هر قدر به گذشته بازگرديم،
از غرب به شرق تا سارايوو ،پرسپوليس  ...همه جا
تنها ويرانی است كه ماندنی است .هيچ پيشرفتی
در تمدن ديده نمیشود تنها چيزی كه پيشرفت
كردهاست ،تعالی و تجهيز سالحهای جنگی ست
يا پاكتهای نگهداری اجساد برای زدودن محيط
زيست از آلودگی ،آنهنگام كه آمريكا در خليج
فارس جنگ راه میاندازد .شكنجههای قرون
وسطايی ،در جنگ بوسنی درشرق و مجروح
ساختن بدن در فرهنگ زيبايی چهره و اندام در
غرب ،دوروی يك سكهاند  .ويرانههای جنگ به
درونیترين اجزاء بدن انسان نيز رخنه كرده است.
عبدو از دنيايی میگويد كه در آن اخالق و پيامهای
اخالقی بعنوان عامل ارتباطی ميان انسانها
عمل نمیكند ،بلكه تنها ابزاری است برای توجيه
خشونت ،بیعدالتی و بهحاشيه راندن آنها كه در
چارچوبهای كليشهای  -مصرفی نمیگنجند.
در تئاتر عبدو ،بدنها «ماشينهای متحرك»
هستند كه ايدههای آبستره و موقعيتهای
پيچيدهی روانی را بهنمايش می گذارند كه تنها از
طريق زبان ،قابل بيان نيستند.
زبان متنی كه رضا عبدو و برادرش ساالر نوشتهاند،
در برخی جاهای نمايش زبانی كامال شاعرانه است
ودرجاهایديگربهزبانروزمرهنزديكمیشود            .
در صحنهای ،در حاليكه يك گروه پيشاهنگی
(مردها با دامن و زنان با شلوار) با يك آهنگ

كودكانه ،سرود «مرد خودساخته» (مارش نظامی
آمريكايی) را میخواند ،دو مرد در گوشهای ،در
سايه در حال معاشقهاند .در برابر اين سوال قرار
میگيريم كه آيا بايد تحت فشار نورمهای از پيش
تعيین شده ،دفن شد يا اينكه در لحظههای لذت
موقت فردی ،به قيمت كوتاهی عمر قانع بود .در
برابر اين سوال كه چگونه میشود درست زندگی
كرد ،تنها پاسخهای نادرست میتوانند وجود داشته
باشند .در پايان ،همه بازندهايم  ،چرا كه هر نوع
بيان حس سرانجام به كليشه تبديل خواهد شد.
تئاتر عبدو هم بهلحاظ فرم و هم در محتوا بر
تئاتر معاصر تاثير بسزايی داشته است .عبدو با
ژانرهای مختلف بازی میكند ،بخشهايی را به
لغت معنی آثار خود تبديل میكند و بعد از بين
میبردشان تا به تعاريف جديدی از امكان بيان
هنری خويش برسد .تسلط بر اين تكنيك ،بدون
تسلط بر ژانرهای مختلف و شناخت كامل آنها
ممكن نيست .شايد تعريف باال عبدو را عالوه
بر«تئاتر خشونت» به «تئاتر تجربی» بهعنوان
حاصل نهايی جنبش آوانگارد در تئاتر نزديکتر
كند .در تئاتر عبدو ،يک داستان با يک موضوع
تعريف نمیشود  ،بلكه پيچيدگیهای زندگی
اجتماعی و موضوعاتی كه با يكديگر در ارتباطند،
بصورت يك مجموعه ،اما با يك خط اصلی به ما
عرضه میشود .منبای علمی اين نوع از تئاتر كه
ما را وارد ظرافتها و ارتباط معضالت با يكديگر
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اصول تجارت و خريد و فروش
اجناس فلسفه بافی میكند و نتيجه
میگيرد ،از آنجا كه بهعنوان مصرف
كننده ،چيزی توليد نمیكند ،اعدام
خواهد شد.
او از نفرت خود از دنيايی میگويد
كه توانايی «زندگی بخشيدن»
ندارد .نور از صورتها به جلوی
صحنه حركت میكند و ما سيمهای
خارداری را می بينيم كه صحنه را از
سالن تماشاگران جدا می كند و در
دو سوی كناری صحنه پرچينهای
سفيدی را كه در معنای دوپهلوی
وجودیشان ،اردوگاههای كار اجباری
و در عين حال باغچهای با صفا را
تصوير میكنند.
چهار نفر كه از سر تا پا با گچ سفيد
باندپيچی شدهاند ،از سوراخهايی در
كف صحنه بيرون میآيند و گلهای
مراسم عزاداری بر گردن آنها آويزان
است .مجمع خنده آوری از چند مرده
نما .حركتهای بدنی آنها مجموعهای
از تمرينهای حركتی و زجری بیپايان
را به ما القاء میكند .اكثر فيگورهايی
كه در طول نمايش میبينيم ،دوبل
دارند و بهعنوان زوج (دونفره) وارد
میشوند .در اينجا فرد هيچ شانسی
برای بقا ندارد.
در عقب صحنه درهای سلول
میافتند و ناگهان صاحبان سرهای
ناطق بروی صحنه میآيند .دو
راهب ،يكی از آنها زنی با تبری در
دست .آنها فرياد میزنند:
«متمدن باشيد! درست رفتار
كنيد!»  ...و برای صحنهای پرشتاب
و پر تصوير زمينهسازی میكنند.
صحنهای روان و يكنفس همراه
با رقص ،فيلم ،نقاشی ،تصاويری
از فرهنگهای سنتی و اسطورهای،
با برشهايی خام و در هم از
صحنههايی آبستره و انعكاسهای
تصويری از ويرانی و جنگ روانی
ميان فرهنگ غربی  -سرمايه داری و
فرهنگ شرقی  -اسالمی .حتی تيتر
نمايش نيز طعنهای است به بهره
كشی مضاعف از اين جنگ  .چراكه
نه تنها تصاوير جنگ را می توان بهعنوان «نقل
قول» براحتی فروخت ،بلكه میتوان آن را به
«قيمتگذاری بر شهری ويران» نيز تغيیر داد.
صحنهی رضا عبدو مكانی است در حال تغيیر و
تحول مداوم .تنها پودرهای لباسشويی هستند كه
تغيیر نمیكنند  .تصاوير زنده از نوعی حافظهی
جمعی -فرهنگی كه با سرعتی بینظير ،همچون
هذيان و كابوس از مقابل چشمان تماشاگر
میگذرند و او را متوجه محدودبودن و بستهبودن
فضای فرهنگی – اجتماعیاش میسازد.
در جايی از متن گفته میشود «از ويرانههای زندگی
به شتاب اگر در گذری ،شوقی به درك آن نخواهی
داشت» .بازيگرانی با نيرويی بیپايان در يك زمان
بندی دقيق كه از طريق صدا به آنها داده میشود
به يك مسابقهی دو با زمان دست میزنند ،انگار
كه میخواهند با صرف حداكثر نيرو و انرژی و توان
خود ،محدود بودن زمان حيات واقعهی نمايشی
را بهزير عالمت سوال ببرند .در حاليكه عدهای
مشغول پول شمردن هستند و از كورس مالی
در بورس صحبت میكنند ،عدهی ديگری در حال
تماشای شهری هستند كه در حال سوختن است.
در عين حال در دوردست باغی زيباست كه در آن
گلهای آفتابگردان میرويند.
در پاسخ به پيام اخالقی «متمدن باش» ،در اين
نمايش به اين نتيجهی بیبرگشت میرسيم كه

میكند ،آلترناتيو هنر معاصر است
در برابر تئاتركالسيك ،پاسخ هنرمند
امروز است به ريتم جامعهی
معاصر و روابط پيچيدهی اجتماعی
از يكسو ،و بيان شتاب زمان و در
عين حال مكث بر آنچه در اثر اين
شتاب بیاهميت جلوه میكند .در
تئاتر عبدو ،بدن بازيگر تا سرحد
ويرانی در حركت است تا ويرانی
حاصل از خشونت بر جسم را
نمايش دهد ،سرعت ريتم صحنهها،
اجراهايی كه لحظه به لحظهی آن
سرشار از تصاوير دقيق ،حساب
شده و گاه خارقالعاده است .ايجاد
صحنههای شلوغ و تصاوير پی در
پی ،كه هر يك میتواند بنای يك كار
باشد ،بدون وجود دقت در پرداخت
و نظم بیوقفه ،غير ممكن است.
تئاتر عبدو در عين حال نمونهای
از تئاتر سياسی امروز جهان غرب
است كه گاه به پست مدرنيسم
نزديك (البته نه از نگاه ايرانی كه
پست مدرنيسم برايش ابزاری برای
توجيه عقب ماندگیهای خود است،
بلكه بعنوان منتقد مدرنيسم از نگاه
انسان مدرن).
موضوعاتی چون جنگ ،راسيسم،
تجاوز ،سكسيسم ،همجنسگرايی،
شيزوفرنی اجتماعی ...مبنای كار
محتوايی عبدو هستند .خالصه
كنيم ،اگر سخن نيچه را كه میگويد
(نقل به معنی) جنگ و خشونت
و فتح كاری مردانه است و زندگی
بخشيدن و زايش كار زنانه( ،و البته
بدون در نظر گرفتن اينكه نيچه اولی
را مايهی افتخار میداند و دومی را
كاری پست) ،مبنای اين تحليل قرار
دهيم ،میتوان چنين گفت :رضا
عبدو با به تصوير كشيدن خشونت
تهوع آميز فرهنگی و بهظاهر متمدن،
ما را بسوی آن بخش ديگر ،بخش
زنانهی وجودمان ،آن بخشی كه
توانايی خلق كردن و خدمت در
راه زندگی و نه در راه مرگ را دارد،
بما نويد میدهد .او ما را به انتهای
نيستی میبرد ،تا از پس آن راهی به
سوی هستی بيابيم  ،و مگر همانگونه كه در پيش
نيز گفتيم ،معنای «دارآلوز» كه نام گروه تئاتر وی
بود ،زايش و زندگی نيست.
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604.783.2525

ﺑﻪ  Orizonﺳﻮم ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ! آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ٣اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻪ  ٣ +ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ و  ١٢٠٠اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ ،ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ زﯾﺒﺎ ،ﻣﻨﻈﺮﻩ زﯾﺒﺎی دانﺗﺎون از ﺑﺎﻟﮑﻦ
ﺑﺰرگ  Roof Topﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺎرﺑﯿﮕﯿﻮ و  ،Outdoor Furnitureﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ورزﺷﯽ ٢ ،ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و اﻧﺒﺎری ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ )Lonsdale
 (Quayو ﺳﯽﺑﺎس ،اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن دارای ﺑﭽﻠﺮﺳﻮﺋﯿﺖ ﺑﺎ ورودی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از  Hall Wayﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺎرﻩ دادن و ﺑﺴﯿﺎر اﯾﺪﻩآل ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادﻩ و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻧﻘﻞ و ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺌﻮال و ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

Open: Sat & Sun 2 - 4

$1,120,000
106 - 221 E 3rd St.
Lower Lonsdale
North Vancouver, BC
ﻣ
ﺠﻤ
ﺩﺍﺳﺘ ﻮﻋﻪ
ﺎﻧ
ﮐﯿﺘ ﻬﺎی
ﯽ

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.
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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



دانش و فنآوری

یافتههای یک پژوهش جدید

میثاق محمدیزاده

شما فرد شبزندهداری هستید یا سحرخیزی را بیشتر
دوست دارید؟

محققان  Duolingoروی عادتها ،سطح فعالیت و یادگیری ،زمان
و طول مدت تمرین و بسیار پارامترهای دیگر دانشآموزان تجزیه و
تحلیلهای فراوانی انجام دادند .این گروه حتا روزهای هفته ،تعداد
ساعتهای خوب و زمان خواب ،سطح هوشیاری و خوابآلودگی
دانشآموزان و اطالعات دیگر را برای  ۱۴گروه مختلف از دانشآموزان

اگر جزو صدها میلیون فردی هستید که دارند برای یادگیری زبان
جدید تالش میکنند؛ احتماال یادگیری زبان جدید در ساعتهای آخر
شب میتواند برایتان بهتر از اول صبح باشد .درست قبل از خواب
به سراغ یادگیری کلمات و قواعد زبان جدید بروید و بعد بخوابید.
نتایج یک مطالعه صورت گرفته در سال  ۲۰۱۶نشان میدهد تکرار
یک عادت «تمرین و خواب» میتواند در حفظ و ماندگاری بیشتر
اطالعات در ذهن تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
در این تحقیق ،تیمی  ۴۰نفره در یک کالس آموزش زبان خارجی
حاضر شد .نیمی از این افراد در جلسه صبح آموزش دیدند و ۱۲
ساعت بعد در جلسه شب مورد ارزیابی قرار گرفتند.
گروه دوم ،در جلسه آخر شب آموزش دیده و بالفاصله خوابیدند
و صبح زود مورد ارزیابی قرار گرفتند .این آزمایش یک هفته بعد و
شش ماه بعد دوباره به همین فرمت تکرار شد.
نتیجه به دست آمده نشان میدهد ،خواب باعث ثبت و ماندگاری
واژگان بیشتری در مغز شده و اطالعات برای مدت طوالنیتری حفظ
میشوند.
تحقیقات موسسه Duolingo
نتایج این مطالعه با یافتهها و تحقیقات موسسه آموزش زبان
 Duolingoنیز تطابق دارد .این سایت پس از بررسی و دقت در
عادتهای یادگیری و مطالعه دهها دانشآموز خود؛ دریافتند که
تمرین و یادگیری قبل از خواب فقط یک ترفند نیست بلکه میتواند
یک کلید موفقیت در یادگیری زبان جدیدی باشد .معلمان موسسه
 Duolingoدریافتند تمرین قبل از خواب باید به یک عادت برای
دانشآموزان تبدیل شود.

بهترین زمان برای یادگیری و به خاطرسپاری
این دو مطالعه علمی و مفصل دو موضوع را نشان
میدهد :نخست اینکه افرادی که قبل از خواب مطالعه
میکنند و تمرین دارند؛ پیشرفت بهتری نسبت به
دیگران خواهند داشت.
یافته دوم این است که افرادی که در تمام روزها و آخر
هفته عادت به مطالعه قبل از خواب دارند باز هم بهتر
از افرادی هستند که در برخی از روزهای هفته مطالعه
میکنند .در حقیقت ،تکرار و استمرار یک عادت بهرهوری
بیشتری به همراه دارد.
اگر شما یک سبک زندگی سالمی داشته باشید و یک
عادت مطالعه روزانه مفید برای خودتان کسب کنید؛
سریعا میتوانید زبان جدیدی یاد بگیرید .در زمان
خواب ،احتماال ذهن در آرامش و سکوت بیشتری است
و روی یادگیری تمرکز دارد تا صبح زود یا اواسط روز که
نگران دهها چیز دیگر است.
ممکن است برای برخی افراد ،استثناهایی هم باشد و
مثال در صبح زود یا بعدازظهر بهتر از زمانهای دیگری
بتوانند زبان جدیدی یاد بگیرند ولی حداقل نتایج نشان
میدهند پیش از اینکه به رختخواب بروید؛ کتاب
واژگان زبان جدیدتان را باز کنید و نگاهی بیندازید!
منبع :یک پزشک
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بهترین زمان در شبانهروز برای یادگیری یک زبان جدید چه ساعتی است؟

خود استخراج و دادهکاوی کردند.
آنها برای هفتههای طوالنی ،وضعیت پیشرفته دانشآموزان در
یادگیری زبان جدید را بررسی و پیگیری کردند و از سوی دیگر روی
روند تمرینی و عادتهای آنها اصرار و تاکید داشتند.
نتایج کار تحقیقاتی موسسه  Duolingoبه اینجا ختم میشود که
دانشآموزانی که پیش از خواب تمرین کردند؛ به طور متوسط ۵۲.۹
درصد بهتر از دیگر دانشآموزان رشد کرده و یادگیری بهتری داشتند.
از سوی دیگر ،کاربرانی که خودسرانه عمل کرده و هیچگونه عادت
یا برنامه زمانی خاصی برای آموزش نداشتند؛ کمترین رشد را با نرخ
 ۴۷.۸درصد داشتند .همینطور ،گروهی از دانشآموزان که فقط در
صبح یا شب روزهای هفته تمرین کردند و آخر هفته
هیچ تمرینی نداشتند؛ بدترین نتایج را کسب کردند.
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ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪی ﭘﺎرﺳﯽ
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ﺗﻮﺳﻂ:
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فواید زرده تخم مرغ چیست؟

مترجم :مهناز ضحاکی
زرده تخم مرغ حاوی ویتامین های
بیشتر و مقادیر باالتری از این
ویتامین ها نسبت به سفیده تخم
مرغ است .هر زرده تخم مرغ حاوی
هفت  B6و  Bویتامین A ،D، 12-B
 ،Eو  Kاست.در این مطلب با فواید
زرده تخم مرغ آشنا می شوید.
زرده تخم مرغ ،یکی از منابع عمده
و انگشت شماری است که در آن
به طور طبیعی ،ویتامین  Dیافت
می شود .از فواید زرده تخم مرغ
این است که تمام ویتامین ها ،
پروتئین ها و مواد معدنی و مواد
مغذی حیاتی که برای انجام کارهای
مهم بدن مانند تعادل الکترولیت ها
ضروری است در آن وجود دارد.
زرده و سفیده تخم مرغ هر کدام ۱۳
نوع مواد معدنی دارند .این مواد معدنی عبارتند از کلسیم ،منیزیم،
آهن ،پتاسیم ،سدیم و سلنیوم.
گرچه ،هم سفیده و هم زرده تخم مرغ حاوی این مواد معدنی
هستند،اما باید گفت که فواید زرده تخم مرغ ویژه است و دارای
بیشترین مقدار مواد مختلف معدنی است.
به عنوان مثال ۹۰ ،درصد از کلسیم تخم مرغ در زرده است؛ ۹۳
درصد از محتوای آهن آن در زرده است و تنها  ۷درصد آن در سفیده
است.
تخم مرغ حاوی انواع مواد مغذی مهم و حیاتی است که اکثر افراد آن
را در برنامه غذایی خود دارند و مرتب مصرف می کنند .البته میزان
مصرف تخم مرغ در افراد متغیر است .تخم مرغ دارای سه قسمت
جداگانه؛ پوسته ،سفید و زرده است.
هنگامی که یک تخم مرغ خام را باز می کنید ،زرده ،به شکل یک
بخش دایره ای است و سفیده هم دور تا دور زرده و به صورت
محافظی برای جنین رو به رشد  ،قرار گرفته است .زرده و سفیده تخم
مرغ هر یک دارای فواید زیادی برای بدن هستند.
کاروتنوئید های موجود در زرده تخم مرغ ،به ویژه کاروتنوئید لووتیان
و زاکسنتین از مواد ضروری برای سالمت چشم است.
به گفته محققان ،این کاروتنوئیدها ،که به صورت رنگدانه های
رنگارنگی هستند و در زرده تخم مرغ وجود دارند ،خطر ابتال به آب
مروارید مرتبط با سن را کاهش می دهند و این از فواید زرده تخم
مرغ است.
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مصرف تخم مرغ
آن ها به عنوان آنتی اکسیدان ها در چشم عمل می کنند و از بدن
در مقابل رادیکال های آزاد محافظت می کنند؛ زیرا رادیکال های آزاد
می توانند به قسمت های مختلف شبکیه صدمه بزنند و تاثیر آن بر
توانایی نورو بینایی را کاهش دهند.
زرده تخم مرغ با در اختیار داشتن انواع ویتامین ها ،مواد معدنی و
دیگر مواد مغذی موجود در آن همچنین برای سالمت قلب و عروق،
بسیار مفید است.
مصرف صحیح و به اندازه زرده تخم مرغ نه تنها ارتباط مستقیمی
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باشد زیرا ترکیب مناسبی از ویتامین های مفید در آن وجود دارد.
ویتامین های  Aو  ،Eبیوتین و فوالت ،تنها برخی از مواد مغذی
هستند که با رشد مو و درخشش آن مرتبط هستند.
فواید زرده تخم مرغ برای پوست
زرده تخم مرغ عمدتا از آب و چربی تشکیل شده است ،که باعث می
شود عامل مهمی برای اتصال به آب باشد.
به همین دلیل ماسک زرده تخم مرغ بر روی صورت باعث رطوبت
رسانی در سلول های پوست شما شده و صورت شما را نرم و لطیف
می کند.
مصرف تخم مرغ برای پوست
ماسک های چهره ی زرده تخم مرغ ،برای افرادی با پوست خشک و
پوسته پوسته ،شگفت انگیز خواهد بود.
مواد مغذی موجود در زرده تخم مرغ برای تغذیه  ،لطافت و رطوبت
پوست بسیار مفید است.
زرده تخم مرغ برای کبد
عقیده عموم بر این است که زرده تخم مرغ به علت کلسترول ،باعث
افزایش چربی کبد می شود اما باید گفت که مصرف منظم و به اندازه
تخم مرغ و زرده آن ،تاثیر بدی در این موضوع ندارد .اما افرادی که
کبد چرب دارند ،بهتر است در مصرف آن احتیاط کنند.

با بیماری قلبی نداشته و برای قلب مضر نیست ،بلکه مواد مغذی
موجود در زرده مانند کولین  ،در تنظیم عملکرد قلبی عروقی بسیار
تاثیر گذار است.
عالوه بر این ،مطالعات نشان داده است که زنانی که دارای باالترین
میزان مصرف کولین هستند  ۲۴درصد کمتر از زنانی که این ماده را
کمتر مصرف نمی کنند  ،در معرض خطر ابتال به سرطان پستان قرار
دارند.
ارزش غذایی زرده تخم مرغ
ارزش غذایی و پروتئینی زرده
تخم مرغ  ،که در رده بهترین
پروتئین های مواد غذایی قرار
دارد  ،حدودا  ۹۳/۷درصد است
که این میزان با توجه به دیگر
مواد غذایی باال بوده و در اولین
رده قرار می گیرد.
فواید زرده تخم مرغ برای نوزاد
زرده تخم مرغ حاوی کلسترول
است که برای بدن بسیار مفید
است .کلسترول برای توسعه و
رشد مغز بسیار مهم است (به
همین دلیل است که شیر مادر
حاوی مقدار زیادی کلسترول
است)
زرده تخم مرغ غنی از ویتامین
های محلول در چربی مانند
ویتامین  A، D، Eو  Kاست که
این ویتامین ها برای تقویت ساختار قوی و محکم استخوان های نوزاد
ضروری است .همچنین این ویتامین ها به طور چشمگیری بر ساختار
چهره کودک تاثیر می گذارند.
زرده تخم مرغ منبع خوبی از دیگر ویتامین ها و مواد معدنی هستند
که برای رشد نوزادان ضروری است .مثل کولین ،ویتامین ،B12
تیامین ،ریبوفالوین ،فوالت،
روی ،مس ،سلنیوم و غیره!
زرده تخم مرغ منبع خوبی از
چربی ها و پروتئین های طبیعی
برای نوزاد شما است .تعادل فوق
العاده ای از چربی ها ،پروتئین
ها و کربوهیدرات های طبیعی
در زرده تخم مرغ مشاهده می
شود که این تعادل در رشد
طبیعی نوزاد سودمند است.
خواص زرده تخم مرغ برای مو
زرده تخم مرغ حاوی ویتامین
های غنی است که می تواند مو
را در مقابل آسیب بیشتر مقاوم
سازد.
زرده تخم مرغ فواید بسیاری
برای مرطوب کردن موهای
خشک دارد و می تواند برای رشد
موهای شما ماده فوق العاده ای

فواید زرده تخم مرغ برای کودکان
زرده تخم مرغ در تقویت استخوان ها و رشد کودکان تاثیر گذار است.
از جمله مواد مغذی موجود در زرده تخم مرغ برای کودکان می توان
به ویتامین ب ،موثر در رشد هوش و عملکرد مغز ،پروتئین ،اسید
های چرب امگا ۳برای رشد کودک در مراحل اولیه زندگی ،فوالت،
برای حفظ و نگهداری سلول های جدید ،اشاره کرد.

مضرات زرده تخم مرغ
افراط در مصرف هر نوع ماده غذایی ممکن است مشکالتی ایجاد
کند .زرده تخم مرغ از جمله مواد غذایی مفیدی است که به طور
طبیعی ضرری برای بدن نداشته و به شرط عدم افراط در مصرف آن
می تواند در بدن به مواد غنی و سودمندی تبدیل شود.
فواید تخم مرغ
البته توصیه می شود که زرده تخم مرغ زیاد حرارت ندیده و سفت
نشود و آن را به صورت عسلی مصرف کنید .در افرادی که خون آن
ها غلیظ است توصیه می شود که زرده تخم مرغ را به صورت سفت
مصرف نکنند.
میزان مصرف هفتگی زرده تخم مرغ
به طور کلی باید گفت که تقریبا یک سوم ازاسیدهای چرب تخم مرغ
 ،از دسته اسید های چرب اشباع هستند و این میزان بسیار پایین
است .به همین دلیل  ،کلسترول مصرفی از زرده تخم مرغ از نوع
کلسترول خوب بوده و ضرری برای بدن ندارد.
فواید زرده تخم مرغ به اندازه ای است که از همان دوران کودکی در
سفره غذایی کودک قرار می گیرد .بنابراین شما می توانید به راحتی
سه بار در هفته تخم مرغ مصرف کنید.
حتی افرادی که مبتال به دیابت یا بیماری قلبی عروقی هستند هم
می توانند در طی هفته تا  ۳عدد تخم مرغ مصرف کنند.
مصرف زرده تخم مرغ برای هیچ فردی ضرری ندارد و به دلیل دارا
بودن ویتامین ب ، ۱۲مصرف آن برای تمام افراد توصیه می شود.
منبع :نبض ما

سرگرمیو ورزش

اردیبهشت:
مجبور خواهید شد که با افراد
مهمی به بحث بنشینید تا در رشته
فعالیتتان موفقیتی را که شایستهتان
است بدست بیاورید .ممکن است
این موضوع آنچنان که باید ساده
نباشد  .بهر صورت اگر احتیاج
بکمک دارید نگران شکستن غرورتان نباشید زیرا
که هستند افرادی که عالرغم توقعتان با جان و
دل حاضر بکمک و همکاری با شما میباشند  .در
روابط عشقی و زناشوئی بهبودی بیشتری احساس
خواهید نمود  .متاهلین بهتر است همفکری بیشتر
با همسرشان داشته باشند.
خرداد:
اکنون که احساس میکنید آرامش
بیشتری در زندگی پیدا نموده و
اغلب نگرانیهای مربوط به خانواده و
سالمتی بپایان رسیده است  ،بهتر
است همه انرژیتان را صرف بهبودی
بیشتر موقعیت اجتماعی و رشته فعالیتتان صرف
نمائید  .عشق همچنان بهترین پشتیبان شما
خواهد بود و در زندگی زناشوئی آرامشی بینظیر
تجربه خواهید نمود  .به جشنهای متعددی دعوت
شده و دوستان دوران کودکی و یا تحصیلی را
مالقات خواهید نمود .

شهریور:
باید از سیاره زهره تشکر نمود که با
بازی جدی خود در قسمت احساسی
نقشه تولدتان  ،این دوره را برای روابط
عشقی و زناشوئی فوق العاده خواهد
ساخت  .اگر مجرد هستید  ،مطمئنا”
گرفتار روابط احساسی چندگانه گشته و ممکن
است در ابتدا از این موضوع احساس غرور نیز
بکنید ولی اگر نتوانید در انتخاب جدی یکی از آنها
مصمم باشید  ،نه تنها برای خود بلکه برای دیگران
نیز ناراحتی ایجاد خواهید نمود  .متاهلین نگرانی
نداشته و بیشتر تمرکزشان روی کار و فعالیت و
مسائل مالی خواهد گشت  .امکان جدائی با همسر
بخاطر یک سفر شغلی وجود دارد.

آبان:
خوش قلبی و مهربانی و فداکاری
اکثر متولدین این ماه سبب شده ،
خیلی راهها برویشان باز و بعضی
ها نیز از آنها سوءاستفاده کنند
که خوشبختانه گروه دوم خیلی
زود شناخته میشوند  ،به آن
دسته از این افراد که ندانسته به مسیر بدگویی
و غیبت و دشمن تراشی کشیده میشوند توصیه
میگردد زودتر مسیر خود را تغییر بدهند وگرنه به
دردسرهایی دچار خواهند شد  .آخر این هفته نامه
ایی خوشحال کننده بدستان خواهد رسید .

بهمن:
وقتی نمیتوانید راه حلهای دائمی
برای مشکالت خود پیدا کنید از
حل موقت آنها خودداری کنید .
تعهدهای خود را به صورت کتبی
درآورید  .برای انجام کارهایتان
از سرعتی فوق العاده میتوانید
استفاده کنید که هم به نفع شما ست و هم
اشخاص مهمی را متوجه حضور شما خواهد کرد
 .در یک مهمانی مالقات مهمی خواهید داشت که
برای آینده شما موثر واقع خواهد شد .

آذر:
زوجهای این ماه نباید اجازه بدهند
بعضی از آدمهای ناصالح در
زندگیشان دخالت کنند و یا بعنوان
مشاور سبب بهم ریختن شیرازه
زندگی شان شوند  .اصوال دخالت در
زندگی آدم ها اگر توسط نزدیکترین و دلسوزترین
وابسته ها صورت گیرد شاید بتواند در حل مسائل
یاری رساند ولی وقتی قضیه بدست آدمهای غیر
مسئول می افتد همه چیز بهم میریزد در حالیکه
ثروت در زندگی چهل درصد از متولدین این ماه
نقش مهمی دارد و در مجموع مسائل مادی گاه
نقش حیاتی ایفا میکند  ،این گروه پیوندهای خود
را با مسائلی عاطفی و احساسی و معنوی قطع
میکنند .

اسفند:
از افراد خودخواه فاصله بگیرید .
برخی از صفات خوب شما در محیط
کار باعث میشود وظایف مهمی به
شما ارجاع شود  .دو مالقات مهم
خواهید داشت که یکی در مورد
مسائل تحصیلی و شغلی است و دیگری در مورد
زندگی آینده تان  .به یک سفر کوتاه ولی جالب
خواهید رفت  .یکی از دوستانتان که از شما دلخور
بود ،به اشتباه خود پی خواهد برد و از شما دلجویی
خواهد کرد .
برای سفر برنامه ریزی کنید زیرا امسال برکت
بزرگی برای شما وجود دارد .در  2018بیشتر سفر و
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فروردین:
بعد از مدتهای طوالنی متوجه خواهید
شد که کسی که مورد اعتماد شما
بوده است نسبت به شما احساسی
عاشقانه دارد .عجوالنه قضاوت
نکنید و برای قبول این احساس
بزرگ سعی کنید تالش مثبتی بکنید.
موقعیت مالی ممکن است تغییر بخصوصی نداشته
باشد ولی نگرانی نیز ایجاد نخواهد نمود .موقعیت
سفری چند روزه و تفریحی را از دست ندهید .از
طرف بچهها فوق العاده خوشحال خواهید شد و
متاهلین نیز با تمام تالششان نخواهند توانست بر
سوءتفاهمات غلبه نمایند.

تیر:
بعد از چند سال تالش مداوم،
اکنون وقت استراحت و لذت بردن
از برآوردها را خواهید داشت.
وقت کافی برای مشغول شدن در
انواع فعالیتهایی که از مدتها قبل
در فکرتان بوده اند  ،خواهید داشت و خواهید
توانست وقت بیشتری را با دوستان به شب زنده
داری بگذرانید  .شاید میخواهید برای مدتی با خود
بوده و به تفریح بپردازید و برای همین نیز اگر
مجرد هستید  ،آخرین نگرانیتان در رابطه با عشق
خواهد بود .متاهلین نیز سعی کنید در مقابل
نامالیمات روابط زناشوئی صبوری و تحمل بیشتری
نشان دهید.
مرداد:
موضوع مهم مالی که از مدتها قبل
فکرتان را نگران ساخته بود  ،در این
دوره کامال روشن و حل خواهد شد .
از طرف دیگر  ،دوست و یا یکی از اقوام
خانواده گرفتاری قانونی پیدا نموده و
سعی خواهد نمود که شما را نیز آلوده
سازد  .در این مورد با اعتماد ننمودن بدیگران
میتوانید خودتان را گرفتار نسازید  .به مهمانی ها و
جشن های متعددی دعوت شده و دوستان جدیدی
پیدا خواهید نمود  .مجردین همچنان در جستجو
خواهند بود و عشاق به توافقهای رضایت بخشی
خواهند رسید .

مهر:
برای درصدی باال از متولدین این
ماه  ،عشق دردسرآفرین بوده است
البته شاید برای بعضی این دردسرها
شیرین و پرهیجان باشد ولی برای
برخی مشکل ساز و مانع زندگی
راحت  .بهر حال با توجه به همین
مسئله دختر خانمها و خانم های متولد این ماه
اکثریت زندگی خود را بر مبنای عشق بنا میکنند ،
آنها معتقدند هیچ پیمانی بدون عشق دوام ندارد
 ،گرچه برخی بهمین دلیل سالیانی از عمر خود را
باخته اند ولی حداقل دل به روحانیت و پاکی عشق
بسته اند .

دی:
زحمت شما زیاد میشود ،و این
مقدمه ای برای حرکتتان در یک
مسیر دلخواه است  .فعالیتهای
فرهنگی میتواند اصل وجودی شما
را به اطرافیان بشناساند ،ضمن
آنکه خودتان را نیز خوشحال میکند
 .اگر تصمیم گیری راجع به فعالیتهای اقتصادی
خود را کمی به تعویق بیندازید ،به نفع شما خواهد
بود  .به طور کلی طالع شما در زمینه امور عاطفی
و فرهنگی روشن است  .یک نفر خیال دارد شما
را متوجه خودش کند ،با چشمانی باز اطراف خود
را بنگرید .
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تحصیل کنید .یاد بگیرید ،یاد بگیرید ،یاد بگیرید.

جدول سوداکو  -شماره 1489
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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گزیده خبرهای ورزشی

بازی مقابل فانباستن رؤیایی است اما من نیستم
ایران و آلمان را با مهدی مهدویکیا در میان گذاشتیم و او پاسخگوی سؤاالت ما شد.
ساعت :24مصاحبه کاپیتان اسبق
پرسپولیس و تیم ملی را میخوانید:

* جهانبخش به حضور در بوندسلیگا عالقهمند است؛ آیا واقعا ً
توانایی بازی در لیگ معتبر آلمان را دارد؟
جهانبخش با توجه به شرایط فوتبال هلند ،برای پیشرفت باید به
فوتبال آلمان برود .البته علیرضا حتما ً جدا از توانایی بازی در
بوندسلیگا در ایتالیا ،اسپانیا و انگلیس هم قادر به بازی هست.
علیرضا قبال ً هم از تیمهای خوبی در سایر کشورهای اروپایی پیشنهاد
داشت اما به او گفتم در هلند بماند و بیشتر پیشرفت کند و فکر
میکنم وقتش رسیده که به یک تیم بهتر و بزرگتر برود.

* شما برای حضور در ترکیب
تیم منتخب فوتسالیها مقابل
فانباستن و اینفانتینو اعالم آمادگی
کردید؟
بازی مقابل فانباستن ستاره سابق
فوتبال هلند رؤیایی بود و از من هم
برای این بازی دعوت به عمل آمد اما
متأسفانه پنجشنبه پیک کاری من در
آلمان است به همین دلیل نمیتوانم
در این دیدار حضور داشته باشم.
دوست داشتم قبل از شهرآورد بازی
کنم و از نزدیک مالقاتی با هواداران
فوتبال خصوصا ً هواداران پرسپولیس
داشته باشم اما حیف شد که نمیتوانم بیایم.

میکنم شانس اصلی دو تیم برای گلزنی باشند.

* به شهرآورد برسیم ،شهرآورد حساس پایتخت را چگونه پیشبینی
میکنید؟
قهرمانی پرسپولیس مسجل شده و استقالل هم امیدوار شده تا باز هم
شرایطش را در جدول بهتر کند؛ این مسائل کنار انگیزههای متفاوت
دو تیم حتما ً شهرآورد را بسیار باکیفیت میکند .نتیجه شهرآورد قابل
پیشبینی نیست اما من دوست دارم پرسپولیس برنده شود و جشن
قهرمانی بگیرد ،چیزی که انصافا ً در این فصل لیاقتش را داشته است.

* با دوستان قدیمی در آلمان و احیانا ً همدورههای فوتبالیتان بر
سر شهرآورد کری نخواندید؟
(میخندد) باور کنید در آلمان سرم خیلی شلوغ است .مربیگری در
هامبورگ و سایر کارها باعث شده فرصت سر خاراندن نداشته باشم.
از طرف دیگر وحید هاشمیان دوست نزدیکم اینجا در آلمان نیست که
با او شوخی کنم .فری زندی را هم مدت زیادی است که ندیدهام تا با
هم کری بخوانیم و با کس دیگری هم کری نخواندم.

* خطرناکترین و بهترین بازیکنان شهرآورد را چه کسانی میدانید؟
مامه تیام و علی علیپور خطرناکترین بازیکنان دو تیم هستند که فکر

* چه شد که به یکباره به هلند سفر کردید و تماشاگر بازی علیرضا
جهانبخش شدید؟
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علیرضا همیشه با من در تماس است .جهانبخش از من برای حضور
در بازی آلکمار دعوت کرده بود به همین دلیل آخر هفته قبل به هلند
رفتم و بازی علیرضا را از نزدیک دیدم ،دیداری که در آن جهانبخش
بهترین نمایش را داشت .علیرضا بازیکن بسیار خوبی است که درون
و بیرون زمین بهترین است .سرمربی جهانبخش از عملکرد فنی و
اخالقیاش رضایت دارد و خوشحالم که او نماینده بسیار خوبی برای
فوتبال ایران است .علیرضا پتانسیل فنی خیلی خوبی دارد و حتما ً
میتواند در جام جهانی هم بدرخشد و به تیمهای بزرگ راه یابد.
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* یعنی ما میتوانیم مانند زمان حضور شما ،علی دایی ،علی کریمی
و ...باز هم شاهد حضور لژیونرهای بزرگ در تیمهای خوب اروپایی
باشیم؟
فکر میکنم این بحث کلیشهای شده .فوتبال ما کمبودهای زیادی
در ساختن بازیکنان و مشکالت دیگر دارد اما امیدوارم با درخشش
بازیکنانمان در جام جهانی شاهد حضور چند بازیکن در لیگهای
معتبر اروپایی باشیم.
* از شرایط تیم هامبورگ چه خبر؟ شنیده میشود در حال سقوط
است.
وضعیت هامبورگ اصال ً خوب نیست .از هامبورگ خاطرات خوب
زیادی دارم و االن هم در ردههای مختلف این تیم مربیگری میکنم.
هامبورگ  ۹ ،۸هفته بیشتر پیشرو ندارد ،بازیهایی که در آنها کار
بسیار سختی را پیشرو دارد.
* شما پیشنهاد و اقدامی در جهت بهبود وضعیت هامبورگ نکردید؟
مسئوالن هامبورگ همه کار برای این تیم انجام دادند ،سرمربی این
تیم را هم عوض کردند و ...اما متأسفانه همه این کارها هم جواب
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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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نداد و به نظر هیچ چارهای برای بقای هامبورگ باقی نمانده است.
این دو بزرگ فوتبال مشکلی نداشتند .اختالف نظر همیشه وجود
دارد اما به نظرم قهری وجود نداشت ،با این وجود روبوسی دو بزرگ
* دوست داریم نظرتان را در مورد صحبتهای علی کریمی و فوتبال ایران صحنه خوبی بود و علی کریمی به عنوان کوچکتر به
مناظرهاش بدانیم.
خوبی پیشقدم شد و صحنههای زیبایی به وجود آمد.
به نظرم شفافسازی باید بیشتر شود .صحبتهای علی کریمی هم از
سر دلسوزی بود و منظور بدی نداشت.
* درخصوص شرایط پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا و شکست
سنگین مقابل السد چه نظری دارید؟
* اما بحثهای علی کریمی به دستیار و بدنساز تیم ملی هم کشیده باالخره در فوتبال برد و باخت وجود دارد ولی این موضوع نشان
شد که واکنش کیروش را به همراه داشت.
میدهد پرسپولیس با وجود تیم قدرتمندی که دارد حتما ً با مشکالتی
باالخره بین اهالی فوتبال همیشه ممکن است مشکالتی پیش بیاید .مواجه است که برانکو باید هر چه زودتر آنها را برطرف کند وگرنه
منافع ملی جایگاه خودش را دارد.
ممکن است در بازیهای بزرگتر این مشکالت خودش را بیشتر نشان
دهد.
* با این وجود معتقدید فساد در فوتبال ما وجود دارد؟
بله ،فساد در فوتبال ما وجود دارد که باید با آن مبارزه شود تا * محرومیت از دو پنجره نقل و انتقاالت برای پرسپولیس مشکلساز
هیچگونه شک و شبههای به وجود نیاید .متأسفانه شاهد آن هستیم نمیشود؟
که برخوردی هم اتفاق نمیافتد یا حداقل نوع برخوردها به آن شکل پرسپولیس مجموعه خوبی را در اختیار دارد و نیمکت تیم هم کامل
که باید و شاید بازدارنده نیست.
است .خوشبختانه برانکو هم حفظ شد و با این مربی تمدید قرارداد
صورت گرفت به همین دلیل فکر میکنم پرسپولیس حتما ً میتواند در
* در رابطه با آشتیکنان علی کریمی و علی دایی چه نظری دارید؟ مسابقات آینده هم بدرخشد.

"فوتبال باید خودش را با زندگی مدرن سازگار کند"
کیروش:

اگر ویدئو چک بود،
نتیجه ایران  -آرژانتین
فرق میکرد
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خبرانالین :سرمربی تیم
ملی فوتبال ایران در حاشیه
سمینار مربیان جام جهانی
درباره استفاده از سیستم
ویدئو چک ( )VARدر
رقابتهای روسیه اظهار نظر
کرد.
کارلوس
آفتابنیوز:
کیروش در حاشیه سمینار مربیان جام جهانی درباره جلسه برگزار
شده در سوچی گفت :موضوعات زیادی در این جلسه مطرح شد.
همیشه خیلی مهم است که نسبت به جزییات آگاهی کامل داشته
باشیم .درباره موضوعاتی چون ساماندهی مسابقات ،زمینها و ...
چون مهمترین موضوع برای یک مربی در طول رقابتهای جام جهانی
این است که غافلگیر نشوید .باید موقعی که به مسابقات میرسیم
همه چیز به خوبی برنامهریزی شده و فراهم باشد.
او در پاسخ به این سوال که اما در جام کنفدارسیونها مشکالتی از
لحاظ حمل و نقل برای تیمها در روسیه به وجود آمد ،گفت :این
طبیعی است .یکی از دالیل برگزاری جام کنفدراسیونها یک سال
قبل از برگزاری جام جهانی این است که مشکالتی نظیر حمل و نقل،
آزمایش و حل شود.
سرمربی تیم ملی ایران درباره استفاده از سیستم ویدئو چک در
رقابتهای جام جهانی گفت :باید از هر کاری که بتواند به پیشرفت
اعتبار فوتبال کمک کند استقبال کنیم .ما نیاز داریم تا جایی که
م را بگیریم .به اعتقاد من وقتی شما مشکلی
میتوانیم جلوی سوءتفاه 
دارید ،باید با راه حلی آن را برطرف کنید نه این که بخواهید با یک
مشکل ،مشکل دیگر را حل کنید .البته استفاده از این سیستم نوپا

است و تنها چند سال در بعضی
کشورها و لیگها مورد استفاده
قرار گرفته است اما مطمئنم پس
از هشت یا  ۱۰سال همه چیز
بهتر میشود.
کیروش افزود :مهمترین موضوع
این است که استقالل داوران در
تصمیم گیری حفظ شود .این
سیستم میتواند به داوران در
اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کند.
البته خیلی مهم است کسانی که
در پشت صحنه کار با سیستم
ویدئویی هستند ،تالش نکنند که
در تصمیم داور تاثیر بگذارند و این سیستم باید فقط واقعیت را نشان
دهد .این سیستم فرصتی برای داوران است تا حقیقت را بازبینی کنند.
او ادامه داد :فوتبال بازی خیلی سادهای است و همین سادگی باعث
شد میلیونها یا میلیاردها انسانها جذب آن شوند .ما نیاز داریم
که این بازی را به خوبی متوجه شویم .این وظیفه سیستم ویدئویی
و مربیان است که وقتی تماشاگران در استادیوم نشستهاند ،چیزهای
ساده را ببیند و نه اتفاقات پیچید ه را.
کیروش با بیان این که سادگی ،جادوی فوتبال است ،گفت :باید هر
کاری انجام دهیم تا این سادگی که در فوتبال وجود دارد و آن را هرگز
در رشتههای دیگر نمیبینیم ،حفظ کنیم .اعتقاد شخصی من این است
که وقتی شما مطمئن هستید که با راه حلتان میتوانید رو به جلو
حرکت کنید ،باید آن را انجام دهید .این یک وظیفه است که اعتبار
فوتبال را حفظ کنیم.
سرمربی تیم ملی ایران ادامه داد :این سیستم مثل یه کودک نوپا است
و پنج سال پیش تازه به دنیا آمده اما  ۱۰یا  ۱۵سال دیگر همه چیز بهتر
میشود .مهمترین نکته سادگی و اعتبار فوتبال است .نباید اتفاقی
بیفتد که میلیونها نفر ببینند توپ داخل دروازه رفته اما یک نفر ببیند
که توپ بیرون است .در این شرایط آن داور یا آن تیم بازنده نیست
بلکه این فوتبال است که باخته چون اعتبارش را میبازد .ما نمیتوانیم

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

منکر فناوریهای پیشرفته اطرافمان شویم .این زندگی جدید و مدرن
است .فوتبال باید خودش را با زندگی مدرن سازگار کند.
کیروش در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید که آیا این کودک
نوپا آماده جام جهانی است ،گفت :بهتر از قبل است .اجازه بدهید
برای شما مثالی بزنم .شاید اگر در جام جهانی برزیل این سیستم
ویدئویی بود نتیجه بازی ایران و آرژانتین به خاطر خطایی که روی
اشکان اتفاق افتاد متفاوت میشد .کسی چه میداند .یا نتیجه دیدار
پرتغال و اسپانیا و گل آفساید اسپانیا در جام  .۲۰۱۰پرتغال حذف شد
و اسپانیا به قهرمانی رسید .کسی چه میداند.
به گزارش ایسنا ،وی افزود :شما سالهای قبل چنین فناوریها را در
اطرافتان نمیدیدید اما امروز راه حلهای فناورانه به شما حقیقت را
میگویند و شما هم نمیتوانید منکر آن شوید .اکنون تنها یک راه حل
وجود دارد و آن حفظ اعتبار فوتبال است و این که شما چشمهایتان را
روی سیستمهای  ITنبندید.
سرمربی تیم ملی درباره حضور ایران در جام جهانی گفت :فوتبال
ایران پیشرفت زیادی کرده است .با توجه به تجربه جام جهانی برزیل
و حضور بازیکنان زیادی در اروپا اکنون تیم جنگنده تر و قوی تر شده
است .بازی در لیگ های آسیایی با لیگ های اروپایی متفاوت است .ما
از لحاظ گروهی بهتر شدیم .بهترین تیم آسیا در رنکینگ فیفا هستیم
و بدون شکست مرحله مقدماتی را به پایان رساندیم .همچنین گل
های کمی دریافت کردیم .به همین خاطر با یک رویای مشخص به جام
جهانی روسیه صعود کردیم.
کی روش درمورد رویای تیم اظهار کرد :می خواهیم از مرحله گروهی
صعود کنیم .به طور طبیعی کار خیلی سختی خواهد بود .همه
میدانند در گروه سختی قرار داریم و دو شانس قهرمانی یعنی پرتغال
و اسپانیا در این گروه حضور دارند .با این حال ما مجبور هستیم
نسبت به گذشته عملکرد بهتری داشته باشیم و به پیشرفت خود ادامه
دهیم ،نه تنها برای جام جهانی بلکه برای رقابتهای آینده آسیایی و
مقدماتی جام جهانی باید به این روند ادامه دهیم .هدفمان صعود از
گروه است اما برای این کار نیاز به آماده سازی مورد نظر داریم.
سرمربی ایران درباره تقابل با پرتغال و اسپانیا در حالی که می خندید
گفت :ترجیح می دهم بگویم رویایی با اسپانیا و بازی کردن با پرتغال.
او در ادامه افزود :به عنوان یک سر مربی پرتغالی معتقدم بازی برابر
پرتغال یک فرصت خوب برای من و بازیکنام خواهد بود .رقابت با این
تیم جذاب خواهد بود ،همچنین تقابل با اسپانیا و مراکش نیز این
چنین خواهد بود .گروه جذابی را در جام جهانی شاهد خواهیم بود.
کیروش حضور کریستیانو رونالدو در مقابل تیم ملی ایران را اتفاقی
خاص عنوان کرد و گفت :همیشه رویارویی با بازیکنان بزرگ جهان
خاص است .در رابطه با رونالدو باید با بهترین بازیکن جهان رو به رو
شویم .با این حال زمانی که بازی شروع شود تنها دو تیم هستند که
برای پیروزی تالش می کنند و در پایان بازی مشخص خواهد شد چه
تیمی بهتر است.
اکنون دوران دیگری است و من رونالدو های دیگری در تیم ملی دارم.
اکنون آنها اهمیت دارند .علیرضا جهانبخش ،رضا قوچان نژاد و علی
کریمی رونالدوهای کنونی من هستند که باید مراقبشان باشم .باید
به آن ها توجه زیادی کنم تا بتوانیم به روند موفقیت آمیزمان که همه
خواهانش هستیم ادامه بدهیم.
اسرمربی تیم ملی ایران درباره سردار آزمون ،سعید عزت اللهی و میالد
محمدی که در روسیه پا به توپ هستند گفت :بدون شک حضور آن
ها را در تیم ملی اهمیت زیادی دارد .در سال  ۲۰۱۱تنها یک بازیکن
لژیونر داشتیم که در اسپانیا بازی می کرد .اکنون تقریبا  ۶۰درصد تیم
اصلی در اروپا پا به توپ هستند که سه بازیکن در لیگ روسیه بازی
می کنند .این موضوع برایمان مهم است چون شناخت بیشتری به ما
خواهد داد .این قضیه خود گویای پیشرفت فوتبال ایرانی در هشت
سال اخیر است.

آگهـیهـای اجاره ،فروش و نیازمندیهـا
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.

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

خدمات درب ﮔاراژ

• ﻧﺼﺐ درب ﮔﺎراژ ﺟﺪﯾﺪ
• ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻨﺮهﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ
تنﻈيم و سرويﺲ درب گاراژ

اجاره ٢٠٠٠:دالر (شامل برق ،گرما)

تلفن۷۷۸ - ۸۲۹ - ۲۹۲۷ :
تلفن۷۷۸ - ۲۳۹ - ۲۱۴۸ :

ﻓﻘﻂ  ٧٥دﻻر

Tel604 754 4117
Tel 604 984 9829

)ﻓﯿﺮوز( Tel: 604-298-6867

Queens Road Daycare

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

ﯾﺎﺳﻤﻦ دوﻟﺖﻧﯿﺎ )ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺸﺎور ﮐﻮدک(

ﺑﺎ ﻣﺪرک

)(E.C.E Infant Toddler Special Needs

و  ٢٠ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳ

تلفن۷۷۸ – ٢۳۵ – ٠۹٢۵ :

توجه :کوتاه کردن شلوار  ۵دالر

ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻠﻔﻦ۶۰۴ - ۴۴۰ - ۵۰۰۹ :

 ﺳﺮﯾﻊ ،ﺗﻤﯿﺰ ،ارزان و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن

1

1
- 94

 واﺣﺪهﺎی اداری و ﺗﺠﺎری

 ﻣﻨﺎزل و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﻧﻮﺳﺎز و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

k
Raﬁ
ﻧﻘﺎﺷ
ﻰ و ﺗﻌ
ﻤ
ﯿ
ﺮ
ا
تﺳ
د

تلفن۷۷۸ - ۹۵٢ - ۱۱۴۷ :

961

اﺧﻠ
ﯽ-ﺧ

ﺎرﺟﯽ

-

604

ﺎ

ﺧ
ﺘﻤﺎن

سایت اینترنتی شهـروند بی .سی WWW: shahrgon.com

آموزشﮕاه رانندﮔی
SUN-RISE

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

• ﻧﻘﺎﺷﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ،ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری،ﮐﻔﭙﻮش ﭼﻮﺑﯽ
• ﻻﻣﯿﻨﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ

خدمات نﻈاﻓتی مﯿنا

خﺪمات ساختمان
راﻓﯿﮏ

ﻟﻄ
برآ فا برای
ورد
مﺠانی
تماس ب
ﮕﯿرید.

)ﺑﺎﺑﮏ(

کوکﯿتﻼم  -برنابی

Cell: 604 - 779 - 4825

ﻗادری

مدرس تاﺋيد شده در استان بريتيﺶ كﻠمﺒيا

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن
In touch with Iranian diversity

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

Paciﬁc 4 Renovation
تﻌمﯿرات و نوسازی ساختمان

778-862-2528

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

www.BehPrinting.com

ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﭼﺎﭘﻰ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﻘﻒ
ﮐﺎﺭﺕ ﻭﯾﺰﯾﺖ ،ﻓﻮﻟﺪﺭ ،ﻓﻼﯾﺮ ،ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ،ﭘﻮﺳﺘﺮ ،ﮐﺘﺎﺏ ،ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻓﺮﻭﺵ ،ﻻﺭﺝ ﻓﻮﺭﻣﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﭘﺎﮐﺖ
ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻ ﺑﻮﺭﺩ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﺮﺍی ﻣﺸﺎﻭﺭﯾﻦ ﺍﻣﻼک ﻭ ...

 ۱۰۰۰ﮐﺎﺭﺕ ﻭﯾﺰﯾﺖ ﻓﻘﻂ ۴۹٫۹۵
ﻋﺪﺩ

ﺩﻻﺭ

• 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

www.naturecleaning.ca

ﺳﺮوﯾﺲهﺎی ﻣﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 شﺴتشوی موكت ،ﻓرش و مﺒﻠمان شﺴتشوی داخل انواع ماشين و كشتی منازل ،آپارتمانها و ساختمانهای تﺠاریTile & Grout Cleaning

Payment
Options:
Cheque, Cash
Master Card
& Visa

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
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Carpet and Furniture Cleaning
Tel: 604-671-9880
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ا جا ر ه

ا جا ر ه

Cra�sman Garage
Door Services

35

35
Insured W.C.B
ﻋﻀﻮ BBB

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
اطلس

دی 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

(سیامک)

تدریس خصوصی
شیال محبی (ریاضی)

باله ملی پارس

۷۷۸ ۷۰۹-۳۴۳۲

آرش اندرودی
ایزد نگهدار

۶۰۴ ۳۶۵-۶۹۵۲
۶۰۴ ۹۹۰-۳۰۰۰

(کوکیتالم)

دارالترجمه رسمی ترایسیتی

۶۰۴ ۴۹۲-۰۶۶۶

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)

بنیاد رودكی

کازبا (نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۸۰-۷۳۷۳

بنیاد کانادا و ایران

کازبا اکسپرس (دانتاون ونکوور)

۶۰۴ 72۰-۷۳20

كانون فرهـنگی ایران وكانادا

کازبا (دانتاون ونکوور)
لذیذ (وستونکوور)

۶۰۴۹۱۲-۰۱۵۴

سازمانهـا و انجمنهـای اجتماعی
اتحادیه ایرانیان
ان.آی.تی

604 723-6284
604 468-6104

(خانم نوری)

امیگرانت سرویس

604 684-7498

امیگریشن (مركزی)

604 666-2171

برنابی مولتیكالچرالسوسایتی

604 431-4131

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

میت شاب اند دلی

رز

گلستان

کامپیوتر

دانشمند
شهـروند بی .سی

778 300-4414

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

فرهـنگ بی .سی

778 279-4848

کتابفروشی

(دف)

(تار  -سهتار)

۷۷۸ ۸۵۵-۴۴۰۷

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)

۶۰۴ ۹۸۸-۱۰۷۰

سالمت (نورتونکوور)

604 98۰-۹۹۷۷

شیراز(ونکوور)

604 ۷۱۸-۹۰۹۰

In touch with Iranian diversity

تلویزیون
آریا

604 ۳۹۶-۱۹۱۹

ساتراپ (مجید)

604 723-0171

پرواز

604 723-4307

ویوا سرو یس

604 ۵۵۱-۴۴۴۴

ابراهـیم تحصیلی (ازدواج)

طالق کانادائی

آالیانس پرینت

علی باطنی (باكاد كنسولتینگ گروپ)

مهران حلوی (ایرانتو)

پرینت دیپو
کاپی

A_Homart
سی ترید (فقط بینالملل)

۶۰۴ 714-3208

برق (مسکونی  -تجاری)
۶۰۴ ۲۱۸-۱۰۳۳

( VanCanمجید)

داروخانه
فارماسیو (دکتر حقی) وستونکوور

پروانه پورریاحی

۶۰۴ ۳۳۹-۷۲۲۰

جهـانگیر فامیلی

604 836-5663

رضا مصبریان

۶۰۴ ۹۸۸-۸۳۹۹

مدیس (دکتر شهـریاری) پورتکوکیتالم
نورتوست (دکتر شارعی) نورتونکوور

604 982-0981

دندانپزشكان
حجت پارسا (نورتونکوور)

604 980-0700

الدن کرامتی (نورتونکوور)

604 ۹۸۰-۷۴۷۴

مژ گان معتمدیان (ونکوور)

۶۰۴ ۴۰۸-۲۴۰۸

دی جی

رویا دلورانی

۷۷۳۲-۳۲۱ ۷۷۸

دیوید دی جی

مهـران تقوائی

۷۷۸ ۳۸۸-۷۵۰۰

شادو ویدیو

مهـوش صالحی

۷۷۸ ۸۳۸-۹۱۵۱

Muneris Financial Services

604 737-0236

پزشکان
دکتر مسعود شاهرخی (خانوادگی)
دکتر نازیال سلطانی (خانوادگی)

604 ۹۸۷-۹۸۵۵

شبانه

۶۰۴ ۷۰۸-۱۴۷۰
778 709-9191

رستوران
زیتون

مرکز تعمیر انواع بویلر و فرنس

۶۰۴ ۹۹۶-۲۷۲۷

فروشگاه مواد غذائی

آریا (ونکوور)

۶۰۴ 569-1744

اوربان گیت (کوکیتالم)

۶۰۴ ۴۷۲-۸۸۸۸

افرا (نورتونکوور)

604 987-7454

بازارچه یاس (نورتونکوور)

۶۰۴ ۵۶۶-۴۲۲۲

۶۰۴ ۹۹۰-۹۰۰۶

پارس (نورتونکوور)

۶۰۴ 988-3515

پارسیان (کوکیتالم)

604 931-6121

پرشیا

۶۰۴ ۹۸۵-۲۲۸۸

(نورتونکوور)

پرشیا (برنابی)

پرشیا

۷۷۸ ۲۷۹-۵۵۱۴

(کمرشیال) ونکوور

چهار باغ (نورتونکوور)

رز مارکت
میترا

۶۰۴ ۵۵۹-۳۸۰۰
۶۰۴ ۹۸۵-۲۹۴۹
۶۰۴ 676-07۱6

(برنابی)
(کوکیتالم)

۶۰۴ ۴۷۲-۰۰۴۹
604 9۱۳-۰۶۶۰

(وستونکوور)

نانسی

رادیوهـا

۶۰۴ ۹۲۲-۷۳۷۲

عمران

۶۰۴ ۵6۲-۲۵۳۰

دایانا
604 ۹۱۰-۶۲۴۷

فارسی ونکوور

۶۰۴ ۵۵۲-۹۱۴۰

604 9۲۵-۳۳۰۴
604 988-1212

۷۷۸ ۹۸۷-۰۸۵۹

بیمه

778 686-1432

604 9۲۵-۶۸۰۰

فرنس ـ گاز ـ شومینه

۶۰۴ ۲۵۹-۲۵۴۵

مترو ونکوور

۶۰۴ ۹۸۳-۰۰۱۵
۷۷۸ ۶۸۹-۸۱۱۱

حمید زرگرزاده

۶۰۴ ۳۱۸-۱۳۹۰

۶۰۴ ۵۰۰-۰۳۰۳

( Commendکامند)

604 990-7272

604 983-2867

(مسکونی  -تجاری)

دکتر امیر بهکیش

604 941-4455

پیتر هـانت

604 862-0522

604 986-5554

آذین ویدئو

۶۰۴ ۶۰۳-۹۰۹۹

گلوبال

604 696-2946

استار (نورتونکوور)

آلبرت

۶۰۴ ۵۰۵-۱۰۰۰

بازرسی فنی ساختمان

604 552-7999

دیپو (نورت ونكوور)

604 671-9880

عكاسی و فیلمبرداری

حمل و نقل

امور مهـاجرت

بهـروز زمانی  -طراح گرافیک

چاپخانه

ازدواج و طالق
(پرکردن فرم طالق)

طراحی گرافیک و تبلیغات   

تولید فراوردههـای غذائی
دهـکده (رویال گورمه)

گلفروشی

(نورتونکوور)

604 987-5544

ونک (نورتونکوور)

604 ۷۷۰-۲۱۲۱

(ونکوور)

604 877-0139

یک و یک

فرهـنگی ـ هـنری
انجمن خوشنویسان ایران (ونکوور) 778 889-4820

فرهـنگ ما

۶۰۴ ۹۰۴-۰۸۲۱

امیر
حمید

604 307-1221
604 779-2305

مدارس زبان فارسی
604 ۲۶۱-۶۵۶۴

خانقاه اویسی شاه مقصودی
دهـخدا (نورت ونكوور)

خیام

(كوكیتالم  -برنابی  -ونکوور)

نور دانش (کوکیتالم)

604 985-6863

۶۰۴ ۹۶۱-۹۴۱۱
778 ۸۶۲-۲۵۲۸

رضا مرادیان

۷۷۸ ۷۷۳-۸۰۱۲

(سرویس درب گاراژ)

۶۰۴ ۲۵۸-۸۶۵۶

منصور

وام
رامین امینیان

۶۰۴ 787-8462

حسین پژمان

۶۰۴ ۹۲۵-۷۵۶۵

سپیده گیریوز ()BMO

سودابه موسوی

۶۰۴ 916-0056
۶۰۴ ۷۲۲-۶۵۶۵

()RBC

ورزش

604 913-0601
604 258-7440

باشگاه شاهـین (فوتبال)

604 ۴۴۲-۹۴۳۱

مشاور امالک
ایرج بابائی

بابک

فیروز
604 7۶7-۲۲۴۲

ایرانیان

۶۰۴ ۴۴۰-۵۰۰۹

رافیک

لوله كشی

ویما (گاز و لولهکشی)

۶۰۴ 922-۴۲۰0

نوسازی و تعمیرات ساختمان

604-671-9880

778 386-2400

604 990-0062

جمال

604 420-2220

www.PanBeh.com

طال

۶۰۴ ۹۱۰-۶۰۸۰

نشریات

604 913-۰399

۷۷۸ ۲۳۸-۷۹۲۵

انوش

604 990-7767

الله

مینو

()Speedy

۶۰۴ ۹۸۰-۲۶۴۹

کوئینز ر ُد (یاسمن) نورتونکوور

778 822-7537

مینو

سان رایز (حسین قادری)

778 833-2307

۶۰۴ ۹۴۴-۶۶۶۴

حمیرا (کوکیتالم)

۷۸۸ ۸۸۲-۶۸۹۴

604 552-3336

۶۰۴ ۹۲۸-۲۲۲۴

سردخانه و دیگهـای حرارتی

مهـدکودک و پیش دبستانی

604 986-6364

۶۰۴ ۷۷۹-۴۸۲۵

امین

604 983-2020

فرهـاد

دانستنیهـا

واحد بهـداشت نورت شور

۶۰۴ ۷۷۳-۰۰۹۶

موكتشویی و واكس كفپوش
604 984-6010

778340-8887

نورت شور مولتی كالچرال

كلبه

مهـوش صالحی

پیوند ونكوور

604 983-6700

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

۷۷۶ ۸۳۸-۹۱۵۱

604 921-4726

604 988-2931

ساندویچی

۷۷۸ ۲۳۱-۹۸۷۹

۶۰۴ ۹۷۳-۰۱۱۹

رکس

نیما

تعمیرات لوازم خانگی

(النزدل)

تیشین

موزائیك (صدیقه)

(تار  -سهتار)

604 519-7977

شاهـین گلستانی

قنادی

604 254-9626

۶۰۴ ۵۱۸-۸۳۸۷

604 739-9491
604 696-1121

۶۰۴ 428-۷۳۷۳

مشاور سرمایهگذاری و بازنشستگی

قصابی

پانبه

ارژنگ عطاالهی
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۶۰۴ ۲۲۴-۰۰۱۱

آموزش موسیقی

36

۶۰۴ ۳۳۹-۹۷۹۹

ترجمه

فریبرز خشا

گروه رقص آتش

بابک بقائی

۷۷۸ ۵۵۸-۷۰۸۰

۶۰۴ ۷۱۰-۰۲۴۱

(پرگل خدادوست)

البرز رحمانی

Simcity

خلیج فارس

حسن امتیازی (فیزیک،ریاضی،کلکولس) ۶۰۴ ۷۱۰-۹۶۰۲
۶۰۴ ۹۸۲-۱۱۱۶

النا (مورینکی تراول)

تابلوسازی

۶۰۴ ۹71-5113

(استان بیسی)

604 936-6464

وكیل مهـاجرت و مدافع
بهار مشرقی

()Rutledge Law

604 ۹۸۸-۴۱۵۵

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

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

شهـین شهـمیرزادی
فریده کیهـانی
علی رحمانی

604 ۷۸۰-۴۰۵۰
604 723-9655

مشاور امور مالی و حسابداری
604 990-1718

آرزو ناظری

604 737-0236

آقاخانی

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

ابراهیمی

۶۰۴ 783-6097

سلمان باذوق

۶۰۴ 944-۹292

editor@shahrgon.com

كوئیك تاكس (بیژن جمشیدی)

604 990-8292

 www:

مشاور خانواده و کاریابی
کتایون شیرزاد

604 240-4403

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
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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

• 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

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺮﻗﻰ
Rutledge Law

ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺮﻗﯽ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ وﮐﺎﻟﺖ از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﻮ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از هﺸﺖ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ وﮐﺎﻟﺖ در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﯾﺘﯿﺶ ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ دﻓﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد
را در ﻧﻮرث وﻧﮑﻮور ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻧﺰدل ﮔﺸﺎﯾﺶ و آﻣﺎدﻩ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:
 اﻣﻮرﺧﺮﯾﺪ وﻓﺮوش اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﯿﺰﻧﺲ »«Business اﻣﻮر ﺗﺠﺎری ـ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ هﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ و اﻧﺤﺼﺎر وراﺛﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ،وﯾﺰا و اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﺗﺎﺋﯿﺪ رﺳﻤﯽ اﺳﻨﺎد -و دﯾﮕﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

Address: 200 - 132 East 14th St. North Vancouver, BC V7L 2N3
Phone: (604) 988-4155
Fax(604)988-4154

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.
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