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روز جهانی زن
خجستهباد

ﺻﺮاﻓﯽ ﺣﺎﻓﻆ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮﺗﺮ

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

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ اﯾﺮاﻧﺘﻮ
زﯾﺮﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎوران ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﮐﺎﻧﺎدا

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻬﺮان ﺣﻠﻮی

آﻣﺎدﻩ هﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻤﺎ هﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ اﺳﺖ.

دخرتان
خیاابن انقالب
و ظهور نسل جدید
کنشگران اجمتاعی

Tel: 604.505.1000

www.iranto.ca

mehran@iranto.ca

ﺑﯿﮋن اﺣﻤﺪﯾﺎن

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

604-674-7755
info@bijan.law

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

604 - 842 - 4004

���ﺪس���ﺪﻃﺎ�ﺧﺎ�ﯽ
Arashahani@kw.com

ﻣﺸﺎور اﻣﻼک )ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ـ ﺗﺠﺎری(

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

خاطرات
پرویز صیاد
و صمدش

جمعه  ۶آوریل
کیمیک سنتر
اطالعات بیشتر
صفحه ۲۱

هفتهنامه

ﺻﺮاﻓﯽ داﻧﯿﺎل
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ﺳﭙﯿﺪﻩ ﮔﺮﯾﻮز
ﻣﺘﺨﺼﺺ وام ﻣﺴﮑﻦ

ﻓﺮوش ارز ﺑﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺘﺎب اﯾﺮان

٦٠٤ - ٩١٦ - ٠٠٥٦

ارﺳﺎل دﻻر

Sepideh Greaves BMO Mortgage Specialiﬆ

ﺑﻪ اﯾﺮان

 وام ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻫﺴﺘﻨﺪ

و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ

 وام ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﺗﺎزه وارد ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا

 وام ﺑﺮای اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺎﻧﺎدا اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ

ﻧﯿﮏ ﺟﻮ

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

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

In touch with Iranian diversity

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

دﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﻐﻤﻪ ﻫﺪاﯾﺖﺑﯿﮓ

hedayat law

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

Immigration:
• وﯾﺰای داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

• ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و آﺳﯿﺐدﯾﺪﮔﯽ

• وﯾﺰای ﮐﺎر

• ﻣﺸﺎورﻩ راﯾﮕﺎن

• اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮادﻩ

• ادﻋﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻋﻠﯿﻪ ICBC

• اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری

• درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ

• اﻗﺎﻣﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ هﻤﺴﺮ

• زﻣﯿﻦﺧﻮردﮔﯽ و آﺳﯿﺐ ﺟﺎﻧﯽ

• دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ

Wills & Estates
& Real Estate:

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

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

700 W16th Ave.Vancouver BC V5Z 1S7

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

Tel: 604-629-6757

ﯾﺎور ﺷﻤﺎ در اﻣﻮر ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک
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E: javadiravani@shaw.ca
w: javadiravani.ca

ﺟﻮاد اﯾﺮواﻧﯽ

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.
For any Real Estate Transaction
or Appraisal Call Today!

Azi Hosseini

Naz Mashinchi

Property Manager

Personal Real Estate Corpora�on

778.881.4414
Bus 604.688.8669

604.617.7758

azi@azihomes.com
azihomes.com

naz@mashinchi.ca
nazmashinchi.com

Bus 604.939.6666

In touch with Iranian diversity

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

()داراﻟﺘﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺗﺮایﺳﯿﺘﯽ

Tri-City Translation Services

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻓﺘﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺮایﺳﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ
 ﭘﻮرتﻣﻮدی و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﺟﻬﺖ، ﭘﻮرتﮐﻮﮐﯿﺘﻼم،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم
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
 ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻧﻮرتﺷﻮر اﯾﺴﺘﺎدﻩاﯾﻢ١٩٨٦ ﻣﺎ از ﺳﺎل

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

 ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اداری در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا، ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻪهﺎی ﻣﺎﻟﯽ٣٠ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از

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

Providing Legal Services Including:

• Eﬆate Planning
• Real Eﬆate Law
• Business & Commercial Law
• Civil Litigation
• Criminal Law
• Personal Injury & ICBC
• Driving Oﬀences

4
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Tel: 604-984-3646 | www.lakeswhyte.com

• Wills & Eﬆates

ﺳﻬﯿﻞ ﺣﺎﺗﻤﯽ

:ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ

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
ICBC ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ

•
•
•
•
•
•
•
•

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
In touch with Iranian diversity

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

هﺮ روزﺗﺎن ﻧﻮروز ﻧﻮروزﺗﺎن ﭘﯿﺮوز
ﺟﯿﻢ هﺎﻧﺴﻮن و ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮐﻬﻦ
وﮐﻼی ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺨﺼﯽ

Tel: 604-984-7555

Fax: 604-985-7515

Toll Free: 1-855-942-6766
#300 – 1401 Lonsdale Ave., N Van, BC V7M 2H9 | www.hansonco.ca
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دﻓﺘﺮ وﮐﺎﻟﺖ »هﺎﻧﺴﻮن« ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻧﻮروز ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ
و ﺑﻬﺎر دلاﻧﮕﯿﺰ را ﺑﻪ هﻤﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺳﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺳﻼﻣﺘﯽ
.و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮای هﻤﻪ آرزو دارد
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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
Tel: 604 -

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

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

1490

604-626-1033
jaribab@telus.net

زمیﻦ ،ﺧاﻧه ،تاون هاوس،
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
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اردشیر زارعی قنواتی

جنگ تجاری
دونالد ترامپ با جهان
پیام توئیتری "دونالد ترامپ" رئیس جمهوری
آمریکا در خصوص افزایش تعرفه بر روی
فوالد و آلومنیوم وارداتی به این کشور در
روز پنج شنبه اول مارس موجب یک زلزله در
حوزه اقتصاد جهانی گردید .از آنجا که دونالد
ترامپ به عنوان یک رهبر معتقد به ارجحیت
منافع آمریکایی حتی در تضاد آشکار با قوانین
بین المللی و سیستم موسوم به "تجارت
آزاد" شناخته می شود و اینکه حجم بزرگ
اقتصاد این کشور تقریبا همه شرکای خارجی
و کشورهای قدرتمند جهان را تحت تاثیر قرار
می دهد ،این تصمیم وی به تبع اقتصاد جهانی و
ثبات مالی در این حوزه بین المللی را به شدت
دستخوش نوسان خواهد کرد .از طرف دیگر از
آنجا که فوالد و آلومنیوم وارداتی به آمریکا از
قیمت بسیار پائین تری نسبت به تولیدات مشابه
در این کشور برخوردار است ضمن اینکه به نفع
تولید کنندگان فوالد و آلومنیوم داخلی است
اما با افزایش قیمت این فلزات ،صنایع ماشین
سازی ،هواپیماسازی ،حوزه ساخت و ساز مسکن
و بسیاری از دیگر عرصه ها که وابستگی زیاد
به مواد فلزی در این کشور دارند را دچار بحران
افزایش ارزش قیمت تولید و خدمات خواهد
کرد .به همین دلیل در همان روز جمعه با اعالن
این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا ،بالفاصله یک
سقوط نسبی در بازارهای بورس جهانی اتفاق افتاد
و به خصوص سهام شرکت های فوالد و آلومنیوم
اروپایی ،کانادایی ،ژاپنی ،کره جنوبی و تا حدود
کمتری چینی به شدت تا حدود  3,7درصد ارزش
خود را از دست دادند .کانادا و اتحادیه اروپایی

Vol. 25 / No. 1490 - Friday, Mar 9, 2018

ﻋ�ﯽ ر�ﻤﺎ�ﯽ

6

با صادرات باالی  460میلیون دالری ،کره جنوبی
باالی  270میلیون دالر ،مکزیک حدود  230میلیون
دالر ،برزیل  200میلیون دالر ،ژاپن  140میلیون
دالر ،چین  91میلیون دالر ،روسیه  80میلیون دالر
و ترکیه  78میلیون دالر ،صادرات ساالنه فوالد و
آلومنیوم به آمریکا دارند که در مجموع میلیون ها
شغل را در این حوزه کالن به خود اختصاص می
دهند .با افزایش تعرفه  25درصدی فوالد و 10
درصدی آلومنیوم وارداتی به آمریکا که در راستای
سیاست "ناسیونالیسم اقتصادی" ترامپ دنبال
می شود یک تغییر موازنه عامدانه به نفع تولید
کنندگان آمریکایی و در جهت نقض قوانین تجارت
جهانی علیه صادر کنندگان خارجی اعمال می شود
که می تواند به یک "جنگ تجاری" در سطح جهانی
نیز دامن بزند.
محکومیت شدید این تصمیم دونالد ترامپ از قاره
آمریکا ،اروپا و آسیا از همان ساعات اولیه اعالن
این تصمیم انجام گرفت و نهادهای بین المللی
در حوزه اقتصاد جهانی نیز با این موج همراه
شدند .اما نکته جالب در اینجا بود که یک روز

بعد رئیس جمهوری آمریکا به جای اینکه به عنوان
یک سیاستمدار و رهبر قدرتمندترین کشور جهان
در صدد کاهش تنش پیش آمده باشد با صراحت
بیشتری در حساب توئیتری خود اعالن کرد "انتقاد
از وضعیتی که در آن ایاالت متحده  ،چند میلیارد
دالر ،در تجارت با تقریبا هر کشوری که کسب و
کار دارد از دست میدهد ،جنگ های تجاری خوب
و پیروزی در آن آسان است" .در حالی که وی در
ماهیت همان "تاجر دغلباز" وارد عرصه سیاست
شده است ،چندان تعجب آور نیست که هم اکنون
نیز در نگاه کالن به حوزه اقتصاد "منافع یکجانبه"
آمریکا را در نقض قواعد پذیرفته شده تجارت
جهانی دنبال کند .این سیاست در اتحادیه اروپایی
خشم رهبران آن را موجب گردید و جدا از اظهارات
رهبران کشورهای اروپایی ،عکس العمل نهادهای
سیاسی و اقتصادی این اتحادیه را نیز برانگیخت
و آنان تهدید به مقابله به مثل کردند .چنانچه
"ژان کلود یونکر" رئیس کمیسیون اروپا روز جمعه
وعده داد که در صورت عملی شدن اظهارات آقای
ترامپ ،اتحادیه اروپا پاسخی قاطع به آن می

دهد و تاکید کرد "ما دست روی دست
نخواهیم گذاشت تا صنعت ما بر اثر
این اقدامات ناعادالنه متضرر شود و
هزاران فرصت شغلی به خطر بیفتد".
هم چنین "جاستین ترودو" نخست وزیر
کانادا هم گفته است "اطمینان دارد که
خواهد توانست از صنایع کشورش در
این زمینه دفاع کند" .در کنار چین که
بزرگترین رقیب آمریکا تلقی می شود و
نسبت به این تصمیم واکنش اعتراضی
نشان داد ،دبیر فدراسیون فوالد و آهن
ژاپن هم گفته این تصمیمات زنجیر ه یی
منفی از اقدامات را در پی خواهد داشت
که نه تنها فوالد و محصوالت فلزی بلکه
بقیه عرصههای اقتصادی و حتی امنیت
ملی کشورها را هم متاثر خواهد کرد".
همچنین به موازات ناخشنودی بسیاری
از صاحبان صنایع آمریکایی نسبت به
تصمیم ترامپ ،رئیس صندوق جهانی
پول (ایاماف) هم گفته تصمیم آمریکا
نه تنها خارج از این کشور که بر اقتصاد خود
ایاالت متحده هم تاثیر منفی خواهد گذاشت.
تمام این کنش و واکنش ها در خصوص اعالن
تصمیم دونالد ترامپ نسبت به افزایش تعرفه بر
روی فوالد و آلومنیوم وارداتی نشانه های واضع
یک جنگ تجاری در سطح بین الملل خواهد بود
که در راستای تغییر سیاست ترجیح "اکونومی" بر
"ژئوپلتیک" در دولت جدید آمریکا می باشد .نکته
جالب در این است که به خالف تصور غالب تاثیر
منفی این سیاست بیشتر بر روی متحدین نزدیک
آمریکا متمرکز است و چین به عنوان رقیب اصلی با
توجه به حجم پائین تجارت فلزی با آمریکا چندان
تحت تاثیر قرار نمی گیرد .اگر طبق قول و تاکید
ترامپ این سیاست عملیاتی شود بدون تردید
هم اینکه اتحادیه اروپایی و دیگر کشورهای زیان
کننده در این مقطع زمانی که ترامپ در بسیاری
موارد دیگر نیز در جهت نقض منافع آنان حرکت
کرده است ،اقدامات تالفی جویانه در پیش می

ﻣﺸﺎور ﺷﻤﺎ در ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری
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www.alirahmani.com
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$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 . . .



سیاست  -گف ت و گو

انتخابات پارلمانی ایتالیا در روز یکشنبه ،چهارم مارس
منجر به نتایجی شد که هرچند تا حدودی قابلپیشبینی
بود اما به دلیل رأی باالی راستگرایان و جنبش
پوپولیست «پنجستاره» بسیاری از سیاستمداران و
تحلیلگران را غافلگیر کرد .نخستوزیر اسبق ایتالیا به
دلیل عدم امکان نخستوزیری تا یک سال دیگر به دلیل
دوران محکومیت خود از قبل «آنتونیو تایانی» رئیس
فعلی پارلمان اروپا را کاندیدای سمت نخستوزیری
کرده بود که حاال با پیروزی حزب لیگ در این ائتالف
امکان تمکین حزب اول از حزب فروتر در این ائتالف
وجود ندارد .از طرف دیگر با توجه به رأی ٣٧درصدی
این ائتالف که برای تشکیل دولت کافی نخواهد بود،
جلب مشارکت حزبی دیگر برای تشکیل دولت ائتالفی
با رهبری این فراکسیون پنجحزبی بسیار سخت خواهد
بود .از سوی دیگر ،پیروز اصلی این انتخابات حزب
پنجستاره با کسب  ٣٢درصد آرا که تبدیل به بزرگترین
حزب درون پارلمان آینده شده است ،اگر از نگرش قبل
از انتخابات خود برای عدم ائتالف با دیگر احزاب کوتاه
بیاید ،امکان بیشتری نسبت به ائتالف رقیب برای تشکیل
دولت خواهد داشت .اما در این میان بازنده اصلی حزب
حاکم «دموکرات» به رهبری ماتئو رنزی بوده است که با
کسب رأی کمتر از  ٢٠درصد هیچ شانسی برای تشکیل
دولت ندارد و تنها میتواند در ائتالف با یکی از دو جناح
پیروز به عنوان حزب دوم ایفای نقش کند.
برای دموکراتها نیز تصمیمگیری در این خصوص بسیار
مشکل است؛ چنانکه نزدیکشدن به راستگرایان برای
آنان خودکشی سیاسی است و پیوستن به جنبش
پنجستاره تا حدود زیادی متحدان اروپایی آنان را ناخشنود

envoierfs@gmail.com
www.envoier.com

mansour@muneris.com
www.muneris.com

ﻫﻤراه:

ﻫﻤراه:

۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶

۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲

ﺑﺎ  ٣٠ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ

خﺪﻣات بیﻤه و سرﻣایهگﺬاری ﻣا ﺷاﻣﻞ:
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ

…ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی ارزی

…ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ )(Bank Draft
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ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ

میکند .در این میان احزاب کوچکتری از جمله جریانات
کمونیستی هم وجود دارند که هرچند ائتالف آنان با
راستگرایان کامال منتفی است اما به دلیل رأی پایین
حزب دموکرات که قبال با آن در ائتالف قرار داشتهاند
هیچ معادلهای را تغییر نخواهد داد ،در صورتی که اگر با
جنبش پوپولیست پنجستاره متحد شوند ،امکان تشکیل
دولت برای این حزب و شوکهکردن اتحادیه اروپایی را
دارند .به همین دلیل با توجه به ترکیب آرای جناحها و
احزاب سیاسی زمینه تشکیل دولت آینده در ایتالیا بیش
از پیش در هالهای از ابهام قرار دارد و در هر صورتی به
لحاظ بروز بحران در سومین قدرت اتحادیه اروپایی یک
ضربه بزرگ به موجودیت این اتحادیه خواهد بود.
براساس گمانهزنی سیاستمداران و تحلیلگران امور
ایتالیا در چنین شرایطی تشکیل دولت باثبات در این
کشور تقریبا منتفی و تا حدودی غیرممکن تلقی میشود
و از هماکنون تقریبا همگان متفقالقولاند که تحمیل
سیاستهای انقباضی دولت «آنگال مرکل» بر ساختار
اتحادیه اروپا دلیل اصلی تمام تالطمهای سیاسی
درون این اتحادیه بوده است .چنانکه «سون گیگولد»
نماینده حزب سبزها پیروزی نیروهای دست راستی و
ضد اروپایی را نتیجه دیگری از سیاستهای دولت آلمان
دانسته و میگوید« :بیکاری جوانان و فقر در ایتالیا
حاصل اعمال سیاست صرفهجویی اقتصادی آلمان در
اتحادیه اروپا است» .اگر نتایج انتخابات پارلمانی ایتالیا
با پیروزی راستگرایان افراطی و پوپولیستهای منتقد
سیاستهای اتحادیه زنگ خطر واقعیتری را برای این
رهبران به صدا درآورده است .آنان که چشم امیدشان
به سیلویو برلوسکنی به عنوان ناجی در زمان افول چپ

میانه حاکم بود ،حاال با پیشیگرفتن حزب لیگ بر حزب
ایتالیا به پیش برلوسکنی بسیاری از امیدهای خود را
بربادرفته میبینند.
نتایج انتخابات ایتالیا بار دیگر اثبات کرد که
سیاستهای اتخاذشده در یک دهه اخیر اتحادیه اروپا
کامال شکست خورده است و نیروهای ضدسیستمی از
چپ تا راست به میزانی از قدرت در بین رأیدهندگان
دست یافتهاند که میتوانند بسیاری از معادالت سنتی
را در هم بریزند .این نتیجه حتی فراتر از قاره اروپا
در انتخابات ریاستجمهوری سال  ٢٠١٦آمریکا هم با
اقبال عمومی جوانان به «برنی سندرز» که با تقلب
در حزب دموکرات از رقابت نهایی باز ماند و سپس
پیروزی «دونالد ترامپ» به وضوح خود را نشان داده
بود .در واقع جوامع غربی هماکنون دارند تاوان بحران
مزمن نظام سرمایهداری و شکست کامل سیاست
«نئولیبرالیسم» بر ساختار جهانی را میپردازند.
بعد از فروپاشی شوروی و رؤیای «پایان تاریخ»
ایدئولوگهای نئولیبرال در یک مسیر جنونانه،
دولتهای سرمایهداری گام به گام تمام امتیازات
تعیینشده در «دولت رفاه کینزی» را از طبقات کارگری
و زیرین اجتماعی بازپس گرفتند و موجب رشد شتابناک
شکافهای طبقاتی در تمامی جوامع شدند .اینکه گفته
میشود ثروت یک درصد جامعه معادل ثروت ٩٩
درصد دیگر جامعه در سطح جهانی رسیده و متعاقب
آن جنبشهای اعتراضی بزرگی علیه سیستم حاکم
ظهور یافته ،واقعیتی عینی است که متأسفانه تا امروز
نهادهای قدرت در سیستمهای ملی ،اتحادیهای و جهانی
هنوز نخواستهاند حقیقت و تبعات آن را بپذیرند.ایتالیا
اتفاقا یکی از کشورهایی بود که در متن این تخریب
نئولیبرالیستی قرار داشت و مثل اسپانیا ،یونان ،ایرلند و
پرتغال بحران اقتصادی به شدت گریبان آن را گرفته بود
اما رهبران اتحادیه اروپا با سیاست ارعاب و تهدیدی که
یونان را به تسلیم واداشت ،فکر کردند میتوانند جوامع
دیگر را هم به تمکین وادار کنند؛ امروز ایتالیا و فردا
اسپانیا که بدون تردید در همین مسیر گام برمیدارد.
پس بهزودی اتحادیه اروپا باید در سیاستهای اساسی
خود تجدیدنظر کند یا آماده فروپاشی باشد.
ادامه بحران سیاسی در ایتالیا که میتواند منجر به
تجدید انتخابات شود ،در صورت عدم توافق احزاب
برای تشکیل دولت ائتالفی میتواند این بحران را به کل
اتحادیه اروپایی منتقل کند و آن هم در زمانی نامناسب
که در واشنگتن دونالد ترامپ نیز علیه این اتحادیه
شمشیر را از رو بسته است.

سال  / 25شماره  - 1490جمعه  18دنفسا 1396

گیرند که جدا از به اصطالح بروز
جنگ تجاری می تواند به حوزه
ژئوپلتیک و گسست های تازه
بین آمریکا و این کشورهای متحد
نیز تسری یابد .در عرصه داخلی
آمریکا هم این موضوع ارتباط
مستقیمی با منافع ابرشرکت
های حامی جمهوریخواهان در
تقابل با حامیان دمکرات ها دارد
و به خصوص اینکه این تصمیم
می تواند ضربه بزرگی به صنایع
ماشین سازی به عنوان بزرگترین
حامی دمکرات ها بزند .به همین
دلیل اگر این تصمیم اجرایی شود
شاخص های سهام شرکت های
آمریکایی نیز تغییرات ملموسی
پیدا می کند و با توجه به حجم
شاغالن در این صنایع نه به نفع
اقتصاد آمریکا و نه در جهت ایجاد
شغل های جدید خواهد بود .هر
چند که رهبران آمریکایی همیشه
سعی کرده اند از سیستم جهانی
از جمله تجارت آزاد بیشترین
سود را کسب کنند اما هم اکنون
راهبرد اقتصادی ترامپ در تصویر
شعار "اول آمریکا" فقط با فشار
به نظام جهانی می خواهد در
"سود" شریک باشد و "زیان" را
به گردن دیگران بیاندازد .این
سیاست که در نگاه اول به نظر
می رسد منافع آمریکا را نمایندگی
می کند اما در تحلیل نهایی
مسیری است که برای همیشه
می تواند هژمونی این کشور را بر
نظام بین الملل پایان داده و روند
قطبی گرایی و حتی چند قطبی
شدن جهان را تسریع کند .این
سیاست نه تنها هیچ وجهه "ملی"
در مفهوم منافع "جمهور مردم"
آمریکا ندارد که به شدت هم یک
سیاست "امپریالیستی" خواهد
بود که هیچ قرابتی با "اقتصاد
ملی" در موقعیت ترقی خواهانه
آن نخواهد داشت.
96/12/12

بحران سیاسی ایتالیا زنگ خطری برای اتحادیه اروپا
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تاریخ

جزئیات جدید کودتای  ۲۸مرداد :توصیه سیاه در باره حصر مصدق
سیا اسناد بیشتری از «زندهباد شاه!» منتشر کرد
ویرایش :دنیل سیگل و مالکوم برن
ترجمه :شیدا قماشچی
تاریخ ایرانی ۱۲ :فوریه  ،۲۰۱۸واشنگتن  -بخشهایی از تاریخ سیا
مربوط به کودتای  ۱۹۵۳ایران که در اواخر سال  ۲۰۱۷منتشر شد به
رویکرد این سازمان در انجام عملیات نگاهی منتقدانه دارد و به تأثیر
بوروکراسی و سیاست بر نحوه ٔ پیشبرد فعالیتهای برونمرزی آمریکا
تاکید میکند.
گزارش سیا که در آرشیو امنیت ملی دانشگاه جورج واشنگتن منتشر
شد نیز جزئیاتی از نحوه ٔ طراحی و اجرای این نقشه آشکار میکند.
بخشهایی از تاریخچه « -زندهباد شاه!»  -دو بار در سالهای ۲۰۰۰
و  ۲۰۱۱در دسترس عموم قرار گرفتند ولی هر دو این نسخهها مشابه
یکدیگر بودند و فقط بخشهای محرمانه ٔ  ۱۳۹صفحه را منتشر کرده
و باقی جزئیات را همچنان محرمانه باقی نگاه داشته بودند .سال
گذشته ،در پاسخ به آخرین درخواست از جانب آرشیو امنیت ملی،
سیا موظف شد تا یک نسخه ٔ دیگر را منتشر کند .این بار میزان متون
منتشر شده افزایش چشمگیر یافتند ولی همچنان مقدار زیادی
از اطالعات را مخفی نگاه میداشتند .در این مطلب سعی شده
نمونههایی از متون مختلف منتشر شده در طول سالیان به منظور
مقایسه کنار هم قرار بگیرد.
تفاوت میان اسناد منتشر شده در سال  ۲۰۱۱و ۲۰۱۷
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در آخرین نسخه ۳۷ ،صفحه از ضمیمه و متن اسناد که قبال ً محرمانه
بودند انتشار یافتهاند .همچنین قسمت زیادی از جدول فهرست
مضامین که پیشتر حذف شده بود منتشر شده و این موضوع کمک
بسیاری به ما میکند .با وجود اینکه دسترسی بیشتر شده ولی میزان
قابل توجهی از نحوه ٔ برنامهریزی و اجرای کودتا محرمانه باقی مانده
است.
اضافه بر این ،دو بخش از  ۵بخش پیوست  -همراه با عناوینشان -
محرمانه باقی ماندهاند .آرشیو امنیت ملی مجددا ً درخواست کرده تا
این دسته از مطالب حذف شده ،از ردهبندی خارج شوند.
یکی از دالیل انتشار نسخه ٔ طوالنیتر و کاملتر «زندهباد شاه»
میتواند این باشد که در ژوئن  ،۲۰۱۷وزارت امور خارجه باالخره مجوز
انتشار مجموعه ٔ مجلد روابط خارجی ایاالت متحده آمریکا  FRUSرا
صادر کرد .این مجموعه ،اسناد بسیاری زیادی را شامل میشد که
به مدت  ۶۰سال از دسترس عموم خارج بودند .مقامات سیا که
این اسناد را از ردهبندی خارج کردهاند احتماال ً در راستای تصمیم
دولت برای انتشار مجلد «روابط خارجی ایاالت متحده آمریکا» عمل
کردهاند.
  
چرا سه نسخه تاریخی از آژاکس موجود است؟
از سال  ،۱۹۵۳سیا سه نسخه ٔ متفاوت از گزارش داخلی مربوط به
کودتا تهیه کرده است .قدیمیترین نسخه توسط یکی از طراحان
نقشه ،دونالد ویلبر ،در ماه مارس  - ۱۹۵۴یعنی فقط چند ماه پس
از اجرای عملیات  -تهیه شده است .این نسخه در واقع بیشترین
جزئیات درباره ٔ طراحی و اجرای نقشه را در برمیگیرد و به وضوح
برای آموزش ماموران مخفی در آینده نوشته شده است .اما بنا به
گفته ٔ مقامات کنونی سیا در این نسخه کمبودهایی وجود دارد .یکی
از آنها عدم بیطرفی نویسنده است .به گفته ٔ یکی از مقامات «ویلبر
مواضع شخصی داشته است» به خصوص در قبال کرمیت روزولت،
فرمانده اجرایی عملیات ،که «همه ٔ توجهها را به خود جلب کرده
بود» .مساله ٔ دیگر نبود گفتوگو و مصاحبه با دیگر افراد شریک در
کودتاست؛ ویلبر بیشتر اوقات به دانستههای خود اکتفا کرده است،
به اضافه ٔ آنچه که از اسناد در اختیار داشته است( .مجلد «روابط
خارجی ایاالت متحده آمریکا» نشان میدهد که او به واکنش کرمیت
روزولت بالفاصله پس از انجام عملیات دسترسی داشته است ).نکته ٔ
آخر اینکه گزارش او فقط جوانب اجرایی عملیات را در برمیگیرد و
جوانب تحلیلی این پروژه را شامل نمیشود.
تاریخچه ٔ ویلبر علیرغم شکایت قضایی آرشیو امنیت ملی بر اساس
قانون آزادی مطبوعات در سال  ،۱۹۹۹تاکنون محرمانه باقی مانده
است .اما نیویورکتایمز توانست به یک نسخه از آن دسترسی پیدا
کرده و بعضی از اسامی و جزئیات را حذف کرده و باقی مجموعه را در
سال  ۲۰۰۰بر روی وبسایت خود منتشر کند.
نسخه ٔ دوم« ،نبرد بر سر ایران» ،تاریخ مشخصی ندارد ولی در اواسط
دهه ٔ  ۱۹۷۰مشاهده شده است .با در نظر گرفتن کانون تمرکز این
نسخه و لحن آن و همچنین دوره ٔ تاریخی که در آن نوشته شده است،

میتوان نتیجه گرفت که هدف نگارنده به وضوح دفاع از عملیات سیا
بوده است .سیا در آن برهه به دلیل افشای جاسوسیهای داخل
کشور و انجام عملیات غیرقانونی در تمام جهان رسوایی بزرگی به بار
آورده بود .نگارنده ٔ متن این تاریخچه به طور ضمنی با اتهاماتی که به
سازمان وارد میشد  -از جمله انتساب عناوینی چون «فیل وحشی و
سرکش»  -مقابله میکند و تالش دارد تا ثابت کند که عملیات تیپی
آژاکس ،اسم رمز کودتای « ،۱۹۵۳توسط باالترین ردههای دولت
برنامهریزی و تصویب شده است».
بخش حیرتانگیزی از این گزارش گزیدهای از مطالب رسانهها را نقل
میکند و آنها را مورد انتقاد قرار میدهد که به عمد حقایق مربوط
به کودتا و آژانس مرکزی اطالعات را تحریف کردهاند.
آخرین گزارش درون سازمانی سیا که از آن اطالع داریم در سال
 ۱۹۹۸منتشر شده و «زندهباد شاه! آژانس اطالعات مرکزی و سقوط
نخستوزیر ایران محمد مصدق ،آگوست  »۱۹۵۳نام دارد .بنا به
گفته ٔ مقامات سیا ،یکی از اهداف این نسخه توصیف تحلیلی اقدامات
سیا در جریان کودتا بود .همچنین ،یک دیدگاه عمومی وجود دارد
که مسائل و مشکالت پیشین با دسترسی به اسناد موجود برطرف
شدهاند ،در نتیجه یک تاریخنگار برجسته از کارکنان سازمان باالخره در
جایگاهی قرار گرفته تا کاملترین نسخه ٔ ماجرا را به نگارش دربیاورد.
(اگرچه از میزان تخصص نگارنده ٔ این نسخه نسبت به مسائل ایران
اطالعی در دست نیست).
پیروزی غیرقابل پیشبینی محمد خاتمی در سال  - ۱۹۹۷و توجه
بسیار زیاد بیل کلینتون به این مساله  -میتواند یکی از دالیل توجه
دوباره به مساله ٔ کودتا باشد.
تردید در مورد محرمانه بودن اطالعات
به جز یک مورد استثنا  -صفحه  - ۳۹نسخههای پیشین «زندهباد
شاه!» که طبق درخواست آرشیو امنیت ملی منتشر شدند فقط شامل
پاراگرافهایی بودند که سیا در همان ابتدا از ردهبندی خارج کرده
بود .این نسخه ٔ جدید بخشهای زیادی از متن را که پیشتر محرمانه
بودند در دسترس قرار داده است .همانطور که قبال ً توضیح داده
شد ،بیشتر این اسناد با آنچه که در مجلد وزارت امور خارجه FRUS
منتشر شده مطابقت دارد ولی با این وجود چندین اختالف کوچک
به چشم میآید.

در تعدادی از موارد ،آنچه که محرمانه باقی مانده بود مسائل کوچک
و بیاهمیتی بود و این پنهانکاری حتی توجیهی نداشت .برای مثال
استفاده از کلمات نامناسب برای ارجاع به مصدق ،در نسخههای
اولیه حذف شده بودند( .ص )۴
این مساله میتوانست تمجید برانگیز باشد ،اما جالب اینجاست که
مقامات آمریکایی در حین تدارک مقدمات عملیات تیپیآژاکس هم
به صورت علنی و هم در محافل خصوصی مصدق را تحقیر و حتی از
اصطالحات بسیار ناهنجار استفاده میکردند .بخشی از قسمتهای
متن «زندهباد شاه!» که در ابتدا محرمانه نبودند ،از متن حذف
شدند .یک نمونه از آن ،فرمان شاه برای برکناری مصدق است .این
هم یک نکته ٔ بسیار جالب است زیرا یکی از عوامل موفقیت عملیات،
پس از آنکه تالش نخست با شکست مواجه شد ،تصمیم به انتشار
این فرامین به صورت گسترده بود.
یک نمونه ٔ دیگر ،حذف پینوشتهایی است که به اسناد غیرمحرمانه
اشاره داشتند و حتی گزیدههایی از کتاب خاطرات روزولت «کودتا»
حذف شدهاند( .نسخههای اول «نبرد بر سر ایران» تمامی بخشهای
متن که از کتب بسیار مشهوری که سالها پیش در بازار موجود بودند
را حذف کرده است).
محرمانهسازی بیدلیل اسناد غیرقابل اجتناب است ،به خصوص اگر
به موضوع آشنایی کافی نداشته باشید .اما مساله ٔ اصلی این است
که اینگونه پنهانکاری بیش از حد باعث شده تا مردم درک غلطی از
کودتای  ۱۹۵۳داشته باشند .بخش اعظمی از تاریخ باید سالها پیش
در دسترس عموم قرار میگرفت و اگر بخشی از مجامع اطالعاتی
و دیپلماتیک ،به درخواست دولت بریتانیا گوش فرا نمیدادند،
میتوانست این اتفاق بیفتد.
در سالهای اخیر اما مقاومت دولت آمریکا در برابر این مساله
کاهش یافته است و نکته ٔ جالب آخر اینکه سیاستگذاری جدید باعث
شد تا در ماه ژوئن  ۲۰۱۷مجلد وزارت امور خارجه منتشر شود .اما
نکته ٔ مهم این است که منافع و اعتبار ایاالت متحده به دلیل محرمانه
نگاه داشتن و نفی واقعیت کودتا برای این مدت طوالنی ،آسیب
فراوان دیده است.
  
نکات قابل توجه در آخرین نسخه ٔ «زندهباد شاه!»
کسانی که داستان کودتا را دنبال میکنند میتوانند انواع نکات جدید
 ولی نه لزوما ً افشاگرانه  -را در این اسناد بیابند .برخی از این نکات باآنچه که در ماه ژوئن در مجلد وزارت امور خارجه منتشر شد مطابقت
دارد .اما مجلد وزارت امور خارجه به گونهای طراحی شده که در مورد
چنین مسائلی هیچگونه موضعی اتخاذ نکند ،در حالیکه «زندهباد
شاه!» بخشی از تحلیل یک تاریخپژوه است که نقطه نظرات خودش
را در مورد مسائل مختلف ابراز کرده است .دیدگاه او در مورد اهمیت
عوامل ایرانی و ماموران سیا در موفقیت کودتا و به خصوص نقش
روزولت در ماجرا ،میتواند با واکنشهای تند برخی از خوانندگان
مواجه شود.
تاکنون مهمترین بخش نسخه ٔ جدید «زندهباد شاه!» ،مبحث دقیق
تعامل (و یا عدم تعامل) میان بخش تحلیلی و اجرایی سازمان
اطالعاتی آمریکاست .این مبحث میتواند برای متخصصین اطالعات و
ناظران ایران به یک اندازه جالب باشد.
در زیر برخی از مسائل جالب نسخه ٔ اخیر را گردآوری کردهایم:
  
تأیید رئیسجمهور
یک نکته ٔ بسیار مهم که از اسناد کودتا حذف شده بود ،تاییدیه ٔ
پرزیدنت آیزنهاور بود .تاریخ ویلبر یک روز دقیق را ذکر کرده است
( ۱۱جوالی  )۱۹۵۳و مجلد وزارت امور خارجه نیز به یک دستنوشته
بر روی سند اشاره میکند که همان تاریخ را نشان میدهد .اما
گردآورنده ٔ مجلد وزارت امور خارجه اضافه میکند« :هیچ مجوز کتبی
از جانب رییسجمهور پیدا نشده است».
«زندهباد شاه!» ،هم کمک چندانی نمیکند .در صفحه ٔ  ۱۸نوشته
شده که «در اسناد موجود نشانی وجود ندارد که چه کسی به سیا
مجوز شروع عملیات را داد ولی احتمال قریب به یقین دستور توسط
آیزنهاور صادر شده است ».مدرک نویسنده ٔ این مطلب یک سند
از اسناد داخلی سیا نیست بلکه نقلی قولی است از جانب استفن
امبروز ،نویسنده ٔ کتاب خاطرات آیزنهاور.
«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
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ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﺟﻬﺖ  MRIرا ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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تاریخ

جزئیات جدید کودتای  ۲۸مرداد:
جزئیات عملیات تیپیآژاکس
نسخه ٔ سال « ۲۰۱۷زندهباد شاه!» جزئیات جدیدی پیرامون طراحی،
اجرا و پیامدهای تیپی آژاکس در اختیارمان قرار داد .نخست آنکه
به این موضوع اشاره میشود که مقامات سیا عقیده داشتند دولت
زاهدی به اندازه ٔ کافی قدرت آن را دارد تا برای مدت زمان کوتاهی
جایگزین مصدق شود ولی برای طوالنی مدت با چالش مواجه خواهد
شد زیرا «شاه هیچوقت به طور ثابت از هیچ نخستوزیری حمایت
نکرده و سیا هیچ دلیل موجهی نمیبیند که در این مورد تغییری
صورت بگیرد( ».ص)۷۰
این ارزیابی سیا جالب است به خصوص اگر از این منظر به آن
بنگریم که سیا در حال بررسی آن بود که چه منافعی در ایران به
خطر میافتد .از دید ماموران سیا ،هرگونه بیثباتی و آشوب سیاسی
زمینه را برای حزب کمونیست توده فراهم میکرد و در نتیجه بهترین
راه مقابله با خرابکاریهای شوروی در ایران ،وجود یک دولت مرکزی
قدرتمند و باثبات بود( .ص )۱۱
این اطالعات جدید نشان میدهد که سیا آگاهانه در تالش بود تا
مصدق را با کسی جایگزین کند که برای جلب اعتماد و حمایت ملی
به مدت زمان بسیار زیادی نیاز داشت و ممکن بود باعث شود تا در
عرصه ٔ سیاست ایران چنددستگی و افتراق پدید بیاید.
در آخرین نسخه «زندهباد شاه!» به تغییر اساسی که در فاصله ٔ  ۱۵تا
 ۱۹آگوست اتفاق افتاد نیز اشاره میشود .مؤلف مینویسد که تیپی
آژاکس در اصل به عنوان نقشه ٔ یک کودتای نظامی طراحی شد که
«هدفش بر سر کار نشاندن زاهدی به عنوان رئیس نیروهای نظامی
و سپس نخستوزیر بود( ».ص )۴۸
این تالش در روز  ۱۵آگوست شکست خورد ،ارتشبد نصیری در حالیکه
فرمان شاه مبنی بر انتصاب زاهدی به نخستوزیری را تحویل میداد،
دستگیر شد .به دلیل دستگیری نصیری ،زاهدی پشتیبانی نظامیان را
از دست داد و به این ترتیب در تالشهای بعدی برای برکناری مصدق
نمیشد بر نظامیان تکیه کرد.
گزارش به این موضوع میپردازد که فرامین امضا شده توسط شاه تمامی
هویت تیپیآژاکس را تغییر داد زیرا هدف دیگر انجام یک کودتای نظامی
نبود ،بلکه باید مردم را متقاعد میکردند که شاه از قدرت قانونیاش برای
برکناری نخستوزیر استفاده کرده ولی مصدق این حکم را نپذیرفته و در

نتیجه «نخستوزیریاش غیرقانونیاش است( ».ص  )۴۸نتیجه آنکه
دومین و آخرین تالش برای سرنگونی مصدق در روز  ۱۹آگوست بر جمعآوری
حامیان شاه متمرکز شد و نویسنده ادعا میکند که «یک کارزار درگیری
روانی با سرعت و تمرکز باال» از یک کودتای نظامی به دقت طراحی شده،
تاثیرگذارتر بود( .ص )۵۵
این نسخه ٔ جدید از «زندهباد شاه!» برخی از مباحث مربوط به دادگاه
مصدق را علنی میکند ،از جمله اینکه رفتار شاه و نقش سیا در
شکلگیری دولت زاهدی چه بوده و شاه چگونه با پیامدهای آن مواجه
شد .البته به نظر میرسد که یک نکته ٔ بسیار کلیدی از متن حذف
شده است .در این گزارش به تلگرامی از سیا اشاره میشود که در آن
سیا تالش کرده تا شاه را متقاعد کند که اجازه ٔ برگزاری یک دادگاه
علنی را ندهد و «از هر حرکتی که مصدق را به یک شهید بدل کند،
اجتناب به عمل بیاورد( ».ص )۱۱۰
مطلب اینگونه ادامه مییابد که به نظر میرسد «فشار قابل توجهی
از جانب واشنگتن» باعث شد تا شاه علیرغم تمایلش از برگزاری
دادگاه علنی چشمپوشی کند .اضافه بر این ،در همین تلگرام سیا
به زاهدی توصیه شده تا مصدق را «در اقامتگاهی در یک روستای
کوچک محصور کرده و به شدت تحت نظر بگیرد( ».ص )۱۱۰
برخی از این جزئیات در مجلد وزارت امور خارجه موجود هستند.
آنچه در «زندهباد شاه!» حذف شده آنست که زاهدی خواستار اعدام
بیدرنگ مصدق بوده است و شاه نیز در حقیقت قصد داشته در
صورتی که حزب توده بعد از دادگاه تهدید کند که دست به اقداماتی
خواهد زد ،مصدق را اعدام کند( .ممکن است این همان مطلبی باشد
که در حال حاضر از صفحات  ۱۱۰و یا  ۱۱۲حذف شده است).
  
سیا یا نیروهای داخلی ایران؛ چه کسی پشت پرده ٔ سقوط مصدق است؟
نسخه ٔ سال « ۲۰۱۷زندهباد شاه!» به این بحث تاریخی دامن میزند
که اگر سقوط مصدق نتیجه ٔ آن چیزی است که در جامعه ٔ ایران و در
میان نیروهای داخلی رخ داد ،آیا سیا باید مسئولیت این سرنگونی
را به عهده بگیرد؟ این گزارش اطالعات جدیدی میدهد که نیروهای
ایرانی در این امر دخیل بودهاند ،از جمله میزان اهمیت روحانیون در
متقاعد ساختن مردم جنوب تهران که تظاهرات تودهایها نشان از
دخالت شوروی دارد و مصدق به آن مجوز داده است( .ص )۶۳
با این وجود ،کامال ً تاکید شده که بدون راهنمایی و حمایت سیا،
کودتا علیه مصدق بدون تردید شکست میخورد .نویسنده به این

$1,878,000.00
ld

So

w

Ne

• • • • • • 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

$200K

)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.

آنچه که در این اسناد بیش از همیشه واکنشهای جنجالی در پی
خواهد داشت میزان تأثیرگذاری شخص کرمیت روزولت در عملیات
تیپیآژاکس است.
در این مورد موضع «زندهباد شاه!» نامشخص است که آیا روزولت
در واقع تنها دلیلی است که عملیات پس از شکست اولیه ،به موفقیت
انجامید؟ تا آنجایی که به واشنگتن و سفارت آمریکا در ایران مربوط
میشد ،عملیات تیپی آژاکس در روز  ۱۵آگوست به اتمام رسیده
بود .این نسخه از «زندهباد شاه!» میگوید که «اغراق نیست اگر
بگوییم عملیات تنها به دلیل کرمیت روزولت و واکنش سریع او برای
تغییر هویت تیپیآژاکس از عملیات نظامی به «واکنش سیاسی» با
موفقیت انجام شد( ».ص )۷۸
در عین حال نویسنده احتماال ً بدون آگاهی ،پیچیدگی شرایط را هم

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 :
ﺑﻨدهعشﻖاموازهردوجﻬانآزادم
دﺳﺘﺒﻨد ،مﺲ ،اره کاری

آموزش زیوراﻻت ) مﺲ  -ﺑرﻧﺞ -ﻧﻘره(

��زا� ��ﯿ��

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

نقش کرمیت روزولت در عملیات تیپیآژاکس تا چه حد اهمیت دارد؟

مﺤﻤد ﺻوﻓﯽ

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

موضوع اشاره میکند که پس از شکست اقدامات روز  ۱۵آگوست و
دستگیری نصیری «واکنش سریع مصدق و ریاحی باعث شد تا حضور
ارتش در عملیات تیپیآژاکس غیرممکن شود( ».ص )۵۰
نویسنده در ادامه گزارش میدهد ،بدون نقلقول و یا ارجاع به اسناد،
که «مهمترین شخصیتهای ضد مصدق ،جراتشان را از دست دادند»
ه
(ص  )۵۰و همه چیز را بر عهده ٔ روزولت گذاشتند( .ص  )۵۵نکت ٔ
مهمتر آن است که گزارش در آخر نتیجه میگیرد بدون سیا ،فرد
مناسبی برای جایگزینی مصدق پیدا نمیشد« .هیچ نخستوزیری
قدرت کافی نداشت تا اکثریت مجلس را در دست بگیرد و یا دولت
ائتالفی از تمامی احزاب و دستهها تشکیل دهد( ».ص )۸۸
به عقیده ٔ نویسنده ،در نهایت عملیات کرمیت روزولت بود که یک
پشتیبانی مردمی از شاه را سازماندهی کرد و از زاهدی ،در نبود
جایگزین مناسب برای مصدق ،حمایت کرد.
مطابق شواهدی که به تازگی در دسترس قرار گرفتهاند  -و همچنین
اطالعاتی که برای چندین دهه در دسترس بودهاند  -بخشهای جدید
منتشر شده از «زندهباد شاه!» احتماال ً بحثهای بیشتری را به وجود
خواهند آورد که چه کسی باعث موفقیت کودتا شد .اما خوانندگان
به نوعی حس «آشناپنداری» را نیز تجربه خواهند کرد زیرا نویسنده ٔ
«زندهباد شاه!» تا حد زیادی از همان منابعی استفاده کرده که
طی سالهای اخیر با بهرهگیری از قانون آزادی اطالعات از ردهبندی
خارج شدهاند و یا در مجلد وزارت امور خارجه منتشر شدهاند.

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

Instagram: farzan6066
Facebook : Farzaneh Fazilat

New Coast Realty



تاریخ

این نسخه از «زندهباد شاه!» همچنین بخشهایی از جزئیات مالقات
میان واشنگتن و بریتانیا که پیشتر محرمانه بودند را در برمیگیرد.
گزارشی از مالقات میان سی.ام .وودهاوس ،رئیس امآی ۶در تهران
و مقامات سیا و وزارت امور خارجه در نوامبر ( ۱۹۵۲بالفاصله پس
از پیروزی آیزنهاور در انتخابات) وجود دارد که در آن وودهاوس بر
آسیبپذیری ایران در برابر نفوذ کمونیستها تاکید میکند و «به
مساله ٔ نفت اشارهای نمیکند» .این استراتژی باعث شد تا آلن دالس
«توجه بیشتری» به ایده ٔ انجام عملیات مخفیانه برای سرنگونی
مصدق نشان دهد( .ص )۱۶
این جزئیات جدیدا ً منتشر شده مؤید یافتههای سندی هستند که
در آگوست  ۲۰۱۷در آرشیو امنیت ملی منتشر شد و گزارش مالقاتی
بود که در سال  ۱۹۵۲میان دیپلماتهای بریتانیایی و مقامات وزارت
امور خارجه صورت گرفت .در این مالقات انگلیسیها به آمریکاییها
پیشنهاد کردند که در انجام کودتا برای سرنگونی مصدق همکاری
کنند .این گزارش به خوبی نشان میدهد که انگلیسیها این بار
استراتژی جدیدی به کار بردند تا حمایت آمریکاییها را جلب کنند و
آن پررنگ نشان دادن خطر نفوذ کمونیستها در ایران بود .استراتژی
پیشین آنها برای حفاظت از منابع نفتی کمپانی ایران  -انگلیس
شکستخورده بود.
مسائل داخلی سیا
شاید بیشترین تفاوت میان نسخه ٔ سال « ۲۰۱۷زندهباد شاه!» و
نسخههای پیشین در علنی ساختن ضمیمه ٔ گزارش باشد که در آن به
«تنش میان بخش تحلیل و اجرای عملیات» داخل سیا در حین تیپی

در آخر ،این نسخه از «زندهباد شاه!» به دیدگاه نویسنده در زمینه
میراث تیپیآژاکس بر جایگاه سیا ،برنامههای دولت آیزنهاور و میزان
تأثیر عملیات مخفی به عنوان ابزاری برای سیاست خارجی میپردازد.
او مینویسد که سیا «هیچ تحقیق و یا تحلیلی انجام نداد تا بررسی

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
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در نظر میگیرد و چنین تحلیلهایی ارائه میدهد« :باید در نظر
داشت که سیا به صورت مستقیم میتوانست تنها بر پایتخت تأثیر
بگذارد و این تأثیر اندک بود .کرمیت روزولت به اندازه ٔ کافی پول و یا
مأمور در اختیار نداشت که بتواند تظاهراتی به وسعت آنچه در تهران
و دیگر شهرها اتفاق افتاد را ساماندهی کند».
در این نسخه اشاره میشود که روزولت در توضیح به آیزنهاور ،دالس
و رئیس ستاد کاخ سفید درباره ٔ اینکه او «به عمد» به دولت اطالعات
نداده ،نشان میدهد که عملیات تا چه میزان در روزهای حیاتی میان
 ۱۵تا  ۱۹آگوست از تصمیمگیری در واشنگتن به دور بوده است.
  
دخالت بریتانیا

آژاکس پرداخته شده است .در این ضمیمه ،تصویر حیرتانگیزی از
دوگانگی در سیا ترسیم میشود که در آن گزارشات روزمره از جزئیات
عملیات را از تحلیلگران پنهان میکردند .طبق این گزارش «هیچ
مدرکی» وجود ندارد که نشان دهد «بخش  NEAاداره ٔ امور خاور
نزدیک کرمیت روزولت با اداره ارزیابی ملی و یا تحلیلگران اطالعاتی
 OCIدر تماس بوده است( ».ص  )۱۱۳اضافه بر آن ،اداره ٔ عملیات
استراتژیک درخواستهای اداره ٔ ارزیابی ملی برای بهروزرسانی
اطالعات را رد کرده است( .ص )۱۱۴
به بیان دیگر ،تحلیلگرانی که مسئول ارزیابی عواقب استراتژیک
طوالنی مدت عملیات آژاکس و وقایع ایران بودند ،تحلیلهایشان را
بدون دسترسی به اطالعات دقیق و بهروز و بدون آگاهی نسبت به
آنچه که در ایران اتفاق میافتاد ،انجام میدادند.
به گفته ٔ «زندهباد شاه!» دلیلی که کمبود اطالعرسانی میان
تحلیلگران و ماموران عملیاتی را بسیار پراهمیت میکند آن است که
بخش تحلیل اطالعات سازمان سیا مسئولیت ارائه ٔ گزارش روزانه (از
آنچه که میتوانست روابط خارجی آمریکا را دستخوش تغییر کند)،
به رئیسجمهور را داشته است( .ص )۱۱۶
در آخر ،این ضمیمه ٔ جدید افشا میکند که مقامات ارشد سیا از این
تنش میان بخش عملیاتی و تحلیلی مطلع بودهاند .این گزارش نتیجه
میگیرد که «باالترین درجات مدیریت سیا هیچ اقدامی نکردند تا
شکاف میان بخش طراحی نقشه و اجرای آن را کاهش دهند و حتی
این شکاف را تقویت هم کردند .آلن دالس بخش تحلیلی آژانس
را در حین عملیات آژاکس نادیده گرفت و ترجیح داد تا از روابط
شخصیاش به عنوان منبع اطالعات بهره بگیرد( ».ص )۱۱۸
برای نمونه نویسنده اشاره میکند که مکس تورنبرگ ،مدیر یک
کمپانی نفتی و مشاور «دولتهای خاورمیانه در امور نفتی و مسائل
اقتصادی» ،یکی از منابع اصلی دالس در مورد ایران بوده است( .ص
 )۱۱۹نویسنده اضافه میکند که تورنبرگ «دسترسی ویژه» به دالس و
مقامات کلیدی وزارت امور خارجه داشت( ».ص )۱۱۹
  
درسهایی که باید آموخته میشد

کند که آژانس چه خطاهایی مرتکب شد و یا چه کاری را درست انجام
داد ».سپس به بررسی این موضوع میپردازد :مهمترین درسهایی
که از تیپیآژاکس گرفته شدند ولی از یاد رفتند( .ص )۷۹
برای نمونه ،به گزارش یک دیدار در سال  ۱۹۵۳اشاره میکند که
روزولت به آیزنهاور ،دالس ،کابینه و رئیس ستاد کاخ سفید گفت که
پیروزی عملیات تیپیآژاکس به این معنا نیست که آمریکا میتواند
«در همه جا ،معجزه کند» و توصیه کرد که در آینده پیش از اقدام
برای انجام عملیات مخفی ،تا جای ممکن از آن حذر کنند( .ص )۷۹
با این وجود ،نه سیا و نه دولت آیزنهاور به هشدار روزولت توجه
نکردند و فقط یک سال پس از آن عملیات مشابهی در گواتماال به پیش
بردند با نام عملیاتی  PBSUCCESSکه بر اساس «نتیجهگیریهای
مشکوک» از تیپیآژاکس طراحی شده بود( .ص )۸۹
نویسنده این بحث را مطرح میکند که «سرعت و راحتی آنچه که
این دو عملیات به دست آوردند مقامات سیا را اغفال کرد» .آنها این
برداشت اشتباه را داشتند که «سیا میتواند وقایع جهانی را هر وقت
اراده کند و با کمترین هزینه در جهان سوم تغییر دهد» .این اشتباه
تا زمان حمله به خلیج خوکها در سال  ۱۹۶۱به طول انجامید ،زمانی
که دولت کندی باالخره «ارزیابی تازهای از کاربرد و انعطافپذیری
عملیات مخفیانه به عنوان ابزار سیاست خارجی به دست آورد».
(صص )۹۰-۸۹ ،۸۱
بنابراین به گفته ٔ کوخ« ،شاید مهمترین و منحصربهفردترین نتیجه ٔ
تیپیآژاکس تقویت مواضع سیا در دولت به عنوان ابزاری سیاسی بود و
مسئولیت سازمان در زمینه ٔ عملیات خارجی را تحکیم کرد( ».ص )۹۰
پس از آنچه که موفقیت در ایران و گواتماال شناخته شد «هرگونه
تردیدی که دالس در زمینه ٔ عملیات  PBSUCCESSو تیپی آژاکس
داشت از میان رفت( ».ص )۹۰
آنچه که دولت آیزنهاور و سیا از مساله آموختند این بود که سیا
توانایی زیادی دارد تا آنچه که پیشتر توسط نظامیان انجام میشد
را با موفقیت به انجام برساند .اطالعات نظامی سیا پس از آژاکس
به میزان زیادی ارتقا یافت زیرا این عملیات «متخصصین عملیاتی
غیرنظامی خارج از کشور» را با ماموران غیرنظامی خارج از کشور که
نقشهها را طراحی و اجرا میکردند در خط اول قرار داد( .ص )۹۰
در نتیجه تیپی آژاکس یک نقطه ٔ عطف در تاریخ سازمان اطالعات
به شمار میرود زیرا این عملیات میزان قدرت عملیات برونمرزی به
عنوان ابزار اجرایی سیاست خارجی آمریکا را تعریف کرد و همچنین
جایگاه سیا به عنوان یک ابزار عملیاتی را تحکیم بخشید.
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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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ﻓﺮﺑﻬﻰ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﭘﺮواز ﺑﻪ

• ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرتﺣﺴﺎبهﺎی ﻣﺎﻟﯽ
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اطالعیه

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

اطالعیه

اطالعیه صندوق همبستگی با کارگران
ایران  -ونکوور

اطالعیه

آموزش مقدماتى زبان انگلیسی

و آشنايى با فرهنگ كانادا براى
بزرگساالن و تازه واردين

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

آموزش نقاشی و طراحی با
خانم عزت پاکدوست

کارگاه آموزشی برای یادگیری طراحی و نقاشی
برای مبتدیان را خواهیم داشت .شرکت درین
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انجمن ایرانیان برنابی
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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

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

اطالعیه

مدرسه ی نور دانش

اطالعیه برگزاری کالسها در مناطق شهری

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

نورتونکوور ،برنابی ،یو بی سی و کوکیتالم

یا داشتن فاصله در رزومه خود ،ما در سازمان

تمرینی نداشتهاند ،خالی از لطف نخواهد بود

چون شکر شیرین و چون گوهر ،زبان فارسی

(امکان مشاهده کار کالس برای یک جلسه هم

فارسی ،فرهنگ و آیین و نشان پارسی

خدمات مهاجرین استان بریتیشکلمبیا به رایگان

برنامه حتی برای کسانی که هیچ گونه تجربه و

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 با سپاس از همکاری داوطلبانه خانم پاکدوست
..
هیج حزب ،سازمان ،نهاد و دولتی وابسته نیست.
هدف این تشکل ،جمع آوری و ارسال کمک مالی روزهای دوشنبه ،از ساعت  6:30تا  ۳۰:8شب
به تشکلهای کارگری مستقل و فعالین کارگری  .355West Queen Rd
زندانی و یا خانواده های آنها میباشد که به دلیل 2K6 North Vancouver, BC. V7N
دفاع از خواستهای کارگران و مبارزه آنها مورد آزار برای شرکت درین دوره لطفا نامنویسی کنید.
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

تحصیالت و تجربه تدریس نقاشی دارند و چند

آموزشی در استان بریتیش کلمبیا و بهرهمندی

با سپاس فراوان از همکاری داوطلبانه خانم هما
سروشی مشاور امالك که سالها تجربه آموزگاری
در مدارس ونکوور را دارند.

رایگانست)
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مدرس آن خانم عزت پاکدوست میباشند که

غیر انتفاعی داخل کشور و چندین سال فعالیت

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

به شما در پیدا کردن مسیر انتخاب شغل کمک
میکنیم.
لطفا برای اطالعات بیشتر با شماره
زیر تماس بگیرید.

نگین۶۰۴ - ۶۸۴ - ۲۱۲۳ :

1396  دنفسا18  جمعه- 1490  شماره/ 25 سال
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FederalAuction.ca/Persian
ﭼﻮب ﺣﺮاج ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﺟﻮاﻫﺮات ﻗﯿﻤﺘﯽ و اﻧﻮاع ﺳﺎﻋﺖ وﯾﮋه ﻧﻮروز
Consignments making up the majority of items include 1-5ct Colorless Diamond rings, GIA certiﬁed Fancy
Yellow & Fancy Pink Diamonds, Fine Jewellery with Rubies, Sapphires, Emeralds, Jade, Tourmaline and
more. Watches include Rolex Datejust and Day-Date, and Piaget - All under the Gavel

Men's Rolex MILGAUSS Automatic

Men's Rolex DAYTONA 'PAUL NEWMAN F DIAL'
Automatic Wristwatch

٢٠١٨  ﻣﺎرچ١١ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ١ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ
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 ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ٢ ﺷﺮوع ﺣﺮاج ﺳﺎﻋﺖ
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15ct (tw) Burma Ruby and Diamond Necklace
and Earrings Set

Sunday, March 11, 2018

Viewing at 1 pm | Auction at 2 pm

Trump International Hotel and Tower, 1161 West Georgia St, Vancouver.
Grand Ball Room South, 3rd Floor (Parkade lane access from Bute Street)
Terms: 15% handling, GST and PST in effect. Cash, Visa, MasterCard, Bank Draft.Federal Auction Service. (Not a Govt. Agency) © FAS 2018

Ph: 604-601-2069
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پافشاری شرکتهای راجرز و بل برای فروش گوشی به مشتریان
اصرار به فروش توسط کمپانی  Bellو کمپانی  Rogersبه
بهای زیر پا گذاشتن ارزشهای اخالقی
بعد از پخش خبر از سیبیسی ،بل رسما معذرت خواست

تحقیقات دوربین مخفی سی بی سی که به مدت هفت روز پی
در پی نحوه عملکرد فروشنده های کمپانی بل را ضبط کرده است
نشان میدهد که فروشنده های این کمپانی تاکتیکهایی را به کار می
گیرند تا به هر نحوی که شده محصول خود را بفروشند!
برای کسانی که مشتری کمپانی هایی مثل راجرز و بل کانادا هستند
دریافت تلفنهای فروش یا مراجعه به درب منزل کامال عادی است
هر چند که از این عمل خسته شده باشند! هر کسی به روش
خودش سعی می کند گرفتار چنین تبلیغات حضوری و تلفنی نشود
و خیلی ها ممکن است گیر بیفتند.
یکی از مخاطبین رسانه هدهد کانادا دیروز با ارسال ایمیلی به این
موضوع اشاره کرده و از تجربه خود نوشته است! با این مضمون:
سه ماه یکبار ،تلفنی از کمپانی بل دریافت می کردم که سعی
می کرد بعد از یک احوال پرسی صمیمانه سواالتی از این قبیل
بپرسد ،چند ساعت در روز و برای چه منظوری اینترنت را استفاده
میکنم! در جواب اغلب می گفتم شرمنده پشت فرمانم! خالصه
از سرم وا می کردم تا اینکه همین دیروز وقت گذاشتم و حرفهای
فروشنده را اتفاقا پشت فرمان تا انتها با تمام جزئییات گوش دادم!

گفتم شاید بعد از  7سال مشتری بودن
شامل تخفیف هستم! ولی اشتباه می
کردم! اتفاقا میخواست  10دالر بیشتر
هزینه کنم! مجبور شدم با لحن تند تری
به او بگویم که اگر اینبار سعی کنند که
همان سرویسی که دارم دوباره برای من
بفروشند شکایت خواهم کرد!
تا اینکه امروز از سی بی سی همین خبر
را شنیدیم!
دوربین مخفی سی بی سی که نحوه
فروش درب به درب کمپانی بل را را ضبط
کرده است نشان می دهد که فروشنده ها
به طور مرتب سعی می کنند تا مشتریان
بالقوه را با ارائه قیمت و سرعت اینترنت
گمراه کنند و با دادن بعضی از وعده های
دروغین در مورد قیمت ها ،تبلیغات،
سرعت اینترنت و فیبر نوری مشتریان را
مجاب به خرید مجدد کنند! مشتریانی
که هزینه ماهانه همین سرویسها را پرداخت میکنند! با تبلیغات
تلفنی و مراجعه درب به درب فروشنده ها مواجه می شوند که
سعی دارند مشتری را قانع کنند که در صورت اضافه کردن مبلغی
از سرعت اینترنت باالتری برخوردار خواهند بود!
تحقیقات پنهانی دوربین در مورد شیوه های فروش بل کانادا –
بزرگترین شرکت مخابراتی کانادا – نشان میدهد که آنها با فریب
تکراری مشتریان از طریق فروش مجدد درب به درب در محله های
اطراف تورنتو این کا را انجام میدهند.
انگیزه این تحقیقات توسط سی بی سی شکایت از نحوه فروش
و ابراز ناامیدی مشتریان از کمپانی  Bell Canadaبوده است تا
تحقیقات مستندی را در این زمینه انجام دهد که پس از خواندن
مجموعه ای از داستان هایی درباره فروش از طریق اصرار و تاکتیک
های غیر اخالقی توسط فروشندگان این کمپانی تصمیم به تحقیق
می گیرد!

چندی پیش سی بی سی مطلبی منتشر کرد که در آن تعدادی از
کارکنان کمپانی راجرز  Rogers Communicationsدر ایمیل ها
و مصاحبه ها با  Go Publicمی گویند که آنها تحت فشار شدید
هستند تا در هر تماس تلفنی حتی برای افراد مسن محصول را
بفروشند در حالیکه آنها نیازی به داشتن آن سرویس ندارند .
آنها ادعا کردند که حتی به ازای روزهایی که آنها جهت مرخصی
بیماری سر کار نیستند کمپانی راجرز میزان فروش ماهانه را که
باید توسط هر کارمند انجام شود را تغییر نمی دهند!
الزم به توضیح است که همزمان با تهیه این مطلب وب سایت سی
بی سی به روز رسانی شد و در پایین مطلب نوشته شد که پس
از ارایه این گزارش شرکت بل طی یک نامه رسما معذرت خواهی
کرده است.
تهیه و تنظیم :مریم چارکی

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

کالهبرداری  ۱۷میلیون دالری با مشارکت یک وکیل زن ایرانی

به گزارش سایت پرشین میرور براساس گزارشها و اطالعاتی جدیدی
که روز چهارشنبه  ۷مارس روزنامه تورنتو استار منتشر کرده ،یک
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پرونده جنجالی و پیچیده شبکه کالهبرداری  ۱۷میلیون دالری در
شهر تورنتو که دو مرد و یک زن ایرانی تبار هم در آن مشارکت
داشتهاند ،ابعاد تازهتری پیدا کرده است.

وکیل زن ایرانی بنام گلناز وکیلی هم در این کالهبرداری نقش کلیدی
داشته است.
گلناز وکیلی که از سال  ۲۰۱۳و پس از افشای ماجرای کالهبرداری
 ۱۷میلیون دالری ناگهان از کانادا
فرار کرده بود ،به گزارش پلیس
به کانادا بازگشته تا در دادگاه
شهادت دهد و از خود دفاع کند.
یکی از کارآگاهان ایرانی تبار
واحد جرائم مالی پلیس تورنتو،
بنام آلن (علیرضا) فاضلی ،روز
چهار شنبه  ۷مارس به روزنامه
تورنتو استار گفته است ،گلناز
وکیلی که در سال  ۲۰۱۳با
مبلغ  ۵هزار دالر پول نقد و یک
ساک دستی کوچک همسر و
خانواده خود را ناگهان رها کرده
و از کانادا گریخته بود ،حاال به
کانادا بازگشته تا بعنوان شاهد
در دادگاه محاکمه کالهبرداران
شرکت کند.
چهار متهمی که در رابطه با
پرونده کالهبرداری  ۱۷میلیون
دالری در چند هفته گذشته در
تورنتو دستگیر شده بودند ،روز
سهشنبه  ۶مارس در دادگاه
تفهیم اتهام شدند و به قید
ضمانت تا زمان محاکمه آزاد
شدهاند.
سه تن از متهمان آزاد شده به
قید ضمانت ،آرش میثاقی ( ۴۸ساله) ،معصومه شاعر– واالیی (۴۸
ساله) و باب (بهرام) عزیز بیگی ( ۵۳ساله) نام دارند و ایرانی تبار
هستند.

روز سه شنبه در دادگاه تفهیم اتهام چهار متهم دستگیر شده ،با ارائه
اسناد و مدارک مشخص شده بود که آرش میثاقی و گرانت ارلیک،
گلناز وکیلی را در سال  ۲۰۱۳از کانادا فراری داده بودند.
در ماجرای کالهبرداری  ۱۷میلیون دالری تورنتو شبکهای از افراد
خالفکار با جعل اسناد و مدارک خود را بعنوان مالک چند خانه بزرگ
و گرانقیمت در محله اعیان نشین تورنتو ( ،)Bridle Pathمعرفی کرده
و موفق شده بودند میلیونها دالر وام مسکن ،برای خانههایی که
فقط در روی کاغذ وجود داشته ،وام دریافت کنند.
به گفته کارآگاه فاضلی ،گلناز وکیلی به قصد همکاری با پلیس به
کانادا بازگشته است .گلناز وکیلی همچنین به دو جرم «ایجاد مانع
برای سیستم قضایی و آگاهی و استفاده از اسناد جعلی» اعتراف
کرده و قرار است ضمن دفاع از خود ،در دادگاه چهار متهم دیگر
شهادت دهد.
به گزارش روزنامه تورنتو استار ،گلناز وکیلی که در سال  ۲۰۱۳سی
و دوساله بود ،با گذاشتن یک یادداشت کوتاه برای همسر و افراد
خانوادهاش ناگهان از کانادا فرار کرده بود.
گلناز در یادداشت کوتاه خود خطاب به همسر و خانوادهاش نوشته
بود «:متأسفم که به این شکل و بدون خداحافظی ناگهان شما را ترک
میکنم .اما حتا یک دقیقه هم نمیتوانم طاقت بیاورم و خرد نشوم».
چند روز پس از فرار گلناز وکیلی از کانادا و افشاء شدن ماجرای
کالهبرداری  ۱۷میلیون دالری ،نام وی بعنوان یکی از افراد کلیدی
پرونده مشخص شد و در نتیچه همه حسابهای بانکی او مسدود و
پرونده وکالتش معلق شده بود.
بهرغم صدور حکم جلب بینالمللی ،همه تالشهای پلیس در چند
سال گذشته برای پیدا کردن محل اقامت گلناز وکیلی در خارج از
کانادا به نتیجه نرسیده بود تا اینکه خودش به کانادا بازگشته است.
پلیس تورنتو از همگان درخواست کرده است هرگونه اطالعی از
سابقه و فعالیتهای پنج متهم پرونده کالهبرداری  ۱۷میلیون دالری
دارند ،یا بصورت آشکار با شماره تلفن  416-808-7300و یا بصورت
کامال ً ناشناس با شماره تلفن  416-222-8477با اداره پلیس تورنتو
تماس بگیرند.
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HOMER DENTAL CENTRE
»ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ زﯾﺒﺎﯾﻰ را ﻣﻰدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ«
ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن

اﻃﻠﺲ

• ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ

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

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

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

دختران خیابان انقالب و ظهور نسل جدید کنشگران اجتماعی
نوشین احمدی خراسانی

پیش از آغاز حرکت «دختران خیابان انقالب» ،شاید بسیاری از ما
تصور نمیکردیم که نسل جدید زنان بتواند در چنین ابعادی جنبش
ن را به تحرک وادارد و بار دیگر گفتمان حقوق برابر زنان را در
زنا 
افکار عمومی به شکلی گسترده مطرح سازد .ایجاد چنین موجی به
این پرسش راه میبرد که در زیر پوست شهر چه اتفاقی روی داده
است؟ آیا این دختران جوان همان دخترانی هستند که ما آنها را
حاصل دوران سرکوب میدانستیم که با توجه به شرایط امنیتی پس
از جنبش سبز ،دیگر حاضر به پرداخت هزینهی فعالیتهای جمعی
نیستند .آیا اینها همان دخترها هستند که وظایف حداقلیشان در
یک انجمن یا حضور در جلسات را به خاطر هر کار کوچک فردیشان
(مثل وقت آرایشگاه برای مونیکور ناخن) پشت گوش میانداختند و
با نشناختن ویژگیهای کار جمعی ،فعالیت جمعی و نهادی را اغلب
مختل و گاه حتا به بنبست میکشاندند؟ آیا این دختران همانهایی
هستند که فکر میکردیم میخواهند بدون طیکردن راه طوالنی
و مشقتبار ِ ایجاد نهادها و تقویت جامعه مدنی ،خیلی راحت و
سریع به خواستههایشان برسند؟ آیا همانهایی هستند که تصور
میکردیم «فردیت»شان چنان شکل گرفته که گاه به نظر میرسد
هر آنچه را نفع شخصی میدانند «حق زنان» تلقی میکنند؟ این
دختران آیا همان نسلی هستند که به قول شهال شرکت« :در هجوم
محرکهای زمان خود نه انگیزهی نسل پیشین را دارند و نه حرف و
هدفی مشترک با آنها ...شماری از جوانان بیانگیزه با پرسشها
و خواهشهای بیشمار»...؟ آیا آنها همان نسلی هستند که «که
هر روز ساعتهایی از زندگی را به گشت و گذار در پیامهای سطحی

میگذرانند اما اوراق نشریهای جدید برایشان کسالتآور
است»؟()1
ً
گرچه میتوان فهرست این گالیهها را که معموال هر
نسلی با نسل پس از خود دارد ،به همین ترتیب ادامه
ی باشد که ما
داد ،اما ذکر همین چند مورد شاید کاف 
نسل پیشتر ،از خودمان بپرسیم چهطور شد از این نسل
جوان ،حرکت نوپدید دختران خیابان انقالب سر برآورد؟
آیا ما در موردشان اشتباه میکردیم ،یا آنها پرورده
شرایطی دیگرگونهاند و در نتیجه ،انگیزهها و روشهای
مبارزاتیشان با انگیزهها و منش و روش و ارزشهای ما
متفاوت است؟
ظهور نسل جدید کنشگران زن
واقعیت این است که اگر منصفانه و عمیقتر بنگریم
نسل جدید زنان با مختصاتی متفاوت از ما رشد کرده
و کنشهایش را نیز متناسب با آن سازمان داده است .ظهور
گوشیهای هوشمند ،شبکههای اجتماعی را به همراه اینترنت در
یک موبایل کوچک دستی ،در اختیار همگان قرار داده و در دنیای
«جهانیشده» به طرفةالعینی او را در هر مکانی که زندگی میکند
با بقیهی نقاط دنیا مرتبط میسازد .به این ترتیب دیگر برای اظهار
نظر و ارتباط و تهیه فیلم و عکس ،احتیاج به کامپیوتری برای تایپ
یا دوربین فیلمبرداری و عکاسی نیست زیرا همهی این امکانات در
جعبهی بسیار کوچکی به نام موبایل که همه جا میتوان آن را
با خود حمل کرد اتفاق میافتد .این تحول بزرگ نه تنها بر ابعاد
مختلف زندگی نسل جدید ایرانیان تأثیری عمیق و گسترده گذاشته
بلکه ساختارهای کنشگری فعاالن جنبشهای اجتماعی را نیز
دگرگون کرده است .در واقع گوشیهای هوشمند که حامل انواع

اپلیکیشنهای ارتباطیاند ،صرفا ً «ابزار» نیستند که مثال ً کنشگران
اجتماعی از آنها برای بازتولید همان روشهای پیشین که نسل
گذشته به کار میگرفت استفاده کنند ،بلکه این ابزارها اساسا ً
ساختار و شیوهی مبارزاتی را تحت تأثیر قرار داده است .اگر در
جنبش سبز ،این گوشیها (که امکان فیلمبرداری را بهوجود آورد)
در ساختار خبررسانی و روزنامهنگاری تغییر ایجاد کرد و پدیده
«شهروندخبرنگار» را متولد کرد ،اکنون با دسترسی همگانیتر به
این گوشیها (به دلیل پایینآمدن قیمتشان در سالهای اخیر)،
این بار مجموعهی روابط و ساختارهای کنشگری اجتماعی را در
مسیر تازهای قرار داده است .چه بسا به همین دلیل است که
شیوهها و اساسا ً فعالیتهای نسل جدید نسبت به گنشگری
ما در  30-20سال گذشته ،آنقدر متحول شده که میتوان از
ظهور «نسل جدید کنشگران اجتماعی» خبر داد.



زنان

دور زدن واسطهها
گسترش شبکههای اجتماعی و دسترسی ارزان و
آسان به آن ،سبب شده که کنشگران جدید در
بسیاری از امور بتوانند نیازهای اجتماعیشان را
«بی واسطه» با افکار عمومی در میان گذارند.
برای مثال آنها برای رسیدن به خواستههایشان
دیگر نیازی به «واسطه»هایی همچون :گروه،
حزب ،سازمان ،جناح سیاسی ،یا سایت و روزنامه
و مجله احساس نمیکنند چون میتوانند خبرها،
ایدهها و مطالباتشان را شخصا ً و بدون واسطه،
در شبکههای اجتماعی با دیگران به اشتراک
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ما متعلق به نسلی از کنشگران اجتماعی هستیم
که فاصلهی فکر کردن به کنشی اجتماعی تا
عملی و عمومی کردناش ،ماهها و گاه سالها
به درازا میکشید ،ولی برای این نسل با توجه
به تحوالت تکنولوژیک ،فاصلهی فکر و حرکت تا
عمومیکردناش ،به روز و ساعت رسیده است .ما
برای اجرای یک حرکت اعتراضی کوچک ،با تلفن
و ایمیل همدیگر را خبر میکردیم و در خانه یا
دفتر انجمنهایمان ،دور هم «جمع» میشدیم
تا بتوانیم آن حرکت را به صورت «هماهنگ و
جمعی» پیش ببریم ،ولی این نسل اساسا ً نیازی
به مکان یا انجمنی برای «جمع شدن» ندارد؛
زیرا کنش اعتراضیاش را به جای «جمعها» ،در
شبکههای اجتماعی شکل میدهد .او برای خلق
یک کنش اجتماعی جمعی« ،منفرداً» در خیابان،
در محل کار ،در مترو و در مسیر راه خانهاش به
یاری گوشی همراهاش ،ایدهای را که در سر دارد
مطرح یا ایدهای را که همشبکهایاش مطرح کرده،
خیلی ساده با «تکرار» یا افزودن نشانهای به آن،
«ریتوییت» و «اشتراکگذاری» و «فوروارد»
میکند و با ایجاد یک «هشتگ» ،هماهنگ و
«جمعی»اش میکند ،و در زنجیرهای از این
شبکهها ،افکار عمومی و دولتمردان را تحت تأثیر
قرار دهد .بنابراین این نسل برای فعالیت حول
ایدهای خاص ،دیگر خودش را محتاج گذشتن از
داالن طوالنی شکلدهی به یک گروه و تشکل در
دنیای واقعی نمیبیند و به این ترتیب به لحاظ کمی
کنشگری ،عمومیت بیشتر یافته و به نوعی «انبوه
سازی» شده است .از سوی دیگر به لحاظ کیفی
نیز کنشگری ،به نوعی تصویریتر ،نمایشیتر ،و به
غایت «فردمحور» شده و «تکرار» به عنصری مهم
در آن تبدیل شده است.
دو دهه پیش وقتی که ما برای اعتراض به یک
مورد تبعیضآمیز ،مقالهای اعتراضی یا بیانیهای

مینوشتیم ،برای نگارش متن آن بیانیه که همه
امضاءکنندگاناش بتوانند نظر و ایدهی خود را در
آن ببینند روزها و گاه هفتهها وقت میگذاشتیم
و بعد هم روزهای متوالی برای جمعکردن امضا
صرف میکردیم و اگر خوشاقبال هم میبودیم و
تعداد امضاءها پای بیانیه زیاد میشد آن وقت
برخی روزنامهها و رسانههای «مهم» آنرا بازنشر
میکردند ،تازه میتوانستیم به گوش سنگین
دولتمردان تلنگری بزنیم و آنها را اندکی به
پاسخگویی واداریم .اما امروز مثال ً صد نفر از نسل
جدید کنشگران اجتماعی ،در اعتراض به معضلی
اجتماعی ،هر کدام با انگیزههای خاص خود ،یک
یا چند خط توییت میکند ،عکسی با دو کلمه و یا
طرحی بدون کلمه در اینستاگرامشان میگذارند و
در نهایت با یک «هشتک» آنها را بههم پیوند
میدهند و بیانیهای خلق میکنند که میتواند
دولتمردان را به پاسخگویی بکشاند .یا هر کدام
از این کنشگران با توییت یک پاراگراف ،جنبهای
از موضوعی خاص را بیان میکنند ،و در انبوه این
نوشتنها (که هر کدام به زاویهای از آن مسئله
میپردازند) در واقع ،مقالهای جمعی و اعتراضی
میآفرینند.

گذارند .این امر سبب شده که برای این نسل
همه چیز به موضوعی «فردی»« ،شخصیشده»
و «بیواسطه» تبدیل شود .اگر ما «حقوق زنان»
را به «واسطه» مشکالت موجود زنان و فراتر از
خواستهها و مشکالت صرفا ً شخصیمان مطرح
میکردیم ،در کنشگران و فعاالن نسل جدید زن،
«حقوق زنان» ،بیواسطه و شخصی (با محوریت
«خود») مطرح میشود؛ تا آن جا که گاه حتا
مرز میان «منافع شخصی» یک کنشگر زن با
«حقوق زنان» کمرنگ میشود .این بیواسطهگی
در منش جدید کنشگری ،بسیاری از مرزها را
کمرنگ و گاه پنهان کرده است ،از جمله مرز میان
«مدنی و سیاسی»« ،مجازی و واقعی»« ،جهانی
و محلی»« ،داخل و خارج کشور» و ...تا آن جا
که گاه میبینیم حکومت برای سرکوب حرکتهایی
مانند دختران خیابان انقالب و یا تجمعهای
ریتوییتشده در بیش از هفتاد شهر در دیماه
 ،۱۳۹۶به راحتی آن را به «خارج» متصل میکند.
اما کمرنگ شدن مرز «مجازی و واقعی» به این
معنا نیست که مبارزات نسل جدید کنشگران،
صرفا ً به دنیای دیجیتال و مجازی محدود است
بلکه با توجه به اثری که تکنولوژیهای ارتباطی
بر زندگی ما ایرانیان داشته ،منشها و روشهای
نوپدیدی را در میان نسل جدید کنشگران به وجود
آورده که از محدودهی فضای مجازی عبور میکند
و بیشتر از هر چیز بر منش و روش و شیوه
مبارزاتی آنها در «فضای واقعی» تأثیر میگذارد.
و اما اگر فعالیتهای نسل ما عمدتا ً «قائم به
جمع»« ،با واسطه»« ،نوشتاری»« ،بلندمدت»،
«ادامهدار»« ،منسجم»« ،ائتالفی» و «دیربازده»
بود ،اما فعالیتهای نسل جدید زنان با توجه به
گسترش و نفوذ تکنولوژیهای جدید ارتباطی،
عمدتا ً «قائم به فرد»« ،بیواسطه»« ،تصویری»،
«کوتاهمدت» «منقطع»« ،پراکنده و سیال»،

«شخصی»« ،متکثر» و «زودبازده» است؛
نشانههای این منش و روشها را میتوان در
حرکت «دختران خیابان انقالب» و دیگر حرکت
های اخیر اجتماعی مشاهده کرد .هر کدام از
کنشگران این حرکت ،به صورت فردی و تحت
تأثیر انگیزههای شخصی تصمیم میگیرد تا ایده
اولیه (تصویر ویدا موحد) را «تکرار» و به نوعی
در فضای شهری «ریتوییت» کند ،بدون آن که
لزوما ً در تصمیمگیری برای شکلگیری ایدهی
اولیه ،نقشی داشته باشد و یا دیگر کنشگران
این حرکت را بشناسد .از سوی دیگر ،کنشگر
این نسل ،چون که الزم نیست برای تأثیرگذاری
حرکتاش ،قبل و بعدش کار خاصی انجام دهد،
یک حرکت «منقطع» و طبعا ً «کوتاه مدت» را به
نمایش میگذارد و سپس دنبال کار خود میرود.
هم از این روست که این کنشگری به جای آن که
مبتنی بر «افراد خاص» (یا شاخص) باشد مبتنی
بر کنشگرانی سیال ،پراکنده و گمنام است .طرفه
این که ،تکرار و ریتوییت ایدهی اولیه ،و خلق یک
«تصویر» جدید که بر تن و بدن فرد سوار شده،
با هشتکی به هم پیوند زده میشود و در عین
«پراکندگی» ،اعتراضی «جمعی» و تأثیرگذار را به
نمایش میگذارد .بدون آن که مجبور باشد به طور
فیزیکی با دوستان و همفکرانش دور هم جمع
شده باشد و برای چنین حرکتی ،تصمیم جمعی
گرفته باشند.
گفتن ندارد که هدف این یادداشت کوتاه،
ارزشگذاری یا نمرهدادن به ویژگیهای هیچیک
از فعاالن نسل قدیم و جدید نیست بلکه صرفا ً
تأکید بر این واقعیت است که طی سالهای اخیر
جامعه ایران به راستی شخم زده شده و
تغییراتی اساسی رخ داده که به تبع آن
نسل جدیدی از کنشگران اجتماعی را با
روش و منش خاص خود آفریده است.
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زنان

در عین حال منظور این هم نیست که
دختران نسل جدید ،همگی چنیناند و
شیوهها و منشهای مبارزاتی پیشین دیگر
هیچ کاربردی ندارد،بلکه منظور این است
که روشهای قدیمی ،کمتر میتواند نسل جدید
زنان را به خود جذب کند و آنان را در یک کنش
دستهجمعی به حرکت درآورد .از این روست
که وقتی من و امثال من که متعلق به نسل
گذشتهایم ،میخواهیم بر طبق «عادت»مان
روشهای قدیم را پیش بگیریم ممکن است از
نکردن نسل جدید زنان سرخورده و دچار
همراهی
ِ
ناامیدی شویم .ما برای فعالیتی که محورش قائم
به «جمع» بود هزینه می پرداختیم ،اما این نسل
جدید برای فعالیتهایی که محورش «خود»
و در پیوند با «خواستهای فردی» است اما در
یک افق جمعی قرار میگیرد ،حاضر به پرداخت
هزینه است .همین است که گاهی فعالیت آنها به
دلیل «بیواسطهگی»اش« ،خودمحورانه» و گاه
«خودنمایانه» جلوه میکند که صدالبته «نمایشی
بودن» و گاه «تصویری» بودنش به این مسئله
دامن میزند .به یاد بیاوریم که سه دهه پیش،
روش فعالیت و کنشگری نسل ما نیز برای نسل
پیش ،کمی غریب و «خودنمایانه» بود .امروز
هم شاید برای نسل ما ویژگیهای این نسل ،گاه
غریب جلوه کند ،درصورتی که به راستی بخش
الینفک از ساختار کنشگری معاصر است)2(.
در واقع ما محصول شرایط زمان خود بودیم و به
دلیل ساختارها و نوع ابزارهایی که در آن دوره
وجود داشت ،کنشگریمان اساسا ً«با واسطه»های
متعدد و متناسب با ابزارهای موجود ِ آن زمان
میتوانست به فشار اجتماعی برای تغییر تبدیل
شود ،یعنی هر یک از ما با واسطهی گروه و انجمن
(تشکیالتمان) فعالیت میکردیم ،گروههایمان،
«واسطه»ای برای شکلدادن به ائتالفها بودند

و در نهایت به «واسطه»ی ائتالفهای بزرگی
که شکل میدادیم ،مطالبات زنان را به فشار
اجتماعیسیاسی بر دولتمردان تبدیل میکردیم.
به این اعتبار ،دور زدن این واسطهها به صورت
«فردی» (با توجه به ساختارهار موجود آن زمان)
امکانپذیر نبود ،که اگر هم بود تأثیرگذار نبود.
ولی این نسل محصول ساختارهای جدیدی است
که امکان گذر از «واسطه»ها را برایش فراهم
ساخته است)3(.
انطباق ساختارهای جدید کنشگری با فضاهای امنیتی
گسترش و مشروعیت این ساختار جدید کنشگری،
از قضا ناشی از شرایط امنیتی حاکم بر جامعه
نیز هست ،چرا که همهی هم و غم نیروهای
نظامیامنیتی تاکنون سرکوب همین واسطهها
بوده است تا بتوانند جریان کنش اجتماعی و در
نهایت طرح مطالبات و روند تغییرات را متوقف
سازند .اما با این ساختار جدید کنشگری ،نیروهای
نظامی نمیدانند دقیقا ً کجا را هدف قرار دهند زیرا
ساختارهای کنشگری جوانان ،به شدت شخصی و
«قائم به فرد» و در عین حال «انبوه سازیشده»
است و به اندازه تک تک افراد جامعه ظرفیت و
گستردگی و تکثر دارد .بنابراین سرکوب و کنترل
چنین پهنهی رنگارنگی ،به سادگی امکانپذیر
نیست .قبال ً میشد انجمن و گروهی را که
واسطهی کنشگری عدهی بسیاری در جامعه است
متالشی کرد و به وسیلهی سرکوب آن گروه یا
سازمان ،بخش بزرگی از افراد و کنشگران گرداگرد
آن را زمینگیر کرد و به حاشیه راند ولی این بار
دستگیری کنشگر اجتماعی ،عمدتا ً دستگیری خود
آن فرد است و نه لزوما ً دستگیری یک گروه و یا
حلقه و واسطهای از یک شبکه بههم پیوسته)4(.
به ویژه آن که همین ساختار جدید کنشگری ،از
آنجایی که مانند نسل قدیم کنشگران ،بر «اسم

و رسم» آنها سوار نیست و کنشگراناش موقتی و
سیال و پراکندهاند پس میتوانند «گمنام» بمانند؛
بنابراین در مجموع این کنشها کنترلپذیری
کمتری دارند و سرکوباش را برای نیروهای
نظامی دشوارتر میکند ،به ویژه آن که حداقل در
داخل کشور بسیاری از فعاالن با نام های مستعار
فعالیت میکنند.
واسطه»بودن حرکتهای
ی
«ب
همین
هر چند
ِ
کنشگران جدید اجتماعی و نیز «گمنامی
کنشگران اش» ،این امکان را نیز از سوی دیگر
فراهم میسازد که افراد و یا جریانهای سیاسی
خاص (در داخل یا خارج از کشور) ،معنای
سیاسی خاص خود را به قامت این حرکتها
بپوشانند و قطبیسازیهای رایج و سنتی (مثال
«اصالح طلبی /انقالبی» و )...را بر آن تحمیل
و در نهایت درصدد آن باشند که به نفع تفکر
سیاسی خود آن را خرج کنند.
از سوی دیگر در ظاهر به نظر میآید که ساختار
حرکتهای این کنشگران (و «بی واسطهگی»شان)،
به نوعی تودهوار است و قابلیت جذب رهبران
پوپولیست را داراست .اما به رغم این ظاهر ،باید
متوجه باشیم که این نوع کنشگری جدید مبتنی
بر طرح خواستههای شخصی و قائم به فرد است و
به انگیزههای فردی و متنوع تک تک کنشگراناش
گره خورده است ،بنابراین با ساختارهای
کالسیک حرکتهای تودهوار (پوپولیستی) که
مطالبات و شعارهای تودهها «با واسطه»ی
رهبران کاریزماتیک و یا توسط «مفاهیم انتزاعی
و کالنروایت» (همچون اسالمیت ،ایرانیت و
انواع مدینههای فاضله) شکل میگرفت ،تفاوت
دارد .از این رو حرکتهای کنشگران نسل جدید،
احتماال تحت تاثیر «رهبرانی» که با بهرهگیری از
گمنامی کنشگراناش میخواهند سکان آن را به
دست بگیرند و به سمت و سوی سیاسی مورد نظر

خود رهنمون کنند ،قرار نمیگیرد و عمال ً چنین
رهبریهایی را خنثا میکند.
از سوی دیگر کنشگر نسل جدید ،واسطههایی
همچون اصالحطلبی ،انقالبیگری ،براندازی و ...
را نیز دور میزند و مثال ً زمانی در دوران انتخابات
با انگیزههای کامال ً شخصی  -و نه لزوما ً به خاطر
حمایت از فالن فرد یا جناح سیاسی -حرکتهای
انتخاباتی به نفع خود میسازد و در زمانی دیگر
برای طرح و خواستههای شخصیاش کل نظام
سیاسی را به پرسش میگیرد)5(.
کنشگران هر حرکت
به لحاظ سیاسی نیز تنوع
ِ
میتواند به اندازه تک تک افراد حاضر در آن،
گسترده باشد :از برنداز و انقالبی و اصالحطلب
و مشروطهخواه تا محافظهکار و ضداعتدال و حتا
حامی احمدی نژادی ...از این روست که تالش
برخی کسان برای آن که مثال ً حرکت دختران خیابان
انقالب یا حرکت های کارگران و یا اعتراضات
سپردهگذاران مالباخته ،و حتا مجموعه تجمعهای
اعتراضی دی ماه  ۱۳۹۶را (که جملگیشان نه
لزوما ً حرکتهای خودجوش کالسیک – مثل
شورش یا انقالب  -بلکه حرکتهایی حاصل این
نوع کنشگری جدید هستند) در قالب گفتمانهای
رایج و دوقطبی «برانداز و انقالبی  /اصالحات»
یا «الییک /اسالمی»« ،این جناح  /آن جناح»،
«سلطنت  /والیت وفقیه» و ...جای دهند،
نمیتواند تحلیلی واقعگرا از آنها ارائه کند .چرا که
جامعه ایران حداقل همه این انواع «واسطهها»
و روشها را طی همین چهار دههی اخیر تجربه
کرده و تقریبا ً هیچکدام او را به تحقق مطالباتاش
نرسانده است .بنابراین به نظر میآید که مسئلهی
مرکزی این حرکتها ،انقالب و براندازی ،یا
اصالحات و یا سر کار آوردن این جناج و آن جناح،
یا این فرد و آن فرد ،و یا اسالم و غیراسالم نیست،
بلکه نسل جدید جامعه زین پس میخواهد
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زنان

پانوشتها:
 .1شهال شرکت ،مجله زنان امروز ،شماره  ،19دی
ماه .1395
 . 2فراموش نمیکنم که برای نسل قدیم نیز نحوه
«هزینه دادن» نسل ما کمی خودنمایانه مینمود،
چرا که مادران ما عادت داشتند برای کار جمعی
و تشکیالتی ،از همه زندگی و هستی خود ،مایه
بگذارند ،رنج بکشند ،سختیها را به جان بخرند،
سالها زندان بروند ،و در این میان هیچ نامی از
خود برجای نگذارند .در واقع کار جمعی و تشکیالتی
آنان تاحدودی «شخصیت زدا و فردیتکُش» هم
بود .ولی برای نسل ما ،با توجه به آن که شرایط
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پاسخی صریح و سریع در برابر مطالباتاش که
در زندگی روزمرهاش واقعا ً تأثیر دارد ،دست یابد.
سخن آخر این که حرکتهای اخیر از جمله حرکت
دختران خیابان انقالب ،از زمرهی حرکتهای
جامعه مدنی جدید محسوب میشوند ولی از
آنجا که بیواسطه عمل میکنند« ،مرز میان
کنش مدنی و سیاسی» را کمرنگ و نسبت به
حرکتهای مدنی نسل قبل رادیکالتر شدهاند.
چه بسا همین عامل باعث شده که این حرکتهای
عمدتا ً مدنی ،از سوی برخی «سیاسی یا انقالبی»
تعبیر شوند .درهرحال پس از سرکوب گستردهی
جامعه مدنی در سال  ،1388به نظر میرسد که
این کنشگری جدید اجتماعی به شکل انفجاری در
حال شکلدادن به جامعه مدنی نوین است .بی
شک این نسل جدید کنشگری ،نقطه ضعفها و
محدودیت های خاص خودش را هم دارد .از سوی
دیگر هر پدیده اجتماعی که به هر دلیلی گسترش
ناگهانی مییابد ،مشکالتی را در آغاز راه دارد که
با افزایش تجربه جامعه ایرانی نسبت به سازوکار
ساختارهای جدید ،احتماال ً این مشکالت ،با ایجاد
راهکارهایی متناسب به تدریج مرتفع خواهد شد.

اجتماعی تغییر کرده بود ،شیوه و
منش کنشگری نسل گذشته جذابیت
چندانی نداشت ،شاید ما بیش از آنان
فردگرا شده بودیم و هر چند مانند
مادرانمان ،کار جمعی و تشکیالتی
میکردیم و برایمان واقعا ً ارزش بود ولی
حداقل ،کار جمعیمان «شخصیت زدا
و فردیت کش» نبود ،یعنی بر پایه کار
افراد بینام و نشان صورت نمیگرفت.
البد برای زنی از نسل گذشته که مثال ً
برای تعهد به آرمان جمعیاش  20سال
زندان رفته بود و بی کمترین نام و
نشانی از خود ،با سعهیصدر همهی
 20سال را تحمل کرده بود و یک خط
هم از زندان رفتناش و زجرهایی که
کشیده بر زبان نمیآورد (زیرا گفتن و
نوشتن از رنجهایش را خودنمایی تلقی
میکرد) ،طبعا ً شیوه و منش ما که این
همه از «نام» خود بهره میبردیم یا
مثال ً در وصف چند روز زندان رفتنمان،
آن همه سروصدا به راه میانداختیم و دهها
صفحه سیاه میکردیم ..،مجموعا ً در نظرشان
بسیار خودنمایانه جلوه میکرد که گاهی هم واقعا
این سازوکار «اسم و رسمیسازی»های ما باعث
سوءاستفادههای شخصی برخی افراد میشد.
ولی واقعیت این است که آن شیوه و منش ،جزو
ساختار کار کنشگریمان بود .با همین شیوه بود
که ما توانستیم حاکمان را برای به زندان انداختن
افراد پاسخگو کنیم و حقمان را مطالبه کنیم.
بیشک در نوع روش و منش کنشگری ما هم نقاط
ضعف بسیار وجود داشت ،اما این مشکالت سبب
نمیشد کنشگری نسل ما به تمامی زیر سؤال برود
و یا به دوران پیش از خود بازگردیم ،چون اساسا ً
امکان نداشت و شرایط تغییر کرده بود و به تبع
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آن ،ساختارهای کنشگری هم دگرگون شده بود.
 - 3البته منظور آن نیست که این این حرکتها
از جمله حرکت دختران خیابان انقالب برای آن که
مثال به تغییر در قانون حجاب اجباری بیانجامد،
نیاز به واسطه ندارد ،اتفاقا باز هم نیروی سیاسی،
افراد صاحب نفوذ و شناخته شده و نمایندگانی در
پارلمان الزم است که این حرکت را تبدیل به تغییر
قانون کنند .در واقع بحث من اینجا این نیست
که با وجود نسل جدید کنشگران که بی واسطه
عمل میکنند ،دیگر جامعه نیازی مثال به نیروهای
دیگر از جمله احزاب ،رسانهها و نهادها ندارد .خیر
اساسا چنین بحثی مطرح نیست ،بلکه بحث این
یادداشت ،تالش برای شناخت این پدیده نوظهور
و شیوه عملکردش است – همین.
 -4در چند سال اخیر به وضوح میبینیم که

عنوانهای خبری برای فعاالنی که بازداشت
میشوند تغییر کرده است مثال ً عنوان «دستگیری
فعال مدنی» جایش را به عناوینی همچون
«بازداشت فعال رسانهای ،یا فعال حوزه مجازی» یا
بازداشت «مسئول کانال تلگرامی» و امثالهم داده
است .اینها نیز به نوبه خود میتواند نشانهای از
تغییر کنشگری اجتماعی محسوب شود.
 – 5برای نمونه «شاپرک شجریزاده» در عین
حال که یکی از حامیان چهارشنبههای سفید است
و به خاطر آن بازداشت میشود ،در عکسهایش
دستبند بنفش بهدست ،در انتخابات ریاست
جمهوری شرکت و برای آن تبلیغ میکند.
منبع :وبالگ نویسنده
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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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آﻗﺎی اﺣﺴﺎن وﺟﺪاﻧﯽ را ﺑﻪ آﮔﺎهﯽ دوﺳﺘﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
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هدیه بگیرید

عدد ماهی قرمز۲  دالر خرید۵۰ با

سنبل هدیه بگیرید
زعفران هدیه بگیرید

۱ عدد ماهی قرمز و۲  دالر خرید۱۰۰ با

 سنبل و۱ عدد ماهی قرمز و۲  دالر خرید۲۰۰ با

Persian New Year Special Oﬀers May Change Without Notice

1589 Garden Ave, North Vancouver, B.C, V7P 3A5

604 987 5544
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NANCY MARKET
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای از ﺷﻬﺮوﻧﺪ وﻧﮑﻮور:

21
سال  / 25شماره  - 1490جمعه  18دنفسا 1396

ﺟﻤﻌﻪ  ٦آورﯾﻞ 2٠1٨
ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ٧ﻋﺼﺮ
در ﺳﺎﻟﻦ ﮐﯽﻣﯿﮏ ﺳﻨﺘﺮ
)وﺳﺖ وﻧﮑﻮور(

Kay Meek Centre

In touch with Iranian diversity

1700 Mathers Ave, West Vancouver,
BC, V7V 2G7

ﺗﻬﯿﻪ ﺑﻠﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ:
) ٦٠٤-٩٠٤-٨٨٦٦ﯾﻠﻮﭘﯿﭻ اﯾﺮاﻧﯿﺎن(
و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻩهﺎی ﭘﺎرس ،اﻓﺮا در ﻧﻮت وﻧﮑﻮور
و ﻗﻨﺎدی ﻣﯿﻨﻮ در ﮐﻮﮐﯿﺘﻼم
ﺑﻬﺎی ﺑﻠﯿﺖ:
 ۴۵و  ٥٥دﻻر
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ش عر

نعمت

چند شعر از عیدی ی

ِ
ح
م
کت
هب انم د ر مد مصدق،
نِ
ن
انم یک و جاودا ی
ی
رد اتر خ اریان

()3
در گلویم
چند آواز خاکستر شوم
در چشمم
چند چراغ خاموش
من از ارتفاع زخم
به عاطفهی دست تو میرسم
به اقلیم رویا
باران
رد نمک را از زخمهای کهنه میشوید
کمی پیشتر بیا
فهم رویا از حضور تو آغاز میشود
کمی پیشتر بیا
شب روشن میشود!

منیر طه

()4
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متولد آغاجاری در خوزستان و قدکشیده در یک خانوادهی
کارگریست .نوشتن را از روزنامهی دیواری دبیرستان آغاز
کرده است .درباره خودش و نوشتن می گوید " :در فضایی
که بوی بابونه و ُ نفت میداد ،دنیا را نظاره میکردم و برای
فهم زندگی به کتاب پناه میبردم .از آنجاکه در جوامع
استبدادزده ،دیواری مرز هنر و ادبیات را از سیاست جدا
نمیکند ،سر بر بالش سیاست گذاشتم و خوابهای آشفته
که تا هماکنون نیز ادامه دارد شروع شد .چند سالی نیز
به گفته زندهیاد بهآذین مهمان آقایان بودم .آنگاه که روی
موج صدای مردم به ساحل زندگی باز آمدم ،هنوز عرقها
خشک نشده آوارهی دنیا شدم .در تمام این سالها شعر
همدم و همراه من بوده در گذر از چم و ُ خم روزگار .اگر
تاریخ از رویدادها فاصله میگیرد تا آن را بازگو کند ،هنر
و ادبیات از درون با هستی و گذران آدمی سرو ُ کار دارد و
شعر نزدیکترین و درونیترین روایتگر آدمیست"
تاکنون مقاالتی در حوزه ادبیات و سیاست در جراید از او
منتشر شدهاند .او همچنین چهار کتاب شعر دارد:
( -)1چقدر سوراخ روی این دیوار است 2008
( -)2صمیمیتهای غارت شده 2012
پلک یاد میوزد 2014
پس
( -)3باد از
ِ
ِ
( -)4آخرین انار پاییز  -نشر زاگرس 2017

کمی بیشتر همیشه دوستت دارم
کمی بیشتراز همیشه دوستم بدار
شاید سهم فردا را نبینیم
اینجا
سرزمین بادها و ُ
گم شدن های ناگهانی ست!

حم

دو شعر ازرسیا داودی وهل

()1
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شعبده باز
از کاله
خرگوش وکبوتر در می آورد
گه گاهی گل سرخ.
من ازآبی چشمانت
چند ماهی و
یک قصه برای خواب!
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()2
چقدر سکوت
دراین ساحل است
چقدر رنگ دراین دریا.
پاییز
خم می شود روی گل ها و
سطل سطل رنگ برمی دارد
می پاشد روی دریا و
روی خیال من.
چقدررنگ
در این ساحل است
چقدر فریاد در این دریا.

چه کسی راه ِ تو را خواهد رفت
چه کسی راه ِ تو را خواهد رفت؟
حرف تو را خواهد گفت؟
چه کسی
ِ
خون تو در رگهایش
چه کسی
ِ
موج خواهد زد و خواهد آشفت؟
هیچ مانندِ تو یکبار ِ دگر
مردی از خویش برون خواهد شد؟
دامن خاک عزیز ِ وطنم
ِ
سرخی خون خواهد شد؟
از
پاک
ِ
چه کسی راه ِ تو را خواهد رفت؟
حرف تو را خواهد گفت؟
چه کسی
ِ
چه کسی؟ چه کسی؟
ونکوور ،اسفند 1379ـ مارچ 2001

1
پیغام هایت را به پای درناها مبند
بهار کوتاهست
میترسم
ماه بمیرد
و شفاعت هیچ پیامبری را نپذیرد!

2
به هر دری بزنی
زنی فرنگیسام میکند
این بار با سیب سرخی برگرد
و سر رسیدی
که تحمل عشق ما را داشته باشد!



ادبیات  -داستان

سمیه کاظمی حسنوند

فصلیه چاق بود و باالی ابروهایش نقطه های به هم پیوسته ی ریزی
خالکوبی شده بود.
ممدو گفت« :زن دایی ،سوار قایق که شدیم ظلمات بود و چشم
چشم رو نمی دید .شرجی آدمو خفه میکرد .هوای دم کرده ته حلقم
مزه ی نمک می داد .سوار قایق که شدیم فانوس رو گذاشتیم کنار
دست پاروها .راه افتادیم .دور اول قرار بود جاسم پارو بزنه .بعد
نوبت من بود .حوصله ام تنگ و ترش بود .قایق که روی آب افتاد
جاسم داشت پارو می زد ،گفت « :ها ممدو خیلی حالت خرابه؟ نکنه
خودتو خراب کردی؟»
بعد هم شروع کرد به خندیدن .از خنده ریسه می رفت .جوابشو
ندادم .یعنی اگه جواب می دادم کار باال می گرفت .یکی من می گفتم
دو تا اون .بعدشم دست به یقه می شدیم.
دوباره جاسم گفت« :دست ننه رقیه درد نکنه با این برادری که واسه
من زاییده ،شاشو!»
بش گفتم« :جاسم در دهنت رو گل بگیر ».پقی زد زیر خنده  .کف
قایق دراز کشیدم و چشم¬هامو بستم .جاسم هی پارو می زد و زیر
لب آواز می خوند .یادم نیست چی می خوند .یعنی صداش رو خوب
نمی شنیدم .بعد هم که نوبت پارو زدن من شد .جاسم با نوک پارو
به کف پاهام زد و گفت« :ممدو ممدو! پاشو ،نوبتته .خپ کردی
خوابیدی!»
حاال من مگه خوابیده بودم؟ هیچ .فقط چشمهامو بسته بودم .ضعف
داشتم .شب قبلش یکی دو ساعت خوابیده بودم  .بلند شدم و پاروها
رو ازش گرفتم .جفت باالم درد می کرد از بی خوابی بود یا هر چی.
یه دردی صاف از پشتم تیر می کشید و می رفت توی سینه ام .جاسم
کف قایق دراز کشید .منم شروع کردم به پارو زدن .اولش سخت بود.
آب انگاری یخ بسته بود .پاروها نمی تونستن آب رو واز کنن .بعد که
گرم شدم ،دردش رفت .همه جا ساکت بود .فقط صدای پارو توی آب
به گوش میومد .ده ،بیست دقیقه گذشت .جاسم همینطور خوابیده
بود .صدای خرناسه هاش رو می شنیدم .بعد یهویی ساکت شد.
خروپفش خوابید و مثل اجل معلق از خواب پرید و نشست کف قایق.
بش گفتم« :ها؟ چه عجب! میگن آدم بی عار رو از روی خوابیدنش
بشناس .تا سرت می رسه به زمین خوابت می بره».
تاریک بود .خوب نمی دیدمش .چراغ فانوسی هم نورش کم بود .اما
دیدم داشت نفس نفس می زد.
گفتم« :چته جاسم؟»
صداش می لرزید .گفت« :االن یه پری توی قایق بود .بس که تندتند
پارو زدی ،ترسید و پرید توی دریا ».گفتمش (بش گفتم)« :خل
شدی؟ چی میگی؟ پری کجا بود؟» خنده ام گرفت .زدم زیر خنده.
بلند شد و چراغ فانوسی رو برداشت و رو به دریا خیره شد .بعدشم
آب .داره
گفت« :ساکت باش! دهنتو ببند اونهاش .اونجاست .روی ِ
شنا میکنه .موهاش بلنده .خیلی بلند».
ترس افتاده بود توی دلم .اونوخت شب! توی دریا تنها باشی .یکی هم
کنارت باشه از جن و پری حرف بزنه .خدا وکیلی ترس نداره؟ دیگه
رسیده بودیم همونجایی که باید تور رو پهن می کردیم.
گفتم« :حتما خواب دیدی .پری کجا بود؟ بیا ،رسیدیم .اول تور رو
میندازیم بعد…»

[سایت حضور]
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کربالیی پک عمیقی به سیگار زد
و گفت« :ما که نبودیم .خودش
بوده و ممدو .این دوره زمونه،
دوره ی خوبی نیست .جوونها
به حرف بزرگترهاشون گوش
نمیدن! الله اکبر .به خداوندی
خدا جوون بودیم ،بزرگترامون
می گفتن شبه ،حرفی نداشتیم،
میگفتیم حق با شماست.
میگفتن روزه ،همین ننه رقیه
شاهده!»
همه ساکت بودند .جاسم افتاده
بود توی رختخواب .عرق کرده و بی حال .گاهی چشم هایش را باز می
کرد .سفیدی چشم هایش بر می گشت.
انگار اصال مردمک نداشت .زیر لب چیزهایی را جویده جویده می
گفت و کلمات را توی دهانش می چرخاند .ننه رقیه سرش را برد کنار
دهان جاسم و گوش کرد .سری تکان داد و دست های چروکیده و
خشکش را به هم زد و گفت« :ای خدا ،خودت به فریادم برس.
انگاری دور از جونش صد ساله خواب به خواب شده .معلوم نیست
چی داره میگه .از دیروز دارم پاشویش می کنم مگه تبش قطع می
شه؟»
ننه رقیه تشت مسی آب را به ماجده داد و گفت« :بیا مادر ،بیا .آب
تشت رو عوض کن .آبش سرد باشه ننه».
ماجده تشت را گرفت و از اتاق بیرون رفت .ننه رقیه دوباره گفت:
«کربالیی ،دیدی چه خاکی به سرم شد؟» کربالیی سری تکان داد و
گفت:
«امیدت به خدا باشه خواهر ،خودش چاره سازه».
ننه رقیه رو کرد به ممدو و گفت« :ها پسر ،بگو! بگو چی شد؟»
ممدو سرش را بلند کرد و گفت« :از دیروز که از دریا برگشتیم ده بار
تعریف کردم ننه».
ننه براق شد توی چشم هایش و گفت« :حاال ده بار یا دوازده بار.
مگه ازت کم می شه ننه؟»
ممدو به جاسم خیره شد .چشم هایش برق می زد .مردمک های
سیاهش مثل دو تیله ی براق این طرف و آن طرف می لغزیدند.چشم
هاش دودو می زدند سبزه بود و تکیده .ممدو نفس عمیقی کشید و
گفت« :شب قبل روی پشت بوم جا انداختیم .داشتم می خوابیدم که
جاسم گفت« :فردا صبح قبل اذون بزنیم به دریا».
«فردا؟»
گفت« :ها ،فردا».
بش گفتم« :فردا چهارشنبه است .بیست و نهم برجه .هیچ کس
دریا نمیره».
جاسم غلتی زد و گفت« :اینا همه اش خرافاته .همه اش خوف و
خافه .اگه می ترسی فردا خودم میرم تنهایی تور میندازم».
گفتم« :حاال چه عجله ای داری که فردا بری؟ پس فردا می ریم».
گفت« :نه .فردا می رم .اگه نمیای بگو فردا بیدارت نکنم ،ترسو».
بهم گفت ترسو ،اعصابم بهم ریخت« .منو ترس؟ فردا میام ،تا فردا
پس فرداش چو نندازی و همه جا جار بزنی ممدو ترسیده .فکر کردی
فقط تو جیگر داری؟ فردا بیدارم کن».
بعدش خوابیدیم .صبح که بلند شدیم هنوز اذون نگفته بودن.
ساعت سه ،سه و نیم بود .همه¬جا تاریک بود .هوا دم کرده بود و
خفه .شرجی بود.
از نردبون پایین اومدیم .جاسم رفت از توی مطبخ چند تا نون برداشت
با پنیر و خرما .منم یه پیت آب برداشتم .شب قبلش با کربالیی حرف
زده بودیم .اینها کربالیی حاضر و شاهده ،نه کربالیی!؟
کربالیی داشت تسبیح دانه درشت یشمی اش را می گرداند .سر بلند
کرد و گفت« :ها ،راست میگه .جاسم می خواست بره دریا .گفتمش
پسر خواهرمی ،عزیزمی .بدت رو نمی خوام! از قدیم و ندیم وقتی
چهارشنبه و بیست و نهم برج با هم افتادن ،هیچکس دریا نرفته و
نمیره .شگون نداره .قبول نکرد که نکرد».
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فانوس و نیمه شب

کربالیی از جیبش پاکت سیگار را بیرون آورد و سیگار دیگری گیراند.
ماجده وارد اتاق شد و تشت آب را به ننه رقیه داد .بوی دریا و نمک
را باد می آورد و توی اتاق و بهار خواب پخش می کرد.
ننه رقیه دستمال را توی تشت خیساند و گذاشت روی پیشانی جاسم
و گفت« :ننه دیدی چه خاکی به سرم شد! ای امان ،ای امان».
فصلیه گفت« :بی تابی نکن ننه .خدا بزرگه .ممدو بعد چی شد؟»

حرفم رو برید و گفت« :مگه نمی گم خفه شو .پری ها از صدای بلند
و آب جوش می ترسن».
گفتم« :آب جوش؟»
سرشو تکون داد و گفت« :ها .آب جوش ».بعد انگشتش رو گذاشت
روی دماغش و گفت« :هیس!» حاال دیگه سفیده زده بود .روی آب
عینهو نقره برق می زد .تور رو برداشتم .جاسم نشسته بود توی قایق
و همینطور زل زده بود به دریا.
گفتمش« :اوهوی ،می خوام تور بندازم .پاشو بیا کمکم ».انگار اصال
نمی شنید .تور رو خودم انداختم .بعد رفتم سفره ی نون و پنیر رو
آوردم و پهن کردم و گفتم« :تور رو که خودم انداختم .الاقل بیا یه
چیزی بخور ».بعد یه لقمه براش گرفتم و دادم دستش .خودم چند
لقمه خوردم ،که دیدم از خنده داشت ریسه می رفت .سیاه و کبود
شده بود.
پرسیدم« :این بازی ها چیه در میاری ،حالت خوش نیست؟»
گفت« :می دونی چی میگه؟»
پرسیدم« :کی؟»
پری  .اونهاش .اونجاست!» بعد با دستش دریا رو نشون
گفت« :اون
ِ
داد و دوباره گفت« :میگه از نون و پنیر ننه رقیه بهم بده .می خوام
عروسش بشم ».بعد لقمه ی نون پنیر رو پرت کرد توی دریا و گفت:
«پری گشنه است .گشنه است ».بعدش تا سرپا شد ،فوری غش کرد
ِ
و افتاد کف قایق و خدا می¬دونه عینهو مرغ سرکنده که توی خون
خودش پرپر میزنه .پیچ و تاب می خورد و از حلقش کف زرد می اومد
بیرون .محکم گرفتمش .یخ کرده بود .بدنش عین سنگ شده بود.
آروم تر که شد .تور رو جمع کردم .جاسم بیهوش کف قایق افتاده
بود و قایق رو آوردم و بقیه شو که همه تون بهتر از من می دونید».
ننه رقیه زل زده بود به جاسم و با صدای بغض کرده ای گفت« :ای
ننه ،سیاه پری بوده! نحسی پاقدمش بچه مو گرفته».
کربالیی گفت« :خواهر بی قراری نکن .طاقت داشته باش .ببینم چه
کاری از دستمون بر میاد .فردا صبح می بریمش دکتر».
ماجده یک گوشه کز کرده بود  .فصلیه گفت« :افتاده توی دام پریزاد.
باید باطل السحری چیزی براش بگیری .خدا بخیر کنه».
ماجده بلند شد و گفت« :برم چای بریزم» و از جایش که بلند شد
سرش خورد به تفنگ دولولی که به دیوار آویزان بود .کربالیی گفت:
«آ ماشاالله دایی ،مواظب باش ».ماجده سرخ شد و از اتاق بیرون
رفت .کربالیی از جایش بلند شد و گفت« :فصلیه بریم خونه .یکی
دو ساعت دیگه بر می گردم .تو هم استراحت کن خواهر .توکلت به
خدا باشه».
ننه رقیه گفت« :ماجده رفت چای بریزه».
کربالیی گفت« :نمی خورم خواهر .نمی خورم».
حاال دیگر همه از اتاق بیرون رفته بودند .جاسم ناله ای کرد و جویده
جویده چیزهایی می گفت .نامفهوم حرف می زد .کربالیی به ممدو
گفت:
«ممدو ،خسته ای .نیا .خودمون می ریم».
ممدو پا سست کرد و سر جایش ایستاد .بقیه به داخل حیاط رفتند.
ممدو داشت از پنجره حیاط را نگاه می کرد .صدای جاسم را شنید که
بریده بریده می گفت« :آب ،آب می خوام».
ممدو به طرف جاسم برگشت و از تنگ آب یک لیوان آب ریخت و
دستش را انداخت زیر سر جاسم و گفت« :بلندشو ،بلندشو ،آب
بخور».
لیوان آب را به جاسم خوراند و گفت« :خوبی جاسم؟ خوبی؟»
جاسم به ممدو نگاه کرد و سری تکان داد .نگاهش سرد و بی حال
بود .عرق کرده بود و لباسش به بدنش چسبیده .ممدو به طرف
پنجره رفت.
از پشت سرش صدای جاسم را شنید که گفت« :لعنتی ،لعنتی!»
ممدو سرش را چرخاند و دید جاسم ایستاده و تفنگ دو لول را به
طرفش نشانه گرفته .جا خورد .آب دهانش را قورت داد و گفت« :این
کارا چیه می کنی؟ چه خبرت…» جاسم حرفش را قطع کرد و گفت:
«تو پری منو ترسوندی .االن توی دریا سرگردونه …» و امان نداد و
ماشه را چکاند .صدای وحشتناکی توی اتاق پیچید .ممدو روی زمین
افتاد .از ساق پایش خون غلیظی روی گلیم شره کرده بود .ننه رقیه
شیون می کرد .همه سراسیمه به اتاق برگشتند .ماجده و فصلیه جیغ
می¬کشیدند و توی سرشان می زدند .ممدو بی حال روی زمین وا
رفته بود .کربالیی به طرف جاسم رفت .تفنگ بیخ دیوار افتاده بود.
جاسم بدنش کش و قوس می آمد و کف زردی از دهانش بیرون
می زد .ممدو همان طور مات و مبهوت به جای گلوله نگاه می کرد.
کربالیی چفیه سرش را باز کرد و باالی زخم پای ممدو را بست و گفت:
«نگران نباش ،زخمش عمیق نیست ،االن می فرستم جناب سروان
بیاد تا با ماشین پاسگاه جفتشونو برسونیم دکتر».
ننه رقیه زل زده بود به زخم پای ممدو و نفسش در نمی آمد.
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بررسی
ِ
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In touch with Iranian diversity

رضا روزبهانی

رضا روزبهانی (تهران –  ،)۱۳۵۶شاعر ،پژوهشگر ادبی و
ویراستار  /کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و تحصیالت ناتمام
در رشتههای فلسفه و مدیریت دولتی /از اواسط دههی 1370
خورشیدی کارهای متعددی در حوزهی شعر و داستانک ،نقد
فیلم و شعر از او در نشریات دانشجویی و سراسری منتشر
شده.
از فعالیتهای علمی روزبهانی میتوان به گویندگی و کارشناسی
برنامههای رادیویی و همکاری با نشریات و انتشاراتی چون
همشهری ،مرکز نشر اسناد انقالب ،موسسهی هالل ،نشر
روزگار ،نشر داستان ،ماهنامهی رودکی ،روزنامهی دنیای
اقتصاد ،هفتهنامهی عصر آزادی و غیره اشاره کرد .روزبهانی
همچنین دبیر یک دوره نشریهی ادبی رودکی نیز بوده که ضمن
آن ویژهنامهی بزرگ شعر امروز را منتشر کرد (آبان  .)1396او از
سال  ۱۳۹۲به عنوان ویراستار و پژوهشگر موسسهی دانشنامهی
دانشگستر (دورهی  18جلدی دانشنامهی دانشگستر) مشغول
به فعالیت است.
از دیگر فعالیتهای روزبهانی می توان به تدریس و پژوهش
در مراکز فرهنگی شهرداری تهران و پژوهشگاه نیروهای مسلح
میتوان اشاره کرد.
کتابشناسی:
مالیخولیای غزل (پژوهش ادبی -نشر قطره ،)۱۳۹۴ ،دیوان (ه ی)
شمس (خوانش و گزینش دیوان شمس -نشر روزگار،)۱۳۹4 ،
حروف سربی (مجموعه شعر مشترک -نشر داستان،)1395 ،
خلسهی چرخ الی جدول (مجموعهشعر-نشر داستان،)1395 ،
بیتی که گشاده شد در آن کو (خوانش و گزینش دیوان شمس-
نشر داستان ،پاییز  ،)۱۳۹۶فرهنگ اعالم و اصطالحات انگلیسی
دانشگستر (ویرایش و تدوین :با همکاری کامران فانی ،مجید
شهرابی و محمدعلی سادات ،نشر فرزان روز )1396 ،و الف -بابا)
(مجموعه شعر -نشر هشت ،در دست انتشار).
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از آنجا که جریان فکری  -معرفتی عرفان و تصوف اسالمی ،بیشترین
تاثیر را بر ذهن و کنش و منش موالنا داشته و به تبع آن زبان مولفان
این جریان بر مجموع آفرینشهای وی ،بررسی مختصر ویژگیهای سبکی-
زبانی شطحیات و شطحوارهها به منظور شناسایی اهم اتفاقات زبانی
دیوان شمس و پیوستگی این اثر با آنها الزامی ست.
حین بررسی متون نثر عرفانی ،شاید بتوان اولین و مهمترین جمالتی را
که نشانههای زبانی و بیانی شطح را دارند ،برخی بیانات و اوراد و ادعیۀ
پیشواییان دینی و پیامبر ،و خاصه کالم باریتعالی در قرآن دانست؛
و بر این اساس ریشۀ زبانی و بیانی تمامی متون عرفانی را نیز چنین
کلماتی .اما احتماال اولین شطحیات مهم ایرانیان مربوط میشود به
بایزید بسطامی که وفات او در سال  234هجری اتفاق افتاده .و نیز به
احتمال ،جنید بغدادی اولین کسی ست که شطحیات بایزید را تبیین و
تفسیر کرده.
گذشته از برخی جلوهگریهای غیر متعارف و شاید اومانیستی و مغایر
سامی شطحیات ،یعنی جمالتی رمزی و
توحیدی
ادیان
بنیادین
با اصول
ِ
ِ
ِ
ِ
تاویلپذیر که از کسانی چون همین بایزید ،منصور حالج ،عینالقضات،
ابوالحسن خرقانی و دیگران بیان شده؛ و تلقی عموم از شطح نیز
همین کلمات کفرآمیز است ،این اصطالح در کاربردی دقیقتر و در عین
حال گستردهتر شامل پارهای جمالت که شرح واقعهای یا بیان موجز و
اشارهگونۀ کیفیت احوال یا تجربهای انتزاعی -روحانی از آنان است نیز
میشود .در مواجههای متعصبانه و کورکورانه ،از مجموع این گونهها

همان تاویلهای الحادی را میتوان داشت .به خاطر پافشاری پارهای
از شطاحان بر بیان و تکرار همین جمالت بوده که عاقبتی علیالظاهر
سخت و دردناک نصیبشان شده .اما از قدیم حین بررسی ریشۀ این
کلمه ،اغلب و مفصل به معنای اصطالحی آن پرداختهاند .مولف تاج
العروس میگوید :اکثر ائمه لغت این کلمه را ذکر نکردهاند ،تنها بعضی
از صرفیون آن را در باب "اسماء اصوات" ذکر نمودهاند .او سپس از یکی
از استادان خود نقل میکند که او گفته :من در کتب لغت بر این کلمه
واقف نگشتم ،گویا این کلمه ،عامیانه باشد ،در عین حال در اصطالح
تصوف به کار میرود .روزبهان بقلی در شرح شطحیات میگوید(( :در
ش َ
عربیت گویندَ :
ح؛ اذا تحرّک .شطح حرکت است و آن خانه را
طح یَشط ُ
که آرد در آن خرد کنند مِشطاح گویند از بسیاری حرکت که در او باشد)).
محمد مرتضی زبیدی دربارۀ ریشۀ این کلمه میگوید(( :شطح بالکسر و
تشدید الطاء :زجر للعریض من اوالدالمعز )) (شطح به کسر و تشدید
طاء ،صدایی است که برای راندن و جمع کردن بچهبزهای پخششده
درمیآورند ).و نیز بابک احمدی در کتاب "چهار گزارش از تذکرة االولیاء
عطار" دربارۀ معنای لغوی این کلمه میگوید(( :در بیان تبار این واژه
همنظری وجود ندارد ،همان طور که معنای دقیق آن نیز دانسته
نیست .برخی میگویند شطح فعلی ست به معنای بیرون شدن از کنارۀ
رودخانه ،برای نمایش حالتی که در آن نمیتوانیم در مسیر تعیینشده
حرکت کنیم ،و مدام بر اثر شدت گرفتن احساسها از محدوده بیرون
میشویم ،یعنی اختیار کالم را از دست میدهیم )).و بعد به نقل از
روزبهان بقلی در شرح شطحیات به تبیین اصطالحی این کلمه میپردازد.
بنده اما بدون موکول کردن شما به تعاریف گذشتگان و معنای اصطالحی
شکل بیانی ،تعریفی کاملتر
شطح ،حین و ضمن بررسی ویژگیهای این
ِ
از این کلمه ارائه میدهم:
در مواجهه با شطحیات و شطحگونهها ،با جمالت و عباراتی سر و کار
داریم که از حیث سرچشمه و علل پیدایی به چندین دسته تقسیم
میشوند .در پارهای از اینها نوعی شگردهای سفسطهآمیز ِ توام با
مغلقگویی و دور زدن مخاطب یا افراد و مریدانی که شطاح با آنها تکلم
میکرده ،دیده میشود و پارهای دیگر نشانۀ نگاه شهودی یا نیمهشهودی
متکلم نخستین است .اگرچه در هر شکلی تسلط کامل شطاح بر زبان و
شگردهای سخنوری آشکار است ،اما پارهای از سخنانی که شیوۀ بیانی
شطح را دارند ،در عین حال نشاندهندۀ رندی و توانایی متکلمشان در
مجاب و مرعوب کردن مخاطبند .ببینید ابوسعید ابالخیر در کتابی که
یکی از نوادگانش دربارۀ او افسانهها پرداخته و نگاشته ،و جناب شفیعی
کدکنی عمری را صرف این کرده که چندین برابر اصل کتاب – که البته از
لحاظ هنری هم در این پایه هست  -تحشیه و تاویل و تفسیر بنویسد ،در
ادامۀ جوابی که به سوال یکی از حاضران مجلس میگوید ،چهگونه و با
چه روش سفسطهآمیزی مخاطبان را در میان دایرۀ بستۀ دو کلمۀ "سرّ"
و "اخالص" میگرداند و به بازی میگیرد(( :شیخ ما گفت" :در دلی که از
سری نیست و با حقش رازی نیست و از کالم حقش سماعی نیست،
حق ِ
از آن است که در آن دل اخالصی نیست و هر که را اخالص نیست وی
را به هیچ روی خالص نیست ))"...و بعد از استفادۀ چند عبارت عربی
از رسول الله در باب اخالص ،در جواب یکی که گفت :یا شیخ! اخالص
چیست؟ میگوید" :اخالص سری است از اسرار حق در سر و جان بنده
که نظر پاک او بدان سر ّ است و مدد آن سر ّ از نظر پاک سبحان است و
آن مدد ،رقیب[مراقب] آن سر ّ است .و موحد – که موحد است – بدان
سر ّ است ".کسی گفت" :ای شیخ آن سر ّ چیست؟" شیخ گفت" :لطیفهای
ٌ
لطیف بعباده و آن لطیفه به فضل
است از الطاف حق ،چنانک گفت الله ُ
و رحمت حق تعالی پیدا گردد ،نه به کسب و فعل بنده .ابتدا نیازی و
ارادتی و حزنی در دلش پدید آرد آنگاه بدان نیاز و حزن نظر کند به
طلِعُ عَلیه ِ مَل َ ٌ
فضل و رحمت ،لطیفهای در آن دل بنهد که ال ی َ ّ
ب و ال
ک مُقَر ّ ٌ
رس ٌ
سرالله گویند و آن اخالص است  ))"...الی آخر
نَب ٌّ
ل و آن لطیفه را ِ
ی مُ َ
 تا آنجا که "پس شیخ را وقت خوش گشت و نعرهای بزد و گفت ،بیت:گر مرده بُوَم برآمده سالی بیست /چه پنداری که گورم از عشق تهی ست
 //گر دست به خاک بر نهی کاینجا کیست /آواز آید که حال معشوقم
سر پاک است و آن
چیست
پس شیخ گفت :معشوقۀ موحدان ،آن ِ
سر باقی بود و نیست نشود که آن سر به نظر حق قائم است و حق را
ست .از نصیب خلق پاک است "....بنده اصال حرفی در این مورد ندارم
که آنچه دربارۀ این اولیاء الله نگاشته شده بیشتر از آنکه نشاندهندۀ
وجوه معرفتیشان باشد ،نشانۀ برخی مصادیق انحطاط اخالقی – چون
غرور و خودخواهی و پردهدری و ...همچنین فرصتطلبی و رندیشان –
است؛ که جای چنین تحلیلهای شخصیتی و روانشناختی هم فرصت
سردانان است
اندک این مقال نیست .موضوع  -دقیقا ً  -سوار بودن این ِ
بر گردۀ اسب بییراق و نارام زبان .میبینید که ابوسعید چهگونه ابعاد
زمان را با تصرف آیات و احادیث و عبارات عربی در زبان کالمش طی
سر و معما و راز و حزن و دل و
میکند و نیز با بهرهوری از کلماتی چون ِ
کلماتی دیگر که ابهام را در خود دارند یا وجهی جز واقعیت پیدا کردهاند
(یعنی در الیههای دیگری جز رئال جریان دارند) و همچنین با بازیهای
زبانیای چون اخالص و خالص و جز این...
پارۀ دیگری از شطحیات یا کالم عرفا که در اینجا منظور است ،نشانۀ
مراتب گوناگونی از شهود در آفرینندهشان است .این شهود ،گاه حاصل و
برآیند جریان و حیات زبان است و در واقع در چنین حالی متکلم محملی
ست که زبان بر او سوار است و با او جریان پیدا میکند و در این معنا
نه تنها با مفهوم جریان سیال ذهن که به معنایی با جریان سیال زبان
نیز مواجهیم .ببینید شمس چهگونه از این لحظات میگوید" :ابلیس
بهانهای .آدم نشانهای .ابلیس ظلمتی ،آدم نوری .ابلیس سفال ،آدم علوا
– "بر این منوال میگفتم دی با خود و گرد خندق میگشتم .سخن بر من

فرو میریخت .مغلوب میشدم .زیر سخن میایستادم از غایت مغلوبی.
گفتم "چه کنم اگر بر منبر سخن بر من چنین غلبه کند؟ من بر منبر
نمیروم ".این تجسد و انسانوارگی زبان در جایی دیگر از مقاالت شمس
به زیباترین شکل ممکن تصویر شده(( :آفتاب است که همۀ عالم را
روشنی میدهد .روشنی میبیند که از دهانم بیرون میرود و از گفتارم،
در زیر نور سیاه ،میتابد .خود این آفتاب را پشت به ایشان است ،روی
به آسمانها ست .نور آسمانها و زمین از وی است .روی آفتاب به موالنا
ست ،زیرا روی موالنا به آفتاب است )).در واقع ،آفتاب استعاره از زبان
است و نور سیاه نیز همان خط – از آن جهت که بیسخن هیچ اندیشه
و بلکه زیستی شکل نمیگیرد – و بیهوده نیست که روی این آفتاب به
موالنا ست – از آن جهت که او محمل بینظیر این آفتاب (زبان) شده.
البته اگر به اسم شمس هم توجه داشته باشیم نکتۀ پنهان ظریفی از
این کالم کشف خواهیم کرد :شمس خود را ذات و جوهر حیات – یعنی
زبان میبیند (در ارتباط واژگانی شمس با کلمۀ آفتاب) .گاهی این شهود
در مسائل معرفتی و آسمانی رخ میدهد .یعنی این که مولف رمزی از
رموز عرفان و حقیقت را در مییابد؛ بیان این رمز اما آنچنان که باید به
زبان معمول و گفتمان رایج روزمره و حتی در نوشتار ،ممکن نیست .از
این رو کسی که به این شهود رسیده ،تنها در سیطرۀ رمز و استعاره و
مجاز قادر به اشاره به آن است .به این جملۀ ابوسعید در باب دوم فصل
سیم اسرارالتوحید توجه کنید(( :مرد را همه چیزی بباید تا همه چیزش
نباید )).کلمات مرد و همه چیز در معنای مجازیای که به کار رفتهاند،
کنایه از هر مفهوم و موجودی میتوانند باشند؛ و این همان رمزوارگی و
بیمنتهایی این جمالت است  -که جز این ،وجه بیانی متناقض جمله هم
تشدیدش کرده .همچنین به غرابت تشبیهاتی که در این جملۀ ابوعلی
جوزجانی – به نقل از تذکره االولیا – ست توجه کنید(( :خوف ناری
منور است و رجا نوری منور است و محبت نوراالنوار )).گذشته از غرابت
تصاویر این جمله ،به ترکیبات وصفی نار منور و نور منور دقت کنید؛ مگر
نه این که روشنایی ،ذات آتش و نور است؛ پس چرا گوینده ،شیء را به
آنچه ذات او ست وصف میکند؟ شکل دیگر این توصیف شیء به ذات
یا صفت ذاتی خودش را مثال آنجا که موالنا صبح را به خودش تشبیه
کرده میتوان دید ،در ابتدای غزل  890از دیوان کبیر:
((صـبـحـدمی همچو صبح ،پردۀ ظلمت درید /نـیـم شـبـی نـاگـهـان صـبـح
قـیـامـت دمـید )).گاهی نیز آنچه که شهود شطاح به نظر میرسد ،در
واقع ماحصل تخیل بینظیر او ست و کالمی که آفریده شده در سیالیت
ذهن مولف شکل گرفته .اتفاقی که به وهم تصویری یا ذهنی 1نیز
میتوان تعبیرش کرد .به این کلمات ابوالحسن نوری – نقل از تذکره
االولیا – توجه کنید :نوری درخشان دیدم در غیب .پیوسته در وی نظر
میکردم تا وقتی که من همه آن نور شدم .این وهمی ست که تمامی
عرفای صاحب ذوق ،فراخور زمینه و استعدادشان از آن بهره داشتهاند2.
در مقاالت شمس ،مولف این وهمناکی موالنا را با سرّدانی او به اشتباه
صافی
آب
میگیرد(( :موالنا میگفت که" :درختان میبینم و باغها و دریای ِ
ِ
خوش جانافزای -که صفت آن دریا در گفت نگنجد از لطف ))"...تا آنجا
ِ
که شمس در قیاس موالنا با دیگران میگوید(( :و ایشان هیچ نمیبینند
سروری .دو کس نشستهاند ،چشم هر دو روشن .در
در عشق سرّی و ُ
سبَلی نه ،غباری ،گرهی نه ،دردی نه .این یکی میبیند ،آن دگر هیچ
او َ
نمیبیند )).و البته که شمس باید خوب بداند ،آنچه که موالنا بیان
میکند وهم و تخیّل است نه سر ّ و رمزی معرفتی.
فارغ از این دستهبندیها پارهای مولفهها را برای شطحیات و برخی
عبارات صوفیان میتوان برشمرد .اما پیش از این با توجه به گفتههای
باال ،برخی تعاریف اصطالحی شطح – به این معنا که مثال روزبهان بقلی
در شرح شطحیات میگوید که[(( :شطح] در سخن صوفیانه ماخوذ است
از حرکات اسرار دلشان ،چون وجد قوی شود و نور تجلی در صمیم سر ّ
غیب غیب و
ایشان عالی شود ...چون ببینند نظایر غیب و مضمرات
ِ
اسرار عظمت ،بیاختیار مستی در ایشان آید ،جان به جنبش درآید،
سر ّ به جوشش در آید ،زبان به گفتن درآید و - ))...را تعاریف احساسی
و کلی و اگر نگوییم بیربط ،تنها مصداق پارۀ محدودی از این عبارات
میتوان دانست .چرا که این کلماتی که مانده و به اسم شطح مرور
میشوند ،یا ماحصل تبحر شگرد مغلطهآمیز مولف بوده یا از شهودی
زبانی و معرفتی یا نتیجۀ وهم تصویری شطاح.
ماوات و االرض مَث َ ُ
ح
 .1الله ُ نور ُ السَّ
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لِنورِه ِ مَن یَشاء( ...آیۀ  35سورۀ نور) [خدا نور آسمانها و زمین است.
روشناییاش را به چراغدانی میتوان تشبیه کرد که در آن چراغ روشنی
باشد و آن چراغ در میان شیشهای که روشناییاش انگار ستارهای ست
درخشان و روشن از درخت مبارک زیتونی که زمینی نیست و بی آن که
آتشی روغنش را بیفروزد خود به خود جهانی را روشنی میبخشد .پرتو
آن نور بر روی نور قرار گرفته و خدا هر که را بخواهد به نور خود هدایت
میکند]...
 .2آفتاب است که همۀ عالم را روشنی میدهد .روشنی میبیند که از
دهانم بیرون میرود و از گفتارم  -در زیر حرف سیاه – میتابد .خود این
آفتاب را پشت به ایشان است ،روی به آسمانها ست .نور آسمانها و
زمینها از وی است( .مقاالت شمس)
 .3نظر کردم به هویت او در انانیت خویش .پس از میان برخاست نور
من به نور او و عزت من به عزت او و قدرت من به قدرت او و دیدم انانیت
خویش را به هویت او و بزرگی خویش را به بزرگی او و رفعت
خویش را به رفعت او؛ پس نظر کردم در او به چشم حق و بدو
گفتم این کیست؟ گفت :این ،نه من است و نه جز من؛ نیست
خدایی جز من( .دفتر روشنایی)
 .4نخستین حج که گزاردم خانه را دیدم .دیگربار حج گزاردم



ادبیات  -نقد

شبیه نمونۀ شمارۀ  ( 1بخش اعظم آیۀ  35از سورۀ نور) در
موارد زیادی نیز ما با تصاویر تو در تو مواجه هستیم .جز
متون نثر عرفانی ،و البته در مرتبۀ زیباییشناسی باالتری،
غزلهای متعددی از موالنا را میتوان ذکر کرد که در چنین
وضعیتی قرار دارند؛ همچنین در قصۀ دقوقی از دفتر سوم
مثنوی معنوی که توالی و ازدحام تصاویر ،خیرهکننده است.
شمس اما این توالی و ازدحام مالیخولیایی ایماژهایی از
جنس شعر موالنا را نتیجۀ کسب معرفت و علم میداند:
"آن خیال از علم و معرفت میخیزد و بعد از آن خیال،
علمی و معرفتی دیگر است و آن علم و معرفت را خیالی
دیگر( ".مقاالت شمس)
-6نحوهای غریب یا تازه :یکی از مولفههای مهم شطح،
استفاده از نحوهای غیر معمول است .این اتفاق زبانی را در
شکل جملهسازی و ترکیبسازیهای شطاحان باید جست
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اشتراکات زبانی – معرفتی غزلهای موالنا با مولفههای
شطح:
-1رمزوارگی یا زبان اشارت :همچنان که اشاره شد ،به
دلیل ارائۀ برخی مفاهیم انتزاعی یا موهوم یا آسمانی و
به خاطر عبور سطح زبان این شکل بیانی از حدود رئال،
همواره نوعی ابهام و رازگونگی ملزومۀ این عبارات است.
بابک احمدی در "چهار گزارش از تذکره االولیاء عطار" با
اطالق عنوان زبان اشارت به این گونۀ بیانی ،نقل قولی را
از "پل نویا"[از کتاب تفسیر قرآنی و زبان عرفانی] دربارۀ این
مولفۀ زبان عرفانی اهل تصوف آورده...(( :زبان اشارت...
از راهی جز نشانههای قراردادی زبانی ،رسانندۀ معناها
ست .به یاری این زبان میتوان بدون گفتن یا نوشتن
معناها ،دست کم بخشی از آنها را به مخاطب منتقل
کرد .زبان اشارت نمیتواند رسانندۀ معناها باشد ،مگر
این که خود تابع قراردادهایی خاص گردد .اینگونه ،در
آن نشانههایی تازه پدید میآید؛ مجموعهای بیش و کم
نظامدار از مجازها ،کنایهها و استعارهها که ناگزیر منسجم
و حساب شدهاند )).ایشان در این جمالت ،نکتۀ مهمی را
طرح کردهاند .این که :این نشانهها ،در واقع ،چه در یک
متن و چه در روح کلی این آثار تبدیل به همان نشانههای
زبانی قراردادی این متون شدهاند؛ و اگر ابهام مفهومی
و غرابت موضوعی را که ذات برخی از این سخنان است
نادیده بگیریم ،تمامی متون عرفانی را به خاطر همین
کدهای مشخص و مکرر میتوان در حوزۀ قراردادهای
تعریفشده و مشخص زبانی خودشان قرار داد .کسی که
با این کدها آشنایی دارد ،خواندن چنین متونی برای او به
سهولت دیگر متون نوشتاری میتواند باشد .در اینجا برای
این که به کلیگوییهای دیگران دچار نشویم و در بیانی
دقیقتر ،میتوان آنجایی که این متون ،مفاهیمی غریب و
مستتر و روحانی را عنوان کردهاند ،از  -زبان که نه – بیان
اشارت استفاده کرد (مانند مثالهای  12و  13و )...جایی که

 ما با توایم و با تو نهایم داد جاروبی به دستم آن نگار.گفت :که از دریا
برانگیزان غبار!
باز آنجاروب را
ز آتش بسوخت.
گفت :که از آتش
تو جاروبی برآر!
کردم از حیرت
سجودی
پیش او.
گفت :بیساجد ،سجودی خوش بیار!
 گفت آن خواهم که نخواهم( .دفتر روشنایی) گفتی که منم نه منم( .شرح شطحیات) من حاضر شدم و دیگران غایب؛ نزدیک شدم و نزدیکبگذاشتم .عالی شدم و علو بگذاشتم .بینردبان بر شدم ،و
بیاذن در شدم .من محوم در محو اینیّت ،محو بیاثبات ،و
اثبات بیمحو( .شرح شطحیات)
 حقیقت معرفت از معارف بیرون آمدن است( .شرح شط سیل عشقحیات)
او آمد و همه را بسوخت( .دفتر روشنایی)
 کوهها باهمند و تنهایندباهمان تنهایان (کاشفان فروتن شوکران)
مثل ما
ِ
 نی که منم بر در ،بلکه توییراه بده! دربگشا خویش را! (دیوان کبیر از غزل )250
-3ایجاز :میتوان مهمترین مولفۀ این متون یا عبارات را
ایجاز دانست؛ کما این که به خاطر همین ویژگی ست که
همیشه امکان تاویل و تفسیرهای مفصل در آنها هست.
این ایجاز به دو شکل ایجاد شده :اول این که در این
جمالت ،بخشی از حقیقتی که دانسته شده بیان شده
سری را دریافته و به حس
یا اینکه مولف تنها جزئی از ِ
یا ادراک خواننده اجزای دیگری از آن دریافت و بازخوانی
میشود ،بنابراین کالم او اشارتی به نظر میرسد .دیگر این
که وجه ممتاز بالغی اینها – یعنی بهرهگیری از امکانات
بیان مجازی – باعث پیدایی جمالت در فشردهترین شکل
شان شده( .تمامی متون نثر عرفانی ما ،در واحدهای جمله
یا پاراگراف ،نمونههایی برای این مولفه میتوانند باشند).
به شطح زیر از جنید – نقل از شرح شطحیات – که فرم
روایت و قصه نیز دارد توجه کنید:
((من در سه حالت بودم :یکی در حالتی بودم که اگر بر من
هر که آسمان و زمین بگریستی  -از شدت تحیّر من  -عجب
نبودی .دیگر در حالتی شدم که اگر بر هر که آسمان و
زمین بگریستمی  -از غیبت ایشان از حق و جهد ایشان بدو
 عجب نبودی .دیگر در حالتی شدم که جز نعت قدیم وقدرت و مشیّت و ملک و قضیّت ندیدم .اوّلیّت را و آخریّت
را مطالعه کردم؛ آنگاه از همه غایب شدم ،و از همه فانی
شدم ،و در همه باقی شدم)).
و نیز این بیت از غزل  101دیوان کبیر که در میان شعر
بیشتر شاعران بعد از دورۀ سبک خراسانی نمونه دارد:
سر ّ کُن را
سر نداند ِ
تن با َ
تن بیسر شناسد کاف و نون را
-4شکل مجازی بیان :در تمامی این متون ،واژهها از حد
قراردادهای زبان روزمره و مالوف گذشته و در معانی
مجازیشان به کار میروند .مهمترین شکل مجاز هم در
اینها ،تشبیه و استعاره و خاصه نماد است؛ کما اینکه جز
شکل بسیط تشبیه در پاراگرافها ،هر کلمه تنها در شکل
استعاری یا نمادینش معنا پیدا میکند .به عبارت دقیقتر،
خاصه در شطحیات یا جمالت شطحگونه ،زبان به کلی
به بیانی مجازی مستمسک شده .در چنین بیانی مواجهۀ
رئالیستی با هرکدام از کلمات ،شالودۀ معنایی تمامی متن
را متالشی خواهد کرد .برای مثال در نمونۀ شماره – 11
یکی از غزلهای موالنا که از ویژگیهایی که تاکنون برای
شطحیات برشمردیم ،برخوردار است – هر کدام از کلمات
در معناهای استعاری یا نمادینشان به کار رفتهاند .مثال در
دو بیت اول هیچکدام از افعال و اسمهای دادن ،جاروب،
دست ،نگار ،گفتن ،دریا ،برانگیختن ،غبار ،آتش ،سوختن
و برآوردن را در معنای روزمره و رئال نمیتوان قرار داد .یا
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صاحب خانه را دیدم و خانه را ندیدم .سهدیگربار حج
گزاردم نه خانه را دیدم و نه صاحب خانه را( .دفتر روشنایی)
 .5من ،نه منم .من منم ،زیرا که من :من -اویم ،و او :من-
او( .دفتر روشنایی)
 .6مرغی گشتم،
چشم او از یگانگی،
پر او ،از همیشگی
در هوای بیچگونگی میپریدم( .تذکره االولیاء عطار ،نقل
از موسیقی شعر)
 .7ما با توایم و با تو نهایم اینت بوالعجب
در حلقهایم با تو و چون حلقه بر دریم (غزلیات سعدی)
 .8میزنم من نعرهها در خامشی
آمدم خاموش گویان ای پسر (دیوان شمس)
 .9من آن ماهم که اندر المکانم.
مجو بیرون مرا؛ در عین جانم! (دیوان شمس)
 .10نگنجد در خرد وصفش؛ که او را جمع ضدین است.
چه بیترکیب ترکیبی! عجب مجبور مختاری! (دیوان شم
س)
 .11داد جاروبی به دستم آن نگار.
گفت :که از دریا
برانگیزان غبار!
ن جاروب را
باز آ 
ز آتش بسوخت.
گفت :که از آتش
تو جاروبی برآر!
کردم از حیرت
سجودی
پیش او.
گفت :بیساجد ،سجودی خوش بیار!
 :آه
بیساجد سجودی
چون بود؟
گفت :بیچون باشد و بی خارخار( .دیوان (ﻪی) شمس؛
خوانش گزینۀ غزلیات موالنا)
 .12با ذات او شدم ،با حق بحق گشتم ،بی من من او شدم
و او من( .شرح شطحیات)
 .13من در میدان نیستی رفتم .چند سال در نیستی
میپریدم ،تا از نیستی در نیستی نیست نیست شدم .آنگاه
ضایع شدم و از ضایعی در ضایعی ضایع شدم .آنگاه در
توحید نگریدم ،بعد از آن که از خود و کون نیست شدم.
(شرح شطحیات)
 .14این نادره نگر که من بر من بیمن عاشقم و من بیمن
دایم در آینه وجود معشوق مینگرم( .عبهر العاشقین)
.15الناس ینام فَاِذا ماتوا اِنت َبهوا (حدیث نبوی -نقل از
فصوص الحکم)[مردم در خوابند؛ پس آنگاه بیدار میشوند
که بمیرند].
 .16ما را سفری فتاد بی ما.
آنجا دل ما گشاد بی ما.
آن مه که ز ما نهان همیشد،
رخ بر رخ ما نهاد بی ما( ...دیوان شمس)
 .17سالم بر تو که (( سین )) سالم بر تو رسید.
سالم گرد جهان گشت؛ جز تو نپسندید.
به گرد بام تو گردان کبوتران سالم؛
که بی پناه تو کس را نشاید آرامید( .دیوان شمس)
 .18چنان دیدم که در ماه نشستهام .چندان که ماه
همیشود با ماه همیشینم( .نوشته بر دریا)

بیان به شاعرانگی و مجاز نزدیک شده نیز از بیان رمزگونه
(مانند مثالهای  6و  15و )...و البته پارۀ مهم و برجستهتر
این عبارات ،در این دو حالت در نوسان هستند:
جان غریب اندر جهان ،مشتاق شهر المکان
نفس بهیمی در چرا ،چندین چرا باشد؟ چرا؟ (دیوان کبیر-
از غزل )26
 -2وجه پارادوکسیکال :اگرچه از حیث منطق معنایی
 معرفتی ،این جمالت در وضعیتی متناقضنما وپارادوکسیکال قرار دارند ،اما به خاطر مفصل بودن طرح
این جنبه و محور اصلی مد نظر بنده ،در اینجا بیشتر
شکل زبانی این اتفاق مورد نظر است .آنچه مسلم است
اینکه آشناییزدایی ،ابهام ،دوبعدی بودن ،برجسته شدن
معنی و ایجاز از نتایج کالم متناقض است .هنری کوربن –
مصحح شرح شطحیات – نیز به تبع دیدگاهی که روزبهان
به کرات در این کتاب مطرح کرده ،بیشتر بر همین وجه
متشابه یا دوپهلو یا پارادوکسیکال شطحیات نظر و تاکید
دارد .به نمونههای زیر توجه کنید:
 گفت :این ،نه من است و نه جز من؛ نیست خدایی جزمن.
 -من ،نه منم .من منم ،زیرا که من ،من -اویم و او ،من -او.

این که در نمونۀ  15کلمات نوم و انتباه  -در کالم پیامبر
 به معنایی استعاری به کار رفتهاند .به نمونههای زیر نیزتوجه کنید:
 چون از منبر فرو آمدی ،تنی چند از این طایفه باز گرفتی؛گفتی :هاتوا ننشر النور؛ بیایید تا نور را منتشر کنیم( .تذکره
االولیا)
 خوب گویم و خوش گویم .از اندرون روشن و منورم.(مقاالت شمس)
 عارف را آیینهای است که چون در آن نگاه کند حق را بیند.(شرح شطحیات)
جمله در بیابان تشنه باشید و من بر شط نیل تشنهام.(شرح شطحیات)
 زواید یقین از بلندی کواشف حضور است .آنگاه که پردۀغیب بردارند از دل ،آنگه دل غیب ببیند( .شرح شطحیات)
-5تصویرسازی :به تبع همین زبان استعاری و به خاطر عبور
این عبارات از شکل بالغی سادۀ نثر و ورودشان به ساحات
هنری و شاعرانگی ،یعنی بهرهگیری از امکاناتی چون تشبیه
و نماد و استعاره ،وجه خیالانگیزی پارۀ انبوهی از اینها
به تصاویر شعری نزدیک شده؛ که البته جریان سیال ذهن
و فضاهای سورئال را در نمونههای متعددی میتوان دید:
 به صحرا شدم .عشق باریده بود و زمین تر شده .چنانکهپای به برف فرو شود به عشق فرو میشد.
 وقتی ،خرقه سخن میگفت( .مقاالت شمس) آسمان چون خرقهای رقصان و صوفی ناپدیدای مسلمانان که دیده ست خرقه رقصان بیبدن (دیوان
کبیر از غزل )1936
 روشنی میبیند که از دهانم بیرون میرود و از گفتارم ،درزیر نور سیاه ،میتابد.
 خوف را ظلمتی ست .صاحب آن در تحت آن طلبکارخروج است از آن .چون ضیاء رجا پیدا شد ،خائف در
مواضع راحت آمد( .شرح شطحیات)

 چه دانستم که این سودا ،مرا زینسان کند مجنون؛دلم را دوزخی سازد ،دو چشمم را کند جیحون.
چه دانستم که سیالبی مرا ناگاه برباید؛
چو کشتیام در اندازد ،میان قلزم پر خون.
زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد.
که هر تخته فرو ریزد ،ز گردشهای گوناگون.
نهنگی هم برآرد سر؛ خورد آن آب دریا را؛
چنان دریای بیپایان ،شود بیآب چون هامون.
شکافد نیز آن هامون ،نهنگ بحرفرسا را
کشد در قعر ناگاهان به دست قهر ،چون قارون.
چو این تبدیلها آمد ،نه هامون ماند و نه دریا.
چه دانم من دگر چون شد؛
که چون غرق است در بیچون.
چه دانمهای بسیار ست؛
لیکن
من
نمیدانم؛
که خوردم از دهانبندی
در آن دریا
کفی افیون (دیوان (ﻪی) شمس؛ خوانش گزینۀ غزلیات
موالنا)
یکی دیگر از اشکال تصویری این جمالت ،پرسونی فیکاسیون
– یا قائل شدن انسانوارگی برای اجسام و مفاهیم است.
به این جملۀ بایزید به نقل از دفتر روشنایی توجه کنید:
 "گرد بیت الله الحرام طواف میکردم؛ چون به او رسیدم،دیدم که خانه بر گرد من در طواف است ".در این جملۀ
بایزید ،یک پدیدۀ فیزیکی – کعبه – در پارۀ دوم جمله،
وضعیت انسانوارگی پیدا کرده .همچنین به یکی از
شطحیات یوسف بن الحسین الرازی در شرح شطحیات
روزبهان:
 "اگر صدق و اخالص دو بنده بودندی ،هر دو رابفروختمی؛ و اگر خوف و رجا در جانم بکوفتندی ،ایشان را
در نگشادمی ".در این کالم نیز مفاهیم صدق و اخالص و
بیم و امید ،هیات انسان پیدا کردهاند .یا در این کالم رابعه
به نقل از تذکره االولیا ،که شگرد تشخیص (= پرسونی
فیکاسیون) به صورت بسیط به کار رفته:
 محبت از ازل درآمد و به ابد گذر کرد و در هژده هزار عالمکسی را نیافت که یک شربت از وی درکشد.
و همچنین:
 بشنوم از روح کالمی دگر (دیوان کبیر -از غزل )1171 سالم گرد جهان گشت؛ جز تو نپسندید( .دیوان کبیر -ازغزل )955

و جو کرد:
 مرا گفت :ای بی مثل من! (شرح شطحیات) ای بایزید! هیچ چیز نگویی که بباش اال که بباشد( .شرح ابلیس گفتشطحیات)
که من بهترم در آن وقت ،که غیر خویش غیر ندید( .شرح
شطحیات)
 گفتند :زندیق ای! (شرح شطحیات) چون من چون من ،چون از او ،چون او از من ،او از مننترساند مرا ،چون من باشم( .شرح شطحیات)
 از من به جستن تو یافتید ،من در حسرت تو بگداختید.(طبقات الصوفیه)
 که او وطن غریبانید و مایۀ مفلسانید و همراه بیگانگانید.(طبقات الصوفیه)
 از خدای به خدای میرفتم تا ندا کرد از من در من که ایتو من! (دفتر روشنایی)
 ای بود تو از کی نی! وی ملک تو تا کی نی! (دیوان کبیر -ازغزل )2578
 تلخ کنی تلخ شوم ،لطف کنی لطف شوم( .دیوان کبیر -ازغزل )1397
 در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری! (دیوانکبیر -از غزل )2798
 خیال من ز مالقات شمس تبریزیهزار صورت بیند عجب پی اعالم( .دیوان کبیر -از غزل 17
 جان روز و)32
جان شب ای جان تو
انتظارم انتظارم روز و شب (دیوان کبیر -از غزل )302
 بیا ای او که رفتی تو (دیوان کبیر -از غزل )2166به ترکیبات زیر هم توجه کنید:
حرقت
جاروب
میدان غیوب -
شهسواران
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نفس کل  -مسافر ِ
بیابان تجرید – گنجخانۀ قدمِ رحمان (عبهر العاشقین)
ِ
میدان توحید  -سرای تفرید  -ریسمان قناعت
 منجنیق صدق  -سیل عشق (دفتر روشنایی)عشقهمتان -آهوی یاهو -هندوبک  -آهوی چشمِ خونی آن
شیر یوسفان  -زلف سعادت  -غار جهان (دیوان کیبر)
غرابت این ترکیبات هم در واقع ،توانمندی مولفان این
جمالت است در فاصلهگیری از قاعدۀ زبان رایج و زبانی که
در دیگر متون نثر به کار میرفته .یعنی در این ترکیبات ،با به
کارگیری تشبیه یا استعاره یا تشخیص و حتی حسآمیزی،
بیان رئال نثر به سطح مجازی شاعرانه بدل شده .در نحو
چنین جمالتی حتی ترکیبات بسیاری را میتوان دید که
مفهومی یا شیءای به خودش اضافه شده باشد:
 قرب در قرب در اشارت ما بدان عالم بُعدِ بُعد است.(شرح شطحیات)
 فهم کن ،اگر فهم میکنی ای غابن! که موال خطاب نکنداهل اهل( .شرح
اهل
اال با اهل؛ یا از اهل با اهل؛ یا با
ِ
ِ
شطحیات)
عین عینیت – که موجود است در
عین
عین
نقطه،
 بدینِ
ِ
ِ
علت علت – که منزه است
وجود کنه ِ کنه ِ کنه ،و حقیقت
ِ
از مقالت و اشارت و حدثیّت و خیالیّت و وهمیّت که ذات
حق است (سبحانه)  -خواهد( .شرح شطحیات)
اصل ایمان (دیوان کبیر -از
اصل
عینی و
عین
عین
 ...کهّ
ِ
ِ
ِ
ِ
غزل )1889
نیستی نیستی باید.
رکب رضا ست؛ آن را علف
 توکل مَِ
ِ
(عبهر العاشقین)
این شکل بالغی ،در واقع ابزاری ست برای تاکید بر
مفهومی که جز با بیان اشارت و مجاز و چنین تکراری ،قابل
درک و شنیدن و حتی بیان نیست .از همین منظر است
که منطق بسیاری تکرارهای شعر موالنا معلوم میشود.
پیش از پرداختن به مولفۀ مهم دیگر شطح ،بیان این نکته
ضروری ست که یکی دیگر از مولفههای کماهمیتتر زبانی
یا بیانی چنین کالمی ،شکل غلو یا اغراق است .این نگاه
غلوآمیز را در همین جمالت باال یا در شکلی از شطح که به
قصه شبیه است ،میتوان دید .آنجایی که اغلب از اعدادی
که نشانۀ کثرت است بهره گرفته میشود:
 بعد از آن هوا که من بودم ،صدهزار هزاربار در آن هوامیپریدم( .شرح شطحیات)
محبت از ازل درآمد و به ابد گذر کرد و در هژده هزار عالم
 هزارکسی را نیافت....
خانه چو زنبور پر عسل داری (دیوان کبیر -از غزل )1285
 بیست چو خورشید اگر تابد در شب منتا تو قدم در ننهی خود سحری مینشود (دیوان کبیر -از
غزل )545
-7شکل قصه یا روایت :اگر شطح را به گونههای زیر
دستهبندی کنیم ،خواهیم دانست که بیشتر آنها یا در
قالب قصه ایراد شدهاند یا این که الاقل از شیوۀ روایت در
آفرینششان استفاده شده:
الف -شرح واقعه :3نخستین حج که گزاردم خانه را دیدم.
دیگر بار حج گزاردم ،صاحب خانه را دیدم و خانه را ندیدم.
سه دیگر بار حج گزاردم ،نه خانه را دیدم و نه صاحب خانه
را( .دفتر روشنایی)
ب -گزارش سفری روحانی یا انتزاعی :چون به حق رسیدم،
مرا دو حله درپوشید ...آن گاه تاج کرامت بر سر من نهاد.
پس مرا گفت :اکنون بر ِ خلق من رو! دیگر گفت مرا :کجا
روی؟  ...مرا در هوای بی حد بداشتند ،که غیر آن را در
غیب هیچ سدی نبود؛ حیران شدم  ...آن گاه بیابان در
بیابان پیدا شد؛ مستمرات و مقطرات دِیَمِ غیب دیدم .آن
گاه امن به من بخشید ،توالی خلق به من داد .چون دیدم
که به غیر او مشغولم ،از آن دور شدم ...آن گاه با ذات او
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شدم ،با حق به حق گشتم .بی من من او شدم ،و او من ( ....این خالصۀ سفر
روحانی بایزید است که در فصل  84شرح شطحیات روزبهان آمده).
ج -بیان حال مولف یا بیان رموز روحانی :اگر صدق و اخالص دو بنده بودندی ،هر
دو را بفروختمی .و اگر خوف و رجا در جانم بکوفتندی ،ایشان را در نگشادمی//.
هر که از هویت او به هویت او کافی نشود ،به هویت او نرسد( .شرح شطحیات)
د -طرح مباحث حکمی یا اخالقی :یکی از شبلی پرسید که "زهد و ورع چیست؟"
گفت" :زهد بخل و ورع کفر" (شرح شطحیات)
ر -دعوت یا امر به تجربهای روحانی یا انتزاعی :در میدان توحید سیر کن تا به
سرای تفرید رسی و در میدان تفرید پرواز کن تا به وادی دیمومیت پیوندی .اگر
تشنه شدی ،جامی تو را خواهد نوشانید که پس از آن تشنه یاد نگردی ،هرگز.
(دفتر روشنایی)
م -گفت و گوی مولف با خداوند :بایزید گفت :یک بار مرا برکشیدند تا در پیشگاه
او ایستادم .مرا گفت :ای بایزید! بندگان من خواهان آنند که تو را ببینند .بایزید
گفت :گفتم ای عزیز من ،من نخواهم که ایشان را بینم .اگر تو این را از من
بخواهی ،مرا تاب مخالفت تو نیست( .دفتر روشنایی)
آنچه از مولفههای شطح که با غزلهای موالنا اشتراک دارد – جز این که ذکر
شد – میتوان به اینها اشاره کرد:
 استفاده از عناصر یا مفاهیم اسطورهای :نوح ،ازل ،ابد ،دوزخ و بهشت و ... کاربرد آیه و حدیث به منظور هنری و تفهیم حداکثر معنایی که به آن اشارهشده.
 این جمالت اغلب از زاویۀ اول شخص مفرد  -که دانای کل هم هست ،روایتیا بیان میشوند.
و سخن آخر  -تا این جا  -این که :به خاطر احاطۀ کامل موالنا بر جریان اندیشگی
عرفان و تصوف و بلکه به قول عالمه فروزانفر "مجموعۀ فرهنگ ایرانی و
اسالمی" 4پیش از خود و همچنین آشنایی او با کلمات و عبارات صاحبان آن
ِ
جریان( 5شطحیات و شطحگونهها و دیگر متون عرفانی) ،ایشان عالوه بر تمامی
ورزیدگیهای هنری ،پتانسیل این شیوۀ بیانی را نیز به استخدام شعر و خاصه
غزلهایش درآورده .کما اینکه نحو غریب ،بیان رمزگونه و اشارت ،ایجاز ،تصاویر
مالیخولیایی و  ...خاصه شکل گستردۀ بیان متشابه (پارادوکسیکال) شطح را عینا
در غزلهای دیوان کبیر میتوان دید .به گمان بنده اما از آنجا که پارادوکس،
مهمترین مشخصۀ شخصیتی کسانی چون موالنا ست ،مهمترین مولفههای
زبانی -بیانی این غزلها را هم باید همین وجوه متناقضنما دانست .با مراجعه
به غزلیات شمس میبینیم که این شعرها با وجود بهرهمندی از امکانات و
شگردهایی که به ایجاز منتج میشوند ،در موارد بسیاری هم دچار درازگویی
مولف و اطناب شدهاند .حجم بسیار ِ غزلهای بلندِ موالنا ،موید این مساله است.
پیوستگی توامان این ایجاز و اطناب در این شعرها شاید بزرگترین پارادوکس
ادبیات ما باشد ،که با اطالع مختصری که بنده از شعر جهان دارم ،در زبانهای
دیگر هم بیسابقه است .یعنی این که شعری از درازگویی آفرینندهاش پیدا شده
باشد و در عین حال در نهایت ایجاز هم باشد ،در هیچ زبانی سابقه ندارد .غیر
از این ،با مطالعۀ متون نثر عرفانی ،سبقۀ تصاویر مالیخولیایی برخی غزلهای
موالنا برای ما معلوم میشود .تصاویری که تا پیش از دوران مدرنیته  -نه تنها در
زبان ما ،که  -در شعر جهان بینظیر است .حتی با خواندن چند نمونۀ مختصر از

شعرهای دیوان کبیر متوجه خواهیم شد که حیات و انسان ،در کالم هیچ مولف
دیگری به اندازۀ شعر موالنا اهمیت ندارد و نمایش داده نشده .در سرتاسر
غزلهای دیوان شمس تمامی اشیاء و موجودات و مفاهیم ،جاندار دانسته
شدهاند .این اتفاق جدای از تلقی و ایدۀ معرفتی مولف ،در تحلیل و بررسیهای
ادبی یا هنری با مباحثی از جمله سوررئال و جریان سیال ذهن و وهم زبانی و
تصویری و خاصه پرسونی فیکاسیون قابل بیان است؛ که اگر چه پیش از این
به برخیشان پرداخته شد ،اما در مواقعی مواجهه با غزلیات شمس با دستاویز
چنین اصطالحاتی موجب تنزل این شعرها خواهد شد .به هر حال تکرار این
تصویری تشخیص
مساله الزامی ست که در کنار وجه بیانی پارادوکسیکال ،شکل
ِ
یا جاندارانگاری را مهمترین مولفۀ غزلهای موالنا باید دانست.
پانوشتها:
 -1با این که زبان و خیال همیشه همراه با یکدیگرند ،در ادبیات میتوان جدای از
وهم تصویری یا ذهنی به وهم زبانی نیز قائل بود.
 -2فراتر از این وهم ذهنی ،پارهای از این مردان حق با توجه به سخنان رمزآلود
همراهانشان ،به متوهم بودن آنان اعتقاد دارند" :همه به توهم مردند ،تا بایزید
که او هم به توهم رفت( ".شطح ابی بکر الواسطی  -نقل از شرح شطحیات) و
البته که قصههایی از این دست ،خوانندۀ دلآگاه امروزی را در اعتقاد به توهم
سادهلوحانۀ آنان با ابی بکر الواسطی همراه خواهد کرد" :مرا برگرفت و پیش
خود بنشاند .گفت ای بایزید! خلق من دوست دارند که تو را بینند "...الی آخر
کتاب شرح شطحیات که خرقانی سحرگاهی بیرون میرود
یا آنجایی از همین
ِ
و خداوند پیش او میآید و با بوالحسن کشتی میگیرد و او نیز همچنین (در
مصارعت باز با او مصارعت کردم) ،تا اینکه حضرت باریتعالی او را زمین میزند
(یعنی به اصطالح خاک میکند ).و بسیار قصهها و ادعاهای دیگر .به این دو
(فصل فی شطح الشبلی) نیز توجه کنید" :ابومحمد نساج
بند از شرح شطحیات
ِ
گوید :در مجلس شبلی ایستاده بودم .یکی از شبلی وصف جبرئیل پرسید ،گفت:
آنچه در روایت شنیدهام که او را هفتصد نعت است و هفتصد پر ،که اگر پری
از آن باز کند ،از مشرق تا مغرب بپوشد" /"...دیگر گفت :روایت است از ابن
عباس – رضی الله عنهما – که صورت جبرئیل در قائمۀ کرسی ،چون حلقۀ زرهی
ست در جوشن .و کرسی و جبرئیل و عرش در جنب ملکوتی که ظاهر شود به
اهل علم ،همچون رملی است در بیابانی.
 -3واقعه در اصطالح تصوف به شهود عوالم غیب در حالت بیداری گفته میشود.
 -4جناب دکتر شفیعی کدکنی در مقدمۀ "غزلیات شمس تبریز" به نقل از
فروزانفر چنین آوردهاند :من اشتغال یقینی دارم که حضرت موالنا مجموعۀ
معارف قبل از خویش را به تمامی مورد مطالعه و تامل قرار داده است و سخنش
حاصل مجموعۀ فرهنگ ایرانی و اسالمی قبل از او ست .به همین دلیل احاطه بر
سرچشمههای تفکر او ،تقریبا محال است ،به ویژه اگر بخواهیم استقصای تام و
تمامی در این باره داشته باشیم.
 -5مولوی در دفتر چهارم مثنوی ،با بیان شطح معروف بایزید ،خود به تفصیل به
شرح و تاویل آن شطح پرداخته :با مریدان آن فقیر محتشم /بایزید آمد که نک
یزدان منم //گفت مستانه عیان آن ذوفنون /الاله اال انا ها فاعبدون ...الی آخر
رضا روزبهانی -بازنویسی و ویرایش  4اسفند  /1396مهرشهر کرج

منابع:
اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید ،محمد بن منور میهنی ،مقدمه –
تصحیح و تعلیقات :محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :آگاه ،چاپ پنجم.1381 :
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چهار گزارش از تذکرة االولیاء عطار ،بابک احمدی ،تهران :نشر مرکز ،چاپ
چهارم.1388 :
دفتر روشنایی (از میراث عرفانی بایزید بسطامی) ،مقدمه – تصحیح و
تعلیقات :محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :سخن.1384 ،
دیوان شمس تبریز (دیوان کبیر یا کلیات شمس تبریز) ،تصحیح :بدیع الزمان
فروزانفر ،تهران :موسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.1336-42 ،
دیوان (ه ی) شمس (خوانش گزینۀ غزلیات موالنا) ،رضا روزبهانی ،تهران:
روزگار ،چاپ اول.1394 :
شرح شطحیات (شامل گفتارهای شورانگیز و رمزی صوفیان)؛ تصنیف :شیخ
روزبهان بقلی شیرازی ،مقدمه و تصحیح :هانری کوربن ،ترجمۀ مقدمه :دکتر
محمدعلی امیرمعزی ،تهران :طهوری ،چاپ ششم.1389 :
فصوص الحکم ،محیی الدین ابن عربی ،شرح و تعلیق :ابوالعالء عفیفی،
بیروت.
قرآن کریم
کاشفان فروتن شوکران [مجموعۀ شعر و صدای شاعر] ،احمد شاملو ،تهران:
ابتکار ،چاپ اول.1359 :
کلیات سعدی (بر اساس تصحیح محمدعلی فروغی و چند تصحیح دیگر)،
مشهد :آستان قدس رضوی ،شرکت بهنشر.1386 ،
کلیات شمس تبریزی[ ،به انضمام] سیری در دیوان شمس :علی دشتی و شرح
حال مولوی :بدیع الزمان فروزانفر ،تهران :امیرکبیر ،چاپ سوم.1345 :
عبهر العاشقین ،شیخ روزبهان بقلی شیرازی ،به اهتمام [و تصحیح] :هنری
کربین و محمد معین ،تهران :منوچهری ،چاپ سوم.1366 :
غزلیات شمس تبریز ،مقدمه -گزینش و تفسیر :محمدرضا شفیعی کدکنی،
تهران :سخن ،چاپ دوم[ .1388 :دورۀ دو جلدی در یک مجلد ،قطع جیبی]
مثنوی معنوی ،موالنا جالل الدین محمد بلخی ،تصحیح :رینولد نیکلسون،
مقدمه :بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :پیمان ،چاپ نهم.1387 :
مقاالت شمس تبریزی ،شمس الدین محمد تبریزی ،ویرایش متن :جعفر
مدرس صادقی ،تهران :نشر مرکز ،چاپ اول.1373 :
موسیقی شعر ،محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :توس 1358 ،و چاپهای
مکرر بعدی.
نوشته بر دریا (از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی) ،مقدمه – تصحیح و
تعلیقات :محمدرضا شفیعی کدکنی ،تهران :سخن.1384 ،
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کیارستمی اسطورهای حذف شد
این به تعبیر شما فقدان ،فقط یک نام است .مجموعه
«گلمردگی» در سال  ٩٤شروع شد و برایم فرازونشیب بسیاری
داشت تا به تصویر نهایی برسد .این اولینبار بود که از طبیعت
و خیابان و دوربین روی دست به استودیو میرفتم و صحنهها
را میچیدم .احساس یک فیلمساز -نقاش را داشتم که باید
قابی ابدی از تصویرش میساخت .مردن و به استعاره از آن،
پژمردن ،جهانم را بههم زده بود ،چراکه مرشد همیشگیام را
از دست داده بودم و ذهنم درگیر بهتصویرکشیدن این فقدان
بود .همزمان اخبار نابسامانیهای خاورمیانه من را بیشتر با
مفهوم نیستی و فقدان درگیر میکرد؛ احساس تکافتادگی و
تنهایی در جهانی بینور و بیامنیت .همه اینها من را رساند به
«گلمردگی».
درواقع این احساس فقدان با زمینه سیاه عکسها ،برگهای
بنفش و رنگ غیرواقعی گلها تشدید میشود تا همه اینها
تداعیگر یک جهان دیستوپیایی باشد. ...

«گلمردگی» عنوانی است که یک مفروض آغازین را
پیش چشم مخاطب قرار میدهد .به او نهیب میزند که با
کارهایی روبهرو خواهد شد که مفهوم مرکزیشان هراس
از مرگ و نابودی عزیزانی چون گل است .این حس فقدان
و غیاب را از قبل به مخاطب گوشزدکردن ،برخاسته از چه
ضرورتی است؟

هر کدام از هنرمندانی که داخل ایران کار میکنند و زحمت
میکشند ،اگر در خارج بودند ،قدر میدیدند و بر صدر
مینشستند؛ چه برسد به هنرمند بزرگی مانند آقای کیارستمی.
ن خود را
متأسفانه بزرگان و دولتمردان ما اصال قدر هنرمندا 
نمیدانند .درحالیکه دفاع از یک هنرمند برای احترام به هنر
است .همه ما خواهیم رفت و زمان خواهد گذشت ،اما تاریخ
یک روز شهادت میدهد به کیارستمی نامی با این درجه از هنر
چه گذشت و چه رفتارهایی با او شد .بعد هم یکباره میبینیم
میگویند مرد! حاال این قضیه چه درباره بزرگانی مانند کیارستمی
میتواند اتفاق بیفتد چه برای نسل ما .میگویم نسل ما ،منظورم
متولدین دهه  ٥٠یا دهه خاصی نیست؛ همه آنهایی که چه قبل
از آن به دنیا آمدهاند چه بعد؛ تمام کسانی که این روزها را

بله نماد ویرانیاند؛ چون این گلها تمام آدمهایی هستند که
استعداد و خالقیتی داشته و دارند کار میکنند .نمیخواهم با
دیدی منفی به جهان نگاه کنم ،ولی ُ
خب ،این واقعیتی است که
االن در جامعه ما دارد اتفاق میافتد.
اما از منظر روانکاوانه ،تأکید روی رنگ «بنفش» داللت
خاصی دارد .رنگ بنفش ،درواقع تلفیقی از دو رنگ قرمز و
آبی است .رنگ قرمز ،اروس یا همان «غریزه زندگی» را تداعی
میکند و رنگ آبی ،تاناتوس یا «غریزه معطوف به مرگ» را.
انتخاب این رنگ آگاهانه بود؛ یعنی به این ارجاعات بنفش
توجه داشتید یا خیر؟
در حقیقت میخواستم تلفیقی از همه اینها باشد ،ولی اولش
چنین ایدهای نداشتم .کمکم بعد از دو ،سه سال به این نتیجه
رسیدم؛ یعنی از سال پیش چنین رنگهایی در ذهنم بود که
پیادهاش کردهام.
کاری که شما کردهاید یکجور چیدمان هنری است که دوربین
آن کانستراکشن شما را ثبت کرده یا دوربین بهعنوان مدیا،
عمل مستقلی انجام میدهد؟
ببینید ،اینها عکسهایی از طبیعت است که در آتلیه تغییراتی در
آنها دادهام و مثال پسزمینه عکسها را سیاه کردهام .اتفاقا آن
بکگراند مشکی را گرفته بودیم .من در خانه خودم این عکسها
را گرفتم.
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پس این چیدمان هنری است .دوربین اینجا چه نقشی داشته؟
من در اصل ابتدا میخواستم از پرتره شروع کنم؛ پرتره یکسری
آدمهایی که خودم انتخاب کرده بودم؛ هرکسی در کاری و همین
بال را سر آن پرترهها بیاورم؛ اما بعدش فکر کردم که نه ،من
همیشه طبیعت کار کردهام ،ولی حاال برخورد نمادین با این
موضوع چه میتواند باشد؟ بعد فکر کردم این عکسها را در
ابعادی که به نظر بیاید یک آدم است ،بزرگ کنم.
 در رنگبندی چقدر دخلوتصرف کردید؟
روی رنگها کار کردم؛ حتی روی جاهایی که میخواستم
بیشتر کار کردم .میدانید یکجوری باید به آنچه در ذهنم
است میرسیدم .من حتی در این مدت رنگهای مختلفی را
کار کردهام.
آنها را در این نمایشگاه نمایش ندادید؟
خیر.
شما به مرور در نمایشگاههای خود از عکاسی طبیعت
فاصله گرفتهاید و به سمت یک نوع نگره فرمال و
کانسپچوال و هنری حرکت کردهاید .از آن سو ،به همان
نسبتی که در عکاسی به سمت نگاه فرمال حرکت کردهاید،
نگاه فرمالیستی فیلمهای نخستینتان به سینمای اجتماعی
قلب ماهیت پیدا کرده است .میخواهم درباره این تبدیل
و تبدل بدانم .آیا خودتان قائل به چنین مسئلهای هستید؟
نه خیلی! ماجرا این است که در عالم هنر آدم تجربه میکند
و من اصال دوست ندارم کارم یکنواخت باشد و فقط یک
مسیر را ادامه بدهم .این را که در سینما ،دغدغه اجتماع
را نداشتهام ،قبول ندارم .در سینما ،کارم از همان اول
اجتماعی بود« .شیفت شب» فیلمی فوقالعاده اجتماعی
است و من هیچگاه صرفا روی فرم تمرکز نکردهام .فیلم
بعدیام «چند روز بعد» نیز باز اجتماعی است .االن هم
همینطور است .بههرحال همهچیز به هم وابسته است؛
االن هم یکجورهایی طبیعت هست ،حاال در فرمی دیگر.
[روزنامه شرق]
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«گلمردگی» ،سوگواری نیکی کریمی است بر همه کشتگان
زمین؛ هرچند ابژه میل عکاس در این سوگواری یک تن نیست؛
تنهای بیشمار تمام درگذشتگان است؛ از نسل خود عکاس،
متولدین دهه  ٥٠گرفته تا همه آنانی که دوستشان میدارد.
هرچند در این بین عباس کیارستمی ،کارگردان فقید سینمای
ایران ،جایگاهی متمایز از بقیه دارد؛ چراکه مرگ او هم در تمایز
با دیگران رقم خورد .فقدان کیارستمی نکتهای است که در
مجموعه «گلمردگی» ،بیش از دیگران بر ذهن و زبان هنرمند
اثر گذاشته است؛ بهگونهای که عکسها ،فراتر از ماتم یک تن
بر عزیز ِ ازدسترفته است .فقدان ابژه میل شکلی ناخودآگاه
پیدا کرده و ماخولیایی را ساخته که آرمانیتر از هر ماتمی است.
سبک و لحن کریمی در این عکسها ترکیبی از فرمالیسم و
مرثیهسرایی است؛ از یک طرف او در پی آن است تا گره کور
فرم را بگشاید و از طرف دیگر پیشاپیش میداند حل این معما
در نتیجه تغییری حاصل نمیکند و از قضا هرچه جلوتر میرود،
صحبت از دیگران ،از مردگان ،به اتوبیوگرافی خودش
شبیهتر میشود .بااینحال این عکسها در پی برساختن
ایماژی از آینده هم هستند .عکاس میگوید در پس این
فضای دیستوپیایی ،باید سوژگی را تا تکوین نهایی امر نو
ادامه داد .این عکسها تجربه دینامیک میل آیندهخواهی
بهواسطه عکاسی است .نیکی کریمی پیش از این ،دو
گلستان تهران و دیگری در
نمایشگاه دیگر؛ یکی در گالری
ِ
گالری کورتیارد ِ امارات برپا کرده بود .او تا امروز سبکهای
مختلف عکاسی را تجربه کرده ،اما عکاسی از طبیعت در
آثارش چشمنوازتر است .اولین نمایشگاه عکسهایش ،با
عنوان «افقها» ،سال  ٨٨در گالری گلستان برگزار شد
که مجموعهای بود از عکسهای سفر به شهرهای مختلف
ایران؛ طبیعتهایی بدون انسان ،افقهای گسترده و
تپهماهورهای چشمنواز .همان مجموعه بود که سال ١٣٨٩
در گالری کورتیارد امارات هم به نمایش گذاشته شد .نیکی
کریمی که در ابتدای دهه  ٧٠بدل به یکی از تأثیرگذارترین
چهرههای زن سینما شد ،در میانه همین دهه با ترجمه چند
کتاب ،نامش را جدیتر مطرح کرد و در نهایت در دهه ،٨٠
به دغدغه همیشگیاش پرداخت .این بازیگر برای آنکه فیلم
بسازد ،مشکالت زیادی را از سر گذراند .آنچه میخوانید
اما گفتوگویی است با این فیلمساز -بازیگر  -عکاس درباره
عکسهایش و مروری است بر نمایشگاه اخیر او که در
گالری اعتماد تهران برپا شد.

آدمهای بسیاری هستند که دائم در سفرند .من هم در مواقعی
از سال بین تهران و لندن در رفتوآمدم و خیلی اوقات در
لندن یا جاهای دیگر بهسر میبرم .مشاهداتم به من میگویند
در کشورهای پیشرفته جهان ،ما شاهد تکریم و پاسداشت
هنرمندان در قالب طرحهای تشویقی و حمایتی هستیم.

گلهای شما هم توأمان حامل تجربهای هولناک هستند؛ در
واقع هم نماد زیبایی هستند ،هم ویرانی...
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گفتوگو با نیکی کریمی

گذراندهاند .این همه سال زحمت کشیدند ،نه تنها کسی قدرش
را ندانست ،بلکه به او توهین و تحقیر نیز کردند .فیلمهایش
را اكران نکردند ،آخر سر هم اسطورهای حذف شد .گوهرهای
ارزنده خود را یکی یکی از دست میدهیم و قدر آنها را نمیدانیم.
او را وادار میکنیم در جایی دیگر جز کشور خودش فیلم
بسازد و البته در این بیمهریکردن و نادیدهگرفتن ،کیارستمی
تنها نیست .خیلیهای دیگر هم هستند؛ یکی از آنها محمود
دولتآبادی است؛ نویسندهای که نهتنها هیچ حمایتی از او نشد،
بلکه فرصت دریافت جایزه نوبل نیز از او سلب شد .خالصه
این ماجرای گلمردگی است و هیچ اسمورسم دیگری ندارد .گل
نمادی از نسل خودم یا انسانهایی است که دوستشان دارم.
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ﻫﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰ! ﭼﻘﺪر زود آﻓﺘﺎب زﻧﺪﮔﯿﺖ ﻏﺮوب ﮐﺮد و ﭼﺮاغ ﻣﺤﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ
را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮد .ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه ،ﺑﺎ ﻫﺮ دﯾﺪار ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﻣﺸﮑﻼﺗﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﻧﮑﻮور ﻫﻢ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻟﺴﻮز ،ﻣﻬﺮﺑﺎن ،و ﺧﯿﺮﺧﻮاه را از دﺳﺖ داده ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.

ﺑﻪﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آن ﻋﺰﯾﺰ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ،آﻗﺎی ﺑﯿﮋن اﻣﯿﻨﯽ ،و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﯿﻨﺎ و ﻣﻬﺮان
ﺗﺴﻠﯿﺖ ﻋﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﺷﺮف ،اﻋﻈﻢ ،اﻗﺒﺎل ،ﺑﻬﻨﺎز ،ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ،ﻓﺮاﻧﮏ ،ﻣﺮﯾﻢ ،ﻣﯿﺸﺎ ،ﻣﻬﻨﺎز،
ﻣﻬﻮش ،ﻧﺮﮔﺲ ،ﻧﺴﺮﯾﻦ،ﮐﺘﯽ ،ﮔﻠﻨﺎز و ﯾﺎﺳﻤﻦ
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دانش و فنآوری

پس از سکوت  90روزه مایکروسافت

افشای نقص امنیتی در مرورگر Edge
محقق امنيتی شرکت گوگل درباره نقص موجود در مرورگر EDGE
هشدار داد.
به گزارش افتانا محققان امنیتی در  Google Project Zeroجزییات مربوط
به آسیبپذیری در مرورگر  Edgeرا افشا کردهاند؛ زیرا مایکروسافت
با توجه به سیاست افشاگری گوگلدر یک مهلت  ۹۰روزه به آن پاسخ
ندادهاست .این نقص میتواند توسط مهاجمان مورد سوءاستفاده قرار
گیرد تا از  )ACG (Arbitrary Code Guardکه در  Updateویندوز  ۱۰به
همراه  )CIG (Code Integrity Guardبه  Edgeاضافه شدند ،عبور کنند.
 ACGو  CIGویژگیهای امنیتی نسبتا ً جدیدی هستند که مهاجمان را از
بارگذاری و اجرای کد مخرب به حافظ ه یک رایانه از راه مرورگر Edge
بازمیدارد.
شرکت مایکروسافت این دو ویژگی امنیتی جدید را در یک پست وبالگ در
سال گذشته اینگونه توصیف کرد« :یک برنامه میتواند بهطور مستقیم
کدهای مخرب را از راه بارگذاری یک  DLL / EXEمخرب از روی دیسک
یا با تولید /تغییر کد پویا در حافظه ،وارد حافظه کند CIG .از روش اول
(بارگذاری یک  DLL / EXEمخرب) با فعالکردن الزامات امضای  DLLبرای
 Microsoft Edgeجلوگیری میکند .این کار تضمین میکند که فقط DLL
های امضا شده میتوانند توسط یک فرایند بارگذاری شوند.
ایوان فراتریک ،محقق  Google Project Zeroکه این آسیبپذیری را
کشف کرد ،راهی برای دورزدن ویژگی  ACGنشان داد .این کارشناس
این مسئله را در  ۱۷نوامبر به مایکروسافت گزارش داد و به این شرکت
مهلت داد تا آن را رفع کند .این غول تکنولوژی در ابتدا برنامهریزی کرد تا
این آسیبپذیری را که بهعنوان «شدت متوسط» طبقهبندی شدهاست
در بهروزرسانی روز سهشنب ه ماه فوریه وصله کند؛ اما اعالم کرد که
اصالحات الزم پیچیدهتر از آن چیزی بود که پیشبینی شده بود و ارائه
آن را به سیزدهم ماه مارس موکول کرد.
اگر یک فرایند آسیبپذیر باشد و بتواند پیشبینی کند که کدام فرایند
 )JIT (Just-In-Timeآدرس مجازی " ")(VirtualAllocExبعدی را فراخوانی
خواهدکرد (یادآوری میشود که این کار نسبتا ً قابل پیشبینی است)،
آنگاه فرایند محتوا میتواند:
• حافظ ه مشترک نگاشتشده را با استفاده از "")(UnmapViewOfFile
از نگاشت خارج کند.
• منطق ه قابلنوشتنی در حافظه را در همان آدرسی که کارگزار  JITقصد

نوشتن در آن را دارد ،قرار دهد و یک بارگذاری قابلاجرا را در آنجا
بنویسد.
• هنگامیکه فرایند  ")(JIT، " VirtualAllocExرا فراخوانی میکند ،حتی
اگر حافظه قبال ً اختصاص داده شدهباشد ،این فراخوانی موفق خواهدبود
و حفاظت از حافظه به حالت " "PAGE_EXECUTE_READتنظیم
میشود.
این اولینباری نیست که فراتریک بهطور عمومی یک اشکال در Edge
را افشا کردهاست .در ماه فوری ه سال  ،۲۰۱۷وی جزییات فنی مربوط به
آسیبپذیری نوع شدیدی را منتشر کرد که بهعنوان ""۰۰۳۷-۲۰۱۷-CVE
ردیابی شدهبود و میتوانست توسط مهاجمان برای حمله به اینترنت
اکسپلورر و مرورگر  Edgeو تحت شرایط خاص برای اجرای کد دلخواه
مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

گوگل از اشتباهات انسانی برای
قدرتمندسازی هوش مصنوعی
استفاده کند.
میثاق محمدیزاده
گوگل دارد هوش مصنوعی را آموزش میدهد تا انسان را فریب داده؛
آنگاه از اشتباهات انسان برای قویتر شدن سود ببرد
روباتهای هوش مصنوعی در اینترنت و دیگر فضاها گول میخورند و
بخشی از یک تصویر را نمیبینند یا آن را با تصویر و شی دیگری اشتباه

یافتن نقاط قوت انسان برای غلبه بر انسان
حاال گوگل برای حل این مشکل میخواهد از خود سیستم بینایی و درک
انسانها استفاده کند تا الگوریتمهای هوش مصنوعی قویتر شوند.
آنها دارند روی این موضوع کار میکنند که چرا انسانها با مشاهده
عکسها ،کمتر دچار اشتباه میشوند .به زبان دیگر؛ چه اجزایی در یک
تصویر میتواند انسانها را به اشتباه بیندازد و آنها فریب بخورند.
گوگل به طور همزمان دارد روی مغز انسانها و شبکههای عصبی کار
میکند و با شبیهسازی آنها سعی دارد؛ الگوریتمهای یادگیری عمیق
قویتری بسازد که همانند انسانها در مشاهده تصاویر دچار اشتباه
نشوند و به سختی گول بخورند.
محققان گوگل میگویند:
«اگر ما بفهمیم که انسانها در مقابل کدام دسته از تصاویر مقاوم
هستند و در مقابل کدام نمونهها دچار اشتباه میشوند؛ میتوان به یک
مکانیزم مشابه برای بهبود امنیت یادگیری ماشینی دست یافت».
برای نمونه ،محققان گوگل چهره یک گربه را دستکاری کردند به طوری که
شبیه به یک سگ شود .چندین نمونه عکس از این دستکاری را ساخته
و به طور همزمان دارند روی مغز انسانها و بینایی ماشینی کار میکنند
تا متوجه شوند چرا انسانها با کمی دقت سریعا میتوانند تفاوتها را
یافته و دچار اشتباه نشوند ولی هوش مصنوعی فریب میخورد.
امروزه ،بینایی ماشینی یکی از علوم بنیادین در هوش مصنوعی است که
دارد کمکم وارد زندگی روزمره انسانها میشود .خودرانها بهترین نمونه
از کاربردهای بینایی ماشینی هستند .روباتهای انساننما نیز درصدی
بینایی ماشینی دارند.
بنابراین؛ امنیت این حوزه از اهمیت بسیار باالیی برخودار است و
محققان گوگل تالش دارند این علم را به جایی برسانند که نشود با
دستکاری ساده یک عکس یا افزودن چند خط کد برنامهنویسی به یک
تصویر؛ هوش مصنوعی و بینایی ماشینی را فریب داد.
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میگیرند.
سال گذشته ،یک گروه تحقیقاتی از دانشگاه  MITحملهای بر علیه هوش
مصنوعی گوگل ترتیب دادند و تنها با افزودن یک کد ساده به تصویر،
هوش مصنوعی را مجبور کردند به یک تفنگ به جای الکپشت نگاه
کند .اشتباهی که یک کودک سه ساله هم میتواند تشخیص دهد و از
ارتکاباش خودداری کند.
در حقیقت ،مشکل از هوش مصنوعی گوگل یا سیستمهای یادگیری
عمیق نیست .مشکل اینجا است که انسانها دو چشم برای دیدن دارند
ولی هوش مصنوعی چیزی نمیبیند بلکه تصاویر را پردازش میکند.
بنابراین؛ به راحتی بخشی از تصویر که انسانها نمیبینند را درک کرده
و به اشتباه میافتد.
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آزمایش خون سادهای که  ۸نوع سرطان شایع رو
میتواند زودهنگام تشخیص بدهد
میثاق محمدیزاده
دانشمندان در حوزه آزمایش
خون به پیشرفتهای قابل
مالحظهای دست پیدا کردند.
اکنون ،میتوانند با یک
آزمایش خون ساده نوع
مختلفی از بیماری سرطان
را در همان مراحل اولیه
تشخیص دهند .به عالوه،
میتوانند سرطان در یک
ناحیه بدن را با خونگیری از
آن ناحیه شناسایی کنند.
براساس تحقیق جدیدی که
نتایج آن در نشریه Science
منتشر شده است؛ یک
نمونهگیری ساده خونگیری
میتواند تومورهای معروفی مانند تخمدان ،کبد ،معده ،پانکراس،
مری ،ریه ،پستان و روده بزرگ را تشخیص دهد.
این آزمایش خون به نام « »CancerSEEKهزینهای کمتر از ۵۰۰
دالر دارد و از آزمایشهای مشابهی مانند کولونوسکوپی ارزانتر
است.
این تحقیق توسط بسیاری از بنیادها و موسسات علمی و تحقیقاتی
معتبر جهان مورد حمایت و پشتیبانی مالی قرار گرفته است.
همچنین؛ افرادی که تیم تحقیقاتی مذکور را تشکیل دادند از فعاالن
حوزه بیوتکنولوژی و شرکتهای داروسازی بوده و دهها ثبتاختراع
دارند.
اینها نشان میدهد که این تحقیق بنیادی و پر اهمیت؛ از اعتبار
کافی برخوردار است و میتواند در آیندهای نزدیک به طور عملی وارد
بیمارستانها و کلنیکهای درمانی شود.
البته؛ در این تحقیق بیشتر روی تشخیص سرطان پانکراس از طریق
نمونهگیری ساده خون تمرکز شده است و برای تشخیص انواع دیگر
سرطان نیاز به مطالعات گستردهتری وجود دارد.
رویکرد پیشگامانه در تشخیص سرطان
آزمایشهای خون رایجی که اکنون برای تشخیص سرطان استفاده
میشود ،مبتنی بر شمارش گلبولهای قرمز ،پروتئینهای خون،

آزمایش مارکر تومور ( )tumor marker testو آزمایش سلولهای
توموری در گردش ( )Circulating tumor cellاست.
به استثنای سرطان خون؛ دیگر آزمایشهای فعلی نمیتوانند یک
سرطان را تشخیص دهند و از بیماریهای دیگر غیرسرطانی مجزا
کنند .این آزمایشها تنها یک سری سرنخ به پزشکان میدهند که در
بدن بیمار چه میگذرد!
اما آزمایش خون جدید مورد مطالعه قرار گرفته؛ با ارزیابی و سنجش
میزان سطوح پروتئینهای در حال گردش خون و  DNAجهش یافته
سلولها؛ میتواند انواع مختلفی از سرطان را به طور دقیق تشخیص
دهد .این آزمایش نزدیک به  ۸پروتئین و حدود  ۲۰۰۱ژن جهشیافته
نشانه سرطان را در خون افراد بررسی میکنند.
هدف نهایی این تحقیق و شاید بتوان گفت آرزوی بزرگ این تیم
تحقیقاتی؛ شناسایی انواع مختلف سرطان در همان مراحل اولیه
است .چون تشخیص سریع و به موقع سرطان در مراحل اولیه
میتواند درصد موفقیت درمان و جراحیها را باالتر ببرد.
در این مقاله تحقیقاتی ،ذکر شده که نتایج اولیه این تحقیق بسیار
مثبت ارزیابی شده است ولی باید مراحل بعدی این تحقیق نیز
انجام شود و با نمونهگیری از هزاران نفر سالم و مبتال به سرطان در
گونههای مختلف ،دقت و سطح آزمایش را بررسی کرد.

Vol. 25 / No. 1490 - Friday, Mar 9, 2018

درمان سرطان مهم ترین خواص گیاه کاوا )(Kava

30

کاوا که نام علمی آن Piper
 methysticumاست و اغلب کاوا
کاوا نیز نامیده می شود ،یک گیاه
دارویی است که زیستگاهش در
قسمت جنوبی اقیانوس آرام یعنی
میکرونزی و پلینزی می باشد .از
خواص کاوا برای قرن ها به عنوان
داروی گیاهی و نوشیدنی های
مناسبتی در قسمت های اقیانوسی
استفاده می شده است .از مهم
ترین خواص کاوا می توان به درمان
سرطان اشاره کرد؛ استفاده از این
گیاه می توانند باعث توقف رشد
تومور شود .در مقابل ،گزارش شده
است که برخی از بیماری های کبد
می توانند به دلیل استفاده از ریشه
کاوا رخ دهند.به گزارش سایت
پزشکان بدون مرز ،ما در این مقاله
قصد داریم تا شما را با خواص مثبت
این گیاه آشنا کنیم.
خواص کاوا
مبارزه با سرطان Flavokawains :ها متابولیت های ثانویه ای هستند که
در ریشه کوا یافت می شوند و ممکن است دارای خواص ضد سرطانی
باشند .مطالعات سمیت کوا را مقایسه کردند و نتایج انطباق سلولی را در
سلول های هپاتوسیت انسانی بررسی کردند .آزمایشات زیادی بر روی
این مواد موجود در کاوا انجام شده است که بیشتر آنها نشان می دهد که

سلول های سرطانی در مواجه با  Flavokawainsها آسیب می بینند و
در بیشتر موارد نابود می شوند .هنوز آزمایش های زیادی باید در مود این
خاصیت کاوا انجام بگیرید ولی بیشتر دانشمندان امیدوارند که بتوانند با
استفاده از این گیاه به درمانی قطعی برای سرطان برسند.
کاهش میزان تومور در پروستات :یک مطالعه منتشر شده در مقاله
 Oncotargetنشان می دهد که خواص کاوا می تواند از رشد برخی از

سلول های معیوب جلوگیری کند .آزمایشاتی که بر روی موش ها انجام
شده حاکی از آن است که استفاده از خواص کاوا توانسته ضایعات و
آدنوکارسینوم در پروستات را افزایش داده و بدین وسیله تومور را کاهش
بدهد .یافته های این تحقیق نشان می دهد که عوامل موجود در کوا
ممکن است یک مهار کننده مفید برای درمان سرطان پروستات باشد.
تقویت سیستم ایمنی :عصاره  Flavokawainsدارای خواص بالقوه ضد
التهاب است .یک مطالعه امیدوار بود عامل هایی پیدا کند که بتواند
عملکرد سیستم ایمنی را بدون برهم زدن تعادل هومئوستاتیک افزایش
دهند .این عامل ها به صورت بالقوه در ریشه کاوا وجود دارند .برای اثبات
این فرضیه عصاره های  Flavokawainsکه در ریشه کاوا وجود دارد ،بر
روی موش ها آزمایش شد .بعد از گذشت یک هفته مشخص شد سیستم
ایمنی این موجودات بهبودی چشمگیر داشته است .ریشه کوا می تواند
تقویت کننده سیستم ایمنی بدن انسان باشد به همان شیوه ای که برای
موش ها بود.
مبارزه با سرطان سینه :گزارش شده است که کاوا دارای فعالیت ضد
سرطان و ضد التهابی است .ما به خوبی می دانیم که وضعیت سیستم
ایمنی بدن و روند التهابات می توانند نقش حیاتی را در پیشرفت سرطان
بازی کنند .مطالعه ای در مالزی با هدف درک اینکه چگونه خواص کاوا
می تواند به تنظیم و تقویت سیستم ایمنی کمک کند و همچنین مانع
از التهاب در موش های مبتال به سرطان پستان شود ،انجام شد .به طور
قابل توجهی کاهش وزن و حجم تومور پس از درمان با این گیاه مشاهده
شد .التهاب در موشهای درمان شده با کوا نیز کاهش یافته بود .به طور
کلی ،این نتایج نشان می دهد که ریشه کوا نه تنها باعث تقویت ایمنی
ضد تومور ،بلکه مانع از بروز التهاب در یک محیط زیست مستعد ابتال
به سرطان می شود.
کاهش اضطراب :اختالل اضطراب عمومی یک وضعیت مزمن و فراگیر
است که سطح باالتری از استرس روان را ایجاد می کند و درمانش در
بلند مدت دشوارتر است .برخی مطالعات ادعا می کنند که ریشه کاوا یک
ضد اضطراب غیر اعتیاد آور و غیر هیپنوتیزمی است که توان بالقوه برای
درمان اضطراب را دارد .تحقیقات بیشتری توسط موسسه کاکرین انجام
شده است که شواهد اثبات یا رد اثرات عصاره ریشه کاوا را به عنوان یک
درمان طبیعی برای اضطراب ارزیابی می کند .در این تحقیقات  22بیمار
که به اضطراب دچار شده اند با روش های مختلفی تحت درمان قرار می
گیرند 12 .مورد از آنها از عصاره کاوا استفاده کرده بودند ،این تعداد در
پایان دوره درمان بهترین بازدهی را گرفته بودند .تعداد کمی از عوارض
جانبی گزارش شده است که البته همه آنها خفیف بودند.
بهبود کیفیت خواب :کاوا اولین بار در دهه  1990به عنوان یک درمان
گیاهی برای افرادی که نمی توانند بخوابند و اضطراب دارند ،محبوب
شد .ما می دانیم که  50درصد مر دم در دوره ای از زندگی خو د از
مشکالت خواب رنج برده اند .درمان های گیاهی برای کمک به درمان
اختالالت خواب و بی خوابی عمومی ،از جمله ریشه کاوا ،بیشتر و بیشتر
در حال ترویج هستند .در یک مطالعه انجام شده در دانشکده پزشکی و
دندان پزشکی دانشگاه روچستر ،خواص  6ماده مختلف ( کافئین ،بابونه،
گیالس ،کاوا-L ،تریپتوفان ،ماری جوانا و ریشه والرین ) مورد بررسی قرار
گرفت .مشخص شد نوشیدنی هایی که دارای عصاره کاوا بودند بیشترین
تاثیر را از خود به جای گذاشته اند.

به کودک زیر  8سال غذای
فست فود ندهید
استفاده از فست فودها و تنقالت ناسالم و نوشابه در کودکان
باعث میشود هوش آنها همراه با افزایش سن کاهش چشمگیری
پیدا کند.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،تحقیقات نشان
ت فودها و هلههولهها در کودکان زیر  8سال
میدهد ،مصرف فس 
بسیار بیشتر از آنچه قبال تصور میشد باعث کاهش ضریب هوشی
میشود.
در حالی که مصرف غذاهای سالم میتواند ضریب هوشی کودکان
را افزایش دهد ،استفاده از فستفودها ،هلههولهها و نوشابه در
کودکان باعث میشود هوش آنها همراه با افزایش سن کاهش
چشمگیری پیدا کند.
دانشمندان انگلیسی متوجه شدند ،میزان  IQکودکانی که تا 8
سالگی از فستفودها و غذاهای ناسالم استفاده کردهاند حداقل 2
نمره کمتر از کودکان دیگر است.
در فاصله سنی بین  6تا  24ماه میزان تاثیر تغذیه ناسالم در ضریب
هوشی کودکان بیشترین میزان را دارد و در صورتی که والدین به این
موضوع توجه نکنند ،در آینده صاحب کودکان کمهوش میشوند.
در این دوره مغز نیاز بسیار زیادی به مواد مغذی برای ساخت
بافتهای خود دارد و در صورت تامین نشدن این نیاز ،قسمتهای
مرتبط با حافظه و تجزیه و تحلیل به خوبی رشد نخواهند کرد.
بزرگترین اشتباه والدین دادن مواد غذایی مانند بیسکویت ،شکالت،
نوشیدنیهای صنعتی و نوشابههای گازدار ،چیپس و ساندویج به
کودکان در این دوره از زندگی آنهاست.

سرگرمیو ورزش

اردیبهشت
این هفته روابط شما با نزدیکان و
دوستان صمیمی احتماال کمی سخت
و دشوار می باشد .بهاری مفرح و
بسیار شاد پیش رو خواهید داشت!
با این وجود این هفته شما در زمینه
قرض و بدهی یا اموال شراکتی نگرانی و آشفتگی
دارید ،حقیقت آنست که شما نمی توانید به وعده
های مالی دیگران اعتماد کنید .حتی ممکن است که
شما به وعده های گروهی که عضو آن هستید نیز
شک و تریدی داشته باشید .نگران نباشید این حالت
شک و تردید بزودی بر طرف خواهد شد.

مرداد
این هفته برای متولدین مرداد هفته ای
دوست داشتنی خواهد بود .این هفته
شما بیشتر وقت خود را با دوستانتان
به خوشی می گذرانید ،اما حواستان
باشد هر چیزی حد و اندازه ای دارد.
این هفته روابط رمانتیک و عاشقانه شما ممکن است
با سردی و ناامیدی همراه باشد .نکند انتظارات شما
غیر واقعی و رویایی است؟ اگر اینچنین باشد که
ناامیدی و دلسردی طبیعی و حتمی است .بیایید در
این زمینه فکر کنیم و انتظاراتمان را واقعی بسازیم،
اینطور بهتر نیست؟

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

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

خرداد
این هفته بدلیل موقعیت سیارهها بر
طالع شما ،زمان مناسبی برای خریدن
لباس و لوازم شخصی زیبا و متنوع
است .بنابر این چنین فرصت خوبی
برای خرید کردن تا یکسال دیگر
نصیتان نخواهد نشد ،پس از فرصت استفاده کنید
و هر آنچه دوست دارید را تا روز جمعه بخرید! این
هفته طالعتان در ارتباط شما با دوستان و حتی همسر
و شریک زندگیان موجب ایجاد سواالتی در ذهنتان
می گردد .شما از فردی دلسرد و ناامید شده اید.
(احتماال این احساس مانند خیابان دو طرفه است،
پس او هم اینچنین فکر می کند ،اینطور نیست؟) بر
اساس احساسات خود عمل نکنید چراکه بزودی این
احساس شما فروکش می کند.

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

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

اسفند
این هفته همچنان توجه و تمرکز
متولدین اسفند بر خانه و خانواده
و زندگی شخصیشان می باشد.
به همین دلیل این هفته شما از
انجام تعمیرات در منزل ،باغبانی و
خالصه بودن در منزل لذت می برید .براستی چه
چیزی می تواند مهمتر از خانه و خانواده باشد؟
عالوه بر این این هفته طالعتان موجب ارتباط خوب
شما با دوستان و اطرافیانتان می شود که این امری
خوشایند و ارزشمند است .این هفته آنچه موجب
ناراحتی شما می شود ،سواالتی است که در مورد
مسیرتان در زندگی برایتان پیش می آید .اجازه
ندهید شکست ها و تجربه های بد زندگی موجب
دلسردی و ناامیدی شما شوند.
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فروردین:
این هفته سفرهای کوتاه ،برنامه
روزانه فشرده و شلوغ ،بحث و
گفتگو با اطرافیان دارید و همچنین
هفته مطالعه و خواندن و نوشتن
برای شماست .احتماال شما سعی
می کنید در ارتباط با چیزی اعتقادات
خود را محک بزنید؛ به نظرم کار بسیار درستی
است چراکه امتحان و بررسی عقاید و باورهایتان
از پذیرش کورکورانه آنها بهتر است .لطفا زیاد به
خودتان سخت نگیرید و خود را سرزنش نکنید .باید
با واقعیت رو به رو شد – بله ما افراد مرفه ،جامعه
و کشور را اداره می کنیم!

تیر
این هفته شما در مسائل کسب و
کار و حتی مسائل مربوط به سالمتی
دچار شک و تردید می شوید .همه
چیز آنطور که شما امیدوار بودید
نتیجه نمی دهد .به خاطر داشته
باشید که هیچ شغلی عالی و کامل و بدون نقص
نیست .همه ما برای پرداخت صورت حساب ها و
مخارج زندگی کار و تالش می کنیم و در کنارش
نیز برای سرگرمی و احساس رضایت به شغل خود
ادامه می دهیم .پس در درجه اول هدفمان پرداخت
صورت حساب ها است ،اینطور نیست؟ بنابر این اگر
شما بتوانید همین کار را انجام دهید – خوب همین
خودش بسیار خوب است.

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

دی
این هفته برای متولدین دی ماه در
اکثر موارد همه چیز قطعی ،ایمن و
سرشار از اعتماد به نفس و حمایت
است .این هفته شما بسیار سخت
کار و تالش می کنید چراکه خواهان
وضعیتی مطلوب می باشید .این
هفته شما سعی و تالش خود را بیشتر می کنید،
خوب این بسیار عالی و رویکردی مثبت است .عالوه
بر این شما قصد دارید سفر کنید و سرزمین های
ناشناخته ها را کشف نمایید ،اگر موقعیت سفر
برایتان مهیا باشد این ایده ای بسیار خوب خواهد
بود .اما در حال حاضر شما از درون به شدت
احساس ناتوانی و ضعف می کنید.
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 -۱چشایی -لیگ دوم فوتبال انگلیس

 - 1اسرار آمیز -سلسله تیمور
 - 2نیرویی که تن به آن زنده است-
پیدرپی -حلوای نوروزی
 - 3آحاد -خوراک محبوب سنجاب -آثاری
از حمام قدیمی منسوب به دوره صفوی
یا قاجاری مؤید قدمت کهن این روستای
حومه تالش است

 - 1بازیگر نقش «بیژن » در سریال در حال
پخش «آنام»  -پوشش دارویی

 - 2چه بسیار -پرنده درخت سمبه -سالح
پرتابی

 - 2جانور درختزی -رنگارنگ -شهری در
همدان

 - 3واحدی در طول -بسیار کشنده -ساخت
طرح یا جعل ماهرانه چیزی به کمک ذهن

 - 3جای روشنایی -نام دخترانه -کشاورز

 - 4نام ترانهای گیلکی با صدای پوررضا-
جشنواره بینالمللی فیلم -دالور

 - 5باد سرد -زشتروی قصهها -اندازه و
مقدار

 - 5مخفف هستم -شخص دارای نفوذ و
قدرت -پارچه نخی -وزغ

 - 6گرما ،بخار -خسیس -پر -باران ریزه

 - 6سخن گفتن -پرسش -خداحافظی خارجی

 - 7خط کش سه گوش -سردسیر -میخزد
و گاهی میگزد

 - 7سپاه -بیگانگان -جدول یا مقیاس تعیین
شده برای نمرهگذاری

 - 8بیابان ،دره -قطب تولید انگور در سطح
استان آذربایجان شرقی -مقابل طلب

 - 8کنگره -گذرگاه -بندر استرالیا

 - 4طی کردن -تخت روان آخرت

 - 4شهری در استان لرستان -حرف
تمسخر -گرانبها
 - 5درخت سایه گستر -پسر مازندرانی-
خوش اندام -رود آرام
 -6گردآوری شده -مادهها -کمانگیر باستانی
 -7یک نوع سبزی خوردن -واحد صدایی در
گفتار -جمع درس

 - 9بستن -مقابل زمینی -امضای مختصر

 - 8درویش -اشاره به فرد نامعلوم -نظریه
انیشتین

 - 10فاقد نیروی شنوایی -پاداش کار خیر-
گلیم و پالس  -عدد منفی

 - 9وقت و زمان -فرشتگان -صندلی لوال دار
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 - 10تیر پیکاندار -هاک -مقیاس -لؤلؤ
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 - 15دومین شهر پرجمعیت چین پس از
شانگهای -راننده فنالندی مسابقات فرمول
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 -14پسانداز -مسیر قطار رو -واحد
شمارش اسب
 - 15یکی از دانشگاههای برتر ایران در
رشتههای فنی -بازی معروف هندوان
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گزیده خبرهای ورزشی

استقالل و شفر ،آماده بازیهای بزرگ

استقالل هرچند در امارات دو امتیاز از دست داد ،ولی ثابت کرد که
شکست فصل قبل به العین تنها یک حادثه بوده و باید آن را خیلی
زود فراموش کرد .استقالل در سه بازی خارج از خانه آسیایی توانسته
پنج امتیاز بگیرد و در سختترین گروه منطقه غرب لیگ قهرمانان
خودش را در حد یک مدعی نشان داده .استقالل و شفر دیروز نشان
دادند که برای بازیهای بزرگ هم کامال آمادهاند و سال آینده در ادامه
مسیر لیگ قهرمانان حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.
[خبر ورزشی]

بعد از شکست استقالل مقابل ذوبآهن همهمهای به راه افتاده بود
که شفر شاید مرد بازیهای بزرگ نباشد و همه شعفی که هواداران
این تیم بابت عملکرد این مربی آلمانی دارند تنها به خاطر پیروزی
در بازیهای آسان لیگ بوده .با همین نگاه برنامه سخت استقالل
آزمونی برای شفر بود تا کیفیت واقعیاش را نشان دهد و ثابت کند
مرد بازیهای بزرگ هم هست یا نه؟ گذشت زمان و نتایج استقالل
نشان داد که باشگاه در انتخاب مربی اشتباه نکرده .استقالل بعد از
شکست در فوالدشهر توانسته سپیدرود ،الهالل ،فوالد و پرسپولیس
را ببرد و در خانه الریان و العین به تساوی برسد.
استقالل شب گذشته سختترین بازی مرحله گروهیاش در لیگ
قهرمانان را با نمایشی درخشان پشت سر گذاشت و اگر دو پنالتی
عجیب داور اهل مالزی نبود ،میتوانست از امارات با سه امتیاز
برگردد .استقالل که فصل گذشته در همین ورزشگاه  6بر یک مغلوب

العین شده بود ،برای این بازی فشار روحی مضاعفی داشت .بازیکنان
در چنین شرایطی نگرانند که مبادا اتفاقات تلخ قبلی تکرار شود و
ناخودآگاه با دلهره به زمین میروند .عقبنشینی استقالل در ده
دقیقه شروع بازی هم بیشتر به همین دلیل بود ،ولی با گذشت زمان
استقالل توانست جلو بیاید و بازی را به تعادل بکشاند.
شفر تیمش را برای این بازی به خوبی آماده کرده بود و نقاط قوت
العین که عمر عبدالرحمان و کایو بودند خنثی شدند .وریا که این
روزها آماده است ،گوش چپ برزیلی را به خوبی از کار انداخت و
تنها حرکت خطرناک این بازیکن روی یک ضدحمله در نیمه دوم بود.
از طرف دیگر تجمع هافبکهای میانی استقالل به عبدالرحمان فضای
کافی برای بازیسازی نمیداد و بر خالف بازی قبلی دو تیم او به جز
دقایق اول بازی فرصت شوتزنی پیدا نکرد و نتوانست از پاسهای
طالییاش برای مهاجمان بفرستد.
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فضایی که شفر برای دفاع انتخاب کرده بود فاصله بین خط مرکز
و پشت محوطه جریمه بود و استقالل نه آنقدر باز بازی میکرد که
هافبکها و مهاجمان حریف فضای مانور داشته باشند ،نه آنقدر
عقب نشسته بود که حریف بتواند دروازه حسینی را به توپ ببندد.
استقالل برای ضربه زدن به العین هم برنامه داشت و بعد از کنترل
حریف به فکر گلزنی و گرفتن سه امتیاز بود .تیام مثل شهرآورد هدف
حمالت بود و بعد از اینکه استقالل از پاس عمقی به نتیجه نرسید،
توانست روی سانترهای کوتاه فرشید اسماعیلی و جایگیری و ضربات
عالی مهاجم جدیدش به دو گل برسد.

33

تمدید قرارداد کیروش
به شرط جامجهانی
در شرایطی که هنوز تکلیف ادامه همکاری کارلوس کی روش با تیم
ملی بعد از جام جهانی مشخص نیست شایعات زیادی درباره توافق
سرمربی تیم ملی با فدراسیون فوتبال ازبکستان به گوش می رسد.
شایعه ای که تا امروز نه کی روش آن را رد کرده نه مسئوالن فدراسیون
فوتبال و جالب اینکه مهدی تاج و همکارانش هم در ظاهر برنامه
ای برای ادامه همکاری با مستر سی کیو ندارند .این وسط روزنامه
شهروند به نکته عجیبی درباره این ماجرا اشاره کرده و نوشته ":به
نظر می رسد منتظر هستند تا ببینند نتایجی که تیم کیروش در
جامجهانی کسب خواهد کرد به چه شکل خواهد بود تا بعد از آن
درباره ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی تصمیم گیری کنند"
[آی اسپورت]
In touch with Iranian diversity

ﻣﻬﺪ ﮐﻮدک ﺣﻤﯿﺮا

ﺗﺪرﯾﺲ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﯿﺘﺎر
ﺗﻮﺳﻂ:

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮازی

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ٢۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺪرﯾﺲ

ﺗﻠﻔﻦ۶٠۴-۵۵١-٣٩۶٣ :

• 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.
• 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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ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزﯾﺪ

از ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮔﺮم و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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گزیده خبرهای ورزشی
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منصور برزگر:

حال کشتی ایران خوب نیست!

استعفای «رسول خادم» اصال
نمایشی و سیاه بازی نیست!

اســتعفای ســیروسپور از
فدراسیون کشتی

منصور برزگر عضو شورای فنی کشتی آزاد و پیشکسوت کشتی
گفت :سبک کشتی حسن یزدانی در دنیا منحصرب ه فرد و البته
پیچیده است.

به دنبال استعفای رسول خادم استاد
پرویــز ســیروس پــور هم از مســئولیت
خــود بــه عنــوان مشــاور ارشــد رئیــس
فدراسیون کشتی استعفا داد.
متــن اســتعفای اســتاد ســیروس پــور
مربــی اســبق تیــم ملی و رئیس اســبق
فدراسیون کشتی به این شرح است:
رسول عزیز و ارجمند
بــا تقدیــم ســام و احتــرام  ،اینــک کــه
دســت تقدیــر بــر ایــن پایــه اســتوار
گردیــده تا کشــتی ایــران عزیز بار دیگر
دســتخوش حــوادث و ناهنجاریهــای
گذشته گردد.ضمن اظهار تاسف و تاثر
و تشکر از تمامی محبتهای بیشائبه شما در طول مدت زمان اندکی
کــه افتخــار همکاری با بزرگمردی چون جنابعالی را داشــتم ،به رســم
ادب اســتعفای خــود را حضــور حضرتعالــی تقدیم میــدارم ،از خداوند
متعال سربلندی ،سالمتی و پایداری برای فرزند عزیزم مسئلت دارم.
بدیهــی اســت کمــاکان ســعی خواهــم داشــت ایــن رشــته روز بــه روز

مستحکمتر باقی بماند.
دستهای گرم و سرشار از حقیقت و وطنپرستی شما را میفشارم .
با تجدید احترام عضو کوچک جامعه کشتی
پرویز سیروس پور
حسن یزدانی فعال در اوج قرار دارد و امیدواریم که تا المپیک ٢٠٢٠
ی توانیم منکر این شویم که این
هم در این فرم باقی بماند .نم 
کشتیگیر یک فوق ستاره است ،چون دنیای کشتی این موضوع را
باور کرده است .یزدانی در  ٣وزن  ٧۴ ،٧٠و  ٨۶به مدال جهانی و
المپیک رسیده و این موفقیتها به هیچ عنوان اتفاقی به دست
نمیآید.

رییسان هیاتهای کشتی خواستار برگزاری
مجمع فوقالعاده کشتی شدند
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رییســان هیات های کشــتی سراسر کشــور در نامه
ای بــه «مســعود ســلطانی» وزیــر ورزش و جوانان،
خواستار تشکیل مجمع فوق العاده کشتی شدند.
رییسان هیاتهای کشتی خواستار برگزاری مجمع
فوقالعاده کشتی شدند
بــه گــزارش ایرنــا به نقــل از فدراســیون کشــتی ،در
نامه رؤسای هیأتهای کشتی کشور به سلطانیفر
آمده اســت :ما روســای هیاتهای کشــتی سراســر
کشور ،به عنوان اکثریت اعضای مجمع فدراسیون
کشــتی اعــام مــی کنیــم همچنــان خواســتار تداوم
حضــور « رســول خــادم» در مدیریــت فدراســیون
کشتی هستیم.
امــا بــا عنایــت بــه اینکــه بایــد تکلیــف مدیریــت
فدراســیون بــا توجه بــه برنامههای مهــم پیش روی
ورزش ملــی کشــور هــر چــه زودتر مشــخص شــود،
لطفــا ً دســتور فرماییــد طبق اساســنامه مــورد تایید
اتحادیــه جهانــی جهــت تعیین تکلیف این موضوع در اســرع وقت (در
هفته آینده) نسبت به تشکیل مجمع فوقالعاده اقدام شود.
بدیهی است طبق اساسنامه در جلسه مذکور در مورد ادامه فعالیت
آقــای خــادم یــا تعییــن سرپرســت بــرای ادامــه فعالیــت تصمیــم گیری

وی افزود :فعال که هیچ کشتیگیری در جهان نمیتواند مانع موفقیت
ی ناکرده اگر مشکل یا حادثهای برای او در
یزدانی شود و خدای 
سالهای آینده به وجود نیاید ،مطمئن باشید کسی به این زودی
حریفش نخواهد شد .سبک کشتی یزدانی در دنیا منحصرب ه فرد
و البته پیچیده است .او طوری کشتی میگیرد که هیچ کشتیگیری
نمی تواند روشی برای مقابله با آن در نظر بگیرد .یزدانی از وقتی
روی تشک میرود ،با حریف درگیر میشود و تا لحظهای که نتواند
امتیازات کامل را کسب کند ،دستبردار نیست .البته به جز روحیه
جنگندگی ،حسن با تکنیک و فن امتیاز میگیرد.
برزگر درباره استعفای رسول خادم گفت:
رسول خادم حرف هایش را زده و خواسته هایش را گفته است .خبر
جدیدی از او ندارم و نمی دانم تصمیمش چیست؛ اما استعفایش
اصال نمایشی و سیاه بازی نیست .به هر حال باید از سوی مسئوالن
ورزش به کشتی جدی تر نگاه شود.
خواهد شد.
این نامه توســط «رضا الیق» دبیر مجمع فدراســیون به وزیر ورزش و
جوانان ارسال شد.

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

او در پایان گفت :هیچ کس نمیتواند مثل خادم کشتی را اداره کند.
وزیر ورزش و مقامات باالتر باید به این قضیه ورود کنند و برای
بازگشت او پیشقدم شوند .کشتی سال آینده  ۸رویداد مهم در پیش
دارد و باید خواستههای فدراسیون برآورده شود.
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آ گهـیهـای اجاره ،فروش و نیازمندیهـا
آپارتمان  ۲خوابه (مبله)
در نورتونکوور

فروش آپارتمان  ۱۲۰متری در
سعادتآباد روبروی شهرداری
منطقه  ۲و بورس ته ران،
جهت تعویض و یا دریافت
مبلغ در ونکوور.

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

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

تلفن۶۰۴ - ۸۰۵ - ۴۹۰۸ :

خﺪمات درب ﮔاراژ

• ﻧﺼﺐ درب ﮔﺎراژ ﺟﺪﯾﺪ
• ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻓﻨﺮهﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ
تنﻈﯿﻢ و سرویﺲ درب ﮔاراژ

ﻓﻘﻂ  ٧٥دﻻر

)ﻓﯿﺮوز( Tel: 604-298-6867

Cell: 604-723-0171
info@satrap-hvac.ca

داﺧﻞ  -ﺑﯿﺮون  -ﭘﺎورواش

ﺗﻠﻔﻦ:

۶٠۴-٣۴۶-٨١٢٨
ﻣﺤﻤﻮد

)849 West 15th (Fell Ave.
North Vancouver, BC

Tel: 604 - 773 - 9454
Tel: 604 - 770 - 4020

• ﻧﻘﺎﺷﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ،ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری،ﮐﻔﭙﻮش ﭼﻮﺑﯽ
• ﻻﻣﯿﻨﯿﺖ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ
ﻟﻄ
فا برای
ب
ﺑﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﻠﻔﻦ٦٠٤ - ٧٢٣ - ٠١٧١ :

ﺗﻠﻔﻦ۶۰۴ - ۴۴۰ - ۵۰۰۹ :

Queens Road Daycare

ﻧﻘﺎﺷ

- 9 ﬁk
Ra

ﻰو
ﺗﻌﻤﯿﺮا
د
اﺧﻠﯽ

ت

-ﺧ

604

ﺳﺎﺧ
ﺘﻤﺎن

ﺎرﺟﯽ

 ﺳﺮﯾﻊ ،ﺗﻤﯿﺰ ،ارزان و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن
 واﺣﺪهﺎی اداری و ﺗﺠﺎری

 ﻣﻨﺎزل و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنهﺎی ﻧﻮﺳﺎز و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

)ﺑﺎﺑﮏ(

تلفن۷۷۸ - ۹۵۲ - ۱۱۴۷ :
ﻧﺒﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﺴﻰ ﺷﺎﻫﺮا ِه دلﻫﺎرا

Monir Taha

ﺑﺎ ﻣﺪرک
و  ٢٠ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳ

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

)(E.C.E Infant Toddler Special Needs

تلفن۶۰۴- ۷۳۹ - ۹۴۹۱ :

تلفن۷۷۸ – ۲۳۵ – ۰۹۲۵ :

VanCan Electric Ltd.
Email:majid@vancanelectric.com

In touch with Iranian diversity

آموزﺷﮕاه رانﻨﺪﮔﯽ
SUN-RISE
ﮐوﮐﯿﺘﻼم  -برنابﯽ

)ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺗﺠﺎری(

Tel: 778 - 987 - 0859
www.vancanelectric.com

www.naturecleaning.ca

Cell: 604 - 779 - 4825

ﻗادری

مﺪرس تاﺋﯿﺪ شﺪﻩ در استان بریتﯿﺶ ﮐلمبﯿا

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن

Paciﬁc 4 Renovation
تﻌمﯿرات و نوﺳازی ﺳاخﺘمان

778-862-2528

Payment
Options:
Cheque, Cash
Master Card
& Visa

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮهﺎد ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ
Insured W.C.B
ﻋﻀﻮ BBB

P-4-C
Paciﬁc 4 Conﬆruction

230 - 1185 Paciﬁc St. Coquitlam, BC. V3B7Z2

Email: paciﬁc4construc�on@hotmail.com

ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺮدن زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺗﻐﯿﯿﺮات داﺧﻠﯽ
ﻧﻮﺳﺎزی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﺣﻤﺎم
با تﻀمﯿن
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﺼﺐ دک و ﻧﺮدﻩ ،دک ﮐﺎورﯾﻨﮓ ،ﺣﺼﺎر ﺣﯿﺎط
ﮐﯿفﯿﺖ
ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﻧﺼﺐ درب و ﭘﻨﺠﺮﻩ
ﻧﺼﺐ هﺎردوود ،ﻟﻤﯿﻨﺖ ،ﺑﯿﺲﺑﺮد و ﻣﻮﻟﺪﯾﻨﮓ
ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺑﺮق و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ
Reza Moradian
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Carpet and Furniture Cleaning

Tel: 604-984-6010 North Vancouver
Tel: 604-255-3735 Vancouver
Tel: 604-468-7675 Port Coquitlam

9
61 -

خﺪمات نﻈافﺘﯽ مﯿﻨا

ِ
ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻧﺒﺴﺖ
ﭼﺸﻢ ﻇﺎﻫﺮ اﮔﺮ
ﺑﻪ
ِ

ﯾﺎﺳﻤﻦ دوﻟﺖﻧﯿﺎ )ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺸﺎور ﮐﻮدک(

ﺳﺮوﯾﺲهﺎی ﻣﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 شﺴتﺸوی موﮐت ،فرش و مبلمان شﺴتﺸوی داﺧﻞ انواع ماشﯿﻦ و ﮐﺸتﯽ منازل ،آپارتمانها و ساﺧتمانهای تﺠاریTile & Grout Cleaning

رآورد
مﺠانﯽ
تماس ب
ﮕﯿرﯾﺪ.

راﻓﯿﮏ

411

توجه :ﮐوتاه ﮐردن ﺷلوار  ۵دﻻر

اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺳﺎدﻩ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ.

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق

ﻧﻘﺎﺷﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

خﺪمات ساختمان

سال  / 25شماره  - 1490جمعه  18دنفسا 1396

ا جا ر ه

فر و ش

Cra�sman Garage
Door Services

Sea Shell Altration
& Evening Dresses

35

35

شماره تلفنهای مشاغل و مؤسسات ایرانی

سال  / 25شماره  - 1490جمعه  18دنفسا 1396

36

آرایش  -پوست و زیبایی

پزشکان

ونکو (پوست و اپیالسیون) نورتونکوور

۶۰۴ ۳۶4-۸۴۱۶

دکتر مسعود شاهرخی (خانوادگی)

هـایده (نورت ونکوور)

۶۰۴ ۸۳۸-۶۶۰۷

دکتر نازیال سلطانی (خانوادگی)

آژانس مسافرتی
اطلس
النا (مورینکی تراول)

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
۷۷۸ ۷۰۹-۳۴۳۲

آموزش موسیقی
ارژنگ عطاالهی
البرز رحمانی
بابک بقائی

Simcity

۶۰۴ ۷۱۰-۰۲۴۱

باله ملی پارس

(دف)

حسن امتیازی (فیزیک،ریاضی،کلکولس) ۶۰۴ ۷۱۰-۹۶۰۲
دکتر فریبرز موجبی (ریاضی-فیزیک) ۷۷۸ ۹۰۳-۴۷۵۰

ترجمه
آرش اندرودی
ایزد نگهدار

(تار  -سهتار)

۷۷۸ ۸۵۵-۴۴۰۷

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

(کوکیتالم)

دارالترجمه رسمی ترایسیتی
دالور قدرشناس Ph.D

۶۰۴ ۸۱۷-۴۶۸۹

۶۰۴ ۹۸۳-۲۸۶۷

خانقاه نعمت الهـی ونكوور

گلناز (مترجم رسمی)

تعلیم رانندگی

بازرسی فنی ساختمان
دکتر امیر بهکیش

فدراسیون سراسری پناهـندگان

سان رایز (حسین قادری)

۶۰۴ ۷۷۹-۴۸۲۵

مركز اطالعاتی كردهـا-ونكوور

604 438-4020

مینو

۶۰۴ ۹۲۸-۲۲۲۴

مركز خانواده نورت شور

604 988-5281

Buckleup

604 441-3677

(فرهاد)

تعمیرات لوازم خانگی
امین
انوش

()Speedy

موزائیك (صدیقه)

604 254-9626

۶۰۴ ۷۷۳-۰۰۹۶

نورت شور مولتی كالچرال

604 988-2931

778 833-2307

واحد بهـداشت نورت شور

604 983-6700

ساندویچی

تلویزیون

تولید فراوردههـای غذائی
دهـکده (رویال گورمه)

604 983-2867

پرینت دیپو

604 941-4455

کاپی

دیپو (نورت ونكوور)

آلبرت

۶۰۴ ۶۰۳-۹۰۹۹

مترو ونکوور

778 686-1432

( VanCanمجید)

كلبه

سردخانه و دیگهـای حرارتی
جمال
ساتراپ (مجید)

604 723-0171

ویوا سرو یس

604 ۵۵۱-۴۴۴۴

طراحی گرافیک و تبلیغات   
بهـروز زمانی  -طراح گرافیک

عكاسی و فیلمبرداری

مدیس (دکتر شهـریاری) پورتکوکیتالم

604 988-1212

نورتوست (دکتر شارعی) نورتونکوور

فروشگاه مواد غذائی

پروانه پورریاحی

۶۰۴ ۳۳۹-۷۲۲۰

جهـانگیر فامیلی

604 836-5663

الدن کرامتی (نورتونکوور)

رضا مصبریان

۶۰۴ ۹۸۸-۸۳۹۹

مژ گان معتمدیان (ونکوور)

۶۰۴ ۴۰۸-۲۴۰۸

محمدرضا کاردی

۷۷۸ ۳۷۸-۵۶۳۶

منصور خلیلی
مهـران تقوائی

۷۷۸ ۳۸۸-۷۵۰۰

مهـوش صالحی

۷۷۸ ۸۳۸-۹۱۵۱

دیوید دی جی
شادو ویدیو

604 ۹۱۰-۶۲۴۷
604 ۹۸۷-۹۸۵۵

بنیاد کانادا و ایران
كانون فرهـنگی ایران وكانادا

604 519-7977

قصابی
میت شاب اند دلی

(النزدل)

604 983-2020

قنادی
تیشین

۶۰۴ ۹۴۴-۶۶۶۴

رز

۶۰۴ ۹۸۰-۲۶۴۹
۶۰۴ ۹۷۳-۰۱۱۹

رکس
گلستان

604 990-7767

الله

604 986-6364

مینو

604 552-3336

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

کتابفروشی
www.PanBeh.com

پانبه

گلفروشی

طال

604-671-9880
۶۰۴ ۹۰۴-۰۸۲۱

778 386-2400

لوله كشی
امیر

604 7۶7-۲۲۴۲

حمید

604 307-1221
604 779-2305

مدارس زبان فارسی
604 ۲۶۱-۶۵۶۴

دهـخدا (نورت ونكوور)

604 985-6863
604 913-0601

(كوكیتالم  -برنابی  -ونکوور)

نور دانش (کوکیتالم)

604 258-7440
604 ۴۴۲-۹۴۳۱

مشاور امالک

آریا (ونکوور)

۶۰۴ 569-1744

پروا افالطون

اوربان گیت (کوکیتالم)

۶۰۴ ۴۷۲-۸۸۸۸

جواد ایروانی

604 72۶-۴۲۵۸

افرا (نورتونکوور)

604 987-7454

رضا خدابخش

۶۰۴ ۹۱۶-۷۲۱۲

پارس (نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۹۰-۹۰۰۶
۶۰۴ 988-3515

شهـین شهـمیرزادی
فریده کیهـانی

604 ۷۸۰-۴۰۵۰
604 723-9655

پارسیان (کوکیتالم)

604 931-6121

علی رحمانی

604 649-9917

(نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۸۵-۲۲۸۸

علی معنوی

604 ۳۱۲-۲۳۸۳

محمد صوفی

۶۰۴ ۷۸۳-۸۰۰۷

پرشیا

ﻣﺴ�ﻮﻧ�  -ﺗﺠﺎری

(باسالهاتﺠربﻪبرﻗﮑاریدرﮐانادا)

ﺗﻌﻤﯿﺮات  -اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮق ورودی  -ﺑﺮقﮐﺸ�
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ

Phone: 604-218-1033

604 696-1121

604 ۷۵۴-۴۱۱۷

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق رﺳﺎﻧ� ﮐﻮﻣﺎﻧﺪ

Command_electric@yahoo.com

بنیاد رودكی

مشاور امور مالی و حسابداری
604 990-1718

آرزو ناظری
آقاخانی

604 737-0236

ابراهیمی

۶۰۴ 783-6097

سلمان باذوق

۶۰۴ 944-۹292

604 739-9491

ایرج بابائی

Command electric

- New house wiring
- Renova�ons
- Upgrade service

انجمن خوشنویسان ایران (ونکوور) 778 889-4820

604 ۶۲۶-۱۰۳۳

بازارچه یاس (نورتونکوور)

دی جی

فرهـنگی ـ هـنری

خیام

604 982-0981

604 ۹۸۰-۷۴۷۴

یک و یک

خانقاه اویسی شاه مقصودی

مرکز تعمیر انواع بویلر و فرنس

بیمه

(ونکوور)

استار (نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۹۶-۲۷۲۷

604 9۱۳-۰۶۶۰

ی
نیوشا خلیل 

604 ۷۸۳-۲۵۲۵

604 877-0139

۶۰۴ ۹۸۳-۰۰۱۵

604 9۲۵-۳۳۰۴

۶۰۴ ۴۷۲-۰۰۴۹

نادر انتطامی

604 341-2903

ونک (نورتونکوور)

۷۷۸ ۶۸۹-۸۱۱۱

فرنس ـ گاز ـ شومینه

۶۰۴ 676-07۱6

مینو اشتری

604 618-۴۰۰۴

604 ۷۷۰-۲۱۲۱

ایرانیان

عمران

حجت پارسا (نورتونکوور)

نانسی

(نورتونکوور)

ویما (گاز و لولهکشی)

604 9۲۵-۶۸۰۰

۶۰۴ ۹۸۵-۲۹۴۹

مهـناز ماشینچی

604 ۶۱۷-۷۷۵۸

604 987-5544

آذین ویدئو

پیتر هـانت

۶۰۴ ۵۵۹-۳۸۰۰

محمد طاهرخانی

۷۷۸ ۹۶۰-۱۵۵۵

(وستونکوور)

604 696-2946

دندانپزشكان

۷۷۸ ۸۹۸-۳۲۰۲

604 671-9880

۶۰۴ ۵6۲-۲۵۳۰

604 980-0700

(کوکیتالم)

نیما

۶۰۴ ۹۱۰-۶۰۸۰

حمید زرگرزاده

داروخانه
فارماسیو (دکتر حقی) وستونکوور

۷۷۸ ۹۸۷-۰۸۵۹

604 990-0062

604 990-7272

حمل و نقل

604 986-5554

۶۰۴ ۵۰۰-۰۳۰۳

( Commendکامند)

604 420-2220

604 862-0522

۶۰۴ ۲۱۸-۱۰۳۳

604 726-1650
604 727-8986
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سازمان ایرانیان غرب کانادا

604 552-7999

(مسکونی  -تجاری)

(خانم نوری)

604 913-1144

ازدواج و طالق

مهران حلوی (ایرانتو)

604 468-6104

برنابی مولتیكالچرالسوسایتی

(مترجم رسمی)

چاپخانه

۶۰۴ ۵۰۵-۱۰۰۰

اتحادیه ایرانیان
ان.آی.تی

604 723-6284

604 431-4131

فریبرز خشا

604 98۰-۹۹۷۷

علی باطنی (باكاد كنسولتینگ گروپ)

سازمانهـا و انجمنهـای اجتماعی

۶۰۴ ۹۲۲-۴۶۰۰

حافظ (نورتونکوور)

امور مهـاجرت

لذیذ (وستونکوور)

رز مارکت
میترا

۷۷۸ ۲۷۹-۵۵۱۴

محمد محبوبی

۷۷۸ ۸۹۵-۲۵۱۱

(برنابی)

۶۰۴۹۱۲-۰۱۵۴

۶۰۴ ۷۷۱-۱۴۴۷

رویال (نورتونکوور)

طالق کانادائی

کازبا (دانتاون ونکوور)

۶۰۴ 428-۷۳۷۳

امیگریشن (مركزی)

۶۰۴ ۹۸۴-۴۴۴۵

(پرکردن فرم طالق)

کازبا اکسپرس (دانتاون ونکوور)

۶۰۴ 72۰-۷۳20

604 666-2171

۶۰۴ ۹۸۸-۱۰۷۰

In touch with Iranian diversity

کازبا (نورتونکوور)

۶۰۴ ۹۸۰-۷۳۷۳

سهیل حاتمی (مترجم رسمی) کوکیتالم ۶۰۴ ۳۳۸-۷۳۶۴

آریا

ابراهـیم تحصیلی (ازدواج)

۶۰۴ ۹71-5113

امیگرانت سرویس

پرواز

شیراز(ونکوور)

زیتون

604 684-7498

604 723-4307

604 ۷۱۸-۹۰۹۰

۶۰۴ ۵۶۶-۴۲۲۲

۶۰۴ ۹۹۰-۳۰۰۰
۶۰۴ ۴۹۲-۰۶۶۶

604 ۳۹۶-۱۹۱۹

سالمت (نورتونکوور)
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(مترجم رسمی)

۶۰۴ ۳۶۵-۶۹۵۲

(کمرشیال) ونکوور

دایانا

خلیج فارس

تدریس خصوصی

۶۰۴ ۵۱۸-۸۳۸۷

دانیال حمیدی (سنتور و تئوری)

۶۰۴ ۵۵۲-۹۱۴۰

فارسی ونکوور

778 709-9191

رستوران

علی نگهبان

۷۷۸ ۲۳۸-۷۹۲۵

(تار  -سهتار)

۶۰۴ ۹۲۲-۷۳۷۲

شبانه

۶۰۴ ۷۰۸-۱۴۷۰

پرشیا

۷۷۸ ۵۵۸-۷۰۸۰

(سیامک)

پرشیا (برنابی)

چهار باغ (نورتونکوور)

تابلوسازی
۶۰۴ ۹۸۲-۱۱۱۶

(پرگل خدادوست)

رادیوهـا

(استان بیسی)

مشاور خانواده و کاریابی
604 240-4403

کتایون شیرزاد

مشاور سرمایهگذاری و بازنشستگی
شاهـین گلستانی

۷۷۸ ۲۳۱-۹۸۷۹

محمدرضا کاردی

۷۷۸ ۳۷۸-۵۶۳۶

منصور خلیلی

۷۷۸ ۸۹۸-۳۲۰۲

مهـوش صالحی

۷۷۶ ۸۳۸-۹۱۵۱

موكتشویی و واكس كفپوش
604 984-6010

فرهـاد

مهـدکودک و پیش دبستانی
حمیرا (کوکیتالم)

۷۸۸ ۸۸۲-۶۸۹۴

کوئینز ر ُد (یاسمن) نورتونکوور

778 822-7537

نوسازی و تعمیرات ساختمان
۶۰۴ ۴۴۰-۵۰۰۹

بابک

۶۰۴ ۹۶۱-۹۴۱۱

رافیک
رضا مرادیان
فیروز

778 ۸۶۲-۲۵۲۸
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
باشگاه شاهـین (فوتبال)

604 936-6464

وكیل مهـاجرت و مدافع
بهار مشرقی

()Rutledge Law

604 ۹۸۸-۴۱۵۵

حسین فرامرزی

604 ۹۱۵-۹۴۴۶

Hanson & Co

۶۰۴ 984-7555

Kinman & Associates

604 ۷۲۷-۴۵۵۵

Lakes, Whyte LLP

۶۰۴ 984-3646

ماتیو فهی

604 ۵۶۱-4۶۴۴

مژده شهریاری

604 ۲۴۸-4۷۸۱

نازنین کهن

۶۰۴ ۹۸۴-۷۵۵۵

نغمه هدایتبیگ

604 ۶۲۹-۶۷۵۷

North Shore Law-ICBC

۶۰۴ 982-4051

ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪی ﭘﺎرﺳﯽ
)ﻓﺎرﺳﯽ -اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ(

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

ﺗﻠﻔﻦ٧٧٨-٣٨٨-۴٠٨٧ :

ﺗﻠﻔﻦ۶٠۴-٧٧١-١۴۴٧ :

persianlanguagecenter@gmail.com
www.persiantranslationcenter.com
!Persian: Ours to Cherish

درﻣﺎن ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎری ادرار در
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ﺧﺎﻧﻢهﺎ ﺑﺎ ﻟﯿﺰر FemiLift
ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ

و ﻓﯿﻠﺮهﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺻﺪری
• 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
In touch with Iranian diversity

ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺳﺮای ﻻﻟﻪ

ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی

ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺎی

ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ

ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ

Tel: (604) 9
#130 W. 1
N. Vanc

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

ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﺟﺎت ﺗﺎزﻩ اﯾﺮاﻧﯽ ،وﯾﮋﻩ ﺳﻔﺮﻩ هﻔﺖﺳﯿﻦ و اﯾﺎم ﻧﻮروز
ﺿﻤﻦ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺒﺮﯾﮑﺎت ﻧﻮروزی،

از ﻃﺮف ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺳﺮای ﻻﻟﻪ

130 West 15th St.
North Vancouver,
BC. V7M 1R5

Tel:
604 - 986 - 6364
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ﺳﺎل ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان آرزوﻣﻨﺪﯾﻢ.
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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)

Vol. 25 / No. 1490 - Friday, Mar 9, 2018

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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Phone: 778-300-4414
E: ads@shahrgon.com|E: info@shahrgon.com
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BC

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

ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ

)2 Bdrm Condo In Metrotown for Rent (4689 Hazel St. Burnaby, BC
:
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ﻣﺸﺎور ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
Jahan Famili, B.S.c. M.S.c. CAIB Vice President
ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ:
Sussex Insurance
Agency Inc.

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ٢اﺗﺎق ﺧﻮاﺑﻪ  ٢ +ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ  ٩٤٠اﺳﮑﻮارﻓﯿﺖ ،ﺑﺴﯿﺎر روﺷﻦ و آﻓﺘﺎﺑﮕﯿﺮ،
ﯾﮏ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﻻﻧﺪری داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺳﺎﻟﻦ ورزش ،ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ و ﭘﺎرﺗﯽ .واﻗﻊ در
ﭼﻨﺪﻗﺪﻣﯽ ﻣﺘﺮوﺗﺎون ﻣﺎل ،اﺳﮑﺎی ﺗﺮن ،اﯾﺴﺘﮕﺎﻩ اﺗﻮﺑﻮس ،ﺳﻮﭘﺮاﺳﺘﻮر T&T ،و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و
 . . .ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺎدﻩ اﺟﺎرﻩ از اول اﭘﺮﯾﻞ )ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺴﺎل(

ﺗﻠﻔﻦ۶٠۴ - ٧١۶ - ١٨١٧ :

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

اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ٢٢٠٠ :دﻻر

ﺑﺎزدﯾﺪ :روز ﺟﻤﻌﻪ  ٩ﻣﺎرچ  ٢٠١٨از  ٢ﺗﺎ  ۴ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

ﭘﺮﮔﻞ ﺧﺪادوﺳﺖ

daytravelbc@yahoo.ca

٭ ﭘﺮوازﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﭙﯿﺸﯿﺎل ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ

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

Air & Hotel $599.00

CPBC # 63718

604-345-6617

•

604-770-1433

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

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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